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A �rofes&ôra: Ro�)Uary', Fer�àn
des, "eleita Miss :' Florianó'polis' d�'

, mingo : de ma�rugada, '

foi cerc<:J.da.

onJem'.pelo ,cmizy.llo :de. seus :�3' alu
nos" "que a nom,enàgearam, com flô�

, fes Ino páteo "(j'à esd)là. A maís ' be

Ja: filorianõpolital1a ; aniei> ,dç tórnal'-
,

se Miss Já era dona "de vários .títu-

los' de beleza. :(úlhma página).'
-
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'SINIESE
TIMBó

) (

o Serviç� Social da ·Indús
tria - Sesi - inaugurará, no

próximo sábado, em Timbó
mais lum moderno Peg.Pi!_g.,
dentro de seu prC?9rama de
assistência alimentar.' A inau-

. guração do Peg-Pag daquela
cidade cdntará com a presen
ça do Sup�rinfendénte Re

gional. do Sesi, .s-. Osvaldo

Pedro, Nunes,,, coordenadores
da entidade, ,autoridades mu

nic:ipàis e' convidad�s� .

, ':
, ,

r ,

' .
'

( ,

nçta divclgada à ím-,
prensa, a Préfeitura informa

que, dentro de aiguns dias a ichamada Praia "Vai Quem,
Qtler". s�rvirá de estaciona-:

II mento público. A, munícipali- I, If'dade est� ater�ando o )ocaL I
, I BLUMENAU '

1
r I

I

'O Sêc;retárío do Govêrno,
\Íicto� Sasse, via:jou' de Blu.
menau, onde pas:sou' o final de"_�
semana, para, o Oeste e o·

EX-jtnemo-Oeste Catarinense a fim'
de manter contatos adminls- Irr.al'iyos. O Secretá;io do- Go.

I '

vemo re:ton1� à ,F!orianopolis I'
sexta-feira quando' presidirá i
,r�u�ião preliminar de prepa- I
raça? do Congresso Gatarinen. I

I se de Municípios. ',1

f TUllARÃü 'I
I O poeta gaúcho Carlos j
I, I1 jar, premiado jielo Instituto
I. Nacional do Livro, virá a' San
I ta Càtarína 110S _próximos dias

� -'

,3, 4 e 5 para"proferlr \conf.e·

a

PRAZÓ. ENCE�RADO

f

- � Associação 'cata:inense de .)1' ,f
" Medicina encerrou ontem o

t prazo para inscrrçâo de eha>
l' pas concorrentes à nova dire-
"'- t��ia e departaménto científi

co.

As eleições serão realizadas
no 'dia 30 de junho.
} \

abertura . das Olimpíad�s do

,"
- '\Exército, que terá l�gar, em Belo

'; Hor,Ízonte' .nó próximo (\�d�a"3, vai-
,

,-, ,contát com. a presença do 'Presiden
} Ji Médici, que' l'lermah�eerá, ,por 22

< ho�as na' capital mineira.' O: Chefe
.p.ô Govêrno, segundo' informá o Pá
lácio da Liberd,ade, regressará a

Brasília às 15h30m d<iF dia' 4 e nês.

se dia pela mánhã, no Paláçio dos

;Despachos, cpncederá aUdiências. a �

diversos políticos e líde�'es\ empre,:-
sariais de Mhlas. As Olimpíadas se

Irão al:)ertas com o hasteamento da

Bandeira, o acendi,rnento. da ,pira, e

d'iversas solenidades que marcam a

presença no epporte de militares de
:todo Pàís. '

,

I
\
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$'ESTIVAL DA CANÇÃO

Ó Diretório Central -dos 'Es-I
'

tudantes vai eI).Ce�Tar dia
-

5' de ,

junho as inscrições para o pri- ,

meiro festival universit�rio
da canção popular.
Sérgio C.abral j'á confirmou

sua presença na banca pe
julgadores.

, 1'1 l \
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A.S. (Lara- Ltda. - Avenida
Beira Mar, 454 - /T19 andar
- Rio - A. S. Lara, Uda _;_

Rua Vitória, 657 � 39' andar'
\- São Paulo - Propal Propa.
ganda Representações Uda. --.
Rua Coronel Vicente; '456 -
Z9 andar Pôrto Alegre 'e Re·
presentação Paranaense de
Veículos Publicil'íirios Ltda.
REPAVE - Rua Voluntários

.
da' patria, 475 -- 129 andar·.'.:......
Curitiba.

'

"
i

íáUa Menezes ".,,, /:=.:):;;� _ Sao.

f'
·

"

I' h'
,ii

d'
,

" José 1971'. , Oficiahnente ,c�nvidàda

0'1
.

esco I I'c" pelo �prefeito ·.�erma!l�' João 'y�eira,
.

-

,
. ,-Kathül c MeneZ'es estara representaR-

! '-- r
'

)\:.:11,,.,,.. /�, /

Miss····S·.' Jüsé····:�:;?:��::�:� .��";:�::
,

j
" ,

' ,

.Países do·
Praia,' peDS.1

,

!el ·cooperar
o Chancelel;' Mário Gibson Bar

'bosa �hegou' ontem Pela manhã a

Assunç'ão, chefiando a 'delegação
brasileira à Conferência da Bacia
do Prata, onde está sendo' debiJ,tida,
,entre outros temas,' a proposta· dé

- criação de uma entidade de, âmbito,
,regional destinada

\

a oferecêr recur-
.

�os para a 'realização de çstudos e a
'

'�xecução de pTbjeto� 'de Ínterêsses;
�

'�
I

dos países membros do Tratado de
'" ,;Brasília, A formação dêsse 'organils.

;mo viria beneficiar 1�rincipalmente
'os' países de menor ,capac_idfl'de eco

'nômiça - Bolívia, Paragu!li' e Uru·

guai .:_ e representa .uma bôa OP01".,
tunidade paÍ"a que comeeenf' a ser

debatidos, na reunião, problemas de

,interêsse \dos países di.I Bacia do
Pl.'iltn.

PHILIP) Bt elA. a casa do cOl\Slrulor
..... ,

INFOltMA
o Ministro Pratíni de Morais COl1;

firmou que o Brasil' gastará 480 mi
lhões de dólares na compra' de

equipamentos para ampliação do

Parque Siderúrgicoc,
'

.

Mar de200milhas vigora
de$de zero. bora de hoje
Entrou em vigor a �ro hOJI:) .de

hoje o decreto que estendeu a so
berania do Brasil a 200 milhas do

mar territorial, cuja vigilância ca

berá ,principalmente à Marinha de

G-uerra, com a ajuda da Fôrça
Aérea e da Marinha 'Mercante. O

esquema de fiscalização foi debÁti.
.

,

do ontem, em reunião da qual tam
bém participou, a .Sudepe.
Inicialmente, os barcos -estrangei

ros 'encontrados no mar territorial
brasileiro serão advertidos. Com o

. correr do tempo, serão impostas
"multas e .penalidades que, poderão
chegar à apreensão da mercadoria

'p:escada e atê do próprin barco: f.
vigilância será mais severa nas coso
tas d� Sul, preferida ','pelos navios

pesqueiros 'estrangeiros que vêm
na" nossas costas. ,-

o ato assinado pelo Presidente
,

Médici dá às emprêsas estrangeiras
a opção de obter licenças indivi�
duais para cada. um de seus barcos,

, t

mediante o pagamento de taxas oU'

�e
.
beneficiatem de acôrdos sôbre.

direitos de pesca, que seriam: nego-'
cíados pelos respectivos govêrnos
junto aOA Itamaratí.;

,

,

Desde (:> decreto-lei que estendeu
a 2DO milhas os limites da soberai

nia territorial brasileira, e o decre
to. de regulamentação que detalhou
os critérios de' fiscalização e; policia'
mento naquela' nova -faixa marítima;
impunha-se 'a formulação de uma

política global .para o trato dos,
problemas J "decorrentes "daquêles
dois atos, a qual foi delineada, em

linhas gerais, na reunião de ontémr
(Página 4).

' ,

\{

TV
.

CuJlura' festeja seu

primeiro' aniversariu
A � inauguração dos novos escri

tórios, seguida 'de um _coquetel, foi
o ponto alto das comemorações do

primeiro 'aniversário da, Televisão
Cultura canal 6,' de Florianópolis.
Esti�eràm presentes à solenidade as

mais destacadas - autoridades de

Santa .Catarina, representantes da

índúsfria, do comércio e. da impren
sa e outros convidados especiais. Ao
entregar os novos éscl:Hórios da TV
(. .

- um cas-arão na Rua' Bocaiúva .....:..
,1

'

\
o diretor-presidente da emissora,

maior de catarinénses assistir os

programas do \ Canal 6.

As' comemoràções do primeiro
aniversário da Televisão Cultura fo
ram iniciadas no sábado' com a che

gada das aparelhagens de transmis

sões externas, seguindo-se a promo

ção de escôlha de Miss F�or,i<inópo-
11s e os .íshows populares 'gue con

taram com a participação de diver
sos artistas do Rio e: são Paulo.

Segundo os dirigentes da emis-

área

, I

"

.

.

Alunas do C�légio Coraçfio' tt� Je

.:-us, agora mais 'felizes por poderem
I' "',

I usar calças compl'Was' no pel'iodo
de auras, aproveit:aram ontem a 110-.

descontraida� ,

1'a 40, recreio 'para,

l1!cnte, taz�r rodinha

,estabelecimento , e,

na calçada' dI)
sentadas' no

chãp, comerem um bom cachorro

quente enquanto comentavam 'as ,fo·

focas do fim-de-semana ..

'".
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onumento 'aos pracin as:
� ,�. "./1" II r r�,K-.1' ,

-

'1", "-r-'-' .,."'_"" , "�,H"-:- .,- 'l"f, ...
'

ato
.

e jus.ti
. A edição de O ESTADO de @ de maio de ,1944, têrça

..

foi ra, em sua primeira página e sob o. título. As· Festas de
>l.i 'Çlt1tem, noticiava: '''O contingente catarinense para o Corpo

Expedicionário foi, ontem alvo das mais expressivas 111a

nifestacôes. de carinho .da parte das autoridades e- do povo
'·'·'da capital.

, Raramente se há movimentado entre nós' tão' volu
"mosn massa popular, tôda ela eletrizada pela emoção pura
'e <IHa, ol:ilmda do .maís ardente 'patriotismo, para, em

praça púbíica, manifestar o sentirr-ento que na., alm� lhe

pulpitava"; ."
,

" "
O 'conÚgente catarmeríser

:

do Fôrça Exi)cdiCionári-a
m:asilciru, o; sétimo em h{il�ero entre os demais . estados,
(crido parte do 1108S0 :'contigente "embarcado 'em FI:o�iá-
riópolis o__:. por éoincidêucia exatamente um'arro >a11 tés de

terminar a guerrn ou seja,:a·.a de' maio de 1944,.:..c_ e parte
.
em Blumcnau: segundo .l)ói· .rodovin até o Estado ele São

Paulo: Lá- o' contingente foi dividido, passando a grande
maioria çlos cat;l'inensés II integrar o 119 Hegimepto de

Iníl'antaria - conhecid.o çomo Regimento Tiradentes _

<l os restantes ,foram distríbuidos pelos 19 RI _ o famoso

,,;,Rcglmento' Sampaio _ e 69 Hl. O contingente catannense,

integrado naqi.!.êles Regimentos concluiu os
�

seus treina,

mentos pa1'3 �ombate, nas, cidades de Caçapa\'a e Taubaté,
de onde seguiram para o Rio de' Janeiro, onde embarca·

i . .

l'Dm para, ii Europa.
.

No teatr'O da guerra soub�ram os catarinenses, pela
:" !;ua, bravura, destacar;se, sel).do inümeras as cogitações
r ,elogiosas, emitidas pelos generais que' comandavam a

Fôrça Expedicionária Brasileira e, dós' 45,,1 brasileiros que
. ;tomb2ram nos campos" da Itália, 30 eram catarinenses

,
. mortos com bravura e, até mesmo, em situações de raro

heroísmo.
,o MONUMENTO

Além de inú�llera.s Cidades -. com exceção âe Floria

nópolis - tôdas as capitais de Estados brasileiJ. os já ha

viam perp<ltuâclo, com, o erguimento de inonument03, o

hcroLsmo 'e a bravura de' seus f�lhos que tombaram em

ddesa da Pátria.

Fiúalmenté, no úl1.inlo sába'do, _Florianópolis preen
.. l!cu esla lacuna,', re'sgatou a dívida que tinha para com

. 'sles seus heróicos fil)ios.

í N�J�d inilci�tiv�cda AsS?eiàçã.0 ,'aóST�x·Çbfub�te·n�es,

de So o tq;éC'i;l'fari n':l, útr3vés de' lima, Comis�ão, foi levantado
junto �,s""'�\ttorida'é1e'!; e' por campanhas ·P9Pul�res, os recur

sos nc.cessfrrios· p81�a a constmçã� elo ��onumentu aos' catá"
l'il:enses ,m'orto's nil Segunda G�ielTã :Mundial.

Obe'(]ecendo a projeto e�aborado e doado p�lp arqui�
trlo Bo'ris Tertsehitsch, com cálculos estruturais e�ecutar
(10� pelo engcnbe1ro TLiing Ching Chang, foi inauguraelo
no úllim{.j sábúdo... na Praçª, Nossa Senhora 'ode Fátima, o

mO!lumel')to q��, tem a for�na, de um obelísco vasaào, com

11 'metro�' de a:ltLll�a.
Segundo

.

scu projetista,' ,a cOlJ'lposição arq'Üitetôni.ca
um cH5eiísco, vasado cornpostó bàsicamente -de três ele

men(os j';'g;dOS cntré sr .:_ repn�senta as três Armas de

que se compõe nossas Fôrças Armadas _ Exército, Ma

l inha e Aeronáutica _' cujo símbolos, em "b'i:onze, se

(']lC'ontram fixados cada um numa das 'três faces do mo·

numento.

Nos nichos fOl'mndos p,elas trê� faces interligadas,
ficham-se as placas comemol'ati'(as, onde lê-se 'os nomes

'

dos 49 catarinenses - 30 do Exército e 19 da Marinha _

ti uc morreram 'na Segunda Guerra Mun<;lial. Numa das

p];)c:::s consta a seguinte inseri>ção:
"O .Estado de Santá CiI'tarina reverencia seus filhos

mortos na Segunda :Grande Guerra Mundial. 1939·1945 -:

Homenagem de selJs l!Ompanheiros vivos, de terra, mar

!!' ar, e do povo de Santil Catarina.
A basc redonda do monumento, a um metro acima

do chão, representa a união das Fôrças Armél.das, envoltàs I

por um só ideal, o de servir à Pátria. O acesso a esta base
é feito através de' três, escadas, dispostas frente aos três

nidrqs. (

":'i" Os nichos são iluminados, de sua base, por fortes

�olQlotes.
\.

Está presente no- prócesso de
engrandecimento -de Santa Catarina

,.

o mo�umento, é'1 encimado por uma pira de bronze

ql,C é Iluminada d� seu interior. ,

Trabalharam na Comissão Pró Construção do Monu

manto os Ex-Combatentes: João, Cesário Espindola, Arrnan
do QGadl'Os� Oswaldo Gonçalves dos Santos, Manoel Antô

,

nio Linharcs, Wilson Silveira Garcez, João Alves-da Costa
c Ru.hens Fagier......
05 MORTOS,

Dentre os heróis brasileiros mórtos na Segunda Gran
de- Guedtl, contam-se 49_ catarinenses, dêstes, 30.integravam
o 'contingente ,e!a .FE13 � 19 tripulavam' navios da Mari

nha de Guerra.
.

'Os cataríriense�� da Fôrça Expedicíonária Brasileira,
"moHos n6s cariú�os' da Itálía e que ho'je têm seus restos
mortais' ,;enerados "pelos brasileiros, no' Monumento Nacio

nal dos .Mortos da�'fI Gl�an4e' Guerra, rio Rio dé Janeiro"
I .

são:
ARI RAUEN � 29 Tenente _ Natural de Canoinhas,

filho de Alfredo Rauen' e Maria Weber Rauen, feleceu em

combate no dia' 14 de abril de 1945, em Montese Agra
ciado cOln as, l.\jedi4has de' Cam�nlnl.d, 'i Sangue do, Brasil
e Cruz de Combate de' 2a., C)<Isse. No' deCrE'to de conces·

são d.esta última, lê,se: "O 29 Tenente ATi Raue,n coman

da�ra um pelotão de Fuzileiros ,da 2a. Cia. durante os

combates de ataqu�' do 1/11 Regimento de Infantarin à

localidade de Monteses, em 14 .de abril·, tendo sido o pri
meiro :demento avançado de, seu 'pelotão contra essa

pôsiç.ão bem defe)1Glida pelo inimigo, quando com mais

dois homens, procurava assaltar ub posiçã0 ifümiga foi

mortalmente a til).g'mo. A exemplar' açã,o de comanuo e o

notável espirita' dé determinação: conibativa do T�n. Ari
fazem despert,ar' em tôrno de sua pessoa, tão heràica

mente sacl'ificaci� pelo cumprimento, do dever, a admira·

ção de todos os camaradas ,da Unidad� que soube'honrar".
. HARRY'HADLlCK _ Cabo - Nátúral de' Jaraguá do

Sul fililO de Leor;oLdo e Adéhll fj:adliCk,' faleceu em con-
, •

,

.: ""1

sequência de explosão de' granada, 'fora M serviço, no

dia 2 de j unl10 de 1945. Agracüido '.
com 3 Medalha de

Campanha.
ALEIXO HERCUj..ANO MABf. � Sol!iaoo, _; Natural

ele' I1.ajaí, filho de Herculano Joãp Máb,l e, de Maria' Rosa
Maba, Imorto em ilt:ão no dia 12 .de dezeinbi·o. de 1944,' ehl

) Abétai.a·. A'grll,cifjdo k:om ,ªs Me'dalh-as' de Campariha, San
gue elo Brasil e Crui de Combate de 2a. Classe. ,:"

ALÉSIO VENTU'RI _ Soli:ll:ldo � Nalur'al de 'l'imbó,
filho de José Vent�ll'i' e Tereza Venturi, morto em ação
no dia 15 çle' abril dé i945, em lVlontese. Agraciado com

as medalhas' ide Campanh..a, Sangue do Brasil e Cruz de

Co'mb�te 'de 2a. Classe.
"

'

ALFREDO ESTEVÃO DA SII-VA _ Soldado- Na·
tu'ral d'e Joinville; filho de Manoel Esttwão da Silva e de
M()ria Amélia Corrêa da Silvá; ,morto em ação 110 dia 13

de] abril de 1945, em Montese. Agraciado com as Meda
lhas de Campanha, Sangue do Bra�il e' C�z de Combate
de la. CLAsse. No decreto de concessão 'desta última, lê-se:

"Pertencia ao Pelot�,o Especial, constituídó dos màis bravos
sold�dos do seu Batalhão � no dia 13 de abril de 1945,
partidp<lva do golpe-de·mão sôb're a, famosa pOSlçao
inimiga de 74'7. _ Ein dado momento, é morto o' Coman
d,mte, do ..Pelotão e o s�ldad� Estevão, debaixo de inten�
síssimo fogo de 1netralhadora ill'imiga, afronta tudo, para,
em plen;:l luz do dia, ir buscar o corpo de seu chefe,- quan
do, colhido por uma 'rajada, cai também morto sôbre êle.
Foi um, brmio solda-do ,que deu a vida {Dela Pátria".

Nascido q 23 de Junho de 1924, trabalh!'\va como pa,
deiro e foi in� orporado ao 139' BC, em 2 de fevereiro' de
1942, como voluntáriQ $egtlÍu para o teatro das operações
com o 11 C) R. r. _ O Regimento Tiradentes.

ANTóNIO CARLOS FERREIRA - Soldado - Natu·
ral de Jolnville, mho de Júlio e Paula Ferreira, morto
em aç,ào no dia 14 de abl'i� de t945, en) Montese. Agra·

. I '

nado com as Medillhas de ,Campa'nha, Sangue do Brasil e

Cruz de Combate de 2a. Classe.

ARNOLDO CÃNDIDO RAULINO - Soldado - Natu·
ral de Florianópolis, filho de Pedro Cândido Raulino e

de Mar,ía das Dôres Rauliho" Morto em ação no dia 8 d.c

janeiro d� 194.5, em 161're Nerone. Agraciado com as Me

, dalhas de Campanh;l, Sangue do Brasil,e Cruz de Com-

bate de 2)1, Cl���e;', ......

,AVGV5TO GON(AL.VeS (;ARDOSO - Soldado -

Nahml1 de Ji,)il}viUe, filho � de Francisco Ângelo Cardoso

e Marta G�]l!;àlves ,CtÜ'(ioso.-Suicidol:l-se no Bar Itália, na

cid;lde' d� Ale��ndr.ja,. no dia 11 de junho de 1945. Agra-
ciado corun NIlldll'lha de Cam.panha.'·

-

çLrrc; ,ÁNTON10° Dr; ,ARAúJO '- Soldado - Natural

ded;Agú.�ij;· ii!)lO 'de Antôhl0 Ç}riaCO de Araúio ,e' de Fer

nandina J.\1ll1'11" d,e"AnuUo. Mortó em ação' no dia 13 de fe

v�i�eil'o- de "1044,. 'em 'M:u��no.' Agraciado com as Medalhas

de CámD�nh�, °San'gIU! do."Br.asJ,l e Cl'UZ de Combate de

2a. Classe.t - �.
. "

1.. 'J�'�-
" ' "

I

,tR,I,.TJN',. .c:t.;E�ENrli DA SI;LVA.. Soldado:-
,

Natural. de :T�jlJC�S::, fÚh,o fie Clemente SarflsCian� da Silva

e ele 'Rosa A!e,xaftdrína,
,

Considel'ado, desapa-recldo desde'

12 ,de deieh1bro dê 19�4;, na zona de' operações.' Agraciado
com '�I"

-

i,nédi!.'lhas·' dé o,'Campànha e Cruz :de _- Combate de,

2a. Classe. '. ::_
"

o

DIONlSIO 1.0REN%1 -- Soldado' -:;- ,Natural de Ro

deio, fílho de'VírgUio 'e dé Anísia Lorenzi. Morto em con

seqüência d:e .doença", adqlli.rida na Zonf[ de. operações, em

1,9 de 'j!JnpC! 'de" 1945, ein Nápoles. Ag:aciado com a Meda·
.

lha de, Campanha.'
-

,

,:EDMUN'�O �RRABA:1l = Soldado - N�tural de Pôr

to Ul)ião, filho' de Col1rado e de, Ana Arrabar. Morto em

aCídel1te, de' cáminhão" que tran.sportava ITíaterial para o

ser'vi4ó �le:' engenhari:a ,dé sua unidadC:; no dia 8 de maio

d{.l'194:5. Airçiado 'conr a 'Medalha de Campanha ..
e:UG�NH') ,ALVES 1'4 SILVA - Soldado - Natu

ral q.-i:l ,P{írto �U��o, iÜh9 de ,Antônio }\lves � da Silva e de

Ge�'tl'u(leB l�il!'ül, Ramji)s, lY,{ortc :elJ,l ,ação Í1.O dia 2· de, de
t:embfO de 19<H, ;Agraciado com as Medalhas de Campa
nha', Sl'lnim� 'dô Brasil e Cruz de Combate de 2a. Classe.

,

'

F�LJ(;:',q:TOh\.4lINI, �. Soldado "-- Nátural de Tim

))ó mlJO dt! Fil'min'o rOr)}a�íni e de Emília Tomazini. Morto
'Cl�' il�li-l) no,di� 21 de ,�bril'de 1945, em Mont'ese.·Agracia
'do com à.s·

c

�allills, de Campanha, Sangue' do Brasil e

C;uz. de C�mbate de 2á.· Classe.
'G1:RMARDT.,HÓLTZ -Soldado - ,Natural Cle Join

'. l'me. 'JHho�''tl'é ffiiederiq'ti· t' de, çiara 'Hnlt?:, Agracia40 com
.

'

� -)., 'j �
, '�,.' -: ,- '. .• "

•

'as MedaIJú,s"dl(i ..Campanha, S�ngue do Bl;'aEiLe Cruz ,de

-Comba.t'e',d� ía;;da�.se: N� ,decl-eJo d� concess�o desta últi
ma lê-se: "Foi' ·ü� dos -bràvos componentes do' Pelotão

) .� '.
•

,- T

de Minas,,' J)urant� tÕ.cltis aI' 'lições em que o' Regimento se

emnenhou, agiu cbm" rarà bravura e, sem _vacilar, exe·

cutavâ tôdas 'as mi,ssões' que lhe eram determiqadas. Tra

balh�u incan�hvelm-eh'te' na limpeza de �nÚl)lerOS campo�
minados e, por' vê.zes,' so�orrià os fuzileir'os que se pren
diílm. 110S referídos campos. Na região de C. Baldino, nos

trnbalhos eiecutados junto a la. Cia., embora ;! noite,
socorreu ferido's acide!'ltad:os nos campos 'minados, onde

revel,ou tXce�/:ional sangú� frio e calma. QuanàO' da de- ...

teçciío de áreas inimiga� minadád, na i'egião de Ponte de

lVIalandrorie, em face de éXplosijo havida, conseqüente de
, ,

um borbllrdeatriento, tombou heróicamente no cumpri-
,mento de sua'. nüs,são",'

HERCfl,.lO J10NÇ'A�Vf=� - Soldaçlo' -Filho de José
e de Maáa Gonçà1ves, nat!lral de Jaraguá do Sul. Morto

em. açiio no dia_ 29 de novembro de 19�4, em Monte Cas
telo. Agraciado com as Medalhas de Campanl�a e Cruz

df:l Combate ele 23, Classe.
f

IRACí ,"UCHIIIIA _:. Solâado - 'Natural de Araranguá,
filho de ,Ângelo e de Irm.a Lucbina. Morto-em ação no dia,
'12 de dezembro ele 1944, em Monte Castelo. Agraciado
�O')TI a Me.daih�s de Campª�h,a, sangue' do Brasil e Cruz
'de Combate, de' ;la. Classe,

�OÃQ �-f;CHOCQSKI - SoldadÓ - Natural de Ca·

noinhas, _ filho de Bogóslau e de Ana Rechocoski. �orto
em açã'O no qia ,lO de dezembro de '194;4, em Bombiana.
Agradado €Om as Medalhas de Campanha, Sangue do
Brasil e Cru;>: de Combate de 2a. Classe.

JO,i\O lAPE!-A --'- Soldado _ Natural de Jaraguá d/
Sul, f.ilho de Bortolo Zapela e de Agda Zapela. Morto em

ação, no' d�a 14 de abi'il de1944, em Mont�se. Agraciado

a e urati' ão

BANCO ,REGIONAL 'DE 'DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SULj
I

'" 'rt ',
,

com as Medalhas de Campanha, Sangue de. Brasil .e Cruz
,

,

de Combate de 2a. Classe.
LINDO SARDAGNA '_ Soldado - Natural de I,01ra-

ma" onde existe um monumento em sua homenagem. ,�Hho
de' Fernandes Guimarães e.de Maria Andrade. MQdO' ��
acão no dia 12 de dezembro doe 194-4, em Abeéaía, Agracia
d� coni- as Medalhas de Campanha, Sangue do Brasil e

Cruz de Combate de za. Cíasse. .

'li' ;", c,

LlJ.íS STOI3L _ Soldado - Natural de Rio Negrinho,
filho d� 'Luis e de Maria Stobl, Morto em ação no, ..di'a" 16

de abril de 1945, em Montese. Ageaciadc emo as Meda

lhas 'de Campanha, Sangue do· Brasil c Cruz, de �omQate
de la. Classe. Em trêcho do decreto de -eoneessao ,d�_sta
últi�a consta: "

... �<in'eu.em aeão, derrwnsfrando;.gi:Sf,de
heroísmo. Antes de tombar, porém, eonseguiu, ,);q_� .sua

a<;no, apoiar o seu pelotão, para apúsionamentd� '6 "um

Comandante de Batalhão inimigo, com diversos d� s�us
\ oficiais. É com orgulha que êste Corpo, registra o ,.'seu
nome entre os muitos heróis que tombaram �o cumpri.

•mento do dever".

. MARIO NARDELI..I _- Soldado - Na�ural d<r�ÚO do

, 'Sul � filho de JoSé Nardeli e de Anabela NardeU. Morto

em aeão no dia 12 de dezembro de 194�, em 1VI9I1�e Cas

telo. Agraciado c�m ,as, Medal�as de Campanha, Sangue

do Brasil e Cxuz de Cornbllte de 2a.· Classe.
,
., ,

OLíMI?lO JOSÉ BO�GÉ$ _:_ Soldado _ Natul,'al d,e

Itajaí, filho d� Jos� Fe�ip� 'Bor�e� e de Mai'ià
\

Cândida.

Morto em ag.ão no dia 12 de dezembro de1944, em Monte

Castelo. Agraciado eom 'IS 1}'ied�lhas de Campanha, S,�ngue
do BrasE e Cl'UZ de' Combate. \.,

OSCAR SCHADE, _ Soldado _ Natural de Timbó,

filh() d�'-Albúto � de riertha S,cha'de. Morto eL? ação. 1'10

'dia 12 de dezembI10 qe 194��,. em �onte çastefo., AgracJ.ado
, çom a!;i Medalnas de Campanha,,. Sangue do Brasil e, Cru�
de COl�bate de', 2a. ,Classe.. ,'," ,I

-

PJ;DRO L,AURIN'P9, FILHO _ Solda�o - N�tural
d,e Tijucas,' filhó de :pedro La.�Il'indo e de Vir�g�lina Lau

rindo Morto: em ,ação 'no ,dia 3 de dezembro de 1944'l.Agra
;

ciado c;m as Medâllias, de Campanha, 'Sangue do B�'asil
e 'Cruz 'de Combatê ,'de 2a, classe., \

.
,

..

RAFAEL. ,ROGÉRIO, BUZÁREI..O' -- Soldado - Natu

ral de �rh�]bÓ, filh9 de" Fio.f�vantr, c, de ,A.delira, Bu�.a!,el�.
JV[orto ,em ação: nd' dia 14 de ,abril ele 1945; em Montese.

Agraçiado com a?-" .MedaÍlws "de Campanh,a, Sangve, do

'Brasil e 'éruz de Combate de 2a. Classe.
Sé,RG.lO GREV.I NSK 1- _:__ Soldado - Natural �e �a

noin]13s, filho' de João, Grevinski'e de Anastácia G�_e�ins.
,ki'. Morto em qçã0' 110 dia 12 de fevereir'O de 19�5, em
Gabba. Agraciado com' as 'M.edalhas de Camp��a,' San�
gue do Brasil' e ,Cruz de, Combate de 2a. Clal'se. "0

,

C;EVERIND MENGA-RDA � Soldado - Natural de

Tim;ó. filho �le MaximiÚano Mengarda e de VitÓria Ca·

toni. Morto em acão no dia 14 de abril de 1945, Montese,
AI"l'2"iado com' �s Med;llh.as d� Campanha,. Sâi1g'üe - do
Brasil e Cruz de Combate de 2a. Classe. ( ,""',. .,c"

,

SIMEÃO ALVE�,DE ALMEIDA _ Soldau6 - Natural
de Canoinhas" filho de Pedro Alves' de Almeida e de

Francisca Virghüa de Oliveira. Morto em ação no dill
26 de abril de 1945, em Colecchio. Agraciado com as Me·

dalhllS de Campanha, Sai�gue�do Brasif e Cruz dc,§6mbate
de 2a. Classe.

,

'

VENCESLAU SPANÇERSKI _ Soldado - Natural 'de

Orleães, filho de Ladisiau e de Saloméia Spancerskí. Mar·
to em aeão no dia 24 de novembro de 1944, em Palazzo.

Agradad� com as Medalhas de Campanha, Sangue dO Era:
sil e Cruz de Combate de 2a. Classe.

Os 19 catarinenses que tripulavam navios da Marinha
I ,"

de Guerra e que, vítimas de torpedeamentos, morreram

em combate, foram: o Sub-Oficial Pedro Ângelo çC?llaz�oli
e os marinheiros: Sylvio Nascimento,'Alôncio J�sé' de
Pinho, Osny He�cílio da Silva, Piragive de; Lara, 'Oswaldo
Morei'ra, Leonidas' Mormelío;'Leopoldo Schip,horst, Anísio

da Silveira Machado, Rosalvo .José da Silva, Agripino Do·

mingos Costa, João Emílio, Juvenal Curvello, L!Ji� de

Oliveira; Romão Martins, Nivalde> Oalsasso, PaJJo Dil'!i:z:

Fraga, D!!lmar Soares e ,Milton José Dodotheo' Machado.

Secretarfa da Sa'úde se equipa para a'fiscalização
.

,

'.
t'll

;\; Durante seu despacho' de ontein com o Secretário
F'risco PaJ'aíso o Governador Colômbo Salles autorizou a

SCcretaria da Saúde -a' adquirir os veículos necessários

�1, .._çquipa)TIento do Serviço de Fiscalização do Exército

Pl�ULssional, "peça importante na execução da campanha
de combate ao tráfico ele tóxicos e entorpec,mtes", se

glmdo afirmeu fonte daquela Pastá, Durante o despacho
o Governador também autorizou a liberação dos recursos

financeiros destinados às obraS' de' conclusão do;Hospital
Regional. de Xanxerê.

MATERNIDApE DE _LAGES
Por outro 'lado, O Secretário da Saúde anune.iou a li

beração dI'! recursos para a conc1usãQ das obras de dupli
cação do número de leitos dp Maternidade Tereza Ramos,
de Lages. O Sr. Prisco Paraíso, estêve no üm de semana

naquela cidade, onde )n.speeiQíl�U as 'i�Shalações da Mater·

r

BANCn REGIONAl DE DESENVOLVIMENTO DO EXTRE O SUL
através de
cat'arinense

nidade, bem como' o Sétimo Di,strito S,mitário Manteve
contatos com o Prefeito Áureo .vidal Ramos, quando fo
ram estabelecidas as bases para a assinatura de convênio
de, cooperação mútua entre a Secreta,ria de Saúde e' a

Prefeitura l\'h-!-nicipal de Lages.
O diretor do Departamel1to Autônomo de Saúde PÚ

blica, Sr. Genovêncio Mattos, classificou de "altamente
proveitos:)." a reun�ão r'ealizada no final da semana em

Lages com os chéfes de Distrito Sanitário e 'Postos de

'saúde do CCJ1tro-oeste do EstaQo.
Informou que durante (1 encontro fnram realizados

,

-levantamentos sôbre as atu1.is condições dos órgãos' vin·
culado's 2,0 Departamento de I Saúde e sôbre os prõolep1as
encontrados na área, "procurando.se' definir as soluções
a curto, médio e longo prazos, de acôrdo com as ��retri.
zes fixadas pelo Projeto Catarinense dQ Desenvolvimento".

---'-'_;--.,.,....,,,,_.,,,..._...........--------------------.....'�-"',-.......��....,..·I--. 1....,.........·_1
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Financi� progresso
�fjnanciame.ntos

e
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,
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Arena ..:promove reunjôe- ".'

�.

regionais ·para estudos,
f

o' yice-Hdel', do Govêrrio�' ser creditado' ao prestígio cional, devendo .figurar, ,�o
· no Seriado, 'Sr. José 'Lind�- '. dó Congresso Nacional." máximo. dois elementos' por
so, en:t�egoll'. ao presidente: o tt�abalho'- do Senador bancada. Cada comissão re-

• da Af,�ra,':DeputaQb ' BaÚs.
. José Li\nd�so, solidtacÍo pe- gional terá um coordena-

· ta ii;{an1QS,
. um esbôço .

. das, '

: Ío presidente da' Arena 'dor-geral e um seéretári�,d't'!t"L' '.' . '.� '. .'
, .-

",1 �,lfJ'�f,fSi' 1la�a·,' 'ré�nlOeS"l:, óbjetiva 'a. institucionalizar 'para elaborar o roteiro ti�sl:eg!:OIJf,i.s' -da, A�eií�,' . dcsti�,' .' as reuníões
. regionais do trabalhos, dirigir as' ses

,nac1a,â;���nãb, só à arregimen- :,.,. Partido para .a an�egiínen-' . sões e el'ahora!: relatóriosjetacão pq'rtid'!t'ia, màs -ígúal- '. <ülç'ão partidária' estudo outros documentos.
mente ao" processO- .relacio- " .do� .planos regionais; e a Sempre qué, possível, psnado com ;0, estudo de ma. ., ',conti'i]:)U'ição para progra- . parlamentares • das . regiõesvtéria , de -interêsse .' do Go�,' mn:s, oficiais': do. Govêrno, farão par:tfdp;r 'dos oi1cÚn-vêrno." '.::

I

em .especial para o projeto tros os deputados estaduaisObservou ,'..0 . Senador' .de Orçamento Plurianual e e demais'. integl'a'nles: doamaZonél1_Sé qúe ;�l�d '{' ele- o·' Br:ofdo .Nà�i6n'çll .de De- 'Diretório ��'gional .. ',i�· -ba·
.
·mais asêin-afar. '.'â p�:eOcupa- .. sérlv.olvimento. ses' partidárias '. devem- ser

· ção .' geÍ1J(tã!.ii:�da; co�· a
..
,: S�gundó 6 trabalho apre- ouvidas' '. s�fup;e ..qÚ� ". h'a

,mobilizaç.a,ó. ,aq€e}u,gla
'

�;l." .: sentado" ao. presidente da I�'elmião ' :régió��i :, for�rp
. �nossa 'bâncacla: >,':... ; 223·.'. . ATena" ;partícipm'n das reu- examinados, ri Orçamento.

0ePli�ad9s e - 60' 's�nadQ,1Je�', .. niõ(ls regionais' deputados 'Plól'ia�Lial, ; �.' )�I;ój�t�.:. Re,::._ p�riV tmi.' �eficÚ�ntê tribi ':: ÚtleI:ai�; e' . sénadores
.

indi-" 'gioné\l e' q . :elq ):íesenvol'v,i-'HlO 'regislatiYó,�� �ue" _possâ:: • �'àdo� ,:p'élá Exe�uUya Na-' mento Naciomi1:.' �' \

. . ,'"
.... "

'-',
"

�. �. ;;.,,:,:, , . .�.( .
. ,.� -

(fpE?i��:�.�,':\ .

" ;"c -', '�---- - "�'. - -�- : .,,-., \ I

[. CCltP��:A���,:H:A:��r��ÃQ' .DO ,E�rAPol D���,�!frl.i; ,

.:. ,,�,-,,><,�·.',,-�··:,�ArTlRtH� _-:-. çnHAB/SC. ", -.'é.'·';' /' /. ,I

I
.

,

.. , ";.,r·. '",:', \!', > i EDITA.L' pe: ,CÓNVOCÃCÃO, ,'_, ',' ',': . � l' :1
,

'À C?)�1p..í(�\l'1IL�, DE�. �A-BrTA0ÃO ,DO ESTADO 'DE SÁN'l'A GA,T-ARiNÁ:.�';: i- f

I. ,�����I�: .,�: êstá 'C,<)il\(ó��IJeló}s \).es��as, ab-àíxo \'�laciQ:n�cl�s: ·qúa': ai-�d�' 'riáo; i)e:gã·, jr�m as ,9HAVE;S:,DA._S, CA.SAS, NO NuGLEO 'SDE 'BARREIROS - Sl>;O. JOS:É, pat'a
.

J que �?)llJ1�rúça:m;ni ,esçt.jt6�'�b)� d� COB:A1:}/SC 'tli.;e· está \o6iil:i:á'do rtaquêl� 'NúéLEO,
. I' no yra2� de 3D� d��s, a �o'n,b/ d.a éhita da PUBLrC'ÁçÁC! ,N,A IIvIPRENS� �:A CAPITAL.
...

_

) .RElAC,õ.Q. DE :P,f;SSOAS, QUE NÃO ,PEGARAM CHAVES .. '.
. N. 'Ordem , .' Nome .

, .
_ Quadra Lote Dati! hiser. 4

'. 001'.·.· .. � "vV-ilmar FiJisbj.Ãe .. àa·':Si'lva I' '6' ·13'. '.' ';" I',.�, 1 - 16,02 .. .1 1 i.002!
.

Rubens· :I'ibiriÇ:á. Conceiáo 08 09 '12.03 71 J.
003 j ·Cides dos. Santos: 11 02 25'. 03�'71 .10'04

.

.Airton IWg�rió'V�nt�ta- 32 '17 06.02.71. ; .005 • 'éoriI1a de Sou·za 'Fudádo' 31" 09'
.

.
27.02.n

"

1,\ 006
..

'

ZOI''lide püàrte . 31, 05 . 10'.02.71 !I f' 00'7 .' Zoé Cândido S'ilva 44 10 01.,03.71
f I

/,1 008. Walter .�ntôÍliq' R.�is- 38 03 _ 01. 03.71 I .'
r

.

009 .·AlCy Demunglles Gilrc1a 46 07. ,. 22,02.71.f;
.'

·

010 :Jorg� Casemiro d;i' Souza 15 . 10. 04. b5: 7-1 : l
I/oi'f '. Edson jQsé Barão' 48 03 20:03,.71 '.[.· 012:·'

. .tosé· Joí'ge Bábére
.

45 15
.

l Oi3
...

'

Jos,é' Atanásió Gov'éia 09 06 ;
.

.I�

/ 01:4 '

Pedi'o Liiló Súôa (la, Mota 08 02'';' : 01. 05.71

I. 0�5
_

Tet-ezinha ,Alves �qs Sántos 52 18 15. 07�:69
. 016- .. João.MacieL·'·· .. " .. " 52" 04 3'7.. . . , 04:0 :, 1 j017" f 'llom�ro" Sel:g'io. Pasál, "

"
"

4.Q '·'02'" '.' 2g.p2':7t:'OHf .,Vilsori :p<\niasiq J�cques ·55 t 10 no�:. 71
' .'

019 Antõrlio Adn:i.n(i) !ia Crúz 38 07 02.02,.71
020 'Joel C�rd�_ii.o-,

-

.

.

.

31 11 02.02:71 ;: 'j.021 AnTedei SaI'Íes Sar'dá. Filho 32 " 07 02.02: 7� • ,

1/' 022' , L:aui;o .Ram?S'Hi'ldebr<\nd· Müller 2� 06·
. _, i JÔ23' . Elllílio Epre�ttj' :de� 6lh'eira 49 08.' '0.8 :02.7:1 ,[ "

"

,08S.: �:O pão, êóní'Pa�'eCimento dos interessados, impliéará no, C?hçeülme.TIto:' da
. I

'.

REFEIÜDA INSGRICÃb.·,. .

. . II: ',� FlorianóPQlts, 26 de i'n�w de um.
. .

, .

.

,

�.I

',',
•

',- ••
'

,

Á" DI�EtÓRLA .'

' :::
\.' '. � \�.
__ . .2 c. �_�<_: .

�f

.

,_I

i l.: :.'� LiYros 'didÁticOs, 'ci:u'tilicos e d�" nterat.ura Revistas, RelatóIÍos Apelações
I I ..:;.. .Teses - Discurslw' e conferênCias Folhetos _:_ Prospectos e todo e qualqúer. ,

,se�iço d�·LmpUPO,'"·.. .;,

- � *

I �'

�, ,- JORNAL - O ESTADO
. Ru� 'dó��J:hliir�'.Milia, t60 �'Telefone 30-22 e 41-39

.)

HOLZMAHH LTDA.
A melhor··-rrianeJ.hi' de viajar, as -melhores programações, as melhores condições.' .

MONTEVIDEU / :S'lJENOS AIRES - junho 19 - julho 15.
.

roi DO rGUA01J / AtsUNÇAO - Julho 25 - setembro 25.

BRÁSILlA / CiDADES mSTôruçAs DE MINAS - 14 d� agôsto.
EE .. rrq. i MÉXICO /. CAN,ADA - junho 26.- úulho 11 3, 8,
54a. CONVENGAO UONS CLUBE - LaS- Vegas em junho.
CATARrN�NSES NA EuROPA - O orgulho' da Ind. Turjstica de $a:YIta Catarinà

- saída 20 de sztem})ro -�41 dias, - 10 países, insêí'eva-se hoje mesm0 - planos a:
sua rlisposição.

'

UM ôNIí31IS BRASILEIRO .NA RUSSIA E ESCANDINAVIA - exclm>ivamenté
turistas braSildros - 3.'5' dias de duração - além ele uma semana para. conhecer �u
rever. Paris, V:1l's6vi\l, Moscou, Leningrado, Helsinque, Estocolmo, Copenhague eRam·'
burgo sao as t)lItr<�s atraçqes dessâ b((m elaborada programação - saídas ·2 de .julho
e 7 de agôstó
VIAJ.E HOLtMANN E

" i
�- ;VIAJE" IGUAL A UM VETERANO ... NOS SOMOS VETE. , IRAN.OS EM VIAGENS I .

.
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Atenção ,

I

i·

!1'f;�vo lIlD(.iéreço, TItA�SPOR'r/J)()RA VALE,. ITA.JAl
,Iiiia José C�hdÍ(lato da Silva, S.N.· -� font:l 6676 ,

Y�
•• 'l ESTREITO'� FLORIANÓPOLIS'��

'E�eramo� eontin·IHr sendG pn\sfigiados por toda a cUentela
SERVIMOS 'BEM PAR,l SERvIR SEMPRE

, ,

, .

Almiran.te·
fof'à· f6Z

..

.dO Iguaçu
9 Comandante do 5Q

Distrito Navaí \TiaJ ou on

tem para
'

'\ .Foz 'do Iguaçu,
a fim de l'ecepcíonar o .M,i·
nistro da Marin-ha 'que fará
',hoje urna" ,visita :ià�}llela ci
dade.. I .- _".;.' .

;"....
,

..
'

O Aln1i�ah.t�>JÓsê ela -Sil-• <

� \,

vá Sá Efirr.i 'aproveitará a

oport�lllidaâe i)�'l'�:' efetuar
uma \Tisit:i' ao, '.pô�to -Guai
��â, porten{ient'e.: li' .í urisdí
Ç�d do 59' Distrttp :NavaL

, S.E.i\TANA DA .MMÜNHA
.... <, ." -,

j r .

-

.

,.' "

t-"

:�,�{ínte\cl9'5Q,; bii;tfito, Na-
,�'ai, in(or�ou ')iliê', 'as.: co;
'�em,Oi'q'çÕ.(:lS; ,:(j�st�· án'o' da
SeiU;lhél' ;;dà' "]\Ir'iihÍil4�' .�'erãb
ctese�Y.oh;{d'a&

.

hu ciidade' de
Urugtiaiáha:,;·no" :-rÚô. Gl:an,
de: :do .Sp'(,.: No • <,lia, 11' d�
j�n;llP,' �,Cl�vetão' ; .estár pre'
�entes: :,,�s: ,:so.l�pi(j.�des, os

Góvérn'a(16r�s \ ,dó,...•PâÍ-ánâ
$'a.j�tÍ\' :Oaúú·illR :�. jú�' {ira��
:çlg .

«'to. \.�Uf, �.;àIe)'Ii,' dós "Co·
�apdantri.s:�filÍtafés ...• dll" Re
iiã�: Stii'.!dÕ:' Pafs.",�

,

, .•

ludú�fh«,
tedl área

,
. '\

.

�
.

Pffi pesca
'O Diádo Ofiéial da União

publicou
.

d�cret.o
'

do ··'Presi
dente, da Repúblic� áutól'i
za:i-ído. a ces�io, sob. tegime
de. afonimel1·to. d�' teÍ1;enos
:de m;ri�ha.;· de ráéies�idos
situadps' . em pôrto. Belo à
rúdústria'. .J3i�sileita i de

"

Ê.�St::. 't r '''': •. ::,-:. ,

'

':, .

,

...9·�" r n:ll}0.?-l;" .cqm,:uma
área' 'tçitaf' 'He. '50,:!!S5,24'6

. metl:'Qs: ·qu;rctracl-os;. desti·
. na�m-se ..à insÍqlal:ão

>

• d,e
uma,:: indúst'ria, ; peS.9.tiei��,
oi)liga�do;se; .

a.' c;es�ionáÍ:ia
,á' ef�.tivá,l�

.

no prazo.'má..xi-
irio de 'ddis� a�os..

..

.

""', Dféga "vai""
. :.-

p�ra,S.ãQ .'
.

�Frâncisco"�
,

,,'" '. �. ,..,.
<; •

- ·.A draga': que; s�rvia aó
pôrto. de, Itajai - será des·
lopada� pára·, São Francisco
do :SUJ, a urrí de l!eiilizar a

árag�gétn d�"canai da ba;
:1'a' d�quelt\ �ôtto �pa�� .10
metrOI>� .... 'de"- profíriíctÚ:iade,

. inçiusíve .

a _ bacLá', :de �vo
.

luçao·. A ,tiansf.er��é��· foi
�utorizáda pelQ, � Sr;' ).\1ar
teüs 'Í?e�á :F,irlíHl,: ··diretor
da

.
�8� "Diretoriá: :Reg:ional

do' DJpa:ftamento
.

:� Nacio
nàl" de, Port��� 'e Yias Na·
,vegáveis, qu'e esteve em

Sap:ta C,a�aÍ;�ha �6. f�al da
semàil.!j..,.
purante sua: " permanên

cia no ·Estatlo o. Sr. Mar
hns Penna Fírme. &.utorizou
ainda a transf€rênciá de

'equip/'imerltos' que .já ,cum
priram' .

SUaS
, finalidades

,

'e'n:r. p,ott'os.· onde sé -achárn.
.

pa:ra outr9s: que . del�s né
cessitaÍÍt, :bem',' �ofuo a

aquisição' de 1aparelha·
mentos meSâiiicos' parà a

movimeilt,'1ção de. granéis
sólid.os .

em São Fnin�isco:
. Por outro: Dado,

,

tomou
medidq;s l'e'laciona.das· c.om
a_ ativação .do �ndamento
do processo

..
de r�cupera-'

<ião do cais, do pÔ'fto' de
Itajaí.

Orla'ndo dá
'cur$(f d�
GeQgrafi'a

O profess_or,Orll'indo Val
verde, .geógmfO'··do Institu"
to' BrasfJeiib de Geografia,
v�r� a. Flortanópolil? mi.his
trar ,1Jl11. 'c�rsd "sôbre . Geo
grafia Ágrária, . ateildendo
convite· da .Universidade
Feder'lll. ,O curso I terá íni·
'éio no, .dia· 14, prOlongan
do-se ate o dia 19. O prof.
V,�lv-efde é também mem

.bro da Gomissãú Nacio·
.

I

I

•

(., J

.: ..

do"�Estado: 'z. Mals_chiscky CDlomb�
,- \.

,Eim a.to' � presidido pelo 'horas da tarde de ontem e

Procurador; Ge�al _ do Es, contou com o compareci-
jado,.• Sr.' José .Daura. 'to- menta de todos os Procu�
mOU

.' posse" no. cargo de'. radares do Estado.
.

Proé�radó'r
.

do'. E'stàc;l.Q, , o JURADOS
'Sr.: ze�o� Tbr:rens M"üs Ó _titulá,r da laVara cd·,
ChlsçkY, �l�e �e�er�érá aque . r�ití'al. 'Juiz Ernany de

(a' f\mça'p ;,; na, 'p, Câmará.. Palma. Ribeiro; procederá,
Civil dó 'Tribunal de Jus- . amanhã . às 14h30m, no

ti.ça. O. Sr: Zenon Malschis- Cartório da re�ericla Va

cil�y teve s\.ía. promoçãd por-:.' ra, o sorteio
'

dos Jurados

mer�cimentó," �endO:. 'que· .

para a. próxima Sessão
anteriormente exerceu a. Periódica . Ordínária do

{unç'ãÓ. p.�, P�oiytotQt ' ','Pú 7 Trfbunal v do Juri, a ser

t<lico .. naS ;Cidades de ;Urus' J\2alizad,'l. a.inda. êste mês,
sânga: Cai1o.j�has, � Sãó :i3en

.

ci�?qdo. serão 'ju�gados dois
tô' do 'Sul"�' I.1'i·ges.�

". "" processos'" qüe
.

se encon�
',O 'at0.;·reàlizou�se às 15" trarir em',pauta.�'r,�. . .

,
'. '.,'-

t,·,
,.

CONCURSO
Encontram-se .. abertas

A Associação dos Muni

cípios' do' Médio Vale cio

na. Secretaria do Tribunal
de

. Justiça do Estado as

inscrições para. o concúr
�o

.

d� Juiz Substit.�tb .da.,
o uê'e Poder, terídó=em vis'
I "J I .

ta cJ pequeno :"rn:\mero .

.

de

aprovados
.

no concurso
anterior. ,'AS inscrições per
manecerão .abertas

-,

duraÍi.
te trinta 'dias, a. contar g.a /
última 'sexta·feira.· Sendo

.

� . "

que,
. poderão inscrever-se ao Projeto: Catarinense de

os b.'i.chareis eatr·e ,·25:.13 50 D.esenyol.vimento.
anos. de· ·idad!l. que' s,erã"b 'I, Informou GI·ue uma cópia
submetidos,

.

inicialment�. ã -,\ do. proj.e\o ,foi entregue ao
um teste', psicotécnico. :'. Serv.iço ..Fede'ral ele Habita-

" / .

Itajai . entregou. ontem ao

GOV�I:nado; Colom bo Salles
.

o estudo f. jjú'eliminar cio
,\ Plano "d�� 19�séri\ olvimenlo

. Regional lni.�g�áclo da He-
" .

: g�ã,o., O . documento foi en-

'tregue pelo Prefeito de'

Timbó, presidente da As-

-sociação, que disse acredi
tar que o trabalho poderá
'ser litilizado' como subsídio

ç.ão e. UreaniS1110, que ana

lü;'arâ 'a possibilidade de fi-

", (
-'

' .

�

-

.

" " ",,', I'
.

' ,

. 1,:
"

,"
.

V·
. ;._i d'

. .. .\
.. iúmcial' ,parte (le' ,sua cse-, ':n' inala· o l-JIessias reahre 'I é�l(';O. '.

.

,;:_í:':.�, a .I�rttp�ra��� leátral do Tac ..,"". k

, 'A�ubos
, \ :�. >: .'.";' '. ':

'

.....

'

), i"
.

. ..

' '.
" , gá.nham: �; ';�������b,�hti,hUjci'�::'"

-

it, ': :;��riz ere' l.V70, 'com <IA· previstos ··par,a. i. te��p�' .:_ ilr�h�sp,or:te
· teiuP()'jj�ci:'. teatr�l. !ié 19'tl;" '. �.Vinda';'.- .. rada sãó: 'Teàtrb 'OficiI1a ,; O '.Fíu�da,. 4e, :E;stímulo à
�o' 1:e.�·tT:6 ·Úva,ro:.' d�: çar:./ .

--. �À. pr.Qmó,çãq é do De· de' 'São' Pa-ulo' (aincÍ'á: Í1ã� P_rOdilltiv'idatle�' ,Fepro -

_ valh'o': e-stái-á âpi:-eseritaii.� . pârtainento' d� Extensão conii�:r�,�dó),:'co�' .. "Ô�:R;"i :tl'O- Governo ,do .Estaelo des-·

do a" p'��tir',:do dra3, q\,lin� '. Cultur,'1i dá Universida-" dá \"el�"; 'de' c5;s-yald .. de' 'tí�ou:.:. tim_a: \T�rbá ele Cr$
· tã�feirn';

.

à.� 21
�

h6ra�/,:�, a •

.de 'F(lderal dé' Santa Ca". Andraél�,. de 17· a 20 e ). �150 mil p�r-a o 'JJãgamento
peça',' 'de.,' Timoçhenco tarinaó' '�Agenda.'

'.

Confidencia:l'\ de tnlJl.worte, de 'adubos e

W:ehbi, i�À Vind�'· do' M�s-
'

.

A pàrtir do dia 11, até o
.

com. Múcia'. de Wil1d�or. 'calcál'eo adqLiiridos pelos
'. �jas", com' Bertã : ·.Zemel,.· " dia 13,-' o 'Grupo' Opinião, e AdriáJ10 ReiS, sob a produt.ores rurais ele Ca-
'a di.reçãà:, de EmÜio'

.

Di sob a direção. de João díreção' de' Henriette· pinzaL
· Bi��d..· .'. '.

.

das Neves' vai. apI'2sentar - Morineau.· ,O Fepro subsidiou para
B�.r�i1· .ZE;\mel, laurea:da. Gláuêe . Rocha, Antero de Con1unfça, '!lincta ,U di· a Cooperativa de Proc]u(:jo

·

com. � I?rêmio. ivrol1iére,' Oliveir.'i e 'Ma'rc�s Wain·· reção do. TE_latro 1}.lva.J;'o e Consu1ll0 de Capinzalcomó' a rn.el-Í1or atr�z de . berg em "A Ponte Sôbre de C'lrválno qÜ8' outros 2.000' toneladas de calcáreo
..'1969,' com '-"0 �i\a;gre de o Pântano", também nu· espetáculos d.eve�ão' ser'
AnDe' .SulliVf!.n"; ,acaba::.de

. ma: pr'OlTIoção do Depar· apresentados em F[oria-
,rec�ber o lJ,rêmio (::;;;}kCHÜ' tamento de Cul1:urá da nópoÚs, :até 'o mês" de.
da crõítica-: de São' Paulo, UF'SC. agosto próximo: faltfmdo

· também; como a .meihor , Os' outros .

�spetá.culos sbl'nente cón��rmação.:

,-.,:, ' ,i

:e mil de adubo�, o\.Jjelivan
.
do ate�der aos pontos do

programa ele cOlTcção
fértilização' dos' solos

e

da
área.

"

'-.

'-..

"."" '

, ..

CEDO!,
",'-'

-

.
'

'i

.

(
J

···.N.OVOS· NlODEtOS.EM·EStílOS ClÁSS'ICO'. .'

E MO�ERNOfi (0'1'11. D.E.CORAÇ.õis-'
-

',,, f ,

,,"

':'EXCLU-SIVA'S PARA"VOCÊt
_o' ,

.,'

JÔGO DE' CAFÉ
COM 9 .PEÇAS.,
Apenas'

1 �90
A VISTA!

INÉDI-TA' E ES'PETACUlAR (.'

'VANTAGEM:

�

'" .íôào <DE �JA�TAR: .
,

COM 42 P'E'ÇAS,

11190
, ,,' '

,
. A VIS'TA. '�

� ,;. .�, ", '

REPOSiÇÃO GRATUÍTA -DE PEÇAS' QUEBRADAS POR

',12' ·M::-E"'S'E' ..5':1' [J.

. \

'

..'. /.

,,,': '..

""
.' .. ',

'NÃO PERCA' És.sJ.\f:"·"·
.IOU 'apenas "

'1,1,'90- "
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�:;;:'c':>'�'�Mat:' de zoo milhas enlra em viU.or
.

,
r.. têm fiscalização definida

,I'.

As autoridades da' Marinha, da Sudepe e do IV:t

· maratí acertaram ontem o esquema de fiscalização à
.

"pesca 'dentro das 200 milhas do lWU territorial brasi

leiro que hoje entra em vigor.
r.:. . Bàsicamente realizada pela Marinha, com a even

tual eolaboraçâo da Marinha Mercante e, num está

g-\(:I posterior, d·� aviões da FAB. a fiscalização tená o

'. objotivo de advertir os pesqueiros estrangeiros que

ninda atuam nas costas brasileiras, lembrando-os das

___.limítações impostas pelo decreto baixado há 60 lias.
. ,

o ato assinado pelo' Presidente Médici dá às em

prêsas ti? pesca. estrangeiras a opção de obter licen

ças indviduaís para 'cadz' um de seus barcos, median
- te o pagamento de taxas ou se beneficiar, de acôrdos
sôbre direitos de pesca; que seriam negociados pe

los respectivos governos junto ao' Itamarati.

lnd.efinição
Embora haja indícáções de que nessa fr'l.se inicial'

da operação' fiscalizadora, a Marinh'a--- se limitará a.

advertir as tr ípulações dos pesqueiros encontrados

na faixa das 200 milhas, .persiste a dúvida sôbre se

os barcos da Franca e de -Tr'inidad-c-Tobago (países.
I

�. �,
, que manifestaram desejo de negociar direitos de

pesca no mar territorial' brasileiro) merecerão o

mesmo tratamento dos demais.
,

�;sses dois países têm a s:'2U favor \ o fato. de que
o Govêrno brasileiro fixou para julho (primeira quín- ,

zena para. a. França e segunda quinzena para Trini

dmll o início eh,s' negociações bilaterais. Criou-se, as

sim. um pel'io::o'· de 30 dias em que ,'O- situa.ção da-

queles' barcos permanec2 indefinida; sem que gozem-
ete direitos especiais para. a pesca no litoral, embora

seus Governos tónl":am agiçl0 rigoro,samente d�:" acôr-
cio com a orientação contid.� no decreto.

,.

. ,

1"8.ra os demais barcos que operam nas 'costas

IJfasileir8s. as advertências a partir de tê:rça-feirr'1
constituirão apenas uma etapa prévia pa'ra futura,
irniJos'ic:ão de pes,<"das multas e. penas que Se esten

deh1 até a apreensão da. carga e da embarcação.
N',sse cas'o, encontram-se os barcos dos Estados

Unidos. do Japão, da China NacioD,'1lista, Coréia do
Sul' e União Soviética que se dedic�m à captura de

·

c2mq.rões e lq,gQstas nas costas
'

do Nordeste e do

àQ:.te. ou ainda à pesca d<l merlusa ria costa Sul, à
8Hurs, do Paraná, Santa Catarina, e Rio .Grande: do
SuL

'. Impossibilitada
.

de exercer uma fiscaliz,'lção total

n�s 200 milhas de Lmar t-erTotcirial, ao longo dos
'j '7408 quilômet.ros de ,linha costeira (superfície acres-

cida em mais 50%. se computados os· círculos em

i -.' tôrno' 'das ilhas de Trindade. Fernando NOToI1ha e

·85 per:edos, de São Pedro e Sã.o Paulo). a Marinha

,;:��:;�Gu'?rr� �concentra rá sua atenção em setores espe

,,;�ír�pos da costa do Pa.raná, ,Sant� Cat,'ll'ina e Rio
;: qif;pde do Sul, onde os barcôs estrangeiros são fre-

���[\l�l1tes.
. .

�:,\.' I,' I

•

�.: � ;;.,
.

Decretos e politica
E certo d;2 'que, além dos trabalhos de rotina

realiz8dbs desde, ,'1bi'i1 do .aI,1o pl;lssado, pelo gnmo de

:.<t.��?--b�)-hp fp,nnado por
�
representantes da Mar:inh�, da

.,Sudepe e do It.amanJ.ti (o mesmo que voltou a. reunir
''-:;:e� ontem). os problemas táticos e politicas rilativos
80S direit.os d3 pescfl;',no mar territorial têII1' sido tra-

· tado( em nível mais alto, o que explica' os recentes

encontros 'do Chanceler Mário Gibson com o Minis
tro'. da l'vIsrinha, Almiri'1nte Adalberto de Barros Nunes,
e· com OI Ministro da, Aeronáutica,

.

Marechàl Màrcio
de pousa Mello.

\

D:sde o decreto-lei que e';;tençl.eu os limites de

sobe':,<.tnüt a 200 milhas. e' o decreto de regulamenta-
· ção que detalhou os c,ritérios c"2 "fiscalização e policia
mento naquela nova faixa de mar territorial, iinpõe-

_'I se.a formulação de uma política global pam o trato
dos problemas decorPEntes daqueles dois atos.

Vig'Uancia será missão Idifícil

Tudo indica que a efetiva fisC9lii�ção .
das 20.0

milhns será limit,'1da por dois fatôres materais: a

extensão da costa e.o número relati:�amente' peque
no de navios encarr·:gadQs da. missão ..

Com r.ealismo, um exp�;diehte o:J!icial da' Marinha
8firmoll que neY,TI mesmo as Armad% russa ou 'nor

te-ameri�ana p�::leriam ga.rantir a castida.de dos 2 mi
l11<3os e 70.0 I mil quilômetros quadraflos agregados ao'

)).<:1is. uma área que 'équivale a 80% da Aml}zôn�a ou,
a uns 30% do territôrio nacional.

Dispositivo
A patrulha das 4 mil milhas de costa (a milha

1118rít.ima vale 1852 metros) está entregue principal
mente a três unidades da M'ir;nha. Do Chuí à divi
sa do Espírito Sa'r1to com a Bahia, ela é feita, pelo Gru
pamento )'l"av:::\l do Sul, sediado no Rio. O Grupamen
to Naval do Nordest2, sedi,sdo em Natal, fiscaliza da
Bahia a Pern8mbuco, ondt� começa a _missão da Fro
till1a elo Amazonas, sediada em Belém.

O dispositivo .
será apoiado pelo Comando Cos

:toiro d.<t F'A.B, ao qual estão subordinhdos os 10 aviões
"l,TetuDo. baseados em Salvador mas que poderã'o ser

Ció:Sloc��lOS pa.:3 pontos mais próximos das' áreas que
prometem problemas: Arnapá, Maranh§.o e Rio Gran
de do SuL Os Netunos são bimoto;es à hélice. com

pnq.os' nQs Est,qdos Unidos há mai.s de 10 anos. aue

cOlTpensam a baixa velocidade C0111 uma grande' �u
tonomia de vôo.
;. A Maripha Me:cante será t8mbém' mobilizada' na

fis(','11iz8r;ô.r! das rí.guas t'2rritoriais, Os c.omanc1antes
dr n::�.v\QS J'n6�:"C8ntes nacionais são obrigados ii comu

j1icar o movimento de navios .estrangeiros encontra
elos deetr.o do limite de 200 milhas.

A patrulha oceanica caberá' basic'lmente às 10 cor
\�ctàs (oinro no No!te; '-quatIo 'no Nordeste; '1-11na no

"'81,lY' e aos 'cinco avisos-oo?anicoS'. os antigos des
tHíieres d.e 8�colta. todos lotados no Grup,'lmer:to Na
'\1;,,1 do SUl. As corvetàs foram compradas na. Holanda
1::"\ mais e18 15 anos.' sendo nàvios de grandé.' manea_
bilidade. crm velocidade entre 13 ê 15 nós horários
e, a111'onom"ia de três
corveta é comparad.'l
da a, obra.

'
,

s'?manas sem toca,r em terra. A
ao jipe ao DC-3: pau- pa,ra tõ-

Os' 8.VÜ;os"ocea.nicos (B:;j,uru. Bl'aeuL .Bene�ente
Bp()D,:,r:cli e Boc?[na), fOr8.111 construidos, nos Estado�
Unidos dur8nte'3 Segund.:'l Guerra Mundial, têm ve

]0cic19cle supf:'Tior à 6as corvetas (018 nós) e duas se-
·lHal1(iS ·eh") autonomia.
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Entre as muitas lutas que o Bra-. se lance aos mumcipros dis" u�da_
sil vem hoje travando em várias d·es mais pobres da Federação. Mas

frentes rara se: modernizar e partir até para. o' êxito nos Estados mais
decisivamente para o I I�lcsenvolvi-í atrasados é .de valor o êxíto que já
mento que vai sendo conquistado, se regístra, em são Paulo." Criam-se,
avulta .o combate ao analtabetísmo. ,em São Paulo, modelos J1t:Lp!>ttantes
E uma luta dinârníca concentrada no de funcionamento do programa. '. '_.

presente ainda desolador de termos O Ministro Jarbas Passarinho, 'em
tantos cidadãos incapazes de ler e declarações feitas recentemente em

escrever, e �a futura oferta de opor- Brasília, afirmou que
:

até 197' não
tunidades de educação. A população haverá mais analtabetos . em São

cresce, impondo a tarem ':1-e não Paulo .. É um resultado promissor, '(le'
mais déíxarmns que as crianças ',

se, qualquer maneIra.,;já. que em São
transformem em futuros adultos Paulo .não existem apenas paulístasc
anaírabetos. Assim, do mesmo pas
so que se procura erradicar o anal

fabetismo de adultos até o fim'des
ta década, é impertoso ímpcrür que
esse esfôrço se perca, "isto é,

-

que a

produçãn fIe analfabetos prossiga,
I� natural que os primeiros êxitos

espetaculares ,do .Mobral, o movi

mento de alfabetização, se registrem
em São Paulo. O Estado mais 'de
senvotvído da Federação, que já de

\'Qta �n:ande pane da sua receita, à

Eci{(caÇ,1 :0, está apto a v1.Ier:s'é com

mais eficácia do l\'Iobral. O Mobral
t.

. I
l.mClOUa mediante convênios'· co,m

os munictpios e a êstes· concede e

até mesmo impõe grande liberdade.
-cie iniciativa. O· t·rabalho do Mobr,al
irá ,ficando mais difícil à medida que

I

mos curaelo essa moléstia endêmica.

da �orância. O Mobral está na li
nha d� frente 'do combate redentor
e o que dêle se espera é que, em seis
meses de runcíonamento, tenhamos
à"fabe.ti.zado �eio. milhão, de pessoas.
Para, que não faltem proí'essôres e

sa,las de aula. em todo o Pà,íS, trat�"
se' de di fundir o. sistema de rodízio

que ,!>i!' começa a aptícar
I
no Estado.

do. A:mazonas. Divide-se o ano letivo

em fases não coíncídentes para
mentar 0.' número de matriculas

.

aproveitar o espaço. ocioso nas esco

las. Ca]cul�. o Ministro que, assim, se

aumentará a despesa ,e'm apenas' l�
por cento e a oferta de vagas em

maucnte corrente' de brasileiros ííe- 5Ó por cento.
trados, O que

i
se cria, port.anto,' Se fôri mantido com energia e' en-

um mecanismo de atrabetização rã, tusíasmo - como estamos certos que
pida. Todos os adultos saberão ler acontecerá - o Mobral poderá com-

e escrever at� 197,1 e não mais falta- . r,II�1a.rj' ai!inal, a obra da Aboli�í}.o.,1
ruo escolas para as crianças que que (leu liberdade .físie'l' a todos os

ating'em a i'dade iescolar. brasileiros com a edição da 'Lei ÃU-
, O mínístrn Jarbas Passarinho lem- rea, mas deixou- muitos dos nossos
h_rou a verg'onlIll de �êrm6s, 'mesmo:' patrício.s :ainda 'dkrav()"s' no plano. do
110 contexto, :I�rà.s�clo.' (Ht .�hlérica ,,�:;, : e�pirito b' dQ, Séf15't;r. Trata'-s�, na �ea.
t1na; o 1,!,o, p;;iís el:n ílÍd�cf ,ide ana,tt�: ,; ) ]�Ilade.;" ..�e : mil: m�vimento" redentor
h�tjsmo. QÜ:;Úlclo, se' ,p'rnsÍl/lna; íín���'"r : QI1.e l'i';-Ú!,it:: en:tre' ?S' p1�J� 'i'.mpórt�n
tallcia .do Brasil no Coiltirienté: .; ·�a,•. ', ;t�s Ij��te sêculo;'e 'q!le no �:utu.ro se.
elo tem ahw de chocante e. hia�itá:: '. n lem.bfado)'oomo, 'um marco ihis-
\'cl. l��v�, �

eUl 'coinpen�sa:çã�,; ,�:; Íuéh' :tt;rj'c(l n�' '�dÜie�ção
.

üa civilizaÇiãiO
do qué poderemos ser, qUando tivc:r:: '.� :braSi�ei�-a.

.
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Há uma permanente corrente" migra
tó.ria para São Paulo, de Estados
mais atrasados, e p6rt�.ntd uma per-

'.
_.

• L

Exaltando a funçãu� ,dD�.: Jornalista,

,.
-

, ,_:. �' ,.' I
'

au-

,'o -

.';',
:

�-
: '�. .

'. '"' :; �

do Trabalho, no Estado s,ulino.'.\ sóu a., con,stituÍl'·" não instrumento de.
E inaugurando, na salá de ��p�el1_- �limitiÇão; .

D1a� elemento raCio�ali-
,sa e Relações Públieas d.aquela ,Côi:-

.

- zàdor da: atiVIdade, onde vai o jor
dos, em audwncia especial, pelo' Go-: te, o retrato, do �riesqu�c�vel' J0m�.- nàlish b�scár os dados. básicos da
vernador Colombo· Salles, que. com lista' e, assim, 'Evcicandp-lhe ',o!' J;iome sti.R: atividade setorial".
êles manteve conversação durante e a influência C01'1l0 criador de', 1iln1 .. Na v.erdade, assim colocado sob a.

quase duas horas, o jormlista Al- dos mais, conce�tuado.s e árí.tig�s qüi- tnell-ror' c�mprE!ensão de suas fun-
berto André, presidmte da Associa- rios do Sul do Pafs,; o� .. ��üt9,r�s;. �o 'ç�s' e�;l'�?ei�d��e' e rio s(lrsó. do de-

ção Rio-Grandense de In"iprensa, te- preito não sàmente. p'usetan:i. ém. re- s�iWQl>1mei:lto �históTico, o jornalis-
ve um gesto de alto sentldo moral, lêvo a atuaçãó pes,so'al 'de', ,:Ç'âlld,'l'S �i .cao' ,S�· des;;.perçebe' das respon-
dirigindo-se, �,m oficio e em nome Jllnior, luas 'também- nissb':�rl,v�Úé!-. s�hÚfd.<ides ',que Ib.f.·:.pesam ri�' cons_
dos homens de imprensa do vizinHo

.

rem um belo testdnunho db.�. ã,pt�- dê'nc'ia p�ofissional: a serviço da' co-
Estado, ao ilustre Chefe do Executi- ço com que. é acolhidQ, nas riiáiS al- iétividade e em 'hârmônica 'e estrei-
vó

.' Catàri�ense"� pá:l'a expressar-lhe· tas .·esfems1 da;' ouHu;r.a 'e' dO" clyisihb� t,à.·" co�pe�.ção edm .o� ;?6dêres :,F'Ú7 r<

quão grato era 'pá�'â di profissiona:is .'" gat-lCh"os" o homem, de ir'n):if�ns.'1,,' 'ti blicos. E, ijsse papef'-lhe garante o
dos jornalismo gaúcho, essa, significa- 'profissional do petIodis�à; cúj� fJn� cOnceito qu�' está cada v.ez mais' cres-
tiva deferência par::t com os júrna- ção. inc()ntestilvelmente; 'e�ta' p'rof�n- céncÍo,; face à. influênci'1 da pa,rtici'-
listas catarinenses., Os jornais de d9-mente .vincuíada à ev�lução '. s"aci�l

.

:,...
'

.. � � do' inrnal na informação do

PÔ!JO A!egre divu1garam, o teor d·2s- e às aspirações da' c01íl1urridade.; ". públi�o, na comunicação 'co'm a mas-

sa correspondência; que' rendia um No exeeiente 'discUl:�o" que pr'ofe� :.. , i-'. ,ilii 'ó,ríentaçao
.

do 'pens�mento
.

pl:eito ,de reconhecimento ap Gover- riu, cçnno presi�l.ente :'dà ',.À.ss.�ci�iãO� MP.uLtl_r,'
nador de Santa Catarina pela, manei - Rio-Grandei1se de Imprei;tsa, na/ 86-

"

�
..

ê�se :"precisamente o centro de
ra elevada como tratava os reprt- leriidad,e: o jomüi��, 'Al�erw .�i\cÍr,�,· êOl1ve�gêrida dã móvimento' de soli-
sentantcs da classe. ,"quilantando-lhes 8centuan.do. qlue .os jor'qal�,st::).,s 're: ciariec;l,'1d:e, ,em que' !Se congracam. os
o alcance e o mérito da cooperação cebiâm, na distinç!io da,. hOp:1enage!fl, hQ'ffiim�-' d� imprensa 'do Ri�· Gran-
que prestam às causas públicas. "a expressão çiQ r�spelto Ílar� bom d� (lo: Sul E) de Sa�ta Cat.arina e de
Já agora, vem da Gapital do Rio a impl.'ensa d() Rio G. cto Sul; '�eus :V;E)i que se fêz ..mais' um vaÚoso docu-

G�anc1e do Sul a notícia duma ex- culos e pr�fissionais". ,ncrescé'Ilt61;1 ri1��t.O·, à. 'P1�nsagern dirigida pela As-

pressiv,'1 e marcante homenagem, re- qüe "8al,'1 de, "r_�prensa é· hoj� 16c'ill �ó�iaçã0: Rfo-Granctense de Impren-
cebida pelos nOssos confrades rio-' adequado' do exercício ,p,rofissioh'al. sà; ,;'0 Governador Colombo Machado
grandenses, da Justiça - do Trabalho junto .ao. Poder. �1>úblico;' . .'� Na. m:�dêl;-' S:iJl.ts, '.por' inotiv.o- da' audiência em

náqu5Je Estado, que, sintetizava na na, técnica Ç\O .i()rnali?nú�,.; 8ri6,.e�· :6. ��iL .:l1i ��oü���' dia';, onviu os tepre-
:morredoira memória do fundador trabl'\l]10 profiss�onaL �,ración,aúz'�,4ci:, . �eJ:jtabte.s ; da, nossa'Casa dó. 'Jorna_
da "Correio do Povo", Caldas Júnior, exige economia.' de tempo .El .. "f;ItCi'l�:

.

',ú�tá :�: i,lleS' falo� . do ,fj,prêço que con-

.'3. exaltação do valor da atividade (bdes de comunicação, __;._,' p0pd�tQ1:Í ferê ,aOs h(i)m.ens· de Jornal, cuja co-

jornali�tica pelo 'Tribunal Regional o orador � "a 'sala de impren�á ''PàS� )ibóraçao;, exa-ltóli.
.'

.

.-/

Quando, recentemente, os jornalis
t'iS de Santa Catarina, repre&sntando
a Casa do JOrllalista, foram recebi-

as: .. notícias / .

Soube da dona Faustina?
Não, não, o que foi que houve,

minha fHha?

Ficou cega!
Não é possível!
Ceguinha, ceguinha.
E) agoTé,t?
Mas' já ficou bo.'1..

E disse onde está a carta?
Não. E não vai dizer mais por-

qU2- soube que Naná está grávida.'
Grá"jida? ,De quem?

.- Ninguém sabe.
- Pra mim é daquêle patife eom·

costeleta.
,- O Padre Augusto?
- Não, Do padre, não. Daquele

dp r
voz grosf",'1,
,

-

- Pode ser. Mas anteontem a Na-
ná deu� a entender que o dr. Elpídio
tinha f,eito o a1Jôrto.
- Abôrto? Então não está mais

grávida
- Não. Mas diz que está.
- Vai ver que é por causa da em-

pregada,
A empregad'l morreu.

De que? Envenenou á comida?
-,- Não'; suicidou-se.

Por causa da carta?

Não; porque aquêÍe fuzileiro

que ela namorava era casado,
Tinha �'1ra.

E o pior não é isso ...
- Já s'2i: o ,advogada contou

-

tudo

para o conde!
- Que. é isso? .. a advogado pão

pode contar nada para 0 condé por
que a dona Naná está com êle na

mão.
- Ah, é 'verdad� .. , AqueLa' hist6-

ria do inventário que o delegado de

poLícia disse que é falSO" porque
nunca apareceu o corpo do pai da

Marocas, não é' isso?

- Claro. E além disso o qelegado
é prirno da empregad.'i, aliás, era

porque, a coitada morreu e nã.o dei
xou ninguém ver o. resultado da au

topsia; pra mim aí tem coisa.
- Olha: eu sempre disSé que esse

delegad() era o maior suspei.to de

ter. roubado o broche d'1. velha:
.

- Que velha.? "

_:_ Aquela que' era paralítica, que
morreu.

- Mas essa' está Viv'a.
_j_ Viva? Não' senhorA'; "já morreu:'

- quer ver. foi até, na missa d'e sétí-"
mo dia que Helois.a conheceu' o p'l-
dre

. Augusto.
- Sim: eu sei, mas receberam.' ou-

tro dia rnna carta dela, ela mora na'

Suiça t! casou-·se cóm o médico que
li operou. Ficou boa da paralisia, fez

uina operação plástica, ·e já está dé
viagem. 'para cá.
- Ãh, bem. B€m que me disser8m

que "O tal de Aurélio estava abaladís
simo com uma notíc� ruim ..

Ruim por quê? .

Porque foi êÍe 'quem espalhou
que á velha tinha morrido.

-

Mas agora quem ,está paralítico
é' êle., Fài atropelado por um, lota
ção dirigido pelo filho da Cohdessa.:
- O filho da Condessa' dirige 10-.

tRção desde quando? Eu vejo sem

pre é dirigindo um Gal,'lxie.
'-:- Não' o Carlinhos: o outro, que

.. fugiu de 'casa.., para não casar com a

prima.
_. 'Bem feito! _E quando é que a

'velha .

ehega?
- .No·'pr?ximo capítulo.' Está mo- '.

císsima.
- Ah. agor,'l, estou compreenden .. ;o

do: a v�lha ch'2ga,. pede o divórcio,
casa com'o padre Augusto, Ê a

Odete Lara qúe faz o papel. No Rio,(
a nov�la já está adiantad<i, a Sueli
,m.e conto.u ... '

- Não, essa .é outra novela,. é. a

das seis.

Paulo da" Cos!" Ramos

POLíTICA ·PARLAMENTAR
.--------'-'----_.__......_----

Cupula emedebisia se reune

e

(la "Declaraçãn de Põrto Alegre", que preconiza

O deputado Pedro Ivo Campos está sendo es

perado hoje nesta Capital para um encontro com

a bal�cada oposicionista na Assembléia. Apesar do

caráter rotineiro que os homens da Oposição atri

huem a esta visita elo presidente de seu partdo, des

ta vez a presença, do Sr. Pedro Ivo Campos em San

ta Catarína poderá ter um significado mais amplo,

em razão das circunstâncias agora serem mais pro •

pielas ao diálogo sõbre algumas- questões pelo
I
me

nos da atualidade politica.
O presidente emedebista vem .para falar e pa

ra ouvir, No primeiro caso, o que mais interessa

elOs lideres regronaís, trará � orientação. �lolitica da

cúpula partidária, a fim de meíhor capacitar os

deputados estaduais a que tomem posíções coeren

tes com a filosofia oposicionista, Já há, neste' senti,
do" um. ríocumeuto-base. a ser ponderado, a chama-

urna Oposição mais enérgica e segura em todos os

seus planos. Mas isso não' 'basta aos homens Ida

Oposição, sujeitos que estão aos condicionamentos

locais e aos do dia-a-día, que. nem sempre encon

tram solução no catecismo partídârío. De resto, é

ainda sob n�ui.to.s aspectos incerta a posição doS'·

diri�entes nacionais,. vista daqui, e 'a; oportundad,e
de um esclarecimento m!ê,lhQr' seIJ_llire ,ijódercÍ ser

pr.oveitosa;
Quando a ouvir,' o dirigente em�debista t�rá os

Drinlefros .d::'taJhe� dO. ,�rábaih6', de
I
·;reO:r�a.niza-Çãf'

do partklo. em ânibitn: estadual, Receb.ení·· de seus

c.omandados um relatório tido. eoúlo c "'a:nilI1ll,dor",
visto como. atcsta a:· composi�o .de. no.vas r ,c,omis
iões provisórias .em circa 'de 5Q 'muiúdpio,s Q�,tari-.
nenses. AsSim por alto;

.

Q MDB deve ter completa
�0---130 municípios nos' quais possui (Ú�etõrios� orga-"
, -. :,"\"., \

nizados ou em fase se. 'org-anhaoÇão, ':' I '. ",

:É"possivel ao MDB, rortànto, ..

' Já," ir\Ta:lia.r �;uas

possibilidades' e tÍ1açar,90rmas de, co.ndutà '.m�is
objetivas J;loliticamente, o que- se supõe

r

deva ocor

rer neste enco.ntro entre·o prll';sidente do Diretório.

Regional e
.

os 'deputados eom a.!Jsen�o na Assem
'JIéia. Isto tendo-se' em' vista o. fato de que, reitéra-

'damentc, os oposicionistas ,têm ma.niflestado
.
seu

, '

proposito de Jarg,a,r na freJ,lte do advêr�ãrio; na. ten-
tativa de ganhar terrCI)O pára uina perl'orma{lce com
PCÍ1s�dora nas. cleiçõe� m'imicÍpais' d� pr6'ximo' a�o.

-..

Nomeação', de conseih�iros'"
,

Foi arquivado o. 'projreté ele lei' de autoria. do

deputado· Waldir Buzatto que vers��a sôbl'e a no

meação
\
Ide .cons�llleiros' do Tribunal de' Contas, em

"il1;ude de a comissão: de justiea d� Assembléia ter
"'", 'I

rdeCla:adtl inconstitucional a ,pr.oposiçã{l. O parla-
lne.ntar pretendia impedir a nomeação de conselhei-
1'0s com mais üe 20 .ano.s de serviço públÍco, por
entender que.em' tal caso q ijlgresso no TC estaria

a·pena·s "abrindo perspectivas' a uma eventual apo
sentadorià". Segundo o. entendiÍnento· dá comisSlã:o

.,
'

de justiça, êste objeti�o de�e. ,�el' pers�guido atravéz
de emenda constitucional.

.t, ','

TV�Cu.Uuta '

O d,e-puta�o Celso Ramo:s 'Filho r�quereU 'onlem
na Assembléia a expedição de ',mensa'gem' cOl1gl'atu-

I latória, à l'V-t;uJtura pelo 'tciÍl�cuiSo. Ide. seu pri
meiro aniversário., Com o teor seguillte:" "À�semli1éia
Legislati�à vg apro�àrido 'tequeiii:nento "do' Depu
taqo Celso Ramos mo vg, tem a grata. satisfação
de cumpriplentar a Diretoria e Funcionários est.a,

con�eituada emissora vg pela:. passagem p,rimeiro. ani
versário. vg salientandó relevantes serviço.s presta
dos à cultura e odes·envolviÍnento Santa Cata.rina",
Ao apresentar seu requerimento o' pa-rlamentar afiro
,mou,que- "realmen.,te, a nossa TV-Cultura, Canal 6,
está apro.�nanelo os catarinenses entre si e assim

contribuindo pa.ra o entrelaçamento de no�sa gen�
te",

Eni apartes, o líder govenústa. Evaldo Amaral·
e, O. lideI' do I\IDB, Dejandir'�lpasquale, assoc],<t
ram-se à homenag'em prestada.

(

PolíUea de'lado'
Esteve ontem na Assembléia o primeiro silplente

a,r'eni�ta Gent,il BeUaiú, cujo nome, segundo se 111'0-
pala, estaria ineJ.t,údo. na .lista, d'os que se�ao consul�
tados para cOlllpor o ter('JeÍro partido.. NJãlo confir
'lpOU, entretanto, tal possibilidade, fi'isando apenas'
que "por enquanto. estou entregue lI!. meus afazeres

particlil1;ll'Cs"•.

.

,O exe'mplo gaucho
Basead� no qüe' obs,nvou 110 Rio Grande.

Sul, oe (lcputado Epitácio Bittencourt anunciou

do

que
vlli propor o ilúcio de amp�a campanha.. visando. seu"

síhHiz,ar os empresários catarinen�es para que re

terJlam em' Sltnta Catarina suas parceh�s dos incen

tivos fiscais do IR Disse ,que Santa Catarin� restá
entre os. dez Estados que mais ,contribuem c, para

.doxall.nente, entre 08 que Ulcnos optam Om favol:
de pro,ietos locais.
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CULTURA LIVRESCA E SABER

1
,

,

A. Seixas Netto,

Parece 'que no Brasil, desde muitos anos, se.. eon
fllncle Cultura Livresca com Saber; e esta coiifusãô: pe�,
nianece mais específica nOS meios encarregados I de

divulgar 'a notícia da cultura como jornais, râdíos, tele

visões, palestras, etc, De modo geral, o livresco venceu

o sábio e, consequentemente, a cultura está em pendente.
Mas para não ferir suscetibilidades vejamos como está
a cultura astronômica no Brasil,

'I.
nesta Era da Astro'

náutica, quando tanto se precisa ,bem sab,r � mecanismo,
estrutura e componentes dos Ceus para almhar com o

progresso: vejamos como está a cultura astronômica d'um
País que já deu e tem alguns astrônomos famosos e res

pegados 'em tôdas as latitudes: ,�'O Jorna! do Brasil,

RESENHA' DE �ULGAMENTOS
A Segunda Câmara Clvil do Tribunal de Justiça do

Estado de Santa Catarina, em sessão ordinária, de sexta'
,

feira, dia 28 de maio, julgou os seguintes processos:
/ 1) "Agravo de petição n. 2,448, de, Orleães; agrte ,

Laura Salvador e agrdo. Joselino Alano. '

Relator: Des, ARISTEU SCHIEFLER.
v

Decisão: Por votação unânime, negQr provimento
,.

ao agravo. Custas' na forma da, lei." '

, ; •

,
,2) Apelação cível n. 7.561, de Florianópolis, apre.

CIESB _ Companhia Ilíflportadora e �xportadora Sul
" Brasi,l e apdo. o Estado de Santa Catarina,.

Relator: Dé. ARISTEU SCÍfIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento

em par>te à apelação, para fiXar os honorários de advogado
em Cr$ 300,00.' Custas ex-Iege.

3) Agravo de petição n. 2.305, de Criciuma, 'agrtes.,
o dF. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offíclo" e o

'

1.N.P . S. e agrqo.'Jair ,Jos� Lidano M�chado.
Relator: Des.1 ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por' votação 'unânime" dar provimento

e'n_l p�rte ao agravo, a fim de excluir as diárias. Cust,as
na ,forma da lei. \,

l.
',4) Agravo de petição .n. 2.311, de Criciurna, Ilgrte.

o LN.P.S. e agrdo. Antônio Modesto,.
,

.

Relator: Des. ARISTEÚ SCHIEFLER.

Dec;is�o: Por votação unânime, negar provilpento
ao .agravo. Custas pelo agravante.

,

5) Agravo de pet�ção n. 2.312, de Orleães, ag.rtes.
o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e o LN.P..;S. e João

",,�m;ébio e agrcto. ',Joãó Euzébio e o LN.P.S.
-'

;Relator:� Des. �ARISTEU SC,HIEFLER.
Decisão" Por vótação unânime, dar, provimento

em parte ao agravo do operário, para retificar a percen-,'
tagem a 20%. e' honorários de advogado em' 10%. Custas

ex-le.ge.
'

"
' \

6) Agravo de petição n, 2--.406, de Orléães, agrtes.
'o dr. Juiz de Direito "ex-offício", e o' LN.P.S. e agrdo.
João Gli:cério M.iguel.·,

'

Re,lator: Des. 1lliISTEU' SCH�EFL�R·. ';

Decjs,ão: pór vota�ã() 'unânime, dar proViimento
em parte ao agravo,

-

púa retíficar os honorários de
I ',",\ .

advogado a Cr$ 150,00. Custas pelo agló1availte. '

_ 7) Agravo de petição n.' 2 ,460, de Cricil!llla, agItes.
o dr,: Juiz d'e Direito da la, Vara: � "ex'offício'" e I o

1. N.P . S. - e agrdo. Ev-aristo Silva.
Relator: Des, ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: p,or votação unânime, dar provimen�

em parte ao agravo, para retificar os honorários de
advogado em 10%. Custas na foi'ma da lei.

'

13) Agravo' de petição n. 2.466, de CritJiuma, agrtes',
\

" I

Em sessão ,realizada a 27 de maio" o 'l'ribunal de

Coutas do Estado, sob a Presidêp,cia ,do Conselheiro Nelson
'

de A:breu, examinou 120 procesltos. EstiverariÍ presentes
os Conselheiros Nilton' :José Cherem,,, Vice-Presidente,
Vicente João Schne4ieT, Leopoldo Olavo Erig, Nereu,
Corr,êa de Souza, Lecian'Slovins)ü e o Auditor Convocado
Raul Schaefer.,

. Presente, também,' o. Procurador da
Fazenda Saul Oliveira ..

O" expedientés \examinados foram os seguintes:
À EMPENHOS SIMPLES

,
I

\
/

I i

�.----"--";'__--------

4 marcha·· da
.. .' . .

�
.

'

.",:' ."

ClenCla'. .

I
. .

" \

de 23,5�71,_ ll,io de Janeiro, 'edíçãe de ,p'Omi�gd,�,d�P
JPPl'}.'ER E ;aE;l\i V!s,tVEL i:STA NOITE. ,Este" é .o
título, que; e�de,ate,' não é' lã 'muito genial. 'Mas .típico r

��!,�onh�CimICIlto astronômico, ineapacidarle total, é 9
C9I)tit!l�. no teJ<to da mesma: "Quem' olhar heje à n�ite o.

c,u ,:)f.�tl5á'.� grande astro. de ,brilho. i�t�nso.: 0.' planeta,
,Júpit,i,'a'*'ppde 'ser o.b�rvado. ltc ôH�o. nú ou pelo n'Íe�o.s I

13, Y"� c�da: !!no., mitl> �unca ce>", tanto. �rilho., po.rque
.est.. rá m,ais 'pertQ da l:erra do, que nunca. O Planetário.
� cuia p�ram,ação. é o.'rgilnizacfa'. d� aeêrde Co.rri es

���nt.�imentos 'fele�t�s d. atualid�de,. vem.' apresehtal1do
nes fins �e sem.ilnil, dás 15 às 22, heras ti 30' minuto.s, um
prôgrilma '�peçiaL sôb...

,
ó "Planeta Júpiter". Ora, vá'

,) .,
.'

" "

entender de, �tI:onomia assim lá' em Pasârgada. (E a

propósito, Pasángada é uma região no Sul da Pérsia;
-

assírá evita-se ,conf�ão com o "autor da nota que pode
entender de

•

ge.o�raiia). Olha,e,á pra nós: Em meu" teles-
';

I
...

" . l'f ,'"
-0- ,r I ...

cópia venho, fazendn ,observaçõ� "de:, '}JiJ:p�te:l' �de
JaneIro; êle' � visível tõdas as nQit!lS ',da�: :?Q ÀQI'�� ,até
,4 hora� da manhã. Não está: �o" Jl��J:nio ,� ';J!�:ria
assim. Mas � estúpides astrQnõmiç,�' wtill é ,��,,'�'J!Ípjt.r
pode ser o.bservado. ,'a êlhe nú .",10.' "".nos ''1'3; Y�r� ��,da
a���/. Então pessoal, cá �m" Flo"�p'Óp�lj.5 ,n�i �mos
diferentes do pessoal do, RIO. de Jii�lXli),: N{I,s' p..ode1i!lo,s
ven Júpiter tôda noite. Será gue:)o;tl�e�oóqi� ;i_St1>? -,

, j ...
"

.�

,
.

•

Será que o responsável .cíentífícn do' jor�l fleg :"� nota?

Será que alguém não' entende'.AStrol).'b,mi�? E� entengC?,
e� a mim nem Planetário, nem jor��, '

V:� pn):rúti,r :um
Júpiter que aparece' treze vêzes c.in�,�o., ".�s ,3{a \
completar: O jornal O ESTA,DO pl,ipllcou, .'nq ,(!(l�ç�o "de
domingo, um artigo A TERRA·CONl1NU'J\ 4' JJ'],l�ER.
Não tenho nada contra � não, Ser ;�I);le' ,0 ãJ1tor ,e���ilde
sism� cOfll vulcanismo; sismo

.

é ;.wo-vime��tq, 4l�}1:> ,tia

Tribunal de JusUça
,o dr. Juiz de. pireitó, da la. Vara

_

"ex-offício" e o

!:N .�r . S. e' ,agr:!il�,. Leopoldo João Ponciano.

Relator.: ries. ARISTEU SCHIEFLER.

pec��ã.9: -' Por votação .unãnírrie, dar provimento
,.em píI,rt,e !lo ;I!grllvo, para retificar 9s honorários de

,/lçivogjld,p €pl JÓ%. Cu;;ta,s na forma da lei.
'

�y Agravo �4e petfção n. 2;.437, de Criciuma, ,agrtes.
9 dr. Jlli.,z (ie pireito da la. Vara,. "ex-offício" e o

I.N.P.S. e agl-qo. Dário Manoel FlorêllGio.
Rel�to�: Iles. A,RISTEU SCHIEFLER.
'-'1 ,'('" " I

'Decisão:' Por votação- unânime, negar provimento
fiO ,��aJ�. e1Jst!l� .pelo agravante. ,

io) Agvavo de petição n. 2.569, de Orleães, agrstes.
o ,dt: Juiz de Di:reito "ex-offício" e o LN'.P�S. e agl·do.
.J.o�l'ençp

,

:\I1fri�:
'

.Relator: peso ARISTEU SCHIEFLER.

Decis,ii!): For vo�ção unânime, dar provimento
.CID -oorte .ao a%\lVO, para ret�ficarl os honorários 'de.
!i9.vo,$'a4o em .Crf 150,09... J Custas na form� da lei.

.

;.. lP Agravo de �tiçªo n .. 2,.585, de Orleães, agrte.
Henii�ue Lage (:i:pmél1çio ,e Indústria S/A. e agrdo. José

, � ,-"
"

. - .'
- '.' .

-,

i) ,

. N1J�� F!flrpi:md�.,
�la'�or: Des. ,ARI�TEU ,SCHIEFLER.
�,ec��o: ,(P�r V(!)1aç�o, unânime, dar provimento

.!iQ a$.líl-YO, ,�restab!!lecer a instância. Custas pelo
a,gpavado. ,

I

..
- J

,12) Apelªç�o' de desqUIte n. 2,278, de' Blumenau,
aPte� o ,clr. JJjz de Direito da la. Val:a, ',iex·offício" e

ílpdos .. 'Ido Es�e!sen, e s/mulher-.

'R'elªtor:, Des.' ,THEREZA TANG •.

peci�o: Por vot<lção unânime, , négar provimento
à. iJ,�laçªo. CustaS pelos apelados.

Acç,rçJlio ass,�nado lloi Se,ssão..
J3). Agravo de petição n.' 2. 59?, de Lages, agrte.

Õ dr� J),líz de pjIeito da 2a. Vara' qvel, '''ex·offício'', e
a�do. Alino 'C,�stilho Varela;

:Relator: Peso A,RISTEU SCHIEFLER.
,

.�, p«(,ejs4o:, 'Por vota,ç&o _ /pnânime,' . ?ar;., "prov,iIne'nto
'em pé!fte' ao :?,g�avO', p�-Fà '1 q:u�, :ó"':P]lct;tlfó':s'ej-a·p�gb"':ilO'
válot dt;)

-

maior s.íllário mí�mo, vigénte na região. Custas
ex leg.e.

'

.

I

Í'!) Agravo de petição n. 2.191, de u'russanga, agrte.
o l.N.P.S, .e �rdõ .. "Ferdinando'Cambruzzi.

ll,elator: De;;. T�EZ& TANG.

pecisão: , �r votaç�o unânime, l}egar provimento
ao agravo. Custas pelo agravante.

-

Àcór,dão assinado na sessão.
15) Agravo d� p�tição n. 2�381, de Orleã'es, agrtes.

o d;.rJu� de, Direito "l1x-offício" e o 1.N.P. S. e agrdo.
Pedr.o l\'):a,rtineli.

Relator:' Des. ,1fIEREZA T�9,
.

Decisão: Por votação, unâ��, q�, pro��nto
em parte ao agravo,' para 'feti.fie�r, ,()S . �0P,9.r*��o:S .de

advogado em Cr$ 150,00. 'Custàs ,é� 'lege." '('
I'

,

'

, 16) Agravo de petição .n. 2.�, � 'Cl:i�i�!i�, ,ª�te�
/
'Nilo Albino �ho e agrdo. o l.'N.! .s.

Relator: Des. THEREZA T�G�
,

,

.

Decisão: Por votação 'unã�inie", ,n:e�ªr 'P!o�el}to
ao agravo. Custas pelo agravante.

.
' .,'

,
17) Agravo de p�tição n. 2.516, �� Cdc}vm-�, !\�s.

o dr.' J,uiz de J)ireito da. 'la. IV�, ".ç�·9�f!.��º"·.e' O

LN.P .S. e agrdo, João de OHveil;�.
'

'Relator: Des. THEREZA "TANG�
Decisão: Por votação. unâ'hiw.e" ,dê.r ,provunento

em parte ao agravo, para retili�a.!-' os i;lonefir��, de

advogado .
em Cr$ 150,00. Cus�s '0010 ,!iW��t,e .

,

18) Apelaçao de desquite n. 3.�, I(}� ��'\1W,\, ;4lpte� .

o dr. Juiz de Direito "e;x-offí99� ,e i1:l491>� W�on
Demétrio Pedro e s/mulher.'

Relator: Des. CE;RQUEIRA C�JM,
Decisão: ,Por votação unânime, �e�,�r p'!,o;vA.rp.�,!lto

à apelação � Custas pelos apel�dos.
: Acórdão assinado na sessão.

L

19) Apelàção de desquite n. 3.�1, ,�c ��ge,�, ilpte •.
o dr. Juiz dé Direito da la. vnra, ·í.e*;qfficio",� ª,�9S. ,

Sebastião D�mingos 'da Silva e s/mún1cr,
. ,

Relator: Des-. �CERQDEIRA CrNf,l'M. /.!
, Decisão: Por votação unânime; � -éonvj:'),*.r (1., jlcl:l:ga

mento em diligência. Custas a finªl",··
Acórdão assinado na sessão.

20) Apelação de desqúite n., 3.• ,. de 1;..���, ilP'J;e. ;

o dr. Juiz de_Direito da la. Vara, ''',e�-.omCi<>'�;,e ,aptJ;QS.
Francisco Arquimedes Coelho e s/mu)her.

"',

Relator: "Des. CERQUEIRA Cm1� ..
Decisão: \Por votação �nâ$ne; ", '�et�r p�e.Jlto

à apelação. Custas pelos, apelados. '

21) Apel�ção de desq1J,Íte n. 3:�14" 4� FJQr�ilª9POlis,
apte." Q, dr. Juiz de. Direito da ,vár",,,(ie F,;iPlJ�, Ó�jo_�

"'" __ '"'e" Süc�s�ões, '''"Cx-offíció'' :e �l�dQs. ",Jc�l 1t9�iiº" 1lJ.�s Jt'
s/mull;ter _; ,

.

.
,\ '.

,

Relàtor: Des. CERQUEIRA CllffRÁ.�
.

. .',.

Decisão: ,Por votação uI).ânir,ne,· J_l,e��r provin!cptli>
à �pelação, Custas pelos' apel�dos.

Acórdão assinado na sessão.
.

2�) Apelação de desquite' n. 3.46t), ,pe �rioinhJls,
apte. o dr. Juiz de Direito "ex�offieio" ,e a.Wos � Jziçlpl'O
AntônIO de Lima e ,s/mulher�'

'

. �.. .' '.': I:,

Relator: Des. ARISTEU SCirrEF,LER.
.

.
Decisão: Por votação unãnirtie, n"'êgar prpvhj).ooto

à apelação. Custas p,elos apelados'i .
,

Tribonal- ,de Contas
, .

Q.e Souz,p,e outros; Célíji Baviresld e out.i·os. II - Sobres· Bordin. " BÁLAN,CETES ,-

tadQS: NOêmia /Cordêird, ,Haroldo/Silva, Ántônio da Cunha 'APOSENTADORIA. 1-
.

'Iiltêre�sadó: Sobrestado - Hospital Mmieta Konder
'Me'nI},M, :Hugo FeJix Pretto, Wilma i:rorêir�. III _ Devo- I'nteres�ados: I_ _ julgados legais .".... O�el�U �. do Bornhausen.

Juç�o ii. origem - Fi"àncisco de Assis T. de Amorim, ArÍlaral, Lecián Slovinski; Anitá FonteS \ç:,�riÍe�ó, fAiQi CONTRATOS,

Nancy 13. Farali: IV ...... A<J,iado o julgamento - Avelino' A. Fernandes,' Ilona Schoe.ke, Co� �:i.s'b:ôiil' 4';i :�ilvª. Ir . lOCAÇÃ'o DE SERViÇOS
H.' Rocha.

'

,

-, Sobrestado - Alda BoavenJura IM, C.a,t,,!\'!)ipo,
\ .' Interessados: julgados" legais na forma dó parecer,

LICITAÇõES ,'/
," COMUNICAÇÃO

.

/', dá instrução - Jamy Rogério Vieira Wolff, Paulo Roberto
"nter.es$a��s-: Respectivam�nte, origem" número da Interessado.: Julgado _

.de acôrda C�Il\.0 .parecer do de Souza, Lauro Maria da Conceição ..

lic�ta!:ão, imp?rt-�ncia, ad�ú.dicatário - �Julgados 'legais - Relator - Pres�dente da Junta de ,�J1trôlç -dji.' Secre�,riíi, CONTRATOS DIVÉRSOS'
,SNO, 199, Cr$ $.692,00, :Heitor ,Farias. SNO, 198, ••'.... dos 'Negócios do Oeste. Interessados: '1 _ Julgado legal - Construtora Mar-

Cr$ 7.�30,00, Cerâmica Berticelli Ltda. DCC, 1286, QUINQUêfI,Jl,O con(le Ltda. Sob.restallo - Contelliplan Ltdá.
1), Isolado.s: I _:_ Julgados legais -"Kilial;1o �retzer,' Cr� 2.7�4,ÓO. SNO, 194,' Cr$ '6.930,00, Persianas C,ol�m- Interessados: 'I '- Julgad� leg� �iiriH� l\{. RENOVAÇÃO- LÓCAÇÃO DE SERViÇOS

. Eugênio Raulino Koerich, Elson J. Rios, Moinhos ReuUi� tii�. PCC, 12;>, Cr$ l.326.,OO, .José Miguel Pitz, Machado 'Pereira, Rubens João Silvei�, DgspI). �lag�li. ]iJ Inte�essado�: J�lg�dos legais _ Ma�oel A. de Barros
dos Itajaí S/A.,'Eugê�io Raulino Koerich, :filomenQ e' e .eia. pCC, 0073,'Cr$ 34.,454,00, Representações Castro, Julga,do legal na form� '(}.!j. insttvçijo·� ::P�Iltç lJ. F. Filho, Jervir' f,.. Chede, Lino dos Santos, Rogério de

Cia., G. Socas S/A., Kiiiano F. Kretier (2). n -;- Sqbr.es� ;Arn1;lldo
f

Luz, BrognoHi e eia., Hermes Mace,do S/A., de Patta. Oliveira Carvalho, Mariano Z. Sanches, Zélia Cata�iúa
tado:�Laboratório. Lepetit 'S/A. Gel'lllanO SteIn, Formal Ltda. nCG, 100, Cr$ 9.000,00, ,CRéDITOS ORÇAMENTÁRIOS Silva, Valmor J�lctz, Vcildete C, Rosa Machado, Iraci da

2) coletivos: I _ Julgados legais - Rois ,urs.: SA: Pental Sanw. 4polônia. Interessados: JUlgaélós '!egais ..,..., �.m'e�.r�a d� 'r�en- Silva Tartulinda, Nilza M, Schmidt 'Bósco, Vitalina Vieira

284.0,2775, 2774,2844, 2779. SF: 2743, 2621, 2746, 2563, APOSTILA ,da, Decretos urs. 3·5:7J/64, 3-�7116l, '!4,ã,.n/J?6,; Thives, 'Fran�iséa F. Bo�inelli, Cláudio Furtado Lemos,
CEE:.28Ü, SS: 2729,2732,2633,2703: 2915, 2708; 2918. '.Int.er�ssapo: J1Jlgado legal Gécio Souza Silva. ,27-4-71/52. Sebastião I. Vieira, Neusa.�Silva Mello, LeollelÂ. Stgebe�,STO: 2808. SJ: ,2768. SSI: 2796; 2797, 2889, 2788, 2793, ADICIONAL' 'DECRETOS LEGISLATIVOS Lal,lro V, de Britto, Claudete A. Lopes, Maria Isabel B •.

2805.
�

j ,Int,ressados: Julgado:; legais Regina R. Dietrich, Interessados: Anotados ço:q,s�to),\'1l �uJ ;Bra,�;i-. Nacif, Ildênió J. d'a Silveira, Túlio Cesai' Macedo, Saulo

ESTÔ,RNOS .

.

,1 Lé(Mªura Xavier. 'leira d-e Estraqas, Consórcio Construtor -Viário,. Rqgt:io StE:)fen de Albuquerque,' ·Judit K. Figu�redo,
IntereSsados: Anotados - DA: 2812. SF: 2763, 2743. Pi:DIDO DE M;\TERI�t CANCEtAMENTO''''

. .' .'

Luiz Abel da Silva, Rita, Rosa; Demétrio Consta!ltini:t
EXERCíCIOS FINDOS '. Interes:oapo.: Sobrestàdo - Depart"ullento Central In��ressado: Sustado 'o reI�cio��r!ilcnto :::'" P'c�mJ!lda Sêrratine.

- Int�resséldos: I - Julgados legais - Joã,O-' Batista {].e ,C�múas, Óms. 016, 129/71. Maria Kubl1en. PRESTAÇõES DE CON1:AS
Ar.sher Júnior, Érico

I

Borges, Lorena Padilhá, CacÍl4a Ó!i=SPESA 'ORÇAM�NTÁRIA A LIQUIDÂR- , CONSULTA
, Responsáveis: Julgados .na fonria do parecer da

, SoteUe e outros, Aliete N. Gonçalves, e outros, Vitorina Interessados: Julgados legl;lis na forma da instrução Interessados: Respondida na foÍ;nu? ,do, p;Il1êee:r do..... instrução'- Ger�ldo Gama S'llles, Antônio' B. dos Santos"
Rosá Britá, Alaor Oscar SChweitzer, Benildes Anastácio, - Demétrio' Constantino Serratine e outros; A_madeo ,relator - Câmara Mun�cipal de Treze 'de Maia;,

"

Pr.iaçJo. '

IF�(.�_�-�,��---"'--.�.
�---�-�-�,��'-���-��-�--��-�i�-�-�����,���-3j-j.

Kiii7'---'----------.-�---- ..

�.�ÀD-•...•.-jV:���I--L;;��-'�---====---�--.��T
.'

,e "cê giulna o presenle!
•.

o mais váriad9 estaq�e de .artigos da ARTEX, GARÇIA, KARS-
TEN, TEKA � PUfTT,NER em jogos de enx�)'vais para noivas,,, toalhas
,de bonhol g,uarniçqes de mê�Q ,� jogos de carnal roupõesl pisos, tampos
.e pa,nos de copa. - ,r' ,", \ ,

-

O melnqr,'�a::me,lh�r i�dYs,tria. de S��ta Cata�ina. '.
j

(�
•

C:;:ompre em JunbQ/.me�. � anlversarfo, por preços conVidatiVOS e

escolha no hora' ,o se·u presente. _'
' I

, Ta'mbém' facilitamos· o pqaamento .sem qualquer acréscimo.

) \-

, )

,

"ü. .
'

,I

.s�-superfície 'da Terra; essa" sub-supergície vai de 100

metros abaixo .do nível do mar até a linha de·Mohoro-
I

vicie;
.

o 'sismo pode 'ter muitas, origens. Vulcanismo é

ej�ção 'de lava por vulcões 'ativos, inativos ressurgentes e

recém-nascídos; Vulcanismo pode, ser associado a terra

�ato (e 'nã'o terremoto. que. é bobagem grossa) .ou pode
§�r simples: Neste caso o vulcão fica, fumegando: Depois
o' .problerna .das convulsões lavosas dependem do meca

nismo . �trofísico e astronômico; será possível, dentro

émt breve, 'achar-lhes as leis básicas. E depois ainda:
,

Esta 'história de' núcleo da Ter�a em fogo é' cousa que
não "tem mais razão de contar; não corresponde à, ver
dade das estruturas estelares. Mas 'deixemos. A verdade

é 'que 'se podia saber das cousas mais exato, melhor,
, mals_,preciso. Mas -Júpíter aparecendo' 13" vêzes por ano

sõ da, cachola de quem pensa qúe astronomia, se aprende
em' livro 1.. Aprende-se no, Céu...

-

/

I 23) 'Apelação de 'desquite n. 3.504, de Itajaí, apte ,

o dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offício" e apdes ,

,Thcdano Cardoso e s/mulher ,

(Relator: Des. A,RISTEU SCID:Ejn::,ER.
DecisãO! Por' votação unânime, 'negar' provimento

'�\.il �p�lação. Custas pelOljr apelados"
.'

'. ,24:) Apelação de desquite n. ,3.5Ó6, de Urussanga,
'arte.' 'o dr. Juiz' de Direito, "ex-offício" e apdos. Antôiüo
João Matias e s/mulher.

Relator: Des, ARISTEU :SCHIEFLER.

,
Decisão: Por' votação unânime, convertel� o julga·

melito em diligência. CustaS' a final,
"25) Apelação de desquite n. 3.51l,"de Indaial, apte.

o df. ,Juiz de Direito "ex-offício'� e apdos. Wigand Hasse
e s7mulher.

-

Relator: Des, ARISTEU SCHIEFLER,

I

Decisão: Por votação unânime, _negar provim�l'lto
à ',apelação. Custas pelos apelados.

·26) Apelação cível n. 7.420, de Itajaí, apte. João

Fernandes da Rosa e apda. a Prefeitura Municipal de

It;ija,Í.
Relator: Des. TH�EJ'A TANG.

.
Decisão: . PQr votação unânime, '�ar provimento

à. apelação, para julgar procedente a' ação, como,manu·
tençao de posse. Custas pela . apelada.

Acórdão assinado na sessão.
27) .Apelação cível· n. '7.765, de Maravilha, apte.

Jandir Fó�nari e apdo. Ódilio Schaedier. I

I, Relator: Des.
/

THEREZA TANG..
.

Decisão: Por votação l1nânime, negar pl'ovimento
à ' agelação. Custas pelo ,apelante. ,

Acórdão assinado na sessão.

28) Apelação cív:el n. 7.783, de Florianópolis, apte.
OSmar SjI10mé Vieira e'apdo. Jacy Barbosa Cabral.

'�lator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por' votação unânime, dar movimento

e� ,parte à apelação, para anular o proces\o � pa'ftir do

dés,pacho saneador inc1usive. Custas pelo';' apelado.
(. ,,�9,) Ap,elilÇã0" cív�l ,no ,7 .834, 4e,�r,usque, aptes .• Kurt
��H)s�'ef� �;/muUier'; ãpd().� Sa�to Rçzil}i.

- , -

Relator: Des. THEREZA TANG.
.

.

Decisão: Por votaç�o un�riÍlne, conhecer �o a�nlVo
rio auto do, processo e da apelação, para negar-lhes

-

pro·
I' ,

vimento.' Custas 'pelos apelantes. '

,

.. 30; Ap,elação cível n. 7.928, de, Camboriu, 'aptes. e

apdos. AntÔnio, Pellozzetti e SNAC - Ltda. Sacie·
dade Nacionál de Construção.

,
....

Relator: Des. THEREZA' TANG.
•

� I (

Decisão, Por votação unânime, negar provimento'
à apelaçãp. Custas na forma da lei .

AcÓrdão assinado ria sessão..�

"

. "

I

_'-'�,'
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17 19,4S - 21h4Srf?
David Werner - Anna Karina

OTIRANO DA ALD�I""
t--:.;',

Censura' 18,' âhbs' "
\: ;', '.'

!- ,

••.;..,

2l>R� ",'

15 20 e 22 horas, c,'" '

.Carls Giuffr'é -,-::, Oi'-ltzil@lI$' Gráhatw

o -TRANSPLANTE,

Cen_suh( J8 '_ano_s ,�)',' ,; ,

"

14.e 2'0 ho,r'as _"' ,; .,./',,'
(Progntffia iDí'tpio )1,

:

:!:M, ,>', :'
-

,

Roger Von' Hoel' ;- Fràririn�; Bor
ge ,

o .PO,DER NEGRO.:
" '

Censura 18 ,'lHOS"

J�Ist6(
',. f

IS e 20 horas, '
, ,_

Oscar-- lIirÓm-glka' �' ,Jitari' Co-Ilins
. ,

o JULGAMENTO DE: ,tJrD{
TRi\"ü5bJi' ,

"

,-,

Censura 18 an,cis'" ,',

17 e 2tl h'brã's"
Micpelle PicoU"....:..·- 6athier'lô�� :ó�:
neuv..

"foi .�. ,_

.

�- ,.

...:

Ce,ns'UFii' üi' áluos'" -.
""

1/'

-�� :.:.� :,I,:�.......

RA.tX" ";,

.".-./�-.'--)'\_�

20"hoh:is� -

Charles Aznavour ....:±. R�Wrt #dS".:,
sein

TEMPO DE LOBOS

Censura 18 ,'lnos,' -.', .. '

20, noraS' ','- i

Franco Nero Venessa- 'P.;Qdhâve
UM LUGAR TRANQUiLO NQ cÁM..

PO
' -"

"

, I
Censura 18 anos

TV

15h3bnT - Téle' EdliCãçió'
16i11'dffi' --'- Plmehtu.ni'â:....

16lir.3'�'-'·, Ó'n,';" ;1, 6;
, ,- ,

!JITI - arreIO ; ,
, :

1 7it-rd� ___.:_ Viak�m iô é}ffit)lõ) di'
Tei?a' •

17h3tlili.' - Vírlgad�)fii� dÔ" :ê'{!3'Wo'
17J1.5'5rR' - I!;ilis' e' illrs-:-:' '

'18h4!frrl: _:.::: Mt-m� p�' éfW,®�já� IlífiW
19h2tihl' -= :éüÜil iiW J6gíW'
19l-\iolü' -, N;ot'ib'ÜÍ:�1i:f
19h4Sm - A Fáb'rica:
20h20m - Simplesmente" M'ari�' ,f
2oh50rrl' - éidllih�i BiVft

.,

22l-l.3tírff - Viiig:em�,átf' FtmêlB1 d�1
Mar

"

23ll21im' - NlEl-lfêidtfl,!' d�� -A'l�l&"
'l!V COLIGIDAS CANAL .3

16h - Tele Educação': "

16h4tlln - Clubé ,da' ;Cr1:ançà ,

17h05fu - Seria:do ',de'? �tuRt'1;'
17h30ln _::_ Mulhenls, lriil v,i�uiit
da

18h30ln - Agente' 81)'.
19hOSln - Minha, DOcê' Nanujr'âi:ili
19h<ldm - Te-le ESP0tte
19h4.5rn - Jornal Naêiotl!if _;;;;;, Jbi.
nal de Santa câ_ta.rlna:, -

20h451n - Disco�ca> dQ, chi�r4h�
21hS.5'tn - Notic:láfi� ,

22hJ s'in·.:;;_' 0' Caf\:>fUiL
22h55m - GUI1smolt

,Blfi le Bránd9
I Com' referência as (perguntas 'sô· -,

I bre o' tradicional Baile Branco 197-1, C,ifSa'h"into na' Suiça"
1 para sermos sincero, nãd _podl:!i'e.,:' ,Q' psiquiatra Hercílii:l Luz Cdsta" PENSAMENTO ,DO' Im,\, - Da'!
,mos' div-ulgal' a data do aconteci: que enéoritra-se, ,na Suiça_ fazendd vida!' rH1da' fica, n�m a' pt'ópi'ilí \('idà:
�'---'----�------�------�----�--�-'�-�;����'--'�'71--��----��--�------�-�---�"�-�=-�'=����-�"'���---��-=�

0' costureiro Lenzi qUê fdi' cõllVi! '

1 dntlo' pará' dir'ir,tir a c_I,ls'U' de, .rtíodã'
I NtiZ'aréttl: rHI cipital gau't:!Hl1: eH!s'ôrb'
,dtlli1irlgd' eheohtra-se eiit' Pôl'Uí' JA18:
IWc, erti' entertdlmentos com 0& advo
gatlds do costureiro Nazabi!th� i'e:

i s(:{'ntc frilt!Cidb: O que tU.dtl' :irlthca1i
í o ríbsso costureiro, PH�1;ll�:,jf �'t" l(Js'i�
I dli' rlit' ca�ita!' gltucha, I

-: ; \.

I I I
Arte
A galeria de arte "Açu-Açu" ela

cidade ele Blumenau, no" convida'

para' a exposição das telas ela pin
tora Ismênia Coaracy, que se rea

lizará dia 4 às 20,30 horas,

--1'11
Noite de ele�illícia dià '19 p�óximd

1 -A Coleção de alta costura do cos

I tureiro: Lenzí, será apresentada: rios

I salões do clube Doze de Agôsto, dia,

,19 próxi�o� A promoçào. é de San

,taCóntância, clube Doze de' Ag�ôsto'
'e Galeri;_t das Sendas, tendo como

ij Patl'dnesse, a senhoré) Governaddr

� Cdlombo 'Machado Salle§,
1

'--- 11'1--
':{á ,estie de l'egl'esso de slla via!

,gem à Roma, o industrial, Wilson

I Medeitos, No aeropôrto' Hercílib

} Lüz, o
- senhor Medeiros désembar'-.

t éou' usando um casaco midi, modêlo,
, eàrdin-
I

-III
-

I •

Esco'l::! de- aperfeiçoamento social

,
Sodla' em nossa cidade; já' está'

1 dandd' início aos cursos, progra'trlà'
; dps; nos informou dona !(irana La-.'_
, cérda;' q1le a Socila está de parabérls

'

,

,I pl!lo
•

êxito' que obteve em, nosso
: I meio social: Bem, c,om Socila, nem

I potleria' mesmo ser diferente, /

I I I

,lúry· Yad&Ho.
rtÚlnitl; �bis istb é 111és1TIb'- com a

-

Dil'êttJfia' db Club� Dbz'e dlt À-gôstd:
pi�dvàVi!lniéill:e,' tuiíd' jã' está prepa:
lJiil:ldl é' ltlje' s�Fá .dlvulgadd, para que
êste ano, aconteça o Baile Branco,
cortlb v'rlHi' aC!onh!ceiitlb' a' muitos e

nlllltbs' atül!;',

I
curso d�' eS'pI!�Hi1izà�gif' jlt" es't'á ' d!!' 1
sasâHlt!iiÜJl il1Wciêl:l!Y ébif!l Jl:Ra suí�a� I

I

AiJiI:lUI est,ti1 sêillaiUi' dh1setfitls� m:g:_
1 hoIles' dt!talHl!S'i s'llJjPit d ITdiflitnli/t db
bras'lit!iPo' é' dli' sd:i�a�

.' 111--
I

I
,

:E'sta'l fE1S·t�WHHb) h"jt!', 1:Jodhs� ele!: 1
, pI'aH:f�' ó' eas'â1 Nl�'hl' di-!' Bdli+d�s" e 1
DorlHrlgos" FerliítitíêId1 d�', A'qlrihcf� Ó 'I

casal' lJecêJ:ruili ó.llnifllíHiéh'H:ís;M áHiil <

gos, na missa às 19,;30 horas na ca

Illclla' Colégio Coração de' J�SLlS:
,\ , �i': \

, ,

JJ.tmànl:ld' ritr M�nl:HtJ')g'
<, Na, êoMotTitla' é' emgaHté noite

,

dI:! se�ta;.n!illa ritJ' r'ésl�lii'ahtê Marid:

10'S, vimos jantando e palestrando
'animadamente os' casais: Eliaria Nil

tOI1 Chersrii, ZUIHla Fêi'natHlb' Faria,
Bernadete FerrlhHdtl ,}legas' ê Vera
José Lentos;

11,1

11,1'-,
Boate

Sl.:órpitl.s:- ftlfl véhttido ,paPã' urh' gHI'
po de industriais' d� síÍo PalHo' Pus: I

sará, por completa I 11éftíilflhJ e teHi1 I
outrõ- ntl111é.. '

Também 0,8 casais: Ivone' New
ton D'Ávila e Neyde Renato Costa,
s.eJ{ta'feira, jantaram no' restaurante

, ,Mh.i1dlo'S. 'o

, J

-,11,1':--= I
, I
Peld: vôo? Varigj' êhegolI' s'ábiitlb db 1

Rio1 o simpático' é-', eIlHiarltlr éâsil\ I
There�a Hidelbr;md!!' MàPqLles' SbW I
za, � Nll' à(;!Jt,dppr'tt'-�, HercihtV Edz; rui':
comentada' a elegância de, dtHia' Tr'é- I

reza;' qUt:!é tlsâlhi' tini'" ciis�bd' max'i: I
prêtó:

I I I
,Pelo, vôo Sadia sábado viajou' pa

r? Sãb paulo' o industrial, senhoi'

L�lÍz\IBUttistdtti I "Os' milagres do',
C�b' Je'i:'ôI11rlilJ-", liVro, de' atltoria do
escritoi' ,Péricles Prade, recente-

_ rpente lanç;do em' nossa cidade com

'-êxito, tera' s�ú' lançamento na ga
H!t1a' de arte "Açu-Açu", em Blume

:..na'�;' dt!ntro 'de alguhS dias I "Sole

,gi", a clínj,ca de beleza que' inaugu-
,

I'ÓU' ria ultima' sertilma; já está com

_

a di<:!ntela que esperava _I Nossos

qgr(Jdecimentos a' eleg-arlte s"EmUora

lVIara QUerem,' pelo belíssimó' cartão,
que nos mandou de Brasílià.

I, 1- I (...=.::::;
R'dsertll{rV MIW P.lbrHtiftijfl:i1i�
Sábado rHl' fésl�1 dtl' clul:ill I%Z'é' de' !

Agôsttl' prdfitl:!çiHI' Ms nHihl:ls Ásstl! I
ciaddS e TV Cúltura�'d"él1lf-'PrHê'e'1:léel'-!
'za de Rosemery Fernandes,- conquis
tou o título de M�s�' F'li:íPUMóin51l!r:
19711� :RtíS!:!Fl'!ry;' Miss; oiUIJt!', Db'Z'é' ,

de ,Agôstd�' ria:' cicliIl:H!\ dê',-Bl�üht!:h!ili' I
concorrerá ao título Miss Santa Ca
tarina.

_'-� III
A' riíodá' rla-' la!Róse,

, A; Coleção Mac-Xem' qUe foi ,apre·
se.l)tad-a no' Palácio' Agí'ortômica, po
derá �er' adquirida� no' boutique "La

j:l)jsW'" no Centro Comere-ial de Flo

L'ial1ópolís,

�Ill-'
Muitas coisas boa;" :il:!i:lHhider'iilfi' I

neste finí�de�s:ertllUfl1l, na ciltlitlgl{' rr1!J.s; ,

uma: tremenda gripe irilpélliWrlJ.'!' de' I
comparecer,

" 111-
I I I

1 :
i,
I

250 !ts�
<7-3 ük'
SOO lts,

10(iO IN_

•

• 0.0 '.' : ••••••••••••••••••••••

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

677Ôb'
81,601
104,00
207,00

Azulejos ",EJ,IANE" \,decorád(5s ,15/15' - Cr$ 24�78 p/m2
Azulejos, "! � Branéo Exthi' 1\3/15' - Cr/$ 15,20 pl-rHz'
Tubos p13stir'os p/água 3/4;' -,- Cri$ 9�4Ô
Próximas ,-,fertas: Fios PireIli e Tintas Veludol

\

Entregas a Domicílio Gratuitas
, Comercial Hidrel, Ltda,

"

Hua Jcróninio Coe-lhti, 32S - fones 2001 e 2,667.
, -

-

i �I_ .-37E77Em72't�·-

,
•

êle ident�fica a
,

r

�@��p,

Musica Popular
Augusto Buechler

J'

Viaj ou na última quinta-feira, para New York, Àugusfo NÚll'Zagão --:-
• ,

.

I' \
•

!' 'I (' ,( '.

Diretor Geral do Festival Intei-nacional da Canção, Para lá foi com a Iinali-

dade de conseguir a vinda' de compositores e i!anFores norte-aríü�Acânos pãi-à'
participar elo certame,

_O_o!-O-O-o-O-o,-
II

.•

Na semana passada foi publicada a relação dos fi senüfiriallstas do'

Festival _ escolhidos por uma comissão ,f�rinadà de J?rriaÜstàs, 'os quais
procuraram levantar os nomes mais expressivos d�l nossa canção',

Sérgio Ricardo foi um dos integrantes da relação" que já anunciou oficial

mente a sua não participação - muito embora, repito, tenha sido convidado

a concorrer, sem passar pela fase eliminatória.

-O-O-O-O�-O-O-O-

Edü' Leibo e Bacíerl' poweli' não dl:!sis'U1JiiiR; aiHük; rlHis' ja' màlU.-lkr'á:1h\ dlz�r
que ést�' difícil parcicipar: tits não áci1i!Cllt'ám' que'" s1!'jk porisÍvel' ápr'õt!târ as'

slias' musicas dentro elo pFazo' éxFiíüb peIds órgarlizadl:Wes�. •

J� Cáet'ári(i' Veloso - outro da r'eÜiçáo" ddS l'F - ésÜiya' paFií' cotififrfillP,
peld tE!lefone, no final da semana,

'

'-ó-d�o-o_'_o_::_o-d�

'-

Jlr éeirirlí'nlaram 2S suas presençás� M segu1Hl\:{s' compósH'óPes: Dl:WiJ Cayiliilii;
l\1�rcos Valle, Egberto Gismonti e JdFgê' Bell',

ós fi'
\,

Eviderit'erhente Que vocês esfãi:J' Ült�FessaCltíif érir s'ábêi/quais' ftiram _:_. aleHi"
dbs ja-' éitaabs aqui ---=- os escolhidos colfHl s"eiflÜHiaÜst�s�. Ék a ielli�ãif cHlliplet�:

Mar'clos é Paulo, SéFgi�' Va11�, S€i-gio Rú!à'rdlf:: ciü�i:í' BuaPifútt d�' _Hlóli�hda',
É'dlr LoJ5b, Caetan'o Vel�so; Aifttl{iO'�A\:Iblf�: ,BJânct�ri pówll'Ü\ Ê'gl:l�rÜ:r- Gls�mjrih�

,

J�rge EYéi-i; Ivan Lins, Milton Nascimento, Paulo Tapajós; �fgH:Ç Rl(1ifr'(l�:
, I �. ,I .

Tai-gLHíFá, Vinicius de Mofaes e' D�fi! 'Ca'YfhHli',

-0-0-0-'-0-0-0-0-,
.

OS' CONvlÔADOS OE JAGGER'

Cdtl,'idai:lbs de Mic1l{' Jagoger' rl,àráJ á festa de s'tm-\!'lí�amghto;' realizátlà' num'
" Clllbe' piirtietllar de Sait-Tropez: Paul McCartnt!y, Ringo\ St'arr, os' óutr'ós <fuiltrd-'
Rolling Stdries, além de 280 personalidal:les' tràiHias dE!' Borldres por à'Vião.

-6-0-'-0-0-d-0-o�

T'V' CULTURA

, O' Canal 6 TV CultMa' cotRemorddl nl:P úlHml:l dbrilirtgd' ,o sêh' prirlHüro
ariivel's'ário e ;a1'a tant'o ol'�anizÓÍl' e apl-ésentoül dl:lis sHo'\vs; tendd' pot' ltigar
Ó Girtás'io Ivo Silveira: um a tarde e outro a neite.

O da noite contou c.oin-;'atrações p,a: J�Wfa' 'e '_çori;Yid�(ios. :r!.á' es'tiveram-,
dêritre odtros, Helinhd (39 lugai' .d6' Festiv'ál' di:!' Musicas' de Carp,a\'al);: Vera
Maria Paladini, Jair, d' grupo' Viva Gente, o' crol:lhêr do' eOhjtmto dê Aldo

Gonzaga,
D�is' destaques:
l' - Conj unto de- A:ldtiJ G�H%éf!I'I{! a s'égürarl�a de si!irtpre. Müs'ic,as" dê

éategbhh', Sempre afinados e versáteis, Um dt:!sta(j_utl' tbtlb'. espe'Cial: �o t�al)àl-lio.l
do' órgã'tl elE!trônico, que acompanhou, rflbit\:P 1:liHiP al ápFeseritação' de A'góstinho
dos Salih:lS; fazendo a�otdl'!so s�nsacibnais' !las' música!;' H�ntãS' e imp1iriündo
uHü!' frlbLilbsa pulsaçiíÓ' às' rtlt1sieas mbis 'rrltlVil:r1�nt'atla-s.

,

2 - A9bstinho dos Santos: a, 'rheltlbr\ atl"á!;ãb' di:!' sHow. Os' anos passam'
é' êlê é sempb:i o grarltl� éanttli", l'lis'pl!hsa' maibr.és éÓtft�fftái'los';.' A'lérii do
show que êle deu é oportuno salientar, ainda, o seu passeio na quadra do

Ginásio, Provocou aquêle corre-corre na equipe élue estava televisíonando o

show,' Mas 'correu bdo bem, O meu abraço ao Canal 6,

ferca�feir-a� - 1\? de' jüíi'ho'
'ÃRIES - Hoje terá muito o �üé lazer' cóm' rêIli'ção' ai; -atlvÜiadês pró.fiss'ionai�,

mas a vida lhe sQrrirá, neste setor, pod�nd.o haver' prõgressós, lucrds'
, e· vantagens _ Esteja de" sobreaviso pa}:i s'ur�rctsa� f�lizes'.

TÓÚRÓ - Você estará muito aniniado(a) e deçidido(a) a' ganha} dH1l1éiró�
átravés de negócios ou uma atividade nova. Alg,uém do - sexo oposto
haverá de lhe Pl;opor'éionar mági:iIf'íbs chances de concretizar' seus
scinhos, '

,

GÊMÊOS - O planeta Vêlítis...élll sua: Dirima.Segunda éa!;a, ténõe: a fàvorecer
os segredos arriôros'os, qUe'pódéião sér, rúântlãl:í's em sigíÚi, C'Ori(ú(fo;
evite atitueles ,que possam comprometer stiií- es'pirltüalidad� e- cónIiari'çii'

\,' ,
-

em�s'i_
CÂNCER - Dificilmei1le vóêe' deixara" d�' viáj�i: nesta seminia; podknâo istO.

acontec�r hojé rile:srrlb, Dê qmíl�tier fbrmà, previIfà�s'ê' pãra êritr:àr- e'irr' .

cont'ato com pE!sscas eÜràin{1is 'e' fazer nlníàs arríizáde-s. ÂlÍmêht�:se'
beril, '

,

iEÂO' - Deverá somente evitar' as atitudes ,impulsivas e as decisõês'; pre'c'ipi-
I..._, •

1
" '\ f '�

tadas, que poClhá'ó 'lhe acarrell:ti' pl:-éjüizos e" dissábores. ,Quanlo à'

vida sentimental, abstenha-se de, discussões e tuüo éiaÍ'á' bem,
VIR:GEl\1' - Com excessaü db áss'ilhtos qüe" sit reHrâm a' terras, casas;' ri:iliiãs f!

'

constrúções, .o' dia sérã 'müÜ'<)" Bom' p�ra qUiís"e t�dasV as có,iSàs. Contúdo,
algo poderá ficaf p�bdlfrit'e' de' solhçao' pará ânfanlÍã óit d�pois.

LIBRA - Dia em que pól:lÍfrá' se' sé'rit1i; mUito" Bêri:i; com -ct1�posição é 1)astante
I energia para trabrill{à'r e reSOIVel" cltialqüêr ass!Ínt'ó dê� seu' ihtetêssê'.

Terá favorabÜidades totais para a viela sentimental e familiar. '

ESCORPIÃO - Deixe de lado os' né�ócios arriscados ou predpitados e terá um

dia razoàvelmente benéfico, As viagens que tiver de fazer poderão ser

bem sucedidas, Deverá pensar mais em sua saúde e beleza física,
SAGITÁRIO - Até o próximo d'a 20-' vo�ê estará sob o fluxo de sua Sétima

Casa do Zodíaco,' SuaS rêlações péssoais poderão transcorrer calrila
mente ou' deixá�lo' (a) teriso, de acôrdb' cólli' a sua maneira de proceder.

CAPRICÓRNIO - Bonl dia para contratar empregatltls e' serviêIores dom€stiCi>s,
,especialmente do signo de Libra, A.. fase astral é das melhores para
ds seus interêsses profissidhais e a compra e venda de pequenos

, objetos,
�QUARIO :_ Espere um pouco maiS;- afif'n de' a-lcançar as coisâs que pretênde,

pois a quarta-feira lhe é nHiis, propícia que a têrça, de modo geral.
A posição planetária indica, êxito amoroso, alegrias e lucros.

'

PEIXES - Se você nasceu no terceiro decanato de Peixes, hoje receberá ii
iJif'lilflncia' pMiti\Ta d� MÍ:tFÚl;' á!iWi:I' 4U1!' p-r&SâgHi.l. grort� ie-mWlil!6"!!fj"
no plano dinâmico, Tenha confiança em si e nos demais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



M�, K. R., CONFECÇÕES
Agora ali na 'Galeria Jacqueline, e com. o

,costureiró Otávio, aguarda sua visita para' confec
,

cionar suas roupas: vestidos, saías, calças', camikí��
t casacos, gravatas, etc.
,,�.

'�i G�ieria Jacqueline, I'ola •

UB� ItÔllERTÓ
DOENÇAS OA PELe

:Oii'!!" Únhas - Do' Couro Cabeludo - Micose _

A'lerg'Th"i =- Tr"à1amél\fó; d"á' Aéne' Pelé' Neve: CarÍiôiiiC:ã' ,.
"PeeIiTlg".

DEPILAÇÃO
, Ex-Estagiário do Hospital das Clínícas da Universidade

de" sã!)' pàll1b: .

'.

. .

.

CONSULTX§: DÜlrHírn'gfite, ã pifHiT dás 15, hofa��
CONSULTÓRIO: II: JeBriüno' êoéaio; 325 -- EdWcl()

.itheta ...:.: ,2Qn anã'àr- - sãllí 2d5.

bit. AN�ÕNlel S�lriÃÊLLA
.

-,
"

;rofessor de Psiquiatria dá, FacUlã1fáif cm' Mediclhi _ .

Problemática' PSiijüisà N'euFosés-;,
DOENÇAS' N1ENTÁ!S'

Consultório: Edifício A1ss'bêil1�lib' é.atariil�hse dê �l�'
dicína, Sala 13 - Fatie:' 22"-081_- Ri.ilJ' Jerôn!ÍnÚ:l COelliÓ,'�l

..:..... ' f-il:lrilih"Uj3Hlls\"::':.' '

CLrNIC�- ·DEfÓ�o',.;;;�ri�""'�õT,...,.'--------'
DR. ROBERTO' MORIGÜi1'

(Ex-Residente d� H�spÜ�I' A. C." é;.rilargo JJ' Âis�
éiaçãO p:julista oe Combale ao éâncer; Ifspeciallstã� pebrl
ÂM.B-SBC). I ,.

.

.
Atende no Hospital Sa�rad� Fa�tlÍ'à, diÀ;'i�llie1:it';'

das 14 hGLaS em dianté:
. .

.,
."

CRM-SC 968 _ CPF dhi91I218 .

. Rua Tel1ente SilV'éli-ã,. 2'1' _:_ !'FoJi"e' 276��'
,;'1:' ...... .--_-=="'

.

..::.
..

.::,.:;':'"'.:.:�":.;.''''''' .� , .. :
_"" ; ......J._..:..,.,: .... ··�.� .. ,i'>.\_.. '.;.r· .'�.....,.,\i,

-J< I

B'� NbRlf€i�-é,' 6zIfR��
,

CLlrr:JlCÂ O . ro�O�9
CIRURGí!tíO,()�rttns�A"

. l.mplante e trans�lante de &�n't�- .::... . .6eht'ist�riir Óp��
f"tóna pelo sistema de alta rêítâçãd'':'='' Tr1itafu�ntb frnlBto�'
..:;.: Prótese fixa e móvélJ (!ôrlstiltót'io:': .E'd..\ .ÍUli .Jl}!i!,. 2!-':'
���ar �. S<lla 2Õ31 -=.' Rua- Je'rôlümõ CÓlfüi8;. 235 e� 1};..
fano das 15 às 19 bóras.

ti'!

�y i

DR� EDMO B!lRBÔfj: iiiiT'i'f
#<

Clrur9f.io Dentista'
H�rárlo: de 28. à 6-a. fetrai' das 1'4 às 1-9 horas'
Rua 'Deodor<O.,. 18 -= Edjfh:io Sorm' ...:.. Sa'!a' 13

A'l'END�' PATRON.M,;' .DO' INPS

Cirurgião Dentlftâ'
Prótese Alta Itotaçâo: � Tratameíitb' Irltlblel'; . ..&�nde'

�la manhã, das a às 11 hs. e' à tarde' da'!! 16' as ,18igO' líS '

Ex.ciusivámente com lwra, màreada. Edifício APLUa .....
'

saU/ 5:f...::.: 54' andár -- tel: 4671:,

, :O,R.·EVILASlOfl �Cl-O·H
Advogado,

,

'Rua� Tràj�ftcf 12 � Conjunlo 9
OAB-SC 688 _; CPF 007800.239

CAs� 1(0' CEITID
"'we'se" êlisá' grânde' com 4 q�,' 2 �etros s0-

ciais" dêp!!rlã�hci-lls dé empregada; garagem; Tratar na l'1II

, Ce�' M:l!lb' Alvim,' 19 OU' pelo fone 4�4.
.

.:.. _o" ,'_ ' ......... _ _._ .. ,,_,

�
BAR E RESTAURANTE t

, .
.. - .. "

-

.

.' .,...
- ..,.. \�.

A Dil'etôriá do CLUBE DO PENH1\:SeO avisa que' (Iii
BAR e o RESTAURANTE estão, Perman'1liit'êtriÉlhte, ii <ijs;,
Pos�iÍo- dbs' âSSoCi�ê�s, �fiao" plWmihdá"{ frequência d�'\f
turistas e publico em' ggral:

'

Floii�nópoÚs, milI'ço/71

A 1ENÇ'ÃO ,

Costurá-se para homeIl.!l� senhoras, criança!! e em: geral
,

MEIILO' I CONFEC'çõES
Tratar com

\

Mello �)U
I

dotià Maria Terésa à rUa Álvàió

'\...
\

de' càrvaUlo, 34; �sqÍIí.riJi com Fclipe Schhijdt - 'l<f andar
-i.·'!ú':' __:. sala 3" _ Fone" 2272.

- \ \
,

, R�ESIDÊNCIl LOTES'E
,t,:, Vétide-�e' uma" residência, situada .110 JARDIM

l'.rAG-UA'ÇÚ, com dUM salas conjugadas; trê8 quartos.
banho,. cozinhl\; dependência' de empregàda; garagem
-Tariíhtlâ.' e eslicionarritmto,' ainda sem' habfte�e.'

I!ÓTES, .;:_;,' Vendem·se, ótimos lotes" situadoS' / no

J�1tmM ITAGÜA:çú com água' instalada, ruas cal�adal
e d'te'nage. pluvial.

DIRIGIW-SE' ri· rua UrÍlano Sales; n. S7 - Fone· 2981

�\ : .�

".

},

PRECíSA-S:&
CÕRRE±ORES PARA VENbÁs DE TITULOS DÓ

CLUBE SOCIAL PAINEIltAS.
.

.iNFORMAÇÕES NA PROVENA LTDA..
. RUA TE�NTE SILVEIRA, 21 - éÊNTf(O'! c'Ô:MÉflt

étA'L, - S_\LÃ 03.'

I>
I,� :, ,'o

Alugó Unli:l loja ná Ed. Bahia, de frente. para a' Rua

João Pinto. Piilfleiri{ locação.
PRONEL - FONE:; 47(>3.

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

P'r. ALDÓ;'Á'ILA DÁ, LUZ
AOVO&IIO:

6, :ti: F: - 001'1jii662�;

D'i. Bailas' Illrertó' B'ârbosa� Pint,
CRM< _. 5'as-sc _;;:.' C'PF 00264209"

í

,Ex'Estagiário M'árénl}dáde Escótk La-r·anJell.'as'
CUniea Be Senhoras..;;.r;· Pre-Natal! �,prepàF.íÇão·,...c::' Psico:.

.

Profil'áticà· Pafa Mat'erí:i:ÚI�cfe �, êiiOíWià·
COTISuHas das üf às '2b noraS' _;_ :Dllíi·iamên1lr.
Consultório - Ed. APLUB, - sala 76 - 7·9 andar.

AC
ÁDMINISTRADORA E CORRETORA DE

�EGOCIO LTDA_
Ruà Fellpê Schmiêt-t; 51 - Galeria Jaequellne, 7

,A'orll�ís'l"RAÇ'ÃO DE BENS' - CONTRATÓS OE
L.Ól:A'C;:'ÃO E IN'TERMEDiAçõI:S DE IMóVEIS

I

'Profis�ic;nais altamente especializados as suas ordens
VeNDAS

Ter'rerid em Coqúeiros
Lote à'Jhlà, Marques de Carvalho - com 324, mz.

Terreíió n,) Jàréflm Atlântico
.

Lote'no Jardim Atlântico, medindo 324 m2.

-AÍfíií-'tàriHrntbs' in; excelente localização
2 Apartamentos no Edifício São Francisco, \ com

I . .

dois quartos __: sala - cozinha _ banheiro - área
. cfê· seiViçd; s'itb à' rua Arno Iiorschel.

'

. Totalliiênt� f'iiiahciatlo�' I
\

, Apa rt'llii1éHt()' rio É�trêao' ,

2 apaI!t,tii1.eiit{)� com um é dois quartos - sala -

cozinha - banheird' � área de sérviço; localizado à

. Rua- <fene'ral'" Gaspar- .Butra.' .

.'

T'Ótalmente financiado; r ' •.•.

• é-as'lt! i: Avenida· Rle Branco
Ú'hla . casa com 3· quartos � sala - éol:la - co!

zirrll1i1L banheiro e terreno medindo 180 m2.
. Térreno em', Coqueiros ._ Localizado ria -Praia

.
do' Ni:g\o. . ... . ....

)
..

.

étisa em : Coqueiros - Localizada nu Praia do

I
:M:éiIJ, 2 quartos - sala ··�·eozil).ha copa _' bahhêird
-=- ,áPéa de sel'Viço:·· '.

I

'
, I I

I i ' Casa ·de Madeira'� Loealizada-na Praia' dõ Meib. I� I
I. W.
L....j' �JR!I"JSlDM2I.."6 Id

, .....

: Repl'�séntáçõés i errl Geral ê Contil PrO'prill
It'Dr.: Fúlvio Aducci, 933.� Estreito �. Cx. P.ostal S!H

\. . Fone '6693
Materiais de Construção, Tacos,. Lambris, Papéis

éml geral,. Sacos de. Papel, Sacos de Plásticos, M}lterial
Grá'fico, Recravadeiras. para .latas redondas e baldes,

. Al'qUivo de aço,. Prateleiras desmontáveis, Pasta' SUg.·

,
:i 'Perts,as, Carb.onos e. fitas. de káquinay I

.

OSMU'N9'1) WANDERlEY D�'
NÕBREGl

.

(ÇPF - 001844209)
Pareceres e ConsuW:as Jurídicas

C. I. S,ILVEIRA LEM!!
(CPF - (l1)1948329)

Advocacia de la. e 2a. instância - Justiça do Trabalho

Âtendimento ao Interior
Escritório: Práça XV de Nôvem!Jro, 21 - Conj; 302
Telefone 2511

. IIFlorianópolis

Drs� . W'AI.J)EMIRO· &ASCAE8
ÔSiJ··REGIS
MARio' CtlMACO DA SftV!

Advógadôs'
Ac. Ricardo Maciel Cascaes

Solicitador.
.Ed..Jorge Daux - conj. 4 (sobreloja).
Rua dos ilheus, esq. Araújo Figueitedo.
CPFs; 001834409 - 000100491 _:__.002671129
Expediente: das'9 às 11 e das 14 às 16 horas.'

, ""P te 50

NA. tAteai DA CON'CtIÇÃO
Restaurante' e Lanchonete

JU1UARIUS
Restaur.ante: 1>,. la carte -.- peixe, camarão, �ir1,

.

,

bebidas nacionais e estran·9strà,' carne, galinha,
geii·as. ,

I
Lanchonete: a la minuta - sorvetes. cigarro�.

bombons, salgadinhos, sucos, vitaminas, sanduichfl,
I' doces'. AMBIENTE SÉLECIONADO
,

\
• ! ._,

--.,,'

\

Acaba ?e ser inauguI'ada à.rua Deodoro, 7' a maisr
nova loja de confecçõel:1.

'

MENINA FACElltA
apresenta as últim'as novidades- em malhas para me·

ninas-moças, senhor31l e crianças.
Pantalonas - tunicas ::_ blusas - casacos. .

Lembre-se: Menina Faceira, fica' na rua Deotlbro,
l;t numero 7.

,.

CO'M'ÉRCIAL
.

EOUIPAMENTOS'/LTD.A ..
.

. .' �
.

PRfECÍSA DE VENDEDORES· .� ACETTN-SE PARA'
MEIO EXPEDIENTE.

Entrevistas, das 16 às 18 horas, com o Sr. Isniel, à

RIm João Pinto, 21, sala 5,

NO' CENTRO
Aluga1se ii prirlü:ird aiidar do ptedio à R. Tiradentes,

26. Dois Esçritórios .....:., duas toiletes - duas salas_ de es

pera. Tratai' pelp fóhe 2131. "-

P1U:tO-'RENATO- CORRÊA' GLAVA:N
. , .. '..... : C)��r�i.�o-D.e,�t!sta , "

Curso de Pós-Graduação em Odonto-Pediatria' !'l.ei.a�Fac.,
de Farm. e Odo�t�logiá' dé Arâl:�qtiàl:à � são 'Pa�Úi...

'

Cj_rNlêA'ÔE'ciúÀNCÀS·E·,ÂDÔl.E·SÓ�NTES,' ',:"
,.l

., "O, "'.. ' ';:_ \
.

.' '( .",.' ,

de 2as. às 6as. feir.:.>/- 8 às'12 e 14 às 19' h0r, s .'

sábados e às' 12 horas.
. . .

.

Cdrtsult(Jr'io Galeri� COMASA, 49 andar - canj. 4(jg
ResidênCia: R. Silveira de Sousa 8 - Fpolis.

- \

PROlfL
Vendendo

A P-RÔNE-�' I�Â�_O�SS� . • �__�. _ ,. • . ,. ..._

Resolve seu Problema. CASA com dois pavtmentos, tendo na parte superior,

Rua 'renente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4�'63. / 3 quartos, Iiviag, copa,.cosinha, 1 banheiro, parte tnferíor,
I sala de costura, disntmsa

.. , .lavandenía, banheíro, área de
BOM- ABR1GO .' serviço, .ârea: .co,nlltJ:.w:ifíI..: ?27,29 m2 área terreno
Rua Ê:erniiliio' Milléi, cãSã� com 2 quartos 2 ,sala'!.. ,

copa, ç�Sib!Ia:; )a�iili�ir'!>j iijagein,. vàr�nda ,p�rte de 380;85,·m2._·
tráz sala bariheíre, layand�na, 2 quartos, eosíriha f!Ílur. SÃO MIGUEL I.. ,.

.

rái:;c·ar.ia, 'teri!êhó de :�W m2, coiistruçãb 100 m2.- EM' SÃO MIGuELt:cp'ffi"fi; nte'pahi a' estrada federal
,\CANASVIEIRAS . " � , e fundos para á estrada Estadual Uma Chacará com duas

Docal Jardim Marilful<Jia. 3 lotes de 1.260 metros, 'asas de I1uil:Witá'em�te,rrMliJ'9Ç,14;J;nil metros .quadrados..
éusto éi:$ 18.000;66. '

.

seooo 120 metros",para ,estrada Fe4eral' e .80 metros pela
CmhINENTE" ,

Estatlulj.t, 'Cr$ .�:OOO,O(). , ,

Járdim' Centínente- .\_. ,Lotes entre a rua, Santos EDI FreiO PRESIDEfIITE" .

.

Saraiva e Av. IVo. Silveira. ',. '

Apartamento ti,P0"'''A'' .no l1>Q andar eiS quartos,
Um lote à Avenida Presidente Kennedy medindo sala" copa é' cosinha, �';'ft't;eiro, quarto de empregada com

14 por 35, m�troir d� �sqUiJi!l. banheiró, área; cõns.�7ià:, 118;86' n:i2" pronta entrega..
A P A·� T II. M' E' N. TOS A;r:>artamen�o�\�i:p'o,�u9'� no.'.}1.9 .a�âar/,..c!2 quartos,
'EDIFI�lO "ALC-ION"

. "sala;' cosínha, bà:u.�o,,:��r.,� "de .serviço, area COnSLl'Ul.
Cóhl "fJ.n�'h:c;rahi�ritó Ifih llJ' anos pleno centro da da' ij9,97 .. m2, 'pronta ,entrega; .

, cidade a� lado do �eatl;? . .rf"ÓIl�O. para 5.!lsal,sem filho! .

Apartamento, tlIm �D" no ·119 andar c/I quarto,

J ou pessoa s[iJ>A mellior oferta dó momento para em- salli" copa-e: ebsínha,: banheiro, quarto de empregada
prego. de cãiht� .'

• . com'barihe.rro,:.ái"éá de' �tviçõ;,ár'é:a- construída 58,03 m2
.

EDIFlelO "CElSA" Apartamento ·tipo' rN· no '59 andar \ c/3 quartos,
No ,� -, nuP.s �trí,LJ. 9-e...Flori�nópol!s) c,?riju�to8 salk;, copal fr':cos�a, .ban.l).�o,\ 9.lJ;�to,.�. e�preg�d�

para' esCritóriOs e eonsUltonos. Entrada J)eque�a. CO'1l.. corri banheiro,' area de'· serVIço, area constrUlda

grand� f,infu1Ciiúíién.ta:·· :1 • �ií11�,lll�1�
..
f I 118;86 m2�,', '. .

. eÓIF1CtO '''J(l)5e' veJGA'. -::':"""'I!I��1
'

ED1Ff'C1G ARTlm' . .
.

.Apàictamento' para <,pronta. -entrega, preÇO .f,ixQ .sem A,pateaiiilintO' coPi 1- qUartQ, sala, cósivha, };an:tl�ro,
-' � ,

.

�1;,��i!�I.� quârto de emprelttda Com .,banheiro, área, de l'1flrviço.
reaJUSte.. ., ..

'

'. _
• ,' .. �. '�lJ' ;Ji:t�:>J RIO' n'E·· JAil.'Ê.I�.:· ... '

, ,CASAS _.:;; 'CENlfRO·· .

' ,
,., 1'1 '"'

Câsal.na' rui:(, Vidal� Ramos,: n.- 60, ·com; grande ter-, Ve'ndb' úJIl apartarnclftó',pequenoc(no" 39 'andaI' de
,. -",' Cril!' 100 000' "O d t d prédio n(lVó na' rua' &ratª' Ribeiro n. 316 por .... ,-

�e��iij§ �p�:;,:a�erclru•.
<

••

'9'
..

'

. t"��f�;r_.i c:xt 4íJ!QPO;tlO, '0\1 p�uto, por . a�artamento em Fio-

, 'Mansão na"· Avenidll. Tromposki, n.· 48, grand�s rI.anOê8��ríCió.lTAJ�A"'.;;;Z.',COQUEIROS'-
sá!!t!!: gran"des\ CtWll't.oS:' li�ngj 2 banheiros, dependên. Na praià do Meo,: 'Apartamento de 1 e 2 quartos,.

, éiat;;de;i,)�����si:., it�!'J.l�jn",· construção em. t�._I'l'enQ en{r.·e� .a;t'é::.Pe
...
z�mbro. Gra'tiâe unanciamento

, de 25 por ',50 ,Jli'e&os: quaatados no' melhor barrro ;resi- .

TE �
· a�nclai de :Fl9rja.n6polis.

.
'..

�EmO�': >� �. � :
'

: :: ..

'

:. � ..
'

.. ..

CON]INENTE VENDe� umarf!l'buIosa" 'áriW d(!, terréno :ria Estrada
ESTREITO-.' velHa- de\ Bã1-reiros;. ctlm tundos: para . .0' mar. Pi eço de

CASA. á· Ruà, Melvim Janes, Atraz do Posto 5. Casa ocasião. ....,...'.. �'. .'

.

de MateriàL cri'S{)m2 de construção c/3 quartos. sala, ci.,pa 2 Lotes me(Ünd�' ,l.Õ x" RÓ� 6bO:m2' a rtili' Att20 Sch-
cosinh", banl:íNl'Ó e gn.ragem c/ l.m rancho de m�,deÍI;a mi.dt elT! Bàt.M�· pt'�:.�".5_:doà:oó a vista ou 50%
com 3i)rri2� 2/ ·escrtt.'0p,o., lavanderia e deposito� de erltrri�à' o' Shldo"'B <!()InDlnàI',? ... ,

"

EDIJ:It:IO- Ó:ANUS'(:A ,

T A:PARTAM$i'?; :: \ .

Gfàhd'e t'b'j,á' para. fiJ?k .
comerciais, localizadas em . EOIFfttO .. '�ESIDEN:TE .....

árP'a
.

de gr'àrii1l! densfdaflé habitacibnal na rua Amta ,,4-parfu.rtiértttf tTií?6U'pi.;;,;nõ"'::12(l �ridàr., com 1 quartó,
· Garibaldi'. n. ��. pre&P tlé ,ocasião, parte financiada.

.

!laIa de' estar' e!jántar:' .. copa, e" cosinha," banheiro, depen-

PR�trJAs��NJ��s " dêJlc��I��M���7:�:iN.��6b;S· ,,'
Casa na' praia das. SRudades, frente para' o mar, • AP<ui�meáO' ·:coin' á,� qwirtos; 2 salas, 2 banheiros,

�onstruida em terreno de 600 �2. Preço Cr$ 50.000,00, cosinhil,' di.Spei��;·.fI:>:a:y..�.:,� .q�alt�. de empregada ..
éom financHuiíe.nt'O:·.

,I·
. L.AGGA-,OA.' CONt!El,-,�O.· " .

EDIFICIO NORMANDYE, � ,R.!.la�:&;h1�:Qrtiftà.: �é�s'ã\"de1}riàtériái em terreno' de
Um ótil'ho' apa-rtaiR'éhto' mi' Praia dà Saudades. 00ru 15 x 6{) metros•.

'

...
" , ··'i·'·.".·, .

halI social ,3 :quar1:0,s,·,2 bànhei�os. sala, copa e cosinha, ' COQl1eiRoS.I.··· .,' ;.' ,;..'
,.

jardim de inV1T1io, 2 vagas pará garagem. Na ·ptaià",da�Saudade ,u!h:'terümo"(lOfi 10 por 27 mts.'
SÃO JOS�' ÓENTRÓ ",' , , '." '., _. ;

..
' ".., .

RíHI. ASSis' Brasil'·.1:;.· Porlta:' 'de Baixo, Casa com 7 l{uà Bocl)iuva, ,n,:Q26"��rrI' OOO"m2' de construçã'o.
('om\1�Hin'lentos coro 96 m2 recém construida, sem. Calsa NOvá d;e ..

·Áltü' (}'àbãrito",na rua, Rafael Bandei-
HABI'PE-sE, Ál'ea do terreri-o 323,67 m2, com 12 mts. de. ra� p�e,l)o��r�.�",.�'r5;OOO;QO d-ê:':éritrada,: saldo' a' combinar.
frente e' 2f26 rotS. de {unCl:os. COQ,UEIROS ..

.

A'P�RiA�r«E�TÓ"r) Si��a ma' A'lS�t é�peíà, '!�rN!·rib medindO' I? 1.)or .30 .

RUa' Heririqtie BrÚgamari.,· n! '15 :..._ Apartamento com C,ANA5.-VIE·JR.'l!S "

.

.

.'

'\.

2 qti.àitós. sala, banheir.o,. cosinlia�, dependências de em-' VenCle-se.um Ótimo férreno·,. em Canasvieira medindo

I
prf',.,�da, pintura nova bOm acabamento, '2 armários em- ,w;60 i;ü:'2, �[.�,e.2.'p'��Jwl<Ç, .. ,. .�....... \ '

.

.

butidos e �ll:::àgem,: 90',m2: .. '

'_?,'
CreC) - ���:c: l.?O�:" '�".; .. '�'

. ,
»

�'�_'�.�ti�.��������������������'

I ,

/a
II ÀP'A1i�A:MÊ�TÓS

'.

:.
. '·.;T.E R R E, NOS. . . . .,

I
. Pronto nQvb, sém' habite-se, de e!lquina, com 3 CA'NA.SVIE:qtAS .� .. ,.2 .. teITeJ:lO;; .çom área total de

dormit6rio�;( d·ep. enú>i'egá({á,' 3' saéàãasj sinteco,' ba· 750 mQ ... PreçO. de· óCàSiãif. Exd�lenté localização próximo
nheiro social' colo-rítlo,' cO'zipJ13, colorida e' agua quen· ao" Hól:�l. 'secos; PIàijú'iCmnp'os e dE:!S6cUpãd6S.
te área' de. serviçÕ' eoÜSÍ'itllr; 2 entradas, com garage. OSMAR' :COOH'A..

' """, terreno- único na Av. Osmar

C�m financiamento: . Cunha.' '12- metrós" de: frente pronto. para Edifício, fren-

220 M2,. prô:plo1, nÓVo, desocupado, de esquina, li- te para q Nascen,te.: . (
.

, .. " . .. '.

'

"ing; sala .·,d.,e ,j...:mt�r .i5.·a,l5jpe,·,tet. 2 ba,nheiros sociais:, 2' BEIR'A�M<AR .:NQR1fK .:",..i 830, M2, 41. metros de

dep, de eIÍ1pregada� ãgua quente. s}nteco, garage, Jar· frerlte -:pat'â' �\.):.yeriica,';tlrs'ocü'pàc1o;· totrâ-se por 93 mil.

dim de 'ihv"êr"nõ",' prêço' com' ·financiamento.· n vistá. '

.
.

..
e.·. .....

,

.

>

Dois' dbrinitórios,' , !fé' frente,' com sacada, frente' BErRA, MAR NORTE:' ':- . -teiTenó elevado, ,15 me-

nascent&. ' d·ep,· . empregatlª� . ,Banheiro colorido, cozinha [ros. de. ,frente.. :fqbuloso p�,r<v resideilcià de gabarito,
célorida,: águ�' 9,Jl,epte., .Jit1!.�c�., área de serviço. Prêço r>rêçQ, :l1q mil., . ,<', < ,.' :. ,,:,. ,. • '" ,

'
1

com financiamento. Sem, liapite-se. BEJ1t'A'ó-r . l\!� ,�pR'rE' !: :,
\

fre?t!! para () mar e

Âv Ri'õ'"1JF.iii:iêO' 'âPàrt1iIfii:!iito -W.'reo, com 2 dor- ·\v. Almt'e. ,4'amego; 30,·.dei'frente 'por 4e metros de.

rr1iH5tio�,' ·C!dpa. ',' c'ozinhai, ',1iv.i'ng·�,.1:)àrlheiro e dep. de em· ruhdbs: :Prê®:,;,260>.'rili1�'· ", c',. .

'. ,

pregada." , '. ,,\.. , .
'. ,

POR" AREA CaN'STR'UfDX' _:_ Av. Almte. Lamego,
. Eel.ifíciõ Bngatleiro. 'Fagundes, 2 dormitóil'ios, 29 an·· 35 metr.os ;o�:ft�.nté :P0r- ,�(frnêti-qs de fundos.

dar sala, cozinha, b�mh'eiro .e
-

área dt serviço. Prêço: CONSELHEIRO 'lVt.M1'RA _.:.:' 12 metros de frente,
45 �il ê&ffi .25. mil. já fi�>riCiadlls a base de 360 men-

� 'lgora com' 'i�uo -nol'mal,> 61iúiiV·para incorporação de
sais e 20 mildlcE;!ita�se;.peI'muta !'lar terreno, casa, ap�rt.. edifício:. Í'.Í'��q:' sÕm�rite,,'3d';ntil.': .

;
'.

.

tipo kitchMtté ou ;.finanda"se., . ST�P�!\::,7.':"::',��, ..��op'p;nrlca,e)o�es .de 27_ m!l a

;.
-

, .

. C "A· S A :S 85 mil' coro. fma�clameJ;lto' prontos para' ctmstruçao une·

Com' 2 'pi!vlmen,tos; 'mim' 200' M2 de área construi. ,Hata, ern"locatde:fliràs residências:' . .

.

. da, 5 dóriTIilonés;' 2·,baIiliéirb.�; 2 salas, área de sendço, : � .� . < ; ·.L:Ol'-EA:MENTOS .

, pát!!o, despimS;,t,' ·dep.: empregada. Prêço: 95 mil com
�

50 \'lótê� ,já' com nias. ab.ertas, .. tôda a terraplena-
140% n.o. àto; e-; sa1d? 1 anó.... '.' . . . . . .

. �em, Nqtg- lia: �ib.US; "c1:éntrl?: �a ilhlll.. podemos entre·
ótIma reSldencla de alvenana, com 128 M2, tendo . lar .com l1U1ts' aMaltaô'iS, preço: 200' ntil .

.3 dor.mitório, salà' és'tâi:-" é
.

jantar. gabinete, banheiro;
,

CAPb:Effi'As '.2:J. 36' 'lotÍ'!�' 'dom; ruàs àbertas, com
garàge, areal. séf;Viçd,' t�IT�rlo' de 13 por 45 metros, pi'ê- . tôdk a' (eiTaplenagerb:,' pOdemos) . entregar com asfalto,
ço: 55 mil, a' câmbi:nar-..Aceitamos' apart9 no cen.tro. - jUnto á;,ruÍl. Gel'a!: Piêço .a �tup.ar. ,_ "

.cOQUEIROS.. ..,..,. . casa. de .. alvenaria, nova, sem ha·
.

FAZENDA
bitC'-se,

'-
2

.

qorinitórios liv1ng,. garagem, banheiro, Cl)- 2€2 ÓOÓ �:. c'om' 5ÓÓ
.

metrôs - de belíssima praia,
zinha. Piêço: 45 'mil acêi'ta:se BNH.

'

:na' ilha: de Sàilta Catarina;' única' com gruta natural""
CAPOEIR,AS. - .ca�áR áljlpla com 3 dormitõrjos, no- de trirltiF metroS' .' de . profundidade, 3 cachoeiras dei

va, sem hàbih�-se;' ampló-' baj:iheiro, )iv�ng e sala ue. jan: 'água dôCé�, serve. .par� .1Qte:amento,.. clubes e etc. Prêço:,
tar, bom terreno, pequena entrada e �aldo pela CaIxa Q' somente" 120 mil.,'

.

I i
base' de 2PQ, !fi.l$:qai�, .,._ CASÁS SEM"HÍÂ81í(É�SÉ .

/

.,1
'

AV. 'FROMPOWSKr· - residêricia ';dt'. alvenaria, _ 1Jma câsa de alven�ria" com 122,9 m2, possuindo
com 3 dormitórios., c�pa, cozinha, banheiro;-.Siving, área 4' quartos;' sálá,· copa; cOrií:ili.li; bànlWro, éitculação e ga
de serviço-,' tÕqa' cercaga' por árvores, bom 'terreno. 3. ragem. 6tim.a· zona residencial. Entregá em 90 dias.
anos de uso: Prêço: 100 .,m�l a curtQ. praso. .

\ Cr$ :51.8.02 00. AceitamOs financiamento do B, N. H ..

S A'.LAS:. '._ U�a resid�iihlà, dê� alvenai'ia!l em final de cons

COM:ASA � 89 andar, com sanitário; 57 m2, com'. trü�ão,'CQm Íl5;i8i.rli2';'.P6ssiti�dôI3'quartoS, sala, cozinha,
financiárnêrlfô,':' "

.'. 'o. banheiro, cirCli.la�âo e garàgem. Azulejos e peças de
ED. M. DAUX' - 29 e 69 andares, 43 M2, com sa�" batilieif'ó; cOli:lt;.doS.' Cr$� 37'.5gq�4�. Aceitamos financia-

nitário próprio,' em :final ,de construção. Preço e con-- ',mento dó;:â: N� m..,Entre'gà-em'90 dias;
.

dições e éori)'l)ilÍar. "

.

".
,

\
- urna' moraãi.a.' d�' àlW!ti"a'fla' serrii�acabada próximo

., .

. . L A N·.c FI,O N E TE' 1-. ao centró) ,com 93 28 m2I' PóSsitirido' 3 quartos, sala, CO°,
Pdnto . é'éntral: . càm' tMãs as instalações, forrlecé zii1ha l1anheiÍ'Q/· ch'l5'Olaçãôi e" gái'âgem. Terreho de' 250

· r�fei�õê'�j ,1�cl1E)S" '�jg��'tqs; ótiri\.a cozinha, pi� ,dJ: pâ�.' m2;' Çr$ 40.�;4Ô.. A.�iU:imOS. financiamento do B. N, H.I
vlfle�;, .0:tllllP. �tt!r",mentp�,;l'>,I;o�vo da venda: pESA- Entrega·,,�m60·di.a�·mais ou"�o�..
VENÇl\ ENTRE s6éíOS". PfêÇo com financiamp.hto. .' - Unia: daSá � âl\re1ià.dl.l:ge 91t40 m2,'com 3 quartos,

.,
.

", ..

','
. , . t· o· J' A' S

.' �ala, 'coZinha, banlt'eiÍ'õ;, c&�ão' e garagem. Rua cal-
_

1'&reo' do' Ed!· J\ . Daux,' à, rua dos ilhéus, 68 M2, 3 çadas com lajotas' de cimen4i; tendo no local água e luz.
portas' d�' aço,; cplV" s�h.H<Í.r�o, �soc�pa:da, nunca habi" EntÍ'�' Ittê'\lts.t�. 'p'aj:p ,ipl-M/n\ ,��ita.mo� financiamen-
fada,' prei';o

. de. bàr�a,da .oo1!l p.nanclameJ;1to. 'td'J·ôo B. ,l;t, H.. Cr$ .39.766;20. ;
,

, t:: ._�" J 1ft. S '

'.,_:..' uma reSid�niillt' dê" àIWtiár'ià!- em' acabattiento .de
Lôjh t�rea!; r.di11'· apro'�adamente 136 M2; nova;' 8��4 m:�;��posS1:l:indo' 4' quartoSj 'salaj . cozinha, oanheiro,

nU!,lc!l', �oi h,!ll?itada,·,.�. sa�tát,�o; �timo Flonto par�� _ clh:ÜI��.a�e pag'ág'elU.! EIi�gi1.. ;1 .CUl1tc;l �raio. Aceita,mos
nlercearla ou pada.t'l�,,t(i��;s:e, .ll� b?se de, 3,50,00 o'. i1l2; fina-ncl{ijti�.ntc?': 4�.!L !�L .� SJ.,,,�!:�1,20 ..

. .h., .. ,. C, H II.' ,C A R A S' ',' -" Uma t:eS1dêriC13 de alveilarii. quase terminada,
· CANA�íítAS '..f:J.! 'frelillr iiar'á'o Mar; 12:000 M2;, d'e 92,641.m2; 'Cóm�3' 'c1ül:ittQS,-'sàla, coiirtha, banheiro, cir-

· !
.
arborisada" água' ct)tré.rite- ,propnâ, livre 'e desembara:: éjJtiçã6" f!. gà'tagem':"Boa" ZOlla" ·residencial ptóximo. ao
çada, nW Pólit'b elHc da' pfã;ia!' Tem uma casa de li:1adei" C,entro!: EntrElga< ,par.a, ,tn�aQ,Oo'i,AIe, ,ju.ll.ho/.71. Aceitamos
ra. Pr�ço: 12�;.!fU). 1i; ..c;.!)rto�'pTaso. .

. fiüiuicüiln.eríto,dó B: N, a Cr$ 39.397,60 .

• }'fORR_O' PM �S,.�7 1�5 metro!! de frenté
'" _:., Üiria 'c�'i ti alvenaria' pata' breve entrega, de

para o mar, 25:00.0 iIl2. J.i'r�� 45 mIl a curto· praso. 78;61 iíi�, co'it\.(. '3'" qlIbrttfs,' sála, I:!bZirlha; banheiro, cir-
Rua 'Vi�il1 J;i.áuhi�, t'l-!rrêliô1 com 22 metros de fren- cüla.Çãó" !(garog�m;' .Á!Ceitamo&- financiamento do B. N. H.

te, prêço � 1fii�n ri: Vlst'â�": . ". Cr$. 3!l':ál71.'80,.,:;. ,:. \.' .. '. ", '. ,

Itapem.:s· -'- áreà. d� ':t(!r·ra!i.: cOJll'duas frentes. '- út.i!"" i T�ijl�j�..
��.eria -I!!cgV,elil1e" ,1"ja 91' .

· !' ca - frente pa.ra� fl ,mar e.'BR-10l, 1.000 M2. Torra-se; '

... Sá-���, ;�EE;ND�9ltA IMOBILIARIA
',permuta-Be. {, A" 'MAIOR' EQWE DO' ESTAll>O. -

·

�. .�
. '

..

lLõi'. ····U!· '.;, -; -?yhr •• ..mFfzjç
,:,.:, '�;"�'f'" i li\. ,";'

.'

'-"iii' r .�= .. [lU .� 1IIII!!!11
< ,/

_� �_""� .. ;a,,"=,�o&:'..�r� �

�� ..... ,._�-r""""".

� _""::-_"':'-'_' ""_.,�llJU __ oo..lI- ..� 1IlA._.""'�:"'-:""��!II!,
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VENDE:, T801:A' E COMPII;,'"
.r

" � " ' .. , , .. ,-, .�.

. I .

I .: .'

I _

AUTOMóVEIS
. ','

COMPRA� TROCA E· VENDA' 'O,E VErCULOS
.

' ;J.

I
..\ �

,

...1 .:�o'r� ?eige,. ;,: ',>:, •• : : .• ,: : • .. .• ,:: li. :,.'.•. 1967

Fuscao 0K., .• ,

' ,.�; •.l •••• : •• , •.••. .1971
, , (' , • I'

I
I r.

,

Volks. azul. . : -. 1963

Volks branco' ,

.. :. � .

'
.... : . .. .. . .. .. .... 1953'

GOJ.7dini cínza" � .... " . ,' .. : : .. : , ..... • . • • 1965
'. (Dod'gé Dart' Coüpê; Lux'o '.--..:. Amarelo Carajá 1971

Oóreel
i

Coupê Branco standard' ;.'...' ..... 196.9
-' I

Corcel, Beije .-4-. Portás., ,
'

, ; ..
; ''-'-

.. , .'H)69

Karmanghia Vermelho Montana uno

Variant' Yerine�ha
.

" .. < <. ' '.. 1969/70
Variam' Verde .... '" '" .. :...... . ....•.• 1969

, Fuscãe. Azt1'l : Diamante
\

.

'

..
" .......•.•.•. ; ., .1971

Volks 1.300· Azill ·Cobalto '. : .:.. .:, ..•. / .• : • • 1970

Vo1ks üoo Vêrde F&!ha :
-

1970
"

'Volks (300 ':Bra�o Lotús . � . : : :.' : : . : . : : :.. 1969

Volks 1:300;,Ve:rm!ifho Grellá·, �.'.. ...• 1967

,FIN.�· EM .� ,3Ó. MESES
.

A� :CoEuiQ'�$
Rua João Pirita, 40 - Fo:q,e. 2"r'1'i :__' FI6ria,nópolis .

��I��.'�'(�'��"�.,.�'-:'!!!'��'�'!5-.:;J�Il
.I 't ..

'1
.

,'-::K:�
, :':

J

. :I' JENDIBOIA 'AUTOMmIS'
_ • :-

- ,

'_.
•

',L _' '.': • � �

RUA' AL;Ml;R.ÀNTE LllMEG.O/N" UO
" .;, f;oNE 7952"

.\

:' KARMJ\NN GHIÁ 'TC �. :(9K) .,� .. � . .': '-:'1' :.;� ,

71

.: KARMANN "GHIA .

.

",'
- 68

.. 'çofiCEL GT'
"

.. ,., "� , ;,, ,,�.,.,.,;..'..•

70,.... � / .. ! .

,11:AMARATY ; ,.':<" �/. 68

.

' oPALA LUXO. ., ,' ....••.•••
;••A ••••... u.';,,·",,�. 69 .,

.

,

OPALA STD.
'�-. ( . 69......... \, , a_�

'
...

\ '
'VE�ANEIO .. r:-.••.•• ; .. : " •• \!: •••••• -69

; . 9ALAXIE '� '," >;' ; � ; ';:•.• " ••.. 67

ESPLANA
Espli.' " ,,,

.....,.

ESP

. "OLDESMOBI1illr
VOLKS'Y.AGEN 4, PO�TAS' .�. :';'.. ; .. �....... 69,

RURAL 4. X 4· -:.{.•. ; ;-:� .• :.............• 69

CHEVRW,ET .... : .', .' �.: •••••. :."..: ••••••• 59
LANCHA. A TURBÍNA.� " '. >

... F1NANClAMEN,TO': 'ATe 30 MESES
.

_ ,'....
� "

Rua Fetip-e Sehmidt� 60 -;- Fone /20.51
DEPARTAMENTOS De CARROS, OSAOOS

Kombi -, VerI?elha '

.... � .... :...... ..... 1969

Kombi -:- Branca . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. • 1969
.

Volks � Bej.e ,.......... 1969

Volks)- Branco :
.. ..,..,. .. J. .. 1969

Volks - Azul __ '; .. .. .. .. .. 1967

VoJi>s - 'vermelh{) '...................... .1968 •

Aéro - Vermelho , .•.. " . . • . • . . • • 1963

.Aéro ...... Azul .....'

........•. :.......... 1964

R;ural - Cinza 4x4 :'........... 1965
Rural ---:- Az.ul ......•...........••.....• ' 1965

Pk.k-Up � Azul 4x4 1969

Pkk-Up -'- Azul ; • .. .. . • • 1970
.

\
.

RUBENS ALVÉS
\ ' ' I

'REP;RESE;NTAÇÕES,' CONSIGNAÇÕES, COMÉRCIO
DE' AUTOMóVEIS, TRANSPORTES E COMÉRC10

.

! EM GERAL
'

,

. RUA $AÓ JOS�, 426 - Fone 6412

ESTR�I:rO - Florianópolis -, S�nta Catarina

RELAÇÃO' IiJOS' CARRbs

i 'Volks
,.' 1 v ... 'ks

. ,-

.

\ '

.� -1 V!)lks

••••••••••• 1. � •• ; •••••• ,: ••••• ; 1970'
........ '. , ,. ' "': .. '::•.• ' .1969

, , :'19'66'.......",'" _" '. � .

1 Varian.t, .. ,'
' : . .. . . 1970

1 Fic-ui> OK' ,., i •••
• 1971

1 Corcei OÍ\: : 1970'
·1,970
1969
1969
19.65
i967

1 Corcel- ,
','

1••••••••

1
,.
CorceÍ ..................••.•...• , ••

L' É�pianada '

_
'
..

'

.

1 Vemagi!et ............••.........••

1 'Gal;:txie , : .

1 Càminhão' l\1erc�des Behz " �. , •••

"
. 1" :tyural Willys

I
,
•.•• '1

I/
'I'

1966;,
..... ,

,'.} .••• ,1962,:,

=---_._,-
. �(

lir �
�._.._._I ..

-

IPIBARGA. AUTOmmS '.

,

COMPRA VEN.DA É 'T,wCÁ 'D� Y�lJL.óS
Ittía 7 de' Setembro, 13 ::..,_, :Fone: :3BM

., , ,
. ; , � '. "\

.

.

1 Volkswagen � :, ;:: . ; ,; '. r,' '.�\; ', •• ; '1$68
1 Rural. Willys ; � " ..,;.':�;;-; ;;:. ;. 'Hl64'

, 1 Volkswagen ./: ».'»:.: .' ::,..� .•• ': .•.• :. '

1965

Fínancíamentq ,a��. ' 86.���� ..
'

.,

. - -4'.'.' ' ,
. ,J "r"

,

,

"r=��==�T= I. !st:!Et::_-.'_ -'....-"..-l
.

-, NOSSA CAS� ".���IS: ·.�JI
..:.....: troca _., f.inanciamento,· .

.

R. viciàl Ra�o� 41 ....:.'1pr��lis '

.
Comércià em geral de à:Utb,n1óveis ;_:/��irip":a � venda

.

Ford Corcel ,;._ 4' portas i-�. \::; � '.<.':. � .. : ; W69
Focd Corcel Coupê ': ... ��':.: .....:.;.:.� 1969;

, ,'", '

Volkswageri :� ;'._'. ;: ',' I •• , ','

"

." ,.,....

.

1968
, V9f�S\vagen, ' '. '" .... l ..... / . J .....

'
• 19'68

'A"
'

.
<,

. ero Villys Itama'raty ,' 1966
I ( ''-' �

�.
Vemaguet D�W, ' , .. : '. .. .. 1964

, Vemaguet ,DKW '
, " .. I. : ••• : ••0,.' • �j :.. 1:960
, • J li I'

Pick Up Wíllys .' ;' .. '.:... 196{)'
"

" .'� I I ' ('" r·

Alln QlIoliâacfe
� í'

'FINANCIAMOS 'ATI! '36.;M6ES .'.

MEYER' Vef.cot.OS . LTOA;.,', .'

- , - ,:.,
'.

-

<,:.,:
.

�;' I,

Rua Fúlvio- .A�q� _

597 ...:....
, E5.tÍ'�iío, .

I �lefol}� '63.93' e ,63-;89, ' ,

- AUTOMÓVE'lS -'''' :','
'" ;',. . ..

. / ,RegelJ.te· : .. '

..••. ,'.. �•. ;. .• ,. ',,� •• �.' '19,69
Espla:Ílada •.••.. 'l

f' ;•••• �
' 'l.969.

Dàrt �""':"·4 pol]tª! 'l�.g ",: . .., � . ;: ;'...
'

.. � ::urro I

'

Simca Tqfão ,
... ; � •• ': .. :.; � •.;';. ,�',� .l.:... lOO5 ,_

Ga1ax�e Ve�lho .." ; ;�: �. 1971
Opala 4 c-ilind� IW{O", ,/ :: .. ,',::-.' .' .1970 .

CAMJII4HÓES ,',".' "

:
..

,,�[:
••

:
..

. F"600 '

..••.•••.••••.•••.•••••••••
- ,·1 F-600

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

.,'

••••••.•••• ," � ••1°., � ....::•• :. � .•:•• , •.•.� �.

� .

,

1967
�966
1964·

1004

• -:-' .•
'

••
"

•• .::. � 1.' �

Vemaguet Verde e Br<:ínco � •• ,.'.' ..

Carros' Interamente, Re:visados:. .

'.

.. ,"
Financ.iamentd; �4,

,

3Ó ..

'

ou 36 mêses

1955
.

1951
'1963
!
1962

II

AMAURI AuTOIfóVEIS .'

j'
••

"

••• I·' \',
"

::,' <,� �'

:�:< '

..

�. Gaspar Outr•• tO;..:,: FÔn9' 635.'. 6632
! •

r
-

,

Volkswagen TL, Azul Pa-v�Ó ••.••. I� •••• ','" 1971

Volkswagep Sedq_n Pérola ..

'
......• ;; ..•• :' 1964

V�lkswagen Azul Prata ••...•• '.' .'..... '.... 1966

Voll,swagen Azu� •... ;'" ...... :........ 19.67
Volkswagen Verde ........• ii • .'•••••••'. • 1968

Volkswagen Vermelho I�;·.•• :"1 .,.: .. :. :_•..;. 'i968
Volkswagen Azul CObíJ.ito".,.;; •. :.• '. . • • . • 1969

Volkswagen Branco Lotlis r, •• '
..... : •••• '" • 1970,

Volkswagen Vel'de FôIll� •...•........ ;... 1970

Volkswàgen '1500 .... ;.... •.•..•.. ...•• 1970/71
Kombi' Verde' .. " ......••.••••••••••••..• �

,

1967

Entregamos os c!)rrOS u�d�$ com' garlÍntiá.• '

finanda�� ... 36 me5es
.

Entregamos os cárro� usadçs. com ga�n�. "íman. i
,

ciamentos � 36 m�e!
} ,

Venha coriversar conosco

. /

[
,

. .

L,
C-,-,,------',--._-_.__ .�.::_----'---_.-_._'--'_I ':::_j I• �

_,
..._...z.-......,:_""-__�_....__,...._.__.• ,__.'_'•..• :

\ I

( .

J�������������'
�ALDIR AUTOltOYElS LrDA. \'

Rua Victor Meireles; '32 ...... .Fone 4739,
Florianópolis - se.

Regente Vel'�elho' i •••••••••'

••.•.,.: ••••••• : -1969
Kembi .... J� •••• ; •••l •••••••••••. .._ ••••.•••

·

••••• 1969
. li Volks azul., ._.. : ••.; .... : .. ;...... ,.. • . • • .. 1969

·l·.'YQlks,' branc'0!
' •••.••.•. ·.r•• ,••• ; •• i.. .... . .... 1969

1 Volks azul.'•••.••• ' ).:•.•• ".-:0-.:01 11968
Opala Branco ....•.•.............• ,

........•

1 Volks branco ....•........•.•...••...•.•.••
l' .Aéro . Wi1lys ' azul •... ;

,
.•... .: .

1 Karmanguía 0
.

1,Esplanada branco .•..... '� ; ..

I yçJks
1.500 '. L ••• � •

DE,W Vermelho .

1970
1967
1966
1968
1969
1971

,1967
'.J

----

'---�I------------'-G
-

-=_::____.:: '!?pj
.-

L�c:!!� ��n�TDA"l·
.

R. Dr. F,6fv1o Ac.!vc4 9S2
. Troe. - Financia - Pomo certo

-

para' Bom Negócict .

Dodge' Dart .'••.... ::;-•..•..•.;........ ..•••.•• 1970
V· -

t'
. . /., '.

anan ... '.' ..
' ',' ; ...• : •. ; .

'

.• "." ••• : • .. .. 1969

VoIkswagen .. ' : : '; � •••....• '.

'

1970 .

.VolkS'\V:3.gen •••••••••• : ••••. .: ..
' � • '•••• ',' • 1969

�
.. :'1.::,=

..

::::: :"::F: :::::::::: :.::: �:1.
I Jeép '\V'illYS :

.. ; , •
'
•• ,•• '.,' •••• .; " �954 I

• �. j. ' - -"

, > > ,

•• _,.J

l-i'�u�!A��!!:!!��_1···J
I Fone 44.14.- ABERTQ DiA E' N01TE. ,�·lli

. L
.... -c' '>........

' .

.

'
- 1.1'

.
9 , '

/lfeIA_.
Koerich S.'A. - Com6rcip' tra AutomóvjÕii

" <," ,!�R�! ��.�J:1t,!o f;.arri��g.
, n� . 1.��

� " ..
fone 2655:- cx. F!Psta' 822

Florianópolis - S. (.-

, 1 Sedan vermelho ',' . : :. � , ,1969
1 Sedan bej.e claro ;'. . . . . . . 1969
I�Sedan azúl cobalto ; .. : .. :............. 1969

i Sedan branco ;'
'

: . : .. : : '

J'1 Sedan azul' : : ;;
.

'1 Sedan vermelho :.\;�.. : �r: � .' .

'1 'S d b"'l
',,' ''''.

e an eJe ru o :: ,',' .

1 Sedán verde' �arib� .''-: .. ; .. : '; . : ; '. : .. ; ..

1968

1!;'l68
1968,
1967
1967

·

1 Seda e 'd .,. '. . ." ,!_,' 196t:!
.

.

n v r, e. ,

..

: ',' .' : 1 ," .}
; • '"

· 1 Sedan· azul :' .. : ; >•.'.;.: oi.. .. • 1963'

'1, Sedan vel'mefho' /., ... :: •. ;. �.'....�. :. I • ••• 1963
· I'Sedan ber-ilo.i.'; .•. :�:·•.• :: •.�·:•.•.• �.�.��:.:,�.;:.- .J.'961

• �r�}�n:;a�;;�:J,�t��;E�!!f��: lE,··.·'1 om 1 branca' .;� , ; ; u'.,.......... 1969
l' Korribi cinza clru:o'· :. '.'.'.•.. >.':;� ;;: .. �".' 1961l
1 Kombi cinza e br��co .

'

::�."•. :::: �.; 1962
1 VelÍ1aguet azúl , ;'.' �.................. 1962
1 DlHV bránco· -. : . . . . . . . . • • • . . . . • . • . . • 1965.
1 Rural" azul " :.. 1; : .. :

'

1965
1 Jeep Willys verd.e ' .' i. 1964
1 Sedan branco , .' : l: 1. • 1970

..

i
1 Sedan �r-aÍlco .: .' .. < •••••••••_. • • • 1999

.l,
I J

ALVOIlADA Yncu�OS--'-��
. I. .

)
.'

Comércio d. 'AUtomóveis .m gerai
COMpRA '"'":' VIjNDA - TROCA

�

Carros inteiramente revisados
End. R. João � 21,

..

F,one: 4291,'
/._., �,_ ......

Fuscão OK ...• ; ••.•.••.•...• � • ; � . '.' . � ... ':'. 19.71,
Kembi Lúxo •.••. :.•.•... ; ,.� :.: ..••

-

1'1)70.
'FUsca '

'. .. • • • • • 1970
F'lsca ;'...••••.....•••. , ••.• � • 1969
Fusca •.......•..•.....••... : .

'

.•. '. . . . . . . . . 1968
Fusca .

, 1960
Corcel c���'i""""""""""""""'" 1970••.

;
...••.••••.••. ,., ••••. 'i-

•.•

Karmann Ghia ',' o" •••••••••�"........... 1969

�(
, rl',�é� ;mYos... ::::::�:�:::::::::::::::�:::::

.

�:::."
,,' � '9'2' --.iEJ':=TSS-:!sPr-·-------·-"�I-II!

,
,

'

II*' :_--H�Er-CKE -VE�íC-ULO'�. S. A-_-r
Oeparta�ento

.

�e Yeícul�s, Usados
...... ,<\" oportunidadjt' de ,:u," bom .negócio . .,...;

F.i!.l;anciiimentos. a.té' ,,36 'Dl:eses "

�;�:w�:�' '1:���',' :: � : � ��� : �.: � � :: :': ��::::: � :'::::':: :::,.
Aéro Willys

.
.................•.••.••..••.••• 68

.

Aéro' WiÚYs . , :"•......•" ....••••••• '. • • • • • 67 ..

DKw' '

.......••.............. ; .• 63
Venha conhec.er-nos à Rua: Conselhefro Mafra 28

.

Fohes: 24-66' e. 30<11'
'

--·------::---7:--'---'-:��-.'--- .. --,

_.'
"

RADIO GUABUJÁ
•

,
.' ''-�.

' . I,' ..I'

Ondas Médias 5 . .Q,qO'\W. - Ondas CUf'tas - 10.O'OO'W

.' Frequ� l40duiada

," . (Jrog�alllaÇ.io)
06,00 '__: ABERT'U;RA.
06,05 - 'Vida -Rii:r,l!l, '('Áear,esc)
06,30 ..:... Alvorada : .C�l'�e
07 05 - Rádio Notjc�$,BRD� .

07'35 -'MÍlsica· �uJ.Ur. Brasileira
08:00 _ COItnESPo�' orao
08,10 - Peca, o que Qujza'

'

08,55 - R�:irrER ALFlpl)·.
09,05 - ,viva a'. Vida- (Luíz' Agui;lr)
00,55' _ Rádío: Notícias BRDE

.

r

10,05 - RAmO' 'tEATRo' ,-
.

NOVELA
,

1035 - Só SUCESSOS '. .

10'55 - RÁDio NoTíciAs BlIDE

lÚ5 - Sho-w 'da ,Cidà� .

12,00 - REPóRTER·�D
t2,10 _ ALMOÇANDOi COM Mú�CA r

12,35 - PERDIGÃO COMANDA <:> ESPORTE

12,55 -"CORRESPóNDENTE.rn.ro
1;3,10 ._ GRANDE' ..fl.ACA.RD"

.

.

., ../. .
.

14,05 ,- Só SUCESSOS '

14,55 - RÁDIO :.NóTt6IAs :aRDE
15,05 � Desfile d�' �túde
16,05 �'RÁDIO TE.;.TRO ...;..' NOVELA
16,35 -. Só suCESsoS".
16;55 __:. RADIO' NóTIq:As 'BRDE
17,05 -'- Só SUCESSOS'. �

'17,55 - ,REP6� ALFRED,,'
18,00 - O ,.rNsTÀNTE DA' PRECE
18,Iu - RESENIi�. ooroRMÁriV.A

.

18;35 - VANGU'ÀRDA EsroR'l'lVA
18,pO - CORRESPONDENTE' CIMO
1óg,OO _:_, 'A VOZ DO! BRAs:rt· , .

20,05 >--;, f>1WJETO;,'�A,
.

20,35.-,0 ESPORTE .É}I RE:VISTA·
21,00 _:_ CORRESPOND'ENTE' 'CJ.lIlO

�
'21,10 -' MUSÍRÁMA

....
.

22,00 - REPó.m'Elt" ALF�ED,
22,10 - A NOITE ,Fj N.ÓSSA

. 23,05 - úLT11l4As ,M!EtODIAS'
.23,30 - ENCÊiutAMENTO

" -.1'
'

,
j

.1

/,

I

RADIO
..

·.Â$A:.·GARIBALDI
,

,

' "

.. '
'(

"
I'

.

RUA JOÃOI PmTo..�3.1·-· c:AJ:XA r-OSTAL 269 '

FONES 3331f.29'ti4',,":_; A.oRJANópQi..!S .:.... ILHA DE

SANTA. 'CAT�: i_. $ANTA CA'tA�lf�
PROGR'A'MA:ç�G� oe" S1:G(lNPA A, SÁBAOO

6' às 6,55 6��;:',RâbC�d: Áj;egre CÓm PortãozlJllle e

Porteirii1ha
'

,":,.'. , ,
.

7 às, 7,45' 'horás:" :bcspe:rta, . 'Malaildrinho (,Edegii�
Bonassis) ''';', "

," ,<� ,

"
.

8 ·às 9:,00 .hO�as�,'MaPhã .
,Sujive, .: Mãnhã, TranQ1clil.-

('t5br�es 'F�lllffi.�· :"_-': ::,-.: �" .. ' ".
_ Às 8,30 'hol'a"S;;: :A�ita.:'Ntlbdà. Show (Aldo Grangeiro)

-"7' 9 às:" 9;05" h:oras: (.��tli. ,�it .P;ifráde '.' �':
'

.

-:....L' 9,'05 às 9,5'15 ,hb.tas.:·�; LiÍvre (Ferna�do Unhares)'
� 10' às id;5�':hÓ� N�S�':Doíris'lI) <tfZete, ,Pahimbo e

,Borges �.illio�: " : <,:.: :'! .. "

". :., '. '

_ Às 10,30 ®ra�� .Anita {N�i;i_ .S}J.ow (A�d(),Grangeiro)
,

11 às 11,55 hôÍil,s: DiscOteea elO Q:trvfute (Evaldo Bento).
Às 12 h(!)ras.'.Á 0Pirrlão 'd� ;:E:erijimdó Linhares

Às 12,05 hora� ÀtuaÍidades Esporliv'as' (Evaldo Bento)
-

• I
I I

_ 'ÀS 12,15 Iío'l'as: saUdade Jovem
ÀS 1.2,20 horàs: Piá (MauiO ;Júltu AmQ1'UW' aos .sábados
Às '12,30 horas: �a ,Notícia .Shaw (A:ldO Grangeiro]
12,40 às· 13,55 horas: Diséfàvem e Campeões do Disef

". '
. I .•

'

(Fenelen Dami.ipi?)'·.· .': .

. ; ...
.

.

Às 14 horas: Con1;tn1ic�ão (CarlOS ·Alberto Feldmann)
Às 14,Ofhtoras: 'Society etn Destaque (Celso Pamplona)
14,lÓ às 15,25 'horas:;�p' 'do. SiJ�esso '1.110 (Lízete

. Parumbo� . :;
,

..
'

ÀS 115,30' hQras:" AnJtli N()tíci� Shaw (Aldo Grangejro-)
15,35 às' 16\55:·11'or95). Sho'W dÍl Tarde (Evaldo Bento)
17 às, 11;55' h,o/�S11\[�}ov.êm. (J. G. Xavier, Àugu�to
Bilschler 'e Cêl's&-: V<i�lanó�

.

_ Às 18. hqràs': Bólà ·:rtk '1ciàvé (Brígido Silva)
,

.

.

____:'-' As i8,Ó5 hóras: .Attialicliid�S_,Esportívas (Evaldo Bel1to)
_

� 18,i�(à1l'lis,5� li<)rª,����o M"Usiéal (Evaldo Bento')
- l..s 18;30, ho�as: .AtÍitá' Notícia ishow (Aldo Ol'angeiro)

-

19· ,à� 2bl�5 horils�' .\�gêi'l.c�a Nacional e Mobral

,20,30 ,às 21;60. hUlll'S:, l'4ágdm:as .

de Ho�e (Jesse Júnior)
ÀS 2,1,30' 'hoí'as:"APJta ,�oU<:i� �ow (Aldo Grangei�o'
21,35 às. 21;55'�horàs: �ud�âe, �em (Jessé J}I.nior)

.
- 22 às' 22,55 ,horas: Música. p�rà, Mil)lÕ€s (Jessé Júnior)'

23,05 às 24 horas: Supei PLA'<Néide Marirosa e Cesar
St1:uvé) ," ,'�' . '.. . .

,

(,

"

PROGRAMAÇAO DOMINICAL·

'_ } �,
,

7 %s8 liOl'a�: Zecílta:u ·tspec.it\l (Waldir Brasil)
8 às 9 horas: Ser.tã(;l em :Eestá
9 'às 10, lUJl'as: Do.n:Ungõ: :Alegre
�o às "H)5 'horas:, Mobral
11,15 às 1-3,;35: heras:' ·.parad� em Esquema Nôvo
13,15 às 14,0,0 h�ras:' ;EID�lo Jovem
14 às 14,45. h'Ol:as;. '��Voritos, dO S�W da Tarde
14,45 às 18 horas:. Tàrckl; Es�9rtiva
18 às, 2'0,60 h�rais:. G�ráçiio' 71 '.

- 20' às 21,00 horas: Prata da Ca�a
21 iIs' 22:001 horaS; . M:íisica Para Milhões'
22 às 23,Oq 'botas: Som Súbterrânéo (Egeu. Simas),

/

::l \, '\

'-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I INFORMA ,. •

I"

AutorióAdes e agricultores de Pôrto União parti-
ciparam recentemente da colheita da prímeíra lavou-
ra demonstrativa de milho do município, cujo ren- I
dímento atingiu 82 sacos por hectare. Essa lavoura,
realizada na propriedade do agricultor- Osvaldo
Viergutz, foi conduzida dentro das modernas técní,
,cas de cultivo e, segundo informes locais, suportou
mais

I

de 35 dias de sêca e um período de 2 mêses de
excesso de chuva e calor, Apesar das condições des
favoráveis .de tempo, a lavoura demonstrativa pro
duziu quatro vezes mais que õ rendimento médio do
município, estimado' em 22 sacos por hectare:

, ",
� ,___�__ ._L ._ ___ ....- ....

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

__S±!2!S .!L J.

WIIJUI.:8EIImUE BECKEB
'"

•

• :' 1 d , 1

,
,'nldo para sUa construção

,

,

Fti� � - 6308',_ '6371 -. 6356 - 39;Jl
Cafia Plá,st;.iÍ:la 'Sitlfooada :15Omm. :li: 209mm ao prêço
cr$ L6,D1l.'

r " '

r:'

iDO agf'íco a�, para o
o Deputado trato da terra e, embora a

lei já disponha sôbre tua

criação, não tem Santa-Cá
tarina sequer uma Escola
de Agronomia, ou de Ve

terinária, de' nível superior.
;,' A "r'egião extrerilO-sul do

o
,T,

significaçãe para Santa iCa
tarina ..;...., são .produzidos, '

.
'

naquela região, oE; mais, é
alí que, o ,Estado, possui o

maior índice -de�, m�ca�
ção, havendo, a;"pr�,sença. d'e
um bom número de;'émpiê-"

-,' I' ,,,-\
" 1_, '_

.

rurais 'e perspécti;

A lei d e s Ab,reu 'fala do
.de beneficiamento, classifí
'cação, armazenagem e co

mercialização dos frutos 'da
terra, É um esfôrço cole

t�vo, .e .pátriótico buscando
a- vitéria : 'na, batalha ,da

iprodução, em que tanto se
,

,

•

I S

RUAS SÚ},ALARGADKS',

I
':,: Se�'l;lnd0" informações da
.Secretaria de Obras da Pre

"

'f:eíturà>',à rua Gal. Bitten
"'díurf _ 'eslará oferecendo',
dentro, de, mais alguns dias,
meÜ{ôr', estética e mais f�.
eiÜqades � pa,ra " o trânsito

( I
.. '. o,;

•
'
'l I

: 'Já for�m :' ,infeiàdas-,' �s'
obras de aÚlrgamento' 'da'
rua

, Tenen:te'- Silveira, 'uma
das' principais' artérias' de

'.
Santa Catarina.' , '--'-. sendõ "que o Prefeito Ary

Oliv�ir9: assínou, na última
sexÚ-{'eira, 'decreto para a

cobertura das despesas com

:38. T�feÍ'idas:. obras.

- 'fazendo o CIM I

,

Contraio de Investimento Mensal
, da Uninst
a maneiro comprovadà de multiplicar o
seu dinheiro, V'océ não precisa entender
de mercado de capitais,

'

Você apenas programa a quantia que
vai investir mensalmente, com
tôdos as vantagens do grande investidor.
Durante 60 meses o seu dinheiro
renderá cumulativamente e, no final,
você terá uma sorna realmente considerável.
Você não gosta dinheiro -

você guarda investindo, Multiplicando.
Com tôdas as garantias, Com Seguro
de Vida. Sela dono de sua vida.

l

\

,

Faço a CIM - Controto de Investimento
Mensal da Univest. E construa o seu

::UNiv""i'O,"OiST II
. ÜNIVEST s� A. coutroRA D� VALORES
Met:l�rj) do &ô1So de Velares de -5 Pculc {l." 67 - Carta Potente do
Bel'co C�nrrCl! n,",A-611373 - CO;Jila! Cr$ 1573.137,03 - Rva líb�roBóa�6, 293 .� 2?' andor - PABX 34 ·91 C) I - São P,=wlo.

, .. tJNIV�t 5, ,":.)I�T!lIBU100RA NAÇIONAL DE Tíru't<?s
,',.1 E,V�!>O�E�/MOBILlA�IPS ,

,
'

'.' :.(cr,ta. Pb�nt�·.jf.> St:r.l:o C�c:trc\ A-68 �623 - Ccplll�l'e R�'servp't,

'. (rS ,3�b:G>oO,0n!. Ruo do QUltClflOo, '1 14 - PABX 37-0 161 . São Paulo.
,

SÜJMEN'AU .. Rua XV de Novembro, 600 - 1.� 'andár,
-' '.

'

to do

um' só', um só que seja, es

�abelec'imento de ensind
. ..

agrícola.
. E ,a quase totalidade da

'renda, .naqueles muniéípios..
é 'oriunda e gerada no se

tor ' agropecuário.. Um tal
abandono dama aos céus.'

,

Sr. Presidente, Srs' Depu
tados, quero frisar que 121

por cento da produção de

mandioca, e 21 por cento"
da produção de arroz -,- '.

que são, respectivamente, o

2<? � e.. 3Q'- ',produtb$
.

'agríco- .:

, ,i las "de maior importância e

'.'

/

I',
" ....

, ,:. F��' JâINVTr..tE: Rnn Visconde de Tallnay, 185\
; � �, ,

.

\ . �

,�L OR I.�N()P�LlS: _:_ P 11.1" hlil'e Schmidt, 53/62 - s:\la 305

Cêrca ! 'de 20, prefeltQs
que integram à, região, bem
como autoridades, [ornalis-

alvissarei
É -uma

mas aín-
•

, .,
"

-Veículos e" Máquinas Agrícolas,
(SodeóalOiê de C4iipitil-l �wto ...l. C. G. C. 605017aD/001)

,l,VISO AOS' 'ÀCIONI.ST:A'S

terra.

Pagamento 'de dividendos '

, A., assembléia geral de 22'{)4-1971 aprovou sem reservas o balanço de 31-12-1970
pubilc�dó .no Diário Oficial' do 'Estado de, São Paulo de' ,20-4-1971 "e na Gazeta Mer
cant.il de 16-041971 o qual revelou em resumo, o seguinte resultado: o saldo de

_
deficit para 31-i2-1969, no montante de Cr$ 10.027.846,29. foi coberto pelo lucro líquida
do exercício que 'alcançou a cifra de Cr$ 16.350,,490,58, -de sorte' que pôde ser, posta à
disposiçào da ass7'ffibléia,: e distribuida aos acionistas? depois' de ser' descontada a
reserva legai, a diferença de Cr$ 6.006,512,08.

Para que .a distribuição de dividendos, deliberada' pela referida assembléia, possa
ser efetuada conforme os estatutos, convidam-se os srs.: acionistas," que não tiverem
ainda atualizado o� seus títulos, a, cumprir as -seguintes .determínações de' assembléias
anteriores:
1. Todos os tí�ulos ao portador devem ser apresentados ao departamento de -ações,

a fim 'de serem convertidos para a forma nominativa, conforme decisão da assem
'bléia geral extraordinária de 30.04.68: '

2. ÓS possuidores de títulos nomin�tivos éatados"entl'e!20.04:63 e 06.04.70 deverão
enviá-los .ou 'a�resentá-los ao departam�nt6, de ações, a fim' de receberem em
troca de cada ação,' duas ações de C1'$ 1,00. 1 \

-,

Para a distribuição dé dividendos serão observados os seguintes critérios;
Por direito estatutário, as ações preferenciais 'da -classe 'A gozam de prioridade,• v

• I

recebendo os dividendos acumulados desde 01.07.65 até 31.12.70.
4. Dó saldo' será pago, para o exercício de 1970; um dividendo de 4% do valor

nominal, aos titulares de ações pref�renciais da classe B'''é' aos titulares de
ações ordinárias. � 'r

5. � Impôsto de renda: Em virtude de ser a Vemag uma sociedade de capital aberto,
as pessoas físicas residentes no País podem optar: a) pelo recebimento integral
do dividendo ou b) pelo desconto de 15% na fonte. Pede-se aos srs. acionistas de
manifestarem' urgentemente a sua opção por escrito. Transcorridos 30 dias da
data dêste aviso, a emprêsa registrará todos os casos sem resposta como opções
negativas, ou seja sem desconto,

6. Logo após o vencimento do prazo'para opção' 'a emprêsa colocará os dividendos
à disposição dos, srs. acionistas, ou seus representantes legais, na sede social
da Vemag,

7. Aos srs. acionistas que confirr�arem os seus endereços, os dividendos serão
remetidos por cheque ou ordem de pagamento. Recomenda-se às pessoas físicas
de indicarem o número do C. l. C. (Cartão de Identificação de Contribuinte),
O Departamento de ações da Vemag fica ii disposição dos srs. acionistas na sede,

,�SOcil\l
da emprêsa, em São, Paulo - S_ P., rua Vemag 1.03.6, (Caixa Postal, 8232)

telefone 63-1111, ramal 245_
I São' Paulo, 24 de maio de 1971.

_J
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FLORIANóPOLlS - Rua 7 de Setembl'o, 16 ---r Fone: 3853,
BLU;VIÊNAU � Alameda Rio Bnll\co. 165 - F'ooe: 22-13(b,
JOlNVILLE -- ,Hua 9 de MU!iÇO, 58(j - F01w: :l425,

'CIRCUITO INESo.UECíVEL
EXCURSÕES' ABREU

57 dias visitando PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA, ITALÍA, AUSTRIA, SUlÇA,
ALEMANHA, LUXEMBURGO, INGLATERRA, BÉLGICA, HOLANDA, DINAMARCA,
SUÉCIA, NORUEGA, ALEMANHA LESTE E BERLIM.'

,
,

Saídas: Junho 9 - [ulho 7.
AFRaCA o mundo em nova dimensão .

31 dias visitando ÁFRICA DO 'SUL, MOÇAMBIQUE, RODÉSIA, E ANGOLA.
Saídas: Maio 16 - a-gôsto 15.

'

Agentes para SANTA CATARINA
,

, .

.

TURISMO HOLZMANN � LTDA. ' "

'

" \
)" I ..

,. ',�

, (t. ÂNGELO DIAS, 57
c.�"',480 - feu 22-1457

ItUMEliIAU--SC
"

.'
"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o -Améríca de Joínville.: atuando
ém seu reduto "Co.preguiu bonita
vitória sôbre o Hercílio Luz, JI?ar-,
cando dois' tentos' c�nfra' urri dQi; ,.

tubaronenses e \:rin��do.'-se',como.' ..
líder invícto. Muito. .born o. choque,
dom' os . hercilista valorizando so-"
bremaneira o.trtunte rubro que no-.

justo;
.

mostrando o. América: .ql:lÉl
tem condições i par� chegar ao. tí,- ' ..

tulo.

PRÔSPERA,VENCEU
O 'clássico -nümero :d6is da rocl��·.

da foi, vistos . pelos . cricíumenses
que aplaudiram' o seu 'úniCo. �e
presentante,. vitorioso sôbre o J,u:::
ventus de Río dó Sul pelo. escore
de dOi� te�tos a um. Com essa.' ví-,
toría--o- Próspera conserva a ViSe..·
líderança estando a um ponto do.

iieier.
'

·AVAí VOLTOU A PERDER
Voltando a jogar fora da Capital,.

o. Avaí sofreu no.va derrota na

tarde de anteontem, quando,'. em. ,

Tubarão, 'foi vencido. pelo Ferro ...

"

.víárío q!18 marcou '..\0'. vols C1m-

tr,f,l. nenhum dos ilhéus, que, age
.ra, estão com 9 ponto" no passi
-vo, -ao lado do.' Pígueirense. Ferro-

. .víãrío, Hercílio Ll.iz e Palmeiras.

NOVO EMPATE DO CAXIAS

Como no, ano passado, o Caxias

está se . constituindo no recordída
. ;de/e1l,lpat2i?� ,AnteonteJ.ll co�heu'
.mats . um, iJesta,:. f�ita ,di(.1nte. do
Paysandú que: s�riQu. o espetáculo.
.i x '1 o. escore.

.

� ..
'

..
/

O BarrosQ:'que cresce de jôgo
' .. par.a·.··v-go" coriseguíu o maior ,es

''Corie'' dessa ·'nova. volta do turno.
_ "v�h��u p�i t�ês' gols. a .zéro o ,Pal�
..

'

meiras, 'em partida que sediou e
r' que te,:e a precia-Ia.: um público

. numeroso. .

,

.

,

A Cr;ASSlfÍCAÇ.L(O·
: 'Realizàda a 9.0 roda;da, eis 'como
estão' situados .os. tr·eze

. conporreri-, •• ,
•

#"

.
tes:·

1.ó lugar ---, América, 2 p:p. ún-
I

victo)

(

"".
,o

1,2.0 lugar -
" Próspera, ·3

3.'0 lugar - Juventus e-Caxías, 6

4.0 lugar'_:. Ava;í, " F�gm�il:e�s,e,
'erroViáriÇJ, ';a�rcíÍ�o';! tuz· '. e' ral�

·

.neíras, 9
.Ó:

·· , ,'. ','

5:9 lugar, -: Barroso e ��nte�ra-
:ional, lO, , ,

. ,

6'.0 jugar -:. Pay-sitndjÍ;' }1 ',.' ,; '.'
7'lugar '-,CarlO's·'Renaux,d4.", .

'. '. '. "". '-i "

-

.'
' �, .

<; ','
•

,

.;'\ 10.a ..�ODAJ)�'·, �. i' I

A .prõxíma. rodada -: ,l0;�; ,.do·'
turno - maroa paira o pr0:xitilo
domingo o; segui..rites jôgos':". "

Nesta Capital ....:. ,AVaí x, :América,
Em 'Joinville : -" Caxias x:,:?iós�".

"�' � _. �
"

.

-

,-;-': "., t r.

pera
.,

Em Brusquei--, PaY5<uldú x' 1'a1- <
meiras
Em R.io do S'uJ, - Juventus x

'Réna:ux ,
;,'

Em Itájaí''''''' :à'artoo0 � Fenor
viário

., I' ,

Em Lages, - Internacional x'
·

Hercílio Luz
O Figueirense estará de folga ·na

rodada. ,

- .

-.

. ','

No Salão, :,Ooze dá. no Cupido e �elesê
�ão passa':'de' empate com' Calegial'
Tivemos em coÍltinuação . ad

ca!J1.peonato salonista .da cidade a'

realização de uma rodada dupla,.
com dois jogos ,considera.dos GhíS
sicos. Na preÍimm,'lr 0 Club'e bo� ..

·

ze. -de Agôsto enfréntaria ao Club�
do Cupido, duas equipes que vi-,
nham ponteando o certarne .e 'por
rj�o mesmo em condições de a

presentar um cotejQ repleto 'de'
lances sensacionais já que.' re�-
r ia as duas maiores. torcidas da

ridede. O Doze atuando Com m80is

desembaraço e mo:;;trando-se mui

to Hrme na sua defensiva, conse-

rtêste confronto seÍ1. j.ôgo de -vida

ou morte; pois se perder ficará, a
, ,fast,<J.do 5 pontos do lider serdo

.

" então 'quase 'impossjvel conq1.J:istar
,0\ títuLo ,que tanto almeja, 'Ora em

· ,:lader: dos- dozistas que assi� ca,.'
minha para o PENTACAMl;"EO
,NATO ..

p ..p.
J. h;gar: Celesc com ::; p.p.

.

Lo hlgár: Colegial 'CO'Y.l 5 p.p.

:).0 lug,'u: Associ<"çH.o com 8 p.p.
6.0 lugar: Caravana 'o Ar com

Clúbe Doze 'de" AgÕsto, diante do

Chibe do' Cupido :por 3 x O. o clu

doZi,sta :P3;SSOU' i.t liderar o can:,:'
peonato, iSQladamente � sem pon�,
to.,{ per�ci6.

�
"

'

..

,

.
,.'

>. oi
Â rep'resenbição· da Gel�sc que

enfrentou ao" CQlegial hão foi a

lém de 'um'. empate de 2 x 2, em
iõg,o. qU€(tiariscorreu' equilibrado.
Embora' Ó élube da Prainha (.lpre:
se�basse: mais 'técÍiicá: o. 'entusias
':l0 dos' garotos' do Çolégio Cata

:-irense, consegUiu equilibrar. a di
i0repça. '2 i: 2 fDi .

q resultado' da
"'lartida.

"

·

Com esse empáte a 'equipe da

'. ,; 'lesc; passou a' eõntat" 3: pontos
;Jf,rdidos e' na próxima· rodada te

�á que vencer ao Clube.'Doze de

Aq;õsto para manter acesa ,!IS suas
·

c;;peranQas de, co.nquistar ó títu
" da temporB:d�.,

Na noite dá :prQxin:1.!� quinta-fei-'
a o' campeQl'J;<:lJ;o. estadual,;. de pas
cu·etebol vai ter 'sequência çoro o I

lá.�ico . regiorui,l, . protagorili:ando
"s elencos do. Clube Doze de Agõs
.o e do Lira Têni� : Clube, tendo

':)r local o 'estádio Santa Catari-
'.la.

A
.

diretoria
.

da Federação C,ata-,
ririense de Futebol-.de Salio', deve-

·

rá
. S9 reunir está semaria com o

objetivo de organizar a tlibêl'a do

ret41'no do campeonato. regional.'

r:-��=--'�-.-=:'==.::.==--:;==._,..,..<-.,.�=�.� :�--=-�.i�;�� :;;'::_ '>i�_�.�iii iíiii:_iii_iiii_iii_iii_iii__.,_íiiiiiiiii�_iii,iiiiii_iii-.·Y
.

I Tra�sf�ra. sua preocupação de to.��r�r, �Jendef ou alugar

II' �eu Imo".el a PREDIBEMS Im��nluurna L!da. -. Jtua dos
. liteu� nO ,8 - Edifício, Aphub sala 92 - 9° amlar.

Edifício TANlA

10 p.p.
TURNO D''! JUVE:rn!� Tl1MB'EM

r CHEGA AO FIM
o . certame salonista d,e juvenis

também vai chegando ao seu fi
n�l. 'Na noite de hoje. no Ginasio
do Colégio' G'3.tarinense teremos a

·

realização 'da pemíltr'l"l "- rodada

q118,udo deis jogos S"[,80 efetua-,
dos. Na preliminar estarão jogan-.
do Clube Doze e Cluu; do Curi
do enqujlJato que' na partid'3. de

fundo, teremos \.) dl1elo entre
Celesc x Colegial. No dia 8, terça- ,

fsita' da próxima semana. o
.

turno •

será encerradp com a peleja que
reunirá Doze x Celesc.

.

Com a vitória espetácular do

TOMAZ
VOC! SABIA

INO. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTOA. QUE TOMAZ FABRICA. O MELHOR EM
F Á B R I C A BALCõES FiUGORífICOS, GELADEIRAS

RUA SÃO JOÃO BATISTA S/No COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,'
FONE 3095...,... CAIXA POSTAL 775 FIAMBRERJAS E SORVETERIAS.
FPOLIS - S. C. CMIARAS FRIGORfFICAS E AINDA INSTA·

LAçõES PARA BARES E LANCHONETES.

SÃO OS MELHORES . .-ORO:UE TOMAZ
GARANTE O ,QUr. FAZ

·De giro,em giro, figueirens,e ganha na
estréia de Don Juan

4.; ,," .. 1 ...... ;,

DOZE �

Em jl1lho próximo teremos, em
Pórto Alegre no Kartédrorno de

T-A-RUMÁ, o 'Campeonato BrasileL
ro de Kart,: Santa Catarina 'esta:':
rá representada por diversos Pi-,
lotos, entre- eles Flávio n, 'Busch
e Nelson Df' Bernardi.

._--

.

Domingo 'em rrAJAI : realizou:':
se mais 'urpa Prova de Kart, .. 'um' .'

bom público' assistiu a Competi
ção onde saíram vencedores 'os

representantes de FilQri-anópoli�,
Lo Nelson Di Bernardi, 2.q Flávio

H. Busch e em 3.p Edson J, Be-
rão.

NOVFf MIL

Fom INDIANAPOLIS, AL UNSER

-abisC0itou trezentos 'mil dolares,
por ter sido o 1° Colocado nas

"500 milhas" PETER Revson foi

o. segundo e �� J. FOYT foi o .ter�
ceiro. A prova foi ba'Stante 'aci-

(
,

.

'.

d2.ntada, pOis :'3.t� o Carro-Madri-
nha enver;edou çontra um Carrol
Socorro, ferimlo 16 pessoas;',

SETE MIL

",E.m Porto
. Al�,gre, no .A�ó.d,ro- "'�;:.

mo de TARUMÃ, realizou-se .a la.

PROVA do CÁMfEÓNATO 'SUl,
AMERICANO DE PR0T0TIPOS
(Divisão 6 da F.LÃ.) O· nfunero de

p�rtiCipantes . pa�a esta C6mpeti-
ção não foi dos maiores, rri�s fo.i

dJ,s 'melhores, lá tinb,amo:;;,. '.um
Pedro Vitor DELAMA,RE, Noqnan
CASARI, "Tito" ,CATAPANI, .an
tonio Carlos AVALONE, MOURA
'BRITTO, BRENO FORNARi' e ou
tros bràsileiros que já tem séus
nomes gravados 'eJ;l1 compet.ições
nacionais, além de dois valehtes

argentinos.
De p:;trabens a J;i1ederação . G(.lU

cha de Automobilismo bela o.rg!j.�
nização da compe'tição, seu "setor
de cronometrogem satisfez a ,to
dos' os intereSs,'3.do.Si Com es'ta
p:rova marcaram �ais um "GlftO"
a seu favor· no :b·espo.rto Automo
tor. A Classüicação geral' da
Prova foi a ·seguinte·:"

.

1.0 José Renato CATAPINI, com,

LOLA T2l0; 2.0. o argentino 'Ru
ben AloJ;1se com VOUNTA/Tornad6,
em 3.0 Pedro Vitor DELAMARE
com pr,otetipe' Furia/Op,8oIa 2,500
cc. 4.0 Jean' BAIDE'R com C,as'afí/
Ford; 5.0 Breno ;Fomari com Re

gente; ·6.0 J.P. Chateaubriante co.m

Puma 2.200; 7.0 A.C. AVALQNE;:
com LOLA, 170. 8.0 Prototipo\ARA
GANO de' Tine de Leoni; 9.0. o. ar

gentino Jorge rJuan Tornango co.m

BERTA/TORNADO e em 1.0 Nor
man Casari com ·LOLA t70. O 1,.0
colocado gaMou com cinco, volt,'3.s
de. diferençaI do 2.0. Um público
entre 25.000 a 27.000 pessoas lá es-"
ta presente, dando uma renda a

proximada de 8b.ooo,00 cruz,eiros.
O Lo colocado além dê faturar
Cr$ 5.000,00 levou também o tro_
féu BANMERCIÓ.

"Após a realiZ\8.ção da penúltima,
rodada do turno eis como fica

ram ·os· clubes na tábu.l'l de classi-·

fj,çação. por pontos perdidos:
· 1;0 lugar: Clube, DJze de AgÔ3tO

"
. \

CO.Q�., ° p.p.
guiu vencer o seu grande adv,e�: ",

", 2,0 lugar: Clybe do Cupido com

�ifirio por 3 x 0, permanecendo' aS- " J
sim fs.olado na, ponta . da. tabe1a.
N�' outra p�rtida o grêmio'; da ..

Celes,c, deu combate ao Coll:igial
e não conseguiu passar de um em

pate e� 1 x. i. Os garõto.s ori�n
ca,dp& por ·Osw,'3.lcio Qlinger, entu:,"
si��mados pela torcida, souberam

soí:ir�l?ujar . em algumas oportupi
dades, a maior categoria técnica,;,
de seu adversário.'

,

�., ,

N� SEXTA TERMINA O TURN�
N.'l rioite da próxima sexta-feira

o turnd do campeo.nato citadino.
de salão, catego!,ia de adulto, che

gará ao seu final com mais um

clássico, protagonizanâo Clube Do.
ze de AgôstO e Celesc, oportunida
de em que o conjunto' orientado

por Rozeri.do Lirn,a, tentará . do

brar a primeira etapa do cl}mpeo�
nato na liderança do c-ertame e

sem p'onto perdido. A Celesc terá

GIRO LIVRE
Um dos interessadop na RAL

LYE DA INTEGRA:ÇÃ em nosso

E,stado, é o Reporter Social CAR
LOS MULLER. O mesmo iniciou
uma campan11a digna de louvor,
ou seja levantar mais para que
Sa�ta C,'3.tarina se faça represen
tar dignamente na Grande Mara
tona da Integração.
Rel�oianamas aqui fts e'quipes

inscritas par(.l participarem do
RALLYE, se. tiverem patrocinio.
Equipe n.o 1, Roberto F. da siJ'

va, Ronaldo F. da Silva e Marcelo
Modesto; 2.a Eugenià Junqueira;'
3.a Nelson Di Bernardi,. Flávio As inscrições para, o CHURRAS-
�USCh e Aurino V. Rosa; �.a Leti- CO DE CONFRATERNIZAÇAO,

��i� Cla Largura, que ·está ria depelldên pelo Figueirense Futebol C1ube, a

SI cia de conseguir uma navegado.ra; se realizar no próximo dia 12, àsCré :UO Iw,obiliáR'Ío • A. I e 5.a Plávio G. Perdeneiras, L.Y,!z 13,00 horas, em -comemoração ao

������if1�����ii��[lJjliIfj����:==::::::::=:===;;;IIi=i-i'i-.·if�Il�••cl·.B.ria.síll.lÍ•••••••••••íJlU'B.IIL.EU DE ()UR,O� já estãO
�

..
.j)5U.... v .1

., ...>.__ •

�-

'.'Estreando nôvo , preparador téc
�ico" o J"iguei'rense finalmente cori

'seguiu seu: primeiro r€)suYtado' po
,'sitivQ no.. estadío "01}a!14o .

Scar
pelli'" no 'certame de 71,; ao derro-

·
tar r por dois gols a zero, na, tarde

· d� anteontem,' o conjunto. do 111-
t�rn�cio�al

.
de Lages.

.

Andou" errando muito o' alv:in,e-'
aro mas. ·ao contrario dos ante-

·

;io;es jO�o:;;; soube ',atuar C:om' pal
�a e um éerto' desembaraço.' M�'s.

.

foi graças' ao seu oportunismo', alia .

da"prinçipalmente à fait8o: de . pone

tária ,dos atacan�es contrá;rios; .que
a vituria' pendeu para o :;;eu 'lado.

Ó jôgo" como ,espetáculo" deve, ter
,

·

agraçlado .ao régul8.r público pre--,

, Sente, . pois foi bastante cQrrido e

'os gols," podemos. dizer, foràm de· ,

, bEila f�itura, ápesar de ,tere� os
·

��itantes protestado contra a .stiá
valida.de: ':ko ,prim�irp al-sgáram
fout no arqueiro Pingo. e.,no 's.e

gundo impedimento.'
"'-"" ....�:.:: ...........,.,;."._ "_:.1'"
'UM ,A' ZÉRO, �o .

1.0 TEM�?
O, time 10001: foi o prinleiro . a.

aélentrar. a. cancha, impressio.nan,
riP' a tOdOS :0 seci' nô�o iniforme:
Glilção :bran,co e camisa. préta' cpm

,1im. '�F..'�', no lugar onde se costu.
ma . cOl6car, o escudó. Depois :fqi
à v,ai, : de entrar o. Inter�aci�nal.
Sob '.0 ápito do brusquense Alvi-r

RemI· qUI:) capengava ligeiramente
de uma." perna, ,resultacj.o .de con

tusãO r�.cen�e, o encor:tro' cõme�
çóu,,' com ,o: Figueirense procuran �

dó' J;Íraís a gol inicial'. Os visitantes

estav,'lm custando· a acertar e, 'se

guidáment'il, atrasavam, a pola; pa
ra. 'o _goleiro.' Aos 15 minutos; Dàr_
cy ,con,tundiu-se., sendo :obrig�do
a deixar o campo. No seu lugar
entrou' o nieio-,de·C;'lmpo Jairzi
ilho. Poucos minutos'· depois e

Cláudio .atingiá Aksori &2m bola,
sendo severamente. advertido pe'lo
apitador.·' Akson foi retirado de

cmnpo depois dos socorros, tetor
hàndo

.

minutos depois.
'.

9,s vlliitantes, ehcontrando o, .seu

verdadeir;o jógo, passam a' atuar
rÍ'l.el�pi;, mas nada consegueIp' di
ante da solidez da retaguardà ál

vfuegra:' E é o Figueirense 9.ue�
obtem o po:t,lto inaugural que sur

ge aos 41 minutos. O balão de cou

ro
.

vem alto da direita, arremes

sado por Jairzinho. Saltam Pingo,
Cláudio, - Si:ldo, Geraldo e Paulo

que lutam ,pela sua posse. Nin

guém o consegue. e a con,�usãa
nasc�;' com Lado aproveitando' pa
ra marcar: Como últimü lance im
portante da primeira e�'lpa da lu
Ül, Claudio remata da direita, fa
lha a defesa internacionalista e ,<}

,
bola· vai a Lado qU? chuta por ci'
ma do g01, perdendo grande 0-

p.ortunidaâe para aumentar a van

tagem, Termina o período inicial
com os locais levando a melhor

pela contagem mínima.

,

NOVAMENTE SADO

Vem a et,8.pa' complementar
e nota-se, de início, alguma melho
ra no time local, com os jogado
res melhor dispostos em campo.
Aos 8 minutos, depois de uma ar

remesso de Jairzin110 do seu se

tor, Sado, apoiado por Cláudio,

'(., .

conse�ue; c�:t'n a retaguarda. .la-
.; o.,':. .

geana .desr�rt211d3;, v�ncer nova

mente a .perícia de Pmgo. Era o

segundo tento e que, viria. a se

constiMr nÓ últímo da .tarde.
.

Os .visifantes reagem e vão. à

ofensivá -váriás vêzes, sendo qU2,
em duas oportunidades' atiram no

trave�.são, .

por. intermédio de Jor

ge Luiz e Paulo. Os ·'loca_is respon
ctem com duas" incursões petigo
s:as à .cidadela visitante, nas ci:uais
pelé ,e Cláudio. ÚLlh8.tam, o primei
ro 'atira;ndo fraco ··e r.asteiro para

o. goleiro e' o segundo. por átraso
no lance do "�o c)mte que acabou

neutraliz,'ldo: ,pela defesa com o

diànteiro cqÍI);do ao. solo com' um

mús'Cuio da. perna distendido. Re

tirado de 'ccympo, foi substituid?
pelo único jo.gador dispOnível .na'
quele' instante:. o. lateral esquerdo

.

Ferréira.
O prélio prossegue, agora mais

l'enhicto, com os &3rranOS buscan
dó. cOI1segwr pelo menos a dimi·
nuiçãô_�da 'vantâgem. .Akson perde
1;>0,'3. ÓcasiãQ atUando muito. alto,
Q mesmo'-ácontecendo 'com a Dar·

ley;' a:' segl.ü� e: novame�te Akson
nos

. ultim9� ·.Ínst'3.ntes .. E' o mateh

chega ao. seU, final, Gom o Figusi_
TyrtSé' lri1poricto,-se ao', Ihterrnacio-.
nal pela eontâgem. de dois tentós
a, zérb.

OS l\'iELHO�ES
No v�ncedor, Jocely.sem se em

periliar 'Ínuito a fundo, conven02U
'.

. I .

pela fLrme�a: das iI'ltervençées que
praticou:.B'eto o.utm vez o melhor

'd�' rétaguardá; com 'uma atuação
eonvincel].te.· 'Jailton' e os .laterais

Pinga' e J:_,icinho, êstreando, '-esfor�

ça.das. pélé. e Zultr).ar, com altos '\3
baixos e. na. iinha dy frente Sado
cçmstituiu'-se no portento;. inclusi
ve do time e do campo. Jogou ou·

tra grande partida a maior aqui
sição alvinegr!!3, de, 71. Jairzinho
bom, assim' como JOO(.l que sofreu
séria marcàção. Cláudid esforça
do..Pereira de muita' '.calma '9
"center", que, no ent�nto, co.ope- ,

ro� .p�ra .fl ,Jeitura dos �e�tos d�jpartIda. " .

.

No time perdedor. Pingo não foi

_�ulpa'qo. dos gols e fez algumas
boas def.2sas. A zaga estêve com

altos e baixos'.\No período comple
mentar, ,'3.gigantou·se Paulo, mar·

cando e apoiándo. Dair e Jorge
Luiz excelentes e na Ilnha de fren
te Akson for o melhor, apesar das

oportunidades que perdeu par:a,
marC'3;r.

ARBITRAGEM

Na qireção da pugna atuou o sr;

Alvir Renzi que, apesar de não
ter podido correr muito face à

contusão numa das pernas, hou
ve-se a contento.

.QUADROS

Figueirense jogou e foi vitório
so com Jocely; Pinga, Jailson, Be
.to e L-ícinho; Pelé e Zulm,8or; Dar'
cy (Jairzinho), Cláudio, Sado e

7 Jaca.
O Internacional jogou e foi der

rotado com Pingo; Guazelli (Di
nl1a), Geraldo, Paulo e Anacleto;
naír e Jorge Luiz; Zezé, Darley,
Rubens, e Akson.

,Cinquentenário lem ChUfféJSCO de confraternização
ber1;as na sede do' clube, ou pela
telefene 6380, diàriamente.

O prazó' encerrar-se-á lio dia
9 às 2Ó horas. Faça sua inscriçãO
e viva com a farruli'1 alvinegrO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFORMA
_ � ._�

Anuncia-se na Guanabara a t)\ajoração do preço

A M .J I '

,

d O MELHOR do açúcar e da c�rne.
I Técni�os acreditam qUB,' noQue �r so ven e

" varejo o açúcar passará de 81 'Para 97 :..centavos en-

'dai nçrrrue só vende os
' qu�nto que na carns o aumento esperado é de 80 cen-

A" "i ,
"

tavos por quilo.
Televisores ADMIRAL Por outro l!tdo o Sr. Roberto Lapa Pires, Dele-

gado da Sunab em Santa Catarina; em declarações à

reportagem" disse 'que não hã cogitações, por enquan
to, no aumento dos preços daqueles' ,próclutos em
nosso Estado.

,

"7

BUBROUGHS
'/

Distribtüdor' ',em Florial)ópolis
COMERCIAL APEMAC LTOÁ.

,

Rua Deodor? 7 � fone 4084:'

"
----- ...-_._.-

..

, !---� .-- -' '=.==

,Experimente
o sabor rjq'uJssimo do

L E 11'� PASiT'EURrzADO'

L ,CIUOftSA·I
, I,

prClduxido ,p.;tr

LATICINIOS TU8AAONENSE! $o A.)t
" I ' _Rva lauro MiilJer, '1,.757. ....". ,:Tubarão - $f C. .

I .--U_, i_: _ .$C

. ,.

� § !!!22E��
PINUS ELLIOTTI' :"

-' I
I

h'f'!"..2
I

I
iI���������������������-'���.J,:::= ���.,

1
..

·;-������:t1.. ���..... : .. ,�"';-.. , ,,2:;,.,..._'"

I I "

'

CADERNOS JUVENTUDE·
Ij Brochuras _:_ Espirais' em Aram@ o,u PlãsU ,�,
: I ,leAL - LAel - Latonados -',Cromados L,

I Isqueíror,:: Com' uma _e duas: ródall

I ' IeALEX (Automáticos)
,

! ,leAL - Indústria e Comércio Auxiliad,or8 Ltd,�
i Rua ÜOflhn Netto, 160/170 � Fones 349 e �-'"

i l. c:_,����l�_�:;�r��-����: _���-,Z_������,���,:'=_�J'IJ,�a.,. 4";, _* 'I2lI!l'UOJ4id������

Sement,es
G. A. Carvalho '& tia. U�

Mercado Público, 23/24,�',Fpolis.
'

Uma tradição no comércio de' �melite$

* J44JSÚ._
_. :'4 -,., SU4:.... UH"

) � TIWIALHA COM PL4STICOS?
"

,

. I' I, VE��oEnã��!S!!�n��! os preç� ': � �a� .

i
1050 estoque das ' i

'11 LOJAS SC,HMmT 'LlSnCeS
i , de Irmãos Schmidt & eia. Ltda.

II Plásticos e espumas para estofadores.

I VAREJO E' ATACADO

.
U l"1 _ conselheiro" Mafra, ,55 � Florianópolis.

,rri� _
"t

'

:'1
-

CONFEITARIA MAUÁ LTDA.

Atend€ qualquer tipo de encomenda com

entTeg1l.,!a domicílio. ','
.

Anexo uma bem' i.ns.ta�ada lanchonete.
RUA FLORIANO PEIXOTO, 39 � BLUMENAU.

?�_ Füi==
__�.

L_ ,
. _._. _

,,--�_!. ..... - " .. l' ��l-,I
I

Apartamentos P.IlÍ Canasvieirai! -- � Õ" J
ocasião. :

'ferreno na Lagôa da Cúnceição - Preço de
20x40 m2 todo murado.

A�.UGA·se

'ATENÇAO
VENDE-SE

I
I
I,

, Salas para es�rjtórios, ! i

i '

INFORlVIACOES; Rua J.oão Pinto, 21 - Saia 1 ;

�; FQNE 2828, 1 i

r���������_�����.�·�:=�1

A V I'S O

A Secretaria de Finanças, da Prefeitura Municipal de
'F10rianópolis, leva ao conhecimento dos contribuintes dO,
Irnpôsto Predial Urbano, que os talões de' recolhimento

,

encontram-se à disposição dos interessados, a partir 40
"dia 1'7 do corrente mês, nos seguintes Baneos: "

t:kmtribuintes da Cidade Bancos

Letra' A -- Banco Crédico Real de Minas, Gera�..

Letra B e c - Banco Comercial '!ia Paraná.
Leti'a D _- P.;.,1DCO Nacional de .Minas G.erais,

Lff,tra i � Banco Nacional do Comérci\).:,

r;e��·'. F -� 'união de Bancos Brasileiros-� �. .
. I' � .

Letra G � Banco do Estado de Paraná,
Létra Ii --;- Banco Auxiliar de São Paulo.
Letra' I .� Banco da Província do mo Grande do Sul.
Letra J - Banco Comércio e Indústria de Minas .Ger.ais
_L€tra' K

-

e L - Banco da Bahia. ,

"

Letra M - Bamerindus.
'LetTa N � Banco do Brasil.
Letra' O - Banco do Estado !ia Rio.Grande do Sul.
Le.tra P e Q .,.:__ Banco 'Brasileiro de Desoontçs. ,

,

L�tra R - Caixa Econômica Estadual.
Leírn S � Banco' do Estado de São Paulo.
'Letras T; 'O, V, W, X, Y. e Z � Banco da Lavoura de

, '
. I

Minas Gerais.
,

'

CONTRIBUINTES DO ESTREITO
Letras A, 13, C, D,.E, F,. e G - B;mco �r�ileiro de

D€scontos.
'

LetrB$ H. ( J, K, L e 1\1 - B:amerindus. ,

Letras N, O, p. Q. R, S, T, U" V, W, X, y, Z - Ba�

, I.

Nadónal do Comércio.
u- )Jràzo para o pagamento sem mnlta do primeiro tri

mestre 'gera até o dia 31 de maio.

FI(}ríanõpolis, em 14 de maio de 1971.
Nabor Tehceira Col,laço L SeCl'fltári.o de Finamas"

Ministério da Educação � Cultura

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

'I �ITAt. N. ,12(71' ,'.
Torno públIco que esta .Ulllversldade fara r�llZllf às

1,6,00 'hnr8's do dia 11 de junho de 1971, em (sua �a �
cóncoiTêocias, a abertura da Tomaçla de, Preços n. ,lU71.
relativa -a. aquisição de material destinado ao Depa,;.'b.·
m�mto de Enfermagem do' CeÍ1tro - Bio-MédiCi:l. ' Maiores
esclarecimentos serão prestados na Divisão do Material,
looaUzada 'à tua Bocaiúva, 60. n�sta Capital. no h�ráriO
'das 12;00 às 16,30 horas, de segunda a sexta'-feira.

Florianópolis, 26 de maio de 1971.
/ Josoe Forfkamp --:- Diretor da D'ívisão do Material

-Mi;;i;�i;d;�'T�a�sp';�t�s ,

Departa,mento NacionaJ de Estradas de Rodagem
169 Distrito Rodoviário 'Federal
Gabinete da ChefiaI I

I I
I I
I. ' COMUNICADO

A Chefia do 16<'>, Distrito RodoviáriQ FeÇleral, tra� ao

conhecimento público a alteração bavida �s:
COEFICIENTES· TARI.f'ÁRIOS_ A VIGOEAllEM A

PARTIR DE 19 DE JUNHO DE 1971, NAS LINlIAS, IN
TÉRESTADUAIS:
Tabela I Tipo I (Cr$/Passageiro/Qu�ômetr(»)
A I I ! Asfaltadas 0,041353

.

I II I Estradqg revestidas com material .silico

I I argiloso 0,051843
Florianópolis, 27 de maio de 1971.
Hildebrando Marques de Souza

1()q DRF.

-, I
I '

1,1
I"

Eng9 Chefe do

-----r----...,..",_-

A S<,cretària de' Finanças, da Prefeitura Municip;ll de
'Florianópolis. leva ao conhecimento dos contril>uinres do
Impôsto Ten:itorial Urbano; que os talões de recollúmen
to encontram-se a disposiç'ão dos interessados, a partir do ,

dia 28 do corrente mês, nos seguintes Bancos:
Contribuintes da cida(.le Bancos
Letr? A - Banco Crédito Real de, Minas Gerais,
Letra B - Banco Comercial do Pljlranã.
Letra C � Banco do Estado Santa Catatinà.
Letra D - Banéo Nacional de Minas Gerais.
Letra E - Banco Nacional do Comércio.'
Letra F - Uniãe, de Bancos :Brasileiros.
Lelra G - Banco do Estado do Paraná.
Letra H - Banco Auxiliar de São Paulo.
Letra I -. Banco da Província do R. G. do Sul.
Letr!> J - Banco Comércio e IÍldUstria MillilS Qerq,is.
Letra K e t - Banco da Bahia.

.

"
' .

Letra M - Bamerindus.
Letra N � Banco do Brasil.
Letra O - 'Banco do Estado do R. Brande do SUl.
Letrél P e Q - Banco :Brasileiro' de DeseOl\tos.·
Létra R - Caixa Econômica Estaduat
Letra S � BAnco do Estado de São Paulo.
Letras T, U, V, W, X, Y e Z - Banço da Lavnura de

Minas Gerais.

(C,ont'ri�vintes do Estreito
Letras A, B, C, D, E, F e G __ Banco Brasileiro de

De�eontos.
I,çtras IH, I, J, K, L e M - B:rmerindus.
Letras N, 9. p. Q, R, S, T, U, V, w, :x;, Y e Z ,.... 'Banco

Nacional do Coinél:'cio,
Ú pr�zo para o ��gsmentó 'sem multa do primeiro trio

mest;re será até o dia 30 de junho..
.

Florianópolis, 21 de maio de 1971.
Nabor T,ixeira Collaço � Secretári? de J!1inança�.

F. G. T..S.
Executa-se serviço d� FGTS atrasado. Tratar ,à. rua

Cons. Mafra, 188, com Luiz Carlos Rosa.

,FBIGOBlFICO. SUl" . CI TARm"J!Si:
S_ A ,rfBk��.Ul

"

. c....G. ,e" M..f., N. 83_é';1.018/001'
,

,AUM�NT.O .oe, C,APITAL
: , __AVfS? AOS ,ACJ9.NISTAS :, ,

:
_ Coliforlll� déi:ibeJ:'a�ã0 _ tomada em Assembléia Geral

'Extraordinária. ; realizada " em 24-04-71, comunicamos, a
todos: {)S jeilh@re$. ,,2CjOnl:>tas que o Capital Social .fo�
-!lum�mtA'di; 'ens.;<,�, �.OOO,opD�QO S�in('o milhões �e, cruzei.
rós), p qi1.al,:;e',��tbar-i\,e.O.1íQ o aprrveitamento de .",

Cti,$, 1.ooo:OÓ6.oo:, (J'lum: �iJp�o de cruzeíros), oriundo, do
Fundo de'�IT��O M.em,etária d.o Ativo Imobilizado, e os -

restan,_tés: Cr$ :'1;Ooo,ooÓ,oo '(quatro milhões de cruzeiros),
Inooiant,e 'súbscriÇji� p�rt�-l4[ar,_ " .

.

' •. Fw�m, I,é()iwi4�PQS .'

9:; ,�;etlhores .acíonistas, a qo:qtar <

des-ta dita,' !leI' pra� <de :aQ dias, à exercerem em, íPda rsua
plenitude .seu.'âi�1tó, d�: p,r,efe;r'êricia sôbre fi. Importância
de , c;:$'::,'4.ÓÔO,IXlQ;W jquatro' .milhões de cruzeiros), de

vendo, o rci;ikecf�vct pIIgam,e»to ser feito na base de 10%
(dez 'Ph.r.J.e�Jlto),:np 'ati:> da snbscrlção e o restante em ,tr.êll
(3) me�s,�: ��#tar.:::qª .data, da subscrição,

.

.

"

M' iist� ;de" �u�e�iç�o, acham-se' a disposição, dos,
8etlbor� M�()��'ms:\;I1ã llede,,' social, à Rua ,25 pe J�nhp,
em ,For!luilh�nhá,�:Munkfpio de Criciúma, SC., onct'e todo
e, quaisqúer '��ql;eeim�Íltos . a, respeito .pod�rão se�
ol;lti<;lps�'

r

l' ,! "" / '

.

;,'
.

'

,

'
.

. .çr�éj�!BaiSG,. l$ "de �aiQ de 1971.
". '

Wil�n, F. 'J,;d::,. �áfl!ta, -:- Diretor-Administrativo.
','

. , ,

., '
, �� .. �-'_.-�-,

. , ,'.
,,' ';' c':'DEPÓSlfOS ',,",.'

Altiia:r,n.si;: 4�� 'depôs1tôS;' .com área total de 850 m2, .

\ situad'Os ,no ';p�;, à toa �14 ,de, julho n. 60Q.612, no ES.
" , \

treito, . dotados-·:de tnp�ch6,; c()m trilhos e yagonetes .para
ca,z-ga � �gi;J 'de:-UVi� ,

, l.':ratàr ,â l1}.�'_NiPe· Behmidt; 33, com o Sr . .Ivo Magro
0-'" 'pelG �iet-ôhé: ':mS'l; I . .r :. ,

.

,..' , , ,

,
" ," r -CASA,ALUGA,�SE----'

�

,

��.!�' ��.�a 'no 'Centro: De" pr.e-ferencia nas
'ruas'Fe�t;$,�, "Cp$)iitri Mi�, Monserlhor' Topp '�u

�M ;'p��Q.�YS;,J�fórm,aÇõés pflra 'o telefone' 205fl.

,

'. ,,- � (JMPE;t«Mi:B� BE�1 EM
'

,

:�i '-;,�:?·r�:;.t1�iblWfÓPOL1S,
'� ;

;',:,,: \,�I�>.::���:�:i�Ó ,�r ti pestà�?: '

,�. "I . "r"',, Dl: . li! J.,!-
. .' .:, �'

)- 1; ',- : ' "

"

..
Espeeialliádá'eri1: Mor o;tó � Peixes - Feijoada -- Lanches

.

":'; ':, >, <:';�:: '�'ê SaÍgados .

".; ,< �;, Â1:iertt> até"àS 23 horas '

: '�;·ifUÀ"'JJl:tád(,�teB.: n.' 1l,:� N st� C1pital
_
":c ;:. ..

"
..

' "

.. : ,�_r:\.��,,':t.�,�_.,_,_ .....__ � _ ..

Soçied'cdlé:,�'érmoelétrica\ de 'Cauhiari
. .'::' ,;:';;S":::-:I\- .', ". ·'s'o·','r.,te'·

�: I

, . ', .. _'. ;" ',.,
" _

"

.

m.
,

, ',' � ,) . , - �

; <�' -' #SSeiJ;bí,�a ,Gerar J:xtraordinária
'" • I�sç�i�ão 'fI'o COC· 'dó MF n. 86.429;84'2 .

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

,EDlr�l/ 'nE'içO���>7�C,lÇjQ ,

,

. são, ebh'*âs<l<>'i �'s ',genh(,)'l'es 2ci 'listas' desta sociedaGe,
a Se: rei1Íiite'ri1: ê:in .,Ai;sembléia- Geral Extraori''.nária" 'no

próxímo:,di,�;'-l,{ (l'e junho; âs ·ll1.00 horas, na .sede da
, emprêsa': ·<e'�

, E!ãPlvari· de,. BãixoO, município de Tubarão
,

(SC) <p,a'l'�; tratar�ti( íla ':seguinte
" ORDE,l,Dó<ôlA '

"

, ,a)
, Awilento;",dO" C�pi�l social de Cr$ 28.058.670,00

para' Çr$� f?,6j'3Q.i314:;Po�, sendo Cr$ 28.950.222,00 pela con

versão' :ge; cr.é'dit:\)s" ,dritintlos de verbas federais e em

,favp�;- 'd.a',!Elett��já.�' e Cr$ iU2L422,00 pela incorpora
çijo d� paliê:daL:��e�va' de. Capital de 'correção monetária;,

b). C9n�fil:úíté ,alte.tàção dos estatu{os sociais.
", 'Í'ubilrãoX 27, 'cYe; maio' de 1971.- '

.

Eng� 'lár'io,'��il'!C;':_ Pi-esidente
, . . ,".,',

�-'�:tfE':r::li 'A. B 1
À 'PI,ACJ\

SANCt\TA "..,,: 00,' E COM. 'DE PRODUTOS QillMI
cm; LTPA. COnl'u'nica, que' o. Sr. JUAN SERTICH, desde
llh(de�) ,de lilCÜQ Corrente d�ixou de manter relações co

merciais " em" no.me, �esta
.

Firma, não podendo assUmir
qualquú' .coatl't:9misso '�m '�ey nome, Os vendedores, re

presentantes' 0;\,1 eomPr�dores' de SANCATA LTDA., pos-
s�em �4eritià�dé: fklafiv,a �'$uas funções. ,

.

,

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

'.' A Gerência

'. '

)

r: ,i o

Junto a B�.101 veníl�·'se terreno para, jndústria, com

ãl".e::t de JltpOO,O,o. todo ou: em parte, enxuto, todo plano,
fôrea, luz; 'e átrn� ,J1�' tTcnte. Preço de ocasião Informa·'
Wes fonefi '65� W .fJ991. ( ,

.

,

. _lFltAí�fES
,ElDEDO.��BEPRESENTANTE�

,

Prqcura·se vendeaores ou representantes para in(lús··
tria oe Nbriryeantes e eortexos para toeIo o estado. Exige-
se ft'Periênhl�.·'

,

Infonnaçães :nos fones 6502 .e 6691 - Guarda-se sigilo.
, iII .. ; ,I

4tlIS�A DE 10 1\NO
l,.'UDEJ,1I0 CARP,OS '(LAtAU)
Yivv-+ rsabe, §1:fften eampos, filhas e netos, convidam

amigos e paréntes para a Missa de 1Q Ano de falecÍrhento
que n;andam e'elebràr' em h\e1'l'lória da alma 'do esposo,
�ai e av6 t:;.i\unmuNO �:Á.MPos (LALAU), na Igreja Ma
triz NoSsQ Séhhota, de FáUma -- Estreito; no dia 2-6 às
19,00 horas.

Anteéipad�mente, agrade8e�.

;'

I

,O dia '19 de, junho \ deveria ser marcado com uma.,
: pedra I bra�c.?, na história da imprensa brasileira, porque{
foi .nesse dJ�; há 43 anos, que su�giu" o 'LUX-JORNAL, com '

I s_e:u .utílíssimo .serviço informativo par {!leio· de recortes.,�
;;:tr"líd.os _dD,.\l J9rnais diários do �rasil., É, bem de'\r�i a,,::"

,"Cf kJJ,pr, .çã� valíesa: que .o LUX .Í)l:esta· aos jornais �cufos �
r-cortes distribui, porque êle aumenta 'a ressonância das
i1"Íüls. e' opiniões de cada jornal, levando-as ,por todo, o
I:;ndl • e �té _ em países

..estrangeiros, ,

através da vasta
l"'�lt<J.. de',<}Ssil1ªilt�s .que. cada dia, mais ·ayolumam ..escseus ,

b(�b.á.t:io�., Çê}.'ca, de cem mil recortes, em média, eis, a:,
, r,igantel',C(\ ; �ain,l, 'diàriamenie respigada,' pelo' LVX,;'
JORNAL, papJ isso .movímentando um' numeroso quadro-.
,\l.c fu!)cipllárips,. devidamert.e treinados, .tanto enLsua",
i\:1atriz p.a.,.yuanabara �mp. na� Sucursais de São ,Paulo,:
Selo 'Hor�z?nte ç R�cife" além de uma, representaçâo-em«.
BX:l!sí)i� ! �e ,;c?rre�ponden!ies, �a: maioria .das Capitais .dos j

, Esta49�; .Contando sempre com a confiança de ,quantos (

se utJljz�nr ,de,' -seu excelente, serviço de recortes inclui ,(),
. f' t ,.

,LUx,-.]'o,R;l'l'�r" ,entre os seus muitos assinantes, desde o,

Senadó F�de!al, a Câmara dos Deputáqos, o Banco Central,·
I
várips, 'J\�inistérJos, di�erso's governos estaduais'" nume··

rosO[3 4eparrà'w,entos da máquina adlJÍi�istraÜva, federaL
e eS,tad�l!�, I át� um sem; número de grandes organiiações
da' indústria; I.'

do coméf(�io,.'do� transportes, ,das· com1:mi-"
caçõ�s, das ciências, das .letras, das ,artes, dos desportos,
etc. � cada, qL\aJ recebendó os recortes, pe tudo' quanto
.se publiql!l� na l).ossa imprellsa', diári'a sôbre os -assuntos"
d� s�u: r�spe_c!tiv(!) '.intel1.flsse.l

.

r'��f!l1iI!J'1iB1J••
,Salientando a evidente e· instimável utilidade do'

LUX�.iORNÁi cujos 43 anos de produtiva existênc'a 'estão
agora l3e, compl�tando, •. congr�tul�mo'�()'s 'com Alberto
'Uma; !3eu, ,!iigno e ativo ,p.iretor, e 'com, todos as que a seu

lado m,ilitam; . 'f' '

-.....

jll L· -L@ i*I<M

,Aa, COHD�C!ONADO
"

'Vt�'T�lgA.Ç\iO:
..

'

BEFIIGEBACAO"
"

,

:>
,

..:.._ EsTUDQS DE 'VI'ABILIDADÉ
� PROJETOS'
- AS·S,ES�)R1-MENT9'_
,"-'- INSTaLAÇÃO': "_ i ,:,. ", '''.:''! .,.. "",".-

.'. C�EMAR ",é,n�e�harifl Ilda.
,

_ Éscritór�o: Rua João Pinto, ,.2l. - Sala 10
- F,10rianópo!is '-+ �anta Catarin�

Nossas" eS1)eciáliadades,: v', " , ,

'Xi?, CONDJCIONADO ,PARA CONFORTO .E INDUS·
ir' ,

.

-,TAL .-',.., CÂMARAS FRIGORfFICAS � FÁBRICAS
r

.

t:,
�K', G)\;IO . ._.,. nUTos '--'" INSTAL:ACOES J)E EXAUS-'Il)1

!t tÃO -- .. T.RANSPORTl!l PNEIJMATICO'.- CQIFAS ,_:_ 'ii""A'!.!NES ,m:: PINTURA T' l:JMIDIFICAÇÃO - 'rOR- ,�
, ,'PR DF A::�1?ET<lEC[i\1ENTü '-:- EQUIPAMENTOS pE ;t,TRANSPORTE ::

.... '-��i���������!\Y1"�'E'��,�l1i'

\" .

JJ�UG"l��tE' �UAITOS
Em ,casa d.� família. Avenida Rio Branco, 191.

:DKW J1ELC1R 59
. Ve.nd�-se ou' tr.oca-s�

.

por Fuck. Tratar com Mário, à
n ,a Conselheiro Mafra, n. 99.

'

\.

-", •• \ ••• ':"'. �,__ "� ... " "_ .,0 -_ ._ •• .:f- . ...;..� .• �rr

,'COMUNIÇlÇAO À PIAÇA.
Comunlr.o aos distintos clientes da Sancata Ltda., que

" r disposição, da nova diretoria, deixei no dia .'19 'de'
r, .in !lo ('o�rente, o cargo de Diretor Industrial da refe-,
['da Arma.� " ' ' -.

Nas minh� futuras atividades no mesmo ramo,' esperQ'
('r(r,tar eom a merecida atenção, dispensada até agora pelos
di tintos freguêses, '

' ., ,'f

JUAN SERTICH
.,

-�-:-ÕÓCÜMENf�i:XTR�VI�ÕO-----
Foi extraviad� o doc�mento de um automóvel mal'éa

OLDSMOBILE ,motor n.· 'STYLE-3669�88; de proprie'aatl,e
do sr, t,.uduvino Antônio Jacques.

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

CARTEIRA EXTRAV,IADA
Foi extraviada a carteira de motorista pertencente ao

sr. Hilário Seheidemantel Soares: �. ,\
.._._'-----�._-_,...__...--,

CERTIFICADO EXTR,AVIADO
Foi extra:via'do o certificado de VolÍl:swagen' ano 1967
côr Verde Caribe Motor n. FB-61996; certificado n.

104590, 'a� prop�iedade' do sr. Moacir Fernandes.

ÓEf'ARTAMENTO" �ENTRAL DE COMPRAS,

\

,A V I 5 O,

DILATAÇÃO DE PRAZO
I· I PROCESSO, N. CP 71-0228

O nepartámento Central de Compras, torna público
para e�nheclmeilto dos "nt�ressados, que face ii não pu
blicação em tempo hábil, pelo Diário' Oficial do Estado
do Aviso do. Processo n, CP 71·0228, fica a data, da aber
tYÍ'á daquêle Processo, adiada para o dia 17 de maio de
i971, às quinze hora.'l, e a qata de entrega de pi'�postas
t>ara o mesmo, dia, até' às treze horas na sua sede.

DCC, em Florianópolis, 31 de maio de 1971.
João Jorge 'de Lima -' Diretor Geral.
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�.uJ.,LEB: II, r�HOS - malerial de
..

",'

:' ,,:,' Construtio �m geral
:- .. :

.

[IUH I �. 640) .� "" - 005a.� ZJ8a-
. ,,, .,,'-,� 1,�FoR�
,,' . .,

'" .,.; , "Anttga Florianópolis" é tema
.... , ',--, ,"

dos quadros a óloo
\

do píntor Aldo

Beck, expostos no subsolo do Cen

tro Comercial.' . A exposição será
encerrada dia 6'· de ,junho,

Com 1;a��·presença - do' Arcebispo'
Dom' :Afonso 'Niehues;: entre outras
aut�füi�des, a" Assembléia Legisla
h�a: ,,�eálizou ontem à noite

.'

uma

·é
de'
no

,
, ,

a',
'.

, l

, 'Todavia, �elhor aos olhos e -aos

ouvidos ,de Leã� XIII, soav�m' as
/

palavras de St. Simon, proferidas \

em' 1825: .r

"Vossos predecessores elabor�raín
e propagaram sufícíenteniente.. a
doutrina do _cristianismo, a Vós
compete' agora ocupar-vos de sua

aplicação. O verdadeiro cristianismo
deve tornar os homens felizes não

somente no céu, mas 'sôbre .a, Ter-
ra".

"Nao, basta contentar-vos: co�' pr�

r

,moderno.
';redenção
Íurldador .definiu -,

pon estaS:" dúas
m-áiilllas:' "Deixai vir a mim, os Pe
queninos; amai-vos uns 'aos outroS".

, ., ,,�-
" )'", �

,

,

'E 'a Rerurn Novarum surgiu, para
/. dê�uneiar de' forma, e'nérg�cã' e � �.
tegór�ca "a escândàló da' condiç�o
operária na sociedade J;ndustfial
,

" ,'-

nascente",
. Em seguida, d�pois de' enumetat'

os "ensinamentos da eiiclclíea, -UQ
campo socíal, afirmou o Deputad»
Férnando' Bastos: � "Urge,' pais re,.'
fo'r,mar: ,E rC�órma�,: reaerandc, '

É : 'renovando, por
'

P''ll'adoxal q_u�
p?-<;sa 'pareeer.; num retôrno, 'rã���l-o.
w-gente;. e sem titubeios, 'as ,piÓ
Flt_ias .origens inspiradoras cip cdsfià
nismo: mais. autênticó",
·E . prosseguiu: .

'

',:
'

� 'evolução
.

inconteste doo' dÍl/-s
presentes, da técnica ou' das' ciên. '

\
, '.

� ,

cias, e que conduzirá o homem às

.galaXias desconhecidas, foi incap:ú:
(i� lhe tra�e� a liberação na verda
de e na paz.
'Decr�te-�e:, pois, e ,já, a: fálênçiá

d'à dogmática que tem -sído.: oreíam-:
me todos, a principal' responsáeel .

,iielás atitudes aparentemente, 'ir-
,

reconcilíáveís .entre os" homens' ê I os

têm; qual,marionetes, ,encarcerado l

nas 'concepções que habilid�salne�te
fàz�m crer sejam as únicas. cié s�l.
1\

'
"

� • \ I ,
.ir

�
,

. é. _'-',1'\: " , :: . �'Pp�sição ressalta a Ialía ',de 3Qlid�ried•.�.e, ,,'. '".," '0' o:' :." ,
.'

'O lídér"'do' MDB; :TIe3àndir D'aI- mo também leis de amparo ao. tra- ,�Q ,trabalhadol)'. �ôd� �. dignida,de que
pasquale," �fÚmou' que a encíclica balho. Os salários eram insufícíen-.« se fa�' ·çliteil�'.a criilfura hu�al,la.
de .Leão 'xiII '\'atinglü. tanto aos 'co- teso .Mulheres e crianças trabalha-

"

Dos "ensi�anientcis ínvocados a__
raçõesr do'".pro�efã�io quanto a'men- vam em condições sub-humanas. que, se destac,ai'_ .�,'espe�ial a�nçi\o
t<i�g.a(!e, dos, go'[ernantes, e senho· ,A própria tamília sofria processos

. ç.adá ao trabalho" que para Sua

res"', acrescentando: . "os' pr,incípios contínuos de desagregação pum
.

�antid':1de �eiio XII!I ,"n��, P?de �er
e',' diretrizes preéQniza<Jas ,não se su- caos social propí9io ,ro semeio de .- avaliado" como: �' mercadatia,
pe�am' ao revés s� atualizam e se idéias, s,uscitando no meio proletá· 'maS cotÍlo "êxpr�o direta da' pes-
réYigt;>��m".. ". \ , rio uma aceitação de teorias_ extre-' �pél 4urn.ab.?". ,: ,

,

;·.:,...··A %�ande ,t�agédia do muni!_o mistas que preconizavam a construo \ ..En1é1t�u"O, do'ciunen�, ,qu� re-

contemporâneo é j ausência de so- ção de um\ no,vo mundo �u do, ':pa- ll)�íl��_raçq,Q',:, ,al!-f:€:>.', d:e. ',:d�pend:r .
da

·lidariedade disse. :Vivemos dia a dia raíso terreno de MARx"" leI do ,mercadll.' deve suootd�ar-se
u�à apote�se d� 'violência em ma·

'�

Nesta efervescência social, sur- a'. n�rnfa� jus� e' e�Uiiativas. -:,.
LI nifest�çÕ�s belicosa�,' de'· armas e de . 'giu a 15 de maio de 1891' a Encícli· "p�eMeli ,o d4�i� }1I� propri�da-

idéias
.

E' se ,v.olvermos ao acaso' do ca' ; Leonina '''RERUM NqVARUM". de. privada o qUáÍ' ao E.sta41') "não

sécili� XIX e' ao Untiar d'o' século Documento social do catolic-ismo .- éabe' suPti.m-il-, '�da:tia, '" diSéiplinou
'xX,-- constat;temo; ":(i�e outra nã� lançou nas trevas da de:5esperança' 'q�é .� �êu i�, �o' ·d�. ser aI»,
era a feiçã� do, 'mundo. então vigente raios de luz e de fé naS no. proV:�lto individUal; porém,.

:"Div�r�iadas' dtava�, toÜllme�te, no seio das massas oprimidas, pto-: ,em, benefí�io de,'todOs .. '

..
.

as�' leÍs moraís I
das le,is e,con6micas. mpvendo pela vez primeirá prmcí· '

',QúantQ, "áo: Es'tâdo; ',além ,de' se
,-O lucro individual sem restri, pi.os seguros ,de justiça e de soli- fãzet 'presente: no' objetivo de ze.

çtes "'àe; quqlque� o;dem; ficava, dariedade humana, trazendo na ho-
" l,ãt pelo hem: :cO�wD., ',cabe como

'iÍÍúêrunente .' aó 'sabor, da ILvre, con· ra oportuna a pala�a <1e apôio, 'de �ô_rça discip�OÍ'a intervir no se-
f t, •

,
.,' ,� ,

c(\�:r�qçj.lI". !ieterminando qlle o sa· confôrto, e de confiança clamada: ,�o):' . eê1ii6miço, se�pre que' ·fôr ne-

lárlo, '·.!tuto Q.9 trabalho .humano, pela massa 'trabalhado�'a que viu er- ,cessátiÕ': a promoç� satisfatória de

'fÔsse "ditàdb 'n&p pela justa recom· guer,se em sua defesa a voz daraj bens m:a�riais; ,a· defe$a dos: ditei'
p�P.,sê" �as sim pela lei do' merca- forte, incontestável, -dos ensinamen-' tas ,dos' cidadifos, eni ;especial (_lo.�
do.'

"

, tos cristãos. mais- carentes. de' recursos e para,;: ',,� ",",

lqUe,l'no§ .a�biente3;d:e'trlJbii1ho não
·ó· \i1ieralisi�� --��onôll1ico, tolhia 'Equidistantes das paixões' e dos' 'sej';' 'lésijd;a', nem,' no .�orpo� nem" na

a�;_E1tad� o poder' de' 'intervir' 'Ms· interêsses, surgiu e·.'sensibilizou"'aj
•

81ma'" li- criatúrà" humil.ijá--que, pQr
tes' 'àssurÍtQS,:� a . sindicalização não' todos, ,.

.

essa cóndiçãa: e detentota- de ' uma

�A, p�rm.iÜçl�;' �u:, ,quando muito· to· - Atingiu, tantq aos corações do
'

�gni�a'd(\.(;oncedid�;·· P9r .l>éus.
lerada. ' ,,', :'":,, proletál,'io quanto a mentalidade do� , ,'r.EstaQele..ceu, " _ ainda, 'a Endclica
:.O',"ciomjn40' totflL ,e' ,a 'anlIcação da governa'ntes e seI?-horés., 'Leóitin�,:: com, reLação ,ao ttab�lI:ia.
lei' do' mais' fott€1 nà' economia, _. e,

.

Condenou os excessos: repeliu, o . dot ,a .ljmi-taçãci .de 'hQ1:'as de traba·
-at( 113 .vida ,privada' gerava :uma or- liberalismo economwo !lo capital "1110,, .rep<{,u� do�tti�_ai,' � :J) dirêj..

.

d�'i.-; . �COllrrIlíca" tadic�llmellte, 'p�r- com a mesma intensidade que' com- to de. Sé r�unk, 'em, f\Ssoci�ç5es' e
t h la batéll" o �omunisrilo �aterialista. ,denUo delas ,r.ei�indi�ar seUs' iegíti·\U'pflC', .:"" .'

,.:, _,' >(, , '<,

_J'n_e�is!j_f!.: urna, P0Jí1ic�, sàlarial co-- - Valorizou O homem, e precC\njzou ,ltl'ds illLe.f{lsses:·: ",,,' '.

; ,

.1 •

.
.

,
.

'

, .

.
,

.

RoseliíBry:·� a
.

prolessôra ..•

quê é Jtfiss ,

,'-
� � t I

,'�RdseinarY Fernandes,; ã�'prótê's.l.
\ I' l . \., ' • '., •

�

,

sôra· normalista: que' na.· madrU;gà.-
da, 'de aomingo" foi eleita'Miss 'Flo- .

,PASSARELA
7 ;
,-

, Rosemar)' dj.z qu-e
.

,Dtili:,ca .

fuve
medo .de enfrentar úm� passarela,
"pois estou' acó'stillnada a enfr.en_
'tar cl.iàrii:l-I�ente meus aluno�'�ue,
"''''

\ J
as veze�, me a�vor.a� mUi:to
mais, pois suas reações',são im

previsíyeis .. Na passarela, sei q�a
estou ,sendo observada por adU1;
tos, todos' educados e incapwies
'de cometerem: qualquer �rià;'.

, A ,nova Miss Flori&�QP().liB
..

ctk
'que. vtl os concursos' de bele2:a.
não apenaS como �à t,iV6úaSão
de dotes físicos q.a 'mulh�f, "maa
tamb��

. como
I'

llpla,' 'inteiração,
pois êles proVoCam: uma verd.a'�'

,

dei�à �ã0, d;aq�les qú� I}.�s q'Ué-
,rem bem". '

. , 1
" '

._ Isto para mim ficou' com

provado na' solidaried.ade denions
tr.áda pelo' diretoriá' 'do

-

Clubé' 'Do
ze' dê Agôstó, por seus as�óciados

I pe10s. meus" alunos é'ati p�r dei
conhecidos', que' vieram me cWíl
ptiÍlaentãr' apos ,a "cQuqwSta.' do
,�itu1o.

. , ,

I \

"Rosemary 'Fernandes' àfiJmou
t' '?il� -seu" Pensamento" klstá, agora. ,"

'voltado pata'. o ,concurso 'que es-
,

oolihérá 'a réptesen'tánoo de' 'Santa \,

Catarina ao Miss Bràs'il, a' realizat":
�e -'êste" mês em BhiínenatÍ. 'Disse

,

,

"

que' sti� rilf'J.Íor:, pret;>c\iI>'ação é pém_
'representar 'a, Qapital'-çl_o' Estado
,

e· qhle; pata 'tantó, ir� ,se esforçai
cy máximo que pud'er.

JARDIM ItIOD'1LAB

, t

N:enh1.lIM �� ÕAIJ d�ro é tão, SEGURA e

RENbE 'TAN'TO quunto '8 'valort.';�-ão de TEl:í.RENOS,
r;;:ompre lo�, PO'''J�rdtl:'fi 'Mod,eltlr", (contíguo ao JardiItl

��). P�o� �,lQtl�,Q. prazo..
)

/

eu,is alivo,
"

"

.

':
,

.

Em p I a c BID,'e·nlo
I - l

final 8'
com

CDDle'ç a hoje
Em- nota distribuida à. impr:en;

me-

Caneli-

"
� ,-

� ,

'........ ,.::I,�" ,'" , /"
,

:U,ma série, de esculturas em "n6 �" ,\'�nd�' "p.retende .cursar engenharia
'de pinho, e .vãrías peças de adesa-' ; ,:inecãl)ica'. Natural do Rio Grande

ll;'-i'to compõem a exposição 'do' -- ,.' '<io: SUl, ino�óu algum tempo em

universitário Watter Weíngaertner, ,
Santa: Catarina;, retornando poste-

que será aberta dia 6 no 'Mqseu
"

'z:iormente ao' seu Estado natal
de Arte de Santa Catarãna, �té concluir o curso secundário,
O artista é aluno da Uníversída- quando, radiCOU-SE;) em Floríanó-

de Federal de Santa Catarina, polis.
i

I, / ,

BANCO DO ES_TADO DE SANTA CATARlNA
, I

s.' .A.

. I

Comunicamos � emprêsas' -inter.essadas que o B�nco do Estado da
I.

'
, \ _

Santa Catarina S. A., está .. rece,bendo,'pr()p,oSj;as pa111l uma operaçao de

."underwriting", visando a abertura d� seu capital socié!l .
Detalhes relativos à operação poderão ser obtidos na Secretaria do

Banco, 'sito à Praça XV de Navembro, n. 1, em Florianópolis (SC), onde
'-as propostas serão recebidas até o dia 14 de junho vindouro.

I

\.
Florianópolis (SC), 28 de maio' de 197L

A DIRETORIA

I
�__ , _;_,J .

.... I ,
I

""

� \.' '

,.,.

'�I I �
<

, convidam Pála a 'missa de 309 ',<,lia que será, çelebrada 'dia 2 - quarta·
féira - às 1'9 horas' na' 'Igreja :dé 'Nossà 'Sen1,;ora d� Rosário à rua Ma"
rechal Guilherme.

\;
,

)
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