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válid.o até � :tTh18m do dia 2 de Nr,lho 6� um
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERICA
MEDIA,: 1013,8 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 17,9°
Centigrados; UlVIIDADE RELATIVA MEDIA: 91,2%
'Cumulus - Stratus - Instabilidades, passageiras.
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O' direotr 'do Deat��· viaja"
hoje' para o Rio a fimt' de sóli
citar à Embrátur' um� verba;

-,
' j-

, de Gr$ 8 milhões, destinada a

atender' 'a construção de' riov� ,I
'

h�téis, motéis ,� restaurantes
'

�o, Estado. Com essa verba, 'o
Deatur pretende financiar
empreendimentos -turísticos de
médio porte que estão sendo
projetados pela iniciativa pri
vada.

NôVO COMANDO

,O, ,Capitã�-Mar-e-Guerra
Lúcio. Berg Maia transmitirá
dia 15 do. co.rrente C Coníando.
da ,Capit\,nill do.s ,Portos' de
Santa, Catarina dÓ Capitão-de
Mar é Guerra' Heito.r Luiz Vel-'
lez, A solenidade será realiza�
da às 10 horas; na' sede, da Ca·, '

p�tania.
'. O nôvo ,Comàndante,' que"

1 procede d,a Guanà�ara, ,iá,:se
encontra em Flo.rlanópolis. e,

I amanhã participará de reunião.

I do Comandante Serg Ma'ia
cd", fedcs

'

os -delega'dcis', 'dé
'

po.rtos ',do. Estado. O' ehco.ntro '

'

tem po.� finalidade 'c deba�,
dos problemas, atuais das 'De-

:

, 1 legadàs' '�, o, ánd�en� ,

' d�
eo�çúr'so ê:k mo.nografia enf�
univel'6itários de n o m i na do.
"Mar, Rume Ce,rto' pára' "
Grande�a do Bresil";'

\

"
,

f fi
TUBARÃO

! .

,A Orquestra d;' Câmara da
j Universidade Federal, de San
ta Catarina estará' se .apresen
tando 'na' próximo sábado na

Càtedral Diocesana de' Tuba-

1I rão, em benefício do Abrigo

j ríos Velhinhos de TUbarão e , A j
'j. prolfioç� .é ,�? ',R..0�ary.�9�be,,!: i'

�e ,rrubarã{r-Lepl�, !.- "

" 1

I
RESULTADO DE P�OVA I

,

I fi

'

. I IO Tribunal de "U,S Iça vai '
'

divulgar sexta-feira ,o�" resul- ti I
tades da preva de portugúêlõ

'

'I '

dos concurses de servente, z�
,

lador e arquivista, Á relaçâc ,

dos aprovadcs será fixada n'à
I

por·taria do Tribunal.
Po; outro lado.: a comissão

eltaminadora dêsses ,co.ncur·
$OS ma(cou' para' sábado, em
'local, ainda a se'r,' d��ign,adol ,a
'realização Ida 's�9un(fa etapa

Ide provas. \'
,
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. PALESTRA I

,

'
"

�O Departamen10 de Econo- I
�ia do Centró

SÓci()-�COnÔmi'l'Co da UFSC convidou o Secre
,tário Alcj.des Abreu, do De

�envolviínento, para' proferir
uma palestra 'em. seu auditó
do, hoje, às 9 horas; sôbre os

objetivos do P�ojeto Catari-
. nense de, Desenvolvimento.

A palestra será 'dirigida .a

professôres e alunos do C�n
tro Sócio-Econômico. ,

EMPRtlSA ,EDIToRA
O ESTADO'LTOA.

Adm�ni$tração, Redação. e Ofi·
clnas, Ru� Consetheiro. Mafra,
160 --, Caixa Postal, 13'9 - F-o
n'es 3022 e 4139 - Florianó
polis - �nta Catarina. I DI
'RETOR: _ José Matui>além Co
me1li ) SUPERtNTE,NDENT,ª:
Mareíllo. Medeiros Filho. ! EO\·
'rOR:; luiz Henrique Tancre·
do I GERENTe� Osmar Antô--
,"io �hlindwein / SUB-Ge,·
RENTé: Divino. Mario.t IRE·
DATORES: Sérgio. da Costa
Ramos, �ntônio. Kowalski S0-
brinho, Sérgio. lopes, MaUl"O
Julio. Amo.rim e Pedro. P'aule
Machado / REPORTERESt wn·
san libório de Medeiros, José
Carlo.s Soares e Aldo Grangei.
ro. / SUCURSAL DE BLUME·
NAU: Rua XV 'de Novembro,
504 /, RERRESENTANTES:
A.S. lara Ltda. - Aveniqa
Seíra Mar, 454 -"- 119 andar
- Rio - A. S. I;;ara Ltda _.

Rua Vitória, 657 - 39 andar
.:_ São Paulo. - 'Pro.pal Propa.
ganda Representações Ltda. -

,

Rua Coronel Vicente, 456' :.-
21? andar Pôrto Alegre

I

e Re.
IJresentação Paranaense' de
Veículos Publicitários Ltda.
REPAVE - Rua Voluntário.s
dà�PatÍ"ia, 475 - 129 andar -
,C",ritiba.
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Ceuo,inho·.é ceutto: ..roda ..

de
.

vi8Ia'··no··::lIle·rcad8,..' "" -,
.:

. .
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".'Splidários na dor do, cego 'que
, 'gal;lhã. a' viciã' nas cordas de um vio
'lão pouco' afinado, os populares, aso'

:,,',SUlnelJl um' arfriste e, distante, cons
cientes .do "drama que presenciam
numa, das calçadas do velho Mer

, cado,Municipal, O cego, porém,' nãoI .' _
.

.'coStull,la se queixar, da' sorte: dedi-
"ca tódo o seu tempo a arrancar das
c&r:das do violão, o seu 'sofrido sus

, :. tento:
, ,

,
"

l'

Senador faz
a defesa �o
Legislàti••..

...•. Ponto será'::
latultàtivo- .

-

"
... .

,

no dià :tf)..·
.

'Carne e
.

'lçucar terão
aumento

< '.
_., �;

-, . /
.

" o' Pre�idente,. d;i' R'epública" .as·

:,�inou
.

decreto na' táúle I de �ontem
,considerando, ,,- facultativo' ,o'· pónto

.

nas ,Te1>aftiç�' piíbli�as, no pfóxió,
11}'0" élfa. io, data cóns<igràcí� a C01'c
pús Christi. o Chefe � do G�binete

,O: aÇú�à'r 'e a cai'ue deverãq, ser
, '.,�. I �

aumentados .nos próximos diás, 'em

santa Catarina, tss�s". produtos ,
fo-

'\.ram maJOl;adoS onte� na Guanaba
: ra: '.e o' reflexo deverá' fa'rer-se '

sen
, ·tií'.' nos' clemais_ Estados. Fonte' da

':gl!fegaci:a Regional da Simab:.infor.
mou' que até ontem na�a, haviá de

p'ositiv6 a' respeito dêsses aumentos
'em Santa Catarina. .;

�o d,efender o Po�er, Legislativo:
na Assembléia baiana ,o' Sénador'
Teotônio 'Vilelà' afirmo�. q�e o.s' po
.lítitos' não estão no,' �úrCício' do
mandato simplesmente p'ara "j�gar'

frases, ,$ertdo necessária· uma ação
mais enérgica,' mais decisiya, nó
sentid� do fortalecilnento' das i��ti
tuições parla�entares brasileiras":',

I' 'CiviJ.--da 'Presldênéia'· ·está· enviando'
corre'spondência . nesse, se�tido aos

govei'nadorcs 'de "todos oS Estados.
. ,

Caixa Econômica se 'expande
(Página 2)

,
'

.

O General Breno Borges Fartes,
comandante do III Exército, Vlra

amanhã' a Florianópolis presidir o

lançamento oficial da' Ãeiso,71' em

Santa Catarina, viajande' em com·

panhia do)Comandante da 5� Região
Militar, GeneraY Ail'tcin Tourinho.
Ontem realizou-se uma reumao

pre;liminar no Edilicio das' Dire'
toi'ias,- contal!,do eom a participação
do Comandante da GL"!!rriíção Mili
tar do Exército em FlorianóPoÜs"
Coronel Janone Neto, Secretários de
Est'ado e comandantes, o.e

'

'!lnid�des
militares sediadas na Capital. O Go·,
vernador Colombo Salles será o'

Coordena90r-Geral da ,Aciso.71. (úl"',

I

tima página). ' .

Borges fortes
vem. amanhã
lançar Aciso

•

'.,

PHILIPI Ir CIA'. a casa do construlor
INFORMA

As autoridades sanitárias brasí
leiras não estão temerosas com o

surto de cólera que ameaça 300 mil

paquistaneses, Tôdas as pessoas pro- ;
cedentes do Paqifístâo são obrigadas
ii vacina caso não estejam ainda,
imunizadas.
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O GovernadOI,;Colombo Salles vâi encaminha�. hq�
je à ,Assemh,léia unt proje10 dé ,J�i fI]'ando ,��, p,�ri��la�
dé conldbuição :,dd, Estado ao '.pr.,gram� de f�r:m�çãó
do ',atrimônio do Servidor Público. ,A medida ,'var be-

\ I � .J •

.. neíícíar apenas os servidore� esl'a�uais que' ��,$,I'ejam
em 'atividades, he� como' os 'das ,eniidades da admi'nis�
Iraç�o direia e d�s fundações•.Para cobrir as',despe:

. sas decerreníes do Projelo o Govêrno abrirá ,crédilo�
"espechds alé Q valor.'Cr$· 2�500.000,OO.' O, projetq< �

"

ser encaminhado hoje � apreciação da Assembléia' Le·
gi,slaHva ,é bas'ea�o �a', Lei, ,�9mplemenlarl n'' 8, de 3
'd� dezembro de. 1970, 'devendo ser ''8preci�do em .re

'gi1':u� de'�rgência t�IUm�' páginá)., "

'

.. , ..
'

.

,

,

" �;

Vereador ·:'e L :(sportiva
Jaraguá perde Da Capital ,

se,u mandato 'só em julhO
(Página .3) '(Última página)

,

Ref�Ti�tdo-se às sub"legenda� co
mo "um monstro à �{dviçó da

\
anti"

democracia" o deputado -Pedro Ivo'

Campos
.

declar�u 'ontel�' à 'O' ESTA
DO que o seu partido sê empenha
'rá com iodo o vigor na abolição dó

instituto, contàndo para 'isso cem o

apoio de alguns. p.arlamentares are:
nistas "desejosos em concorrer p;t=
l'a a restituição da plena 'democr'a:
da".

I O deputado Pedro Ivo Campos es

tá em Floriánópolis tratan'do com as

lideianças estaduais da: reestr.utura·
ção do partido com vistas às .elei
ções inunicipáis de 1972 e a rena·

vação dos diretórios da agremiação
O parlamentar oposicionista elogiou
a política corajosa' e franca dos lí ..

deres naéionais do pa,rtido e men-"
danou os pronunciamentos dos Srs.,

.

Freitas Nobre e Fral1�o Montaro co

'tno exemplos de como o .:MnB cum-

pre a sua missão democrática. (Úl-,
Uma, página).

" {

I \

Onibus interestadual
,mais caro desde ontem

O Departamento NacionaI oe &ltra

das, de Ro4agem anuncipu ontem os

novos preços das passa�ens rodoviárias
J interestadljuis, ciljo aumento �aria en·

tre 19,54% e 21,53%. As passa.genS
'e'ntre Florianópolis e as capitais I do

541 do País, que ontem começaram a

vigorar, são as seguintes: FhIlrianópo·
lis-Guanabara - Cr$ 48,25; Floria-

11Ópolis·5ão Paulo - Cr$ 29,22; Flo

rianópolis-Curitiba - Cr$ 12,50 e FIo.

riauópoli,,-Pôrto Alegre - Cr$ 22,30,
O aumento uQs prêços foi dado se·

gu ndo critérios divetsificados,' entre os

quais, figuravam a qualidade 'dos veí

clllos que' são utilizados pelas empi·ê.

'sas para u transporte de pa�sa�ei�os,
via rodoviária. O setor de fiscalização
do

_ órgão recebeu apenas uma 'notifi.
'çação dando' os coetcientes de au·

mento em decimais.
De outra parte, falando à Rádio

GlJa'rujá, o Sr. lvo Liberato; l',residello
te do Sindicato de Emprêsas, de rralls�
portes' Coletivos de Santa

.

Catalina,
informou que �l1calllinhol1 ontem ao

Conselho Intermunicipal de Prêços 'u

solicilação de majoração' dos J'ICÇO�
das pass<,Igeos interm,uoicipais, que de

)/er�' ser estudada pelo Ól gão e a tra·

mitaçã,o ,do processo demora!'i� cên:a
,de 15 dias, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os cintos de segurança ,aj�ldani
a S<l�VIU' vidas é a opiniâo 'da llmio-,
1'18 dos técnicos em segurança de,
vd culos, [nas poucas pess?"g se ide
cidcrn a usá-los Obrigatór-ios há dois -

a!1(;S no Ilaís, os cintos de seguranca
na vci dade são desprr-zàdós 'paI mo

to: istas e passagerros, Por 1&56 um

gHI[JO industrial €m São Paulo pre

para campanha de publicidade para /

promover os cintos,

r,
PROBLEMAS

Mas, além do problema da'" fa.lta"
ele uso, que poderia ser caracteriza

da como uma espécie de rejeição -�I
'

lenciosa, alguns outros problemas
estão surgínde com o, cintos e ês
tes dizem mais respeito à sua qua
Iidade de produção, Pessoas 'que
usam os cintos sevqerxam ela Iragili
dade elo materíat e' da má Iixação
dêles no carro.

Um técnico brasiieiro que estu
dou ativamente a questão dos cm

tos de segurança, o engenheiro Elea
zar S'aVlO, da Assoeíaeão Brasileira
de Normas Técnicas, é de - opinião
que "não adianta estab�lecer que os

veículos têm que ter cintõs de segu
rança, como diz a legislação E' -pre
CISO estabelecer quais as' caracte
rísticas dos Cintos, quais os esforços
a que êles têm que .reslstír; quais
as posições em que devem Ser colo
C:I(iOS c mais uma série -d€ cal aete-'
rÍ-:,iJcas" "

RESISTENClA
,

Pma S:lVlO, é óbvio que os cintos

.I

)

s-=an '
---......,-

---------- -- -----._-.!:.-

�o ano
" "

devem ter 'uma TL-1600 de

-ecasiâo, será

'lançamento

rí�lda
fôsse prêsc".

está
em cas()s

gem,

no RiO,
'que a

cumpridos. ,

Opala cupê,

o ESTADO, Florianópolis, quarta-feiru, 2 de junho l1e 1971 - P<Íg 2

prova que um modêlo faz antes de

entrar na concorrência do mercado
consumidor Essa corrida-pilôto o

carro realiza depois de ter SIdo apro
vado em todos os testes e no con

trôle de qualidade,
PROJETO 9,09

"O Projeto 909 está sendo índeví
damente chamado de Opalim", de,
clarou um porta-voz autorizado da

General Motors, aludindo ao carro

pequeno que a fábrica vai lançar em

73 e que envolve a construção de

uma 110va linha de montagem" em

São José dos Campos, além de' ou-

I
I

===s-_----
� !!C±- iiiiiiiiiiiiiii�__��������������'

Geueral Motors deixa para fim
lançamento do Opala Cupê

I I � _�' I

\;

Só ,!nO fim ,:do ';�'(i) ,será "laI'lçadó
para 'O púbHco 'O Opõ[u çupê, Ate

M, segilmdo a' Génçral l'\1[0,tOtS, eSJâ
rã t011lcluido, 'O' 'projeto '8'i'� - de

ampliação das, Hilstaia:çÕes e de "ex

pansâo Óa li.nh;;{ de m�ntag.em <19
ruodêllo Opala;" O' lan�menlto da ver

sã,. 'Cup'ê em d�j,s tiP,0S' chagnu a

ser ad4l1>i:tido pela
<

fáiblri'cél em tÔrNO
de agôst0 ou seterií.bro, l'!la� apenas
três quartes d,o Projeto 878 ',fOl7aal

"

! .'
�

tros empreendimentos, ",ttldo soman

do um. v-tihUill'e "de máis: de, ,500 �mil
crLlZeÜ-QS,

,p�l'a � batislill'0, oficial do carro

que sairá do Pxojeto 9(}9, a Gene

ria M'0ttlllS criou um Comitê de Ba

tiS1UQ, furm�1do p�t ,gen:t!e da casa e

jl1'Or cspeci.aHst�s. Existe, -atualmente,
uma reiaçii'0 die, sessenfa e tantos

Il.'o'lres, entre os qÁ!iai� n,iio figlliW a

sugestã!O de Opal.im. "Vam"Os esco
lher um nome muito batl1"'cI para o

'Cnrro pequen'@"- - '(\ljsse um dos

l1}cmbros d'0 Comitê GI(;' Bat�sm(l -

c
mas llllmn'coisa .'é ce fita: n�o será

O[Jl'ifim",

nem no Chrlsler ·Iança traaslissão automática
A Chrysle,r do

soas e não só para os

carro bra-

chas para frente é efetuada automà

tica.nente graças -à um -disposltivo'
que é' comandado pelo rotaeãe do ,

motel' e' posição da bnrbaieta' do

carburador Eliminou-se assim o: tra
-dicional penal de embreagem.' O'

pedal elo freio, como nos
l
demais car

ros 'eqUipados com transmissão
-

au

tomática, é mais largo, permitindo'
que o motorista tenha possib-ilirclade
, '

de frear o çarro com 0 pé direito
OIU esquerdo,

Além de qterecer maÍJr c'11110di.
dade e segurança ao motoristá, a

tránsmissão automática proporcip'
ra ,ecónoI'llia' d'e C()mblistivel. e óti·

-m\> desempenho, pois as mudanças
de marchas sã'O ejetu�d�s nâs 'Qca

E.'es maIS apro:p!l:'l>ad�s. Além. das
'1)OSlçÕes clássicas de' uma transmis

são automática, o Torq�tdHte, 'pa�-:,
'

suí . a posição "2" que quand'0 ligada
faz com que apenas a 2�. e la. mar

chas funcionem: Isto permate ao mo

torista, ao descer, uma, serra, não

utilizar o freio, aproveitando o freio

motor, .Caso a descida .seja muito

aceutuàda, ailld<i- existe outra possí
bihda{j,e: eRgatar !l posição "1" que
mantém engrenada' a la. marcha,
Entre outras vantagens com a trans

missão .automátíca é ,ppssíli'el na

maioria das subidas, saír, sem utili
zar o freio de, mão, Devido ao gran
de desenvolvimento' il'l_troduzido na

tra osllllssão automática da Cnrysler,
a maciez de eFlg.at� -k extraordínária,

. não selldo percebidas aI' mudanças,

O lançamento
-

ela' tra�smissão au

tomática é mais um esfôrço da

Chrysler do B1'asit' em oferecr aos

seus clientes, equipamentos que 'au"
meútem aindà, mais, a segurança,

cOl1fôr1:o e desempenho' dos produ
tos 'Dodge,

São Pau'. registra 18 carros rouba�Bs per dia
" .

, ,{ /

,Malriz em FloriaRópolls Rua Francisoo Tolenlino, 32 ...._,Telefones 2534 e 2535

rOl'lbados, de todos ,'&8 t%Pos, des'de,
os pequenos, que são maioria, aos

de luxo,

ladrões de catroS;' éonsequ'ndã da

falta de orgaltização àà própria !lo·
lícla. No ano pásSâd'o" o 1:01:111 de veí·
culos roubàtl�s eIfi São Paulo foi
de 694l,' o que- deu -a média diárias
de 1'9 unidades,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,��e,ad'p( dé J,araguá perde ���,� dá
Dt�ndaIO'por faltar sessões �u���c'

os 'senhores Valmor. Be-
'

" "
'

,,) '"
, ,

",

/, r
'I t ('I{ I r

'-J , _'.
' w,

'_ ,
'C

, \

Deputado
/

II

missas
lit{ü:gica, é.. gradativo; aos

poucos "é 'que vãó!��rgindo
os �no,v.ós' 'textos 'q'u�, após
6',: Concilio; ',éomeçaqlm' a

s'er elabora'dos'!:'
,.,� A-&' cohüssôes': que, a

paf"th:: 'áo ,'�f�Ú�, 'f�r�m '

enc,arr:eg�das, de .'_p.r:ep,arar
cs' 'nô:vos" textos': ,é

'

ritos,
.têrn 'Úabalhaçlo' 'ineessante-

dusclii., .vice-prefeito .: JnU:

nidpal: de 'Gasp,a�' e verea-.
dó;'

'

Mário ,'Bagl.lfoHi, ,'da'
, "

Câmàra de Vcil;eaclores :de
Blumenau, men.five'raql, çon- ,
'. 1 r '"'1' r '

"tatos com O 'Chefe,' do : Go- I

V��'1)O .e' com 'o', Secretário
Viclor Sasse, visando: a

continuaçâo' "ç!.<t ,l,inhã. de

eletri Iicaçâo (la Iocalidadc
dé Gm'l�\i·Í1. q�<c. \<i,lL:i)�nefi
dar; ainda, Js m'o'l'i:)'(l.ói'es

'i "� de Bl�lI�enati l' e _�' G�sp·?ú�.•
' .. IJ• ,

, -

�I lihh'ri, di· eletrifi�i,�ã�,
I"" ii " I

éUJ:os tpl)alnos' !'haviam 'si-
, dó 'lnlerro�lp{(f()i; há, 'àti�um
(tC11{l)0; , '�le'\I�í'â' ,t�r, "pl:6s
�eg�ir\1ento ',",ag6pa,:" �tendo

'

em.' -vistà a' ia,pr,ovação ao
, ",

-

_' , I ' . .! � t

pc�Ud? -:.peJiJ '.Govérnadoi'
C61ón1bb ,'Sâlíe�::', ':' i"

-

� .'.':. ,��
',

":. ,��
,'�

.!, l'

'

"
>

,

<,

�' "

�"

Sul

, I

,\'
.

\,'{ I

"

,

" o Bancõ NaciopaÍ de De,
,

I ,
'I I

A ,

senvolvímento
: Econômíco

de

I

II
fl"provpu "a,

' �oncessão
)é!u" 'l.O de CrS, 1 milhão ao
l'" I \

'

'Centro', Te,cr,ológ,iço da

'Ul1iv,ersid�;de '. Federal
" :SiÍnta 'Catarina, O 'auxílio
: ,desUna-se à aq uisição de I

,n�vo,s', equip,a��e�\os, livros

['técnicos l,e, didáticos, paga-

,'mt�l',(l aI? prorcssôres em

"
: : ,i'egime"âe tempo integral c

'ae especialistas estrarigei

ro�, 'objetjvando a dínami

'zaçâo ',-das atividades cio

Curso Pós-Graduação em II

En,t(c;;hal>ia. Elétrica', "

De:, outra 'parte,' o con-!
se1110 I Nacional de Pesqui

'_ s"S,:' �naÚsando o process
I

'ct? ' C,eÍltr� "T�,cnotógico ' pu

-es-

119 ..
,

<;la

- ria Eléiric'a'" cm
,

Me�irNto,

'I, .. f... � �

Iuin teréeir'ó'�ui·so sôbre

ds:n'l(��rtlós 'tcmás�.será.. rea- ,

,'lizado
'

no', períódo- de \
8 a 11'

.
'âe ,', ji.I�!16, ,'nà', "$ede , ,'da

'

" Fe"ta�sc,:' r)aru os, líderes'
--sindicais -da regiào, ':Cen:ro-'

,

: 'N6'ú'�, elo 'Estaelo, <:'.
. .', " �

,
"

O professor
..
Mário

to, da' Faculdade de Medi
cina da,' Universidade Fd

(f�,rRl 'elo R�o Grande di I
S'1I1, ministl'ar,á, nos dias j
e 4, dêste mês, um cursl
sôbre 'Fisiopatcgenia
Di::tgnóstico, Profilaxia i'
trá�a'mento, cor puimona'

, e cômico' _:;__, Fisioterapia
tratamento. O curso ter

'. ,- lugar" 'rÍo -anfíteatro da ex

;,
.

]<'acuida'd'e,,� de Medicina:'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-.�, • .o!:,,' •...�.'� ... " AGENDA 'ECONóMICA'
AU'fOMOVEIS AUM,ENTAM nore

, ,Ai_nda" esta semana os automóveis aumentarão
.seus preços em 4,5%, em média. O Conselho Inter
ministerial ,de Preços - CIP - autorizará a eleva-
-çàà' em reunião de Ministros.

'

.l, •• Como sempre acontece, a Volkswagen terá um

'," .. percentual de aumento ligeirament-e menor do que'.

""·.',::,',.sua,s .concorrentes Ford ti General Motórs, em razão, ,

ele :!

sua 'maior produção e consequente menor custo
por unidade, O nôvo aumento 'de veículos se· deve,
principalmente, à elevação do preço do aço, concedi,

>"0 �-, 'i:l'o em jilneiro,
.PREÇOS DO SETOR '

',' ,
.. Estimam os técnicos do CIP que os preços dos. ';o "\lvton1ó�eis créscerão. êste ano' em

.

aproximadamente
70%':do que cresceram no ano passa�o.,

.1
,. ,

"

' ...", . Em 70, o Conselho Inter-ministerial' de Preços.', t ".";' r. "a�tto':rizou aumento anual" que totalizou 14,5%, espe
rando-se que êste ano a elevação total de' preços no
setor não ultrapasse de 10o�o,'o
, Até agora, �omando-s,e 6 aumento 'cyncedido' emfevereiro com o que será dado \l.manhã, à indústria
automobilistica terá acumulado um aumento de' pou
co mais de 7%. Em fevereiro a elevaçã,o fO,i de :2,50/'0,O. aumento. de 4,5% c,ompensará'a ,ekwaçíj.o· � de
aço em janeire - cêrca 12% em média - ,e ag:\ll:)las concedidas à borracha é ao vidro., E:;;tão compu
tados também o's efeitos do re'ajuste ciunbial iI'l�í
dentes sôbre as materias-prí'inas importaCLâ.s.

No fim do ano, provàvelmente em. néÍvembro.· ha
veI' ... um' verceiro e ultimo 'aumentb. de a�tomóveis
êste ano. determinado pelo reajuste' iilarial dos �e
talúrgicos. Calcula -se no CIP q�� não iuiÚapassará' de
;Wo..

.

. '., ,', '

"
,

- Segundo a anális-é do Conselho,' ó seto'r de auto-'
móveis apresenta êste á�o íilüa situação' de .. pleno
desenvolvirnento .. li produção' de janeIro a· ab'r�l 'dês
te alio somou 1'23' mil . unidade�, C c:mtra'," 1Q6, �Ú rio· pas-
sado;·

.
,

,Do total,' a Volkswagen deten S2:oío' do merc\do,
.a FOJ;-à 20% �'a GM 1870, enquanto ne ahO passado a
divisão :eta: Volks, '54%: Ford,.19% é eM 17%.

'J'I

> '::"'
·

Em maio, a Vplkswagen" bateu.,' seu_-' recorde ante-
· 'rior de vei1das.

,

. ALE;Of\ EVITA �REVE

_'

'-
o ESTADO, FJor+anópoli3, quarta-feira, 2 de junho de 1971 - Pág_ •

'Combate 'aos lóxicos
Ao campanha desenvolvida. pelas au

tçrídades estaduais, em consonâncía
com as diretrizes traçadas pelo Glf
vêrno Federal para o combate aos

tóxicos, está sendo encarada em

Santa Catarina com a maior serie
dade, tendo' à {rente o -interêsse pes
soal do Governador Colombo Salles
no sentido de dar a -maâs ampla co

-bertura a-o, movimento. Trata-se, na,

verdade, de uma.' campanha Que
transcende .aos' caracteres meramen
te . crtmtnaís do problema par� adcil,-'
trar com coragem e determinação na

protunda e tantas vêzes dolorida,
quesnân 'humana, ou social acarretada
1lC10 uso e pe-ló comércio ne.fando
dos entorpecentes.'

,

:�luq.em -se. aquêles que porventura
pensam que o pro.bl·em,a -dos tóxicos
nã·O

.
existe em nosso Estado.; Como

em tô<,:Ja parte, êle está. disseminado
·
nas g--��ndes e nas' pequenas cidades
catarinensesç, 'teiu10 .

como a.)vo· priil�. _

cipaJ li. Üle�p-�riência e'o fascínio de
conhecer sensações. ,novas da .iuV'en-

· tude. Aqui mesm'o, em Fl,orianóp,�lis,
o uso _de tóxico� e entorpccentes
atinge, proporções

.

verrlade.i.raJUi�.nte
alarmm\es, recaindo também �a
esfera "jovem a gTand� incidêilcia de
vi.l'iarlos 'ou simples' iniciados. A -I:Jjs
?rição corp ,:qüe o prohlema por, vê_
7"" �. a:bordado pelos 'veículos de co

m,?n�cação com' a opin�ão pública en_

C(llltl"a, �ll.as orig':ns no próprio cer
ne, d:{ ·('(J.Íest�o. Tl()i�' ser.:!!) U.�l·� rní.ti
cii marginal,- que se prolifera 1)a,S
.s�mbra� dR cidade" raramente emer
Í';� �o conheCimento g'eraI, Mas as

casas de saúde especializadas em tratamento J clíaíco que exige não
doenças' de natureza písiquica' �p're- á�nas comiseração, mas sobretudo
sentam um número I surpreendente compreensão e paciêncía. Pelas notí
de internados que,' ou já estão, coms cías que se 'tem dêsses terríveis dra
pletamente tornados pelo terrível ví- mas humanos que vive um viciado,
cio, ou procuram agora desesperada- é sabido que êle quer se libertar do
mente Iíbertar-se dêle, \rido e está disposto ,a· um tratamen-
É êste, 'justamente êste, o aspecto tu que o retire do tundo do põço

mais, «íotoroso do problema, A . dis-' p�ra. onde foi levado. O grande e fun.
\semínaçân dos tóxicos e- dos ento�- uamental problema da campanhapecentes subjuga as suas. v:íthna� ao contra os tóxicos e os entorpecentes

uso constante dás drogas e terminá' deve ser, portanto, o de recuperar as,
por torná-Ias escravas 'do' ,iíCiQ;- de; vítima ..s' do vício.

" I
�Tadando-;as fí�iCa. e' :I\lorailritente. aié" .' 'Mas .não poderhmGs 1!1·eixar detOri1i��las- em antêntíces ���r�po.s;bll-:

.

(ab.o�ar,: pela írnportancía que mere
'manos..Há muitos ca.SOS em ,q.ue • sei. C�j ;::um '�vei problema: o do trárí-
pode recuperar os viciados' atrnves ·,co.;: �;;a:a f!s comerciantee da desgrade' tratamento ��1-�quatlo .

que'. �xig:e ç:l alheia, os' agentes do crime e os
uma hr·g·a. -soma ,de recursos. 'e Ulri:t ��stri.I;ldores' d."o jovens,' a lei deverá'extraordínáría fpl;'ca de "rvontade, dos $!:i' i�nJjla�ável na .sua aplicação. UmaI!]oehú�,s. Mas para� que' o :t.iat�mei:Jt·o. I�Ta"e résponsabilidade nêsse partide 'recu:ne'r'a�ão', dos 'Viciad�S possà êse' cúlar, e�b, ào Póder Judiciário,' óuJosda.r em escala compa.tível 'com :.a N',al hon'ra�ós

l

membros, ta:mbém pais decxist\!llcià: do problema: 'é' n'���s�ã�'io fa.mi·ii\l; não podem ter contempla
que. �. st�cjed'ade, se a.par�lh� "p�ra 'eil� çâ;o: ,n,a. 'anlicaçã()' dos rigores Ida leifrenta-r. o· nial. � como pocieriá. ,sé �,os ,'t'ra;1'ica·ntes que pod'�rão, inclusi
apiH�Jln'I"?' A unica solucão' '��riti ins- ve; 'desgra�adaniente, arrastar ao �_trum?ntar_� 'com 'ést�beí��nielltQS cio _-um filh9 ·do seu 1a,(.
h(,lsptalares -adequados' para 'o tritti.
me"t� dêsse· tUló de doenças, .�em ,o
que g-rande part� elos esforços- das ay.
tOfÍ!l�des estari;t iit:e�\�diàve!meÍltepei'rFdo�
Sim. porque. na llratiC:� pouco

�!lia.ll.fa .

apanhar 1l�' plibl:e' . infeIlt
domip:;td"o pelo vício e irane:Üiá-Jo nh
x<l.�li'ez para ali pUl'-gar: a s}ia 'C'!Ílp�,
A cull1a ,�xiste: ;;in�jém' podê ne�·-ár,
mii!S' tltl1l,bém, ê. IIH'eciso . n��, ê�:q,llecer
ql'l� os víCiado� têm,�uito' d�' vítilri�
e' qup o·}'(!n'-tédio: _pàbt,'o 'SéiJ)�à.l.:� i:ím

.

f;NCQNTaO .

,DE. JMP,REHSA ','

,Visando 'ao interêsse de fortaleci
mento da solidariedade de classe, ao

mesmo teI_11I)O que integrando-a: num

mesmo espírito de valor e influência
sociaL a Casa do Jornalist,'1 de San
t:i!, Cat,arina prornQv,e 'para os dia., 27
e .28 .

de julbo próximo. um Encontro
'Estacj.ual·'·dá ·Impren",a Cat,"trinense.
Na p�imeira' daquelas dat.as os ,ior
l"�lic-_t�s .. <:f! reuni.rfln em Florianópo
Íis; "lia segul'lda eStarão na cidade de

L?-gunà, terra natal do fundador da
I.l1111renslt em Santa Catarina Je
rênimo Coelho.

. P�r� que, es�'l promoção venha a

efet'uar-se' Gom o .êxito' desejável; o,

Pre5iclente el-a ·Cq�a·' do Jornalista,
nosso cQnfrade .j\lírio 'Bo;,.sle.· está en
vidando tbdos . os esfÔ'rcos.·contando':
.fá com a· adesão da quase totalidade
�,qS entidades. da class·e, das emprê-,
;::oc; 'íornalísticas e do Govêrno do
Estado.

·

A mais importante companhia' produtora de· alu-c' li'. "rnfnio' dos Estad;s UnlClÓs, a Alco�, ... cp.�gou
.

a um
,',. " '.

'.

'ac6tdo com 'seus operários. evitando assil1i. uma gre2:'
.' <. k, ,,�;Ve ..que· pareCia iminente. Segundo Q' nôvo coptrato
;, !;," •• :;. �' c.Ql.e,tivo, ,os Clperários receberão um. aumento. de ·86

.. ,cer.lts,vos por hora, distribuído .e,u três anos, e, lima

yClj�ão..mais !,le'{ada, .ao apo�entar.-,se., ,i
.

" • __ , ,j '.'
•

O sal.ário atual dos trabalhado!'>::s, da emprêsa ·é
cl� 3,67__ çlól�res por hor.a; ou s'2ja 'CI:�' 19,08. por dia,
isso signific[1 Cr$ 152,64 mais c;la metade do' salário
mínimo no Brasil.

,A Companhia Alcoa anuncioú que, a�mentará .

seus<.' ',' �d. .�. "'\',

,..' .... d�,r�ç9sr.de, ·�.eis pQr cento, a partir de setembro' próxi-I�·:.;' j,,'�
.

��jo,; ;pala romperis�r a afta ,do' custo' àe ·'mão-de-obra.
.' '��J �;� : ::'.' 0 acptdo entr,= a Alcoa e os sindicatos segundo'\f"- l""i � "'1-' \'f') , '0 <oi' 1 ,Ir·...

. ..
'

r-".-' ,/ ',aeeI'ft1'laral'll OS 'especialistas;' sig:tJ.ificará que as outras
companhias importantes do' Ram:o, ::_, ReY.nolds; Kai
ser, O�n1et e Olin - aceitarão as mesmas condiçõês\"1.' •

,t"

: �qnÉotl. ! nas asas do sonho! e ga
ilhou' ria Loteria Esportiva a 'impor
tância de Cr$ 11.897.3;45,28. A manhã
de domingo é uma hora propícia pa
ra sonhar, princip,a!mente, se há sol
e o mar é azul e o uisque era bom
e aquêl,e antigo projeto está se enca-

�

minhando de uma 'maneira ,âbsoluta-A Conipanhia 'Siderúrgica Nacional (CSN) vai ser mente' satisfatória, 'embora não ideala' pÚmeira llsina a utilizar no país o lingotamentocontínuo na produção de aço, qtl'e perÍnite eliminar
uma das fases do processo de fabricação, corri a
eónsequente redução de custos,.

Os equipamentos para lingotização contínua jáforam' encomendados e 65 técÍücos da e.mprêsa via-.

':jar:ún' pará. a Europa a fim de se 'familiarizarem COl�
'o. nôvo·· prQcesso, de a.côrdo com informa

....ções do Mi-
1lJstro Marcus 'Vinleíus Pratini de Morais da' Indús-tria" e' do éomérciQ.

'

ARENA IMPEDE ALTERAÇAO
J

Nenhuma altE)ração será admitida. ao projeto'· do
· Executi,vo que modifica a I'edação da Lei 2004, qu,e
criou a Petrobràs .. Tan1bém' nãó:' se admitirá a con
vocação 'do preside�te daquela' e!:i1prêsa ·pa·ra: compa
recer perante a comissão mista que estuda à matéria,, .

.

Essa
.

é a orientação' triiça.qa p!,l,a lidl'!rança da, ,,', Arena já comunicada li bancada, sob o· -arg�inento.· de .

q.lfe o projeto tem objetivo definido"� restiito - .fa
cilitar que a Petrobrás opere nei :ext�riot -

.

não se.

justificando, dessa forma, qualq�er _iFioya;ção no p'ra-jéto.
.

'o •• .

-,

Duas' em:ndas foram apr'esentadas" ria comissãori'J.ista' pelo' Deputada' Passos PôrtQ: "'1) determinando·

o,, pagamento de royaltü�s' pelo, ' óleo
. e�tr�ído .da pla'-

" ta,forma submarina; 2). mandandb �ue a: ,-petrobrás;ql}ando não se der desapropriação, indenize os pro
prietários do, solo por ,�la explo'rado,' pelos prejtúzos,) .'

.causaCi.os com a pesqUlsa e a lavra, bem como pelQs" 'danos provocados por suas atividades na superfície.

ti'

• 1,'<" ';:"

,"" ,

CSN UTILíZA NOVO SISTElHA DE PRODUÇAO

PRODUTOS NOBRES /

Após a tl"Qra de. parte de sua ma.quinaria, queconta com 25 anos de uso, a CSN será uma das usi
o_"Jlas <.ctnais" modernas do mundo· devendo

'

dedicar-se
nQ plano siderúrgico do Govêrn�, � produção de fô�
lhas-de-[landi es e outros itens considerados' nObI\�s.

.. '
,

10 motivo ela especialização da CSN deriva de sua.

'í'üêaIIzação, que torna obrigatório o paganlento defrete tanto para as matérias-primas como para o
produto acabado. Tendo o aço com1,J.m um preço rela
�lva.m,ente baixo, a absorção dos; gastos com ttans
port::' é difícil. Nos produtos nobres, ela se fará sem

..maior�s problemas, de vez que o !'rete passa a ser se
· c,unclái'io na .composiçào. final de c�stos.·

A �ong'o prazo, a politica brasileira no setor bus"cúá '-subs'tituh', na medida do possível, as exportações, maciças de minério. pelas de produtos acabados.informa o Sr. Pratini d� Morais.
As vc:ntagens dêsse nôvo e11foque seriam. entre,

ou t taS, a criação de novos empl;egos e' o a�mento
substf'lllcial do ingresso de divisas, de' vez que umatonelada de minério rçnde ,oito dólares (Cr$ 46,5) e
uma tonelada ds aço' vale 12 vêzes mais.

"

, J'Na' verclade, o, eng-enheiro Co)o:nbo
, Machado SaÚes, a,o ter ciência da'" ini.
ciativa, '6f'2reeeu-Ihe 'l:1poio franco. e

amplo,' iI').clusive financeiro, numa

dcmonstrácão ·de que o ErlContro Es
ta <:Itla,l �da' Imprensa ihe merece aplau-
sos.e' !ncen�ivos. .

.

Mas. sôbre, êsse espontâneo e alto
t;Stímulo

.

üoricial: ,não fa:ltar:á ,.·cer,t,'lC
Ij1:onte, I o. .entusia'smo dos ,hOmens de
impr,cnsa, que· terã.o oportunidade de

�'. '

. \
'.,
,

- mas, também, aí 'seria; pedir de-
. '1mais..

Decidiú gástar
centos e noventa

os trocados: oito
e sete milhqes, tre-

participar duma �ut-êntica: festa
.

da " é!Jr,3,�ci�:qüé, ·i.deI1tÍfica
.

o home�n de
classe, que have'rá de' expressar; >nà jdt;nâi' em, Sánta' Catarina. e que in
Sl..1.'1 graDdio�id�de, a a.tiva � consciêp� .. t��'l� ·a· class� em todos os quadmncia profi�ionàr dos jornaiist�s ,'d� t.es· �cid E�tado êsse equilíbrio seguSanta· Cataririi;', A . impi:-en�. tem -:si� tQ,: ��u�. reimçlía. os preéonceitos e se
qo ch<lIlJ_ada a. tOJ')."i�r 'pa:tt;e ri:a ofen: {ôn-:a contra! a,.e; ,pãixoes de grupossiv;'l do desmvolvin-Jento ·�ci(')I1·:;jl, 'êli 'ele . i:ndiViduós... ,',' ,

chinelo �. suà c9ntribujçâQ; de';�déias. .� -'·NãO. e de "2sperar, 'portanto. dê§seim:cntivo� 'às' atividade,s pública;s. e apUllchúlo,o E�1contro' Estadual da Impriva:das eril p,rol 'do 0J"�scili1ento. "Só� Ptehsà,; 'C�ia.rjDe�se '. outro resultado
clo-eGonômicd, do país. E; quanto �o qii,e: não' o. oe u�11a 0l?ortUIla· e, C�b�lnosso Estado� têm o.s· Pode'f-es:. Públi_ mãbifestà�..ã0 de' congraçamento ela

classe: " pa�
;
o'' cOl1cêrto de -

atitudes
e, de"'p'�nsamentos, em busca. dos· tn-.2_
lhores .

meios'. de atuação. em socie
di1de ,e no', momellto, .hi��ór�ço, que
\i.trave$sa;f!1os. "Ê' .q,ue .0 jôrnalj,sta nao
e' Um' instrumento frio ,e mecânico
'tm .. 'função' do Estado e das fôrças
�1te rêgern os destinos do povo" -

mas' sim uma consciência, uma indi
vidualidade. animada espiritualmente
para. a dignificaçào humana e' para
á'_' cooj)erac'ãCÍ' esclarecida ert). prol do
hem' estar' g·eral.

.

. d",ifican'é-ro • �u 'l�uvando ,o jorna
lista:' não ,0 'fa:rá senão' bem aperce
bldo, de

� razÕes, � pet�aBte as 'quais' se ,

jústi:hque� nó julgamento· do's seus
dompatriotás.· E 'isso, que' e princí-� �.

• • "." I '
• , •

pio' ·1:W honarabilidade da classe não
,éstar_á ésqtiecldo no' Próximo E�con
tro;: d�, cuj,os . ,debates e conclusões,
sàirá ,a- DeGI�;�ção' de Laguna como
Q 'sUg�I� 4i! .,Casa d�' J'ornalist'a.�.)., ,

" �

, �, .

cos ,�3� orgJJniza:qõés ". 'emp;Y�E\áriais
co.ntado. com.o 'poderoso' �inparo. que) ,

a O" imprensa, quamJo consCientstÍlente
or-ientada· eril sentido"· cctnsti-utivo,
pode ofe:recer efidentemehte'. aO� �n.
seios' da. comüni@ade. .--,"", i

Os homens' erei jornal;' em S:anta
Cata'r.,ina; .sã'o inf'snsos às' atitudes: qÜe
desto,em' ,da_' harmohi,!J,� ooletiv-&. :r:nes'�
mo qual}do. pará não'·, atrafeoar ':;1,
}ll"óm'ia fünção. t�nha:' dê ';estúni!:ú\
apl'àusos ali o criticar,.

'. n�rri \-altd ' és�
pír,it6 de

" c·olabütaçâd.· Não'· existe Ipof
::\qui o pessimista· por 'Sist'em�; '. b
opocionista intransi&ente,' o�' d�.ritbll.�
dor por siÍn�les g'Ôsto' .de· cóntrilrí�r.
Antes,· o qúe 'etn geral' d�fine : â,' bons�
6iência': çlo Jottaljsmo di�,rii:í�.tisi3·. é
o prOpqsíto qe· contribu'if ; com ii�êr_.,

,
.

.' '.
,.

� � '. ..; ,�to.; ·ao . epcO'litro ,das melhores $olu�
cões' P<l Ta: .�S: pfobi-�m:as' ,�6itiuns '.Ít
�o;efn.qntes·. �,; governádos:,.· for

'

�iss�;
".

grafad0 �./Héi-tz áilrg'ando' SUiíér:
Shadów, .

"Craro, com' rhotóri�ta! •

De
quepe!" Hotel Plaza-Athanée.
- Infelizmente a nossa' Súite Im-·

perial está reservada para. p Sheik
de Agadir.
-, Papo furado, mQnsieur, A Suite'

Imperial é de quem.' 'pag'a mais. Bo
tCJ,' o :Sheik na Slúte Presidencial:
Mania dos francese� de 'tiQmar.

champanha.,. O .ne,g6cio é ,llisqqe!
Direto às fontes! "

\ - Av�ã.o para a Escócia só com,
escala em Londres.
- Nada disso. Depois que Os Bea

'tles se desmanaram cortei com

Inglaterra. Vamos, fretar um táxi-
aéreo. Mas qué seja a jato!

Uísque na Escócia, champa.nha na

França, mulheres... na, Di,namarca.
Êle e, os amigos entabolaram provei
tosa conversação corn três sueé'as
louras, lindas, langorosas. Um' mo ...

m'ento: suecaS na Dinamarca? Por
I .que não? As suecas nã.o vi�.jam? Só
que em vez de' t,rês deviam ser seis
e além do mais vai ,fazer frio assim
no Palo Norte, "vamos é' pa.ra O Me
diterrâneo": Com à's seis suecas, ela·

r r�.
Monte Carla. Um!'1 sueca cjJe cada

lado, êle ,d,e smocking, as displicente,
vai depo�it.at1do placas de madrepé
rola no pano: esquadrinhado da 'ro-'
leta. As fichas, que tem um algaris-.
mo gravado em prata (100) são mi
nuciosamente á:rrecadadas pela pá,
do c1'oupler, map êle não está se im
portando um nadinha com isso.' O
q_ue faz é olhar para aquela mulher
de p�scoço. de cisne, orelha� trans-

z,sntos e qua.renta e cinco mil e vinte
e oito cruzeiros, dos antigos. Ser ri
co é bonito! Quase novecentos mi
lhões, e êle chamando de "trocado" ... ,

Paris. Não, .Paris é o programa evi�
dente de todo nôvo-rico; o negócio
era dar urna de mares do sul, Boi'a
Bora, Pago-Pago ---: enfim, um da-

·

qu.êl.ôs lugares misteriosos e roniân
ticos dos cO,ntos de Ma\lgham, com
nativos 'dóceis e nativas de seios
nus. ',' Falar nisso, leyaria a mulher?
Melhor não. Era preciso providen
ciar uma porç�o de coisas" a eom
pra de um apartamento na Vieira
Souto, um guarda-roupa adequada,
matricular as meninas na Suiça, dàr
ao garoto um Mustang; ninharias,
nã9 gostaria de se incomodar com
isso - a/mulher que se arranjasse.
Deixaria com ela, dig'amos, 250 mil
dólares e ... "Paris, 'aqui vou eu"., , ,

Paris? Quer dizer, o rumo seria
Bora-Bom, mas sempre é bom dar
uma passadinha em Paris, para sa
ber das coisas. Levaria o Pedro e o

Manuel, mais o Alípio, (Primeira
classe,. Air Fraric€. Antes, teria tele-

:'A carrrpanlu. antict-óxico's é uma

ç�mr.a:ruút de to,dos. A sociedade l1!ãiO
pode' .atiÍ"ar o ]Jroblem� exch'rsiva
mente, s[}bre' os '�mbros das autori
�adês .�oVernainentà.is. {�ada um ,d'e
nôs�:l resp(ni·sávei. O pr�ble�a exis:
te' �� . Sa'nta, .'Cátarina e com Ínuita
�vir:J�de;., �mais :�.té do que a maio
-na !hs 'pes'soàs ima,;ltinam, Vamos en
f�ntã:'..lo nu�a corrente de colabo
i-a'di'Ó 'e�l�e a' c.o�unidade e o 'Go-, , '. "

,-el'Ílii
"

. t:' - '.�

a

p�rente,s e.'.urha cascata de � cabelos a

etltremostr:à,r •.
o r�sto sÚnples e dia-:

bólicamehte belo. Passa a aC01,p.pa
riliar 'os seus palpites e recebe urn

,elhar misterioso, qtle contem uma
dúvida desesperada. Perde alegre
mente a última ficha de cem dóla
fés" as suecas já desapareceram, a

mulher na sua frente também perde,
levanta-se e se dirigie ao 'restaura:n
te, Instantes d�pois' mànda-Ule um
bilhéte. Pergunta ao ga.rçon:. "Da par
te de ,quem?"

. _:__. Mademoiselle Catherinne De
neuve,

'Bem que havia reconhecido:""Agora
q problema; era despl;u::har Pedro,
Manuel e Alípio, que idéia mais, lou
ca trazer êsses caras ---,. "daqui a pou
co me 'chega o Alípio bêbado, bei
jando má·os· e fazendo' sinaizinl10s
idiotas: "quem e a peça?" "Ah, Ca
therinne, eu sou um sultão exilado,
estôu pepsando em produzir um {il
me ,tolo, o 'filme mais tolo que já fi
zeram, um homem olhando para uma
mulher � uma m1,llher olhanela, para
um homem., il'50 .durante cinco, st)is
horas, e os olhos da mulher dirão coi
sas 'doces e ternas e o homem ouvírá
com Ulna .grave tensão e de v,ez em

quando a beijará - e preciso dos
seus olhos para êsse filme".

.

'Nêste instante, dentro do dàl11in_
go qe maio, tocou o telefone. Não
era Catherinn'e,' era Alípio convidan- '

po para um churrasco� Enfeixou os
seus sonhos, armazenou-os num
_canto.multo 'especial do cérebro e
pensou:
- Tenho que voltar para o Brasil.

Estou gastando muito nêsse hotel.

Paulo da Cfls!a Ramos

POLíTICA PARLAMERTAR
Rece�so em julho

Os deputados federais estão se mobilizando
em Brasílía a fim de' encontrar uma fórmula que
lhes possibilite interromper as atividades ],egi<;l�ti-,
vas em julho, época em que, até o advento da atual

Constituição,' ocorria o primeiro recesso parlamen-.
taro O objetivo imediato do movimento é estabele
eer um critério para. a' dispensa dos parlamentares',
de tal forma úl�lC as :fa.) tas ; regístradas em julho
,possam ser -compensadas através ,d�'. prestação de

servicos legislativos' rio' mês' de Irlál'co:' 'Êste seria
.

>, '.' '. I "',
�

, ,r.,
,

O passo Inicial para uma revts@o',definitiva do siso.
tema, que seria' encaminhada.' m��iante 'emenda a

,J',I .

Constituição.
Com. isso 'pretendem." os

.
deputados- obter a

cníncjdêncía entre o' recesso e 'o' período de férias

escolares, e ao -mesmo tempo,.' no caso' específico
dêste ano, abl'Ír condiç.Qes ao :tr�balho de ,teorg�
nização pal;tidària que deve preceder às conven.

�ões de setembr.O e outubro.

aleria
i

'

\

Oposição
No encontro que manteve ontem com '3, banca

,da oposiciOlústa na, AssefiÍbléia, :� deputado pedro
Ivo Campos pediu atenção especial de seqs com

]lanheiros para; o problema' di organiiação dos di-
. retórios municipais. Disse, que dependendo do vo-

,

.

.

lume ,de diretórios organizados o MDB pOderá :a.I-

cançar uma performauce cOnsag-ra<lota nas éleições
do próximo allO e pa.rtir então pa-ra li disputa d:a.'

govcrnanca em 74, Néín' disso ,_;_: aC�escenióu�
. .

preeisamos, nos anteélP�r ap tal. PD,R., .

..

Turismo ),' '_
..

O direto!' do DepartaÍliento , Autõnomo ',de Tu'-'
rismo', Sr. Antôni� 'pereiA ,.Olivii�� ", compareceu,

,

ontem' em relmião conjUrita das' Comt�sões de Jus_
---.J • .

tiça, l''it�a.nças e Teenoiog'iâ,' da: '\l'sembléia, e após.
ampla eX]JIanaçã-o s(!lJre o setp:r:. �ft. tllriS�O solici
tOll' 'Íllterêsse especi:�.l· :tIos depiltádos �;r:'cl li indús
t.ria sem chaniinés no EstádJ);' Reelam'oU" a colabo

ração (16 I,egislatiyo si�ttl1}re qlle'-se 'tratar 'de .pro
lHem�s li�'á;:Jos aos cinco'· principais' itens 'em :que se

baseia o turismo: camiIiho, bàmâ; coinid3,�' comêr-
cio e carinho.

RefQrma' de base
. , Os.�··' deputados '�Belletlittl ' Tetézi() de Carvalho'
>(1iUoéf' �da

•

'Are-liJ..t·);- Dê;;ãiidi'r Dalpasquale (lideI' _ do

NIDB) . e Ferna�ld{) Bastos,' a(!.Crt:ir!J.m' onrem uma

viagem a Pórto Alegre� na proXIma segunda-feira..

Pretendem tomar conhecimento detalhaido ares.

peito 'd'� nóvo regimento 'interno' recentemente 'ap,ro
vado pela Assembléia 'do Rio Grang,e do SUl, a fim
de se capacitarem a refonnula.ção do' atual, regi
mento do Legislativo catannense.,'

A
.

Verdade sobre as Brs
Há lJOllCOS dia.s atribuimos ,aqui <1:0 deput.ado,

Milton Oliveira a' 0l?iniãlo de que, se deveria aban-
d�nar' por enquantó o' traçado .Lag'es-Flor'i.inópolis

,
" .... ,

, ,��I' ," � , ,da BR·282 em favor Ida' r9tl;o,,�a BR-475, 'ligaçã.o en-

tre Lages e Tuba��io. 'O'. que, conforine' ��ntu�n;_os,
.

: J,' l' ,�, . .' ,:," ,.- ,.

Iseria ".desreivindica,r" ,.uma obrá. llJ;Í.e, cons.ta já do
Plano Rodoviário ,N.ac�o�a( C9�Q t��bém; p,ORSta: a

.

referidá BR-475. E a i,s:to acr.êscentamos: "Por aca
So seria demais pleitear-4as . d'uas todovi�§?"

• Em razão das de.clar.açÕé�' "nd�terió�e�te . di
vulg'adá� atta\fés :Ii'e ó*g'�os; dit inip�edsa; do riiesmo
pulamentar, à guisa de d'esmer1tii o que afinllá
raDIOs, recorremoS' ao a,panhamentos taquigráficos,
Ida Assembléia. a fim �e zelar paia com a verdad!:'
dos fatos. No trecho em que tÍflhamos nos basea
d;o, afirmara o Sr. Milton Oliveira:

"A reunião que ocorreu sábado passado em
.

"

Lages foi em razão de levantar a priorid'ade dà 475.
Todo o Oeste reivindicava como obra prioritária do
Governo Feder.aL Em conversa que tivemos' lá, di

�amos ·que a BR-475 é muittl mais necessária, no

momento, para Lages e para tôda,. aquela. região, d"
que a BR-282. NaturalÍlu�nte que /0 povo' de Lag'es
pr.etende .a. BR-2H2,·mas de momento ,nec:essit.a Ida
BR-282 de São Miguel D'Oest� a Lages. O restante
que fil]ue para posterior const�çã,o,' e se construa,
com .lJI'ioriqade, a 475 no traçado Lages-Tubar:ãlo".
A ata taquig'l'wl'ica' é do último dia 25.

,P�nle'
,

Nos y.róximos dia!> o deputado, Waldir �U2attó
prom�te il1gre�sar com o pedido de instauração de
uma (.;omissão .Pa.l"lamentar de Inquétito, na As
sembléia., referent:e ao problema da interligação
I)ha-Çontinellte. Os estudos neste sentido !estão eTIl
fase final, segundo ·revelou.

Farum de debales
Prosseg'uirá amaIihã o i'orum de debates insti- ,

ttúdo pela Mesa da AssemiJléia. Em sessão esp,edal
maI'C�fl<t 'para o período. noturno, o professor Celes
tino 81c11,et, Reit(lr da Uc1esc, fahirá sóbre "O En
sino Supe�ior em Santa Catarina"_ .

Sérgio LopesAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MárIo, Alves Ne,to
s., ..>;;:;.

Para onde vai e como está o vangiiardísmo \teatral

no BRASIL?' Era uma pergunta, fácil de responder mi
sua segunda parte - o teatro de vanguarda, no Brasil,
vai muito mal - porém a saída e os novos caminhos são

muito difíceis de serem previstos . .

Claro que todo movimento teatral está ligado ao

tempo" ao momento histórico vivido, assim é que o teatro

teve participação na. SEMANA DE ARTE MODERNA,'I \;;-r
idos de trinta, uma tentativa de encontrar novas formas

I
estéticas mais de acôrdo com as realidades � que o

então romantismo clássico, o qual oprimia e I iimitava as
possibilidades das artes em geral. Somente, na década
de 60 é que tal movimento ocasionou seus melhores mo

mentos em têrrnos práticos. A hora era de protesto em'

·tôdas as manifestações culturais, o teatro cada vez, mais
'

politizado I
e

-

atuante nas palavras, nos textos e nas, posi
ções assumidas; quanto as montagens permaneciam tra

dicionais, acomodadas e bem comportadas nas suas formas
e expressões convencionais. O GRUPO OFICINA salta de

a vanuuar a" à 'retauuar a
I

'(. >. ,i '

!
�

"

:. :. 'y

· O� Pf,QUÉNQS<f3URGUESES,de GORKI para o REI DI\.
·

� de O�WM:PÓ' DE :AN'DRAnE" ambos tratando de

.uma teH],ática �,ocü�i. m-q,ito bem construída dramática
'ffillHt,e, apr-e!),e��Ii<i\o; uma .: diferença fundamental - a
forma, teíltraL Cãleulada, 'fría e ..ponderada na primeira,

I vibifnUi., ªgres.s�va, e' renovadora 'na segunda; JOSÉ
,CEn-SO l\tAJtTrNE$ .arrancava da; estagnação estética o

teatro brasileiJiQ; nODA:, VIVA de . CHICO BUARQUE,
GALILEÇ'

.

GA,LlLEJ ..
'

de B�Tçm! seguiram' a -mesma
trilha, 0 SÚCe� de' crítica. e ..público fizeram com que

outros �iretot���' lanças��'no n�o' ca�inho. ADEMAR.
GUERRA; m.ont,avll 0 genial». MAllAT-SADE de PETER

BRQol{.S, �>sáti� ,,�usica.l om . "QUE DELíCIA DE
, .' GuE�R;A,/ �.bert�,r� .e .exp�riência:· que o' du:eror' tiraria
grande· pràveito ""ng'i ill�ernaCi{)nal "iHAm (até hoje ç_m

· c�z). ' .Al\1IR ' RADD�;, dirige, grupos. universitários
(OS FUzi�' de ��€H) é .d�pó� cria o laboratório da
COMUNIDÁDE doí,MUSEU I I?E· ARTE.MODERNMGB (A

. ,éÓN��-qçi9, P�OIS DO, CO�O) .." ,FAUZI ARAP,
eSwtac�a:f conio,',�tor, passa à :direção' (O ASSALTO �

,- ,. '_ '�. " '�_' . ,
'

';,

MAÇB:ETH) representando' uma transição entre a velha e

a nova forma . IVAN DE ALBUQU,ERQUE ,traz II- geniali
dade de ARRABAL (O ARQUITETO E O IMPE:RADOR),

. RUTH ESCOBAR consegue o
f

auxílio de' VICTORGARCIA
e estoura, em SÃO PAULO, com o BALÇAO DE GENJi;T
e CEMITÉRIO DE AUTOMóVEIS' q,e' ARRABAL (dois
pontos máximos da vanguarda da époea), No tocante aos
autores tivemos a fase PLINIO MARCOS ,(um teatro
realista) j_á 'superado; JOSÉ VICENTE (O ASSALTO -

OS CONVALESCENTE'S) e' LEILAH 'ASSUNÇÃO (FALA
BAIXO SENÃO EU GRITO e JORGINHO 0, MACHÃO).

O tempo passou, a hóra passou, muita coisa oportu
nista veio a tona como' em todos os momentos, muita'
idéia distorcida foi lançada para o' gr3J!.de público através'
dos veículos de comunicaçâo .de. massas, tais ccmo:
TEATRO' DE VANGUARDA é só pornoirafi�, porcaria e

sem, vergonhice.. Sob tal. prisma surge a censura r!g�da
aos espetáculos, o aproveitamento da" imprensa inútil em

levantar.
. polêmicas sensacionalistas" as restrições de

. auxílio financeiro à produções 'consideradas "imotais e

de pouco 'valor, cultura]". 'Nesse quadro de contradições

J

esli(

DI novo o.-; . ,

•••
,
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.. ' .' ·.1

Arnaldo S. Thiago

Tenho sôbre esta rústica mesa do meu trabalho alguns
li�ros que me foram oferecidos gentilmente pelos seus·

autores e' certas cartas às quais devo pública resposta ..

Entre os livros, O' .de Péricies Prade, assim dedicado: "Ao
querido irmão Arnaldo S,. 'I'hiago, com as homenagens
e a amizade do Péricles Prade"; o de Gustavo Neves, com
esta dedicatória: "Ao velho e querido confrade -e amigo,
professor Arnaldo S. Thiago, com- a afeição e aprêço do
'Gustavo Neves"; o do embaixador da .Ittllia no Brasil,
Alfredo Stendardo, ·assim} oferecido: HAo Escritor ArnaldO'
São Thiago, com spiritual solidaTità e simpatia, AlfredO'
Stendardo", liv.ro�. êsses respectivamente intitulados: ';OS
lVII:LAGRES DO CAO JERôNIMO"., "SANTOS LOSTAPA"
e "MEU' BRASIL, APEUS", êste último,. bilingue,- em
/,-. J ,

português 'e italiano. Comovido, - agl'adeço aos ilustres
autores a oferta e a todos auguro fácil colocação de seus

livros. As' cartas são:, do professor, Sêixas Netto, confiJ::'
mada por· outra do, professor Vittorio Búsà, eomun,ican,do
me o ter sido indicado para a Academia' de Literatura
sul americana da Universidade LEONARI),O DA . VINCI;
da condessa Prof. Enrica BERTbcLIO '. d'Acquavella,
comunicando-me ,ter sido, por proposta do aéadêmico
Ciro' Punzo, Presidente Generale, indicado para a

Academia Internacional de ,"PONTZEN", I de letras,
ciências e artes,. na, secção de Ciências, e, finalmente; do

I.
. ,

. "1',
�,." "" ..

• �. - 'l."\"

T:AINHAS,' C_f\MARÔES, MASSAS FRIAS

\ À. Seixas fl!etto

Chegou a massa fria pl'evista para o fim do mês;
deu tainha às pampas, à bangu, a dar com pau, em

massa roca. O general Vieira da' Rosa, I) dr. Baião e·

outros que são loucos por pescaria, c-aldo de peixe e

correlatos devem estar vibí'ando; eu também estou: Já

·
tomei fart'ão de caldo de tai�ha, de tainha frita, de

tainha na braza,' de tainha ao caldo de camarão, de

camarão ao caldo de tainha. Neste mês de, junho, que
está entrando vai ter três grandes massas frias, confor-

· me a. previsão já publicada, já irradiada, já me per,gun
tada um milhão dé vêzes pelas ruas. PortantO', mais

três opO'rtuniçjades pa·ra cerco da tainha. ,Esperamos,

olc ore
,/

�. I

J'lrQ�.. M;àrio:FORobell,i, i ducs .di S�bari, Presidente da
/

Academia <ias; Ciências, t�tras e Artes, ele Milão, comu

�niê'arid�-íne iü���r �ido ',eleito .para membro honoris causa

da me.sm� �€���mia';:n�' classe aCàdêmica "NO�EL'''.
PrqNIid:\I�eJ;\�e ��Q, todos; devem compreender, a

essas: expimsQes' da ·so:Ud.ariedade humana.. rendo 'graças
a 'Deus por �.��. �Ü�1iios- ao .

trabalho que empreendo
de�c!.e 01>" ",�r(les �nos �n(l) �entido. de disseminação dos

• eternos p#rtcípios do �angelho,
'. provindos .:

da nobre

P.*Úiil' d� Da�te, �SSa gIoriósa Itália, bem como do nosso.

caI:Q Bi.;�sU, ,de. �uja;; fUe� Ültelectuais chegam .sempre·

elevaqas 'ti ex���iV'as' oo�tribu<iç� para o desenvolvi�
ment9: c!.�s letra,s em' nosSa' querida p4t;rla.

/ ti�seje agorª" ocup��me de 'u,n}. interessante livro

que ,m� �e�o d1!-.ItáÚa, 'poF,intermédiõ de Péricles Prade,
•

4e. áuj-?f��qQ :�l;'i�oi'\ �4l-Í,ian� Alfredo M. �onanno,_"�À
F.q,OS<),FI..-\ PI' C1-fU.O NANCO", .editado por Gugnali
Ediwl'c; ,éin @ut.ubro·,ire -1969. •. .

� ,

. Ne�i' amp�ç l-eP��it6l'iri (205
.

Páginas), em que o

cdtico. 'iWi�l'1o llnal� vái:ios' aspecros da. filosofia' de
, '. ''', ':: "'-', lo ..' '�" .:". ' / '

q,�rlq Bi<,plco, citan�,O ,opi�s'de o�tros autores italiqnos
.
'oú estF;mgéi,rQs, � Iíágmas são .,QCul)adas com él tl'anscri
çífQ' d� ,-�st4qQ& .<1;ue, fIl',i, çhqrnado 'a' fazer das'-obras do

gmn4-e filósofo, italiano,' '. �incJusive. ,;�um� ,cO'nferência
rlal�ada. na �ie�éj�e, .BrasileiJ.'a ' d:e-' Filosofia, • e' q,úe ,

Alfredo Bo1l<!nno verteu'para o. idioma de Dqnte,· o. mai,s
,

•.
",

•

�.,. l' \' _

mUSIcal que CXIste n.(j mundo. . ....

'.;-' ,.;, l' )-.

'io._ : l';.."..�)_"(".-J ,.,V ;/ "".",!�.-:,.
\,
,,:�,.;/!,

"
,

'Eu teria apenas que me rejubilar e. agl'adecer ao

escritor e' critico de Bianco tanta 'atenção que me

dispensou, não Iôra o evidente contraste entre o que
expõe

-

a respeito da minha maneira de ver a obra do;
mesmo Cario Bianco, à página 201, quando supõe que
lanço mão de "eccessivo ricorso alio el!)gio inconc!i�ion�to,
spesso dedctto da affermaxioni gen�rali no" dec!uttive",
'e o que afinal 'conclui à página seguinte, nestes têrmos:
"lo sh�sso tono elogiativo,., . �uesta volta piu sentido e

quidi piU., vero, alia fine non nuqc:,. ingeneral, alia
ricerca come in' altri casi. La validità ragionativa dei

tutto pone S. Thiago, in Óltima an�l�i tra i miglióri
contributi úitici a 8ianeo". Se acha {) aufor' que eu estou

"entre os que .m�lhor cont�ibuição 'c�tica trouxeram à
obra de Bianco", não lhe vejo razão pal:a :tye consider�r

·

excessivamente elogioso.
.

.. Petmita-me agora uma observaç'ão pesso(1:l, a pí'opó
sitc) d�ssas dedicatórias e distinções é).C'ad�l.lÜCaS, e;;�s, da

Itália, com que tenho sido agraciaqO' ç que, ·par, :mim
próprio dadas à publicidade, póde is�o Pl!l'ecer. que o

faço por _elogiar-me, sujeitando-me' à, sentença:. "elogio
em bôca própria é vitupério" ...

·.' I

Nada disso! No confronto cósmico; diante da Pater�
nidade Di,\ina que criou todos os homel'lS i�ijais; �imples
;e' ·ignorantes., vejo em todos irm&os '!lleu� e, deixando à

\ Ju§Üça humana as ·su<!s atribuições 'disciplinad,or� 'da -vida
,em sociedade, .respeitando·a enquanto Unpal'(!jal e honesta,

/
,

I
I

. ':,,;,

I'

i

/

,

bafo, (cozido) -, para mêl.hor conseryação. Não: é

que o diabo da preta. colocou 'os camarões n�.· panela e

perguntou: - "É com casco e tudo, seu Aor? - É

sim, é assim que se cosinha camarão 'u� lteÍT� do cámarão, .

na boa ilha. E lá foi a diabólic'a" pegrin�a, encheu a

panela· de água e pôs o gaz a arder. PassQu uma hora,
passaram duàs, passar,am três. Aí o Aor &e lembroll e

disse: .�, "O Maria. traz uns camarões daqueles para

aperitivo", ,E aí a negrin'ha' .infernal «;teu o· piá: "Ainda
não tá pronto não ser Aor". Porqlle? ..,- "Or? a casca
do. bicho inda tá dura";' Não é .que, a negra 'queria
cosinhar o camarão até amoleee,r a c�sca? Diz o Aor, na
sua carta: "Pois e: A mulatln'ha gastou um l;Jujão de gai,
estilpórou' o camarão. Mandei-a comer I,prego;'; E fi�aIiza:
QLla�do mandar camarã_o já manda passado pelo' bafp,'
_senão pode apayecer outra infeliz quere·!Klo eosinnar

i

,irus
.

,e câncer no
, t orneI

_ por John .N.well
.

(BNS) O Tum�i· de Burkitt, também c(i)n!tecido
COn10 linfoma de' B�rkitt, é luva forma de câncer

.

de
'_

incidência c'omum em cert�s regiões da Áfric�.
Âcorriet�, na maioria das vêzes,' as crianças, causando

\inchações genei:alizadas pelo rosto\ Como subentende o

vocábulo linfoma,' a doença ataca as' glândulas linfáticas,
isto é, as glândulas qUe çónd1,lzem os. líquidoi{ às várias
'partcs do corpo. /

Durante U�1 período de 1?e10 menos seis anos, amon'.
toaram-se as provás de que � doença de Burkitt se deve à,

contaminação. Mas tem faltado à pro\\a final _;_' e con

tinua faltando - simplesmente por c,ausa da iÍnpossibili-,
dade dê efetuar '�s experiências conclusivas exigidas nos'

· sêres humanos, Atualmente, ,porém, há: tanto pêso :ria
'prova. direta, que os especialistas reunidos pai-a discufu, o
assunto., numa recente conferência em Tóquio, concO'rdam
em que deveria haver uma mudança maior de política.

Ao invés de empr,egar os limitados' 'rec'ursos de

P_esquisa em tentativas para aumen,tar, ainda mais . o

número de pl�ovas, os recursos deveriam ser dirigidos'
para o desenvolvimento e produção de uma vacina cons

tituíila pelo vírus' que se acredita seI' a causa do tumor
de Burkitt. A vaci�à poderia ser testada em lug�res ende
, , , . "," ,
e mais comum a incidênma d::l moléstia, 110 sentido de

'\ .

\.

'1' .

,�:';
'_.t

I (.;; r.

.)

nov.os,�.�.1;lé�le�tos e g;s�i>s� êaldos·. Mas o que me deixa

'i�'tis,lé��; :tt':iri�.,·'·· qu.if?í���>��ndo é' o que me

c.bmUni€! ;n�1r �ni:�o 4uií, �pra, tio rup. Pois não é que

t�l:lo ;í:Fio lhe :maMi'> ,c*ma1'ÕeS freScos, ' quando tem

álgumâ .i:àroh.· de '�vi�o>àigúma� �i�ll�s frescas ao s�l,
i'�U� p·ara··· rfi��t�r

.

� e\,plrito �atarí�e�: barriga-verde,
Hhéu, méÚiI!icbip�no, it nas parágens' do sr. Estácio

" "

'" '.' ',i '.1". .: .' ., •

.

d� .�. � J:>1II\§._,níanq,ei-lhe .�� sei'nàna que· ,passou pelo
'jorn�)jpta Tràjá; G:6miçl�, da ·reVista Tudsmo cama�ões
tre'squinhas, 'eJP:pal'ád6s -em plástico e gêlo. Pois bem:
", '.'

_

" 'i
- ,

'. , ,

Eecebo éáita com a nal'rativa mais, estapafurdia do

':plund"õ. - o' Àoi! n�o comeu cama�o, mas aprendeu uma

lição" q.iaból,ica.: . C{)nfo () fato: Diz êle que mandou a

'cozil}.heira, qlÍlq. negrlnhil d� favela, do Juruba, diplo
'mada elíl' escola de' $alllba, frequentaçlora do programa
dO' . Chaciinha e outl'os' gêiüos; f�er os camarões ao

: '\.

vél'ilicar, se, tle fato, pos�l!Í' Írroprieqllde im.unizadora ..

$e tal' f{ii::.oe i��o, provqr��e� deflnitivam,cl1te a teoria de

li- <).oe�ça de Bq.'Fld,1;b-:. é, causada peJa cçmt'aminação.
Haveria, então, proballi44ade de pôr em prática uma

.llé�-ie· i!� yrogriuWls 4e wacinllção ·.em massa. Além de

adniitÜ14o�s�' q\le hOlfvesse 'lJ1ll número suficiente de

médicos para apl�c\Jil' a vq,cina _:_ prQteger milhões de
·

pessoas �O'b Q risc'o de �erem ·acometidos.� tal pí:ograma
teria p!,ofuÍl�as' cQnsequências para o conjunto d,e pes

qu,isas sôbre o câllCer,. Caso se demonstre em definitivo

9�e ��. câ1wel' hl1m�n�, é callsaçlo -por vírus, é muito

mais�'pFovável, eJiltão que (') mésI]lo aconteça com outros.".

hPI!I� ;'cOI;nuns q.e cilncer�-
'

,qual ,� provq, de' q_w.e 'otumor de Burkitt é causado

'por um vil'Us? A prova mais 'recente e de maiS impor-
'tância qão-na, os' cientistas b�'itânicos, alemães, sue�os,
americanos e africanos. Em programa de cooperaçãó lnun�
di<!�, êles procuraram e 'fina).m:ente descobriram um vírus
que' contqmina a,s celulas _ cancel'osas extraidas de tumo
des de Burkitt, virus que não- se encontra em 'células nor"

m�i� extl'�Í(�as 'd;ls. mesmas' pessoas �u de 'pessoas seme

lhantes. (O f�to. d�ixa: àinda a possibilidade de q\!lc o
· vírúS-confieçidO' éOli1o vírus EB -.. pode não ser maoÍs,

que um passageiro' inofensivo' que prefere viver em·

· céJ.úlas 'c:mCel'OR:�s., Mn.s se tal fô�%e. (:) ca�of cSPCl'ai'.sc·:ia

.' ,

J

encontrar o. trabalho 'de conté!mina.!l�o 40 vjrll�' na pqrte
exterior do protoplasm�, e nijo no l1l�cleo centra� oncle
realmente se· encontra. E existem: outrl1-s r�zões de cúnho
altamente técnico' para }up?r <;t4e O' �írus é '1tivo e nijo

.

apenas um passageiro. -.'
(Uma segunda prova em favor da confaminação pelo

Vít:us",
.

proveniente ..da mesma'" .eqQ.ipe inter.na�ional
também 'no'ticiada pela prin1eira vez há certo 'tempo -
é q,ue 'os.corpos dos" pacientes, que sofrem de tumóres de
Burkitt contém anticorpos específicos ao vírqs EB. Em

· linguagem
�

chã; isto significa' que táis ''Corpos q.oentes, a'O'
:c(,mtrário dos corpos de pessO'as sem(!lh�.ntes não poi·ta

. doras
'

da 'afecção, produziraíll' uma sUQstância .química
-

qué só poderiam p�'oduzíi.' lS,e fôssem contamirtarj.os, pelo
vírus EJ3).

A prova final notic:iada recentement.e vem de fonte
indireta. Acha-se relacionada com a ocorrêneia geográfica
do tumol' de Burkiff. Há indd'ência lIlf.iior da doença, em
todo o mimdo, em ,regiões tropicais su�ntes, qe baixa

localização, suj.eitas a umi'dade- e' enchaFcadas 'pelas águas
dos pântanos. ,Estas são realmente as regiõe� 'onde é mqis
comum a inbdência de eufermida.des provenientes de

insetos, e se i suspeitou, realmente, o tUIl).or fl� BurkÚt
... poderia difundir-se em consequência de mordidas de

1l1Osquit'os. A1,unlme'nte (ii �ientista inglês.� Sr.· Denis Bur.

.I

hilariantes, a .vanguarda foi limitada, ficou prêsa à pro-
I

blemas de subdesenvolvimento, além de um pouco con-

sumida pelo apetite devorador da sociedade atual.

') O
\
ano de 71 aparece corno encerramento de uma

fase, importante /e marcante, na .história do nosso teatro,
que pode ser verificada nas remontagens do GRUPO

OltICINA aguardando uma nova etapa (?), na comercia
lização e vulgaridade total atingida' por HAIR, apesar: dr
tôda a sua validade e, no panorama de. peças apresen

tadas . no RIO e em SÃO PAULO, nada de nôvo,
I

espe

táculos para .emüci�mar e, divertir o público,ou então

textos de alta tensão 'em montagens e direções precisas
e com cheiro de môfo dos velhos baus, excessão para

dois musicais, dentro de estilos diferentes, A VIDA

ESCRACHADA DE \JUANA MARTINI e UM VIOLONISTA
•

.
J

J _

NO TELHADO.
Diretores,

/ proéÍLlt�:e� e atores da 'vanguarda
.

estão

na espreita, depois de um ponto final sempre surge u�
outro parágrafo, enquanto esperamos: vamos engulindo
"retaguarda alegre e nem sempre festiva'(.i.

-;

f-'...

,) \
-/

a ninguém, absolutamente, julgo-me superior: êste um

do� princlpios fundamentais do Espiritismo, atento ao

.imperativo _
reencarnacionista. que 1<10S ensina poder estar

Íl� pessoaque mais bai�� desceu na escala social, antigo
,cabeça coroada, intelectual dos mais. distintos, e célebres,
homens de ciência que desfrutaram de' maior reputação,
mas que diante de Deu� se tornaram .criminosos.

Diante do infinitó para o qual Deus vem criando, de

tôda a eternidade, sêres inteligentes que o mesmo infinito
têm por t)ábitéit,. soment,e comparando-nos ao mais ínfimo

grão de areia podemos dar uma pálida cóm.paração com

o lugar (jue ocupamoS no línlverso ... Aos' que desejarem
criticar-me_ por fazei' jornalismo sem subterfúgios, rogo
humildemente que O' façam por' atribuir-me ,outro qual·

- " I .

quer defeito, menos o do orgulho que tanto mais repudio
quanto n�ais cresço em experiê�ia e convicção de quc
tôda razão cabe a Sócrates em sua félebre afirmativa,
quc não sei, bem s.e é dêlé OLl. do r�tual de antigas inicia

ções: "SEI MUITO PORQUE SEI '{Ul;'] NADA SEF'!
-

\ Com a maior gratidão aos que me oferecem liyros e

me Gondu?em, amigos, às Academias, permitarÍ1-me dizer

lhes que' oJ?-de tenho' encontrado a felicidade é entre os

humi�des e pequeninos - e me esforço por ser um dentre

êles. "O amor por prmcípio", indicado .como 'básico por

Comte e 'exemplifica.do por' <jesus, é o ,que nos pode
I /'garantir a tranquilidad'e da consciência.

J.

camarã'o até I!mólecer a 'casca". O Rio, de JaneirQ, sem I
dúvida, está perdendo' o aplomb prail'eiro·. E me lembrei_
agora do que me cóntou minha avó: - Certa ocasião
'levaram pra casa urna bela tainha ovada e 'ela pediu pra

. uma parentél dO' interior trabalhar <> peix'e. Ao meio dia'
apareceu na mesa feijao preto �,cúne. sêca picadinha.
E ela perguntou pra tal parenta: E o. tainha? - E a

.peste respondeu: - Pois é pa, o peixe' estava estr�gado
tinha duas-' cousas amarela, grande, mole, na barriga;
acho que estava bichada, joguei fora". A avó quase deu
um colapso, pois tinha 'gente na fila para a ova 'fr'!ta.
E a pa;renta fIel! às de vila dio&o e já foi tard·e. Não

apareceu mais. A velhinha está ;:tí para confiril1al'. Por
isto eu afirmo: 'Tainha só, aos cuidados de gente ela Ilha. , .

'o resto é besteira. E vejam_ todos que a realidade é mais
incrível que- a imaginação. s6 é ...

'_ . ,

,r

\'.

•

,\ I I'
kiff, de cujo nome proveio .0 rwme da doença, apresen·

I - ,

. tou u!na nova leoriq, Acredita. que as' ,pessoas que' sofre-
,.l'am de malária "crônica têm uma predisposição incomum

para contrair o tumor' de BU1'kitt, fuotivo poi'que o tuinor
apresenta maior incidência· n�s �'�gipes quentes ,e úmi

das. - onde há também maior incidênc�a de malária. Na
sua teoria, afirma que QS parasitas causadores dã malá

I ria r�duzem � _yapacidade do organismo de combater o

vírus causador da doença de Burkitt (Faz cel/to tempo
outro cientista britânico, Dr. Nina Wedderbur, dO'· Colé=

gio Real' de Cirurgiões" de Londres, comunicou que os

camundongos contaminados de malária se tornaram.

múito mais susceptíveis à um tumor semelhante ao de'
Burkitt, que tem sua causa' definitiva num vírus: IstO',
obviamente, é de fato uma prova de grande pêso para a

,
teoria do vírus):

Uinà vacina, aúti-eâllcer será difícil e ,até, mesmo pe

rigosa dc produizr, e mesmo as exped,ê'ncias com animais,
fcitas com o máxinw de cautela, produzirão, I ainda, ;mo

mentos' de preocupação, quando a vacina fôr experin1én-'
tada ein organismos humanos. Não obshhJte, parece que
não está longe o' tempo em €J.ue as primeiros experiências

. com a vacina em organismos humanos estejam �endo
procedidas.

_., __ . _ .. __.J
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o seu
programa

CINEMA
SÃ(), JOSE

IS _ 19,45 _, 21h45m
Paulo Cesnr Pereio -::-:- Susana Mo
rrtes _ Mario Lage '

PIpDRO ,DIABO AMA ROSA,
MEIA NOITE

, /�,'
Censura la anos

'(

RITZ

17 _ 19.45 21.45

Montgomery Clift

A UM PASSO, DA ETERNIDNDE

Censura 14 anos

CORAL

15 20 _ 22 horas
Carlo Giuffre _ Graziella Granata

O TRANSPLANTE
Censura 18 anos

ROXY
I

,

14 _ 20. horas

(Programa Duple j
Roger Von Noél ':_', Franein� Ber
ge

CATHERINE, BAsTA _ UM MlIOR

Raymend St. Jacques _' Ruby Dee
O PODER, NEGiíO
Censura lS anos �

GLORIA"

17 _ 20 horas
Oscar Homelka .Jean ctollins

JULGAMENTO DE' UM,
'TRAIDOR

Censura 18 anes:

J,ALISCq

17 _ 20 horas _

�;<lmes Masoq .:_: Háôn 'Mlrron i
A IDADE DA REFLEX'AO

Censura 18 anos

20. horas
France Nere Venesse' Redgrave

UM LUGAR TRANQUI-J;,o NO
CAMPO

Censura 18 ano.s

S&.O ,LlJíZ
... '.

.
,

20. horas . I

MATAR SEM P:lE,DA'DE:

CensHI'a .14, anru;

TELEVisAI
TV CULTURA

i

C�.N4i �

1Úo. Tele Educaçiõ
16_10. G.S. Fresca
16,35 _ Correio 6 .',
17,00. _ Jet Jakson
17,30 _ Vingadores' do ' Espaço
17,55 _ Elas e Eles 'i

18,45 _ Meu Pé dê Laranja :qana
, , I '

19,20 _, ola em, Jô'go
19,30 _ Noticiário'
19.45 _ A Fâbri:c�
20,2(') -' Shn,pres,rnenttt. "M-a:ri;a� .

�

20,5(i) - C'entl'al, €11& Riso
22,3(1) _ Poltrona' i
23,5(i) _ Peter Gu,lim'

'

TV COUGADA8 CÀNA� 3

16,001 _ TV Ecl'tle::.ltiv�
16,40' _ CFube mia.' Cli��á. ,

17,05, Se-l'laJd.O' d'e'. Á�túTa'S
.

17,3@ Mu!h'etes, eft!; 'tI'àn�rda
13,05 Ravrm.r efas' S'fflvas'

,

18,3.0 Agente 86
19,0.5 Minha Doca;.,. Nam.!,rada
19,40 Tele E:sPOl'ttlJ
19.45 Jomal N.�eronal:' fi: J'Gr�l
de Santa Catarin�

.,
20,10 _ ]rmãos C()1'�9m
20,45 _ M0acbr Frànoo;
21,55. - Notü:i'á'l'lllf
22,15> O Call10ná
22,55 Os �ntomíveis

.......-.r ,.,

Marizete'l1o Palácio: Agronômica'
. �com a moda Mao-Xem,

-:-:-.___:_�
Ma,c-Xem na' Terra de Sol e Mar

Atendendo 010 convite da 'Senhora

Governador Colombo Machado Salles,
sexta-feira' reuniu-se a sociedade
.catartnense, no Palácio Agronômica
para a 'primeira promoção béríefi
cente sendo a 'renda' em favor da

Casa da Criança Excepcional, Na

tarde' de elegância, foi ponto alto a

.coleeãe lVIac-Xem, vinda €re' São
Paulo, com as manequins: Marizete,
Carminha', Lenir, Sani, Liza e Néuz_?
As seis maraviJhosas manequins
mostrando a moda Mac-Xem, pelos
salões do Palácio Agronômica, foram
calorosamente aplau.didas.
Maria José, filha do Governador-

e Senhora Colombo Machado Salles,
COI)) in,Vejável classe iêz a apresen- /'
tação do desfile. Além.' dos prêmios
ofcreéidos -por lojas de nossa cidade,
que foram sorteados entre os lque
compareceram ao Palácio, Helena

Ru_bin,stein, 'se fêz presente no acol1-

'tecimento, homenageando a Primeira.
J;>ama do Estado e também as_PatL'o
nesses, com a nova lihha ele beleza

+

r'

N, n,

O . Senhor Carlos Alberto, Diretor
'da Mac-Xem e o' figurinista exclu

SIVO da coleção' Élio, tàmbém �sfÍ\ie-'

ram presentes' ao .acontecimento que
I continua sendo assunto em socie
dade. A boa música era do aplau
dido conjunlo Band Show , A im

prensa eaturineuse também presti
giou a Primeira' Dama do Estado,
tom sua presença a festa.

I Clube 6 tle Janeiro

Nossos agradecimentos a Diretoria

do CI ube 6 de Janeiro pelo convite

para o coquetel que se realizou dia'
26 p , p . em' sua sede soeial .

Lamcntàvclmente recebi o convite
I

dia 31 pela manhã, aí está: o 11110tlVO

de não te dar, presença.

Domingo as maravilhosas mane-

quins da Coleção Mac-Xern, apresen
taram a coleção em desfile, no pro

grama Silvio Santos,
�

Casamenlo

Márcia Oliveira e Silvia e Oscar

Pereira, estão de casamento marcado

para sábado próximo, às 1.9' horas,

..

Neuza, também' no Pal'ácio Agronô
'mica, exiõi'u a moda, Mac-Xem do
(

figurinista italiano Élio .

lnry Machado
"

na. capela .do Divino Espirita Santo,
. onde OS noivos recebem eúmprimen.
tos dos convidados"

:; j

J'
Sadia

Chegando hoje a nossa iidude para

supervisionar os curses já iniciados
na ('S6tH,,", a muito s)mplrtica
Marify Deeek , () "

Por fnlarmas nas manequins
paulistas, elas, 'um de seus diretores
e o figurinista da' Coleeão Mác-Xem,
viajaearn .pele. vôo -Dar] Herahl: da

Sadia, e fizeram excelentes elogios
rião',só sôbre o vôo como também, _

o tratamento a bordo.

....

-.-.-,-

Boteco

Rui, sua bonita voz e seu violão,
fazem show no "Boteco", 'ali a rua

Marechal Guilherme. \
.-

':-:-:r:--.:-:

Arte

3ão mesmo maravilhosos os tapetes
de Ve'cchlettí, que estã6 expostos
l!.3' Boutique Garaje, ali no Centro
(;omercial,'

:-:-:-:-:

Comentário de escr,tor
O escritor e poeta Lindolfo :Be11,

nos, disse _qu.e' ,_.o livl·.o do 'escrtter
Péricles Prade, "será ba:Ií.çado em

Blumenau na Galeria ,de Arte .. Açu
-AÇ,Ll.

_'_'-:-:-:-

A Moda, masculina,

,

A Ma'haTia' Prirrceza de Joinville,
propriedade; de Elay fados Struve,
está lançando ai maravilhosa, camisa .

com exclusividade lil3\l'3I as �ais',
luxuosas boU!,tiq,\les .em artigo- para'
cavalheino no R.ifD, "Camisas Pl'i1ice".

,Fomos informados que foram
bastante movimentadas as noites de
s�xta-feira e sábado no simpático
bar d.o Oscar Palace Hotel.

:-t-:-:-:-:

Aniversário
Nossos cumprimentc.s, a.o Gover

nadar, da cidade, C.oronel AId
Oliveira, pelo seu aniversário n&

,..
"

último doming.o,
(,

.. '.
-.-.-.-

Pens,!mento do Dia: Cada espe-

rança que se vai ê' mais uma saucfact�
qu'e fica.

' .

, i I

1·

di, t
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símbolo
•••PARE

OLHE ...
COMPREt.

,

•

�,

ê,le ide'ntifica a
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Musica Popular
Augusto Buechler

Unidade móvel dos Rolling Stones
'. (

tem me;a para grava'ção em '16 pistas.
.

Já a venda na Europa e Estados Unidos, o último LP do The Rolling
Stones . O disco, por sinal, está 'fazendo concorrência ao também nôvo cantor

e compositor \ James Taylor. - a nova coqueluche norte-americana.
_

O LP dos Rolling Stdnes _ cujo título é Sticky Fingers - fOI gravada
numa propriedade elo conjunto, no� arredores de Londres, e, exigiu para a

sua feitura, a utilização de 'uma unidade móvel com, mesa de 16 pistas, no

mais avançado nível técnico: unidade recentemente adquirida por êles ,

-,-:-:-:-:-:-:

Dêles, o amor 'inútil .já há

'e o brewn sugar é sucesso e nã'o demora.

Enquanto (); "Sticky Fingers" não vem o que há sôbre Rolling Stones é o

seguinte:
1. A Ocleon já pôs a venda - e já- p.o(l� ser eneo,ntrado na €idade,

iIlclus�ve -. o mais recente compacto simples do conjunto, com as composições
littl. Queenie e Lave, in ,.vai,",

2. A composição que faz sucesso .nas paradas inglêsas e norte-americanas
intitula-se "Brown Sugar", A disputa pela liderança vem sendo travada ao

lado de outras fortes composições, .corno: "It Don't Come .Easy", do beatle

Ringo Starr; "Indiana Wants Me", na voz de R, Dean Taylor e, por incrível
.

que pareça, com "Knock Three Times", na interpretação de Dawn. Brown

Sug<tr não demorará a aparecer por aqui.

.-;-:-:-=--:-:-:-:-:

-A disputa pelo direito de exclusividade
na distribuição dos discos,

Apesar de os Rolling St.ones' n5'0, desfrutarem mais do conceito que tinham

anos atrás, os seus discos ainda vendem uma quantidade' 'bastante significativa.
1

=Tanto isso é verdade, que as propostas pa-ra distribuição' das seus discos

com exclusividade, dé quando em' vez, são' fe'rtas .. A mais recente partiu 'da

gravadora RCA (no plano internacional, é elaro). Esta gravadora ofereceu 5

milhões de dólares pelo direito- de
.

exclusividade na distribuição dos discos de

conjunto inglês que, a 'exemplo dos Beatfes, também já têm sua: própria etiquêta ,

, " ' , "j<"''''' li

/ (
:-':-:-:-:-:-:-:

, "

um insfrumento que esfá voltando.

Faz sucesso atualmente, uma gravação do conjunto Thé 'Square Set: o

destaque vai para o órgão. Hã UlTI conjunto 'vendendo muito bem nas grandes
cidades, cujo nome é "Booker 1\ '& The M. G!s": o órgão predomina. Ontem

eu _ comentando a ãpreserítação d.o' conjunto de Aldo Gonzaga - sa-lientava

a atuação do organista. Olhá, pode ser que esteja enganado, mas tudo' me leva

a crer que êsse instrumento. vai voltar a predominar nos conjuntos de música'
pop. E, olha, não seda nada. mal Se isso acontecesse!

PS: antes que eu me esqueça,', o nome do organista do conjunto do Aldo
Gonzaga é Nelson Patfilfla que, inclusive, é funcionário da Rádio Diário- da
'Manhã - de onde o conheço, aliás. As minhas desculpas pela omissão na

coluna de ontem e os meus parabéns, principalmente, pelo acompanhamento
:dado 'ao Agostinho dos Santos.

Waldo' de Los Rios ataca de
Sinfonia N: 40 em sol menor, K. 550.

.,_ ..'.� '11

Há um disco fazendo sU,cesso, atualmente, colocadd que está entre os 10

primeiros lugares em quase tôclas as parad'as dos grandes' centros. 'Seu título:
Mozart 40,

Essa música éc, nada mais, nada menos do que, um arranjO' para a música

popular, do 49 movimento (:lllegro moderato) 'da conhecidissima Sinfonia
N. 40 em Sol ,Menor, K, 550, de Wolfgang Amadeus Mozart - um músico
tão gemial que, aàs 5 anos de idade, compôs um minueto para cravo.

Horóscopo
OMAR CARDOSO

ARLES - Dia JilroplcHl pura. tratar' de Jileg@cü)s de fatJil1ltilia, em]l>reentder' viageJils
ou reaJizar neg6€'iios, Ie}acio-naml@s C'OJil1. terras, casas ou COlilstr-l:lçÕes.
Quanto à vida: r�mâJ1jtiea, tud,@, lhe eonerá àS' mil maEa1,lilhás.

TCliURO - ÂJjl'li'oveite ai imflnlllênc'fa destá t'lu�Fta-:lieira rmra pôr em dia o €!lUe
estiver- atraZaGfOL eOl\ll\ s'ua, conespo'IT(dê:ncia ou :no, p�a:no dos JIle.gócies .

Lembre-se de que estu é a melhor fase para você progredir e ganhar
, ,- dinheiro.

�GÉMEOS - Tudo 'lhe transcorrerá m,aravilhosamente bem nesta .quarta-feira í' i
e no decorrer dos próximos dias, desde que também é�labore para a I J
efetiv:xçã(j) dêsses, presságios. Procure cuidar mais de ,si e de sua

saúde,
CÂNCER - N0tídas wm tanto desagradáveis poderiam estragar .o seu dia

Ilroje-" mas é cert0 que não se' deixará abater pelo que ouvir. S� estiver

ligado à carreiTa artística ou literária, poderá 'ter slfcesso.
LEÂO _ Há indícios de qu'e hoje receberá um presente de pessoa amiga ou

talvez da pessoa amada. Alguém elogiará seu trabalho, suas ações
e 0 seu 'modo de seI;. Pro�l!lre. incutir mais otimismo e <!legria nos,

àe'mais.

�.__�
VIRGEM _ Dia muita, pL'O.JjlídQ para a sua ele.vaçiio s0cial e Jjlara as, sQluçõesr-

de que"stões de ordelJ1 finaRceili'a. Con.te com a c.olaboração de al:guénr
do sexo opost0<" em eS;!i}eciaJ: se se tratar de pessoa, de signo de
Ca,prieórnio. .

. ,

pBRA - Bom dia para. neg0eial' proJjl,lleGÚl.des, especialmente e,rn s.e tratan'do
de transação :ÊeÍlta com a,1gb1ém me Esca:t:)!}ião., Câncer 0U; Peixes. Pala
aumentar sua popularidade, saia e misture-se com ,pessoas à noite,

ESCORPIÃ.O - Aproveite qualq,uer op.artunidade de se beneficiar no plario
fi.nan,�eiro, (!Uler C0ID o apói(i)l de seu c@n;j,uge ou de- outras pess,oas.
É um bom peL'iodo pam JilÔif em mia sua c(}Jrrespondência e compJ:o
missos.

SAGITÁRlO _ Siga tua, intmçã0 .n0 que '!il.isser li'eSpeit0' a projeto�, imP0ttiu�tes
e assuntos do coraçã0. QlIlam.t0 à s,wa. saúde, evi!te excessos de eSforços
no ira,balho Pemse de maneira Jil0sitiva e creia. Re êxito.:

CAPRICÓRNIO - Dep0k. Q6l, mei0.-diill'1 você' terá um perí0d0 magní.fico e '

benéfieo para a· �licla séntimeJ'il,taJ, romântica e familiar. As. 'relações
públicas e t'mJjlreendi,mentos e().�j,untos, tatB;J,hém estarão favorecidos,

AQUÁRLO - Evite revelar seus, planQS, ou assu.ntos 'pessoais, P. tudo, esta.rá, ,

.muito bem. Pom.eri 0bter vantaj,0So. sucesso a0 pl'oe'ul'ar salu§ões ]i>a'lllõ
tuna questão d.e 0rdem Jjlnlfissioual (!lu, q,ue esteja, relacionada, com (ii

trabalho.
PEIXES - FavorabiJidaGles totais> pw:a .Ci)\ <>}>we' estivelr relaci0mad(i) GOJl}\ ilamíi]jar

pessoaS amigas e Co,lJil!pli'a ou ve'Ii�Ql de p,FG.priedades:' nnob*ál!ias � Sejro
, I l ' _,'

mais dinâmico ao encetar um empreendimento nôvo, Confie em si,

I,
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CLINICA DE TVh,tOReS" ,.

"

DR.. ROBERTO' MORI(;LI,TI: "

'

,

(Ex-Residente do HO'spifa'J A. C",Camargo _A, Asso:.
eíação Paulista .de . Combate ao Cânqer; Especialista pela
�MB-SBC).

I��!��������������hriW�·�·�_�m����-'-\tende no Hospital r Sagrada Jram�Ha,... diàr�ame'nt. �il' .-

14 heras em diante. .

,
, .,:

'

.

<, 'li'tÓ'IUYl�L.·.·
.

� .. FORNECEDÓRA . DE':
CRM-SC 968 _ CPF 02<19U218

,

Rua Tenente Silveira, 21 '-:- �FolI� 2768-. ·MÁt·EluhlS '.1./tDlt
,

D� r..ORBER..TO, CZE'RNA� Re,�resehtaÇ"ões. ém Geral ;e' Cónta Proprh.

C:;-"ICA' �E Tl;',,r'Q.,..E; , R� Dr'. F,,�vio Adultci, 933 - Estre.to _ ex, Posfal 821,

CIRURGIAO.DENTISTA � ,
«

. Fone 6693 \

'

I.mplante.'e transpl�nte de dentes _:_ .Dentistérí? :';pe�
Materiais. de Construçãó; Tac0s, Lambr·is, Papéis

flltÓna. pelo sI,stema de aIt,a rotação _ Tratamentú indolor
em geral, Sacos de Fflpel, 'Sacos de Plásticos, Material

- Protese fLXa e móvt'.l. Consultório: Ed. Julieta, �
. Gráfico, . .Recravadeirns para latas· redcillldas e baldes,

a?�l!r _ sala 203 _ Rua Jerônimo Coelha,: 235' _ 'h�,
Arquivo de aç0, Prateleiras. desmontáveis, Pasta ShlS-

rano �as 15 às 19 horas. '

i.'
j'pensas, Carbonos e fitas d.e máquina.

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

costureiro. Otávio, aguarda sua' visita para confec

cionar suas roupas: vestidos, saias, calças, camisas,
casacos, gl'avatas, etc.

I Galeria Jacquellne, 101. •
..
, �:'

-- ...���������������������,
...

'DR. 80BEB1'O, MOR.EIRA AMOBIM

),

, DOENÇAS ti.A PE':-�
Das Unhas - Do Couro Cabeludo - Micose _H

AlergIa - Tratamento da Acne Pele Ne'ye Carbônica e )

"Peelíng",

.i
DEPILAÇA.O

Ex.Estagiário do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo.

.

CONSULTAS; Díàriamente, à. partir das 15 hora!'.
, CO�&ULTóRIO: R. Jer0n.imo',Coe�h0, '325 -- Edifl.cia

, Julietl! _ 2� andar _ sala 295.
I' ,

,',

pR. ANl'ÔNI'O SAHTAELLA
PrQfessor de PSiquiatria da F,aculd&de de 'Medicina _,

.

. Problemátícà PSiquísa Niu:rose$'! .'
.

DOENÇAS l.\IIENTAlS··
Consultório: Edifício Associação Catarinense de Me

dicina, sala ,13 - Fone 22--08"":' Rua Jerônimo Ç'qelhQ" 3.�
, '. . , .)

:_ ít:JoríanopoIis �
--------- .'--' .__.... _.

"

r

f djls

.

DR.. EDMO BARBOSA S'ANT8S
ClrurgUo Deniist.

H"t"árlo: de 2a. à. 6a. feira, das,14 às 19' horas.
Rua Deodor-" 18 - Edi.Fício .Sorm _ Sala 13'

Al'END'E PATRONAt· ])0 INPS·

DR. �SEBASTIÃO MARTINS DE
MIIBA'

Cirurgião Bendsla,
/.

Protese Alta B:otaça{) - TratalOOl1to Inüo� Atende!
p.t'18 manhã, das 8 às 11· hs. e à tarde das 16 às 18,30 hs .

�#usi:va\ll1ente
.
Coln hora marcada. Edifício, APLUll _

sala 53 _ 59 andar -- tel. 4671.
.

,).'t.

DR. EVILASI8 CAOM
Advogado' ,

Buil Trajano' 12 - Conj:u,nlo.9
?AB-SC 688 :_. CPF 0078962.,'-19.

CAS,A NO CENTIl
"

.

.....e·se- c�sa grande' com 4\' qilârtoS,. 2! balute1roa SOo

dais, di.!p�ncf�nc1aS de' empregad'a" wage-m'", Tt'aw na rua

�l'. Mero ,Alvim. lW ou pelo f(lone, 4"04.·

'C'LUBE DO PENHAsco .'

.

BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE DO PENHASCO' avisa que (I

BAR e <) RES':fAURANTE estão, permanent;emente, à dis

posição dos associados, sendo permitida a· frequência ruJ
turistas e publico. em geral.

Flol7Íanópo!:is', pla1i'co/71
A DIRETORIA

ATEIÇÃO
Cosctlllra-se para homens, senhorM, crianças e em geral

�.fI'N:FECÇÕES{.' "

) MELLO
Tratar' com Mel[o, 9U dona Maria Teresa,' à rua Álvaro

de' €:à,rvalho, 34, �squiDll com Felipe Schmidt ,- 19 andar
- sala. 3 - Fone 2272.

RE�lDÊRCIA E LOTES
Vende·se tuna residência, situada .dO· .'J�liM

dAGUft_Çú', com duas' salas conjugadaa,. trê.!l quartas
bimhO, cozinhl\, dependência' de empregada, garagem

'laraRqa e estcreionJmento; ainda sem habite-!!e.

lO,,:,! - VeNdem-se, ótimas lotes, situados' DO

. Jl\RDE�f ITAGUAQÚ c�m' água ins·ta'lada, ruas calçadas
� drenage pluvial.

DmIGTR'-SE a rua Urbano Saies,. D. 3' - Fenei 2981:.
t,;."

PRECISA-SE
CORRETORES PARA VENDAS ,DE, T:tTULOS 'DO

CLUBE SOCiAL PAINElltAS.
. JiNF(!)\RMAÇÕES NA PROVENA LTD� ..

, RUA TENEN'DE SILVEIRA,. 21 -.,. CENTRO COMER·

ÇML _ S_\LA 03 .•

ALUGA-SE
Alugo un.d loja no Ed. Bahia, de ftente- para a· nua

João Pinto;""Primeira lecação�
pRONEL - FONE: 471l3.

� °'0

·Pr."ALDO ÁVILA DA tUa
ADVOG'ADO

c: P. F. - 001776628�

Dr. Carlos 'Alberlo Barbosa Pinlo
CRM - 583-8C ....... CPF 0026420Sl .

Ex-Estagiário Maternidade Esealá" I:.àranjeíras
Clinica de Selilhor.as - l?t'é-Natat - Preparação - Psico

P1r0f�láúiea PaoF31 Miii'.ternidade -:- Citologia,
Consultas d:1s 16' às 20 hOl'as _ Diáríamente.

Consultório _ Ed. APLUB _ sala. 76 "_ 79, andar.

AC
ADMINI'STRADQRA E CORRETORA DE

NEGOCIO LTOA.

Rua Felipe Schmidt,. 51 - G!lleria' Jacqueline, 7

ADMINtS'TRA�ÃO ,DE BENS - CONT<RATOS DE

) ;
LOCAÇAO 1: INTERMEDIAçõES DE !MõVEIS

Profi.ssiona1is altamente especializados as suas ordens
VENDAS

Terreno em Coqueiros
Lote à Rua Marques de Carvalho _ com 324 m2.

Terreno no Jardim Atlântico

Lote no Jardim Atlântico, medindo 324 mâ,

Apartament.os em excelenre : localização
,

2 Apartamentos no .Edifício Sã� Francisco, com

dois quartos _ sala _ cozinha _ banheiro - área
de serviço: sito à rua Arno Hoeschel.

Totalmente financiado.

Apartàmento no Estreito
2 apartamentos com um e dois quartos -'- sala -

cozinha _ banheü:o' - área de serviço; localizado fi

Rua General' Gaspar Dutra.:
Totalmente financiado..

Casa à Avenida Rio Branco

Uma 'casa: com 3 quartos sala _ copa _ co-

zi1rh<t' _ banheiro e' terreno medindo 180 m2.
Terreno em Coqueiros"-'-' Localizado. na Praia

do Meio.'
'

Casa em Coqueiros '- Localizada na Prata do

I ';If Meio, 2 quartos '- I sala _ cozinha copa) - banheiro'
área 'de' serviço. .

I '�� Casa de. Madeira ;_,_;_:, -Localizada' na . Praia do Meio:

--

t.

OSMUNDO. WANDERLEY' DA
.

NÓBREGA
/

(CPF _ 001844209)
Pareceres e Consultas Jurídicas

c. A.··SILVEIRA 'LENZI
\(CPF, - QI)1948329)

Advocacia de la. e ?a. instância - Justiça do Trabalho

Atenc;Iiménto a� Interior
E�ritório: Praça XV de Novemllro, 21
Telefone 2511

: I: Florian?-polis

Conj. 302

'Brs�;WALDEMIRO; C'ASC"AES'
OS·RI· IEGIS

. MARIO. CLIMACO DA SÍLVA,
.. Advogados ,

'

.. Ac. Ri.cardo Maciel Cascaes
Solicitador .

Ed.. Jot.ge .Daux __ conj. 4.(sobr.eloja).
Rua dos Ilheus, esq. Araújo Figueiredo�
CPFs: 00183441.l9 - 000100491 __ 0021371129

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

-;

"".

PROHEl
Vendendo

.ITAGUASSU .','
.

CASA· com dois pavtmentos, tendo na parte superior,
:3 quartos, Iivíng, 'copa, cosínha, 1 banheiro, parte inferior,·
sala de costura, dispensa, lay.allderia, banheiro, área de

serviço, área construída; 227,29 m2- área terreno

380,85 m2..

A PRONEL
Resolve seu Problema '.

.
.

Rua Tenente Silveira, n. 21, sala 02; Fone 41'63

BOM'ABRIGO'
Rua Hermínio Milles, casa com 2 quartos 2 salas,

COp8., C�SUnlá; bánQeiro, '- garagem, .
varanda parte de:-

trâz, sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, cosínha ehur- ,SAO MI�UEL . .'

.

, ,
.

rascaria. terreno de ,360' tn2, eenstrucão 100 mz. EM SÃO MIGTJEL, cofif frente para a estrada federal
CANASVtEIR:AS .... . . . e fundos para a estrada ltstadual, Uma Chacará com duas
Local Jardim Marilânõ,ia. 3 lotes de 1.260 metros, casas de rnadeira\em .tel'+en<1:de 1� m;il metros quadrados,

.eustc Cr$, '18,Qoo,0'0.·
. . . j' .

,....
.

senao 120 metrcs.para .estrada Federal e 80 metros pela
\C�TINENrE c

,

Lo t S t' Estad�l.. Cr$ 4(U)0()',Oo.-
'Jardim' Continente _.

. tes en re a rua., an a. .

ED.IFf.CIO PRESII;)ENTE
Saraiva e Av. Ivo Silveira." Apfll"tamentqtipo' ,"�!' no 119 andar c/3 quartos,

Um 'lote à AvelÚda Presidente Kennedy ,medindo sala, c.opae c�ha� bàryhei1:'ó,qUru.'to de. emPfegada c��14 por 35 'metros de' esquína,
. .

banheiro, área; eonserwâa 118,86 :m2, pronta, entrega,
A p A·1t 1 A M $. N TOS Anartaraento- t'fpo' ,"C' 00 11.9 andar c/2 quartos,
EDtFlCIO "A,LeIOM" sala, cosínha] oo!ih$"ct,. (itea .de serviço, ã,re� construi-
Com ,.fin:andaroento em H) arros pleno centro da da 69,97 m:?;, pronta entregá.

.

cidade ao lado.do Teatro, �rópri9 para çasal sem filhos .

Apattam�to tipo "D" no 119 andar c/I quarto,
Oil pessoa só. A mefhor, ofertá do momento para em- sala, copa é cosinha, banheiro, quarto de empregada
prego (le êat5ita:1,·,

" -'

com banheím, ,âr'ea (le' s:é�tço; área construída 58,03 m2
( EDI1=1CIO -"CI:-tSA" . Apart'amenw' tipO" �Al no 59 'andar c/3 quartos,

.
,NO' ponto maís. cen,tf,al. de _Florian6poli!l, �onjuntos sala, eot\ã é eosínâa, �e.i.ro,. quarto de em.preg�da

pará e�tQrios. e ·consult6rios. ,Entrada pequena CO>JI, com b$heixo, área de serviço, área construída

grande, firiariêiainellto.·
..

. <I ;" '��I 118 86.m2.·
.. ... .

.

EotFlClO .IIJ05m ·\V:E1GA'Ii. '. "rl� iii' EDLFIC'O ARTUR· .. '. ". '.

'

'Apartamento para phnta· entrega; pre'ço .fixo· sem Apartamento' €Om I q1llarto, sala, costnha, banheiro,

reaj'Usté., .' ... ,

.' \: : �., .,ti: quarto t de emprçgada com :canheita, ,ªrea. de serviço.

I ;C,ASAS _ CENTRO' .

,

R'IO, oe JAkerRO"
,

.

.

. Casa. na' rua Vida!' ll:átrios,' D.·· 60�' com grande. ter-
.. Vendo Um' ap·ãI'tamertto pequena nd 3\) andar de

renê;,- é -'ponto' cOJJ1etciaL cr$ 100;000;00 de entra:da e prédio riôvi na rua Barata Ribeiro n. 316 ror ..... -

.

o sa'ldo a eombinar•..... , <l."��8I�� C1$' ®.OOO�O, ,ou. Perp:n,11;o por apartamentD em FIo-

d..... ki 48 d rianópolls. �

,Mansão ,D6 Avem a uompos , n.··. , gran �s
,EDIF.iClO ff;t\JUB'A _.. COQUEIROS

salas;. gJ:1�des quartO!,· MWing,: 2 banlIeiros, dependên· 'Na pr,ara do'Meo, Apartamento de 1 e' 2 quarto�,
.
clá$, de" e.DWregadOl!; '", gara:�m, construçãó em terreno

entrega até aezembro.·Grande. financiamento.

. de 25

POt"I'.
.' m.etros

.

qua.drlidOS
. no melhor bairro res1- .

TERRENOS _. .

. uencial de' .óriánópolis.·
/

,

. .

S
. CONTI'

'.

'TE .

.
....BAllJil.EllW .. :..... .... . .... , . .. . ..•

. vENDo uma" fabulosa'área de terreno na Estrada
- ESTRFltTO' , Velha' de "SáÍ"reiros, com fundós para o mar, Pleç(> de

CASA. á Rua, Melvi·m Jones, Atraz ·do Posto 5. Casa .�
.

.
, ,,0CaSl\}O. .' J , ,

oe Mi1ter.ial: c/150m2 de C0nstrução c/3 quartos. sala, copa' 2' Lote:s' med'in:do 10' x .. 30 600 m2 a rua Ad50 Sch·
cosiFlha, banl1elro e. garag�Jm. el r;m· rancho, de m!,de�ra mi€l± em. Barréir6s 'prfio Cr$ ·6.000;00 a vista ou 50%
com ;111m2. cf es('rTtMi0. lavanderia e deposito. de: 'entrá-ia>(i) sà1'do":í c'Ornbi.nato'

EDtFlCIO DANIELA ..' APAR1'AMÊNTO .

Grande. t·oJá- para fhlll' comerciais, localizadas. em EôfF.fClÓ PRESIDEp.n;.e
"'"

ãrf'â de gtand.e-. densÍdade 'habitacional n<l rua Amta Apal'tàm:érító ':FÍp0" '�D'; nó, 12� ,andar; com 1 quarto,.
Garibaldi. n. a5� preco rle ocasião, parte fi.nanci<ida. 1',a1a .de estar" e:jantai( cop" 'e cosinha, banheiro, depeno

CAsAs ""'" CEN..TRO '
.

.

dênçias . d� empregaç!a, .

.

.

j
i .

•

PRÁTA DA :SAUD)\DES
'.

EOtFfC10 ,i;LORJAN6j:iOUS
Casa itná Praia 'itlall:,SRudades; frente para o mar, Apartam�l;'tb' oorp ,,·3: quartos, .2 salas, 2 banheiros,

�onstruid'a em· te�no de-. 6(';)0 m2:- Preço Cr$ 50.000,00, costnh..a/.dist>�.HS�,'·l:lanhé.U:n e quarto de empregada.
com financiamért.io.

- , _.

L4GoA· I)A 'CO�EIÇÃO
EDIFrelC!J NO\tMÁNOYE : Rua '(}s'h� -br��a, :casa de 'máterial em terreno de
Um ótimo' ,apllrtame:J'f,�'na Praia da Saudades. ,�om 15 x 6"0 me_tr!is:,. }..'

.,.

11a'l social .3··quartos, 2 banheiros, sala, copa e ,cosinha, COQUEIROS .'

.'

,

.

j�m -de iTl"(i�o, � va�s para gar:J.gem.
'

,Na' �lftial.d<r Sa.udaoo-Jl,m' terreno com UI por .27 mts.
SÃO J'ó�t{'

, ,.." ..... ....

CE'NTRO
• . . ,

. .." '. ... .

Rua Assis Brasil ,-,--o 'Ponta 'de Baixo Casa com 7' RUi! Bofáhrv:a; n,.22� �iSá'com 500 m2 de construção.
('omtl:>,rtimentós com 96 m2 recém co�struida, sem 'Casa N6va d�"Alto- �arito na rua, Rafael Bandeio.
F...ABLTE-."E: Área. do. terreM 32.3,1}7 .m2, com 12 mts. de r:a, pté'ço . C.r$ . l75.000,00 cIe�.én;trada; saldo a combinar.
frente e 27.2ü mts, de fundos. COQUEIROS .

APARtAMENTO'
' , .. " ..

.sito.. a rua 'AMl Cápéla, tetietió medihdo I? por 30.
R�a 'Hetiiríque' Brtl'gaman; n: 15'- Arrartamento com CANASVI'!S1ltAS .. '.. , .. , , . .

'

,

2 qtw·rtos.' s::íla; . ba:n:l1eiFG;- '(,1os1IJlha, ·deijeJllGlêjlcias de em- 'Vende-'6e UIP' ·ótXmo' t'erreJlo., em, Can:asvieira medindb
pree-:\da, pintura nOV::l bora acabamentó, 2 armários em· ZO,OO 1m2, :pre<;o .�.

.

hutid0S e �a'ragern" 90.· ,m,2. . . .. .

.��
'. "".

.

-

Cr�i -:-: 1'948. e .1.903: .

I
r i

,

\

-,
-

APARTAMENTOS .1. :t: ,E·R- R E ·N· O S

Pronto, . novo, setll'J. habite-�. de esquina, com 3 CANASVIEIRAS·' ."":" . ,2. ter.re:nQS ..
com :ãrea total de

dormitórios, 'dep, e�p,:regada,. 3 sacadas; sinteco, ba- 759' m2. Pre�o de ocasião. Excelente localização próximo
I
nheire!), S0é'iált colórido, cozinha oolorida· e agua, quen� ao Hotel. 'Sé<imi, p1:iÍnQs,':timpos e desocupados.

'

te, áreà 'de Servir.o éolôl;ia:á,. 2' . entradas, com garage. OSMAR' :ct:JNHA ._.., . terreno" úmeo' na Av. Osmar

Com fiI1Fncial'l'1ento.'· ,"
' Cunha; 12, metrós- de ,frente pr(mto. para Edifício, fren-

,220 M2. pronto, no�, _,
desocupado, de esquina, li- �e P81ta o Nascente.

$.g, 'salã' 'cfe
.

jári.fáf
. g!lbi'rtete,' 2 b�nheiros sociais; 2 "13EIRA�MAR NQR'fE" -;-.,- 830 M2, 41 metros de'

d�p. elE!' �mpr�g3'das, água" 9:tl�nté'. .smteco, garage, Jar- �rente' pára' R Av'eniéà/' desôcupáâo;. tórrà-se por 93 mil

âllTI de ·:m·V6Imo,· prêço .eom: fmanClamento. fi vista... ..

Dois . do.rro�tÓrjos. . de frente, com' sacada, frente ;BEIRA 'MAR. NORTE:" _:_ terreno elevado, 15 me-

nascente, dep.· em-pregácíá;
.

biúlneü'ô 'ccilo'rido, cozinha h:os de fr'eIíte; ;fabÚlosO para residencia o.e gabari�o,
colorid.a; 'água' quértt'E!" ,sifit�(!o; 'ma' de serviço. Pr�ço :Jrêço 110. mil., ", . : _

,

com fimmciame'ntO'. Sem· hábite-se. BEIRA :.-..;MMt. NORTE' - frente para o mar e

Av,· RIo;'.�taiJco, ,apartamento' térreo, com 2 dor.. Av, Almte ... Lamegi>: 3ü �de. frente por 4e- metros ue

m�tórios, çqpa •. c,Qz�nha, .livin�, �anheiro e dep. de .em-· 'undos. Prêcfj,� ·26�},mil..
g da POR AREA' .CONS'l'R.·u.·mA - Av. A1mte. Lamego,pre a . _ d

, EdHíciô �iigá'dE!tro F'�g$desi 2 d?npitÓor.ios, 2�
A

ano ::15 .metros .'J;1e: frente; ner. 80 metroS de' fundos.

dar; S'a'b; eozUl'ha,' banheIro· ,e ·área· cle serVIço. Preço: CONSEL�O: lVfÀ.FRA - 12 metros de frente,
45 mil e@-]'Í\. 25 mil. já :fin3nc.iados a base de 360 men· [[gora com recuo 'normal, ótim'o para incorporação de

sais e 20 mil aceita-se' permuta por terreno, casa, apart.' edifício. Prêço: ;somenfe 30 n;riI.
tipo kitélID�tie' .ou ·:fJ:iriÚlcüi·se�

. .
'

�TOI)IEC� . �., llfa
.

agronô�ica, lotes de 27_ l_!1JI a
'.

.... C
. k S.-A 'S _' 35 mIl com fmanculIne�to prontü_.8 para construçao lIDe-

Com 2' pavimentos,. mim ..200 .M2 de área construi-, J ç;iata, em local de' finas' re�i:dências. . .

,

da" 5 dormitódos,. 2' ha.nneiro-�, 2 'salas, ãrea de serviço, LOTEAMENTOS
'. páteo, �éspensa, dep. empregada; Prêço: 95 mil .com.

- 50 'lotes já, com 'ruas. abertas, tôd.a a terraplena·
_! 40% no atô' e Sa1do' 1

'

ano�'
, , .

_. gem, jl!l:ll;tO ao :QI)ibus . dentrQ :da. ilha" .
podemos entre-

I ótihia' tésídencut de
. alyenana,�com 128 M2, tendo gar com ruas asfaltad'ls, pr�o: 200 mil. .

.

3 dormitório\' oola· estar é jantar, gabinete, banheiro, CAPOEIRAS' _ 30 lotes com ruas abertas, com

gar.age,. ãrea,. �ervi.çp." t�rreJl& ,de 13 ]lar 45 metros, prê· tôda a terraplenagem,' podemos entregar com asfalto,
ço., :55 mil a cómbinar. Aceitamqs apart9 no ceDh�o. junto a' ma Geral. Prêço. a estudar ..

I. .. CÓQÚEItfóS':":':' êàsâ
.

dé' "a1veflâl:iá, n"ovír, sem lta" '. Y 'FAZENDA I .

biti<'se; , '2'
. d'ol1nrt'6tios' � livin.g; . garagem; ·banheiro,·, co- '2€2,000: M2, 'com 500'. metros de belíssima Praia,·1

zinha. ,Pr�Oi .4& mil ,a(;!eit�hse. ..BNH.
.

na ilha de· Santa' Catàrina, 'única' com gnlta natural'll'
CAPOEIRAS. -:-. c!lsa. 8!llRI,a .com 3 dormitórios, no· de h'inta' metros'. àe' proiiundidade, 3 çachoeiras dei!v.ra, sem ha�it��S:8,. arn�lo_ �anhei_ro, .living e sala de

.. jan- água doce" se� para. lote::imento, clubes e etc. Prêço:
tar,. bom terreno, pequéná ét'l�l'ada e .saldo pela CaIxa a somente 120' mIl.

: Ms'é dE!' 200' mensais. ' . , .
"

. .. ....�, C�SAS SEM HAB'ITE·SE -'

I ..
, J I' AV. 'li'litOMiPÔ�NSK]'.-;-; .resid�ncia '-de alvenaria, '

_ 1Jma casa' de alvenaria, com 122,9 m2, possuindo
.. ,

com 3 dormitórios, (ropa, cozinha, banheiro, l'ivtng� área ,4 <quartos, sa�lll,. c'O'J1)ll, cQzmna', b;mheioro, circula�ão e ga·
de serviço, roda'" cer.ca·da . por árvores, bom terreno.' 3 !agem. ótima zona residenciaL Entrega em 90 dias.
anGS de usm Pr�o: I(')!) mil. a curt9 praS8.

' Cr$. 51.802,00. Aceitamos· financiamento do B. N. H.
'S Ai. L, A S _ Uma residêIlcia\ de alvenaria em final de cons·

COMASA ,- 8«:' aondar. com sanitário, 57 rn2, com", trução, com 85;78 m2; possuindq 3 quartos, sala, cozinha,
finandarnento. \..' ...

.

' bílnheiro, circulação e gara�m. Azulejos e pceças de J
ED. M. pAUX - 29

..
e 6� aMares, A3 M2, com sa- bàn.heiro cal�rMos.· C1'$ 31.�6,49�· Aceitamos financia- 1

nitário próprio';' em.' final de construção. Preço e con· 'mentO' d& B .. N., H. _$ntregâ em 90 dias. í
dições e combirta:r� ,.� ',�" '- Uma mOrad'i3. de afvenaria semi·acabada próximo

" ... , ....
L A'N"C'H'O,N' E T E ao centro, com 93,28 m2, pos5Uindo' 3 quartos, sala, co-

,Ponto centráf,' 'c()m'
.

fôdás as instalaçõ�s, fornece zinha, banheiro,· cireuf;lçã'6 e garagem.. Terreno de 250
.

refeiçõéS',' fancl'res,' 'cigarros,' ·ótima 'c.ozinha, pi:ro de pa·· ·m2. Cr$ 40.446,40. Aceitamos financiamento do B. N. H.

vit:réx, ótimo· ·faturamento.. 'Motivo da. venda: .DESA··' Entrega em 60 dias mais ou menos. /

VENÇA, .ENTRE. .s.óÇlQS"'. PrêÇ6' com financiamElnto. "
-,- Umà casa de' alvenariá de' 91,40 m2, com 3 quartos,

.

. .... '. '. . L, ,0 J' _A S . sala, cozinha, banhéiroj circtita�'ão e -garagem,' Rua cal·
, Terreo do Ed. J. Da,ux, à' ,rua dos TIhéus, 68 M2, 3 cadas com l$tas de CImento, tendo no local agua e luz.

portas
.

d� a'ç'O',' com' Sámtário'., desoc_upada, 'nunca hani- Entrega prev.is.ta'Lara j.ulho/71. A.çeitamos financiamén-

tacl':l, pFe!i!G· de. .ba.:r:bada ,CGÍll .. finanCIamento. to do· B .. N. H. Cr 39.766,20.
_

' , , J". 0. .. J . AS, .

: - -,Pma reSi. êticla de àI'venaria �fn' acabamento de

LOjll, terréa, ..

com .'ap.lto�iItuldame�te 136 M2, nov.a, 86,24 m2\ .P�() .4' :quartos; 'sala; 'cozinha, banheiro,
nuJlclI fdI. habifa·áá,'.·com . sa:1'1i'tãr.jo, óthno' po.nto para <;il'c\daçãcf e pagagexru, Entrega, a, CUl1to. prazo. Aceitamos
merceatia eU' Pádaria, �a"Se na base de 350',00 o m2. fin,ancialilfetrto ,dQ )3, .l':l" � .Cr$_.37 ..TI.1.,20.

•. , .C,K A .ê,,·A: R: A S' - Uma residência de alvenari� quase terminada,
CAl\{ASypi:;IM$. -..--. fl."�*, 1']1ra, o mar, 12.000 M2, . de 92,64 m2, com' 3 quâ'rtos; s'aIa; cozinha, banheiro, ciro

.arb.li)risada, água corrente próprIa, livre e desembara·
.

culáçii;o e garagem: Boa" zona· resideneiotl próximo ao

çada, 6ó 'pof1t6' êhié da ·pra.·ia:.· Tem uma casa de madei· Centro. Éntre�· paraI n'1'eados ,de junho/71. Aceitamos
ra. Piêço: -120<·mU,�, ct'tJrto, praso. .

.

financiamento pO. ij. N. H��r� ,3�.3\)7,6�.
MÓR'RO' .�AS, PEDI1tAlS - 125 metros de frente - Vma casa .. de 'alvenarIa para breve 'entrega, de

para o mar, '2SJ'lOt)l M2�·�êçó_, 45. mil a' curto praso,
.

'78,fU m2�, com' 3 qWirtóll;' 'sala, cozinha, banheiro, cir-
Rua Vida1 Ramas, terreno C01l1 22 metros de freR- culação�' garàgem; Aceitamos financiamento do B. N. H.

te, prêço' 50, mil' a vista,
.

Cr$ ·34.8111.80.' '... r

.
Itapema.- lÍtea d:e, t:emrs C'om duas frentes ....,.. úni- TRA.TA}l: ,Galeria Ja�ueline loja 9. �

(la - frente pa� o mál!' e- BR:,.lOl, 1.000 M2. Torra-se; SAW&-LAR EMPREENDEDCtRA IMOBILIÁRIA

·'permuta,se.
.. " A MAIOR, EQtrIPE DO ESTADO.
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NA tAC.OA �A CONCEiÇÃO'
Restaurante e Lancho!\ete

lO'UARtUS
r Restaurante: a, la. carte ."'-' .peixe,. camarão, '!in,

estra, carne, gali1íha, bebidas naciol"ais e estran-

. gef:ras.

I·
,

.. . Lanchonete: a la minuta -- sorvetes, ciganr01.
.

bombons,

salga.dil1hOS'.
sucos, vitaminas,-

san.d.
uiche,

I'I doces. AMBIENTE SEL·ECIONADO
\ .

..--
...

-;., I". �l
-"' . .,

........ �� ....

-

Acaba de ser inaugurada à rua Deodoro, 7 a mais,
.

nova loja de confecçõe�. ,

, MENINA .. FACEIRA ,.

I apresenta as últimas novidades em malhas, para me·

ninas·moças, 'Senhor8� e criaNças.
Pantahmas _ túnicas, _ blusas - casacos':
Lembre-se: Menina Faceira .fica na rua DeodG17o,

I número 7.

CERTIFICADO' EXTRAyIADO'

F0>1 extraviado o certificado de, Volkswagen . ano 19S7

eôr Verde Çaribe Motor n. FB-619,!!J6, certificado n.

. 104590,. de propriedade do sr. Moacir Fernandes.
-

1-0 CENTR.O
,

Aluga-se o primeir0 andaT do prédi0 à R. Tiradentes,
26. Dois Escritórios _. duas toiletes - duas salas de es·

pera. Tratar pelo fone 2131.

.....Cir-ur-gião·Dentista. "

Curso. de PÓs-Graduaçã0. em.0donto,Pediatria .pela! Fac.: .....
de Filrm. e, Odontologia de Araraquara .,...,-,São .PaUlo.

CUNIICA DE C.RlANÇAS E ADOLESCENTES
de 2a5. às 6as. fei,r� - 8 àS! 12, e 14 às 19 horàs

.

sâbildt>S, e às 12 horas.. .

Con�.dtório G!jleria COMASA; 4�'andar _ conj, 408'·
Residência: R Silveira de .ousa 8 _ Fpolis ..

I"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'RUIJENS ,ALVES
I '

, I ,REPRESENTAÇÕES, CONSIGN'AÇõES, COMÉRCIO·
-. .' ,D,E f\'Q,!OMÓ�I$, TRANSPORTES E', COMÉRCIO

'EM G$Al.
"-

'RUA SÃO JOSé',_ 426 -- Fone 6412

"

.

t

,
.

,

-,
, '

" l,
t .r í.

CO�fPRÀ; TROCA E' VENDA :.DE VEf.CULQS
"I _. ;

/

:

\,.' �",:"
1 I

,I"

"!;11."
,.,-, .:

, ,� , i
- - -

.

') �", ,'-"
. ' ,

. \ �

� v"oIks .beige : '.,/." : .. '. ",� •• ' .,•••. j... 1967

'Fascão!OK ..• ':.: : :,,,.;;,•••••.•••• 1971
; I� V�lk� azul'

' ' 1!}63
;.

'.
. ,

.

: ,_
'

.

'.

.t- Volks" branco" / /; .. : •.'..... 1953
" 'Gordini �inza '. : ....•. i •••• '. • • • • • • 1965
:
". Dodgé Thlrt :Góu'Pê Luxo 1-.Amárelo .Carajá 197r1,
, Corcel Cóupê Branco -Starídard r "'Oi'" 1969

t Corcel �_jje '4 ,'Portas' ••.; �.. • 1969

':KaIma�ghia ,Vermélho MOl'ltana '....... .. . 1970
'. Vamnt Vérnl.elha .. ;. '.'. '

... : : ; ..... : , � ... 1969/70
: VáJ;ia�t

.

y'erdê· . .' .

. 10090

; Fuscão. Az,uL: Di��,�� � : ;': : : :':: : : : ::: :: : : 1971

>Volks 1.3:00" �iul CobaltO'::'�I;' '; ..':.;; ; I.' 1970
, ,Volks 1.300 Vérde Fôlha , '; . : .i. : .. : '� , 19'ro

< VOlks ).�o ,B�rico tatUs. : ... ; .. ::.:.;;;.. ·1969

�vóAci 1.��€I',v:ernnelho ,<rl'ená:.: .,� .i,'.,�":. ;'" ·1967

'.��ArN9.I� ,:,�, '.� .3f1 �ES
i '., Ao COELHO'AU� .

: ltul ioã<J PiÍlto, "<lii: _: i<'Tnle, 27,77 -::Florianópolis" .

�,',.' �, ',; c
(

,
"<'� 2--'-,'�:�-=-_-=� 1

<
"

JERDJItOBI" AUTOlftwEIS
".

I
i ," ',.

�,
, .) ,

\' 'RUA' 'ALMIRANTE' LAMEGQ;' N: 170
.

".,.FONE '2952
,

, ,'"

KARMANN 'GHIA 'TC .:.._' (OK)., ,. : .. .' :... ' •. � ... 071
.

�,GHlA �.' ...•............. ,•.•

,CORC� �T
'

,'o
'

••• � •••••
"

•• � .

lTA�:RATY : �'�.. ,�' .. : ,.

ÓPif\LA WXO " "

';
..

:
o •. , • " ••

�
••;.-.� o·. ',' •• ',' •••, • :"

f),PALA,,'STD. ..•... ,
' t...... 69

t��iO':: . ::'::: ::'::�: � :,;::::'::,:: ;::,:: ::'::::: :�
ESPLANADA;·;
'Esi'
ES

I

,

' OLDESMOB '

'

./ " ..
"

,

, 'VOLKSWAGEN 4. 'PORTAS
.

RURAL. '4;x 4
' ,.".

69

CHEVROLET ,;. .

. ", ". o,

'

56' '

,'" .. � '.-.. � .-..
-

' .

LANC,HA A 'TURBINA:, "

. ,

. '.

:. FINA';k:iAMEN·TC{·'ATé' 30-MESeS
.1' :' • ',' -: '_

•

'��f,:if.�::::�� :� :����I, ,_

'I ,

, ,

.

" DIPlOMAI. .
.

.

'111'I �ua Felipe Schmidt 60 '7' Fone ''20-51
•

DEPARTAMENTOS.' DE' CARROS OSADOS
K�mbi -_:__ Verm�lhaO; : ....... : .:.. � , .. ... 1969'

f
' ,'.' ,<,':':' ". .... • I

K:úmb1-:- Branca, ,.' � ....•1 •••• :••• : •• 1999 �

Vblks _;, �J,e : : : •. ._..... ...... 1969

Volks � Branco J ; ..• : ..••,-. •••••••••

Volks ,;_ Azul.'
'

....• ; ..•� ': '.' ..

Vol.lrs - Ve.rmelho ; ..

:Aéro, ,- V�mielho ; .

Aéro � .A.zul •.... , ;; •. ; ••••••...•••

l,{(H'al :_ Cinzá. �4: .. : '

.

Rur'al --: AzuI .: ......•.•..•..•.• '

••...••

Piek-Up _ Azul Ax4 ;' ..

Pick-up --: Azul
'

.....
'

, ..•.
'

..
'

••• � •. :••• '

. .

'

Ii=STR�ITO - Flori-anópolis ....;, ,Santa Catarina

RELAÇÃ.O DOS CARROS

1 V:oiks
1. V ... 'ks

Volks-

'

............•...............
' 197Ó
'� 1969•••• � •

� o,, ••••••

1966•• o". 0_0" •••••••••• ", ••• ;, •••• o' ...

Var.iant ,',
'
.. :.; . '., ':0' . , o' •••••

Pic-up OK
'

'.: ': . .' '" '.

Cbi'cel 'OK .:': '

:.: ::' �i.;·.
COl:cel .

1970
197.1

1970,
1970
.1969

Esplanada ". . ..
.

1969

y(lnaguet .' ..
'

:: '," .,' '.'
. . . •• 19,65

G�laxiç .
"

, .. , .. , .. .. .. . .. . .. ..
.

�1967
'1\' Çaüíiphão Mercedes' Benz .: ': 1966

·rt;�I�'al )Villys :' ',:' .':., :. :., Oi' 1962

F Corcel 0'0' .l •••••••••••••••••••••••

',,, "

68

70
68

'

69

69

1969

1967
1968
1963
1964
1965
1965,
1969
1970

. -

l�=;;m....m-'. _._.__ �__ �""'.
-

.IPlllN(;A AUTOMóVEIS
COMPRA VENDA E, TROcA� ,'p�.' �.e.íêU.LOS

Rua 'I de Setembro, 13 - Fone � 38B6 .

1 Volkswagen : ........•.•.....':.. 1968
I ",

'

1 Rural Willys • Oi Oi Oi '.' 1964
1 Volkswagen . Oi .. • .. .. .. .. .. .. .. • • 1965

Financiamento até. 36
-

mêses '
.

.

-

, "

J'

����==�����-=-"--�_�_J i

': NOSSA ÇASA .AlTOMó,VEIS.·
f

I

_ troca -;- fjnancià:tnes:'to�· , .

R. Vidi;ll Rames, 41 -' F�l'iangpolis'
Comércio em geral de automQveis;,J..., co�ra·-·venda'
Ford Corcel - 4 portas . .:: ... : �..... 1969

Ford Corcei, Ceupê , ..... ;'.. ; .. :� '.' :1969
Volkswagen ,,·.'.•·.·.·.·'�'Oi ••••.• , ••• "1968 �

Volkswagen ', o ....
'
..... � ... ,0 .......1 ••• ?� .-o_, 19GB

�::ag:�;y����ma����. : : : : (� : >:.; :,: :,: : ,; :',: �
.

,i::; I'Vemaguet DKW '

o • ',' .; •• / ••••• :••• ó 1960 Ii Pkk Up WiIIys : 0::"','" r'" .:..... Úl6iL, II 'é ':"$1� __ I
��

,

.�
'" tom'

I,

'Alfa Quolidade-'

FIN'ANC1A':M()� ATI! 36 MesES,
I
MEYER. VI;'lCUWS' LT1:>A.::

'

.'
.

Rua �úlvl� AQ:�çei, �'l �,;ESiréito.
Telefone!

.

63-93, �,63l!9 !

AUTOMóVEIS
.

'

Simca
"

. o ., o ••••••••••••••••• ; •••••••• '

Regente ..... '., ••..•• :c.•..••••. '.: •• , •••

EspJariad� ...• , ....•••
'

o � ••• '

••
'

••
'

.

Dárt _:_ 4 porta& luxo' : � � • � : :
Simca ,'].:'ufãQ .•.. o' •• '.H" :., ':�.�. ':: •.•,.•••

Galaxle Vermelho : �. '���"'"
O II '

'1'
'.J ,;" ..

'

pa a 4 Cl mdros luxo ••••••.•�. "-: •••;.;.
CAMINHÕES I. .' "

, ,

F-600 ....•.•...••.•••• '� ;'••',: •••••.•••
F-600 ',' � .-., "'; ..

19f!3
'

1969.
'1969
,1970

19Qf;
.1971

·1970,

II

Comérci� di ::Aulomnéis e

Acessórios, APôLu >LId'a.:
�ua Dr. Fúlvio Adl,lcçi, 11'. 10'45 .:_ Estreito

Fon� 6284 - Fpolis. - j;c.; ,

.

_
.

"

.

" .

Corcel 2 portas branco luxo, ••••• ,,. •••••
·

•••• � �
Corcel 4 portas'azul STD ó: � : � �

,

69

I ��rc��4 p�:��s.. :�l��� .:��:':::: �o'::: ::�:::: �:: :':. ,��
V,ariant) OK : •.. ;; : � 7,1

Volkswagen vennelho • .'.'..... : ..•.•: •. '

.•• , •••••
)" " / /

"

Volkswagen vermelhq' •.. , •......•... '.' .':',' :- ..•. 68

Volkswagen vermelho •. _. .•.....• , • . . • . . • • • . • 68

Volkswagen- vermelho '.'" .. ',' :, .•..,.; .... l 66

Volkswélgen tranco ; , -':.' o; •• ,'.' .:; •• ; •••.• , 65

�Volkswagen branco. . .. ,
'

.. :
'

...•
'

..•. , . • 64

Volkswagen branco •

'

", >Oi :: ",' .. '••• ':,�' 61

Volkswagen verde •.. o .'•••••••
'

••••• ' ••••• o ••

•

69

Volkswagen 1600 branco
,
..

'

••.• ó • • •• ,67
BKW Vemaguet qeije .. ., ." ; ... ; ..... � 66

DKW Bélcar beije : '

.. Oi �;.: ••••••• ;. 64
, ,

Aé�o /Willys creme " �,•.•.•.•• : ••. :....... 6�
Aéro Willys verde � •••• :, _66
Simca Emisul branco e verde � •• .; ••••••••'..... 66

Simca verde Co '. � •• ., ••••• o •••• _ •• '

•• ,� •.•• ,
62

Ford- azul e branco �'•••••• r.'••• :� :. SI�

Ford F-I amarelo .••.•• .: �. ;: .'•••••• u�... 51'
Opel 'Olímpia verde �' �".' ••••••• 51

G'or'dl'nl' I I'
•

65
I

amare o •.•• � '

••••••• � •• rí •

'

•• o .... � ••••

Gordini' J:)�a",co' , .•••••••••••••••••••• '! •••••
'

63

Fin�nçiamento: ��, 30' ou' 36 mêses
_.

�-:-_::��:-===:��.:=;�:=::-===�---=-�� I

.69

69'

, -'- I· I

I

_

t .

R. Gaspar 01.1"", 9q, .... Feme,"6359 • 6632

Compra; troca e 'venda dIlO -Veíéulos" .

I • ,� ,'"
�

.

Opala branco teto de vinil' .. , . . . . . • . . . • . . . •. • • 70-

Corcel vermelho � .. : '. ,. .. . . .. . .. .. .. .. • .. .. 69

Sedan Vo1kswagen vermelho ..•••• ; .1•••••••• ;. 66

Sedan Volkswagen dinza prata .. :.••• ; •• � • • . . • 66

Sedan Volkswagen azul : ••.
�
.....••••• ' 67

,Sedan Vol!kswagen verde caribe •.• �. .. ..•••••
67

Sedan Volkswagen vermelho .. ; ...••....• ô ••�.. 68

Sedan Vol,kswagen verde ca:f1bey' •••••
'

•••••••• : ti8

Volkswagen Sedan verde fôlha • � 0'.... 70,

Se�an V6lkswagen azul cobalto • ''''Oi, .. ;;'.. �'. 'I 69
Variant OK verde fôlha ;'. Oi ••• ;.... 71

TL OK branco : : ;',' 71
. ,,',.

.

,,'
KombI beIJe chlro/ ,., .. :.,.•.•.••••• :••• ,61

KOl11bi verde caribe
." :.,'. " ..

:' � . . . . . . .. 67

Entregamos os carros us.doS·' com garantia •

finan�iamentos at. 36 meses

'Entregamos os car'ros psaclÇlS COl.it garanth & fman

ciamentb$ até 36 me!le!l \ o ,

ll'==c�;;:_�ono,:_o-·--��l.

.!
VALDIR AUTO�V,EIS LTDA•. f

RU,a Victor Meireles" 32 -,: Fpne ,4739
, Florianópolis '_ SC.

Regente Vermelho •...•.•.•.....• '. '
•••••• o • • 1969

Kombi .. ,/ ... '. : ..•.. : ; ...
'

••..• '.•• ';' ••.. '. . • • 1969
, 1 Volks azul

"

•....•.... ; .•••.•••.• '. • • . • . . • •• ; 1969
1· Volks 'branco •... , ...J' ••••• ' ••• '.;........... 1969

.19681 Volks azul � ...... '

.. � .. :': •••••• .-•.••• "'.' .,.,
Opala Branco .' .....•. '

. .' ............•.......

1 \l:olks branco "................ . •..... � ...•

1 Aéro Willys azul :
,

' ...•.... : ••

1 Karmanguia .....•..••.•.•••. .: •.•..•.••••.••
'

1 Esplanada, branco ., •• : '

.

,
I

Volks 1.500 I
•••••• _••••••• ; ••••••••••••••••

JDKW Vermelho ....••

1
•••••••• _ ••••••• :••••

1970
1967
1966
1968
1969
1971
1967

_ .. ]
. ..,.___ ==111'

�:
LOBO E;J�;;;���. �TD"':.l'

,-

Comércio d. AutomóVeis • OFicina.
R. ·Dr. Fulviõ Ad,,"i. 952

'

Troc! -- Financià - Ponto �rfo .,.ra Bom Negócio'
Dodge Dart ; :.:,.� .... '< •••, ..... ,... 1970
Variant ,. ". �'.,.' ••• "" ••'

•....•
' 1969

Volkswagen � .. , •.�............ 1970

rVolkswagen ';." .'
,; '..... .•••• 1969

_�.' DKWDKWVOIk�c�:n�dann"'g'�ot"":"
.\;.1 , ,:

.:
•••

'

••,... 1964
b," ••• • • •• ••••••••• •••••• ••••• 1966

••••••••••••••• 0.0 •••••••••• '.' 1960
f Jeep Willys •••..•• ' .•••••• '

•••• u •.••••••••• , 1954
.

'

.

.

a-i! _

.

, ;
,

Ko�r-ic:h S,. A. -' Comé'I'Cio d.· Automóvei,s
Rua �hnirante L8� n. 109
fone 2655 ;_,. ex. postal· 822

.

, Flori'anõpolis - S�. C.
1 r Sedan verlll�lho � ••...........•.
1 Sedan beje claro' ;' � Oi .': ..

11 Seda_n a�ul cobalto
' :,.' : '

,:-:.. '.
l Sedan branco ' i'.·......... 1968,

I , ',� "
<

'

" 1 Sedan azul .......• , ...• � .••'.. ..•. .. .. .. • 1968
.1 Sedan vermelho· '

",'" .�... .....•.• 1968

1 Sedan beje nilo .'.Oi".. .. .. 1967

1 Sédarl verde cárib� : •. ::� •... ,,:, ••........• 1967
-

1 Sedan verde / ,(.. .. .. .. 1966
1 Se€larr azul .

'

.....•. : ..:. . . . . . . . . . . . . . . • . .. ·1963
1 Sedan vermelho . . . . . . . . . . . . ... • • • • . . . . . . . 1963
1 Sedàn berilo .' ; .. ,'; "'�"

' '....... 1961

1,969

196911969

1 Variant branca ..... ó. • • • • •• ••••••• • • •• ••• 1970
, 1 Sedan 1.QOO- 04 p�rtas '

.....
c... ', ... :.. • .. • • 1969'

1 Sedan 1.600 -; 4 portas •...... �.•.. : , , ; 1970
. 1 Karma�guia branco : _. '.: .'. . .•

.
1969

'i KP!Dbi, .�r�rica '.: � • .. .. 19Q!!
KOlpbl Cll}Za ,claro, ,.,. 0............... 1969

, 1,Kombi:cinz,a e branco' ; 1.. 1962

1 Ve'maguet àzul ,

'

.. ; .. • 1962
'

, 1 DKW branco . .' ': o ••••••••• ' •• ,•••••

'

• • • • • 1965
,

1 � Rural ·azul .. .' , .• ,
'

•.... .-. . • 1965

1 Jeep .wil�ys' verde 1964
1 Sed(ln bran� '. .. Oi Oi Oi... 1970
1 Sedan branco ,................ 1969

_I__ ,-

A:LVORADA VEíCULOS
",�

éOJ'l'lércio d.'�AJtonióveis em ger·al
_COMPRA - ,Ve�A - TROCA"
Carros' im.fnmeme rev.sados
'End. R. João Pi:l\fOi 21 ' ,

fone: 429,1

Fu!,cão OK ' : .

,Kombi Luxo
Fus.ca,

1971
1970

1!:170
Ui69
1968
1960

197q
1969.
1964
'1964
y!-dI

"- .

'

-!:
..............................

,'" , ; .. ,.
'

.

F'lsca •...............••••.•....••..•.....

Fusca •.........•.•...•....
'

..•.•......•.•.
. ,

.

F4sca ..... '.' •.. '" ...• ; •••.... '.' .•..•.•....

CoroeI Coupê ••.•...).•..••. , •.•.••.....•..

Kal'lnann Guia •. � ..•.•..•.•.• < •••••••••••

�
'Alui' WiTIys ...•.... ,c.: .

.

'D:K:V( ...................... ; . ,' ,.

":9-------,..�.•�-::::sã ;; 5 ';-

5 IiP'#�

HOEPCI(E. VEíCULOS' S�' A.
- i DePartamento de \ieíc:uJos Usados
- A oportunidade' de um bom 'negÓcio

'.

Financiamentos até 36 meses

Opala 'Luxo . l •• ',' •••••••••••
'
••••••••••••••• O{ 69

, i "

Volkswagen 1.300 .'Oi '. 69
Aéro Willy� .. ' .. �".I: .'.:; ii .. Oi Oi Oi... 68

.Aéro'Will'ys' .:: ':... ,.'.:./.'.: •............... : ... 67
DKW �:' .;: , .'.�: ' .' . .' .. " ... ';:,' .. :.1 . :. ". ','"'' ',' ..• ,.: 63

I
Venhá cOhhec,erolips à; Rua: 'C<iriseIl1Edro' "Mafl:á, ,28'

�
I _. Fones: 24-66 'ec 3(Hl·'

.

U';'�.-:'=:=�'::'-�
,

'-

•

j,

lil _

1 . BADI,O GUARUJÁ I

l

Ondas Médias 5 ;OOO} W - 'Ond� (l��tas - 10. óonw
.

.

Fr�u�J:t.(:i•.MOdvlada
:

'tPt�
06 00 - ABERTUR'A

' .

06'05 _ Vida Rin-al:�care.sc)
,. '1 ,""c

. 0630 _' Alvoracla. Cíltal'inellSe,
07:05 _ Rádio NOij$S,�E .

07,35 :._, Música 'POljluÜU' �jisi�· .

08 00 _ CORRESPONDEN'I'E. cÍMo
OÚO _, .peça' o que. QJJizer'

'

08,55 -" REPóRTER ALFRED.
09,05 - Viva a' Vida (t.ult Agwªr)
0955' _, Rádií> NOticias' BRDE
10'05 _ RÁDIO 'TE:AXRO"- NOVELA
'10:35 _ Só SUCESSOS .

1055 - P..Ãl)ID 'NOTíCIAS BRDE
, 11;05 _ Show da 'cidâd�

,

12,00\ - REPóRTER ALFRED
,

12,10 _ ALM.()ÇANI>O C0M, MúSICA

12,35 '- �RDIG:ÃO COMANDA e ESPORTE

12,55 .: CORBEsReNDENTE CIMO.'
13,1& _ GRANDE "P'LACARD" .

I ,,' .

1;4,05 - Só SUCESSOS;.
.

14;55 - RÁDIO Nonc1A� iBRbE,
15,05 --- nesme . da JUventude.' ,

16,05 _. RADÍo :TEATRO .-, NOVELA
16.,35 - Só suCEssoS .'

'16,55 - RÃDID NOTICIAS' BRDE
17,05 - Só SUCESSoS' ,'.

17,55 � REPóRTER ALFRED
1&,00 - O iNStANTE DA PRECE
18,10 - RESEr:qHA INFÓRMÂTl:VA
18,35 - VANGUAR,pA-, E$fORTJ;VA
18,50 - CORRESPO�E. 'CIMO

, 19,00 _ A ,voz'OO ;B:�SIÍ/:, "

20;05':_ PROJETO "MINERVA' ,

20,35 _;_ O ESPOl!1Í'E mÍ; itEVISTA
21,00 - C.oRRÉSPOND� ciMo I.

21,10 _ MUSIRA:MÀ ,;:
;

,

22,00 _' RÉP6RTER ALFRÉD "

.

22,10 _ A N'C?ITEJ É,:N9ssA'.
23,05 _ úL.T�AS �O�'"
'2330 -ENCE�Q'

.

,
,

'

_

t , " ':lI.. ,�

I
j

I

I[
j
I

! .

I.

L
.

,I,
.

RÁDIO -AII1A 'GARIBALDI
'.

• -.
- ,,-.

-<

,

'"
'

liJA JOÃO PINTO. 32'" c;AIX� r>OSTAL 269

FONES 33�1/2964-':"" ·FLORJÀN'Õ�t.I5 - ILHA DE
. SANTA: CA,TARrNA "....:' SÁNTA. CAl'ARlAA
PROGRAMAÇ.AO,· 'Q.I: '�GVHDA A SÁ'BAGO

_ 6 às 6,55' horas: • �anéhó' ,Alegre. Com Port�o e

Porteirinha \

7 às 7 ,45 h�l'élS: � :pes'�ertâ, : MaIàndrinho (EdegllrJJ

Bonassis) .

"i'. "

� >.

8 â::; �,OO)loraS:\M�lÍhã <.sítave/ 'Ma�hã' Tranquila
(�orges' FllhÓ),:",

'

,,' -.; ".; "
,

.

Às 830 h6r;8; 'ADitâtNtltlcia:'Shaw (Aldo Grangei::o)
9 às '9,05 110r�s:'��. iiiF P:áÍ'ad�' .

.

9,05 às 9;5q hcl'Í:l$l:' F,e.iro ,Li:vre <F�rnando Linhares)
10 às lO,55 ho1"aS� 'Nos :POis As.·t{:l (Lizete Palumbo e

Borges Filho) ,',
"

"
: ':,

I

'/, '

Às ,10,30 hor�s:: a�a N'otída' Shbw (Aldo Grangeiro)
11 às 11,55 horas:.� ,do bUVÍlite (Evaldo Bento)
Às 12 horam A. Optiiíãó 'Ilê' Fei:'n�nt1o Litlhares

l' Às 12,05_ horas: Atualidades' :$jJortlvas (Evaldo Bento)
_""--'. Às 12,15 hora§: ',Sancláde' J:oV'ém

\

Às 12,20, l;1oms: Pie,{ (MaúiO' Júli,o Nn.orim) 'aos, sábados'
Às '12,3Ó ho:ras�'Anita

I

N�tféia Show (Aldo Griangeirol
12,40 às� iS,55 ,:hoTa�! DÍ!5�jó_yein e, Campeões �o bisCl
(Fenelon Damíani).
.ÀS 14 horas: Comunicªç�o '(Carlos Alberto Féldmannl
Às '14,05 horas: SOCiety eni rkstaque (Celso Pl:llPplonél)
14,10 . às 15,�5 hox:"s:�' �Ílo' do Sucesso 1.110 (Lizete
Palumbo)

, .
'

,
Às 15<,30 hor,\iS� A�a ,NIi}Ücia Shb'W (A)do Grangeiro')

--,.. i5,35' às· 16A55, horasí, Sh�w <fá Tarde (�vélldo 'Bento)
/

_
I 17 às '17,55 hayas.: �u,ncJo Jovem (ir..G. Xavier, Augústo
BuSchler e Celso, Pamplano)
Às 18 horas: Rol\! na. T;r�ve '(Brigido Silva) ,

.

Às 18-,0.5 hotas:, Atualidades Esportiv�s '(E)v:aldo Bento)
18,15 às 18,5& hpr?s� Ó,'epijsc�lo MUSical (Ev�d() Bento)
Ag' )8,30 horas: Anítá Nótíd� Sho\'" (Ald� Gr?ngeiro}
19 às 20,25 horas: 'Àgêiida Nadoual e l\'Iobral'

_.' 20,30 às 21;00 liól'as:' Máximas de Hoje' (Jesse Júnior)
.

-

- As 21,30 hóra� Aiúta NófiCia Show (Aldo &rangerró)
21,35 às' 21,5� ,bOrar- ·.Sa�qade Jdvem (Jessé Júnior)" \

22 às 22,55 horasl�Músíc� pàrá Mi'lhÕes (Jessé Júnior�
23,05 às 24 horl;ls: Sljpei PiÁ (N:eide Ma:rirosa e Cesa.-

St:t;uve)'
'

( ,

, J

(,

, "
;'

, . � f'
l' • ""'./1::"·" ". "

PROGRAMAÇAO DOMI�ICAL
. ..

7 às8,. ho�a5: '�ecatau\E�Peci�uwal(ijr Bl�àsil)
8 às 9 horas: SertãO' el,n' Festã

..

9 às 10 horas:, Do'mingo Al-egre'
10 às 1(15 hoo,as:, MeoraI :.

�1,15 à�,: 1,3,35 'ho�;as: :ratada' h?t �squema Nôvo
13,15\ às

.

�4;OQ hora5;:' �IiIbáIO' J{ryein
I

14 .,às 1�,4�, horas:' Fayt)r�tos da Shaw da Tarde

.:_, )4,45,à� 18 horas: 'TatM Ésportiva "

,

-, '18 às 2Ô,OO,' ):lOfa::sY (iera·çâo 7I. ....
; � ,

20" às' 2(0'0' hbrãs:·· p'i:àfii' da Casa' '

- 21 às '22,00 horas: ;Música' Pa�a Milhões
22 à�, 23:00 horas: Só'm Subterrâneó (Egeu 8ima!!).

\1

; ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O ESTADO, ,Pl.r:iitÍô�<!}i8,,:qtiája"i�ira, ,i de -iunho de· 1971 ._ Pá;. l.
,

',", " "'"',. � ,
'

� _",,r

e ü' W LU lU!!; : ,
"

íNd h(çJ l;ê \l'
'

Ud!f&Wi'ir s:i 44, J ã , f i ''A" • 4 ii' ii.,2,5..
".

\

OH:o professôres estrangeiros, sendo quatro francêses

e quatro nortê-amerícanos, vão integrar. o corpo docente

do Curso de Pós-graduação' em Engenharia Élétrlca da

pniversidade Federal de Santa Catarina, a partir de julho.
.

, I'
,

.

'Com a chegada dêsses professôres C) referido curso

passará' a contar com 14 lentes com titulas de pós-gradua
São, dos' quais seis pertencentes ao "quadro ptóprio do

I Centro Tecnológicõ. 1

II ,
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I-
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WILMA. HENJlIOU�' aEeREI
I,

"

Tudo para sua construção
,Fones: 6238 -' 63()8 - 6371 ._ 63s6 - 3931

Caixa Plástica Sin,fQD.áda l,5Omm :& 200mm ao preço de
Cr$ 16,00.
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sla 8 .traia
.

e
� " ...s, Í" :'

• .sua :.:lexpansão
, J

• I;':' ,,�,
.

-
... :,," \t�· ". \,�. ':'-. -"

t,!"
'

,��:hdo 'a ordem
I

de prioridades esta.
" !'

. b;ééC;da.��elo 'Pl�Ójeto Catarinense de
• , , .. I�'. ,

.'
.

(-
,

Aproveitando' sua': e.,stad�.. na ',:Gua- I

nába�a 'o 'Presidente" da' Ce�sc. aviso
'ta'r-�e-á .com diréto�e;' ,'.do Banéo
Central, óbjeti�and�� a :�abertu.ra de",

agências do,' estabeleciclento' e'� �dí., .' I

'.''_;' ,

..' ..
,

:�eg�eSsando d�' Pôrto Aíegr� .on
,'4é mantêve cónlátos com ��foridà.
dei,' da' Delegacia 'Regional-Sul do

"
"

I

Banco Nacional': de
.

Habitação, vi-

sande a 'instalação e funcíonamento

da Carteira Habitacional 'da Caixa

Econômica Estadual de Santa" Cata-

I,.
I

'EXPANSÃO

Receita:
instala:
15 núcleos

11",

IjesénvoivimeFl'to.

NA: ,TRINDADE
"', - t' I

"/

Um,
.

pôsto. de atendimento prin-

rina, o Sr. Lauro Linhares anunciou versos municípios' de· ',s'arliá C�tiari-' - _' cipalmente para universitários,' será
a <;> ESTADO que ,emoarca;á para na -,

, : ..
'

instalil(Í.o' ainda no corrente mês na

, a Guanabara amanhã para tratar-de ,
- ·1!:�!e· será o. ano de .,�xpansã.o. ,,9.dad�· .

�niY�.rsitária. ':i!:sse pôsto,
A Delegacia. da, Receita assuntos :relacibnad�- com. o funcio; 'da v Caixa EcdnÔnÜca. Est�di,il .- de.' que também' atenderá professôres e

l\eder.al,. em, Floríanópçlis, ,

N Santa Càtà:riná. TevareÍíios.'os �o�; .'f,.�.'.:ci�n.ãr�·,�. ;,à,a,. iJnive,rsidad� Fede�
.distsibuiu nota a 'imp'�ensa, .naménto do estabeiecimento:, ,', xa- ,"! .,'

,

informando. que, 'serão i�s� qtiel'á cidade, o Presidente (da Ceescv S'05' serviços··a 'todos' ris' càtarlneri���' rá] de· Santa, Catarina, ocupará uma

talados, no decorrer dêste mânterá 'êntenginiéJjta� com' p Ceh- �'- 'pan t�nto,' esperamos cOPS���r, s�la
i go' !testaurante Universitário e

.mes, na,' [urisâição.. do'� ar- 1'1'0. Nacional de .Pesquísas Habita- ',. autorização. do "Banco qritral.· tendo :";-'" fU#f10n,árá;
.

:inicialmente, com dois

gão, mais 15, Núcleo$' de. �ion�is da PU.C, ·r�sp.onsáve( . peÍo ".��. vísta.: o cphd�ci�p.<lcm.ento . .J
d� j '.: " ,cai��i:- executivos, ''-Informou o Pre-

Assistência .e' Odénta,ç'ão'
. . '. > "- ".'" •

• irÓ: :

f·uncíonamento- de '11m, org'ão ,técnico, '. .,' ':' 'ab,erturà, de agências' :da' O,''e,ps.fY;" :ap',ÓS_.I· sidente 'da Céesc que o órgão esta"
FiScal - Naof's.'·A' ínstá- . " "

,,_ t ," "I .,",
'f, "'. -. "

'

, '

" , . ,.�.sp'eGializadci IÍQ .setor'llabitacional e "a:uJiificação' dà:g"CáiXak ECQ&ôriaicas'
'

.

• .ag}Fii.rd�fid() a,chegada do cofre for-
lação' dêstes núch:os'.. ol:>e- ,

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

dece a, c'anvênios assinatl�s'
.

sÚbyenciQnadoijleló � ·BNH.: �.ss,e,�,éÍl'; '. Federafs: fato êste jfo.� c'onqretizádo, .

". " , 'te' ,E( a' c6nclúsão das ooi'as de carpin
.r �,� .... ,.," .'

"( ,"' '1 11'"
1

',' -1 "'; ,:-..�'" '.' I. ',., Ir .. ,' ", � .�")"' t',j- •.
' :lt ''\," ::""/;-'",":1.'-;'" 'o,," -'"

., éntre "O" Su:pei'intell,dente" 'çontro visa --a orglmização ·da cart_ei.....: . ··-àSsev�rou; .. '. i' '" .",. ,� ,> "'.' .',' 'C',' ;taria palia .a ,inauguraQão 'dos' servi-
Regional i da Re.cêita F:ed'e· ia . de v 'h�bi:litação 'dâ c'��' Ec�nÕ.

" ,

'. '.: _'.
t

",: '" _

;

: ":'�';< "ço�" �Q '.:s�b:-bistH-to da Trindaae,
ral da 91) Região Fisdal ·e:, rhic� Estad�al, �erido 'que os prim�i- ',-' Anunciou '0 'Sr.I,Làu�o' Údhare�:··:: '.'

.

F0�lizandp suas declarações a
os Prefeitos .�l,unic_ii>a.is;· 'r�s 'contatos já' foram efetj.�ados. qÍle; lniCialme.r.fe, ., sér�.o "s�ll�iÍ.a,.().a�i :':-_ ..0 'ES:rADn Q'St. Jauro LinhareS es.
dando prossegullnento' ',a'

' .
--<

•
o. •

política fiscal,trilJuÍária' da lR:evelou o Sr. puro Linh�res 'a"aberturà M'IO agêrici� no :Esta>: ,�'(!la'rec�' .q�e '0' Pôsto da Cidade

União no que tange ao es- q�e dentro de aproximadamente 60 do,' ateriden'do 'o' ,critérJo �de: :éscÔl!1�, ':ünt�ersitária 'loi autorizado a fun·

treitalnento .. de, suas,' Íiga-'
.

'.di�S· �. Càcteil:a de Habitação da
' adotlldQ de ,acôr�o com,. as, ieil,ões 'dóIiar': em ,�mbiente fechado, 'motivo

,

•
_

' "
"

, 'I
,

' , } " ,

ções, com. ,_!lS "ll,'lUmcl,I?l?S ": çe!3sc, já �,stará em condiç�.es de geo-;econôrriicas, ,Apó:s a autorizaçã!). .pe.lo ·quai a-Caixa Econômica Esta·

br��\leiros, a fim de que ','atender a demenda �ara a constru- de.' ábertUl'a por pa��" ':40, '6�:1ão ':'·��.U�k de. S'i).nta c:atarina não poderá
os co�tribuintes dos tribü-

ç'ão de casas pr,ó.prias em todo' o ter. f!;)deral, cabe�ã,' a�' Gov,'êrnu tl,�;êE,s: "

,

. I!-tend�,r. o.S 'c,Ú�nt�s' residentes na-
tos federais tenham maior .' .

�ssistência e orientação em ritório ciltarinense". tilau decidir" as', 'l�lidaae:�,' ã.�Íl�·
" quêle, balrto 'da Capital.

I,

seus próprios, domicílios. ' :

O Delegado' da 'm�cei�
,Federal, Sr.· Jair�) Lisboa,
"acompanhado de assessôl'es,
pI:oceclerá a instal.ação dé
Núcleos de Assistência .�
'Orientação Fiscar ··noS se_

guintes municípios: Tur.vQ.
-Sombrio, Meleiro, ,Jàcinto

,Machado; Jaguarúna, Trize"
de Maio, Peçf.rílS ,Gran'des,
Rio 'Fortuna,' Canelilíha,
N:ova Trento. ,porto Belo,
Garopaba. São, Martinho,
Grão Pará e MOITo, da Fu
maça

Encomendas
'i

",'
;

r. ,;.,,'
',. '1 • � ._. ,

,
-

_ ,,-,�,

e São Paulo I
I

- . ti
i,

Blumenau
-

.

'"',,"
.

sentantes' do depar�mento 'de� fc'tr'as
com autoridades, e 'industfiaúi : foi
possível alinhavar um piog,�artÍa: 'E.
dêle 'cQIrsta: hospedagem no" quar:'
tel a.o 239 RI, p�sto � dispo�i�ão�pelo.'
'Comandante, coronel ,Jacinto Br,aga;
, churra�caéla' na ComPaníü� 'Jén.sen;
vistas às· .

fábricas têxteis;' nolte
.de g�la, no Carlos Go�es, Com: 'Ola:

. 'j�t � e
.

apre�e�tação
.

d� : G(kal
"

e, .'Oro "

qilestra SinfôniCa' da· Escola
'

Supe:
]:io� de Música;, jantar n� r��urad-'·
te típica Frbhsin�;. àImpç�:' nô' '�(u�e
Bela. Vista. Êm BrU:sq\le, os. pá�:uCi�
p,llnteS tló encontro, 'serão .hospeáes

'

ofiéials,'
.

por uni dia, e recéRcloria-'
"9.0�, .péla, iHvisão .U�versit4iÚi,· ,,'da
FURB e

.

autoridàdes. :
.

TUDO & TODOS
, ,

A maioria dos artiStas é us'eira é
vezeira em bolos' sensacionais., P�o�"
mete pres�nça e' na hora !i�' com·
promisso, as desculpas. No 'entanto,
dada a organização do concurso das

misses" pode-se informar e esperar
a vinda, dia 12, à Proeb, de nOq1es
,como Sérgio Bittenco.urt, Flávio Ca:

. valcanti, loná MagalhãeS, Car�os ,Al-
berto, Martinho .da Vila, Pedrinho
Aguinaga. Quem t�mbém vem, só

que '.dia 29 de, julho, o Moacir FraIÍ�
có. Com show, durante o 19 Con

gre$so da Juventude Catarinepsc'.
,

,
Dois inion;nes da Age�,4ª

.

197�..

do Israel Correia: ,Em" novembr,o,
,

- Blumenà'\l será sede da Y Conv.enção .

NacionaI dos Administrl.ldol'eS, de
Pessoal. .. Companhia Urba$�dora

,

CULTURA" A QUESTÃO
Blumenàu, tranquila . projeta

fama de 'cidade industrial. Chegóu
hor'a e. vez d�' exportar imagem em

têrmos culturais. Entre os· que ba-.

talham, de corpo inteiro, neste, pro

'pósito - insistimos - destaéa·se o

Departa�ento de Letras da Univer
sidade. Na última coluna, foi divul-

.

'"·gada a promoção de julho. Quando
. �epr�sentaÍlt�s ,de 10 ,Universidades
,bi-asileiras:, man.terão cdntatos aq1fi.

· qi!, aead�micos 'de letras de' Blume-

· flau apresenta:rão três temas: O,

'Aspecto sócio-econômico de Blume- �
'nau ,denÚ� do Contexto de Sant.a �

· .,Catitrina; O Bilinguismo ·em Blume

nau; Aspectos Espeeífic.os da Lingua
.' Poáuguêsa na Região. Aos v.isitan
tes serão solicitadas mensagens que.
caracterizem, sintêticamente, a po·

'sição cultural. de seus Estados, com

especial tônica sôbre problemas da

língua portuguêsa 'em çada região.
Depois, reunidos em comissões para
estudos e a'ebates. Como 'resultado,
monografias elaboradas pelas diver

sa.s equipes formando material para'
a no�á revistá do departamento de,
letras; ,Especialmente convidados,_
Pericles Prade abordará 'A ,Cultura

,

em
.

Santa Catarina e sua Integração,
no CozitE<xto Nacional, e Vict:or Fer
'nando ,Sasse falará sôbre o Projeto
Catarinense de Desenvolvimento.
.. O acontecimento, de repercurssão
altamente positiva, está garantido.
Dos contatos �mantidos. pelos repre-

ije Blúinenau terá seu lallÇamento
ofidal,'hoj�; às .14' 4oras. Nela, co

IÍlo dirigente, o ex-deputado Antônio
Pichetti.

'

io·vein.' soéieda'de local fundou um

Clubinho.' E, na tarde, de domingo,
ria ' bii�'t�. d'O Cavalinho Branco, re-

,
.

cebeu seus ·.aSsociados... Ao som

dos Bi-ásil'eirinhos, o Clube de Caça
e Titó Itoupava'Norte promove, sá·
" ,.,,' ,.:! - ,

badó,:� festfnhã ·de estudantes. .\
. Xpres�ntaçã-o' do livro de Péricles
'Prad� �õub�' aô: professor Enéas

,

MaiÜ�s' de Bán�os. Sexta, à no.ite,
C(jfii' "ànfltea'tro . da FURB lotado .••
1.,':' '{ • <

Padre 0rlimda Maria Murphy ins-
.

crito: '�o c'�ru,elho. de Reitores das
Universidades Brasileiras ..•

Os estapfleciwentos ficam na rua

Neréu. "Zum Goldenen Fass" (Ao
Earril de Ouro), nova casa típica

\
"

. \ ,

a 'S()r. inaugvrada. E o Nápoli, o bar-

zinho' mais próximo da avenid� Beira

Rio, agOl:a,' sob o comando, de Séll.
gio lfernando Hess de Souza.

Gqvernador Colombo, com cita

ções bíblicas,' enalteceu Blumenau,
durante o lanç,amento. da V Agropec,
na noite de s�xta feira no pavilhão
da' Proeb.,.' Em ,contatos com os

àrenistas, Senílçlor Konder Reis, pas,
sou por Itajaí, sua terra natal. ..

Quem' falou, sôbre o Prpáeto Catad

néns� de J,)esenvolv1mento, sábado,
em Indaial, foí o secretarib, do Go

vêrno, Victor Sasse. Convite partiu
do Rotary,Clube e dos uDÍversitár'os

d�quela cidade.
'

NOS SOMOS VETE·

"
.

Apelações
qualquer

SCATA
I'ROl'AII.A....

PAINÉIS
E CARTA'ZES

EM S II CATARINA'

Novo ende� �����T/�kÂ ,Mi "l'l'�A:1-
Rua José Caili1!d�o � ::��, '�:�;�::;: �n� 6�

.

"

, ,:�},?tQ';..,-. FLOiUANóPO'LIS
EsperamoS éontin.JIlfl!«iid·Q pres,_lg1'ild()fl-'POr.� a, clientela

SERVIMOS BEM'pMtA,S� �RE', .,: .

'i
\ ",",".

/

I
l';�����*���'M'�_���__ �_�_�._�.�__ ���JIII

R.,ÂNGELO DIAS, 57
c.p',480 � h..,. 22,·1451

IILUMElIIAU-SC ... "

I

Fj?f�-----zszZ:: '

2,
"

'-"i(

o Aniversário é de ILHAm,
e. você ganha o presente!

'

,

,
'1"

I -

I'

o mais variado estoq'ue de artigos da ARID, GARÇIA, KARS
TEN, TEKA E BUETTNER em jogos de enxovois para 'ooivas, toalhas
de -banho, guarnições. de mêsa e jogos de 'cQma, tQ�pQes" pisos, tam:pos
e panes de copa.-;_'! .:" '.

'

O melhór Ida ní�lhor indústria de Sant,* CQtqrina.
'

. .., "

, Compre em junho, mês de anivers6rió por preços convidativos e
escolha no hora Q seu presente. - '.'", I

'

,

.� �__�� �.. � .. �•.�,_.. __. ..

� ��---- ....�,��__.; �,�_�_a_._�m��_�_��c��1a�ç�il�it�Q_lt�lo_s�o_p_a_9_Q_m_'e_n.t�o�s_e_m�·�q_,U�O.,lq__U_����,��c_t_é_sc_i�m.O_·__�� ._._.�_-�JI\
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jôgo' 3 _ UBERABA X' FLA-
'.

r,rENdo (MG) "':::-N� ciçlade inte
r;('rana de Uberàba, {) ·tinie local
·ft)(..dbe a Visita do imprevisivel

',. �lamengo de vargihha.' ,o Úbe�a
ba' apé�r de. ser :UÍn: clube peqtÍe�".-

!
.

' .. ,; .' ,.0{; <.o'" _
_ ,

"'1 �

no já colheu alguns resultados

posiÜV9S , em sua casa. OcuPa
a . se�ta posiçãó, e 'no iriterior de

r�inas: b, c.lube di �àsa . te� qU�
veno�r p'ara n�o" sár' va.i�do. O

:lla.drO M va,r�iDhà:, é ',' outro pe�
(iu�no, mas que nest-f temporada

.nseguiu 'surpreender erp, àlg�
o', ;,;'fürá je càsà. 11: .''0 nono co�

" '4f.' ,:. pôdé eS,ta aí "!l �ê,bra
>.V�se tes te.

'

� �.',"' J' .�

-," -

j 'Jôgo 4 � 'FLÚMINENS�" X U
. Bfi,:,EtW,NDIA '. (:Ma) _ O . Tricolo�

: ',qUe dé: p6'�itivo; �sÓ tein: 'o hbme
��.:J,.q�� .��rt,l' casá:· côhtrà;o ,Uberlãnctfu
r q�a ,entre 0S péquMos, é consida-
l� �',. ".'.. "

. ..,

. I"'A�4o t�e, quàs,é "g·rande, junta-
fuF,.�te com o Tuphie JUiz de Fó-

, 'ta:;'�,' outro jôgo ':de interior mi�
!leiro; como Fluminense em oita
.t) lugar e' o' UbElrlândiá" em quin
to. O quadro visitante é superior
8,,() seu oponente é no twno ven�

......
, CéU fácil por 3.x O.

I '

Jôgc;> 5 ;-- GREMIO ANAPÓLI�'O
.� X JATAIENSEJGO) - Sem,gra.n

t"S ati'ativos, com, os dois qu�
dros completamente fora .de pá..

í rea, Amípolfs verá êste jôgo pelo
·

i teste 44. E mais um ,cotêjo de en

cerramento do teste, pois a Fede
•• b.v GVtana. detennLíou que se�s

.fo:�scm lnwiadcs samp � �,s
.

as: E isto promove b!l:;;t�l�n
te..

,i Quanto aos quadros, é a corri
da pela lanterna, com o An.apoli
no em sétimo lugar e o Jataiensi'l
em

I oitavo. O time, local é lí�ira.
mente superior ao ,adversário.
Jóg() 6 _ GAUCHO X PELOTAS

(RS) - O Gaucho que tirou mui
""'"�,, ·rt,') tc<�te· 42, ,"loltH 'lF}ra

� .. �.,\,/&
�

uúse. Dessa. vêz; êI� é' o fav0rito,
• n,ão, s6 por jogar enl e.asa, ma�
pela, 6tiina defÉlnsiva qllÉl possui e

;pelos resultados ,que vem colhen
dó. Gaucho' é o quinto cOlocadQ d�

.;,:..: "cb�ve A, I!3nql!lli.nto o :PelOtas vem
·

logo' atrás em' séXt(.. PàrB' quem

J

não sabe, nem descobriu ainda, o

jôgo é em Passo Fundo e (j) Pelo

tas é um' time apenas regular.

Jôgo 7. _. FLAMENGO X 14 DE

. JULHO (RS) -'- Em Caxias do

SuÍ, o FÚn�eÍlgo que já ven�eu'10
Grêmio no mesmo local procura

repetir o .feito contra o 14 que,
luta

'.:d.e,
sesperadarnente por uma

IIclassítícação . para a fase final..
Cumpr�nd? �oa campanha este

áno, ,,o clube'. caxiense lev:;t grande Iv&ntagem por jogar em casa on

de tem .correspondído até aqtú. O
I

_Q1!ládro . de' Passo Fundo já apare
ceu nos testes'. da, loteria e tudo

far� .para manter a quarta posi
ção da shave B.' O Flamengo é o

teroeiro colocado.

}
Jôgo 8 _ .PONTAGROSSENSE

X CORITIBA (PR) _ Na cidade

de Ponta Grossa o Coritiba difi-,
'.

cilmente deix'1�á de ser lider do 1
, ,

certa�ne paranaense. Mesmo por

que' o quadro iocal além de ser
fraco tecnicamente cumpre uma.

fase pouco feliz.
O quadro dirigido por Tim, com

a vitória sôbre o Atlético. desponta
como �vOrito: , ,

'

Jôgo 10 Ft\lV'''';;NGà X

PIAÚI, (P�, :- Um '�'r, ;de clás ;

\�n par".l 0' --;1í.r1fco -'is �enRe' p-
',-�r"-' I'

.

qm' 'S .,c; equip�s
........"" ,,'

rran: 1r

o ESTftUO�vai
clntârvida do
Figueirense.

'

Ji'1Ç-P,EJR:E�SE, l1iS •.

�pSSA GLORIA
Pela prímelra' vez na h�stó;r�a do

jornàlismo, catarínerisé'<o Fígueí
:,ense' Futebol :Clube; terá sua vida

relatada- num suplemento especial
que . o. :mstado está ,preparan,do, pa-

I
ra homenagear o clube alví-rregro,
na ,pa�sa�em do &eu, Jubgeu "de

. Ouro. São cinquenta anos' de. mui
tas conquistas. Ko longe tJ;as,lutás
constantes 'dos homens pele?", 'es
�cirte muita, gente se. .destacou,
Você vai saber os. grandes: bata
lhadores das causas do preto 'e

branco, Os títulos conquisjados
nêstes 50 anos' de lutas desde a

era âmàdorista-' até" ,a atual. Co

'nhecerá'�' perfil' de CaTico; 'o.gran
de 'ast.ro· ,do \era' àmadorista. Chi-

f; .'

nêst o;.atlé;ta que' est�ve nos .cam
pos de batalha na. Itália. Gárcia,
o ,atleta,

,.

o treinador e o grande
t'orcedor, 'Éra�Ho Jo jog.a'dor clás-

8ioo, 'A história dé.Derby,'na inau

:g1:Iração, <;los' refletores' do �stá
dia' 'dr .. Ado�fo Konder:. No segun
do jôgo Avaí x Figueirense, "acon
teceú a vitória de qual clube?
Um perdi,a por 3 x./ O 'e aconteceu
à grande reação. Sabe em quanto
terqlinou a partida, quais os qua
dros e os góleadores,? Se não sa

be, o que é mais provável, aguar
de 'a edição especiàl de O E:sta
do, que estará, contando m�ito
mais a respeito da vida do Figuei-

) f,sn_se' ao longo de seus 50 anos .

� pt ,'!1i!�

r�' )'f

JÔgo 11 _ CEARA X; F'ORTALE-
.

ZA (CE) ---' Apesar de existir

grande 'diferênça entre ambos na

tabela de c','lssifica�ão, i,l'ata-se �le
um grande clássIco do futel' 01

cr'��·eD;:·�.
,,"'\ n:r;1l1�1' 'f'" I Udl?l'" 1-

quanic o Fortale2'ia ó o :marto (')

locado. Técnic2.mer/c o Oeará é
.

- I!13.is "'equipe. 1�1 a�, o
. �.I �:. t n

,sul'gtdo muüas zêb "':!s,
-

fic8. :1 f u

�"itÁ'Ti(' o )-,:Ir;-itp .� "

TF· �.rte iP ").

J6go 12 _ SPOF'f F"'CIFE X
,S.ANTA CRUZ (PE) -- O tim 10
do Arruda lidera isolado o cerLl-

. me pernambucano com granel :�s
.

chances 'rle se Sê) ,-8'
-

';3 r:\,y' o
I

desta temporad.'I. �"JÍ' n C'lrn o

Nauhco as ·pr.eferêncirJ3 dos des
portistas. O Santa cu ·'.lp1"e ex '�-'
lente campanha sendo apontp lo
por ·lógica corn0 "�'1r.edor. O
ir'" I� (. .'

'

'U "5

. \ Programação
A :d�retoria do Figueirense Fute

bol Clube, já mandou imprimir a

programaçã6 festiva que marcará
c,, 'p,'lssagem do Jubileu de Ouro.
A �répottâ.�m, em absoluta pri

neira, mão revela para os seguin -.
tes' os acontecimentos que. marca-'
rão os' 50 anos ele vida do Figuei - ,

'ense Futebol Clube�
. Dia 6 � àS 10 'horas :- Distr1bui
"o de '!ítulos Pattim9nials. ..,

DIa. 1; - às 2@ horas _ Coque-
.

;°1 promovido pelo Jbrnal O Esta

r>,� ní'g'úeirense Futeból' Clube,
�eàE ri,á, clube,_nó Estreito .

1)i,a, i? - às 06 horas _ Salva
21 t' ·os.

às ,12 ,oras Inauguração da

.1",nr(�Sih.::lf].{r! 1-S n�� 7 t€

"Ull1l'l, Jack Cu) LI

,jdl W

; '>,.'l:' J com dizeres alusivos ao

Cinquentenário de fundação do
clube alvinegro, oferecimento do
Conselho Régional de, Desportos.
.às 13 hotas �,Churtascada no

3,stádio Orlando Scarpelli, e auto
ridades e crônica esportiva .

Dia 13 _ às 09 horas - Missa
-�3.mpal no estádio alvi-negro
às 10,30 horf.ls -'- Passeata mons

tro da torcida do clube pelas prin
�ipais ruas da capital.
às 15,15 -horf.ls _ Figueirew;e x

Hercílio Luz, pelo Estàdual
Dia 16 às 20,30 horas _ Figuei.,;

re.nse x Flamengo da Guanabara
'1,0 ,estádio dr. Adolfo'Konder.

'

,..... .

� ?
-

>- 15 15 hora:. --� ;�j: rl!e�rlnn
se x Avai, no estádio Orlando
Scarpelli. (válido pelá campeol1f1-
to estadual.

�

fni��eiros
iogam a aohá

derruba:- o S,nf 3. r.a '1e an,;a.
Jó�o 13 _ SER((!PE1 X IT.lh

BAIANA ( SE) - o Sergipe, fora!
de dú�ida, � superior ao

.

Itabaiana,]Mas e5te ano, 5Wl,::; ,l,l,tuações nao
vêm correspondendo aos anseios Ide sua ,torcida. Com isso o time
desceu par'! o se(" -6 .. �"

," ) l
�

1.It: l ", .... .1.''.;.' 1-

tica um futebol d'0- gr:.Lnd� envá_'
gadura ,colocando-se em igualda
de de condições com as demais
agremiações, E um jôgo difí il
onde s6 llão dá zÓbra, proque r.m�
'_"'f)!;" si'if) r""r'-r\tos,

., �'s�:' llosT)edada no Hotel Nor·
":, �l:r"'iwnte, a dele

"

ca;. io -a que
Ç"Cd uma seleçLO de

,,;.im,s Gerais. A par�a vem des
pcrt.ando grande interêsse nos

mcios desportistas da Capital Minei
ra, principalmente pelo fato de eS,

taren:\ frcnte-a-frente divel'SOã inte
�l·,,"tC' � r10 "<'leéionàdo nacional. De

:'8 'ào Tostão, Piazz'l e de

outro Félix, Carlos Alberto, Marco
"'

TOMAZ
IND .. E CÇ>M. DE REFRIGERA'ÇAO

FABRICA
RUA SÃO .mÃO BATISTA SIN.
FONE 3095 -;- CA�XA POSTAL 77S

FPOLIS .,_; S. C.

Voe! SABIA

LTDA. QUE TOMAZ FABRICA' O MELHOR EM

BALCõES FRIGORíFICOS, GELADEIRAS

COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
FlAMBRERIAS E SORVETERIAS,
CÂMARAS FRIGORfFICAS E AINDA INSTA�

LAÇÕES PARA BARES E LANCHONETES.

I

SÃO OS MELHORES PORnUE TOMAZ
GARANTE � QUE FAZ

, Ainãa sem mostrar garra e con

junto, foi apelando para o opor
tunismo de Sado que O" Fígueíren
se, que estreava técnico e camisa

nova; conseguiu, na tarde palma' e
quente de transsanteontem, sua

primeira vitória em seu campo, em

jogos de certame em andamento.
Dois tentos !a zero é um bom es

core, mas não se constituiu em

tradução fiél do que' foram os no

venta minutos. O. Inter correu
mais, atacou mais, teve maior har

.monia. conjuntiva, mas faltou-lhe
finalizadores.
,A ,atuação do alvinegro não, nos

convenceu .. em hipótese alguma,
mas "que. houve progresso em re

lação 'às anteriores, lá isso houve!
e o técníco argentino Juan Ranzo

certamente - que deve ter tirado as

suas conclusões s6bre as virtudes
e os defeitos do conjuntó e já
contra o Hl3rcílio Luz, na .l1.a ro

d,'lda, é possível um ren�)'vamento
compatível com o tempo' que tem

para melhôrá-Io em relação ao

\ primeiro e saná-los em selação ao

segundo. Ele dispõé de quase
duas semanas, É só águardar o

!encontro com o "Leão do Sul que

O Guaíba, onde está localizada, o

,a raia oficial da Federação de Re

mo do Rio Grande do Sul, viveu

um dos seus grandes dias na ma

nhã ,d� domingo, quando estêve

em disputa o IV Trofeu Brasil de

Remo e o, I Troféu João Havelan-

ge.. Sensacional sQb todos os as

péctos, .
o 'Troféu Brasil e Troféu

João Havellange contou com ,a
presença de, guarnições gauchas.,
catla,rinenses e uruguaios, com o

Grêmio Nautico União conquistan-
do em defenitivo o primeiro, vis-
to h�ver vericido os dois anterio-
res certames, no- Rio em 1967 e

nesta C�pital em 1969.

O Ri,'1chuelo competiu no páreo
de oito remos e foi o 4.0 coloc!:l,do .

Embora as autoridades da \ rega
ta não aceitaram Liquinho e Luiz.

O Clube da Rita Maria correu

também no dois sem, com os ir

'1115.OS Llquinho e Luiz" chegou em
,

'c lugm,
Eis os result,'ldos de domingo

no Guaiba até o 3.0 l)lgar:
l.ó pá:ro80 _ 4 com timoneiro

Trofeu Brasil e Trofeu João Ha-

velange )
1.0 lugar - União, com 6'54".
2.0 lugar _ Vasqo (Rio), 6'58".
3.0 lugar _ Flamengo (Rio)

!to . páreo -..'12 sem timon�rc:L.,. � � • � . 6:0_ PfÍr.e9. :-:: Ç)ito Remos - Tro'

Internacional' .'
féu Brasil

1.0 lugar' _ ,C. R.. Carmélo CUru- 1.0 lugar _ União', com 6'24".

guai), 7'27." t
2.0 Íugar' - Flamengo (Rio),

2,0.lug"tT _:_ Barroso ,_ São JO- cQm 6;27." .

sé; '7'35";'
' '.

,
'

.

3,0 lugar
3,0 rugar' -'-o 'RÚwhüeld- 6'34".
o barco do" uRiãb 'cheg�)U '. na

frente, ' mas' foi . declas�ilícado
.

3.0 pareo _'Single-skÍff' L :trb-'
féu Brasil, e Trofeu Hav.ela�e

Carroussel
, ,

poderá ser antecipado' para o dia

12, sábado, quani,o o' alvinegro es

tará comemorando o::; seus cin

quenta anos de fundação.
. x x x '".

.Mostrando qUe,''já .são . remotas
as suas probabílídades • de con

quista do cetro que: persegue há.
um 'quarto- de século, o Avaí· co,
nhsceu 'nova derrota, domingo
último, quando, em' Tubarão, foi

'

vencido pelo- Ferrovíárío..por dois
tentos á=zéro. 'o quadro luta bem
correndo, tdqo.o campo, mas, pará
encontrar 'o câ_ó. das. redes ali
versárías.. ,anda bem'

.

ruínzínho,
sugermdo-se contraiacões de ��
ldres' ráp-iCió-s

.

e :pr'écisos, nOs, chu
tes; pará a sua linha de _frent�, que;,
em .nóve [ogos, burlou.a. y'!g.ilâI1cia
dos', goleiros contrcj;rlos em .·apen,'ls,
cinco oportunidades, enquanto que
sua. retaguarda em �ete: o,portiÍÍü
dades. pf;lhniÜu <iu�'.i .sua ., cÚiadelá
tombas'se.· Issp é' regre�ir' o: Avaí
\está i-Iecessitandô :de', uma" reabi1i

�'1çãb de. mão, cheia:'Ila:i.a r�aô.qui-
'

rir'à confiança. de ,seus in,ijhares ·de:' :

torcedores, . 0., qu�, pOdérá 'ocor,rer
no próximo doinírigo, no estádio
"AdoUo Konder':: cont�a o' Améri-

,i

.� .

Lo lugar _ GilbertO <Gerhardt,
do Barroso _ .São "José,.'. cOm

7'37".'
2.0 lugar' _ ,"Henrique'; . SChUlZ,

do GPA, 'com'7'4-7;'.
'

.

.

3.0 lug\u --: CarfOS,' Garé��,. do
Carmelo C.' R.
4.0 páreo _ 2 com timoneiro, -

tetnaciónal
1.0 lugar

.
"

Carmelo C. R. do

:Jôgp 1 --:c'biiINfiA.Ns'x S,AO
. F.kUL0 '(,SP') '_->M':lÍis uma classíco

pelo m.ó�entá<fo campeonato
p!J.Ulislfl. qué terá, como' palco o es,

tádio do:. pacl;l.êmOú.: O· .oonntíans,
q�J;W ,�O�!1>'cado d� certame, está

praticamente' fora/da corrida pelo
", ,.,�itulo, Pr��1Íra pOr:rIgir 'seus ma--

, -les 'mas a:IDd'a/1'la:@ chegou' à uma
'.' '" .-, ".... ,. ..

.

I'
sítuáção cesta:o,iliza'd'Pta.·: Faz." " por

, 0' :issó, uma" cari1pl:'Li:í:há negular com

altos' e baíxos, O:·São Paulo, líder

abS�luto,: ,:�, ..

à passos ,la!-
,

1 gpspara,� :conq\iista:do bícampeo
! nato .. Pitiiiá'ô .. teónícamenté < por
J .. .:.- � � • . '-'.', •

�. _., •

, Osvaldo Btándãb;,�'o, trícolor é" um

" .<tJro.e, tranqüilo,' 'pois joga com
,

"doi� iruilfos' de. grande,valia: Get-"
", .. " ',,'. .

,

san e Laudo .N'atel.· Com 'a vitó-

ria "sôpre "li: POl}te Preta; ,6 tr.icq
lar, práticanÍ€\nte', 'garatiÜú. o títl,Ílo

.""

'ú'ltlirío resUltado' do Cbrmtians:
I vitóm sôbre o Juvéntus pOr 6 a 1
em: São Pau,fo.. '

, Jôgo 2 ':_"P�ME,IRAS X PON-

,:rE: PRETA (�P) - O quadro do

Parque Antartica é. vice lider da
eertamé e é o úfúco que ainda'

��ne 'cóndições 'dé ameaçar a cú-'
reira do São pa:úío. Cdro· a " vi-

I .''. '
•

tórlfl. sôbre o' Bantos, lá"em "Vila,

..
: ':\,,' ,�;��r:9"PPZ: ?\a'�: �onfirzn"o� 'a"

"pOSlçao que ostenta., O quadro
'CaÍnpineiro,.� depois que,\passou.:�a ,Jôgo 9 _ IN',I'ERNACIONAL X

ser dirigido por 'Cil,inho" deixou de HERCILIO LUZ (SC) _ O Inter-
-

figurar entre os chamados' clubes. nacional é de Lages e está em 5.0 i
. '.::. . 1·, ,>

,

· pequenos 'do: �u,tebol: pa\:llista; 0- lugar, enquanto que o Hercílio, de
..,.), �a: o sexto lugar' na tabelfl.� No Tubarão, ocupa o 4.0 pôsto. Mes- j

1l,ltimo domfngo, V'endeu caro sua mo jogando em casa o Inter pode'
. d'errota, pará.O São Paulo em s,er

.

surpreendido pelo adversário'
Campinas. É uni }ôgQ difícil e ,a que longe de sua torcida sempc-e

,'PO,ntúpoderá' complicar a· vida' çle' consegue render" mais. No último
MineÍli.
".."

. domingo, o lrtter er,i batido pelo
Figileirensp, aquí na capitaÍ por
2. â 'O, eD:qU.1'lnt0 o -C{er-.'f1io perc1ia
pr'"a o 'idf'r o Am ':'-icr em Jo; ,-

�ili� P0;"{R L A L::Ji;' vantag;,�
que le-.'J, n ·ICI'" "cí1i1 pr'') fute")l

que tem élpcesent(lJ.o é contrabfl;�
lançado pelo fator 'camlt-o que fa

vor'ece" o tL.'Ue Lagpano,

Uruguai, com 7'55".
2,0' lugár _ União;' 8'7".
3.0 lugar.-;- C. R: Carmelo (Uru-

guai): ./

. ,5.0 'páreo _.:_<DóUble-skiff __" Ih
-

tern,acion,al
1.0., lugar 2-, Gêrhardt. e 'Zimer

mann; .elo Barroso _ são José,
COJn 7'4" ... ,

" 2.0 lu_gár _ C. R. Salto (Uru-
guai), cotn 1'8". ..' ,

� ,

t�.·.i·e.�I��' ,.,

�Ir ..
'

Gilberto Nahas

1 - qs últirúos pron 'ncíamentos
de fontes autorizadas, nos levam

a crer mesmo, que não teremos

para bn�ve um estádio em l'loriá
:'lÓp0]),<'. Nerrl a. concorrência exis
f� ·?,inrJ.", cp "nd,] ,"Huncinvam que

',( , ,i '1 ,. "(PltO. A anas foram
�. ", "',1,11:-. milhares de cruzei

ros em cO:tilpra do terreno; tE :ra

planag�mpl'antas e . outras coi
sinhas mais. O projeto vai mudar

também, pois passara" a ter uma'

capacidade de 25 mil pessoas e

t,'llvez leve o período ti" !!ovêrno

atual p:>,n, � .r",,�, '·:.V no rles-

.:)- ""n rrt-;,n_

\f! 't;S�,� ·_,'I,r--'3 _tJi:.4; 1-t·.I",,�f:', ,11·0

gc"'órnc Fe., ]",":' 1 'Ini:; de acordo

('nno ln) proJéto apresentado na

Camara Federal por um ,ilustre'
Deputado, a Loteria Esportiva,
deverá fornecer verba para os '''Es
tados mais pobres e mais atraza
dos construirem seus estádios", �

claro, Alagoas l3l Sergipe, Mato-

ricos, par .,isso já,: possuem suas

belas praçàs de esportê, nós e

Piaui p'3diremos auxílio, de. jogos,
se preciSo' fôr, pois' chega de tan-

, tas promessa e atraSai demagogia
e f temIJó pássando e .os projetos
dormindo nas' gavetas. também
,",', f')r,se D!tTE. cam;<l. ·nobre, lnas

� �rv:-n. b F�}.K}"-t,e., s��.Ye Santr� Ca

i:él'i Id,
.

,

Tem uina solução ,rápida: tér-
minar o estádio dó FigueiTlense
pois cujda,r do esporte é da edu

cação físic,'!'dos jovens, oferecen
do o Estado recurso para isso,
também é parte de progies�o da

um Governo que pensa em deoon-
"'lJvimento. (

2 - Eu achei muito marôta a

notícia de que O Sr. Adu'Cio Vidal,
teria .dito em emissôras de rádio
de Cric�uma, de que' o Palmeir1as,
seu time, (pois agora de juiz pas
sou para técnico), não, perderia.
mais em casa, d.e jeito nenhum.
C'a.ro que isso é besteira. Só se o

juiz fizer gols para seu clube,

ca, que é líder íhvicto, é a sensa,

ção do Campeonato de 71.

x X.X '

'Lsmos, no Jornal dos' Sports,
dó Rio,

. que a Comissão Nacíona;
de Arbitragem da Confederação
Brasileira' de -Desportos deu

conhecer. a relação nominal

juizes que integram o Quádro
cional õe Futebol e que apitarão
ao 'jogos do Campeonato Brasíleí

ro : de Futebol,' num
.

total de 146,
-saídos de. 20 Estados e do Distri

to ..Federal. 0,8' Santa Catarina, três

'mereceram figuras na relação: Gil

berto Pedro Hoffmann - Nahas,
Iolando. -Ehrat Rodrigues'. e José
Carlos Bezerra. São três apitado
res.ique há muitos anos tem dado
o· melhor de si em pro do futebol
catarínense e brasileiro no setor

mais espinhoso' que conhece no

espor;te, do balípo,do, procurando
aprimorá-Ia, .conceituá-lo perante
a opinião públicac esportiv.a. Daí

o acêito da escolha que merece a

apr0vação;' de todos os catarinen·

ses
.' conceientes, louvandb-se o

critério a.dot{ldo pela entidade na

cional que agora se apr�sta para

promover o importante certame.

Vasco (Rio.),

A CONTAGEM

,

No Troféu Brasil o cômputo
nal foi êste:

.

Tricampeão - Grêmio Náutico

União, 29 p.ontos
Vice�Campeão - V\'lSCO' ela Ga·

ma (Rio), 1'9
3.0 lugar - Flamengo (Rio), 11
.4.0 lugar - Barroso'·_ São Jo'

'sé, 10
5.0 lugar _ Riachuelo eStá. Ca·

tarina), 4 pontos.
'

RETORNO

A delegação do Clube Náutico

Ria.chuelo, que viajara PI'1ra Pôrto

Alegre quinta-feira, regressou a

esta Capital na madrugada de 2.ar
feira. Todos muito satisf.eitos -co��
o tr,'ltamento, que lhes foi dispen
sado em Pôrto Alegre e agora vãO �.'

.

se prepara para n�vos compromis'
sos.

Eu estou vendo é muitos c(ubes
darem mostra� de desportividade
e cultura, perdendo em casa, seUl

qualquer . arruaça, e sou testemu,
nha disto, pois nada menoS que
seis jogos, o dono da .-Cas,'! nãO

venceu, em partida que estiv,e nO

comando, e, pelo cor'ItráriO! �

muita disciplina.e ct'esport'ividade,
Vai daí, que não acredito nas pa
lavras do Seu Aducio,' e mesmo
porque a sua equipe, tem inosW'
do que é un1a lequipe disciplinada
e com atletas bastante vividas nO

futebol.
3 - Futebol de mulheres, todOS

sabemos é proibido, pelo rnel'lOs
"':' Brasil, por decisão do CND, ��
Europa já existe até certame na

cio�al
'

e intern,<:wional. DeV'e sei

bom assistir, mas na ver.dade nãO

fica bem, para uma mulher, dis' ,.

putar tão ríspido jogo, Mas o q��h'_
.

01
se estranha, é que de qWmdo e

vez surgem noticias de joguin]1O�
aqui 'e áli, sem l1f-lda acontece�
com ninguém. :Ê a Lei sendo deli

respeitada, porque qU9! S'
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então não pode' desc'onhecer' ds 'preços ,''é;';J fabu.. ','

1050 estoque das
-

'

,
, '.'

' ,

LOJAS 'St:HMID'� PLiSnelS i

I '�� :
II ,

de Irmãos Schmid't & Cia. Ltdá., ,',.,:

Il ���I� �ei;:��ra
estofadores. :�' :,:;::' ,

h :
Conselheiro Mafra, 55 - Florianópolis.

" ,I
l - .-----.�'-----. ---��J;ri�a''''��:��f�

·

:: ::J
'I,
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INFORI\U

A Modelar só vende O MELHOR
dai porque sÓ vende os
Televisores ADMIRAL

Fonte da Direção. Qer,a} ....do Departamento Autô"

�
,

nomo de Saúde Pública distribuiv. nota, esclarecendo
aos pr'Oprietários de bares, restaurantes, -merceal'�as

, '" e ,hotéi:s" qUie o Sr. João Pereira X:lvier .não possuí
'" credenciais para proceder a fiscalização daqueles es-
'( '" I tabelecimentos, por se tratar de funcíonãrio inativo.

A nota acrescenta, .ainda, que a, fiscalíaaçâo está

,se ;@r(j)oessandq com .equípes de 3 ,guardas s:mi�ários,
cujas identidades 'serão apresentadas no ato 'da vis-

tot1a.' )
.

,r, '.

"

DePARTAMENTO CENTRAL DE �OMPRAS
'-

A. V I 'S O.
DILATAÇÃO DE PRAZO

PR'OCt�}SSb N. CP 71·(}228

O Dep-àI"tamen't.ó C�[ltra\ de Cúmpras, 't�rJJ1,il. plÍibh�o
p:à!l'a conneeírnento dos 'inter-essa'tlios, que fa'Ce a nã(!) pu�'

,

l-llNíÇ!io -em tempo hábii, :wello Diário' 'Ofidnl d!) EStádo

do Avisb do ,Procel;sQ n, CP 71-,0'228, fi'Ca' a datá da :a:ber

tura dl:lQ:uêi� Processo, ád�'a'da para o '<i'iIi 1'7 (lé ID'a'i� 4e

1S71, às 'qu.'inze horas e á data de 'entrega d'é pro�tas
hau Ô 'fi11:1'S11'lO dia at€ às treze !b:oras na sua sede. \ (

. , ,

,

beC, 'em Florianópolis, '311. de maio de 1971. '

, J(lli� ,.Jor"'e de lima - Diretor GeraL
,.

'DIW IEILJ;,AI 59
. V'nRtle-Se -ou troca-se por Fuck, Tratar" com Mfu-io, "ã

rua "C'Qn.shl.�eiro, Mafra, n. 99.

"'MI;�;;��I;-� Transportes --"-----1---- \ ,

oe:Par.tame,nto' Nacional de 'Estradas de iRodagem
.6� Qistrito Rodoviã'rio Federall

�bi;ne,te ,da ,Chefia

COMUNICADO
,

A' Chefia do 16<:' Distrito Rodoviário Federal, t�az 'ao
Cofibec�enw público a alteração havida nos:, -"

, COEFiCIENTES TARIFÁluo'S A VIGORAREM .A

PARTIR !OE 1<;' DE JtJl'UtQ DE 19'71, NAS 'LINHAS IN·

1'EIlESTADUAIS:
"

v

"l'a��� Tipo I (Cr$1Passageiro/Qullômetro).
IA.' I i

Asfaltadas Q,041353
j II Estradas' revestidas co� materiál illico

" I argiloso 0,05184� ,

F).ormilópolis, ,27 de maio de 1971.

,i-IHdebrando Marques de Souza 'Chéfe do
11* DR:F.'

.,.._j_, ..__.
---

I ��
,�I
,,;,
í�i
1�1
",,)

�I ,

���������t_�_�__�_�__ �._�,���"#e��,si_�,!�;�\i2i�'�,j§����,�,_�i$���,.�,,��E2Z�i�i..__������iiiiiiij��.�;���������iiii,�.�L�.w��Sj,ií�$�����; I�,����._��.�����_:��w�.�"�;�'_�����,���-����������_������Ji@i,i�����-�'�\�'��
:,1
',�,
,,!

(

DEP'ó;SITOS
A.l'ugá�-se' dois' depósitos, com área total de 850 tn2:

gitu�dos ,tao pôrto,' à ,rUa '14:, de julp.o 'n.. 6001612, :tlQ 'Es

�itO, dí:Jtados de trapi'elw, 'c�m trilh'Gs -e vagonetes �
Qa�a e QeSCarga de návi'os.

,

Trtitar à rua Felipe Schmidt, 33, cOm o Sr: Ivo Magro
nú �0 telefone 3187.

,PreciSo alugar casa no centro. De pref.erencJ.,a 'nas
.

ru� Fe.rtelra r;LfTla, Grispi;n' Mia, Mm;:r,senh-or Topp .pú
MS ptopmidades. Info':rynaçôes para 'O' telefona 0055.

..õ·il\lli-�çoiij�i-I�M-Êi-
�,.. ��;' � '\1/r.,,�nl,"'�

1 '. ,'" � ",'� "

I ... � .. ,h� '��}r e
" !\r( ,�H�r{l'�

,

� n r.,":vg ��� '1, Ir' ' .

�
':V'r" t�;!.

,

"

�specialtzada emMocotó :" Peixes. -"- Feijo;.da -, Lan�hes
e SalgadoS.:. ,

Aberto até �s' 23 bras
Rua Til'adentes, n., 9 _- Nesta Cnoital

,
'

-'- -- - ---,�---,._..,

Termoel��rüta" ·de taptvari'
$. 1" - SO'TEtCl\

A$sémbl'ia Gera,1 Extraordinária

,Inscrição/ no CGC
-

do MF n. 86;4::9.842
.

r,aft,,1fi'I r-- ,. �!' .!��'Ii'�ll'�fi lí�,,. ilO"-li#�; t: <', ,:��ip _\� I _�",' I �.� W ��:,� �1F�\,H.
S�o 'con'lh\:JdQs os senhores acionistas desta sociedad�,

a ,se i!eJJ,hirem em Assembléia Geral Extraordfuárià, no

p!>õ:xitno dia., 11 de junho, às 14,00 horas, J?A sede 'da

éÍl\.prêsa,. ém ,_Capivari de Baixo, município de MlIiL"ãô
tSé>"p,aÍ-á' tratarem da seguinte

'ORDi:,M 'DO DIA'

�), Aumento do Capital social de Cr$ 2S.,()5a.�;OO
para Cr$ 66.130,314,00, sendo Cr$ 28.950_222,00 pela ,eon.
vérsã'o Up créditos oriundos de verbas fedetais' 'e e�
fa�r da' Eletrobrás e Cr$ 9,.12l;�2;,()O pela in:c-!>rP6ra.
,:iio de paít� da Reserva de Capital de corrpçã,o monetá;ia;

b) Conseqüente <:\lteraçã'O dos estatatGs socillis.
�� Tubarão, 27 de ma<Í.\íl d'e 1071.

,
Eng<? ILido Buri-go - Pr:esidente"

TEIRl."O P,llA IrriDO'S'TRIA
Junte 2 BR-I01 vende-se terreno para indústria,

I

com
'irea de lRrOo !}()"'todo ou em narte, enxuto, todQ plano,
'�rç?, lur 1? Á"ua (na frente. Preço d'e oC1S1ão Iruormá
,,'''ít.'s fones 6502 ou '6691.

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

'R,'f:>r';;r" 'i ,," 'e001"5 G'J "er'\esenbr"es pata indÚlf
i.rll<à de lt4brifi�w:,es e conexos para todo (, eStado. Exige-
se experi@ncif" I

rnformaçõe� �os fones 6502 e 6691 - Guardn."se sigiló:

MW,SS,A 11ft: 10 ,ANO
"

'

, llJrr!, �'1'� '�J�t;;p�� ,fll.' l,lU)
"'''''� I%" � f<, - t"'emp:'\s f,il"s ,:'letos e :'i)I�OS coq\idam

'''' " 'fi S' ,lf;' 1'! Anr, de fal(1Cimento

la,
' "" �t (",l "c:nórb-' d; 11.m,a· do �sPoso,

pai e avé LAUD�<:LING CAMPOS (LALAU), na Jgre1a Ma

t.1'l7., Nossa ScnJloril de Fátima - Eslreito, no dia 2-6 às
UI,OO hot-as.

Anteeip'l!da1l1�hlt€, agrarderem.
,----��----�------------�

Exeeuta-se �rvÍ�o de FGTS atrasado.
Cons. Mafrá, 18n. com Luiz Carlos Rosa.

'. '

"

,'"
, ',..

"

I '.

('

)
,

TribuftitI' de "Contas
��

l,;q,
,'li,

".�I
, '" -"'\..... ···!\··".f'�".... '11

'�m' Sessão Extnaordi�ãr1a," �ealizàda'� 28 de m;i�, o
,

Tribunal-, de contas do Es'ta'do, sob a PresidênCia do, Con·
.selhelro. Nelson Abreu;' exi.1ítUboti 5 process�s� �stl�(l'tàÓl
presente os Conselhell'os N,i1ton Josê "�hêrem,' viéi�-P��Si.
dente, Vicente.' Joãó Schneider, .Néreu Corrêa de sduza
e o Auditor' Convocado, Iúul Schaefer. Pre�ente �m.
bém,

,

o
I

Procurador :deraÍ da F,azen�a, yril$on Ab��.
'-

' ()S' ,:expedientes ,�xa:fnin.ados' foram os ,:.cle,guihtés:" ,�

, EMPEN'HOS 'SIN\P"t:ES'�" 1'-
"

. :;,:" �:':: :.
Col�ti�Q�, _:_, JUlgadQ L�g�is -" koi� ;

ps' .: stoi' 2791,
2792",..-, 881: :3062.' .' b

, 'c'li$Drt'o'S;'ORÇ:AMENiÁRíos', ,)-: ,,_, '.,,, :
"

.', IrttcerêsSados:" JliJ.gad0' Legal:�' Decrétos' :nS: :':,SF��·�
" 1.4,5,:n;;i1S>_:_ 1a.'5,.71114@'·

.

"'":�,, ":"
', ... I

'

,

. :DIESPÉSA' ORÇA'M.E.NTÁ�'A A Ll.QU,lbiAR"",·'''.(·
':'.'

.

In�r�ss.ados,: Julgado Legal' � �Nelson . Rogério' ;Ma-
. , .

\ �
/'" ',-,

Foram extraviados os documentos de uma Kombi
, Volksw�fi:, :�tOl' V. 1U23.�4; ,- rhass� n. " B2-052.o43,
U��n!;,a'.1iI AA�703�., de, 'p.Í'op,l\ieda-�e de ,Mi�ton Acrílicos,

, Fainêis .� :Decôra<:õ-es Ltdu,', I"
,

\ '

, ,

,
" '

pertencente

I ,

" '

- _._---- -� �.

. ,

K"'X X r "':. :- '-"i ,�.;. -r.'�:;"'l.,.
l .

"�o ,�m .\Sessão' extra�r!úmkia: �ealizai(!a a':Ú de'-mai�,t o
,Trib:unal ,-de; Contas, ,soo' a "Pt'é&id8ncia" �{]_(} ConseÍh-eiro
,N�lsou {)le :'Abreú, examm.0lt 3 iP�O:eess'ós. Esfh;-eram Jpoo.

. �-ent'e, 'óS Cruilselheiros Niiton J.osé Cherem, Vice"Presithlh-
te;, Vic-énlte' Jo'ão Schneidor," L:eo'Pold'@ Oia�19 El'�' e

'

o
,

àuditor' GOJl�ocado. Raul Schaefer. Pl�esenfé; taml;Jení','. o
procurad.ô( dà 'Fàz�nda, Jair Matt0s" .' , . ,'''",,::l''

': 'C)s" ��Pédientes examinados foram os: í;'egulnt�:
.. E-AAPE.NHOS SIMPLES ' �, 'I' ,

•. ,., .... I

'� :' i:s.olado.�f)ilgados Legais na, Forma do Parecer :tia
,

Instrução:' ,�B'érto Sdunidt & outros, Alberto 'Cé'Sa ,(los
, Santos"�, óulhls. ".' , , - ,

.' �'E!SPif:�A OiRÇAMENif'ÁRIA A LiQmDA�
,,�,

tnl;e�e:3sà.dós: Jul.g,ad0.' Legais ,- Os�ar 'ru�at-a��'Pe-1
,
,reíra ,é "çmtt.os., . ",,

� ,
;

,FE�RAR.ESI e Senh!)ra �

{,
_ ,�,�·�fl.UNI;tfçAÕ�:ii:·PRiç,�, '.' ��.�:

,:' , ,': OQn\ut1ÍQÓ aoS distintos 'dient.és -da Sànca'ta Lt� .• �ue .

. por d�Sposi�ão,.da . ngy.a \
__di<l'�t-or�a, . d��ei ntl �{'l� de

,m.n,lo �d�. 00I:éeht�; o cargt) de D.ireto'r, Jndllstr.�àJ: i;líl: i,efe,
rida :fir.l:Úa�: ,cc ,,'. _',' ,

,- -.,_' .'1 �
,

"� '-":-�:-:N>à:s ini� fut�� ativi-d��é'�nt6 'ifi�Sm1(r:r�d:�
'. co�lai' ç�m' à 'merecidliÍ at€n�,ão iliSpensada até-.ã:g6�a�'p�I'OB

.

di?,tintofi; f.reg.uêses.
' ,

, , .

, éAráEfRA EX+RAVIADA "" .

Foi é&1:ray1ad!l a, carteira de. motorista;-. per'�l1teQ-te :

à,o,sr. W:1!'gIl.er',UhelSki.'
.

- ",_,- -,.�

.'
'

,"'til' '-:-�._�� �__�_� ���: '�-_'-'O-�
c',

:,T??tj
,1;:.1. COH,Di&IOIAllO,·'

"

,

VÉNrILAç,�O. ' .'

",

'�,' Af3S.�3S0RAMEN�O
"

,,-71 :INSTALAÇÃO
'

'�·,�,:,tt.E-MAil· en'$enharia lId:a.
: . "Ê��t±t6�io: 'RIl,à' João Pinto, �lt - Sala 10

,

"
.

�6i'ianõP9lis -; Santa'Catarina
, Nossas ''e_Bpeciati'adades:

• '

,

�R 'CON:DJCI,{;>NADO PARA CONF6RTO "E'INDUs·.
.. n"'IAL· -, CAMAIÍAS FruOORfFIOAS - FABRlCAS W
'-1F. ,GEri:)'�' DUTOS � IN8TA:(�AÇõES DE EXAUS�

.,. 1) -- TRANSPORTE PNEUi\M.'tIGO ,- COIFAs'"..",..
:INES DF. PINTURA - UMIDIFICAÇÃO _: -TõR.

�s DE ARRE�CIMENTO - EQUIPAMEmOS DÉ
,TRANSPORTE

I

/

.
(com 'clorofila)

: :'é �(:) 'moderno antissépti_co, �eminino,
'para u.o diório, comó 'profil6tico
e higienizador de ação duradoura"

,

Contém antibi6tico e aroma agra.
dó.vel. I 'I I�t

r�OCURE-M NAS IF,AfUt1ÃCIAS e: PE.RFlJMARI,AS �
_'

/

":tt.
-

1ra;�Qra"Sba !l,J."'eetupação de c�nnprar, v'lnder ou ,alugar
,ea imGte' '�" PBEDIBENS �mo�1'i,iá-ria Lida.. � Rua des
lhe!! s .;Q li ""\'""" Edifitio Apb�h � sala 92�- go andar.

� r

.

,<

.�
.�
"
,

\

j '.,

.' .. , , " l
I� � •

)

"

, iii'I I
:. I
I '

, ,

I, i

i

r
I
: I

(' I,I,
í !

]' !

',[ I
�

I
j L'

)

, �91ncib· TANIA. MARA na chácara de Es�a.nha
. ; InoGtporad0r � Dr. Claudionor - Sc-apet� BOrges
, I Ap4it�1'ÚI.511tO" v,)ni 3 e 2 quartos Livin'". cozinha,<

1 h::i.1iheirü, dependenci'l de emprp�ada.'
"',

\ttj",W,"�l�,.. 'fi'�' ...:f,-!- ..... ;''Ir' ,.,�",,',"'l

,
.' I

__ .�

m1t

� jI�-->,.I\\I..'

\

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�Estad'o "ixa, sua contribuição' 'ao t Esp�r,li,a�� Borges Fortes 'lança
o .. ""<'., ';�I a/ .. ,...

.

"... na Capll8I',·';' . ..",

!�"r-I'�I.��,'·j�'e.{itQ.lflmo,nlo'd�. �er�ld.or:· isfi lel�·"'�llllbl<
" ;4ciso-71 na :Capilal

� . IlJ, .•projeto ,de;:lt1)le origem .go- ,�,): :lO; - 170 (um por cento) ,das re- v de :19 d,<julho d�:191í;'Q,6% (sei�,dé-: .t •.
' , ":.-"'" .,' ""< ',: ..

,

yer.ií?mentàj',1 .s�rJ."e�ç�m;il)hado hale·.a . áitás -correnres próprias, deduzidas: á's cimos .'pÓ/;<:earQ)': :em � Úá2 e' 0,8% j ,:.: O.:, gere�i�, da' c� ';:ko�ô�i�",' ,

'. 'o 'General Breno 'B�rg'e� Fór:té;',;
i

':d:áde" hoje à' tarde, : ti General Air,
�§seipblrià,�Ii�gíshú��a};4ixand9 -a 'co�. ! ;,;; :?�ri�sferências f e; i' tas' 'a otiiras (oito'. déd��s [pÓr: '�en!o) ;;no. : a'1l�;: ,:de

'

.,.;F.edefàl, ;Sr. ;t�iio �Gasp'�'btiá;i dai'sii:'!: ! ,: VIra aniánha a, FlorianópoÚs com .. o
.'

� '"t6�!' T�UTkh� visitará, Q ,Góver�a,tribúíção.. ao 'Estado' cte Santa'. Catarina . i ..entidades de Administração Pública; a' ·1973: e '�ubi:ie�L1brit�L', "':'1"· ,,: ',: ',:; , .v.
• ",

"f"
.""

..

'

"ru' ".' <l";"
,,' j '1 .

- n!.' " J,o·,'r'·. 'do" ,:'c;s'-ta':do' .,·em· Pala'CI'O e' a' nO"l'te'" .. " . ,. ". \, , '.'
"

" ., ,
., .

'. I,' ,:vat .con u:;mou ,para. o, ,,1, cio 'i e�.l� objetivo de lançar a .Opéraçâo: ",.�. c' If o

párâ� o Programa. de Formação 'do ; �a: ,;' "pa'rtír 'de 19, de julho de �971; 'q% "
,
Art.: i3Q{< B;;ilefÍCiár,sê��� :d�ú;: ,van. ,\: . .Iho a, 'instala:ção da Lotería .,Espor- vice Social dêste ano _:.:_ 'Aciso-7�C, será, recepcionado com um jantar,trimônio' do Servidor Público, nos, têr-

.,

,(um e meio por cento) em 1972 e 2% ' tagens 'd6,' l>rdgtamà'"de:Fortnaç·'ã@:'do"""','···'·'. ,. .' .,
"

"
, .

., .' tiva em Florianópolis: Nos' .próxi· Hoje, chega à Capital o Comandan- na Agronômica. Ficará em Floria.
mos' da

.

Lei Complementar n.. 8,' de
" (i:lois por cento) no ,ano de 1973

.

e
. "

Patri.mônio' do .Se.'i-Vidor 'Público,' e ,�na. ' , ' . '. ' '.
;.

mos· dias, seguirá . para. Curitiba, '

a 'te,da 5<;1 Região Militar, General ( nópolís durante todo o dia de ama.'3· qç dezembro de 1970. subsequentes; forma e condições ,'previstaS na'. Lei '" .
" " , . .

,. . -fím- de .ultimar os,;pr�nàrativds'"com' Airton Tourinho, procedente de' ríhã .e depois, na 'sexta-feira, vai a*" "J"·A mensagem que' tramitará a b) - 2% (dois por cento) das Complementar n.' 8: da União, 'àpenas ..

I'
,."f,. ,

.

Irllrtir�",c:Y'e � Jíóje .:na ASsembléia "tem "o tra'nsierências' recebidas do Govêrno da
.

os' sdr'�idbies, � em . atividade, do 1.Eshido .v�?tas. :,ao fu,'�ci9n.a'meÍJ.�qi:,?�;:�ri� , Curitiba; que também .partícíparâ Jeinville.
, ',. � "" ,

.

" '. \ ,"" .

,

," Esportiva em Santa :Catarlná;' .,'" das solenidades de amanhã,
'

$�&'fi -�tf.�,ttor:-}iá �ua.· ín,t�gra:. , União através do Fundo de Participa- '. ! de: Santa' Catarina; e., os' .dé suas.�en'tida� :- " "

" '

,,, .', !', '
• ". ,"

'
'. '

: �� "O: Governador dOI Estado de San.. : ções dos Estados e Distrito Federal e
. qe�� ,�a Ádffiirrlstr�ção: Itldireta �e: FurÍ..

_,_ \ "

}�. (

ta: Catarina, ."
.

Municípios, a partir de 19 de julho de daç,õe,/j� ..

:, ,'.' ',. :;'",''', '.... D, e' r,. p,a,v,,lliOl'','1',",d',,',ti'.;'. ,:, F�Çq "saber' \l' toé!os' 0S h�bitaÍ!tes" 1'971. ' .
" ,

.

dê�� .';��yq'{I_b �,qbe a; Assen�bléia Legi�" ,Parágrafo' único --:- Não recairá,.,'''·",;:'. itt. '�?:" Fic�"o',P6der E��ctitivõ
tN'§fªet�eih;:�' �u SilnCio?O à seguin·

.

. em "neclJUma hipptese,' sôbre' as tranS- 1 ,d'uÍi:\riill�d � "aprir"r�;Ú6�Í:a' de"re�úr- "
.

"I'
, .' '. ;

I"
"

'

t'êJs.ei��.�:",.i.:'''' ,,".' ,
'ferênci:as de qu'e trata êste artigo, m�is; 'só�·'disp�hf:vçis;\cr.Çditos··especuus; até 'ae'OS" '8'I'e'R" 'O'" ;':';..; Ait,,��,,:,.O:Esta�o de Sarita Ca� ge',uma contribuição. 'ó val�r'l'd�:C;,,$>'2.$Ót.Ú)po;OO (d�is.:ml- ""

" '_ :�.
�'fina 'col'itJ,ibuii-á para" o Frogr;ãm'a ·de

. : :: 'Art. 29. As autarquias, emprêsas . lhõçs� e quinhept';;s ;i;ni(. c�zeiros), dés, " , . ,. ." .;

f,orrriliç�o: <J:o, Patr{inôrlio,' do SúvÍdbr ' ,pl5.blfcás, ' ��ciedades,' �é economiá, mis- .

. 'I; i:>Ôc.S' à . e�ecuçâô' da' .p�énte Lei. '
r;, ,'; '.

,.'

H'
"

"

,,:. ': '., ii.' ,
"

"

'a':'
'

.

P-p�liCo�':��s; iÚti:jos:::da �i. Compl�-:-, '�a',',e' fundações do'· Estaqo de' Santa
'. ".' Ar�."5Q:. c': Està:�i' éntriu-ã' iro vi· em' <

..:'.
, "8' f' f'·e'·'I··[··O ", "

§enhi't n.:�8;: Clã ,lJiliã9, ,de ,3 ,de .dizem. "',
"

Cl_lt��na contribuirão para o PrógraIl;1a go� Q�,'a��i ,âa,;ru�', pi:ibÍitação".'�v� .,.\..,
:..:::... ,,' .' '

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

" .

b�ci :de,'l9VO: com' as"seguintes Pái-Cet�!l, "com' 0,4% (quatro décimos por cent9) g:ados àS' di���i�s eili ��ári0' '. .'

: ,'. '.
.

.
J

" t ", ; J:;
'qliç 'sérão',��nShlmi#e récolhídas'" ,ao .::"

.

'

da', receita orçamentária, :inclusive t�ans
'

f; ,: ,�':;,Sá\����ri� �'��:: ��rid'a: ,ai�iri; .�
: '�;'9;:�é�;etit.-f�':·: d��: Tt���ít�;�<�'�,��n.�,��:�t�SiCS.,A�:'; ,. ferê�bia,e receita"operacionai, a partir faç'a},��:u��r�� ::"

.

',�"f,:,� <

'_.' ,q,�;-liIs".a�t,oJ:*� .o:,Depitr5�en� �é
.,':,"'" "\'--",;" ."". \':' '

.. :'.' _"" ',,;',:,;: ,:,," ':ElstT,adàs,:dêRodagema'ex�útNFOs"
,e

.

�, ::.. '. 'o
-' ",I

,.,',
'

•• ":
\

.'
"\ ;'; ".

"

" ' 'o,' •
",

�e�vjçÓs ' de' /pavini�n.uiçãô ;' ieJp'i&.ai; ".

�;,:,�, ';-:;,. ::'y�::t:>; "','
" '>',' :. ;'. ' ,

,."
' '. �epiPedciS.; 'do . ac'os�tliên'to .:do; ;ae�

; A1;. Prêi�itUras.� de :'FldrianÓi)olii':e
.

n.,��.=il":-â.,,:r,.:.a,�,.r,; ...=,'.:·a,'S.,' ele. i.��õe,s muniCi"ÍI,a.•···.is.:�:�'d,·,.,'e,',·:,' 72, �:��1���1���i�p
.. '. y p

.

.' .

. dias
.

ágUáS 'pl'uyiais -atê \ o' ;m��� ," '"
e, . �

,

; " "�..>' "

<. ,: "
,,:' Oe '. "

.', ; 0s proprietárids doo;' iMóveiS ',: 's�
'��Ó.� diip�ta40' Pedto :Ivo Campos,.,'

.

\ d�ir�mente empenhados no ,cumpri-
. restritivas de libetdades públicas' e t��dos' à. beira' 'da', estrada; sêião/m:

Íl:��i(Iétlte 'd'O:niietório Re��nal dt) :)nié�to da súa' misbão dem<icrática�'f
; individuài,;;;' o,:':Pó-�,!'��êssita voltar' tírriados .� exeéutar as' calÇa�;. (.:

l\fiD.á, reuniu;Se ontem- com as lide-, ' todOs êles dotados de alta capad- � .ser·o,tiili��,de:,'t�6S>,os::direítOs ? " '\... '" ",:',',:", .

,"

�ças" dq I;'artido a: 'filp .. de '.tr:açar: ,

" �áde' ,tectUco-a"dminJ.strativa, o depu· cOilstltucjOqàls' ora :' susp.cn$os 2'por

S:, ,a',','0' d"e"�',:,'p"·'U,','b·"',!'I·C',',':,'a","à$
.

d�!e� da: 'agremiaçã� ';ôposi- '
.

, tado .' Pedr:o Ivo Campos dpclarou'
'

fôrça "'ôO Ato; :inStitucional; � 5.
'

Cionista em face .das eleições· mu· <

.

aind!i que para a Oposição o assún- : ,:,"�"
'

nicipais de' i972 e da
.

eieiç'ão dO;; ." to, "ponte Rio-Niteroi" ainda não SVBL'Étll,l;NDAS ':,
fiovó�' ;. diret6r1ós ;'m'utrlcipais. 'o' est(l �gotado. '

" . ".' ,'",

do',', ' E,s'18""'d:g';', '. " ,::", ',,'
dép�,tado, Pedl:�" IVQ ,Cámpos dec1a.' ítéfe$áo:Sê ".:' as'; ;ubÚ,\gendas �o.'
rô1,l óntem a :0 ESTADo que a des-' O custo da ponte Rio·Niteroi mo, �'t:im monstZ:OC'serrlçal, às injun-

'

< ::' !
'peito de ser ó MnB uma agremiá. deverá.ser agora o con-espondente çõeS p'oli{ic� '!pl1iode�ocráticas" "0

e:', ."Ó,.... �de'b'".a·"I" ·I,d,'·a'',','
;,";<�'

ção
.

flagranteril.énte '�noritária' _;. .à três vêzes mais do que o preço dep�tâ<;lo: 'P!!Mo' Xvo C;ímpos conde- 'f

87' parlàm�n1�b�.%, ç9Bt�a os 225 'da previsto e orçada, tudo porque o nou ó $istema�adófudo: pelas, .Leis
'

Nena. 1-"- 'fé at,ravés' de seus tepi:e. G�vêrno comprOli' as ações do con· 'l?o'liti�aS em" v.Út�� 'e� ap qUe�, pare- '

_

, "
l

:
.

�enta�te�). �.:,q.lJ�;�·.�·,�p��.P'<?Yo brasHe,iro. ·sór�i.o responsável pela construção ce" 'ma'ntido', pelo 'àni�..projeto 'gover.. "

.
--. ',... � ::' � �·I•• ,.0; < "r"'-,

"
,

'
.'. ' '.'

, A'· fim çle.: debater .a&pe,ctos dós
te.m, a vigíliifç,a®���tt! d� ,�eus m:ais da óbra, obrigando·se ainda a inde· narilental'q1,lé disWe:sôb;r.e a Orga�' .

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

altos iIiterêsses"f'" :,,' nizar 'o .patrimônio imobilizado da. nização ,Parttdárià•. '

"

". '..: �.roj�tos da",ár�a :d� ��?� ·'�:úpp:ca.
,'._ O·' �.Ei;.,;;r�i>r�sentad9 �por- quela emprêsa. _:_'A subleg�nd���é �ma,afrÓ�ta:,às �m .. �antá Catarizía"es-tiy.eràm'r�,lini�
úrijà ',ban�ada .Il,eq.uen<i, ,.ma,s compil- instit'uiçÕe5:" póÚticas':q�e . se 'prete�- dos na tarde de

-

o�ténÍ, 6 ,SeCrét'�ri�
tiva, 'eútcita democràticaritente a ímsE;Jo' DE COLABORAR Clam ' demoérãtlêa�; <:) ':MnB . defén� df saticie,. Sr.' 'piis�o"pà�g:fs�;>�� .

. . ,
'
... , "

,
.

. . ", " �é$ôres . da .o:Dg�ÍúZa;:;i-:o' ;Mü1itlflilmand�to que lhe· foi odtorgado, pelo derá 'a extinção 'da ,sublegenda, ao . , ,�,,,.�..,

povo' br'asile�'o� leyando, ao conhe�i. R.essaltou o deputado Pedro Ivo ladó' de p�ía�en�res da',Arena ,qüé
da Sã. {d.'e, e:, �a s��e.��\.',;,' �i ,,'.'.,';,:,:'.".';�::'., ;,:','me.htõ� áa Nação co :debate abert-o' e Cilmpos que a ação fiséaljz�d<H'a 'do tiui1béni' a' cortsidffi;aíri .nót:il.ra·k i:�s. . ..'

" "', - .,
"

. ..
. .. , '

.. ,. ,
.. ,.

'

...".D.e,PtrQ ,d,QS' próximos i,dias); vJ;i-á' afrancn· de problemas :da mMor im" poder legislativo. deve fazer-se· sen- taüração' .; ôà 'ple1Ütuâé.�'a:e-mocJáti�ií.·" "t'�"" >.'1'
, .

_,"
'.

','_'" '"
,. ., .t·l·r' ·.s·.empre .de·lltI·O de um cllin'a de

.

,.,. '(,',' ", ". ,
.. �. '.' F�,odaí,J.ópbÚs'" a', ,aSsés�Ôr'à;:�a'"ttid�,"por,a�c.ul. ,

.' , .

,
.. ,' Se.'jsto

, ....,f.o"r','i-�almetite::c.ons,'·,eguido, .,'.... . . ...... , .. "
, " "

,..,. su.1, '.' mai'ia 'Mu'J'ica:, '. ,q,ue�,' oi�ientai::,ii�',-" Ainda"àgora· :-;-: asseverou� ...::_ 'o ct,í.tica constr.utiva 'e não é outra c):enios que :0":' 'povó' ,t.érã_,·út.P.a
.

moh- ..

. '" ,
. .

, ., . " ' .... " áriui"ós' ;tr�bal,'l�o$··d�. Jm-p·.:J.a..n."'fa.';;'.�"itl�,dep.ut'a�o, Freitas: Nobre ,(MDB'SP) e coiSà.o que o MDB tem feito no pIa· Xação "�a;i atitê,nticà:.e,·,meilós a,r-, .:.' .. ,I,. ,'.', ",1\, ,,,',"
_. '.-' '

... Ir
.

.,
. . srs.te�a de" info,r.niaç�és " e � estatíSti·

Q_' Se!tficLor 'Fr�.'n.·._co � montoro fM,J),B. ·n0, nacional. ti.f,i.'cii!l" ", na. Iii.,.·,·.c. iP.a..·�·.d..0,." ,é'f.e.".tiv�m.e,.:.iJ.te .'
.

.

.

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

." '. f'. càs
.. da.Se.áétar.,ia .:da,Sàuaé�"."!::q.úêSP) levá'ntaramino 'Congresso à, aten· .,

- Uma das nossas metas mais dos émbafés "l:\Ieitórais/' "'; '. :". " . ., ,.

çjio' d� 'paí� par�
.

�{graves coilSe.� inalü:máveis é o d� propugnar pela Reveiou" aindil ,� �e'putado, Pedto consiq�ra bás�co. par.ã' a,: e;'�.c�ç�o; d� .

],'f"", " , . . , '
.. ,' . ,'projetps do se,tor· Ijo Estado:",

.'

Çl1J.{êné��s ... qu� , pC!��l:�O. �dvir 'como re;stituição das franquias democrá- Ivo Campos que�' (j 1\IDB catarinense ",' . , "
'

'.' "
'. ,

decoJ;.re:npa da' ,çresceJite desnacio-, . tical'.
- Sentimos que o povo já está e<!tcontra:se' elli' fas� de ,r�estrtitura. " . . ," .," .; ,

'��liz�gão� dà'".e'conomia, brasil'eira, 'ho- consçiente de sua responsabilidade ção, já ,téndo organiZado mais 50 di LHA I·n 18c'
ii

a
'

[fi pfàtic�lÚen:te' subordinadà ao in·. pára .com, a Pátria, todos desejosos retórios municipais.,. Até a realiza-
"

I' "':.,
,. '

.. Iter.êsse _ de �apitiis ,estrangeiros '
,

. ,em i_.dar a sua contribuição para o de, ção da· convenção partidária o parti-
, Classif.i�ando

.

OS ,seús co�egaS: ,do senvo�vimento nacional.. ,Creio que do terá diretÓl'ios em pelo menos '"

b'MDB '"mo. Pr,!,ri,�f);;'" , "verda- llão mai, se ju,tifk,m " medid" 90% do' ;municlpi., catariOeOse,. C� IIIJJaa.. .a'. ' ....

de. agasalhus

,
"!',MULLER 81 FO-Has .., ••terial de

Constru.ção em geral
Fones.; 6201 ..... 2'l25 - {Mp8 e 2352

lNJIOIItMA
,

.

A sede Bameãria do Clube Doze
de' Agôsto permanecerá fechada até
o próximo sábado, passando por re

formas que beneficiaião o associa-
do.

.

\

_ L_,�"'•• ".,

r' ."',

:'�rtiii!l
�I'

• ( ... ",

-,' •

I·�·..J· .. 't_ .

Florlanópoli� Qu.rt�ra, 2 de junho 'de 1971 '. ,...
J

,�.)o" ,f· '�,

./

C�Dlin:hão ... em movimento. perde UIU

patu que �atin'oe e fere duas pessoas
A Legião

( Brasil�ira' de'. Assistêft..

,
.

cia: vai iniciar' nos pr(OOIn05 " ��
Ulnª .. çan'lp,anha_para obter toUpa.:l '.

, ,'ãgasaIllOs destinadQs 'às :famil�,'De'- .

ce�si4das
. d� regiáô sehàna:' .onde

a temperatura registra 'índiceS llW
baiXos. �

A campanha deverá contar CO$ a

participação deI diverSas > en�i4ãd�
assist�nciais.' ",. "

. ,
.

.. ,.. r I� �

"Um aro protetor do ,. pneu tra

'sciro:' desprendel}-se d� rodado do ca·

�]]inhã�; Àlf�-Rom�ú de placas •• : .•

qO-25.5�,' q�àndo êste trafegava na

R.uà '�iix Schramm, provocando 0', es

touro 'do pneJ -

e 'seu deslocame;to 'a";'
'tingiu duas péssoas que se, encontra
'v'anl no 'ponto' de ônibus das imedia·

�õe�. ,'O aciêlénte ocorreu às 13h15m.
e b 'p6sado've(culo era dirigido por Jo
sé' Lcontino d� Silva, residente à Rua
David Adão SchniicÍt, em itajaí.

medicados no Hospital de Catidade. nos, industrial, residente na Rua Aris·
tiliano �amos" em Rió' do Sul - coli·
diu com a traseir�' do caminhão 'Che
vrolet de 'Plac�

.

'AW'-04-31, de pro.
priodape' da firma Kremmer &

. Cia

Ltda., que era' Conduzido por Benedí�
to Adelmo Reitz ::::,_ soltei:r:o, 25 anós,
re�idente à Rua Jóão Leopoldo Reitz,
em Sãó' Ped;� de Álcântara.

,
'

A· ampliação dos.' SCM�0'3� de
cooperação recíproca 'entI:e�'a '�giãQ
Brasileira de, �sistêiida C' � Se
ttetátia da Sáúde - foi

.. eX�minada
ontem éntre o· Se�retário' ,Prisco Pá.
'raísó e

.

o dir�to� da tBÁ,.'Sr, "Mun·
lo Pacheco da Motta:·

.. ..

, .' J.
.

"

.

-
.

, ..' � t' . "
,

.'Durante o encontro, tatilbém, .-fo-
ram deCididos vários convênios' que
serão assinados nos próximos dias.
'entr� o· Govêrno e'a:, LBA, gbjMi.
v.ando a expansão dOs serViço1l 'mé<

. dic02assistençiais efu"múnicípios. dQ
iiüeriot.

,.+ '...
.' ,

Os feridos fóram os operários Sebas
tião \ So[at.o - casado, 29 anos, resi·
dente ii Rua Engenheiro Jorge Becker,
em CriCiuma - e jaime Manoel San
tana - casado, 25 anos, residcntç na

Vila Operária, 85" também em Criciu
ma. O acidente foi registrado pela
Delegacia de Segurança Pessoal.

SERVIÇOS DE COOPER4ÇAO,
( . ," .

VOLKS NA TRASEIRA
A di.. .

segul1' a OCOll1enCIa regL�trada
ontem pela Delegaoía de Segurança

. 'Pessoal, foi registrad� às 16h50m, n�
altura do quilômetro 198 da B-101, no

município de Biguaçu, quando um

Volks, inesperadamente, entrou na tra:
seira de um caminhão que 'trafegava à
wa frente, O Volkswagen de plaçhs
Rio do Sul RS-20·00, dilÍgido por
Osny José Gonçalves - casado, 46 a-

o acidente velÍficou,�e q\lando o cá
mihão emitia sinais dê entrada' numa
vari�nte' é seguiria' �ra ,abastecer no

pôsto de gaSolina ,próximo a Biguaçu,
onde seria abastecido. Do choque,' re.
sultaram f6rl,das 08 passageiros do
Volks:, Carlos .Eduardo ,Me�donça -
radialista - e Mo�ci� dQs Sa(1tps
industrial' .-'- ambos réside�tes ,em Rio
do Sul, que foram medicados no Hos

pital 'Sag:rada Família'.

�o, E�otor}sta pre�sentindo � problema
fô(]se-guiú :parar- 0 veículo mais adian

�e,:"!!õ P�rleU após� desprender-se, do roo

&\'dõ::e 'coThêr _os� d�is tranSetliltes, foi

, f;�;:tI�mi�';"ad!:l\l\� ,ao lado do cami
nhao.· "

"

Além do gr'ancle Sllst\). os atingidos
s,)f..refar1l.:"'le".e� escoriações. tendo sido
��-;.; .- .. :..�

� "

(
"'; , (

JABDIM MOD,ELAR

NerlhUIT,lft� �. Cii�ro é tão, s:m�t1RA �
RENDF! 'TAN'l'O q1ia,nto a"�oriZação, de TERR,ENO$
Gompre'lo,tes, no "�aràUh MPdel�1"', (contíguo ao JarcU�
t\tlantiCO!. �o-� aIongo prazo.

O Governador Colombó Salles se.
Ontem realizou-se uma reuruao 'rã' o coordenador geral da Aciso-7t

preliminar que tev! inicio às 14 hó- ,.�Ip.' Santa Cátarina, conforme convi,
,ras" no auditório do edifício das ,di. , ,te qúe, t�cebeu c;lo Comando do II!
:retorias, quando o Comandante' da' ·Ex�r.clto. A 'campanha será defla.
�l!aJ:nição Militar do Exército em . ira� mais ou menos nos moldes da

p?�ian�I>olis, Coronel Ja�ooo Nettô,. dQ :ano :pàSsàdo, com o objetivo de
ex-pos o organograma de' estrut,ura,

, .l��ár,;,; 'a ,participação do Exército
s;:;.

,

,da 'Aciso�71 ao Governador Coloro-' para, a solução dós problemas mais 1
b� Salles, Secretários do G�vêrIio"ei

'

i,,' diretÍ),s .. ··das' pequenas comunidades
�olIiand�'ntes das unidades militar�s ,.:' Na" ,área de 'Florianópolis, os munj.
,!ia Cidade; , além de convidados.�".. . éípios' a "serem beneficiados pela
imprensa. " .. Ãciso�n serão. Palhoça e Governa
Logo que chegar ao centro da C1:·'1 ',d'o�'�Celsó' :kàmos (ex·Ganchos) .

:' \/1';'. 1 ,",
"

' ....... I /' 'I

t MI
.

(

·Z a I di rc vai :,toordenar. '. I
.

..i: ;,." ;-' f

' ..
..

'

Del,enaeia·· da,· Idesg
, ' • •• \ \.�.' I I

í
, "

, . o DelegAdo da Associação. dos
_

Diplomados da' Escola Superior ,de
Guerra -'Adesg - em, San,ta Ca·

l
'

tarina-, Sr. Carlos Curt, Zadrozny,
deslgI].Ç>ú o Coronel Zaldir de Li·

ma, Coman'dante do 149 Batalhãb
.de .caçadores, para ,exercer o· caro
go de Coordenador da Delegacia. Os
n9vos dirigentes da Adesg em San:
ta CataÍ'ina já realizarll"m diversas
reuniões', estabelecendo planos pà-
rk as atividades a serem desenvol·' :

.

vidas no corrente ano.

.:",pore outro �ado, está ,prevista para
dia: 7, ,� partir das 20 horas, no au

dltó;:io,' do Curso Seriado de Ciên-

. �ia�', ;Econômicas, reunião plenária
d.e', tod(')s ,os associados da e,ntidade e

c,91aboradores, Conform� mensagem,
ronvite que está sendo encaminhado
aOs ,filiados da 'Adesg, (') Delegado
d� Simta Catar�na manifesta que o� J'

<�cqntro" visá permitir a contÚlUi.
. '(lade' ·,dos·. trabalhos que' vem seno

'�do ,'réaliZados pela Associacão em "

tép:itÓr�o éatarinense.
-

.�,
. '::

I .oe r a estuda
".

,crédito
./

rural para'Stl. ·Catarina
.; 0" Mi;ústro da Agricultura 'eliVio�
ni�nsagem ao Governador Colofili.o
;, ,,' . \. ",' '.',
,Salles comunicando que o" lnsfitutd
t'J"acl'onal de Colonização e Reforma

'. (

Agrária - Incra - está estudando

.,., ,.'"

/�� Es�á notícia, - disse o Secre·
tároiôi d(l' .[\griqultura -, vem ao en·

c;6ntro 'de. um dos objetivos do Pro·

jé'tQ, éatálinense de .DesenvolvimeJl'
to; q'U.e e o de propiciar aos agricul·
tor�s. 'que' deséjam ampliar as suaS

,Propriedides ou para aquêles que

,não:', têlp;, terra de adquirir áreas

pl;l;ra cultivo, através
.

de 'Crédito
fun:diih:io; a 'longo prazo e a baixo

um processo de crédito rural fundiã-
1;10 �ara ser aplicado em Santll Ca·

t�l'ina. A informação foi prestada'
pelo Secretário Glauco Olinger, queI' ,

disse ser a medida altamente b�né-
,fica para o meio rudl catarinense. juro.

··-fJ"�""'.
I '

ri

lANÇO DO ES.TADO .DE "S,ANTA CATARINA

S;
.

A.
, ,

EDITAL
v

ComunicamoS às emprêsas interessadél3 que o :Banco do Estado de

SantA!. Catarina S ..A., eiltá recebendo propostas para tuna operação de

"underwriting", visando a abertura de seu capital social.'
Detalhes relativos à operação\Poderão ser obtidos na Secretaria do

Banco, sito à Praça XV de Novembro, n. 1" em Florianópolis (Se), onde
as pro'Po�ta's serão récebidas até o dia 14 de jUl:lho vindourq.

.

Florianópolis (SC), 28 de maio' de 1971.
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I .Irmandade Beneficente Nossil Senhora do Rosário c São Benedito, f

Zilma Fernandes Seara, Cesar Seara Júmor e demais parentes do querido

CESAR SU,RA
convidain para -"a missa de 3D'? dia que ,sez:ã cele,brada dia 2 quarta'
feita - às 19 horas, na I,l,rreja 'de Nossa Senhorà dó Rosário à rua Ma'

. rechal Guilherme.' . '.
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