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o.sta,204
PHILIPI &: elA. a casa do conslrulor

lN�RM;A
o Banco Central autorizôu as

Bolsas de Valores do Rio e de São
Paulo a paralisarem seus pregões
nos dias 16, 23 e 30, a fim que
os serviços internos rsejam postos
em dia. '

Síntese dI} Bolc'i1ín �Omtl�reo�. de A. �im8 Netto
,

válido até às 23h18m do dia 4 de junho de 1971
Fr'ente '-"'tia: Negativo PRESSÃO ATMOS,FERICA MUDIA,;
1008,5 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 21,39 centigrados
UMIDADE RELATIVA MEDl.A: 70,7%; Cumules -,Stnlt�s --
Tempo médio: Estavel. - Florja,nópolir;o, Sexta-feira, 4 de junho de
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Médici dá í1'�;tà s e Mineiros
Cr$ 500 mil', ",.,

,

'Lauro' MÜlleL 'ICara'm SO
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SINIESE
CELSO RAMOS

Com a finalid�de d� come

morar o Dia do Pescador a

Colônia Z-9, do município de
Governador Celso Ramos (ex
Ganchos), promoverá no dia
27 um concurso de pesca de
camarão. O vencedor recebe
rá como prêmio um 'motor de
barco inteiramente equipado, e
doado por firma comercial! '

Também receberão prêmios os

classificados I em 2'?, 3'? e' 4'?
lugares.

Os camarões capturados se.

rão doados à Colônia Z-9, que
utilizará o dinheiro de 'sua'

venda na construção da sede
social.

TUBARÃO

I

A Orquesh:a de Câmara da
Universidad61 Federal de San
ta Catarina se apresentará no

próximo dia 5, às 20 heras, na,
Catedral Diocesana de Tuba.
rão pró-Abrigo dos Velhil'lhos
de Tubarão.
A apresentação, promovida

pelo Rotar!! Cll.lbe -de Tub�
rão-Lestef será regida pe,lo
maestro Hélio Teixeira da
Rosa.

JANTAR DOS LOJISTAS

I -

Reunião J�ntar do Clube 1
dos Diretores Lojistas teve 1)1- Igar na noite de quarta-feira
passada na Churrascaria Lin
dacap.
Durante o encontro, o 'Ve

reador Aloísio Acácio Piazza,
levou jàquele Clube de serviço,
informações referentes ao

Pronto Socorro .Municipal. Ao'
falar sôbre a nécessidade de

promover campanha para im-
_ :_ planta,. êsse serviço médi€fl�1

""""1': para o, povo florianop�lifuno,�,• \. r, �
• � ! +- f

r obteve total apoio do Clube

I dos, Diretores Lojistas e da

I Federação dos Clubes . de Di-
retores Lojistas,
Serão colocados cartazes

nas vitrines das lojas ,da Ça
pital, alusivos à "Construção
do Pronto Socorro Municipal".

veram . reunidos, [untamente
com diretores do Clube 14 de

I
LAGES

IA. cidade de L.ages realiza
rá dia 25 de setembro a la.
Festa do Papel que contará
com a participação das Indús
trias de Papel daquela região,
e colaboração da Turlages. oslI,

Srs. Sérgio Carvalho da Papel
e Celulose Catar inense, Dorval

,IPereira da Bates do Brasil, Cí,

Ipassada na Churrascaria Iin
cero Santos da Olinkraft esti-

I
I Julho e o Secretário da Tur-

, lages, Sr. Alfredo Rlbelro. r e

fim de estudarem a criação de
uma comissão que sê�encerre
gará de organizar a Festa d� !

Papel da�uela cidade. l
�
I i

I Adminisrraçáo, R.,dação e Ofi·
dilas, Rua 'Consca'lelro Mafrif;

, I 160 - Caixa Pesr.u, 139 - ro
r;I>S 30,,1 e' 4139 - Florianó
f)olis - Santa' Catarina. I DI
RETOR: José Matusalém Co
me!i-i I SUPERiNTENQENTEI
N\arc,ílio Medeiros Filho / SOl·
TO,<: Luiz Henrique, J:at1cre·
do I GERENTE: Osmar Antô
nio Sclilindwein I SUB-GE·
RENTE: 'Divino Mariot IRE·
DATORES: Sérgio da Costa
Ramos, Antônio Kowalski 50-,
brinhc, Sérgio Lopes, Ma;UIiP
Julio Amorim e Redro Paulo
Machado / REPORTERe� .wn
sen Libório de IMedeiros, José
Carlos Soares e Aldo Grangei·
ro / SUCURSAL DE �LUME.
NAU: Rua XV de "Novembro,
504 / REPRESENTANTES:
A.S. Lara Ltda. - Avenida
Beira Mar, 454 - 119 andar
- Rio - A. S. Lara Ltda -

Rua Vi1ória, 657 - 39 andar
- São Paulo - Propal Propa
ganda Representações Ltda. -
Rua Coronel Vicente, 456 -
29 andar Pôrto Alegre e Re
presenteçãc Paranaense de
Vldculos Publicitários Ltda.
REPAVE - Rua Voluntários
da Patr.ia, 475 - 129 ander -
Curitiba.

'

EMPRESA EDITORA
O ESTADO LTOA.

. I

Ano 57 - N9 16.648 - Edi�ão de hoje 12 páginas _
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Cad'a·um

Engraxates
senlem

j
falta

de . freguês'

o pequeno engraxate -passa a

maior parte do 'dia sentado- na, sua

cadeira, a espera de um"" freguês.
Como os barbeiros, que se queixam

, ,dos cabeludos, <'IS engraxates tam
bém se ressentem de fregueses e

passam por uma crise que -Ihes

ameaça a subsistência. "Ninguém
,mais gosta de' lustrar os sapatos"

, - suspirou, triste, o garôto.

, ,

O Presidente Garrastazu Médici
assinou decreto ontem liberando
uma verba da, ordem de Cr$ 500

�mil, para fazer frente as despesas
, de recuperação da cidade de Lauro
Müller, atingida por forte tromba
de água caída no município em 15

de fevereiro último. Essa, importân
cia será aplicada" através dos ór

gãos públicos e da Prefeitura 'Muni

cipal. Pelo mesmo ato Ó' Chefe da

Nação concedeu recursos pqra 3

municipios gaúchos, também atin�
gidos por fortes Inundações. Q to

tal da verba liberada foi de

crs 1.150.000,00.

no ,empate
Dom a presença do Presidente

Garràstazu Médici, teve início on

tem 'no Estadio Mag,alhães Pinto,
em Minas Gerais, co:n ", portões
abertos, a II Olímpíadas do E1xer-,
cito, tendo como atração a parti
da. de, futebol entre as seleções
Mineira e Carioca. :.I

Vaguinho .aos 40 minutos empa
tou para os mineiros.

Mesl110 jogando melhor duran

te o período \
final, a Seleção Mi

neira não consegciu ampliar o es

core do primeiro' tempo, pois os

cariocas suportaram seu, volun::16
de 'jogo,: perdurando' o empate até
'o final da partida. O arbitro com

reguiar' atuação foi o Sr. Arrnan

do_ Marques.

Ao final. do encontro, a 'I'aça
Presidente Médioi, ficou com os

cariocas, que ganharam por sor

teio.

Nos 45 minutos i.nj.ç�ai�, com

ambas as equipes [ogando de

igual para igual, o placar assina

lou empate em 1 tento, sendo que
Jeremias' abriu o escore aos ,35

, minutos depois de uma .jogada in

dividual de Lula, enquanto que

leve início
alargameoto .

da I. Silveira
O progresso irreversível porque

atravessa a'Capital está exigindo
das autoridades diversas modificações
nas vias públicas mais estreitas da

cidade, A Municipalidade iniciou a

desapropriação de diversos imóveis
na Rua Tenente Silveira, onde 11a

'verá um recuo de cêrca de seis

metros. Essa medida, que está cau

sando pequeno transtorno no trãn

sito de veículos, é 'bastante acerta,

da e logo apresentará seus benefí
cios'.

/

IPEse têm
. segunda".lnovo
presidente
"Está marcada' para segunda-feira
a posse. do Sr. Luiz Alberto de Cer

'queira Cintra no cargo de presi
dente do Instituto' de Previdência
do' Est�do de Santa Catarina
Ipesc. p .ato está marcado para as

,10 horas, na Secretaria de Serviços'
Sociais, sob a presidência do, Secre

tário 'Marcelo Bandeira Maia: Às

10h30m haverá a transmissão I de

'cargo, na sede do Ipesc,

''t,

"eslá:",lança a
,

'(Última Página)

, ,

DeputadOS de se e RGS
, I

querem 'mais rodovias
.4:., F. _1'�� '1' Ir- L

Parlamentares de Santa Catarína
e RIO qrande do 'Sul deverão for
-nar uma comissão mista' para es

tudar os problemas relacionados
com (5 escoamento mais rápido da

produção dos dois Estadps mediante

.a' construção de rodovias federais
no sentido norte-sul.

qnale, que' manteve entendimentos
com o Deputado gaúcho Celso Testa

visando a marcação de uma data

'para o encontró prelimlnàr neste

sentido. Por seu turno, o Deputado
Sady Marinho disse que os líderes

políticos do Rio Grande do Sul es

tão também interessados na cons

trução da ponte sôbre o RiQ Golo-En,
"cuja morosidade tem preocupado
sobretudo os parlamentares da re
gião norte do vizinho Estado.

A' comunicação 'foi prestada (JIól

tem na Assembléia pelo Líder do

MDB, Deputado Dejandir Dalpas-

Assessôres do Govêrno
I visitam O (SIaDO

O Sr, Luiz Henrique Targat, ÇQOl'
denador * relações públicas do

Govêrno, fêz' ontem uma visita de
cortesia a o ES'l'.(\DO, quando anun

ciou seus planos à frente do órgão,
dizendo que procurará manter um
clima sempre cordial com a ímpren
-sa. Veio acompanhado do Sr. Wol
ney Milhomen, assessor do Gover
nador e colaborador dêste Jornal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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riEPARTAMENto DE ESTRADAS DE
(:"i RODAGEM

'AVISO

c. O Departamento de .Estradas de Rodagem de Santa

Catarina (DERSC), comunica aos interessados que se. aC�la
". .aberta Tornada de Preços Edital n. 3-71, para a aquistçae

l,' .(10S seguil,\1.e,s matcriars, ,para o calçamento da' e�trada.I

SC-22. trecho Palhoça _! Santo Amaro clã Imperatriz: (

1) Aproxirpadarrrente \�,600,OOO, (dois milhões e seis

.
"" centos mir) paralelepípedos de granito de la.' qualidade.

2) Aproximadamente 19.000 (dezenove mil)' metros
.I

'

lineares de meios fios li€; granito de la. qualidade.
. ,

As propostas serão recebidas até' às' 15,00 (quinze)
.':." horas elo dia 16 de' junho do corrente .ano, no protocolo'

" . :"eral do DEIlSC � sito à rua Tenente Silveira � EdifíCio

";, ...", ;1:1S Diretorias - 79 andar 'em Florianópolis local' em que

,l, ' está aíixadc o referido Edital, rio hall de entrada, e onde
"

serão obti.dos cópias do mesmo e todos os esclarecimentos
\ f " .' � ,."_ �.- ".

_. -

necessários.
.. DERSC., em Florianópolis, 3·de junho de 1971.

Eng? Civil Er'nani Abr.eu· Santa R.itta, Diretor Geral

do DER-SC.

/'

., ,

':"1"
, I

SERViÇO SOCIAL DA INÓÚSTRIA

'. Departamento Regional de Santa Catarina

EDITAL

O Serviço (Social. da 'Indústria (SESI) - Departamento
Recrional ele Santa "Catarina - torna' público que está

Pl';movel".do Concurso de Ante-projetos Arquitetônícos
para o Centro Social de Jaraguâ do Sul, com o objetivo

" ele, escolher a solução arquitetônica mais adequada para o

,;1: .

empreendimento.
,".' Poderão participar do certame profissionais ou firmas

rI; devidamente habilitadas, e serão concedidos prêmios de

.. CrS 4.0QO,00 para o primeiro lugar, Cr$ 2.000,00 para '0

:,ú segundo e Cr$ 1.000,00 para o terceiro lugar.
·h·, Os interessados devem dirigir-se ao Departamento
. (,

. i Regional'do SESI, à rua Felipe Schmidt, n. 67, para fazer
"lo

.

"SeU;) inscrição até o dia 20 de junho de 19.71, munidos de
'l

••
"comprovante de pagamento da anuidade do CREA e car-

1.:10 de identificação CPF, quando serão fornecidos todos.

os elementos necessários do desenvolvimento dos trabalhos.

Florianópolis, lI? de junho de 1971.
Osvaldo Pedro Nu�es - Superintendente.,i • I

r

GINÁSIO MODERNO ADERBAL BA·
Mr}S DA SILVA ,"

COMUNICAÇÃO
,De ordem do -Exmo, Sr. Diretor Executivo da Funda

'cão Educaci;nal de Santa Catarina - FESC - e, de

::1cô·rdo com os t(êrmos do Decreto N. CE-15-1269, - 8.755;
. comunicamos aos inte!'essados, que em da'a de 23 de

junho de 1971, às 15 hOl'as, no Ginásio lVIoderno Aderbal
Ramos \da Silva, serão rec;ebidas e examinadas os propos
,tas· para as obras de ampliação desta Unidade.

Maiores detalhes poderão ser' oatidos na sede elesta

. Unicl'lde c.om o Sr, Salomão lVIattos Sobrinho, no horállio

das 13 às 17 horas, todos os dias úteis, exceto ao's sábados.

Fpolis., 02 de junho de 1971.

A Direção

SECRETAR!A DA AGRICU'f..TURA
Tomada de Preços N. 5/71

A V. I S O

,
i

,

À Comissão de Licitações e C�mpras da Secretaria

: eh Agricmltura, torna públic@ para conhecimento dos in�e
" ress'ldos, 'que receberá Pi'opostas de firmas habilitadas,
nos têrmosl do Decreto GE - 15-12-69 - 8,755, até às
13 horas do dia 15 de Ijunho de 1971, para o fornecimento
·de 600.000 (seiscentos. mil). envelopes de sementes de

hortaliças (olerícolas), em dez (lÓ) variedades, com um

pêso mín;mo de sem'entes de acôrdo com Edital n. 5·71�
O Edital encontra-se afixado na Secret.aria da Agri

cultura no Edifício das Secretarias, 41? andar, à rua Tenente

Silveira, s/n., Florianópolis, onde serão prestados os es

clarecimentos necessários aos interessados e fornecida
uma cópia,

, Florianópolis, lI? de junho. de 1971.
IIton Simas Encarregado do Setor ele Material.

EDiFICIO SANTOS DUMONT
CR$ 350,00

\
. I

lVIensais situaelo ao laelo da' Praça Santos Andr�-
de prazo ele entrega, março de 1972, com as mensali
dades acima sem entrada, financiados em 15 anos

as suas ordens.

Ep. SANTpS ANDRADE - EJ?', VENEZA -

ED. AUGUSTO (PRONTO) - ED. SALDANHA DA
GAlVIA (financiado em 15 anos) - ED. VILA RICA
- ,ED. PASSEIO - ED. TANGARÁ - ED, MURICI
- ED. DOM IGNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA ---" ED.

PERNAlVIBUCO - ED. DUCA DE LACERDA

,
Para informações e vendas A Vendedora de Apar-

I tamcntos Santos Imóveis Ltda, Praça Santos Àndrade
n. 39 _' ]I? anelar - Fone� 23-33-53, 24-14-88, 24-1491,
24-1403 e 24-4462 -:-- Curitibá.

'

. Horário das 8 às 19 horas, inclusive aos sába
dos, domingQs c feriados,-

Nào fechamos nas refeições,

INFORMA

l' O ESTADO. Florianópolis, sexta-Ieiru, 4 de junho de 1971 - Pág, 2

VIILMAR HENRIQUE RECRER·
O Cine Clube da Engenharia exibirá na próxima se

gunda-feira, no Teatro Álvaro de Carvalho, às 20 horas,
"

o filme de Fritz Lang "Vive-se só uma vez", estrelado por
Henry Fenda \e Silvia Sydnei.

, "TuÍ:lo para sua construção
I

.'

"- Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - ,3931
Cai-xa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm ao prêço de
o-s i6,OO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

,
.R E I T O R I A

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A..RQÚITETURA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

COMUNICAÇÃO
De ordem superior torno público que se acha aberto,

até o elia 14 de junho do corrente ano, no Departamento
de Engenharia e Arquitetura da' Sub-Reitoria Ide Planeja
.mento .da Universidade Federal de Santa Catarina', no

\ Conjunto Universitário' da Trindade, edital de Tomada
.'

de Preços para a 'construção de 2 (eluas) canchas para
. jog-ós ao ar livre, destinadas ao Centro de Desportos da
Un i'. ersídad« Federa'! de Santa Catarina, a serem. cons

'iJ:l' idas no (onjunto Universitário da 'I'rindade .

.

Maiores' esClareCime'ntos poderão ser prestado? no

Dvpartarriento de Engenharia e Arquitetura, no enderêço
. acima referido, no 'horário das 12,On às 16,66 horas.

.

Florianópolis, 01 de junho de 1971 '.

,':(" '�ss·. AI�àro, :"Hénr'iq�e .de éampo� Lobo - Diretor

'l "�,t '
..

.MINISl'ÉRIO DA E'DUCAÇÃO I; CULTURA

UNIVERSiDADe PEDÊRAL DE SANTA CATARINA
I

R E I T o' R I A
\
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

COMUNICACÃO_
_,

De ordem superior torno público que se acha aberto,
até o' dia ,15 de junho do corrente ano, no, Departamento
de' Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitoria de Planeja
mento da Universidade Federal de Santa Catarina, no

Conjunto Universitárin da Trindade, edital ele 'I'omada
ele Preços para ii construção de 1 (um) prédio, com 3

área aproximada de, 960,00 m2 (novecentos e sessenta

metros quadrados) a ser construído no Conjunto Univer-
sitário da Trii1ç1ade.·· �

Maiores esclarecimentos poderão ser prestados no

Departamento de Engenharia e Arquitetura, no. enderêço
acima referido, no horário das 12,00 às 16,00 horas,

Florianópolis, 01 de junho de 1971 .

Ass. Alvaro. !ienrique de Campos Lobo Diretor
._ .. _-- .----

A V I S O
. DiÍ-ÀTAÇÃO DE PRAZO'
PROCESSO N. CP 71-118

O Departamento Central de Compras, torna público
.

1 pnra :cõiíbe�iiiielJto dos interessados. que face a não' pu
blicação em tempo hábil, pelo Diário Oficial do Estado
do Aviso do Processo N. CP 71-228, fica a' data da abertura

daq uele Processo, adiada, para o dia 17 de junho de

1971, às quinze horas, e a data de entrega de nropostas
para o mesmo dia, até às, treze horas na sua sede,

DCC., em Florianópolis, 02 de junho de 1971,

JQiÍo Jorge de Lima - Diretor Geral.

JU�ZOI D'� . DIRtlTO DA SEGU�DA
VAR.A CÍVEL DA CAPITAL

EDI·TAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO
DE TRINTA. 30) DIAS
O Dou�or RID SILVA, Juiz de Direito da 2a .

Varil Cíve'l da Comarca de Flo��ianópolis, Estado

de Santa Catarina, na forma da lei,
FAZ SABER aos' que o presente edital de citação vi·

rem. ou dêle conhecimento tiverem que, por parte ,de
ER.NEST. ALBERTO RIGGENBACH, foi· requerido em

adio ele Usucapião de um terreno situado à rua 14 de

Julho' no Estreito, fazendo frelite com onze metros e se
.

tenta' e cinco centímetros (11,75 m), para a rua 14 de

Jlllho que .segue para Coqueiros; a linha dos fundos mede
vinte e três metros e cinquen.ta centímetros (23,50 m) e

confronta' com terrenos de requerente' até uma parte e

noutÍ'a partc confi'onta' com terrenos de propriedade da

Companhia Florestal. Santa .Cqtarina. A linha lateral es

queHla mede quarenta mctros' (40 m) e confronta com ter
ras da Companhia Florestal Santa Catarina. A linha late
ral direita constitue-se de uma linha quebrada em três

lanções, sendo que o. primeiro, partindo da frente do ter
reno mede vinte e dois metros e setenta centímetros

(22,70 m), daí, fazendo um ângulo reto para fora mede
no segundo lance onze metros e setenta e cinco centÍ-'
metros (11,75 -.m), confrontando ambos com terrenos da

Agência' lVIarítima Bastos, e o último lance segue após
um ângulo re�o no sentido d� linha dos fundos onde
mede dezessete rpetros ·e trinta centímetros (17,30 m) e

confronta, com terras' ela Compa'nhia Florestal Santa
Catarina,

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mano

dou expedir o. presente edital que, será afixado no local
de costume e publicado na �orma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa

Catarina, aos ql1ato.rze dias do mês de maio�do ano de' mil
novecentos e setenta e um. Eu: Jair Borba, E�crivão o

I.subscrevo.
Rid Silva ---' Juiz de Direito.

llGRADECIMENTO
O SR. JOSÉ PISANI NEETO, espôsa e filha, DR. SAULO

LINHA�E;S, espôsa e filhos, agradecem sensibilizados a

atenção demonstrada durante a enfermidáde e recupera
ção de WILSON ROBERTO PISANI, a todos os parentes,
amigos, colegas, enfermeiros, médicos, a direção do Hos
pital ele Caridade e funcionários, que levaram seu confôr
to e so.lidariedade humana e, em especial ao� méelicos:
LEVÍNIO GODOY, SAUL LINHARES, NORBERTO FER
REIRA (BAURU), ARTHUR MÉLO FERNANDES, EVAN-'·
D.RO NóBREGA, PAULO SÃ, ODILSON BORINI, BAI
CHUN (JOINVILLE) às Irmãs ROMANA f' ÃUREA e

.
<lOS senhores NIVALDO PIRES GOULART, HELOI; STRUV
e FAMÍLIA JOSÉ BAIÃO.

Por outro lado, informou o Cine Clube que ele agora

em diante a exibição dos filmes serão fevtas tôdas as se

gundas-Iciras, às 20 horas, naquêle Teatro,

BURROUGHS
Disfribuidor em Florianópolis
COMERCIAL APEMAC LTDA.

Rua Deodoro, 7 - fone 4084.

'PINUS' ELLIOTTII·

Sementes
G. A. Carvalho & Cia. Ltda.

Mercado Público, 23/24 - Fpolis.
Uma tradição no comércio de sementes

CADERNOS JUVENTUDE
Brochuras :- Espirais em Arame ou ,pj ásticos

ICA:t:- �. 'LACI _ Latonados - Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas

.ICALEX (Automáticos) .

lCAL _ Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda

Rua COf'I)1fl Netto. 1601170 - Fones" ,349 e ·�1 "

Cx Postal, 1:;7 - Teleg. rCAL - Rio do Sul - W'!
._-" -_._._ .. _.- � •• -- ._-' '. __ o !II

tf,"-- --
.

TRABALHA COM; PLASTICOS?
'VENDE P'LASTICiOS?

:cszIt,'

então não pode- desconhecer os preços e J fabu
loso estoque das

LOJAS SCHMIDT PLASTICOS
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda. _

Plásticos e espumas para estofadores.
VAREJO E ATACADO
Conseiheiro lVIafra, 55 - Florianópolis.

I

!
I
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I ) CONFEITARIA MAUÁ LiDA.

Atende qualquer tipo' de encomenda com e�trega
a domicílio,

Anqxo uma 'bem installlda lanchonete,

RÚA FLORIANO PEIXOTO, 39 BLUMENAU,

j
:w!lc

F. 1;. T. S.
Executa-se serviço' de FGTS atrasado. Tratar à 1jiy.a

Cons. Mafra, 188. coril'Luiz C<ÍJIl{os Rosa,

ONDE, COMER BEM EM,
FLORIANÓPOLIS

l
.

'

Lanche Bar e Restaurãl'i,te

10 DE MAIO
Especializada em lVIocotó - PeixeSi- Feijoada -. Lanches

. e Salgados
Aberto até às 23 horas

/ Rua Tiradentes, n, 9 - Nesta' Capital

DEPÓSITOS
Alugam-se dois depósitos, com área total de 850 m2,

situados no pôrto, à rua 14 de julho n. 600-612; no Es

treito, dotados de trapiche, com tril,hos' e vagonetes para
carga e descarga de navios.

I
Tratar à.rua Felipe Schmidt, 33, com o Sr. Ivo Magro

ou pelo teleEene :3187.

VEN·oE-SE _' PRÉDIO
A Rua ConSelheiro Mafra, 134, com, 170 m2 de cons

trução, sendo 85 no II? pavimento e 8'5 no 29. Área do
terreno 252 m. TrataI' pelo fone: 66117, ou no locaL

, '. .
. I'

Associação dos Fiscais da Fa�enda
do Eslad,.o de SanJa Catarina

EDITAL DE
.

CONVOÚAÇÃO
De acôrdo com o artigo 3;:, dos Estatutos, convo-.

camas os associados com: direito a voto para, a. .. As"

sernbléía Geral Extrao�dinária.,· que se inst.:'1).aI']i no

Auditório das Diretorias 'no di,"l. 23 de junho as f O ho-

ras para tratar dos seguintes assuntos: 'I'

I -- Alteração dos Estatutos

II � Outros assuntos de ínterêsse geral "
.

Florianópolis, 27 'de maíç de 1971.'

'. Gélio Osório
Presidente

AVISO DE ASSEMBL�IA' GERAL ORDlNARIA
De acôrdo com o item' I do artigo 32 dos Estatu

tos avisamos aos' associados que no 'dia 23 de. junho
I .1,. 1

próximo às 19 horas,' será instalada ,"l. Assembléia Ge-

ral Ordinária, Para eleger" a nova-· Diretoria que re"

gerá os destinos da Entidade no período 1971/72, cu

jas chapas concorrentes são as seguintes:
CHAPA A I ( Integração)

Presidente - Aloisio A. Plazza
1° Vice .. -Orozi!JlbO C, da. Silva
2° Vice - Maurício Fernandez
Secretário Geral - Romildo R. Koening
1° Secretário - Silas Cardoso

,;20 Secretário - Adernar B. Floríani

Tesoureiro Geral - Victor Morong
l° Tesoureiro - Dorval J. dos Reis
2° Tesoureiro - Alcídio A. Vieira

Conselho )?isca!
Membros Efetivos - GéliO Osório
- José A. Dallagnelo
- Hamilton Aguiar
Membros Suplentes - Waldemar da Costa

Antônio Medeiros Vieira
Osvaldo Thais
CHAPA B

Presidente - Francisco Paula da !Silva Filho
1 ° Vice _:_ Guilhermino da Silva Neto ,

'

\

2° vice - Indío Jorge Zavarizzi
Secretário Geral - Sérgio Boppré :

1 ° Secretário - Patrícío O. .Medeiros .

1.

2° Sscretárío - Eudo Nerino Rébelo
Tesoureiro Geral - José Zorner Sobrinho
10 Tesoureiro - Maria da Glória de Lima

l
-I

i
(1,/ •

20 - Tesoureiro - Dirceu de Oliveira
Conselho' Eíseal

,

Membros Efetivos - Luiz Oscar de Carvalho
- Celso de' Almeida Coelho
- Acyrnar Coaracy da Silva
Membros Suplentes _ Germano Luiz Amorin
- Alfredo de O, Gareindo

I
i

Hernani Natalino Pôrto

Floríanopolís: 27 .de maio de 1971,
.

(

t . Hélio Osório
Presidente

·VENDE·SE
Vende-s,e uma área de' terras de dois mil trezentos e'

setenta e s�is metros 'quadrados localizada no morro da
Palhocinha (Coqueiros), próximo ao ãsfalto.; pIjOpostas
para o sr, Cássio José P'offo _ rua Presidente Coutinho,

.

41 - Florianópolis, .",

AGRADECIMENTO CONVITE
Ari dos Santos e Família ainda consternados com o

falecimento de sua· querida ZELI' PôRTO DOS SÂNTOS,
ocorrido dia 31 de maio p, passado, vêm de público agra
decer a dedicação dos Drs. Huri Gomes Meridonça,' Clovis
de Lima, Paulo Schlemper,-Isaac Lobato Filho e auxiliares,
as boníssimas Irmãs Teófila e Nerilda, bem como as enfer-

.

meiras Norma, Ines, lVIarlen,e, lVIaria Helena, Bete, CaJ:men
e outras' auxiliares que de uma ou de outra forma a aten
de!rilm ,,'com dedicação e carinho.

Agradecem ainda aos paren'tes e amigos que
< 'na dura,

.

110ra leyaram � sua ajuâa e confôrto pará amenizar o

transe por que passaram.

AprQveitam a oportunidade .para convidar a todos
para assistirem a missa de 7<! dia, que será tevada ·a efeitd
às 06,45 hs. d\J dia 7 do corrente na' Igreja Nossa' Senhora
de Fátima no Estreito.

Florianópolis, 02 de junho de 1971.

éARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extraviada a carteira de �otorista, pe,rt�ncente

ao sr, Wagner Uhelski.

.,

,

"-'--' ,,- "._._--.. "_-----

DOClIMENfOS EXTRAVIADOS
Foram extraviados os documentos de uma Kombi

Volkswagen, motor n, B,123.624 - chasSis n. B2·052.043,
licenç.l n, AA-7036, de propriedade de Milton Acrílicos,
Painéis e Decorações Ltàa .

CART1;:rR4 EXTRAVIADA
Foi extraviada à cal'teira de motorista, pertepcente

ao sr. José Osni Cardoso.

DEPA�TAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N. 71·0288

, AVISO
..

O Departamento Central de Compras torna público,
para conhecimento dos interessad�s, que receberá propos
tas de firmas habilitadas preliminarmente, nos têrmos do

__.-pecreto GE:15-12-69 _ 8.755, até às 13 horas do dia' 28'
de junho de 1971,"" para o fornecimento de farinha de
trigo, destinado ao Hospital Colônia Santana, r

O Edital encontra-se' afixado na sede do Departamento
Central de .Compras, à Praça Lauro Muller, n. 2, F�aria·
nópolis, <;mde serão prestados os esclarecimentos necés·
sários e fornecielas cópias de EditaL

Florianópolis, 01 de junho de 1971.
João Jorge de Lim'a _ Diretor GeraL

g,
; ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a g r i, c u II,o r e S p e d 'B m Pecaita
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•
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' '_
_

npera ,.commais credito, rural C6'mputadarRepresentantes 'de 'mais ampliação' da política de portância de Cr$, SO mil,
de,nJ,20 sindicatos rurais do, subsídios, ao: frete' de cor- que será destinada ao' de-
Estado reuniram-se ontem retivos e, adubos e aos [u- -senvolvímento d'�, co�per�-'
.nesta Capital, quando ela- ros incidentes nos emprés- tivismo em Santa Câtati-
/'

boraram, três reivindica- timos feitos, para compra nal A verba foi entregue
�1>\fgl'í.ao Governador, -do Es. de 'máquinas; .reprodutores durante reunião realizada
tado, que julgam as mais e mudas; na Secretaria e que 'contou
necessárias para a classe; 3 '- Intensifícação dos
As reivindicaéães,' -,

anun- serviços de assistência téc-
cladas a O ESTADO pelo nica, ao agrieultor, através
Secretário da Agricultura, do .Serviço. de Extensão
sãb"'hs seguintes: executado pela Acaresc.
11 - Maior 'impulso ao
crédíto

'

rural," através da
Carteira d� Banco, do 'Es
tado; ,

2 .is: A' continuidade', e
'/> .!

trou para aumentar a ren

ida dos agricultores e a

renda do próprio Estado
acentuou o Sr. Glauco

,

Visando providenciar, jun
to ao INCRA a autorizarão

para o funcionamento da

Cooperativa Agro ,'Pecuá
ria Alto Vale dó Itajaí
Ltda" que tem sede em

Rio do Sul, seguiu p�ra
Brasília o professor 'Nelvi
no Zanchim, Superinten.
dente do Setor de Coope
rativismo ria COPA.
'Na Capital Federal.' o

DESEN'yOLVIM�NTO
DO COOPERATIVISMO

� 'Sec�'etaha da'Agricul-
tura recebeu ontem a' im-

!

'O .Sr, 'Glauco Olinger
.informou' -que 'a', Aearesc

está ,elabor�nd�', 1141 pro-
gi'�mas :', r�diofÕ�ic�s por

semana, peio�', �i�'ais são

p'rópagá.d�s ,:noY,às,.' idéias, e
têcnicas.. sôbrr . .ágricultura,
pecuáría, ,'educaçã,o sanitá
ri'; e �educaçã�': alimentar .

:l!:s_se� programas são -t1'ans,

n;iitiaos ';'diàri;m�nte ,por 47

e!,nis'�ol;às' catari�enses, sob

a supervisão do Serv\iço d,e
Divulgação, da A,çaresc.
PAS,tAGE'M: ",ARTI,FICIAL
For ,lilU'tl'O lado, o Secre·

tário da 'Agrh:ulturf! infor·

mou ,(we 'os 't�cnicos da

Por outro,', lado 'a' Coor-'

denaçã,o .da .. -Organização da \

Produção ,e' Aba'stecimento'
convocou, paTa" o

,

dia 16

b.e z e .r r' o-s,i'
Adiantou . O"

Olinger 'que'<'no �próX:ini.o
ano serão engord�dos QS
primeiros nQvUl]os' para
vend<l, ·prova.pdo a9S eriadp·,
res Ela região. �'as :exGé,�ê'n:

I
cias 'dó, �étod9 'de ,p�'sto.
reio -racional e' rolatÍvo de

André, Voisih".

, ,A ,Eseola"Técliica' Federa)

,Q�' ,S�t�,
'

CI�t�r'i�1a:, ' �b�'iü�
insçrições', p.arà os exames

, 'cÍ.� "M�p.u�ei-a�' 1<:>' �i:ci�,: 'até
, o 'próxü;no :dia' ti,' excrioísi;,
v�!,rientê 'tiara" �s '''éà�dida.
to� 'q'Úe 'já, i,niéiaram "sua�
pro,vás �m', :e't'apas ,arite�:io�

,
'.' \'..'

res, ',.,'.

: 'Dúfant�" O' 'dia 'àS 'ih's�ri
çÕ,es' s'erão, feihs' 'l].o', 'perío
do das" ,S" ,às -"ll',""é à noit'e
'das 19 'fis 21 'llóras:,'
,Os ·candidatos

o t'
-

P a v i I h ã o de C a x
.

i B' S>
� '�:o

inaugura"se no 23 RI· ....

•

Btul1lenau (Sucursal)
Será inaugurado no _próxi·
mo dia 11, no Quartel do

?r.;..,;. �egi�ne��o _de Infa�ta:
:(la,' , o' PaVllhao ,Cllxlas,
construido com as erono-'

mias.. administrativas da

p�;ó,pria unidade militar e

que abrigará, a Primeira

COqlpanhia de ,Fuzileiros.
, Ao liberar' a, informa,ção
a ,direção acrescentou que

a.ltas autori!:1'ades estarão

presentes à inau�ura�ã'O,
entre elas, 'O Gover�adi>r'

I
Colombo' Salles, ,d \Coman·

'd�Il!e do 39 Exército, Ge

neral Breno Borges Forte,
CQrp.andante da Quinta Re

giiíQ Militar, General Tóu-

1'1nho, além do ComanClan.
te da Quinta Infantaria Di
visionária de Pont<;l Gros
sa, e do General J os� Çam
pos de Aragão, além de

autoridpdes lo('a�s,'

_,o Pavilhãq Caxias; a ser,

inaugu�'ado no Dia da' Ba-
,

talha do' Riachuelo é o

que ,de mais moderno exis·
te, em matéria de aloja·,
mento e a �ua construção
foi realizada por s9ldados
da classe de 51 e concltii-
'dos por soldados da clas-'

se de 1952.'

COMUNIDADE FAZ

CAMPANHA

Visan�o a, aquÜlição de
uma incubadora para o

setor infantil do Hospital
Universitário, 'está sendo

desenvolvida campanha, no

sentido de angariar a

quantia ,de 5 J1lil e seis
centos cruzeiros' tendo 'ha·

vido, até o momento, aceri

t"u,ada colaboração, inchisi
ve por parte da ,Paróquia'
de, "São Paulo Apóstolo �'
Lions Clube Sul.

, ,A coord�naçãO da' cam
panha comunica que qual
quer quantia poderá ser

entregue à Irmã Fidelis,
no Hospital Universitário.

DIRETORIA
TOMA POSSE
Foi empossad'a no dia 1<:>

do corrente a nova dire·

toria da Companhia de

Urbanização de Blumenau,
que tem como presidente o

31', Antônio Picchetti. A

solenidade teve lugar no

antigo prédio da Estrada

de Ferro Santa Catarina-,

contando,' 'com a p_resença
do, Prefeit'O ,Evelásio Viei
ra é do sr. ',Luiz, Armándo

" .. ,' ."

Garc'e�; da Companhia- UI'

banizadora ,de Cu�itiba.
I' PI�ojeto" d� l�i qU�' ins
titui obrigatoriedade de
'Observância nas' constru

çõ�s CIVIS, às normas 'e

,especificações técnicas da

Companhia ,Catarinen�é d'e
Telecomunica,çqes aC;lba d'e

ser, enviado à Câmara 'Mu:

nidpal pelo' Preféito ' EJe
;-, \',lásio Vieira:

i,

Fundamenumd(j ;' a CO-
, • (' �', � r

TESC, em seu pedido ao

J're'feito, que; a ,falta de
observância de� várias, nor

mas vêm 'acarretando uma

série de dificuldades na

, instalação"de aparêlhõs, 'te-
lefônicos que sàmente se·

rão 'sanados 'desde que
nos projetos de', construo

ção já conste a canali·
'

zação necessária, à instala

ção ,de teIefol].es. determi
na o projeto que' a ,obri·

,gatoriedade ,se cstenderá

apenas às cor.struções com

área �uperior a 80, metros

quadrados e sPjam,-localiza·
das dentro do períme,tro
urbano:

SCATA'
P'ROl'AUIIU

�AINÉIS
E CARTAZES

EM STl CATARINA

pendendo somente de COI1-

-firmaçào.
�,,"ELHORIAS NA CASA

A par da \ preocupação
em mostrar ao', público flo
rímó.iolítano grandes es

petáculos teatrais, a Dire

çâo do Teatro Alvaro de
Carvalho vem se' empe-
1l11ilJ)ç!0 em melhorar as

instalações daquela casa de
espetácuíos. A grande preo

'cupação é, a' aquisição de
nova e moderna mesa de
som, equipamento índís

pensável para apresentar
os mais complexos efeitos

SO!10rOS e jogos de luzes,
Para aquisição de novos

equipamentos, o Teatro Al
varo de Carvalho j� prepa
rou ';:I documentação neces

sária para abrir crédito, em
estabelecimento .de Lon

dres" que., financiará .a C0,111'

pra da mesa-. cié som e seus
,

"

componentes. 'Esse equipa-
mento, segundn técnico' do
TAC, será Íl�sbl�do junto'
aos balcões possrbjlítaado
ao operador, uma visão

completa do palco e amplo
comando, dos movimentos,',
A construção da cabiné já
(

'ttabalhador faz curso de Hderança,
,

1'8r�IB: limei lota JAC na �estr�ia
da Vinda 'do Messias, com êxito' total

O segundo será esnecial
mente para os dirigentes
do Sindicato de 'Trabalha·
dores Rurais do norte do

Estado e deverá ser reali

zado durante o período de

�8 a ,lI dêste mês,

De outra parte, o Con

federação Nacional dos

Trabalhadores na Agricul·

ficou parcialmente acerta

da com a Diretoria de

Obras Públicas.

qNIaUS 'AINDA
A'l'RAPALfIAM

" 't'·

Falândo a O ESTADO
sôbre o problema do t01"

minai elos ô�ibus da 'Via-
"

'

ç�o 'I'rindadcnse, o Sr.

Luiz Alves da Silva esclu

teceu que sua campanha
visando a transferência do

ponto final daquela emprê
sa ainda não terminou, es

tando em breve pausa, pois
\
sua atividade a frente do

, '

TAC tem sido muito in-

tensa., Acrescentou que é

gran'ue o. prejuízo causado

pelo barulho dos .veiculos
aos atõres que rcpreseu
Iam os' espetácuros, cujo
lvabalho' é, Interrompido
em pleno an'(hl,1)1C��tO."

"

O" l?i,�tor, di? Te�t�'o Ál·

varo de 'Carvalho" é\hlmci')J
que :�o� �róximos" dias

manterá 'C,ontilt:O com. a no

va direr;:ão dh Detran, opor

tunldade em que reivmdi-

9pl'á
'

il' trells['eàin�ia- da

q'uêle" Wl'mipal; ,pai'a, outro
f�caL )

,

I:
I

"

_' , ---'--

, O -Secretárioeda ' Agricul. Olinger,
t��I'a ':jnform�u' .que "'gra�Qe NOVAS, TÉCNICAS
número de agricultores ca
tlfrinenses'Qons�g�Jil\"ku�e'�
tal' a produç'&o de miljJo
de 15 para 210 'sacas 'pqt
héct<Í,re: 'graç<js, aQ ,e'm'pr�
g� de:, correG.�os ;,e 'ferti·
Iizantes em .áreas oe",terras
��lhas e 'cçíri�ada'�,- t�n�lo
sido assistidos pOl" ,técnicos
da Secretaria, '

s
c

- :l!:sse é: 0 c'a�inho' da
produtividade;:o

,.

caminho

que o Projeto Catarinense
de Des'envolvimento encon·

, ,

AUo Vale' lerá Cooperativa' r�ral
-

r.:'_ I
• •

_'-o-",'..;_._;___ _.;. �:--� �,

pÍ'ofessôr Zanchln, , 'pleitea· pró,l'iino. uma

'rá, também,':. a prórrogac assembléia> extraór�
çao 'dO.mandato, de.. inter- din11rta, na CooperáÜ�a, de,
'venção, da' ,Co'operativa dos' ,Constirpo dos' Fl)nclonários
Ã'err9viáÍ-io's Catarin�nses do De'p'm:taménto" 'de, 'Cor:

. ! ( - /.
L1 da., çom sed� em Ma· reios e Telégrafos qe, Flo·
fra, rianóp�lis Lidá., -"para deli�

beraçã'O da ,pres'taçãó de

çontas.. 'destinação" dàs
obrás e ratificação', d;i"elei.
ção, 'da diretoda· e "coI1Se-'
lh,o' fiscal. , ,

',R •.ÂNGELO DIAS, 57�
c.p.480 - f."� 22·1457

IIlUMEII�U-S'C
'

til -�IP1fl UQV<l concepção de

cenografia e NOVOS efeitos
de, 1u:q e som. A premo

'ção é da Associação de

Engenheiros E,'letricist<ls de

1973 e :çonstà' de mais d uas

aj1;'C$e:r\tagões hoje e

1nl�nhã .:._ sendo que a lo-

Univer

de Santa

mais
na 'próxima ',Ise-

Criciuma,

,
' , ,

'- 0- Dép�rtà:rrÍ'ento'.qe"'Edi.J.
,

,.

�_'
� _1.,;"'( >

,-, •

:cação qà' ,F-ed'eraçíj:ó dos;
\ Tráb�'li1!l'd�res :'nil' >Ag�,ic�l'
tura do -' Estado de' Santa.

,Ca.t��ÚJ.a _:_,' eetaesc' � 'es··

tá' estrutu'rando', mais � dois'
ICU1:S�S ',sôhr'� , sindicalismo'·
� lid�r'ança' '�iridiçaJ, a' �e:

: r�m', ',r�alíia:dbs' êste n�ês.
.- f'

'

,

Ambos QS, cursos, ,

a' eX'em·, ,

pIo d0 'e,uedoi reáÍi�a�o :errÍ
'/•

,; I ...
'

:m:aio" contarãi" com o pa

trqçínio)' da Coordenação
Regional d'O Institut,o de

Cotoilização ' e Reforma

Agrária.

-,O p_rimeir'O curw'de t,i
namE:nto será destinado a

,'qifigentes sindicais "do sul
"

do, ÉÚad'o, já iniciado no

,auditório da Fetaesc, pro

longançlo·se' at é sexta-feira,

tura, deverá [realizar em

Florianépolis, na segunda
lquinzena dêst� mês,. um

curso para pessoal que atua

no setor educacional cl::ts

Federações de Trabalhado·
res na Agricultura, no sul

'do Brasil, reunir.do parti·
cipantes do Rio Grande do

Sul, Paraná, São, Paulo e

Santa Catarina.

I,
I

,
,

. NossQS oosqu€S" têIp" 'mais vid,a:,
Há temp9Q '. atrás, 'as falécidas' indústrias Kander,

instalar�m 'num' terÍ'eno ,de, s�i proprÍedaue, enlre! as

sU<lfúirt ,Bering', e S�t!l de' 'Setembro,. o "Bisque da
'Saudade". �Sob � pr,ote'ção, de "gigalltescas figueiras be�

, 'J)ia:sf cItQ<iué, 'dé�oI;ava.�e' ,petiSé9s' e os' tlJristas faziam
,"o

dU�lif" .:ç:ôn-íÓ·, qué' i:>tJl·"'_enéanÚ)�' as, malhas expostas 'em

'\ ,l),alTaçàs,:imprQvisadà&,,-'Falo'u,se,' então, na derrubada
, ,

: das, ã,���'ores .:par.a, '��i:',�éz "a imp:onentes edIfício: Houve
irÍllea�' iÍlif "be�:reifO', ,"sl;,ies'tãd: q�e,' ,�e aprov'eiLasse o

local,:pa,�á'fú't\h:a �ra�4" . .' mas;' illf�Ü�mente, as figuei
l'as: cimti�-Q,ari1 ;resp'irando. 'BhUl.'Úma,i( com seu centro

t�m�Ftqad�', pt�cisa, 'de's�é,r já; '�bl:ir os' olhos, conser,

cando," p�rã S'�\l' descanso" a'��ísagein .,verde. Uma boa
n'ótícia: ;'d�útin'á' 'a: ,:sémana.: i., Con:lÍssão de Turismo

� • ,"
- ,,' • ,> ).� r'

f.ix'ou em "sua ,ag�'!1i:!.a' ;encontró " com 'o _prefeito. E, no
, _,

-

O?�
I

��'
,_' ,

�,., o ""
o 0\

pap,o, <I sugestã,o" para' a criaçã'o- de 'üm' parque muni-

I � ci:paÍ. "Terí·�'no:' jií. ',��iste: ,'0_ bOs�IU'é'. que os padres do

.Colégí6', Sinto ,.A.�tpiü�: vem 'preS�'ryahdó de há muito.
E n'O,'meio, ,d�

,

erguÚ :'co:r{c�e1-�, 'uma, e' outra área na·

it�ra,l ),eceberaw' ,prot�ção das, au�ór.iclad�s. Assim,
com ,o t�ilJpo, quem quiser parar pra pensar, poderá
optar ,ehtl:e ,,3 locais: pniça do Kander (incluindo-se -

é indíspensavel' C; ,as 'figu�t.·�S), ,parque Botânico e

parque: N:'imlcipali .:�, " .)
,

"

'

,'){
,

-

.

.' ..T<t)QP: � 'T,ROPS» .' '. "

. ',". ,

" Na ,segU,nda, "ocorreu reunião da- Assoc�ação Co·
nrercia�" e, ,InduStrial de nossa ci'dacle, ,presidida por
Leandro' VJctor :BCm;l. Dirigentes <;jo '1;Ianco do Estado
de SahU!': çat;Ü'lna fizeram·se' presentes: 'Lauro Luiz

�iÍ1hà'I:,�s.. ·pre�i,dent�, e. :os . diretore's Pàulo Bauer

Filho; Catlos 'Pa�soni Júnior e Erasmo Spoganicz. Ex·

pusetártJ., : na oêas�ão; aS �p�etensões do banco para o

corrente' ano, bem 'coino' as atividades_ traçadas para
a regiãp, as quais apresentaram' bOêls perspectivas,

A novela "O Cafona�'- fi;ará uma nova presença em

seu elenco, até juiho. Trata·se da
-

cantora Maysa, que
viverá uma- 'desquit'ada, amiga de Tônia Carrero. A
àutora d,0,' "Ouça", I)1o�ivatá muito dev�to \ do samba
a pregar ôlho no ,'vídeo,,_apósl às ,22 h<;>ras, Nem que

,seja por S<llldosismo:
O deputado Aldo, Pereira de Andrade mereceu

elokio do governador Colombo,' em seu discurso, -duo
rante.:a reunião que lançou a"'5a. Agropec. A referên
cia ligou-se ao trabalho constante do parlamentar,
Nesse' ]'lasso, Aldo garante, desde' jã, àssento na área
federal.

Carlos Curt ZadrQ�ny, delegado' 'da Adesg, reune

Gen!e &: Coisas
os �ss02iê;dos, dia 7, no centro sócio-econômico da' Uni
versidade FederaL Naquela da"a, Ser? ae!lneado o

plano de trabalho futuros da assodação dos diplomados
a escplil superipr de guerra.

' ' ,

Carlinhos lVlulle:' dá a di�a: NeJson Pedrini com

idéia de criar uma pinacoteca na Assembléia Legisla
tiva, E, dé saida, conseguir um Vi�tor Meirelles.

Os blumenauenses continuam prefendo José Mauro

e "Rosinha, Minha Canoa", A informação consta de

"O �eiLor", órgão da Biblioteca P�blica Mu,nicipal
Fritz Muller, em seu 69 exemiliar, correspo..!ldenLe a

maio,
A imprensa denuncia e o panorama não muda.

Faz meses, a rádio patrulha local fUlldo'na com' apenas
.,.

uma viatura, As restantes permanecem na capital e�ll

consertos, Assim como o sistema de rádio. Comunica

ção só por telefone.

No, sábado, conferência da tURB, Carlos Nejar,
poeta do Rio Grande do Sul, trazido ao 'nosso Estado

'pela Universidade para o Desenvolvimento de Santa

Catal:ina.
üm dia aptes, no Carlos Gom,es, Ismênia Coaracy

inaugura exposiçã'O no Carlos Gomes. Pinturas e de·

senllOs.
Acadêmicós do Diretório élóvis Bevilacqua, da

FURB, já incentivaram a arte, patrocinando, faz tem

po, "Dois perdidos Numa Noite Suja", com o elenco

OliginaL Dia 8, aliados a Açu-Açu, concederão ao Vale

'-(i) p'rivelégio de conhecer Berta 2emel, considerada a

�elhor atriz brasileira po/ críticos paulistas e cario·
caso Prêmio concedido pela interpretação em "A Vinda

dp Messias", a peça trazida por ,Berta nessa excursã'O

pelo suL

Govêrno do Paraná não cancelará o tradicional

concurso dé' C0l1tOS, conforme' o noticiário da impren;
Sa, Transferiu, isto sim, a coordenação da iniciativa,
da Fundepar para a Secretaria de Educação daqúele
Estado.

_ Com 'a extinção de exames 'de madureza em muitas

cidddes, vem sur:gindo um significativo número de )\1S
crições para as provas de j ulhD, no Colégio Pedro II.

Candidatos do Rio e São Pavio virão ao Vale buscando

eliminar o 19 e 29 ciclos.
F11culdade de Direito de BlumenaiI em busca do

reconhecimento oficial. Seu diretor, prof, Ru1ino\ e o

senador Konder Reis el\cami'nhara� ao conselho fe

deral de educação o processo da escola, Envielam es

fôrças para que haja urgência na tram.itação.

"

-

o Aniversário é de ILHATEX,'
e você ganha o presente!

Ó mais variado estoque de artigos da ARTEX, GARCIA; KARS
tf:N, TFKA E ,8LJE!TNER em jogos de enxovais paro noivas, t?olh,as
de, �o.Oho" Q!4Qmiçõ"es \de .mêsa e jogos de cama, roupões, pisos, tampos
"e pón6S d� ·cop.á, -.' '

,

o melllOr da melhor indústria de Santa Catarina.
Cornpr� em Junho, mês de aniversário, por preçc,s convidativos e

escolha na hora o seu presente. -'
Também �acilitQmos o pagamento sem qualquer acréscimo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O, presidente da República enviou projeto de lei

ao, Congresso, cm- Brasília, disciplinando a concessão,
manutenção e reajustamento elas prestações devidas
pela Previderrcia Social aos ex-combatentes.

A propositura concede ao ex-combatente já apo
sentado .pelo regime comum da legislação' previden
ciaria o direito à revisão do calculo da renda men

sal do seu \:)eneficio, ou da pensão concedida aq_s de

pendentes, Mantém o projeto as condícões especiais
previstas para a concessão de aposentadoria por tem

po de serviço e .auxího-doença aos ex-combatentes. A

,
: ' , uPQsrntaclorilt continuará sendo concedida aos 2,5
'nroos e a renda mensal do' auxilio-doença será igual a

100% do salarío-benerícío.

É o seguinte o projeto encaminhado ao Congres
so pelo .prcsidente:

"Art. 1° - O ex-combatente, segurado da Previ
dencía Social e seus dependentes, terão direito às

prestações previdenciarias, concedidos, 'mantidas e

reajustadas de conformielade com, o regime geral da

Legislação Organica da Previdencial Social, salvo

quanto: 'I

, .
" 1° -, Ao t:mpo ele serviço para aquisição do di
reito à aposentadoria por tempo d� servíço.. ou ao

abono de perrnanencía em serviço. que será de 25 '�nos;
2" - A renda mensal do auxilio-doença e ;da apo

sent-idoría ele qualquer especie, que' será igual a 100%
do saIa rio de beneficio, definido e delimitado na le

'gíslacão comum da Previr'encía Social.

Pàragrato Unico - Será computado. como tempo
de servico. para os efeitos desta lei, o período de

S�J'VrÇÓ militar prestado durante a' guerra de 1939 a

1(H.5.
Art. 2° - Considera-sê e�-combatente, para os

efeitps desta l:'i, o definido como tal na lei nO 5.315,
d,é ,12 de setembro de 1967. bem como o integrante da'
Marinha Merc,'wte Nacional que, entre 22 de marco
de lB11 e 8 d: /üo de 1945, tenha pll,rticipado de peÍo
menos duas viagens e zona de ataque submarino".

Revisão.
"Art. '3D - O eX-Gombatent,e já aposentado, de

acordo com o regime comum da Legislação Organi
cu da Previdencia Social, terá dir2ito à revisão do
c,;}lcüió ,da renda mensal de seu beneficio, para que
ela seja ajustada 'ao valor estabelecido no item' 2°' do
artigo 1'0,' com' efei,tos financeiros a contar da data
'do 'p:di:ló de revisão.

'

Paragr,'lfo unico: Poderá, igualmente, ser revisto
'a' pecJ.:do. nas condi�;ões deste artigo, o valor da a.po

- .. 'sêntadorüí .

que tiver servido de base para o _calculo
ele pew;ão concedida a dependentes ele e,x-combaten
tes.�

;. ..

;_i.. rI _'. '_'At"t;'· 40 - O v,8.1or do beneficio en1 <marJutencão'
c:f) ex-combatente ou de s�us ciependentes; não SOf'f:?-',," "' ':' :fi" redúçãõ 'e111 decorrencia desta lei, que atualri1ente

: ;';':'�:s';'jd stlperior a 10 vezes o 12Jai0r salario minimo 111en
'," .

séil, x:tgente: üo País.
x', ',.": Para' unico - Para

....... ,

os efeitos do disDosto neste
:., artigo: in(;orpor,�m-s� ao beneficio da preyidencia SO",

ciflt as' v2hürgens 'con8eciiclàs corn' ftind�mento na

!Ele nO 1.756:' cho;"5 de ct"eze"mbro d,,, 1952.
'0,. � Arf:'5b � Os futuros reajustamentos do beFleficio
do' s8gLlrado ex-combatente, não incidirão sob:r;e ,a

1)8téeJ'a 'exce-:lente dê 10' vezes o valor d� maior s't

lariO'�l1'\ini.I-i1o mensal vigent.e �o País.
Art. �o, - Fica ressalvado o direito do ex-comba

tente que. ria data em que entrar erri '/igor esta 12i,
já 'tiver preenchido os requisitos na leg"isbção ora

revDgada para a concéssão da aposentadoria p01'
tempo de serviço nas condiçÕes então vigentes, obser
vado, porém. nos futuros reajustamentos, o dispos-

,-'to 'Ílo >1rtigo 5°.

\-;'<i ",",
"

,

Ii,
..

I'

I� '"

.:'
"

" Dependentes

ParagY:'lfo unico _ Nas mesmas cODdicÕes deste
'r:1'rtip,'o. 'fica Tessalv3do o direito à pensão dos depen
c1ent:s ele ex-combatentes.

A1,'t. 7° - Ressalvada a' hipotese cio artigo 6°. no

CHSO de o ex-combatente vir contribuindo, de acordo
com a legislação om i'evogada, sobre o salario mini-

, mo' vi(;ente no País. não será computada, para quaL
quer efeito,' a parcela da contribuição que, correspon
dR ,fW excedente daquele limite, a qual será restituld,<:1,
"a' ,pedido.

'Nova lei ,antilóxico
, já ,fero an,le�rojetó

Os ministros Alfre:10 Buzaid, dà Justiça, e Jarb,'1S

Pass;;"rinho. da Educação e Cultura, cémclui"::Il11 em

rEitlnião qlle deniorou mais de UJ:na, hor[" .;) ante-

, Jojeto da nOVa legisl-ação" contra' o uso de toxicos e I

_, . ,{_. .�.:
,

.

-

�

entorpecentes, A nOva legislação, segundo desejo do

,pr,:siclente Jl4édici. ela,rá êr+fase a aspectos eaucativos
� à rf�cl.;peraçãp dos ,viciados.,

'

., ., ".'

Como, o" 'ciespácho do ministro ela Justiça com o

; presi\:lente Médici. foi adiado por C,'1usa" da '�iifge,m 'do
chefe elo Estaãô' a Minas, considera.!se ,ce'rto quo o

, q:lrt,epro,ieto 'sera encan'lin�1àdo p�imeirament6, ao mi

'\"ri.isho Leit50 ele Abreu. que presidiu as ultimas reu
. niõ�s minist"e;oiais 'co�vocarJ,'ls para 'a discussão do
problema. E 'possivel que Leitão ele Abreu convoque,
nova reúnião. para coordenar as medidas qúe serão
tOI11_ç\cias enquanto o projeto estiver, em tramitação.

,

"< l�lUMl\lUO
,�.; "

..

',Nr' 'Rio, n, diretor elo Pronto-Sooorro Psiqi.üatricO
" \\ ," '0,1." S-�cretaria" ele Saude da GuanaliJara,' p'l.·ofessor Os-

wl'.ldo" cJ.p �IOraes, recomendou d:U:;'ante a abertura 'de
um ciclo elE, con:ferencim; sobre os toxicos, promovido

:" ',trela Assembléia Legisiativa., 'flue' 'seja. traçado UI�1 )]la-
"'no-piloto de (esc, ': '1'ccim':nto aos' ,'11linos das escolas

p"imarias de' todo o .País sobre os maleficios dos to-
'xico13:

:0 p:'ofe��or Osw81do' d,e Moraes. que também di

rif!'e o TnstIt.üto" Pine!. destinado a doentes mentais!
s:'\Ueni'ou ser a faixa etari,'1 dos 7 aos 11 anos muito
ma'is susco?tivel, atualmente, de atender às recomen

c1.nr;Õ\:1S, dos' p"is e ed,1!caclores elo que a faixa imejia-
t"lm1E.'ni'é superior. qt'pndo os ,jovens' comeQam a ap"e
s'el)t(l!' 'sin�ü<; de rebeldia, SRlientou ainda não temer

q]l.'7 ]l.ma crianc:8 po�,sa querer viciar-se em toxicos

f';:-P1W!; por ter tomado conhecimento ele que eles
,-- �'{ist.f'm;"",

uear para esenvo ver
o Govêrno Federal, através' do Mi

nistério' da Educação e Cultura, Ian
I çou-so a uma série de íníciatívasvcom
vistas àl melhoria do nível cultural

f do povo brasileiro, medida há muito

tempo necessária ,e que agora começa
a ser adotada. Além do Mobral, mo

vrmento vítorroso Que, como pouco
tem de existênci�" já suplanta as �x.
pectatívas mais otimistas, várias ou

tras' campanhas estão em pleno de

senvolvimento, proporcionando às

populações dos mais distantes pon
tos do País meios adequados para a

ampltaçãn dos seus conhecímentos.
Entre essas 'campanhas situam-se

os programas díàriamente transmiti

dos pelos meios de divulgação de

massa, as emissoras' comerciais de

rádio e televisão, convocadas a dar
sua valiosa parcela d,� contrtbuiçâo

,nessa verdadeira cruzada educacio
.

nal desencadeada pelo MEC. Com es

sa providencia, não só o homem' das
cidades - .iá beneftcíado por estar
'em permanente contato com um am

bLn'tc culturalmente. mais evoluído
- ,como também a pO}JUlaçl1i,ó ru'r�l
vpnl recebenclo ensinamentos, que,

nu�n futuro não muito Idistante, hão

agenda econômica
, ,
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de fazer COIU que (se eleve a qualtrí- ,mente baseou-se no prmcípin de que
cação profissional de cada um. Co"

'

"pruporcionandn a Educaeão para to
blindo tôdas as áreas do País, ab- .dos estaría trilhando o caminho cer-

sorvendo -ínclusíve as populações, ru- t.o pa-r� um .flitt:ro melhor do pals.)
raís, ansiosas por esclarecimentos, Sem improvisaçoes, baseado' em es-.

.

esses programas estão abrindo novos, tudos reítos por órgã.o altamente
e prdmissores horizontes �para 0- qualincados, o Ministério da Educa-
aprimoramento cuuurat da, gente ção procura hoje elevar a nível cul-
brasüeíra. tural de todos os brasileiros, propor-
Com a descentralização d:fs tareras cionarr.ío-lhes os ensinamentos 'in-

ligadas à Educação, possibilitada pe- díspensaveís para que o País se rír
la convocação das emissoras comer. me cada vez' mais na posição que ho-

ciaís 'de rádio
.
e televisão, o Govêr- je desfruta no concrto das nações

no busca alcança-r mais depressa, livres.
com o auxílio «le todos, os resultados Sem Educação de nada adiantam
perseguidos por essa merítõría cam- os esforços para Se chegar ao grau
.panha implantada no País. 'tl�je, ,sem

\
de 'desenvolvimento por todos alme-

necessitar sair ,de sua própria 'clsa, ,'jados. Levando os ensinamentos bã
a comunidade urbana e rural d-e 'to- '*cos 'a todos, o Govêrno fiará com

.do o Brasil, pode disp ()I' d�' recursos que, dentro em breve, se eleve a qua-
gra'turtns para, .etevar

"

seu, njVel de lil1caçiW profissional Ide cada um.

conhecimentos. Para tanto,' basta uni
camente Ilig-ar o aparêlho de rádio ou

.televísâo
,
nos horários estabeíecídos

para a transmissão dêsses progra
i11'lS e a Erlucação estará chegundo
de mo-lo simples e cômodo.
Ao ,adoklr esse método 'de, ·ensin.o,

011(' .lá começa a dar shts primeiros'
frutos positivos, o Govênlo:, certa-

I Munido do-s ,conhf"cimentos que hoje
recebe gratuitamente em seu lar, o

brasíleíro terá amanhã
.

melhores

condíções de vida, 'pois poderá apli;
car 'êss�s ensinamentos em seu' tra

�alho diário, que �e .tornará mais

,:':3cional, a,bi-indo, dessa forma, _110-
vas perspectivas pata o desenvolvi
mento do Pais.

','

Desaparece no passado o tempo
em que o trabalhador rural, o homem
da róça. vivia à margem elas provi
dências socializadoras com'o se não

representasse, no panorama demográ
fico do país, algo mais que um ele

mento de· imponderável expressão

lavouras' e dos' campos de' criação,
pôs' têrmo definitivo à velha cond�
ção do obreiro jungido às tarefas' de

amanho das tf:)rra,s, mas olyidado, na

SU,'1 decisiva particípação no pro
gresso do país.

E nem somente é beneficiado: o

110 cômputo dos valores da economia '{inculado às eml'lrêsas" nem' apenas
nacional. Desgarrado d'l sociedade', a sua -pessoa física assalariada; 111<:1S

servIa apenas de pretexto a tiradas também o pequeno pTodutor,' qlie
demagógicas e de motivação literá- .tr8,balha por conta'própria, ou' à con-

, ria.' O
. l:oceiro: '.0 trab".lhªd6r", ,�os.'" i,� "'&'e teteeitos; i:;em' empregadQ', in�

campos, o� homem, que, tinll,'l de ar- cluido cu 118,0 en1 nücleo fammar.'
ranear ao solo o pão ela prole e de Sob a atividadr. executiva Cio Fl.ln-
cujo labor árduo e menosprezado tan- d,o de Assistência aO 'rrabalhqclor_: :Ru-
to se ,:xigia para as comodid.�des e ral, os benefícios qu.e, serã·o prestaelos
suprimento vital das populações ur- especialmente' ao operário 'rural

.

se

b�n8.s �ra feito centro de ridículo estende aos Seus f,amiliares e depen-
?,nedotário, 110,S livros e até :10 tea' dentes, numa "ampla forma de' àrnpa,.
tró. 1'0 'soêial, que' pr,eserva a dignida',de

Esse, tempo passou. ,Há agora 6 do homem e de su,q' família. ;
>-,

objetivo da integração social elo Bra- E evident�, pois" que estamos vi-'
,
si! - e o homem rur�l, o obreiro d�s vendo melhores dias do que aquêles
terras e das semeaduras do sol a sol em que, somente olhados 'a distância
não poderia, ser esquecido :nessa, nova e em sentido que excluia. qualqller
política de mobilizacão total de va- móvel humano ou' social, o Jeca Ta';,.
lores humanos, .c,qpazes de inflltir' tú

-

se estereotipava acocor,a,d'O à pór�
produtivamente, no desenvolvimento ta da cabana, p: eguir;oso e fatalista,
na'cional. O Programa de As�istência olhando vagan'lente' ,em 'tôr'nó de S1,
ao Trabalhador Rural, que 'uma iei sem horizontes e 13e111' eSp'eraJ)ças. !Já
ele iniCiativa -do Presidente Garras- agora, se ergue, na sua postura' ereta
tazu Médici acaba de instituir em de home'm forte, perdida a supetstição,
bases de integração do esfôrço, das dos destinos inalteráveis" êle, é o ,J3rasi

v

ielro 'd?s bravas lutas contra o meio
,

físico e contra ,<:1 sendemias, o Brasi

leiro ',cujo momento de, integração
.

na ,sociedade e na própria Pátria se

está' prÇ)cessando, sob o impulso de

sábias vontaeles, voltadas wua o fu

turo çl,ci B'rasíl.

,
-o ,horpem dos: campos passa a

,atuar .proficuamente ::to lado do 'ho
n�e:rh áas fábric,'1s, do, comércio, das

profissões liberais, de tClctos os ho-
meris �hfim que sé � coi1tàm 'co1'no",'

participantés do 'mesmo esfôrço pa-
rá o bem da mesma comunidade.

Ê o nõvo Brasil que, se I'�com

põe, identificado na
-

sua unidad.e po

lítica. e Soei/ll. para as grandes e re

solutas" ofensivas do progress('l, Nes-

S,a paisagem de patriotiilmo e de

consç:ienciqsa 'brasilidàde não have-
rá lúgar para os indecisos, para' os

puSi�ânimes e muito menos p,'1ra os

que não .acreditam no valor do ho
mem nascido em solo brasileiro. ou

para êle' transfehd� por aspirações
ao trabalho e à p·l'osperidade.'

A integração 'social do, p,'1ís, fi

nalinénte', encontra aberta à liber
tadôtá incursão a alma ele todos nós,
qtie, pôr nos$,'1 vez, nos orgulhamos'
de" contribüir para qúe se efetive e

s,ê 'consolida numa pujante e inaba
lável éonsciência' nacio'nal.

'I

Gusfavo Neves

,Onorata socie:lá""

Há uma ilhá, na ltalia chamada Fi

licuc1i, com' 300 habitantes. Fica ao

norte da Sicília. Está nas gazetas, por
utH'" razão inàúdita, pelo

l

menos na

qu;:las paragens: cleclaroll-se em hos
tilich:t.de para com a Máfia,
Não exatarnente à organização, num

senÚdo global, "mas a q;irize mafio-,
sos Slue p,'1�a lá foram deportados,
"Estão prejudicando o turi�mo", diz

ll',l1 mon;d�r: "Só se len,lbram" 'cJ,e
nós como colô'nl:a penal", protesta
outro.,
Os mafiosos ·talTIOém não estão, sa

tisfeit,os;
.

acharan1"' a localic1ade 1nui
,to devagar; '�,'11�m disso,' a _comic);a 'é

péssi1na" .,
."RetroSl?"cÜv.amente,' toma-se 'co

nhecimmto da sua última façanha.
O Procurador da "República na Sicí
lia havip. sido convocado ao Parla

mento, para depô� n1.\111a Comissão
de Inquer,ito a respeito das infames

pr�tica,s, mas não logrou chegar a

f\oma. Foi metralhadp numa encru

zilhac','1.
Antes. já desaparecera. um impor-,

tm:.te colunista que S'2 dispu,!3Gra a

re;>olher material para um filrne ma

[ie'so con tanelo a história
l

ele Endco
,

.

Mattei. que era simples: indllstriah
do petróleo ligado' à Cosa Nostra,

:,'

viajaria em companhia de diversas'
personG,lidades para a Sicília, q)lan
do começ.qram as d'2fecçÕes--' na co

mitiva. Acabo�. viajando só e o !lVião

\quero qué pensem que, tenho algu
,ma 'coi;>3 contra Don Corleanne
nada pessoal".
Aí es1;..i a delicia: o sujeit'o é,' 1ne

traíhadà. "mas não foi nl1da peS80,8..1".
A. natural tendência latina, ainda,

explodiu. I

É isto: o 'que me fascina ':n�' Máfia'
'é o. seu pi",!lgfnatrsmo. 1'{0 'romance' mais; peninsular, de, dramatIzar ,qS

de ,Mario Puzzo há uma, passagem coisas,' também está presente naS

, divin'a: Don Coi'leonne sofre um ;àçÕes, da Máfi,a. Ei�1' �960, Vito Geno-
'atentado a metralhadora' é' 'e�tá no, vese foi prêso na, mesma s'21a ,que
hospital entre '3 vida e a mor't2i ni11- Jo.e Valllchi, ÜIp. car'1 que ,tinha "de

guém 'desconhece os auto,nis, me111-' doelurado" a organização. Chegou
br'os de uma quach'ilha rival.. No en- 'PElrto".,dêle. colocou a mão no seu

tanto, nessa mesma noite,', o m_an--� .. -- ombro e disse:

dante do atentadQ pec1é""um,<:1' reu- _' Joe, sabes;, temos, um barril de

,nião com a ,família de Don, Corl-ean- maç:ãs e é oem prová�el que uma es-

ne.
"

f ,/.: teja, podl'e. Temos' que destruir essa

:'Quero que' saibfl-lTI' _;:__ começa mfl.ç3 para 'que não 'cont,'l1nine as ou-

êle -' 9ue nã� ·se tratf.l de naela pes- tl','IIS",
soá!. Tenho o maior' respeito e ad- Joe entendeu o recado e se propôs
miri1ção por Don Corleo1111e, pela a' ingerir veneno. �Que é isso,- meu
II'Iamma; pplos seus filhos. Sei que filho! ", es')antou-se Qenovese e pe-
êle trabalhou duro. é um homem hon- diu para beijar-lhe as f!').ces.
rado e cumpr,e os seus, compromis
SOS.' Além disso é um homem muito

bom, bonissimo, Me entristeço mui
to por

-

isso. Mas, são os negócios.
Don Cor18onne está errado em não

querer 'entrar no neg'ócio ela droga;
os seus filhos, querel1;l entrar. 'mas
êle não permite. Agora, talvez as

coiSas sejam ,'lcertaclas. Mas não

Uma delícia, não resta dúvida. Ain
ela outro dia, cOme!1táva_se em um,'1

• roda' de comerciantes a, àbertura de
uma loja cujos titulares já havimTI
dado algw1s golpes na' pr,aça. Al
guém perguntou o nome elo estabe
lecimento.
-- "Onorata Societá", responderam

ao' fundo.

Paulo d� Costa Ramos

l\'lERCADO SEG"URADOn VAI SER DINAMIZADO

Dentro de poucos dias deverão ser adotadas pe

lo Ministro ela Indústria e do Comércio medidas de

grande repercussão no mercado segurador. Estas

medidas deverão coroar uma série de entendimentos

que vêm sendo mantidos por técnicos oficiais e di

rigentes de empresas ' seguradoras e suas diretrizes

gerais são duas:
'

1. Acelerar o processo de concentração de capi
tais no setor, eliminando as unidades antieconômicas

e permitíndo a formação de grandes companhias, em

escala compatível com a concentração que o Govêr.,

no quer impor também aos demais setores da eco

nomia,

2, Dar às companhias maior flexibilidade ope-

racional o sistema de liberdade de rentabilidade, ado,

tando o sistema, de liberdade e responsabilidade.
Nests conjunto de, medidas se inclui a reformu

laçào ,das regulamento;:; de formação
I
'e aplicação das

reservas' e um conjunto de, normas disciplinando .in
centivos fiscais às fusões e .íncorporações de' segura
doras. Estes projetos foram examinados I\a última

reunião da diretoria da Feriaseg e tratados em um

conjunto de entendimentos, entre os quais o que foi

mantido ontem pelo Ministro com, o presidente do

IH,B, José Lopes de' Oliveira, e o presidente da Fe,

naseg, Rafael de Almeida: Magalhães.

S(JGE�TOES DE. SÃO PAULO

De São Paulo chegaram as seguintes sugestões,
eneaminhade.s pela Associação' Comeréial:
"1. Para ,o saneamento do mercado: procurar' so

luções pum os seguintes l;m.-llemas:
.

'a) Resíduos de indeniz!lçÕes da Carteira de Aci

dentes do Trabalho;
ll) fixação de novos capitais minimos, coeren-

tes C0111 a importancia. do 'setor é com a solidez, que
as eomp2.nhi,'t,s .<;levem oferecer. aos seus ·segurados;

c) revisão da lei que l'egulamel1tou' a profissão
elo corretor de seguros, perrpitindo que as compa
nhias. possa:m desenvolver novos ..proeessos ele comer

cialização e eliminando qualquer .fator Íl;npeditivo do
creséimento do mercado;

d) parcelamento de prêmios ,<:1 instituição de

um título negociável que permita às companhias ven
derem seus prêmios de seguro' em pag'amentos par

celados, o que tornará mais fácil de ser adquirido
p':o1as seguraeloras e, ao mesmo tempo, proporcione
às companhi,qs de, segu:ro uma ,fonte' de obtenção de

recursos financeiros Imediatos;
e) reservas técnIcas .!_ refonnulação elos' cÍ"ité

rios de constituição e aplicação das :reservas técnicas,,
'

I

eliminando . a atual crise finanüEira qu� o sistem.a es-

,tá aca;rretando para ás companhias seguradoras e

ampli,'ln:lo o campo de a:]?'ucação dessas reservas, de
tal sorte que' as companhias possam, colaborar mais
efetivr,mente com ,o desenvolvimento da -economia. pri-
vadà do país.

. .,

2. Fortàleci.mento do mercado: ness(.I. fas'e são
indispensáveis as soluções." elos seguintes problemas:

a) revisão ,das �ondiçô2s de tax'<1; b) consolida

ção ela legisla.ção do setor; c) delegilçã9 :cle maiór
autonomia às seguradoras, princip,<:11mente as que se

r€',[er:rem' 'à aceitação de 'riscos, liqui-dqção ,ele sinis
tros e condiçÕes d'e Co-seguro; ,d) aumento dos atuais
limites técnicos, possibilitando às sociedades sólidas
a aceitação de responsabilicl.wes coerentes 'com sua

situação patrimonial! e) sllbstihüção dos atuais regis-
, tl'OS oficia-is e plano' de contas por outros mais atua
lZ8.dos e de- menor custo el'e prepar,'lçãó; f) reformu

lação dos processos e prátfcas administrativas tendo
em vista a: redução do. custo das seguradoras.

\ .JApÃO DOBRi\RÁ OOl\'lPRA
'DE MINERIO BRA�HLElRO

O Embaixador do Japão no Brasil, Sr. Shigeru
N31ç,"1munt, I afirmou durante" a visita que fêz à As
semb.léia Legislativa de Minas' Gerais que dentro de
dois ou três anos o s,�u país vai dobTllr à volume de
importação de minério. de Minas Gerais.

-

O Embaixador japonês afirmou ,<:tinda que Ja es

tã·o en1' fase adiantada os entendimentos entre o seu

"país e a COl1'J.panhia Vale: do, �io Doce para a impor-
,

J,'lção ele minério, re.f.inado, ,o ,que pôssibÚitará o aúmen.......

, ' . -

'/
to das importaçÕes que atua1mente são feitas.

'Coi:-Jfirmou o Sr'-, Nak�mura 'que o Govêrno japo
nês está, em, entend-ilnentos para conceder financia
rnentO, vis,�ndo a amp'liação da' capacidade de produ-'
ção da UsiiniBas e .de outras grandes siderúrgicas bra-
sileil'as.\'

'

Disse q,ue está· impréssionado com o crescimen
to de Moinas ê que nó Estado já residem cêrca de 500
fai11i1iàs _japónêsas. Na conversa com os p(!rlamen
ta�:es discutiu a possibilidade de cooperaÇão ténica do

".s,eu país ,com. agricultores' hl'iheitos.
.

O Sr. Na,k.amuia estêve na- Assemblét'1 Legislati
va, na ,manhã de onten1" tendo sido recebielo pelo pre-
13i6ente ci.áquela Casa, DEputado Expedito Tavares, e'
os outros membi"os da Comissão Executiva e diver
Sos p.arj,'1mentare:;;.' Durante meia hoi'a de convasa
�l11alisGu com os Deputados mineiros d.iversos assun
tos de il}terêsse do s'ou país e ,do Brasil, tendo reve

lado que esta é a segunda visita ofiCial que fa,z a um
Estado brasileiro sen,do, ,a primeira a São Paulo.

O .di:as1.t realizará, em _jun:l10 e julho do co"'''en!'e
ano, seus primeiros embarques para' o 'exterior de

carne de porco industriàli'záda, com 150 toneladas
proclu,zidas pelo Frigorífico Wilson, que serão entre-

gues :10S eonsumidotes, chilenos. _

Estes embarques abrirão ao Br,asil a possibilida
de ,d2 maior participação' 110 mercado internacional
de carnes, já iniciada com, a colocação de produ-,
tos daquele frigoríficos em mercados dos maitl exi

gentes elo mun,clo, como Portugal e Bélgica. Pa:ra têr

mos uma idéir� da dimensão assumida pelo cornér
cio exterior de earne e do que êie representa coma
fator g'2r.'ldor de divisas, ba�ta dizer qtle, entl-e outu
bro de 1970 e fevereiro do corrente ano, foram expor-

I tad'as 135 toneladas de carne de porco, no montante
etl' US$ RO mil (Cr$ 400 mil).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Valor global
aplicado na Guanabara c passará a funcionar, a partir de

hoje, nas cidade I de São Paulo, Santos e Campinas. Os

.bancos comerciais decidiram cobrar, a taxa de 1% ao

mês sôbre todos os adiantamentos feitos à exportação.
CUSTO DO DINHEIRO

A próxima fase do entendimento abrangerá as opera
ções cabiais' relativas à importação. - É provável' que g:
taxa padrão seja igualmente fixada em tôrno de 1%.

Entendem, os banqueiros que os adiantamentos à expor-
'tação com taxas inferiores a 1% tomam à atividade das
Carteiras de Câmbio deficitárias, porque o custo do
dinheiro para vários estabelecimentos de crédito ultra-
passa a 1,5% ao mês.

.

Na Guanabara, 56 bancos comerciais. estão operando
desde ontem' com taxas) padrõnízadas. ,Progressivamente,
êsse entendimento se estenderá a tõdas as praças do pãís ,

das e�poftações alinge USS 1 bilhão em 5 meses

Correção, de ativo pu'de mudar

O valor glolJiai das exportações brasileiras durante
-! os primeiros cinco meses dêste ano atingiu aproximada

mente a um bilhão de dólares (Cr$ 5 bilhões), ;eg4n,do
�ladOS preliminares ainda em poder, das autoridades.

,

Éste valor representaria um crescimento de 'cêrca' de
8% em comparação com o movimento conlerci�l de

janeiro a maio de 1970. Excluindo-se os- valores relativos
ao café, entretanto, o crescimento verificado seria de

aproximadamente 35%, enquanto os manufaturados che
gariam a 50% de 'elevação.
PERSPECTIVAS DO CAFÉ

Depois de quatro meses de comercialização relatíva
mente fraca, o café já apresentou recuperaçâo em' maio,
quando as vendas externas atingiram aproximadamente
1,600 mil sacas.

As autoridades já admitem que durante o mês de
junho o Brasil 'exportará pelo menos dois, milhões de
saca_s do produto em grão, ten�-d em vista a liberação da
safra do proxrmo ano para as exportações e a, reação
favorável do mercado externo, fatos ocorridos recente
mente.

O Govêrno está promovendo também a 'venda de café
através de operações "casadas". Está em vias de -concre
tizaçâo a venda de 300 mil sacas para a Argélia, no valor',
aproximado de 15 milhões de dólares, em troca de
petróleo.
MERCADOS'

O diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil (Cacex), Sr. Benedito Fonseca Moreira, viajou
para o exterior com o

- objetivo' dç manter contatos

o Govêrno está' realizando estudos sôbre a possihili
dade de isentar do Impôsto de 'Renda à reavaliação do

I

ativo de emprêsas em processo de fusão, tanto comer-

ciais como bancárias e industriais.
A maiona dos, empresários e banqueiros da Guana

bara apoiaria integralmente a medida porque, conforme'
afirmou um dêles, "se tôda Isenção.é boa, esta seria, ainda
por, cima, justa",

• I

'I .

Em sedão realizada a 1° de �junho, o Tribunal de
Contas do Estado, sob a Presidência . do Conselheiro
Nelson de Abreu, examinou 102 processos. Estiveram
presentes os Conselheiros Nilton José Cherem, - Vice

Presidente; Vicente Joãó Scpneider, Leópóldo 'Olavo' Erig,
Nereu Corrêa de Souza e o Auditor Convocado, .Raul
Schaefer. Presente, também, o Procurador da' Fazenda,
Jair' Matos,

Os expedientes examinados foram os seguíntese _�
, ,

,
'

EMPENHOS SIMPLES

1) Isolados: I -' Julgados legais _: Carlos' Passoni
Júnior. II - Devolução à origem: s/n, - SS - Firma
Abelardo dos Santos Silva, Distribuidora "de Livros Cidral
Ltda., Hoepcke Veículos, Raulinp Reitz.

2) Coletivos: I - Julgados legais - Rois nrs. -

SE: 3042, 2SW'7, 3038, 3040, 3005. SA: 2642, 2845,-2765,
2841, 3099. SSI: 2806, 2890, 2891, 2798, 2893. SG:. 2896,
2865. STO: 3014, 3013. SF: 3063, 3016. SS:' 2907, 2913,
2917. PLAMEG: 3093. SJ: 2771, 3121. MP: 30<16.

ESTÔRNqS r

Interessados: Anotado - Rol n. STO: 30i5.
VERBAS AUTOMÁTICAS

Interessados:
3051 e 3056.

Julgados legais Reis nrs,SF

visando a expansão de mercados para os produtos brasi._,Ieiros, ,

O diretor da Cacex visitará Portugal, 'Espanha, Ingla
terra, ..França, Japão, Estados Unidos e Baamas, além da
Alemanha. Inicialmente, o Sr. Benedito Moreira acom

panhará a comitiva oficial que ínaugurará no próximo
-día 8 a agência do Banco do, Brasil � Londres.

Uma das atividades específicas do Sr. Benedito
-Moreira será realizar a divulgação da última medida
adotada pelo Brasil no campo do financiamento às expor

tacões, segundo a qual a Cacex poderá finànciar direta
mente 'os ímportadores de produtos brasíleíros no exterior.
Sua viagem durará duas semanas. ' , I

EXPORTAÇõES MÊS A �I!!S
Foi 'o seguinte ri movimento mensal das exportações

brasileiras, incluindo café, de janeiro a maio de, 1970 e

1971 em milhões de dólares (os dados de 71 são estimados).
1970 1971

;Janeiro 179 ,l-9_0
Fevereiro 160 150

]darço 181 250
Abrii 230 230
Maio 247 250
BC PODERÁ REVER CARTA.;(:IRCULAR N. -115'
O Banco Central do Brasil. poderá réver

,
a Carta

Circular GECAM ri. 115 que introduziu alterações nas

operações interbancárias de câmbio, pois essa decisão

normativa estaria criando düiculdades ao funcionamento
do mercado. r

ABERTURA

Reconhecem, entretanto, os operadores que a aurorí-

PRóS E CONTRAS
I 'De todos os entrevistados, apenas um se manifestou
contra, alegando que "uma. isenção de- Impôsto de Renda

para a reavaliação do ativo, acima dos índices, de correção
. monetária, viria supervalorizar o ativo, provocando uma

imobilização cada vez maior dos recursos".
Enquanto alguns banqueiros acham que "essa medida

permitiria que o ativo recuperasse seu real valor, não

zação dadà" pela Carta-Circular GECAM número 100 para
que diferentes' bancos' comerciais atuantes na� praças do
Rio e São Paulo realizem entre si operações ínterbancárias,
representou uma abertura, indicando que-as autoridades
estão pretendendo a liberalização progressiva do mercado.

Dentro dessa orientação de liberalização progressiva,
acham que as 'modificações introduzidas pela Carta-Çircular
n. 115 no mercado bancário podem estar representando,
de certa maneira, um entrave.

IDENTIDADE
Chamam a atenção para o fato de que a referida

circular estabeleceu um tratamento ; normativo distinto
'para as operações - interbancárias e interdepartamentais
- da mesma natureza. Permitiu que, nas operações inter
departamentais, possa ser utilizado o saldo da posição
comprada da véspera limitando as .... operações interban
cárias à moeda estrangeira -adqulrida Ano período' ôe
funcionamento do mercado.

O mercado interbancário operou ontem
médias de CI:$ 5 .188 (por cheque) e Cr$ 5.190

a taxas

(por tele-
grama). Nas praças do Rio e São Paulo, o volume de
negociações foi alto, invertendo-se.' a tendência do fim da
semana' passada de poucas transações.
BAt)lCOS

Os bancos comerciais autorizados a' operar em

câmbio definiram num projeto de entendimento o com

promisso de padronizar as taxas incidentes sôbre as

operações cambiais, reservando para .área de competição
a' qualidade dos serviços prestados aos eventuais clientes.

Ésse acôrdo já começou, experimentalmente, a ser
I '

oferecendo perigo algum quanto a uma supervalorizaçâo
de imobilizados", outros temem as reações que ocorre-

\

riam na, Bôlsa de, Valôres "com as ações disparando ainda'
mais" .

Empresários e banqueiros não acreditam que a

isenção provoque uma supervalorização do ativo, "por
um motivo muito simples:' não há, hoje em dia, tendência' <.._

para Imobilização. Os recursos serão certamente canali-

Tribun.al de- Con Ias•

DESPESA ORÇAMENTÁRIA A LIQUIDAR
Interessados: Julgados legais - Marcos Stiefelmann,

Lucas B. Joaquim Alves, Paulo Mendonça Souza e' outros,
Avelino José Corrêa e outros, .Construtora Marcondes
Ltda. (3). ."- .....

EXERCíCIOS FINDOS
Interessados: I - Julgados legais Orlando Bitten-

court, Laura Gonçalves, Nício Duarte, João Delpizzo,
Marina Machado Couto, Nelrna Baldin, Associação Irmão
Joaquim e outros, Santilha Andrade Costa, João. Pinheiro
Filho. II - Sobrest�dó - Emir 'Santos Pitz ,

QUÍNQU1!;NIOS
'

Interessados: Julgados legais - Lilian MueUer, Araci
Dionísio dos Santos.
APOSTILA

Interessados: Devolução à origem - Jaime Machado.
RESOLUÇÃO

Interessados: Anotada - Câmara Municipal de Gover
nador Celso Rámos - N. U7l.
TRANSFERi!;NCIA PARA A RESERVA REMUNERADA

,
'

Interessados: Julgados legais � Leopoldo José

,Gonçalv,es. ,

REFORMA POR INCAPACIDADE FíSICA

,�llteress?dos: Sanção Francisco 'da Silva, Cláudio da
Silva - Julgados legais.

APOSENTADORIA
Interessados: I - Julgados legais; Júlio' Maria

Fernandes, Cecília T, Rubick, Jayro Martins de Araújo,
II - Adsado o julgamento Bertoldo Fernandes ele
Oliveira Filho.
CONSULTA

Interessados: I - Respondidas nos têrmos do parecer
da instrução - Câmara Municipal de São Domingos,
Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul. II Sobres
.tado - Câmara Municipal de Angelina. �

ACESSO AO CARGO DE ASSE9S0R TÉCNICO
FINANCEIRO

Interessado: Aprovado Túlio César Botelho.

COMUNICAÇÁO REFERENTE'Ad DER
Interessados: Diretoria de Fiscalização Financeira

- Adiado -O julgamento. '

CONTRATOS
- LOCAÇÁO DE SERVIÇOS

Interessados: Julgados legais na forma da instrução
- Maria de Lourdes S. Rosa; Flo�iano José Martins, Luza
Omana Schmidt, Eli Andrade, Melchior Moser, Matolde
Pamplona Barbosa, Rubens Barreto, Edemir Costa, Norton
Bez Batti Lopes, Otília- Margarete Matos Borges, Mana
da Silva, Luzidério Alves, Avelino -José Corrêa, Luiz Paulo
Flor, Manoel Gonçalves de Souza, Pedro Pinheiro de

/ I

PRECEDENTES
A definição de taxas ll�lllllnas para as operações

cambiais foi precedida de várias reuniões promovidas
pelo Forex Clube do Brasil, com dirigentes e gerentes de
Carteiras de Câmbio, quando se prõeedeu à avaliação dos
custos operacionais -dos serviços prestados pela "rede
bancária privada na área de comércio exterior, a fim de
se e liminar as atividades deficitárias.

A principal preocupação dêsses encontros se orientou
num duplo sentido: 1) A necessidade dos bancos comer

ciais cobrirem os custos de operações das Carteiras de

eâmbio, com razoável margem de rentabilidade. 2) O
permanente engajamento das instituições financeiras na

expansão do comércio extérior do país.

zados para o mercado de capitais que lucrará muito com

isso" É claro, salientam, 11jl a necessidade de fixar
parametros e índices, de maneira a que o Govêrno não

perca o contrôle e que as reavaliações não se efetuem-em
ritmo desenfreado. "Se os índices do Impôsto de Renda
para a reavaliação do ativo fortalecerá' plenamente as

ernprêsas, tanto governamentais, quanto particulares",
concluiu um especialista.

J

\

Oliveira, Eli Coutinho Rocha, Jairo Dalcanale, José Ávila
da Luz,
RENOVAÇÃO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS

Interessados: Julgados Iegais - Benedetta O. Wann
Iing, Alcides Sil�a,- Úrsula' 'Boing, Klaus··'M. Huedepohl,

,
Lúcio Dias da Silva, Antônio Fernando Cecatto, Flávio
Betti da Cruz, Ladislau Buba.
CONTRATOS DIVERSOS

- Interessados: I - Devolvido 'à origem -, AldàiJ: B.
Ganz , II - Sobrestado - Raul de Aráújo Santos Filho.

•

r..OCAÇÁO DE PRÉDIO
Interessados: Julgados legais _: Lucas Bento, Joaquim

Alves.

RETIFICAÇÃO - LOCAÇÃ'O :pE PRÉI;>IO
Interessado: Julgado legal - Zoê Atheríno ,

EMPEEITADA
Interessados: Sobrestado - Construtora Albuquerque

Takaoca SIA .

L�CITAÇÔES
Interessados: Julgados legais Respectivamente:

origem, número da' licitação, importância, adjudicatário:)
SS, 02, 03, 08, 09, 12, 16, 22, 23, eis 2.127,00, Sigefar
!ltda.

_

SS, 113, 125, 135, 139, 140, 142, 151, 152, 153� '154,
156, 157, 165, 168, 170, Cr$ 1.607,52, Super Mercado
Vitória, Drogaria e Farmácia Catarinense.

•

Mafri� em Florianópolis
J

Rua Francisco Tole�lino, 32 Telefones 2534 e -2535

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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14 e 20

(Programa Duplo) " j. 'i.

David Warner - Aà�a� icárina '.
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Arle Gu�húe

OS SOlD'ADQS' VfkG!'NS
Censura 18 anos

Paulo Cesar pereiôo�,:súsaJla M(jr�.��
í "

PEDRO D_lA.ip . ,'�:.
. o':'�' i
ROSÁ

MEIA NOITI;

Censura 113 ,�H10S<,
;; "

,

(,- )
�

.
"

..

'�117 c 211 Nim'a'S

I.

Censura 5' anos"

17 c 20 horas ..

Franco Nero
-" �

I�dJ'a(Üli:tà ,Ni�üi.k·
.
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:-t:, _ -,�

I"
Ç>JANGO

. �' I

.

"

S�Ú i.UlZ
. �'".,

'20 h(i)'!'as

Fl<l\Uo M:igliacio "

OS CARAS DE PAU
/

• <

Censura 5 anos

'TELÊVIUí
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TV CULT"" C.H� •
••• p _ 4 •••
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•• .:L._ ..

'15,20. -:- Tele E({u@aqã@_.
16,00. Clube JiuRi�t'

17,4.5 Elas e Eles
18,45 o Meu N de. L�tdiâ L��

19,25� Bola em ,Jâ'g�
19,,30. - Netiéiário .

19,45 - A Fábl:ka

20,30. ,- Simplesmenté: ·M�IrJ;",
21,15 ---, Ch.lbe cl@s I. A�Ustas
22í3o. - Jesse Jantes

23,0.0. _: Poltrona {}
i'

. _ •• t'_ $"f \_ -, ..

, I' >. '

TV COLlGA"At' C_.N4&t "'3

16,40 Clube ·liIa' Cd�.t(Ç1i:
11,0.5 Seriado (l� .&ve':I!í,tllli�s
17,30 Mulheres em Ylmgtrà:r€l;i
18,05 Scheriff. de. C�hise
18,30. Agente, 86 :

19,05 - Minha D'ocê Martor,àtla
i9,4o. - Tele Esp(I)'f'te ,

" ,;

19,45 Jornal Na@iónat· ê fTe( SáRt�:
Catariná'

20,iO Irmãos CQrag�
Alô ,Brasil À.�uêle Áb:r:fiCo
Noticiário

O Cllfon�

20,'lli
21,55
22.15

22,55 ._Cj Grandé CjneiJi'a
• ti'
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. :q�q:.-'Doz�
:;; -I�e�iF sexta-feira, aconteçtir4 .��tj�i(, ::r,S����tií;�S P�fil o d:ia dos namorados

'Ililli,mada ;noite dos easais .na boate <". Para' � dia €los namoradas que
:€�tr CLube Doze €le Agôsto",' C'Ol';;_O. ;-"".s:�l�� ;na:' prÓxi�a s�mana, as vitrines
.� �,��np,1'e" a�ém' do fabuloso' C'eilJlun:tO\�:' ey�<t; ':];)II'.�g�Tia ,:Catari-Hense apresenta
'd�· Pauli�.ho, o Clube ap�'esen�fi' ,ags,' ""'i s�.gest&es. de .esmerado gôsto .

",tssocladw.<' atraeõés. ;..,,;' ,,1'\:\', ',:,
.

H _'� ,.'":,,!! ;�
,

\

. . . .

-.-.-.--r- .
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.. ;� 'Deilht' ,

frhath ·::'y�-;'b: E>0;t,0�: A'ntÔ;;o P�reira Oli"eir�,
,

. Nossos cunlprim�nt� aos. Lliré'���: '. i1hretor G�ra�' do Deátur, fêz pales:
:res da .. "Iihatex", a rua Censelheü:w' ,,;,tra na.".Á:ssembléia Legislativa, sendo
lVIafra, '47, � péla passa'gem de seú':,: o/-têma.,'· "PolÚica Econômica e

,�rimeÍl'O' anivel:sário.
'

'

-I' S�çia{'';, 'O' Dketor do Deatur, hoje
.\:' :enepntra,se .no Rio, onde" teui

c', aU'��iên�b �arcada .com o Presidente.
da EÍtJ.bratt1!';· Doutor CarlOS Alberto

d� 'Arldrdde :Pinto�
.

�_.-.-.-

!;t 'Maria Cecilia A-lthoff, mo��r��;áo.
; �:�ele�a, estava' em 'uma dessas'. anirriá ..

·

\;das noites no. bà1' do .oscár' ;p;ia�e.. ;,'
.�

. ;;Hotél.: Compiefava seu' :trai� �ultó i ,. ". .

. ��omentado, betinhas em, ,c{tm,urçq., �., ;,':-"Logd i:nais, vai ter �ente bonita e

:'Y}nho, ".',:'1.: : 'i.\ eh?ga:nte.no 'Simpático ,bar do Oscar
> !r ., .'

",'
.

.

" ',�. .f \. -_ \

<I
' ',' ,'<'�." ; 'Palace,·,�ot�l. P"lra puvir Neide

:-:c--:-:-: �;, lV,liflriÍll1fosjl, ,Emql\anto isto m.,inha

"

i-

t·-:·

,I Declal�ações de John Lennon: .em . Nice,. pata onde foi com Yoko assistir

.. � �----,,-":-l" 9 Festival de Cannes:
"I'

',III, I','. /- Se. Yo.kd não eonseg\l.ll�r d'a.:r:' à .luz €�ta' ve'Z'; vou adotar, 'l!l1-na crlan.ça.
,

.
Sej,a ela bi',anca, ne·gra ou amãrela1", '.'

- N�ll1ca estivemos mais Jie'lize�" etl! é' Yoko, Ela está gráv,ida. pela te1'cetí:á
vez " Das duas !lr�meira:s perdemtii'S �, bebê, ':Ag;0'lfa,: teremos um ililli10 de fjua,l�

i .. quer Jil1>aneira'·'. _ '.' '. ";'.. '

, :.... , "'.";: :�. " ',\, . , ,
.

i ;�. _ 'Ml1d®i muito. ;Y�k� ·t;�l'l!b'é�·. H�je \;i;e�'os dise,rêtam�nte .. , B'a'sta ver
i I

t'
'

(i)S baj'es st:mp�es lJue estamos usando".' (Fe;F) ,

II.
, ,I,'

(
.

,),
'

,

. querida -Neide, com saudades Qa;r�i
minha . eirculada no Babi@, <rUyilildo
,o n0880' a,]:j;j,ige ,$a<€;ha _ I

'1
\1 "'

....

. -.-.-�-

� ." ." \ . �

Arte

Ismênia Coaracy, a .pintora que
deu :ililitd0l" 0n.tem 'à sua- ,.exJi)@sci.çã-0"
na' Gale�'i!a de, A�'te ,Aç�",AçH, na

cidade �lle �,1u�me..Da:u, .

Casamenr.o
Na Capelà

I

. do Divino Espírito
Santo, la,manhã às. 19 .heras, será

celebrada: a çeli'im9'Rta' à� @aSàJ'Jilien'to
de Márdª' QUy�j.1;a: I?, S,�1v� e €Iscar
Pereira,

.'
�

)'
� ',.

.\ .�.:.' \. ..... \1:.. A",

:,_:�:...._l.:_:.\
"

'.
.... �',""

SaJil,ta €lo�st.:â1'l,�ia" : �s ·;'te_ojqe§ 6,e<
'alta cl:;tss_.e, ,p:ara, as. mulheres, de"

classe, _. serão "':' ai:i·re;e1it�d.'�s ��
desfile na nioda.

I

do" nosso, ,tãó comen..

,

.

tado costuI'eiro� LenzC dià ,i9 próxi,;
mo, nos,' s�lões do-:' dJfue D@ze (ó)'e'

Agôsto.· �e�á
.'

i>át�'ones�,e 'dai lil!@ite
de elegfftlil€�a :,e··.�átt�a:<:t�,' ii' ;Séooor� .

Go�er�adot: Coromho �Ma�'hadiJ sanes'.;
que desÚn�rá a tenda à e�tiÇlade�<
beneficentes.

/
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:---.-,-.:-

'1,

P�l1salll�nt� cI!>
.

Dia:, Ar;. ideias,'
envéfhecem

.

mái's rjÍpido que as
, , .

palaV·ra'5, .

,',
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Translira �tÍa",p,féõ'llpação Jle &0m,p.rarI venler ou. alug� l�.
ieu, i_má.!I· aJ'_��,�ENS:linQ,bi,liáriq. Lida. _.- :Ru�-,d�os..·
liteus nO 8 7: �4Uíc�cj ::Ap,u�b" ....... sala 9�2 - '9� andar.
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. E'àffi�ii:t 'J',:tN'(�' �rtA' ria chácara de Espanha
,Incórp,or�dçli,' ::...._',Or': Claudionor -, Scapeta Borges

, \�
.. 1 '. � "" � 1\ ,- �

, .' A.��artam.k;t1t0.S. �@m.' 3: e 2 Eluaf.tos, ,Living, . cozinha,
I ba�l<lei'Ii',6,; ,â:���á�����, de' empregada,

, "_ EtN':tR1Úi.A" �;lliI�MÀJiÔ"DE 1972

.

(, .: 'r�il�íje'�a�'enfO '�rovíncia, Crédito ,Imobiliário
r
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Musica Popular
.

Aflgusto B�'Ghl'r
/

fÃ;, E\rcnuc& e o· setl

Tributo ii' Vi-tQ, Manga.

Na praça o último LP da 'Brazuc.a de �n:tôrti9 'Adolfó. Não eI' 6tú,i todo,
ainda, mas já posso adiantar; a' vocês qüe' se trata. de' um disco, artístíca e

tecnicamente excelénte.: Antônio (
.Adolfo .'aproverta' bastante os . recursos do

seu

.'

piano elétrico, o mesmo acontecendQ com o' gurterrista e o eon:traJlÍaix:fs:ta

que -fazem, também, os seus mstrumentos renderem o que podem .' E o dtseo

é bom porque as faixas são 'bem variadas: o disco é movimentado,
Há uma que, realmente" vale .. por. todo, o disco: tri'buto a' tltfor Ma'nqa',

Composta por Antônio Ado!fo e' TibérIo Gaspar�' e como o título está a

ii1di�ar -, a música tem por
/

óbj'eÚvo h:oménagéar o' baterista Vitor' Manga,

que fazia parte �la Brazuca e' que
' irio'Í.'reu'. repentinamente' num desastre de

automóvel, 1U0 ano passado Era um dçs maiores. bateristas 'do Brasil. A

música já foi apreserttada, no y' FIe:' no pro,b"ai1ta! Glo Flávio "C'a'vàrcarntf� e onde

tem sido, apresentàda t'n;z' lãgdm.as: 'a'os :(>fThós (
.

'- 'como todb JtrtlJU'to bem

prestado é capaz de fazê-lo.
' , "

' 1

Não gosto muÚo d� crooner da.'ll'r:;tzúcá" mas 'na irrterpretàção da m�fé'a

�itada acima .êle está sensacional',

.,�

Marços Valle, com

muita garra, �rav\a nôvo '�p,
' '. ;;.' .

Marcos Valle, o homem 'que' lião cor)'fia." em'( riing'trém ,com maís de' 30,

.começou esta semana a gravar um. nôvo :'élepL o 'título do disco' será:o de

unia de suas composições incluídas .no. nôvo.,diseo.. Gi!rra ,

, ,\ ' • '�
"

I ( ,
!

, ,

Navo �.isco de Rl'ngo é' bom; ,

pudera, () arr�nio é de' Georgé.
"

"

"

� ,

:
�

O beatle Ri�g(j Star lançou n1!lis �lm :i�tnpact0, que' Ja entrou nas paradas
.

de' sucesso, estartdo entre os; 10 �'mais �eiidid.os; 'pelo, 'menos na "Inglaterra e

110S, Estades 1iJnit\los.' A música' qiJC coio�e� ,o';:di�c:o .:na cabeça chàma-se "It

Dü>n't Come Easy'.' e é da autoria do pró,ptio 'IUngo,
.

Um Ci1etalli1,e bastante importarite': o �rranjo: é, <ie GeoJ..ge Hatrison, Finál

'm.,ente m�go Ii'es'ü>lve'u ""pôr, um G.eor;ge Harrison em' sua música", Pode ser

que agora as s\las gravações fiquem melhores' e, consequeri·temen.te, consigam
obter maior estal?ilidade na parada,

\' ... .<', •

_- - - - ;._.,;. - ....;..;.. '-;--

Gé'ór�e' Harrison agora e;'" compat'fÓ':
c<snHnoa Q' fâtUi"�ménto- il'tt'c)',' ,

\'

\, ..

Depois Ido sucesso do' ,ÚbÜ'm..... "Mlc 1fii:ngs Mlfst Pass,", o :!faturamento de

George lIaÍ'I"ísorr' voltou a subir', Uríla musrca: dêsse á'}Jjtrm il'gFlúlou em @4ei6
0' gõsto do \grande púJHi'cd� Whaf ·.s Uf.:' Esta- tn'Ílisl@'a vem €l·e seF laJlI�ádia-,

\
'

a,gnl'a" em' c'ompf!.cto simples, etiqueta Apple,. Já está na praça e ,vendéndo

muito bem,
.

Quem não quiz comprar os.: 3 elepês, _-tem, ":igo,ra, a. oportunidag,e de ter

em sua discoteca particular, uma das·mélhores ·faixas do 'álbum,
'

,
'

. ,

_:___ _',-;-- '_ '_',- -,-

Johrf e Yoko querem um filho

de qualque'r· maneira',

\
é· a dtl MUlil'do, Jov�m,

'

V(i}€@ 'está cO,'1vida;@ll!(�) a olwir a· p'ésql!rÍsa' mus'i:@al que eU !!op['esento·
dfioà1riatlilente, dentro d6 P.l'ogl"él.m.a "Milnd(l) Jovem", da .Rádio Anita. Garibaleyi;,
A pesquisa (i:,mmeça àS. n,,@(Y NiO'I'as, ,"mg.gi tliM deixe .wO'r melJil'os: El'uça toclo' o

"Mun@o Joverpt". Ele começa às 17 ê/,,�_]i}rese,l'lIta i!q,uel� seleção mHska].
"

, \

H Brás cap I
,OMAft UUDOSO

I
/

Sexta-feira - 4 de junho

ARlES Procure entender-se da melhor forma possível com nativos de

Touro, Virgem e Capricórnio, pois� enf'bo�a os signos não combineIl\
perfeitamente c'brn e seu, P'J:'dpol;-eienam:lhe "lucFC!>s e 'progr:essos

I

il'lcale<tláveis,
TOURO' ....J Evite se fl):eoeup·ar, seja eom (I) (:]:Ne fêr. Os negó�ios e li sua saúde

I I :Ft1elhgrarã,o b-astante a J!l'artir desta seman:�, No eri,tanto, não deverá
subestima}' as boas pTejilostas 'que recel;>er, pois serão para o seu

prôpFio bem,

G�.MEQ$ -_ 'És.tará com �xeele�te dig,r,)osi�ãó .flar,aj o
\

tràba.lh?, ,as ,v�agens e os

-
.. C'6'lil:tatns ]leSSOa1S, e l�to podéra aJttda-Io(il), Ha l.n�lClOS pe que

Y'eceberá notieias qill!eo ola)' dietx;ar'ã6 m\!titCil' 'ma-is felii e confiante em si.

CÂNCER - Cuidado C0'm assuntos que 'envo'lvam seus interêsses especulativos
'\ '. .

e a estabmdade finaneetta, É poss'Íve} qure oQtenha (lo máximo de

êxito, desde q!ue este,ia vigHanIte e saiba demonstrar otimismo:
LEÃO' - Pela fertaleza €lo. seu síglil0 s@,lar, fliatla há 'que lhe sej,� tão. difícil, o

que sa·beyá pra'va.]" 'Restá sexta-fé.Íot3, 'tome iniciativas no. que' se.
referir as wisas que ésteryalil1 peJ1i!déj:},tes de SCilhtção, B@m fluxo para
cJ.J)'lido.

'

'.
' - \

VIRGEM. -=--:-- Proeure j.untar ao- seu bom se1'1·so �ti111a, boa' dose de 0timiSmo e, , .

com isso, c0l!J'seg,t��tá entendeF,se mais CÓm. tôdaS as; vessoas que·
viere'm ao' seu eFlCOnUO\, Evite' li hesitação di'aI:lte das l'H�SS6as, amigas.

LIBRA - LH'rra é um signo', berréfico e'm tFânsit@ sgla:r por Gêr(léÓS tende a

b'enefi@iá"le mais ainda. Assitm: sertd0, a:p'lt'o-veite a j,nfluência dêste
dia e do' perrode tpdo p�ra a:pl'imoràr seus conhecimentos e ter

s4cesso, '

ESCORpIÃO � Algumas' chances !ile Dea 'vizinllança, aumento de po-pula'ridade
e sueesso' p'eran:te pessoas de proleçã-ó. política. Evite ildi;,k compro
mfss·os imlp01<tantes' e que poderão redulil!da<r em ]mçros e vantagens
no futuro,

,

SAGITÁRIO. - Confie mais. em. si mesmo, deixande pa,ra segul!ldo plano a

depen€lência de) terce1:res, <'j\ue poderá, faUtar ê col()eá-Io�a)' em uma

sitllaçã.o confusa. Q\1i.Ia�'t@'· à vida sem.time.I'lta:l" haverá melhoria /em
todos os sentidos,

CAPRICÓ'RNIQ - Todos 0S esforços. de�erí\lo S{!,f -cofleéri-trados em �ôrno de
5'tH!S FHais simptes' respon·sabHidi:ides e devel'es<. Um.' PCfJUélllO negóciO
.poderá lhe trazer; lucros, e' abrir eâmiJ:1'ho para �ovàs e il'llportantes
realizações,

'AQ'UAlHO - .Algtréfll lhe pro'cu'rar'á I1està' ter'ç'll-féita c'om a finalidade de ihe
.

,.

'propor um negócio altàmente iúcrathlo, : Saibá dar o devido valor às
coisas em, geral. Sug�stõés bênéficas o :hiiiliarão em uma dificuldade,

'PEIXES - Como nativo(a) de Peixes, esta sextà-feira lhe pressagia benefícios no

âmbito familiar, Será muito .hem sucedido entre amigos, podend,o
solicitar proteção, apoio ou empréstin10S, Defenda os seus interê�ses:

I.,

I,

•
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M. K. H. CONFEÇÇÕES
Agora ali, na Galeria Jacquelíne, .e com o

eestureiro Otávio, aguarda sua visita para contec
úonar suas roupas': vestidos, saias, calças, camisas,

-I.
casacos, gravatas, etc.

Gaieria JacC!!,uellne, lola à
,ã

"a. ROBERTO MOREIRA AMORIM)
DOENÇAS tíA PELf:

Das, Unhas _ Do Couro Cabeludo - Micose _�

Alergiá - Tratamento da Acne Pele, Neve' Carbônica e

"Peeli'lg",
.

DEPILAÇAO
�-ÉstQ\giârio. �'o HospHa..l das Cl1nicas:da UniversiàaQ:c

de São Paulo. _

CONSULTAS: .Diària'mente, à lilart1r das' 15 hora�
COIN'SULTÓfUQ:' R. JeF0niimo· CoeiJ�a<, Â25'.; Eô.iliclll,

J'U»leta - 29 andar _ sala, 200.,
. . - '

'----'-----"��

,DR. AN'lO'NI9 SANTAELLA
â·>

professor dt' Psiquiatria' da Faculd!!de de Medíéuià
Problemática PSíquisa 'N�uros'ei' .

DOENÇAS JI.1.ÉNTA1S
Consultório: Edifício _A ssocíação CàtitríneJis',e

.

de' Me
díeína, Sala 13 _ Fone 22-98 -- Rua Jerônímo Coelho; R:fj_JI

_ :.horianuP(j)liS _'
.

'," -

CLfNICA 'Oe-T'u.MoRES -'

---<

.

DR. ROSERTO MORIGYn
(Ex-Residente do Hospital A. C. Camargo

-

A' :A�
dação Plwlista de C6ml)ate ao Câncer-; Especialista, pél&
"-MB-SBC).

- ',-

f,"

, CIRURGIAO-DENTISTA
.

Implante, e transp-lante; de: den��5 � Dentist�ri;>.- �h
r>ttéria pelo sistema de alta rotação - -l'r�tamento ln€lol�r
- Prótese fixa, e m�v�l., _CqnSl11tório: , Ed.,' Julieta, 2�
andar - sala 203 _ Rua Jerônime COé1ho' 235 __ 'li.>-
r.ário da� 15 às 19 horas_

'
'

.

DJl EDMO 11:RB8SA SARTOS
Cirurg,j� ,D�rlti$t� ,

"�r6rlo: do 2a. à '6a. fej-ta� das 14,' à� l'� horas:
RUÍ! Deodor", 18 _ Edificio Soraia' _ séilii 13,

ATENDE PATRONAl:. DO INPS
I. , .'

.

DR. SEBA$TIÃO MAJlTlIS DE
MOURA

'

Cirurgião Denilsta
. /','. .� ".' ,

'

I. Pfótese Alta ftotaçao .- Tratamento Indolor,
-

Atendá
pela ma�hã, das 8 às 11 hs. e .ã tarde das 16 às, i8.3tt Jt$
Exclllsiv�mente 'com hora marcada�- Edifício APL:t.JB
sala 53 - 59 andar -- te!. 4671.

'

•

'

DR. EVILASIO CAQI
- ,

Advogado, _,
.

RU'8 Trajano 12 - ConjuJl'�1 ,g-
OAB-SC 688 - CPF 007896239

CASA' NO, CENTae
'If"tMe-se casa grande COIíl'4 quartos; 2 bMlheltos ,_ .

ciaj_s, dependências de' empregada; garagem. Tratar na- rua
,

CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo fone' 4'1-04.-

CLUBE D,O PENHASCO /'
.' ,'\ .,'

J

BAR E' RBSTA'QRANT;E
A Diretoria do CLUBE DO. PENHASCO' ávÍsa quE! O

,-
.

-
-- ,\., '

-.

BAR e' o RESTAURANTE estão, pennarienteIl,1(lnte, à dis-

posição dos associados; seJ1.ol,pernlltida 'a freqliêrlcia d!,
• t\;J'ristas' e publico' em geral.

'

Flpriánópolis, março/71
A DIRF'Í'ORIÁ·

ATENÇAO'
Co�tura-!e para homens, senhoras,. crian'Ças e em geral

- ,--":' .
,

M·ELLO CONFECÇÕES
Tratar com Mello 9U d(ma ',Maria 'l'ereS_a à, rua Álval'O -

de Carvalho-, 34, �S€1l!1iWl (!om FeUpe S(ilhmidt' - 19 andar
_ sala 3 - Fori'e 2272; '. '<:

RESIDÊNCIA �. LOTES
Vende-se uma residência, situada ilO' JÀRDIM

l'fAGUAÇú, com duas salas co��gadas, � -,quartos
banho, co,zinh� dependência de

.

empregada. gai'agem
-'l;;lranda e estacionamenro, ainda sem hà-blWl::é:.

LOtES _ Vendem-se,' ótimos lotes, sftu�dtls n.

JARDIM ITAGUAÇÚ com água' in!ltalada" rua:, cá�çádaa
e drenage. pluvial.

DIRIGIR-SE a rUa Urbano Sales, n. - 37 --- Fone' 29&1

PR'ECISA-SE
CORRETORES PÁRA VENDAS' DE TITULOS DO

CLUBE SOCIAL PA1NEIRAS.

INFORMAÇõES NA PROVENA LTDA.

RUA TENENTE SILVEIRA, 21 _ CENTRO COMER-

CIAL - S_UA 03.
'

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

.loão Pinto. Primelrà locação. I.
'

PRONEL - FONE:- 47fl3. .

(

Dr. ALDO,AVJ,LA J}A LUZ
ADVOGADO"

c.' ,p_' F. - 001776628�

:Dr. Carlos Albedo Barbosa Pinto
CRM � 583-SC �;CPF O(i)2642@9,

.
,

.
' .

Ex-Estagiário Mate:rliidade Escofà LpraI'*"as·
Clínica de Senheras _I Fré-Natal - Prti�aliãçã0 ..... Piliç6-

Profl<lática Para Materni:dàde "'"' Cit011J�a:
Consultas d::)s 16 às 20 boras /-,-- Diát'iameme. 1

Consull.6rio - Ed. APLUB _ salá 76 .....;_, 711 a.ndar.

I�

,

I.

AC'
IADMINISTRADORA E CORRETORA DE

NEGOCIO LTOA.
Rua Felipe Schmidt, 51 _ Galeria Jacqueline, 7

ADMINISTRAÇÃO DE ,BENS _ CONT�ATOS ',DE
L.OCAÇÃO E INTE�MeDIIAçÕES DE IMóVEIS

Profiissionai-s altamente especlalleades as suas ordens

VE:NpAS
Terreno em Coqueiros

Lote à Rua Marques de Carvalho - com 324 n;2.
Terreno no Jardim Atlântico

, Lote no Jardim Atlântico, medindo 324 m�.
Apartamentos em excelente localização

2
_
Apartamentos no Edifício São Francisco, com

dois quartos - sala - cozinha _' banheiro - área

Ide serviço; sito à rua Arno Hoeschel;
Totalmente "financiado.

Ap_artamento no ,Estreito .
,

2 apartamentos com ·um
-

é dois quartos __:__ salã -
cozinha, - banheiro .:: área de serviço; localizado à'
Riua Generai Gaspar'Dutra ..

'Potalmente firiariéhtdo.·
Casa) à Avenida' Rio Branco

Uma casa com :3 quartos __:__ sala ::_ copa _ co-
, I

zinha - banheiro e 'terreno medindo 180 m2.

,Terreno em Coqueiros _ Localizádo na Praia
do Meió.

Casa em Coqueiros'� Localizada na Praia
.

do

Meio, 21 quartos - sala _:__ cozinha copa _:_ banheiro ,

área de serviço.
-

'.
.

J
i

'.

.Casa de Madeira __:_: Localizada na Praia dó Meio.

I t8RMA� :'�,�OR�EÇE�ORA' DEI"
'_

-

. MATERIAIS, LT.Í)A�
Represei1t�ç6es 'bn'i. (;'eral" .�•. éón'tá 'Próptiéf

'i " .

!ll R. Dr. Fúl�io Adocdi, ,933 :-_:. E'st'reito "'-'- ;Cx.- poStaI 821
.'

I
-

.

",'
.'

,-': Fone -6693
': I .' M�(eríais 'de Construçãô, 'facas,' Lambrisi Papeis'

- em �er'al, Sac'os de- Pétpe'l, Sacos de Plásticos; IvIateria.l

lGráfi:ó, Recr-ava�e'iras �ara latas re�oII�as e ba!deS',
, ArqUlvo de -a.ço, PrateleIras desmontavels, Pasta sus.

pensas, Carbonos e fitas de- máquina.' '

,�I----
.,. '. .

. �V •• Ii

r:----'_

OISMUNDO WAUnERLEY DA
NÓBREGA,

(CPF' _ OOI84420!'l)
Pareceres je- 'Consultas J1!Iridicas,

'C. A. SILVEIRA LEMZI
(CPF -' QI)19483'�9)

·Advocacia, de la. e 2a. instância _ Justiça dI) Trabalho

Atendimento ao' Inferior
,

Escrit6rib: Pbça XV' de No;vembl1o, '21 - Conj., 302
Telefone 2511'

I Florianópolis

Drs. WALDEMIRO CASCAES f
,

' (

OSNI REGIS', "

'- '

'. .. '.

MARIO CLIMACO DA SILVA
.

Advogados,
Ac. 'Ricardo Maciel' Cascaes

" Solicitador
Ed. Jorge Daux '--o conj. 4· (sobreloja).
Rua dos ilheus, esq. Arailjo Figueiredo.
CPFs: 001834469 � OOÓ100491 _' 002671129,

I Expediente: das 9 às 11 e das 14 às' 1:6 horas.
.! \

ll, .. �
NA LAeOA DA CONêEíÇÃO

Restàutanté ê' Lanchonete

.

'A-nUARIUS
Restaurante:' P. la carte --'o peixe, camarão, �it'1,

ostrª-, carne; galill'ha, bebidas :naei:ol'ais e estra:n·

geiras.· •

LaTI�h'Onete: a la minuta .._ sorvetes, CigJ}l'TIH.
bombons, salgadinhos,' SU{!OSj' vita:�linas, sand-u-iche,
doces. . , - " AMBIENTE S&LECIONADO

,

j-".,.,j
�

Acaba de ser inaugurada à rua Deodoro, 7 a mais .,
. nova loja de confecçõei).·· I,

."

MENINA FACJ:IRA

ar;>resenta as últimas novidades em malhas para me-

ninas-moças, senhoréJs e ,.crianças.
-, ."

l - �.
,

-

Pantalonas '_; tuniras - blusas � casaco!!.

. Lembre-se: \Menina' Faceira fica na rua Deodoro,

número 7.
I

I

PAULO BENATO CORRÊA GLAVAR
• CirurgiãG-Defltista

Curs() de Pós-G11adua,ção em Oà0nto-Pedia1iria pela. Fae�
de Far�. e Odontol�gi-a de,Âl'al'aquara.- Sã,o' P.áulo� .

CUN,ICA: De t;.RIANÇAS É AD'OLESCENTES" ,

de 2as. às 6as, fêiro),,:.../S às: 12 e:14 às 19 horas
.

sá!;,-ados 8 à�; 12 1101'a$.
Consultório G1l1eria CO'MASA� 49 andã;t· ..:_ cÔfij.. (08
-Resiiêncía: ,R. Silveira de Sousa 8 _ Fpolis.

I :

. �.
I

I
I i

< ,

-,---�--_.

iAS

'_uromnJora �e lleoóclo� lMa�
, t,

"
�l o�@�rn;o�J

, 'd
-

d'
o •

" •

" en:· :e'n . o

'
... ..:

A PROMEto :1 -

Resolve' seu Problema .

'.
.

Rua 'l'en�nte. Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4�'63,
,

BO'M -ABRIR
, Rua, �(lfpú:ni0 �.:es, case com 2. quartos 2 salas.

eopa, cosmbá, banheitQ, ,garagem, varanda' .parte de
tráz, saia; ba!'1heiro, [avandería, 2 quartos" cosínha ehur
rascaria, terreno de' 360 D12, 'construção 180 m2.

C�SVtEtRAS: ,
'

Local' Jardim. ,Marilâ,IWia. , ?" �I>te� de 1.260 metros,
custo Cr$, 1,13.000;00.

C$NTINltNrs
.

"

Jardi1h· Continente -

� Lotes - entre '8_ rua, Santos
Saraiva e' A'!f; Ive Silv.eira. I

U'm," 'lhk à Ave.nida Presidente 'Kennedy medindo
14 pó;r�35' m,e.trqs, d� .�qpirta.

.

.

Á. p'A Jt'l" A:MiE! N tOs.
:ED'F'leIO'.-t'Al.:CION" ,

,

Com.. t,OOá;h�ia'nien1i& 'em' '_ 10' anos Pleno. centro ... da
cidádé',ào' là(l<íd4;'Teati;�. Préprío par;a casal sem filhos
Oi!' .pessoa: �iÓ; ,'A- 'melhor, oferta do momento para em-

j ptego de câpital; .';",' '::
'

,_' , ,.. .

,

1
.

'ÊDf.Fiero· "cEiSA�' ,

, ,

.

c:

, Ne' Ponto- ,majs::'cehtral .de'. Florian6poJi�; éOnj),mtos
para· 'ese:mtÓliC)!!.e eonsul�óIiOll�,�tra4a pequena co-n

· grande' ,fUrijnciamento.:
.. I 'I' itfIf1'I'\W�_...nrt

,

EbJ�F.� ú;,OSC :�VEIG'A'" . - -' .

'"':'--i!'I�t.�
,

, .l\parfaínenb);,,'pai'8 ,:..pronta ,�entrega; 'prElço- fixo, !!em
teiljume�; ,. ,,�-

-

, , - ,,' ;'.' - .' i,lt, --,iltl!lJ._
.

. cAsAS _:CENrRO'·' , J' ....,.. I, -

O,' Ct\sa,,; n��� /vMàl, .liàírios,-: ri.. 60, \com grande
�

ter

rena",:e- ·pontó· 'c9mérclat,:,Ct$ "100.000;00" 'de"e:ntrada' e

o sáld'<t' a'��mbinar.,:
'.

. ... -. ',., ':"�$I�._,
,

; :ManSio',-:na'- "Avesda. Tromposld, n. A8,,_ grand�!!
sl!l�' "�n4�,<qp�t'uw,:tng, 2 ban}je!!os, dependên··
clU'�dé�o�gãdoS'" �garngem�', cõnstru.C:llo em. terreno

de '25,.por1'51t 1Q�'firOS quadradO!! no melhor baIrro resi-'
.

cenc1ál de' F'U!'ianQpolis. ..
, CONTINatré,
ÊSTRÉtI'O' '. .

CASA, á Ittíà, �Ivim Jones, Atraz do Posto' 5. Casa
de Material: -c/150m2 de .COliS;tn1�O c/3 quartos. sala. copa

c(i)sInJ-ta, b;JnhétrQ- e·,garagem cl l,m rancho' de nü.dei<ra
com �m2 cf e:�cJ"Í'!-r'n(.), lavailderia e deposito.

E'otFttKk DÀMf;ELA
. Gratl� 'lida' pari! fihs eomerciais, localizadas em

§tpa. de �:nde densidade habitaciónal n,t rua . Amta
GlIl'ibaldÍ-. 'n.· 'M, p�';de ocasião, parte financiáda.'

CASj{s, ....,�o ,- '.
,I PRAlA 'DA SÀl:JDAl>ES' ,

, Cdsa ',Wl�:��' dás -SAudaaeli, fi'etite para o mar,
�onstr.uidp <em; térreno_. d6' 6QO _ m2..Preço Cr$ 50.000,00,
com- finan:clairiéntoõ \'.

"

EDrr=:léIO" N'dRMANDYE ',I

Um ótimo �âParfun1í)nt6, n!l: Pra-ia da. Saudade�, \)om

ball socià1- .3 _quartos, 2 banneiros, sala, copa e coshlha,
jarc'i'm de i�P.j':nO', � �I;ÍI!-� 'Pllra gafll_gem: , ,

,'SÃ\O.•�:.'_{ " ,_ .,'
, ,

RU<l: :Assts':'BmSil"L. Ponta 'de Bàixo, Casa 'com 7
('{ImparUrnénitós" 'etim' ..9& 'ári:l: recém '. consttuida� sem

I!AB1i'1lE-SE, ��a, �,;tet'í:e1íto' 323,67 :m:21 com 12 mts., de"
frenttf e 27�20 mt.<;, de fl!lndQs.
,APáRT�TQ,"

-,

"

'

, Rua' Héni'KiUe' Bru(a:m:àn,'n: 15 :_ 'AP'31'ttll:neri:tó com
2 qúãft'-6s.: sa1'a� '- �f:jiro� ;�ósi1th:ã: . d�éndências de em

l'lrér.f�dà:, piilt:u,ta
-

npvá' bOl11 'acabamento, 2,armários cm-'
" hufidos:e gar.a�-,90'im2".,_,�" ,," _. ,.,

;.:.����_._'.LL_-,-��;LiLL eEk_��_,�-'__

. ITAGUASSiJ . .', .,. ,

CASA com doís pavrmentos, tendo na parte superior,
a quartos, Iivírrg, copa,:�QSÍJl1ha, ,1 banheiro, parte _';tferior,
sala de. costura" d,ispeDs.a, lavarrdería, banheiro, area de
serviço,' 'área co�tIt1:litla.: ,22:1,29'

.

n:i2, área terreno

386,85 m2.•
�

,
-

, SÁOlhflGÜEi., '

"

'

EM SM:> MIGUEL; com frente" J}àta a estrada federal
e fUnd'OS para.a es_t#dà' Fistadtiai, UlP.a Chacará com duas
casas' de nia:deil'�-'êín' t�rrenoid.:e' l� mil metros quadrados,
senuo '120- met±o�.:PlU'a estrada ,Federal' e 80 metros pela
Estad�l. Gr$- 4();OO(),OP..' -_

.

EDU=fCIÓ PR..ESIDENiJ:E ,

Apart�en�ó ,tipa' "A': no 119 andar c/S quartos, ,

sala,
.

c9Pa e �osihJ,:).1li, �âpJl�l:l'O" quarto de empregada com

banheiro" ,área', 'coDSti'uida 118,86- m2, pronta" entregs.,
ADá,·rtaniénÚi�••� ... no li9 andar. cl2 quartos,

sala, ,eosmliá,::baWt�a);, '��_a,'de ,serviço, �re� construí-
da 69;Q7, JÜ2, ,pti>.nta 1éntrega.�" ':' '"

. AP,art�entó:npo "D'" no :1.19 andar c/l quarto,
sala, e�)pa '. e . C!->SÍ11har·.· ba.n�eiro, quarto. de empr�gada
com.banheísoc êreàdé �rv-�, ãtea-constrU1àa·58,0 .. m2

,

Apartà�'llt�4to::,t!l» tiA' - �o 59, andar .c/3 , quartas,
sala, copa 'e>cósID�, ba$e.lro, ,q�to" de eIllpreg�da
com . banhe:tro;,. - .ama:

-

de 'ser-VIço, area construlda
118,86; m2.: � :' ... '.

-" ,. , .

EO I·t=t.e.° ,'AR1'IJR' ,

,
. , .

\

, A�rtaln�tlto,���m 1 q�rto;"s.ala" �Gsinlila,'ha�lciro,
• quartQ'!le' em?�ad,a,�l!I:, _panhmro, ,arta de �ervlço.

R:lO�1).E' .JAr.iIt;,IRO .

'

.

Velido: ,1:Ilíi 'apl!.tt,gmento· '�ueno n() 39 andar de
prédúl nôv� n:a .wa Barata Etibéixo TI. 316 ,ror ..... -

Cr$: 4O�@OO\;00.��, Qtl.'p�rmU:W-, P,�: apartame�t9. em FIo-
riall,ÓIlolis.'t, -', ',/, _

.

.

, 'EDIFH::!O:, ITAJUB'A" �"C()QUE.ROS '

Na: praia do'-'MM; Apattarn'ent0 (ile' 1 e 2 quartos,
entrega" até dézei'nbro. ,qran,da financiamento

....==�:>: �.:,;;. . : .. :....

, VE.NDó' ÚlIll{ ,fa:btilosa área' de' terreno na Estrada
Velha .de Bari:eíros,', coÍll ,_fUndos pata li} mar., Pleç(1 rie
ocas�o; . .-,;'. -.

'

_,_ ..

-

" _

,
\ 2 Loteti ine-dindo .1.0' �__ 30 ,600 .m2 . a rua Ad1i-o Seh

midt ,em- �ffciiqS:'pfE${"Ct$ -,6:006;00 a vistá ou 50Vo
de ent!ra.f�' â::�� 'ÍI"cemb�ar_', ,_'

, ':=�t���N�E' ",
, A;f>3$t'Í1leíf.t'O' :'tipa>, "»"'.' fi.&: ]!2?'� an-da;r', com 1 ,quarto,

,�ala, de: eStá.I',· e� latltar/,CoP9:. e' rosinha, banheiro,. depen
dências d�' {�mp�dàY \ .,"",.

'
'

,

EOi'FJtiO, Fí:.ORfAN'OPO(JS, .. ,

,� Apáf�hrent@;:'CQm .a: qúa:rtós;' 2 :salas; 2 banheiro!!,
cosii'1h�

.

diSpef.isa,. ;.ban,héj:ió e, :q)ial':t'o 'de empregada.
"

LAGoA, iliA êONCSt�O ,: .'.
.,

,

.

. �'R,lJ_a.'Osm '�,0rtiga: :cà'�a âe'�mafe'dál em terreno' de

15,����:.,�����: _:"�' .:_;">,':,-.
"

, Nà 'P�iá �\'Saurlaje-mn, tetreno.eom-1O-por,27 mts.

: ,��r�1:��>�:';�2��;�,�i!f�'�drrr'5b� �2'�� �;Ol1str�ç��;, r·
�. ,� .C,asa: lY-dV;a.;.d�\�ttl,�'Q�ri'to.:na' rua, Rafael BandCl
rá,' 'P��'o ÇtL1t5.fqqQ,OO; i!ij!r-ent;rad'a, 'st.\:Jd() a compinar..

OOGIlJEIRv�,), '
'

, Sit4> 'ii mà<�í';cape1á, ,têriênó 'médindo 1� 'Por 30.
C.ANAsv.,�o; - ,

,
. , .

, Vei:H:ft;� ufu! ÓUMo' tel'l-eOO, ·em Canasvieíra'medindo'
ZO,OO �, p�.lWba'dq.' ,

"

.

ç� "'? Fj48,e��3.
. �":

. ·�r·. !,,' .. ;, ('
.'

.

,;. .'� ,

fi'
..

'

,�:_� '",.)J!í!6
-

iL" J d1L:.:� :�-��.-i!.iiiiíilii.iii,-.iiiiiiiiiiiii����jjjii!ii�

11�" .> '�t> AP:c\�TAMENTOS "� �-"',: ';"'�R'R ��:-o s, ,
.

i'
,

Prontoy.'ru;v-ó.: 8et'l( babite�se, de esquina, com 3 C:ANÁs�S:: '.�. 2. terrenos com ;á,rea totai dé'
dor'li'tltQr�, '" d�P'. 'emiPré�da, . 3 sacadas, sinteco, ba- 756!',iJI;2. Pte�p> i:1�"oeasião, "Éx.celente leealizaçãe ,próximo
'nheiro': Soc,iã]' ;�(jri�h rolinha colorida e agua quen- ao �0tel: �S.;',�iiíWS" lip1��Os' e des�upados. "

te,
'

�a:,<le., :se:�r;'Q Colori�, �_ 2 e�tradas, com garage: oSMAR· éf:íNRA. :..::..;, Wtr�nó . úmco na- Av.' 0smar
Com fi:'rulnciamértt9:, ,., -,' Cu�na; 12�,njétt'o'�. dê- ft�� Jiront9. para Edifício, fren-

. '220, ,}r2,:;', '�fô,ntp); ppVo" d�socupado., de esqu�n�, li- te para' o Nlfs<:eil�!. '," "

" _ " .

ving, sala.;ue.;�ntilr, gab�te, 2 b�nhefros SOCIaIS; n2' ,B'EUR.A;_:M,N�/�o.RlE'>:":"".8s(), M2; 41 metro!! de
dep., de �ifujt'élPit..àS.jgull queNte, smteco-; garage, Jar· frente'.J)a'ra,;í' Ave'nic)" dêsOCJlp'ádó;' torrà-� por 93 mil
dim qe -m,�érit:io, ,prêÇ�'e�tn financiamento. a vista,. " ; ,', : _'

-

, .• :

-

_' '. ,\
, Dois ;dortrmórios;.,.", de: 4:�l1t,e_. co� sacada, frente BEIRA d\'1AR 'NORTE' , .. :_;,J ·terreri-o elevado, 15, me·

nascel4te
.

&:p�,:- ,emôregada, '.banheiro colorido, cozinha tros dé' 'fre�!lr�i . ,abUl� "para: ,resídencia de gabarito,
ccl,oridll;' ãíWii qúéfite,,' siílteco,' área de serviço. Prêço prêço", HO miL"",'.. ;'

'. : ., "..' .

com fiÍÜlíid.1in:t.éI,:I�d,' Semi habitMe.' I'BmRl\
'

� , � ,N;Ol\'rE': __." 'frente para o mar e

Av; -, it'Rf"1Wã'tú!'O}; á�artatneDto térreo, cem 2 dor;- Av. , A.,lh\,t:<.,�pàm,���,!;" 30 ';d',e.-' frente por' � metros.de

mJit6rlps,-éop'ª�':'cózi�h,a,':lj'Vlp_g, �anheir-o e dep. de em· fundês.,Pte.cfr:"26()'.1'Jlii)!.,,',. >

pregâda. :' . , .' - '.
'

-,' •...
.

,.' 'POW:�, :C,(JNSír:RÚ,-rtlA ''_'_ ,Av. Ailrnte. Lamego"
EdífÍcio' ni"igádêiro· Fi\günfiles, 2 dormitó.rios, 2<;) an- 35 metxôs,,<lé. 'ftente' per '.80, metros' de fundos.

dat- sá']_ra icowfta, 'l1$heuo e área de serviço. Preço:·
.

CONsEtHEffiU-� -- '12 metros de frente
45 ��I"c6m' 2$"JP.ikj'á.:fimu,lciaclos ,a base de 360 men· a_gqra'� �om ,;r.ecud >h�àl,"'6timo' para 'incorporação d�
sais e 2O."nlirã:êeíta:� p'ermuta por terreno, casa, apa-rt.. edifído .. 'Prê'(!o:,,�sOOten:te>:30;mil.· .

tipo :kitClfn�tt�' olt ónrlánéia:.se.
-

,S1!O��,_:-;-:,.:l')í4i, agr,Q�micar. lates de _27 mil a
.' -,":' r: 'CI A. 5' Ao 5 35 mil é9�':f�c�mentp .Pr:�t;(,s par,à construção imé·

.

Com 2:' pav'i.merttó�, 'mlin 200 M2 de área construi. ctata, em, Ióeal'deJ�s tesidências'. :

dJi, 5 d6l'mi.t61!'iQS, '2 haill.leir-o�; 2 salas, área de serviço, ,,; ,�' ;'LOT.t:AME,NT05,
. ,

,páteo. :d-ç$ve�� déIf �rnpI'ega(_la. Prêço: 95 mil com 50 ',lotes -já<®m roas abertas, tôda a terraplena-
·

40% .,no .at-o e sa�M 1 ano.'
-

gem, ju-nto 'aó-,'QnibUs, �tro: ,da ilh��� pedemos entre-
6tima' fésidenciâ de. a'lveMtia, com 128 M2, tendo \ gar coim' :ruali àSfâltaQ.'1s, prêço: 200, mil. ."

3. doi'1'!lltárID; 'Sala' estar . e· jantar, gabinete, banheiro, GlAflo�;":'. �:. lófus 'com' ruas -abertas, com

gara gej lÍFea ,o;erV'Jço". ��'re�o de J,3 por 45 metros, prê· tôda' a: terraplêD;a;gé;t'l'l. p�ri'lOS entregar com asfalto,
ço: '55 niJl a _çom�tnl;lr" ,�itl;lIllos, apart? ;n0 ceptro. . jtu1to ã roa. ,(}�" p:reç.o . a" eStuda!:.

,

-

COQ:lJEIRDS - casa de alVenaria, nova, sem ha- "

" _ , _ �- FA:Z'EfIIDA ,
· b-it('-se, '2-" diri'iÍiitótrdS '

UvUtg,· -

gàragem, . banheiro, co- 2ê2_000 . M2,�.· com 500. metros de belíssima praia,
.

zinha.' ,Pr�: 045· mii aceita-se- BNH. _

na ilha -de Sailf.á C3târÍlla,' única com gruta

natural1'CAPOEIRAS _ casa am1l1a. com 3 dormitórios, no- de trinta niétrtJs- de· 'profundidade, 3 '-cachoeiras dei
va, sem. )labrt�Se, àmplo banheiro, living e sala �e jan- água doce, serVe, pa�, l�teaptento, clubes e etc. P,rêço:
tat', bom terreno, p€(:rueriá en�ra'da e saldo pela Caixa a sÕmente -120 mjL. .

base de· 200 ,mensà:l:s. CASAs SEM HABm:..sl$ -

,

I AV. f.FttO'MPOWS'KI, - residência dE' alvenaria, _ TJma' casil: d_(! alVenaril!, com 122,9 m2, possuindo
com 3 donniíórios, CQpa; cozinha, banheiro, living, área 4 quatttl'S, sâ,Já', cOpà" rozinha, banheiro, circulação e ga·
de servÍço,- tÔ'd'ã 'cc't-cal'Ía' por árveres, bom terteno. 3\ J'llgem. 'ptihia, 'zona r�denciaL Entrega em 90 dias.
:m'es de 'Use. l�reÇ-o:' 105 'm'iÍ a curto praf:!o_- Cr$/51.�02,oo. ,k.�D:�, financiam,:nto do �. N. H.-, ,",

-

.' ,,$: A L AS, "

.

� Uma :fesúlenma.de a:lvéna,rla! em final_ de cons-

COMASA, _:: 811' an'dar; com sarutário, 57 m2, com.· tJ!'Ução, com '85;'l8 �2, possuíríd,o 3 quartos, sala, cozinha,
finàndàIIi�n.to{.' .

r

.

.

.. banheiro, ciro'ulaçao' e - garagetrl. 'Azulejos' e peças de
En. Mo ,:Q,ApX ...... 29 e 6c.> andare:;, 43 M2, -com sa- banheiro· �f�dos.' C'i!$ ,3'l.596<,A0. Aceitamos financia.

njtário pró'pri'o\ :�m- final de construção. Preço 1 e cort- me1'ltÓ d�:& �., iji,�tre<ga, em ��' dias�_ . r, diçõeS é êõmhhliàr'>, '

.

.
_ '_ üina moradIá de atvenana semI-acabada prÓXImo

, c'L A N'C H-C) N E TE. - ao centio� cont93,28 m2�'P'G8stiindo' 3 quartos, sala, co-

_ Ponto: 'cêriffiii,
- .

cpm 'fôdas as ihstalaçõ�!!, Ior�ece ii�hal baiilie�,. cltcútilÇao e
.

garng�m. Terreno de 250.
I refeições,' JanclleS;: ci�Si:Otima cóZinha, piso. de pa· "rn2. cr$ ,49';�rm, A:�itAmós finanClamentQi do B. N. H.
" vff1e*," ótimo ,fa:torament(ijl. Motiv,o da' v.enda: DESA; ÊÍífrega' em ,61) dias -mais. 0U metles. '

'i VENÇA ENTRE SóÇ!OS":: Freçó, com ,flnanCiatMnto. ,- 'Untá 'casa de �tv:enaria dé. !f1,40' lÚ2; com 3 quarros,
, L O J, AS", _

,
'

,sala;
.. �ftZi1}.lia,: ,fui.,.nhe�,---,�i.::�ação e garagem; Rua cal-

I,
.

TeTiéO dO-�'d� J, tr.i'ú;x';,'1\ ruá dos ilhéus, 68 M2, 3: çadas C1!lm.l�tas.:.cle u�Ii(!),-tende,n0 10ciIJ agua e loz .

i i pOrtas' 'dé ,a�, ;.t!o� �mtáriô\ dl:lsocupada, nunca habi· Etitregàt.' pr��j>,,:a;ta .':i.ú1Mf7.1., Aeeitam�s finaneiamen-
,: fada, � lia -l);i.rbai;la éí;m; fin.anciamento. '\', .

to do :8. J'f. �'. �t,$��!66,�O;, .

': I: "
. ,"_ .. ,,' .'.,. L .,0' J AI S

.

-"...
� tíma tesiãeil\M dê álvenáÍ'la em acabamento de

,
. _'. �ójl), .�fua; (:!� 1tí;)�asIa.men!� 136- 1\12, nova,

'

86,24 Jn�\_ ,I?õS'S'1íiN!o' 4 ·ctu�r1fóS', ' sala1' cozinha, banheil',o,
�: nunca fOl l}4Ibttada; cóm

I, saitit�rIo, otuno po�to para, drculáçã'o e pa� Entirega a eurto prazo. Aceitamos
mercearia, ou pad�'ll1a,; tort'à..se na, base qe 350,00 o m2.' finanda1\lentb, dOi � N. � Cr$ 37.77�,.20.

" ".:' " ; ....C ,M, A ;C A R AS,' -

_� tJ!na r�ência de alvenari� quase terminada,
CAN�$Vl�AS -:-' fl:�t;!�(l.p�rq o már, lM06' M2; ,de 92,64 iit2,' êOin'3'quarros; Sàlá, �bzinhã, banheiro, cir

a�bori�da; }m1a, (�rre,nte ,p�ri'a, livre' e desem�ar�· e\!l!la��j �- ��.' !�a i(}mr residenciaJ próximo ao

Çáda, DI) ,t'ó11tó, e� dá pl'ala Tem uma casa de roadeI· Centró\ EzttJJegà - � . meatl� ; de, jtmho!.71. Aceitamos
ra. Prêço-:: 12(1 I'l'1rl- a eartO' ·praso. financiamento, do. J3.t,N�: a, Çr$ 39.397,60.

,)_\liORJtlO DAS ,PEmt� - 1� metros de frente
.

,+ .Uhta.."�Ma:,�d.e .al�11;3!�á, para pl'eve ent1:ega, �e
para fi rrHl\,.2S:QPO �. f��o 45 nul a curto praso.. .78.61 J1I-2. com 3 qii�j sála, c-ozitfÍ1à,' bjlnhelro, CIp.

: " "

-

�l1a, yldal, '}fam!>� terreno com� .22 'metros de freno Clil,lllCiío e gl.\t,agem.'· ,Acéitamos' financiamento do B. N. n.
" t�, pI'ê�".5'6' rolf"á. Vista:., ,'-

.

.

.

"

Cr$ 34!.áltí:Stl."",.',; .. , ' 0,0 ,', :, •••
.

I:" ,Itap:ejna, ). ���:IiI�1 té��",,"cf!m: d1;13s frentes '.,:;.:. útil· .' 'i'it\1'A;a,:"q
.,

',l'!l,çgll�lin�, loja 9. .

,
" ca _ 7- frente {Jitaif'eF Ó' ��' e BR.:liítl!, 1:1900 M2. Torra-se, .', S�\ViE-tAlt Rl'!ml\tt)EDORÀ IMOBILIARIA _

; ii '!)el'!'I1ilta..;se. ,:;':,;,' '-
" ,',

"

"A MAttll ��-<f · "1!tO:;:ES1'Al>(\). .

fi

!.! ' ,,':1 , ... ..1'

'.
,

•

!

,,�
, '<:_,r; "-�r-

. ,'. I, \.� ;.
i '

1:3 sUJei- f'�:;'6iif'i�:;'.h á ;.r' criãõ 5.

.

i ;(�'" ,o. ,<t :';;;h::lh diÍ !
-,'
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Aulomoveis, }

.

'

VENDE'f TBOr.A E COMPRA
,I

I�
I

A�TOMÓ'EIS
"

COMPRA" '1:ROCA E VENDA' DE VEíCULQS

II Volks beige . '.' , , , .1,••••••• '
.

Fuscão OK . ,
' : ',' � ••....••

Volks azul
'

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

•

.1967
1971

. 1963

'Volks branco �' ';:� .

'.:'"
;' i ,1953

Gordini ==. . ,

"

; ': , . 1965

Dodge Dart Coupê Luxo c..:... Amarelo Caraj.á 1971

Corcel Coupê Branco .Standard /. . . .. �969
éorcel Beije 4. Portas " .. ,,;.

'

.. ',' r-: 1969

Karmanghia Vermelho. Mlimtana' ;.' r' 1970
.,

Variant Vernielha: "

.. .': .' .v. � .. '. � ; t'; .• '
.• "

. 1969/70·

và,rilmt Verde'·· .. '.'.·.,.· .. :��.,.-.;�.'•.. : .. ,'.'•• :��9
F�scãó Azul Diamante ",�;" ': � .. � .:•. o ',' ; "

'"1971
Volks 1.300 Azul Cobalto, :':':'';'';'''''''''''0 1970

Volks 1.300 Verde FÔnla ;'.; :;":'J..... �.... o 1970'
Volks 1.300 Branco Lotus·,.,: .. ,,:,,::,�:-��, 1969

. Volks 1,300 Vermelho Grená·,. _.: .. ',.: . 1967

FlNANCIAMENTO �,.� 30, MÊSES
, :. "��'Cba:�'�11r' -:

Rua JOM Pinto, '�40
.

- Fo� irri � .FIorian6pol�
. í

- -

{ .

.

I
RUA ALMíRANT'E' LAME'Go" No 170

" , ;:,
.

FO'NE ,2952' .

;' ..

KARMANlN' GHIA' TC . _ (oI{)
'

.......

'

... : ... o � 71

KÁR� .GH;IA ,.: .• ;; ••�"oo::.o.'.,,:, •• �.'.'.• ' 68

COl.:tCÉL GT' .... :, .. .'... '; ........ : .. ',....... 7iJ

11'..A.l\II.'\.R.<\TY' ' •...••.. , .. ,,_. �;�.: .••••.•.••,'.... 68

g::� ��:O ,.:., '.': '.": '.;:,:::: � .. :.�::� ::: � " ��
VERANEIO ...............•.•....•......• 69

"
'

.GALAXIE . :.' >0 ••• '.' ',�: •• • •• •• •••• •• •• •••• 67

ESPLANAD,A ; .
"
.. .. 6f}

ESPLANADA/' ��.,:iÍ; •.•• .' •••• :.�.; ,.;. ", 68
,

i ESJ?LAN:ADÁ ":i::i�<':;::�' :�.�,.r,.·.,,�.: .. '; 67'

OLDES;MOBILÉ .. ,�
'

.. .' :.:
' 6.2

'VOLKSWAGEN.'4 PO,RTA�'" ... �::,.<, " .:'
.. :',' /69

R-yRAL, 4..x 4 : ........•.••..... '. • 69.

i�����L!TTUR����:""':" ...\.,••..•• � .• , •••

\

56

,
: /. ", '

...

"

FIN�NCI�MENtb �Te 30 'MESES
.

�

.

'� -'
.'

" ... , J.'�ir;#�;���,..!., "

. !'
.

,"
--'/li' -

., ,

, Rua'· Felipe Sêhmidt,' '60
.. ,.....:. Fone..20-51

, �EPA�TAME�TOS DE 'CA'RRÔS U$ADOS'
KomQi - Verm.elha •....... '

...•. 'o • • • • • • • 1969
, Kombi � Branca/: .. '.' .. �

.'. .. • • .. .. • •• 19'69

Volks - B.eje ,.\ oo 1969

Volks - 'Branco . • . . . . . • 1969

Volks - Azul
,

........•.•..•••••.•• o 1967

V�)l{S ;- yerm�lho ..

:
..... ,.,.:......... 1968

Aero .
- Vermelho .' .....•'........... 1963

Aéro - Azul ;, 'oo 1964

Rural - Cinza 4x4 •.•.•••.••• ::........ 1965

Rural - Azul , ; o 1965
- A-zul 4x4 '

'.. .. • .. .. .. .. .. • 1969
- Azúl ..........•.•.••. , .•.• o • 1970

1969
1970
19'70
1962

,1969
1'969
1969'
1971
1969

1966
1964

'�9(m
1906
1971

1971

REPF;ESENTAÇÕES,' CáN:SlGNÀÇÕES, CO�RCIO
DE AUTOMóVEIS, TRÀNSPOltrES E COMÉRCH}

.
EM,� ,

RUA SÃO) JO� 426.__: Fone 6412

ESTREITO' - ,Flp,ianqpolis _:_ Santa Catarina'
RELAÇÃO D,OS C�RR.OS,

I'
, ,

Aero 'Willys � , ..•.• 0•••••••".;'" o o.
.

Corcel Belina,.'. : :.: ..; .••.• ;
'

••

VarÚlnt, " .. ,:. , '0,•••.• , .

Volkswagen '
...•....•••. ',' •••. , •• , •••

Volkswagen ..•.......••... ; .. ; - . ,. o •••

I, CorGel ,4 portás : : .. : .• :.' _ ..•• "

Corcel coupê ..... � .' , .••• 0'0 •••• "" •• o

, Pick Up Willys : ::.:.
'ESIJ!anada, : 4 ••••• "'-_ ." �' lO �.".

Aero Will�7S , .' ,': :.
, Ford l ..p50 ' :: •••' ';, .. ,.,

FOl'd F,350 '

.....•.........

'

...•" .•. �
Caminhão Mercedes' ........•... f' .

Corcel 4 portas ,

'

.....••

Corcel 2 por:tas , � .

,

I�iii :if�='2..-,-==--=�T:_:;�-�=-��� "::-:�:--���1

, J '.
, r

II�'_��������'�����
IPIRAR,GA AUTOMóVEIS'

: COMPRA VENDA E TROCA· DE ,VEICULOS
Icúa 7 de Setembro, 13 __J." Fone 38a6

1 Volkswagen : l 1968,
1 Rural Wil1ys '. .. .. '1964
1 Volkswageh ..........•. � . . . • . . . . . • • 1965

Fínancíamento até 36 mêses, I
-

J'

,�.11 .. •

NOS'S1 CASA AU.TOMÓVEIS
_ troca - 'financiamento

R. Vida' Remes, 41 ...:.. F1MianópoHs
I Comércic. em geral de automóveis ...:..., compra - venda
, ' Ford Corcel ..:,_ 4 portas - .r..':'. . . . . • .. 1969

Fçrd Corcel Coupê ... :..... r.: ; .....
'

1969

Volkswagen ...
1
••••••,. •• ,

•.• " •• ;.'." ."." •• 1968'

Volkswagen ............•.. � • . . . . . . . .. 1968 .

- ....' l' .', .\

Aéro Villys Itamaraty .......•... .-...... 1966

I
Vemaguet ....DKW .... ; .• o •••'( ••••• .: ••• ".; •

1964

",Vemaguet DKW' �':'"':'''I'''�'':'''''':''' 1960' I.

Plck Up Wíllys : �(./.... 1966'
, .' -

,I.. _!�
. '. • .... ;,.j

,-
, .._-

§ � 'iii__,_,:..

k

I
I
,
f

,

II

Ji

"

FINANCIAMÔS 'An 36 MES�S
MEYER VEICULOS LTOA.·

'

Rua Fúlvio Aducci,. 597 -. Estreit�. '

T�l{lfones ,63<93 ,e 63-891 .' •

AUTOM,óVE1S

VALDIR AUTOMóVEIS LTDA.
)iua Victor Meireles, 32 _; 'Fone 4739

.

\
( Florianópolis - 'SC.

Regente Vermelho .....•

'

.. : ' .••. :. . . . • 1969

Kombi ....................•. � .•...•.....• o 1969
.

.
I 1 Volks �zul •...• o •••••••••••••••• '.' • • • • ••

• 1969

1 Volks, branco ; .. ",' .. .. \ 1969

1 Volks azul .••." .••••• :•• ., •• '.' � ... o .co •
'
••••1 1968

Opala Branco ; .• 6 •••••• 0 •••-... •• •• •• ••• 197(3

1 Volks branco '," .. :: : .. 1967

1 Aéro Willys azul .. ,; ... ; .. ';.............. 1966

1 Esplanada branco.' ,' ....• : ..
·

o o.'. .. • +969
"Volks 1.500 .

'

, ,. . . .. 1971

DKW Vermelho "............. 1967
. yolks Branco .......•.•..••.. o. • • • • • • • • • • • 1968
.' Corcel 4 Portas ' .- .....••': .. .': o o 1971

I
'Volks TL , ..: :.:'.:; L d 70(71

.rr-=--� - ,��--=-�_�,� ..� __ �:_d

I
1 LO,BO E:lJ�USSElr'� CI�. LTDA-lllComércIO de AutoinóYeis ,e Of"tcin.

R., Dr•.Fülvio A4'úcd, 952 ,;, '

,

Trocl! - Financia - Ponto t-erto !patá' aol" 'Negócio
Dodge Dart "

" ' , .. , .

'1'970
Vanant ..'. ::::: ��:: �:::�: .:: :':',:•.:':��.. ':,:':'::/ 1969'
Volkswagen ,

0'0 .. ' .. :'�';_-........... 1970
Volkswagen , •• ;.,.. ::.. :�: �: !. 1969

.Volkswagen , ,;.:., .. � : .';'��'�':I· ','" •.,; � :_"'. �,,��:;,��,r:, '::. 19�4
,DKW Vemaguet' " .. �I.. �' .. ; �: ."'; � ;,� ... '�:., 1966,

DKW Candango '

•..�, ,••.• '

.. ,'0 .. ';' .. '1960
I Jeep· WiUys '"

'

•...•� �:� ••
'

••• ;':". 1954
, . :h: '.,',

/

i i
- ESTAClOH�AVJ:IIIDA11( '

..

'

,I Rua João Pinto ,esquina cl� ·:Av.imid�<fierdIfo .Lui .....
'

l,1::' 4414
_

,�BEltTO ]:)r�'E:,NOI�J1 �
,
.',

.

-" II!

� _,
SinlCa , ..... .- ... , ..• �. ; •.•.. o o'' .. , • ,: .", 1963

Regente • o' •••• o'•••• '.' •••• -:•••••••':"; • • i91)9
]j;splanada ...••....•••• o ••••• o ; ••• '. '. • • 1989:

.

·Dart ....:. 4 porta! luxO .• ; .. ; ; • .'.:; " � ; � � 19'70
Simca_ Tufão " : ó '. 1965

" Gala�ie "vermel�ó ." : .•. , ',' .,:. �<: .. ,' � .. i97i
Opala 4. cilindl.:Qs luxo .. ' .. ' .. '.� '. � ... !:�. o

.' ,CAMINHõES
, ",'

'

"

,�'r F�ôOO.
'.

!Y:1 ::7.�.: .. '. ; ;' . .'. : .�. :{�:�.. ;\ i>::'
I F .. 600 . : .. � ; •..•.••.. , �' ..

"

'�
-_-.-,_·�C..__ .... _P_ .....�-. �-

,Comércio" de Au_mis 'é
Açessóriós APOLO,) ttda� :,

Rua Dr. Fúivlo Aducci, n. l045.,_,:", :Est;éito.
Fone 6284 -'- 'Fpolis . .:_: SC '. .'

.

COl:cel 2 portas br�nco luxo o. :" • � .,.'.' ••.••'; •• ; • 69 I
'Corcel 4 portas azul STD .: ....... .'.. , .. �'._.. � .':.' 69' r
Corcel 4 portas verde STD ." '. �. o • .,.. : .... : .. o ..

'

6!l
TL OK � , :.:.•. : :,:.:'.. �'i·." .. : •. : .. '71,
Variant OK

. 7I

VoIkswagen 64

VolkswagelÍ ".' ..•.•.• �"r.' .,; •••• '. ; ;'. ;'••
' 61

Volkswagen verde ". ": ... ,: .",.'.. ;.'.; .....'.,.:�. 69

Volkswagen 1600 branco .....•..•. _ . . . . . . . . • 6�
DKW Ve�ag�et beije 66

DKW Belcar beije '. . . . . • • • • • • • • • 64

Aéro Wi1lys creme .'•• ;.: .'. '64

AéTo Willys verde o' .'•••••••••••• � : • • • • • • • • • 66

Simca Emisul branco e' ver'de ••••• o ./. • • • •• • • • • 66
..

S.
I' ,

"

lmca verde ........••••••• '" • • • • • • • • • • • • • • • • 62

Ford azul e branco oo . 1-.. • .. 51

Ford F,1 amarelo •. ' � o � � 51',
Opel Olimpia verçl;e :.... 51

Gordini amarelo' •.•.•••
'

•...••.••• '.' • • • • • • • • • 65

�
Gói:dini ,branco ......... :' .:..... � ..... : .. ",' ":'. 63

{ I Fin,anciamento: 24, 30 ou 36. mêses
-- .' j '"

•

",.". "

-.

1

-

--�- o -'----:-.__-----::z;.-- ..:---���-.-------:'
..� ,1. J. <'o '"

,

!MAUlI AUTOMÓVEIS
,

, •

<

/

, ,Ro G�5pár Dutrct, tá. -- Fone 6359 'e 6632

,Compra� troeÍi • vend� ci.:V�fculo.· '-,

Opala branco teto de vinil .:.:.•. : ..
"

..... : � .. .. 70

Corcel 'vermelho o o � ••••• '
•••••••• :.... 69;"

Sedan Volkswagen, verni'ellto .. o 0 ••• ;': •••• "';' 66

Sedan' Volkdwaien cinza prata .�;.............. 66
I, -..{ " ,:. )

"

Sedan V9lkswage;n azul .. '
.•... ; , • '.' .• ; ...•••>: '. 67

Sedan ,Vol'kswagen verde caribe •...•.•...•• �.: 67
Sedan VolkSFagen vennelho '

..
'

.••• ; . . . . . . • • • • • 68
Sedan Volkswagen vel�e' cal'ibe ••••....... .- .•, 68

Volkswagen ,Sedan verd? 'fôlha. ..... ".. ,.' .,.:..... 70
'Sedan' Volkswagen ázul cobaU'o, ,I. : : . ; . � o .. 69
Variant OK verde ,fôlha .. ,,',,�': .. �.: ;. 71
TL OK branco � •••••• '. • • 71
Kombi beije claro , :., : ; � . : . �... 61

Kombi verde caribe .' : ",' .. , .•
'
..

' : ,' 67

Entregamos os carros usad,s' com garantia ..
,

financiamentos IIt' 3� meses
Entregamos os carros ,us:ldo� com garantit & fman·

,

�ialIlentos até' 36 me��s
Venha conversar conosc�'

/1 Sedan
/

..........
'

....'.............. 1969

1969
1969

1968
1968

1968
. 1967

_1967
-1966
lf)63
1963

. "1961

1969'
1969
1962

,,1962

. ,

" '\ /

"
"" COf!Iç)'cio .

de �óY�is .em geral
COMPRA � VENDA � tROCA

. , . I '

. Carros II� rêYisado.
Endo R. J�o PiMc;, ti

Fone: 4291' ,

Fuscão OK •.. , .... : •.•
�

•••\ ••. �.•••.• ;'••� .. � .....�.'
Kombi :c.uxo •..• ;••... , • , . "'" •.., •• o ',' • o •••••

1971

1970
1970
1969

Fusca ••••• �I� ••••••••••• � .

Fusca e.' � •••, .

.

Fusca ••........••• ; ••.• o • � : • ; " ••••
'

•••• o • • 1968

Fusca
" .

1960\' .

,.' • ", l . t

o)'� ti, ••• " ••• �•• til •••••• , .

Corcel Coupe' •••.•.. '

•••..• � •• � •.• , •••'.'lo • • • 1970

Karmann. Ghia '.'. v •• , ; ;' •• o •• o ••• o. • 1969

Aéro' ·Willys,·' •.•.....•.• , � .� .• 0('0 •••••••••• o 19.64
'D K W .': ·.,/�

,
.. oo, 1964

Ir����R���'f
.

-

HOEPCKE VEíCULOS S. A.'
.

Departamento de Veículos Usados
A ôporfunida�� de. '-Im �, negócio

Financiamentos até 36 ,meses

Opala Luxo ' .. � .• : .• :.oo............. 69
, ,

Volkswagen '1.300 . .' ".: .. :.: '

•. 69'

A,éro Willys
-

..... ':. ,':'.;:: .".. .' ,.......... 68,

Aéi'o 'W'll
.. ,. ,'./ '

..

1 ys '.,.; ,,,' , , 67
DK\V' : ;' �........ 63
Venha conhecer .. nos 'à R,ua: "Cons�lheiro Mafra, 28

(
.

.

Fones� 24 .. 66:e 30 .. 1'1

'.

�
.

..

. �to ca;.ÚOJÁ
.

.

.•. ··llOndas Médias ·5.00u W :....,.�� Curtas - 10.OOOW I
F�equênc" Modul�c!a

'

(Programação)
06,00 - ABERTURA ',,'

06,05 - Vida Bural (Acar.esc)
06,30 _ Alvorada' Catanne�e '

07,05 _ Rádio Noticias' liR.DE
07,35, -. Mfuica ,Po.ptiÍlit'. Brasi�éira
08,00 - CQRRESPONDENT�' cnro
08,10 _ peçá o quê Qu'lZer /' ;

08,55 - REPóItTÉà. ÀLFRED' i

09,05 - viVa a Vida. (LUiz AgÍ.üar)
09 55 - Rádio Nótíciãs) BRl>E '. ' �
10:05. - RÁDIO. TEArRo·;', NOVELA
'10,35. - Sé

\

SUCESSOS "\"",",
,

10,55 _ RÁDIO, NOTICIAS BlIDE

11,05 - Shaw; da :Cidade .'"

12,00'''':'' REPÓ!tTER.' ALrRED.,; \:'
12,10, -' ALl\mÇÁNDO .

CCl'Y: "MÚSICA
,

12 35 _ PERDIGÃO· eÓM:t\NBA ' Q - EstlORTE
, (-,.. ','" -' ,

12,55 - CORltESP6NJiJENTK elMQ ;',

13 lú � GRANDE' �nACAtüi·:' ... ,

'

1Ú5 -'SÓ SUCESSO'S':,:. �'.,',' '�'
.

14'55 ...;. RÁDIO": NO'l'fd!AS, 'IWDE ' " .

, \., I , � \' .. )
.

15,05 ....;;, Desfíle da ,Juvéntude'·· .

,.

16,05 _ R.A:Dio: i�TRO ,-� ,�� ..
16,35 -,.Só·",sbcEssóS, , '-:." ." ,

16 55'
' i.'R''':,..;;.ri·';.,'T�i{,IC!·''B··h;;;..i,:,;'''( 1.'t.,

.' .
"-, .tll.!�:� .l� ...,,:��� ��J!<.'" ""

17,05: ..:... Só S:VCE�� '.'
.

17,55: _ REPÓ� . .ALFI{EP,' .

18,00: ":"',O,,IN:STANTÉ �,PRECE
18 11)' �;RESENHA' -OOoRMA'\l1lVÁ,., -,', .' I I •

"

• _.

:_\

18,35' - ,VANGUARJM }:SPORTIVA
18,50" - CORRESPONlJÉNi.fE' Cmo

'�'I�,OÓ � A :voz ',riÇ;/'ÉRASi.;' : ..

:' ..
'

20,05 � PRO.lE:rO,:· M'INJil'RVA' -.,..:

20,35.:- � "ESPOJri:E �M)t�VíSTA
2Í,OO -' ÇORR$$PONPENTE ,CIMO'

21,10 _ :MUSrr�Ai.\t�, ,1 ;, ;'<:' :' ,-
' ,.

22,00 ...:... REPoRTEm AllF,RED:,' � o'

... •• �'. /
• '<

22,10 - A' NOlT'E: ,� NOSSA",,' .

23,05 ..:::. ÚLTIMAS' MÊLÓDÍiAS'"
.

,
, ""- � �, '.._ ,,' ,

�
<

• -,
• '

. 23,30 �� ENCERRAMENTO' ',';
\ 'e � '" .' "

,

I
'1

i

i

�.-.

./

1

,
�,

.... ,,;.c ti',

PR()G��Ç�O·,DOMINICAL
,

7 às8 hOlas: Úeatari, 'Êsk:e� (W�tdír Brasil) ,

8 à,s I) 'noras: 'Sertão'em Festa
9 às 10 horaS: 'D!llnihgo. A�é� /
10 às 11.15 horas: rdúbnu,'
11,15 às '13,35 hÕl'as:"p�radà' e� 'Esquema Nôvo
13,15 às 14,00 horas:' "Embalo Jovém
'14 às 14,45 hOl:as: Fávo1"it�s� d'o ShaW' da Tardé
14�5 às 18 h�ras:. Tar�� j:sVortiva

.

18 às 20,00 hôrá",: <ki'àÇltó' 7i
,- 20 às 21,00' hOl'ás: 'Pratâ da' Casa'

21 às 22;00 h<o,ras:' Música 'pai'a Milhões
22� às' 23,00 hQ.l'as:· Som' Suhten';'âlleo� (Egeü Rima!!),

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFORMA

. '.

A'Modelar só',vende O MELHOR
J '

dai por.qlle s6 vende'os '

.

Televiseres"lDMIJlAl,
,

Q ESTADO, Plorianópolís, !ié:xtà:féirá, .. dlt [unho d. 1971 Pág. 9
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Matriz - Floriariópolis..L.:. .ii. d� Conci);'�j.a, 'lT - Fone 6533

De Santa Cat�rina �ra todo' �' Brai'U . � Càr9as. MudànçaS. e Encomendas
.

'. I. �' .'
. �' " :' � � ': �

.

"BLUmAU
'I

{I'

','

.'-l.�'
-'')'.-

.
,

.'

'SÃO, PAULO

"

.. :,'

J
._'/

• i':i!!'...,
..

-_iiiiiliiõ..... =<&9
.•c;cjsv:p�- '��--�'--Ia:zgr-�--==----·=--ª1· i'

'11 TURISMO HOLZMAD LTDA� ". ,� --I:

i'l�,il A melhor maneira de viajar, 'as �elhares progràm�ões, as melhores condições.
'MONTEVIDEU I 13UIi:NOS A.IRES - junho 19 - julho '15.

I, I
'

FOZ DO rGUACU I ASSUNÇÃO - Julho 25 - setembro 25.

II' BRASILIA ! CID:à:bES·l:ÍISTÓRICAS 'DE MINAS - 14 de agôsto.
I' EE. UU, ! MEXICO·I CANADA -' j'Uilho 26 .:...+ ú'ulho 1; 3, 8.

I II ii Ma, C6NVENCAO LIONs CLUBE � Las Vegas-em junho.,
CATAiUN�NSES NA EURqPA,� O orgulho da Ind. Turistiéa de Santa Catarina I

'II saída 20 de s€tembro ...,.... 41 dias - 10, paises, iUscreva-se hoje mesmo -:- planos a I
I sua disposição, ";', ,',.

.

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

,'

<, .,"."" ,II UM óNIB1JS BRASlLEffiO NA,'RU8SIA:.E ÉSCANDINA'VIA '_' exclusivamente'

I'I'
turistas bnlSiTeiros - ,35 'dias de (�ul"açãd -- al�m de uma semana para conhecer ou

.

rever Paris,.Varsóvia, Móséoti; Lemngrado, Helsl�q_ue, Estpcolp.1o, Copenhague e Ham-
i butgo são aS ontTas álraÇÕ€s dessa bem 'elaborada pragra:ínaçã'o __.. saídas 2" de julho

III. e 7 de agôsto
VIAJE',HOLZMANN

I' '[ 1..
I S; '>iii_"•._,,,!!I._._-__-iii_llii.---iiiiiiii-��������'-�

..

�����ss:íiP����ii!jk����........,�'�����.rl�!,

,E VIAJE, IGUAL Á. UM VETERANO_.. NOS SOMOS VETE.
RANOS E,M VIAGE,NS

"

Livros didáticos., de!1tíficoS e d.e Üterm,ura - Revistas, R.elatórios - Apelações
Teses - Discursoi.' e c�Hiferencias ..:...: FQ,lhetos ,- Prospe'Ctos' e todo e qualquer

serviço de LINOTIPO.
.\

,

,JORNAL O ESTADQ
, Y I

I ' Rua 'Collsdhciro Mafra. lfiO -. 'f!)lefone �O,22 e 41.39, '

,.l����_ooi!�"'1�!''''!�_�����_::..: , __ .. ��.:, __ '" .�� ':'. ��, _:.:.::.. _�:.::-�.._���:.:...::-�=-=�.== :�-- -= ::':.. :,

I,
I

Canadá
oferece
,mestres

\
"

A Representação diplo
mática do Cànadá em S�Ó
)paulo ofereceu dois pro.

f�ssôres canadenses para
integrélrem ·0 i!orpo docen"
te do Curso d,e Pós·Gradua-,
ção . em' Físico�Quí:miçá.· .�J.a,
Universld�de.:' 'Fé'deral':, 'de
,Santa Cátal'iná," é�ja� �tl�
vidades deverão ser inicia�
das no segundo' se�eStre
do corrente ano. A .vinda
dos especialistas do Ca,na
dá não trará qualquer' ôn.u�

.

para a Universidade
.

e 'se:
rá patrocinada' pelo Go�r�
no Canadense. Ppr outro
lado foram,' taínbé1l)., colo·
cados à disposição da Uni- .

versidàde Federal de S·an".
ta 'Catarina professôres d,o
Canadá especialistas em

Odontologj.,a e Matemática.
As informações 'foram

prestadas pelo professor
Walter Celso de, Lima,
Presidente- da Comis�o' de
Coordenado' Gel'lil

-

dos
Cursos de Pós Graduação,
na' retornar 'de viagem lllU-

/

pl'ce..ndída a São Paulo,
tratando dos" p1'9f_'tatnns' de
pós gl.';tdUflçiio da UIse;

.. o Geógrafo professor. Orlànd� Valverde, membro da'
Comissão Nacional de Política Agrária, ministrará, na
Univ�rsidade Federal de Santa Catarina, um Curso, sôbr'e
Geografia Agrária, no período de 14 a 18' do corrente mês.

As inscrições estão abertas 110 Dep�meilto de Re.
gístro e Contrôle Acadêmico, na Trindade.

, .

\

" .

,
"

· Oesenvolvinnmlo . de
comunidade tem, curso

,
. � ;j,

:':' ',A' ",�áCl1�dadê de Servico Soc�'il da Universidade
'. Fedêii:ü de, Santa. éatariná �stá promovendo um Cur

sei de' dapá;�itação para leigos ,Hm Desenvolvimento
.'

di· C;;'munici.act'e·, através de'convênio' firmada. entre .'1

'Süperi:q.tendência 'para Desenvolvi;mento do Sul �
,

'Sb..1Uesul - e Universidade 'Federal de Santa Catari

na;, O c'ul'so iniciado a 31' de maio tem seu término

p:t;€visto p,ara o dia 12 dêste mês e oonta com' 37 par

ticipantes,' representados por elementos das diversas

micro-regiões de Santa Catarina.

TéC:!C��:iSf!.�oC d:U,i::c:��O ( Comissão Casos de crupe, são
Procedente de Brasília Durante sua estada' 'em . Luiz Henrique Baptista de- �prnva Lei- ap'enas C'nrriq!IDiro�regressou a FlorianópoÍis o' Br�sília', Ó .prefessor Luiz.' clinou, de' ambos os pedi" li' li .'

i
.
.]'1 ,U I II ti = �

professor ,Luiz Henrique Henrique: Baptista. recebeu dd'eosse'Ja af-ial'fmasatna,drOse qdUae Unnã1� Org aA.Oi"c'a �, o" : d'1'r·e"·t;�o·'<l:r�'�d,,,",0��i1!D�e'·'p·'fl'1a':r�""'t';"ai'Ín�9,1��e·�'P'n'::t:tlO�:JAuto�(n:"1:<o·.�m,'I:1,�#l0':��d'·e?!l*'si-a\(,\f:'fu·':ü'fe· D��-,'__---,::!"'��,:-.Baptista, Diretor da Divi- c�nvit:� db professorNew-· ,

.

.

.
'

. SINTA O ARO;lVIA E O PÂLADAR DÊ PRODU-' I
são ·de Orçamento da Sub, ton Sucupira 'para integrar versidade Federal de San-

' . ;

.. PÚblica',deéla-rou que, são corriqueiros 0)3 casos "de DUTosJrAT;URAIS,ElVI SEU LAR. .

'

Reitoria de Planejamento
"

a equipe �'t.éc1rica de. ,or�a: .ta. Catarina e, "jaroàis pen- .; . J" ".,""': ;':.:.:' ':":' :,é'i';tÍpe,'< .qUE('.i'istãO'. se��6 : r�gistt�dos"'epi', Floftanópolis . ,'-:';;: 'NAd ,'liO�'tE 'l:�IT�\CRt]';,OU�C9ZJPO, TOME

�:n�F:,:��:�U���:!ij:: \ ��j�f:�T�:�t ��.; .

;;����lr�f.::Ol:> bt�,%\�:lu�����WJi!' ni�ttt1�'�;�Y�l�ta�f.;i��P.;i;:t�Ii� '>�Jl�É .. '

. F D , G li �;C;.;<I:, ". ,
do MEC, ,prestou serviços / Cultura. Outro convite 'lhe SOl' Newton Sucupira enca- Z�ny Gonzaga,'. as comís- reram 'algun; casos de crupe em lún estabelefimento 11.11. ijj i'iA
durante dois meses na Ca.: foi formulado pelo profes- minhou . mensagem ao Rei- soes, de ,Jus��ça e Finan'ç�� de ensino, obrigando-nos a tomar algumas. providên-
pital Federal. O trabalho SOl' Coníúncio Pamplona, tor Ferreira Lima congra-. da-Assembléia aprov�a�. éías írnedíatas efetuándo "exames nos possíveis ror-
cesenvolvido pelo profes-

'

Secretário Geral -do Minis- tulando-se com sua equipe ontem parecer. de a.ilt��j�.·. (:il�àores . da doença, .que já, toram !,!xequ.tE;1dos pelo La-
SOl' catarinense ateve·s.e ao', térjo d� Educação e: Cuí-. de trabalho e agradecendo d\o' Deputa�o,. ,Pel;,fiIi, 'P:e.t: i ',·bor.átóri6, Centr,'ll 'do Departamento .. Não, há 'motivos
problema da consolidação, tura, para' f�rmar . 'O 'grupo "

os serviços prestados pelo xoto �ilh� que.; t�.om���a:', .

: .par� :al�rrqés, .flOl'quanw . um médico, especializado já
de propostas orçamentárias 'de Planeja�e�to: e -estabe- nrofessor', Luiz Henrique � aprpvaç!i0;4a /m�nSf!g��: tomoU 'as 'provídêncías necessárias.' .'

'

das universidades , brasílei- . Iecér os'. quaI)Út\lÚvoS' dá, Baptista" no Departamento governam�nta� :,. 9.u,e ',\; ,r:e�� .. : ';' , 'P.R.IjJVENÇAO . .� . . '�,,'., .
.

!'2S e escolas isoladas de", ,:'�uêle min:istéri:o.;,'·'�,·':',
.

de Assuntos Universitários trutura a: 'Lel, Orgaru.�. �o·
. ,

':. O, Sr..Genovênío Matos declarou que a melhor,ma- .

Ensino Superi�r.
"

.

Por' srla ,ve;; <> ,pr�fessor" ,do ,ME�. ' ", Ministério PÚ���'�::·i, ':-;O:,'�
,

,

,neiril pa;''l pr�venir�Se Cont�a o drupe é, efetuar a' Và� "

"
. Entre � :mqd�'fic���s:' �}f�:" , .cihaç�o :nasc' cl,"iai),çaí>:'.que .se eneontnim:}la faixéj., �tá�
trodúzida� \' c�rista,�'1:1"rrtà;, ;re�,,,

. : :;'l:a' :o4e' s'e'l:s"; m''es'e'c' ',à: seis.' arios.
'

.

'. .':.,:., "

.

, • .: + �., ,...,..._ � 'I ,,� _, ,'o '" .' ,.

lativa ,�os 'vênC�é�t�li ,,�,�$ � ::I,�'i' ;',', ,�p��, IS�Q;:. �l\a:n�o :,' .�á: :'casos .de' ���p�ita:
'

de,m�l1lbl os d.o ,�m�t�:+q.:�u-:, .

'.

'é:rupe; ,:0' pr�l;>le'm�. 'se ·,converte ,el!,1' �ont�pl,o com; o'
,bl.lCO, ,que ;P�Ss�].'ao ,a \per- ,

:' pOhf.Ld0r;· ':,5ep.'qo ; éonvenieJiit� '. que, �,SSC1S ,:' p'esso�s. Pf6-
.

cebet "9Qo/� dtls:, ve�ciIriéh- .', �:'p��eÍÍl'. �as: �tito�gad�s;
.

�àtii�áriás p,ara. análise" coleta
, ,tos, dp, �l·oc;.ura!1()� 'Ger\lr'", :. d�' ,hlii,terlai.' 'á ,fim"de, se ponstatar se. 0"caso, é. positi-t
.•

'8' nãó'�'flfáis'":"�9Qo%,�do':<iue i '·�vct�(i;'if[ô�:�;:�···' '�.' ':< ':,." ':' ".':'':''
'" ""',' .. '. -',' ':�,'"

percebe o \Pl,'oel!r�d��,,:'Ge-;' :' ,:,: :',
.

Vf\çI�;(çAÓ )tM' MASSA: "

"

,Tal:'. As 'é(jnyssõ�� a;i?rova:;' " i: :AÍ'irmo�, Õ· d!re,to,r do
..DAS? que o ófl{ãO. aprO'

i'am também ,emend<i :do ','\ieitá>êssas"oc,<isiões ,enl' ,q.ué surgem problemas,
'

i;e
relator que· proibe. aQ.{,pr�:; : :-\1k:i6ri�dós' CÜU;: ,p�ssíveis .. surtos de. dóenças "pira
motores pú?licos � ç) :,ex,en;, ' �: mêiÚ�a�.� i{ po};lliação"llo' .�ênÜdo de que faça & vaci
cicio ,da �dvoe�cia> : ,: :'

'

naç,ã:o, ',em. .rr.ii=lss�"; O' Depart'l�ento ;- pro,�s�guiu -

.
,',.

", '

" ,,<
, �dtá, ;à.p�réJ:�do, técnÍ.cá: e: Il,latéri\1lmente para vaCinar

'

..Personagéin, :; >:'
.

,�,as; I���()� � ,cqntta '�, �érie ,dt) doe,�!":'
.

é�:!�s:e 'Iécnicos 'de Serlhau
,.!��:F�;:.;:nE;a.u[jsam planos' de se

.um cpncurw, �tà�u;ll de
.' O

. S'- se' ComeU' e Sidnei Miran� Júnior
biografias sôbre à' tempo' .'

",

:. s: ... rs.. ,no "

,1, ,J .

'

,
.

,.. ,';respectivamente COOrdenado].' e due!A>r do DepaTta-,"Personage1l). .

Ilustre,. ;do .

rllenw de', Ánàlises é' �oietos • do . Serviço' Federal de
Meu Murucípio". ' ,

'

'ii�bitw;ão 'e' Urb�nismo: \�ncQntram-�. nesta Çapital
O Concurso' 'distribuirá irtanteiÍdo . con1a:tos, espe<;ialmente 'com o Govêrno do

prêmios no. valor, d,e 2:000 .

.'
.

'Estado ,,13m' tôrno. do_. Projeto Catarinense de Desen-,'cr.uzeiros, além, 'de' livrÍ'>S '.'
. " ,,'

t
-

· ,volvimimto ,nós, aspectos relaciona.dos· com' a a uaçao
.

e certificad�s, para as. c;'. ,. ,
.

, ,
.

itegorias ginasial; ;c(}legià� '. :
elo �!&'.�a�ã de �ntem, acompahllr'ldos do delegado

f'e especial. "

:

-, ,

,..,.,. / .' .

. do Serfh�u. em, Santa . Cat!irina, estiveram na' Secre-
A iniciativa visá despé�� '. ,Úii� do'· oesenvplvime�t'o Econômico e na Prefeitu

tal' entre, <is catarinens�s 'o ,r� l'4�niciP�l.!·· (mele. eX;<Ul1inaÍ'�� aspectos relaciona-
interêsse ,pela vida 'e' obra 'dos .com o plano de expansão d!J, Grande Florianó-'

,das persónalidad�s". gue 'PQlis.,.'
'

I

J . contribuiiam p'ara a- .forma- '. .
.J '

ção dos muÍúéípios e' o
.

seu
desenvolvimento...

, ":.,'�
O· regi,ualiúmto'.' <h> "êOn

cursO' de' 'Êiogi'afuás" ,foi
distribuido a lçd6s�,> J��'
e.ducaríd�J:ios

.

e' instifliiÇpésj '\. ,
> � ,

c\!lturais do, Est�d�.' ',: , .•.

Governo faz cadastro
de firmas rodoviárias

·

" 'A .S�retaria .d�' ·rrlan�.port�s e Obras' autoriZou' '0
jDêp�rt;a:l'n�n:tó . de. Estradas d� Rodagem' . de

'

Santa

\ 'Càtai'in� a proceder
<

o n6vo cadastl'O de emprêsà�
consultora� e 'de' técllicos

'I�l'ÓdóViários 'con�Jlltores,.
Ess,'.1. providência, segundo f.onte da S'ecreJaria de

Transportes e Obras, é necessária e até indispensável
a

.

realização dos serviços rodovlártos . previsws no
.

'Projeto
.

Catàrinense J de
.

Desenvolvlmento. Os intetes�

'S:;Lcio� dEwerã� dirigir-se ao DER-SC, orv"·e\ maior,es

iMormaçõe� serão �restada,s.

Parlamentares
.

vão a

congresso na França
o i!;inbaixaçior. do Brasil na. França, General Li

.ra
.

Tavares, ,em qarfà ao líder do Govêrnb no Sena_

'do, Sr. Filinto Muller" disse que a pl'esença de pat
í�mentares brasilein>s em Patis, por' ocasião do. C'Oil:"
� ,-

.
-

" \
; .gr2-Sso

.

da Ullião Interparlamentar, cbm a "ressonan.-
: ci,"l �e a' ihsl;spei:c;ào dos depoimentos livres, tanto da
AÍ'ÉÍna colno do MDB," dos r:t1elÍ1bros do Govêrno e ria

(jpOS'içi\�; I�ept'esentam· um .a.co1lt�cii11ento auspicioso
e rPlfwmtc qlle r;nC,i'{'ce o nOSRO mn.í01; entus.ins.mo".

'\3 b:. tblS i i

CORRETORES (AS)
PRECISA·SE DE VÁmes. A1VIBOS OS SEXOS

óTIMA ilENUMERAÇÁO. " i,

,\ APR.ESENTAR,SE NO HORÁRIO COMERCIAL, À
•

\ I "

RUA JERóNIMO C.OELHO, 359 Conj., 21.
.

"

)

,
' FRiGOR;, . PRODUTOS . GENUIN.A'lV�TE

"TURÁis., �.:\ , , .\

Minisiérlo
'

da ,Indâslriã.· e do· Comércio
< �, ,,�- "

,.. ....
1..'

... �.
.:- ,'_

. '" '

'I "

, '.

\ .

.

-

-'� .'
�.

"

A. Uiretodí} '�o ,íllst,itüf.o' B'uastleiro d,ó Café, na

conf�rmüia'd'e da: Lei
.

n� 1',779. de .22·12-l952,
- -

;_. -,:'. .' -. -
. -) -'-.'

,

Conside'taildó' qU,e ''áttavtís 'd� '-Resolução n. 528 de

'14 de ;TI'aio de 11�71,'for:am fix;ldós ós' pieçps de- compra
, dos' câfês ;da:,�fr� '1'9'h�7:Z; , :,) ". ,;

J
'

.

.

,'/:-
'

••
I

�'
. t ;�.� . "

.

'" I
(

.. 'Art: 1� ..:... :',�rão riplicadbS aci,<;. cafés. da safra
1971-72', as mesm��, disp�içÕ'es que dl.seiplinaram o fa-

. - .�. p- •

-
'. .;... ,;

turamerítô dos câfés da safra ,1969:-70,. éonforme esta·

b�lecÚlo n:a,lWsóitÇã� n,i.·�7;'ldç 30 de 'jU�po de 1969.
'. Út. 2�':...... OS cafés·' despachádOs, COlIt' a cláusula

, ,."P:AR.;\ �,PA :AO'.,lJ3c", devérã� Ser el\eaniirihad�s
" ex�lusivamente

'

pará . os armazéns a Seguir indicadO's
e sempre no sentid'o do interior para" o pôrto:

.

CAFéS Do· ESTADO 0.0 PARANA.:-:- para os

arma�llS lBc.Wencéslau Eráz; IBc.racarê2íinho ,II; IBC
Cornélio Procópio; IBy-Lbndrina n; IBC-Rol,ândia I;
�BC.Araºongas; 'IBC�Apuç�rana II; IBC..Jandaia do Sul

II;- IB-�'iria1va; .rBC�l\-iariÍlgá III; IBQ-Paissandu;
IBC-Paianavaf; '!BC-Mandaguicú.;

.

IBc':Umuarama;
J:8C-Cruzeiro do' Oeste; IBc�éia:norte I; IBC-Bl;ln

deirantes;,' IBC-Pe!ibirU; Iyàipor.
. ,.. '.; ,/ .

". 1
.,

.

'

CAFéS DO ESTADO DE SÃO PAULO - para os
� ,

•

I
'

armazéns mC·Garça; mC·Lucélia; mC·Oswaldo Oi"uz;
'_IBC-Bauru I; :IBC-B;mru'III; ,IBC�';c,atanduva II;
IBq-FerÍÍançl.Óp�l-is;, IBC-Vot1,lporanga; .IBC-Tutóia;
IEC-Lins; I13C'-Ina,ucu; ÍBC�Be�rdmo de Campqs;
IBC�Avaré 1; IBC-Avaré IJ.; :iBC::�:ttatinga; IBC-Ipi-

; ,ranga',IL, ,,' .. '

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

,

OBS,:
.

":_' O ',arin:a.zém I;BC:�Í>iranga II, receberá
igualmente cafés' d�s :�ótas "COMUM!', .,e "DESPOL-
PADá".' ",. ,

.

" .

CAFéS DO '�STÀDO ·.DE SANTA CATARINA
. Pil.r.a o armazém mç,Cªjuru,. localiza,do em. ,Curitiba-PR..

CAFIêS '00 ESTADO DE ,MINAS GÉRAIS
, QUOTA, DESPOLPADO -:-' par'à o armazém mc·

Varginha - MG.'
QUOTA. COMUM -:-. GRUPO I - para· os arma

. zéns IBC·Varginha; IBC,São Sebastião. do Paraísó II;
IBc�coriceição do Rib Verçle; mC·fouso Alegre; mé

, Perdões .

QUOTA COMUM - GRUPO II :_ para os arÍl1a·
zens IBC-Mátlhumirim; IBC-Cartuj:ga. '

ÓBS.: - Os cafés prodl:lzidos na Região do Vale
,

do Rio Doce, poderão, à opção dQ entregador, ser rece
bidos no Armazém IBC· Col!itina II.

CAFiêS ÓÕ ESTADO DO ESPíRITO SANTO
"

QUOTA DÉSPOlPADO - para QS armazéns que

Iforem indicados pela Agência de Vitória..
,

QUOTA, COMUM -, para os armazéns IBC- Colà-
'

tina II; IBC-Cachôt!ito do·' Itapemjrirri ..
'

'.
,. .

I.
,

> CAFÉ� :00 ESTADO '00 RIO DE JANEIRO
QUOTAS: bESpOLPAOO é COMUM _' para o al'-

mazé� de C1'uzeÍrõ - SP.
.

"

,CAFéS DO ESTADO DE GOlAS'
.

QUOtAS: DESPOLPADO, e COMUM -;7 para o ar·

mazém IBCoSantà Màrt� em Goiânia - GO.
,

C�F�S bo �5.TADO DE MATO GROSSO
QUOTAs: DE·Sf$OLPADO e COMUM"'::" para o ar

mazétn IBC-BauÍ1.i 1 -, SP., 011 à apção dOI entregador,
para o armazém IBC-Rolândia 1 -,- PR.

CAFéS DO' ESTA'DO DA BAH{A
'QUOTAS: DESPOLPADO e COMUM":":' para o aro.

Ii1azém. Senhor. do Bonljin ,em Salvild.or '7-" BA.

CAFéS 00 ESTADO DE PERNAMBUCO
. QUOTA,S:' OES:POLPADO e CO�UM, - para o ar-

tnázém Imperial em RecUe .::._ BE.
'CA,FtiS DO ESTADO DO: CEARÁ
QUOTA, CÓMuM' _: para' o àrinazém Carirí' em

Fortaleza _:_ CE. "
.

Rio de Janeii'o, 19" dé junho de 1971.
MÚio, Penteado de Faria e Silva � Pres�dente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'��������i�i'> TOM'A!'
VOC::� SABIA

INO'. E COM. DE REFRIGER�ÇÃO pOA. QUE TOMAZ FABRICA O MELI-IOR EM

/F A, B R I C A '

'

,BALCÕES FEIGORíFICOS, GELADEIRAS
RUA SÃO JOÃO BATISTA S/No

.

COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
FONE 3095 ..,... CAIXA POSTAL 775 FIAMBRERIAS E SORV�TElnAS.
FPOLIS - S; C. CÂMARAS FRIGORÍFIOA� E AINDA INSTA·

LAÇõES PARA BAR:jj;S � LANCHONETES.

'I

i

Esportes
"

....
\J,

!,:\�.-�- �
,

.

��_. -;- ;=�_-=--��.!:-.:rH����
, . 1 "If'! �".� �t.:

' i

, ... :.

ii
I
I

í e
"

.Gilberto 'Nahas
, :

No "Comentários à Legisla-,
'ç�o Desportiva flJ;'a,sileiriJ." de Va�
Ied" Perry, 'existe' muita coísa

'

importante para os-. esportes, iÍi
clusíve leis e' decre�os; qúe ,'fazein '

mais de ,30' anos, ainda tem: vali-

.��e.:._., , /....•
'

".
'

,,���a� �uitp ,POU,C0 -s� .aplíça-, de .

to'd;:t a' �Legisl!l.ç'ão, eSportiVa' brasí- "

Ieira, que é gtange: taiiez per :

falta de tempo, falt.a <de.fÍlncioná
'rios em repartiç'ões'" c�u'lpe'tentes '

ou simplesmente. pori:i.tÍe, vai se,

deixando ficar como
'.

está.
o Conselho Regional de Des"

port�s, órgão '��bordinado ao

CND, destinado ii· 'orientar, _ fisca
lizar' e incentiv,,,,r ,a prática dos'
desportos - em todo o país" aqui,
em �ánta, Catarina" ,�binente : Pós
dois últimos aftos, � qu,e l'�alP1ep-

'

te foi opeI'án�e; 4iI!�rniz0'\l � ': seys .,

s'erviço�, fe2i set;le. própria,,' fichá:'
rios .e arquivõ's em dia, mas -m,es-'
mo ,assim;' suas at�ibuições ','�ã�
pouc,ªs, :a.q\.ii ou em outros, quâi�
quer' Estados, pois, a falta'-de' ver
bas s�rripr� foi ,sentida, parà as

reais ,'necessidade!} de' órgão"
'

A gradiosidade dO I)ecretq Lei

3,W9 qe 1941 e "d� 5.342 qe '19'1.3,
,'1mbas do, go�erno' ,.Vargas', ,e ,mais
�ma série de 'D�cre{os: LeIs; Peli�
beraçpes" Decisões, '. Portarias: �
D�t;retos, . p'er�item 'por '�tm, ,qjlEl
fôsselnps ü-gi dos pa�ses fuiis, a�
diantados em'm�Mria de espqrt,�s

'

be�;, Romo ,com· ,uma aclqliIp.st-ra:
ção

'

elas mais eficientss e vi�iL'1n�
teso

Ao que ,soube a nossa repdtta
gem;" o Clube ,Náutico' FràÍ1ci.sço
Martinelli, . continuando a 'presti
giar o programa dos téq-iicÇls 'Jo
bel :?" Vadico no, qUE) conç�t;ne a

renovação- de- vaIores !1fL, airemia
çáo rubronegra, vai refetU�ll:, di�L
1:1, D.8 r2<ia, ol-ínipiça

-

da ;
b�ía sul,

!�TEa regata' interna; cujll- ptogra-
.

mação 'está ehr estudos, sendo,' po-'
rém, certo que, os ,páreos, na sua

rp'lYidria, envo�verão' ValOT8I) da ca

tegoriljl- de juvenis de 14 anos cOrn
plet0s, até 31 de de;1:ernbro do aI),0

ern"que houver feito o} 17 anos de
idade,: ,segundo ,o Código' Nacional
dê�3�mo),assim como de estrean
tes '( classe adulta, que, 'nuncfJ. cor-

fE,r�IaIU)<é, ?$p�r�nt� (classe adul

tal, rep}�d9re� -de nenhuma vitó�
. ria até a· 4.a vitória, ou 4 pontos).

Duas provas poderão ser des

tinadas aos remadôres da j�_
niors (class:e' adutal, .remado
res da, 4,a à ,.1O.a .. vitóriá) e Se�
niorS' � (remadores da ·Ú.a, vitória
em jiiante) .. E pe�<;amento , do

Martinelli conservar-se em ,ativi
da,iie constante, já q,ue pretende o

"tIJi" Ir,egionali' que poderá t�I'
cQmêço em setembro, e a :re�upe-

,
': 'r.açã<!J - do galardão máximo em '72�

. I '

X :x; x'

Que Vasco, e Flamengo, os dois

>'''gigantes do' re�o carioca sempre
foram' leais ,adveICsános dentro da

água doce. ou salgada, isto nin

guém contesta.' Mas, fora do 'mar
é aquela guerra de nervos de sem

pre. Vejamos o que houve por 0-

ca,sião do último Troféu 'Brasil,
disput,,,,do em Pôrto Alegre, domin
go liílti1l}o, segundo narativa da

..

"Folha da Manhã".

�,!P Clube··· de 'Regata Vasco ' da
Gama e Flamengo, ambos da Gu,"'
nabara, não sei olham bem de for-

'Basta lêmos todas as leis; r:>fa
sentirmos que realmente, elas 'lão

· são cumpridas f'íelmente, não ·se
, - observa tudo 'o que ela exige. 'A

falta, dé , um Minie+ério dos 'Es:,or,- \

tes ou,
.

rios Estado", Secret, .rla
dos Esportes é sentida e por'.' iso,
t'a'das àquelas ieÚ;, não tem hoje'
.valor álgum.. Que se leia, para
"comprovar",s'e: § verdáde ou não.
Mel'mo aS(3i:w,; os, homens. que dí-' /

rigem' .procurarn .' dar: i:/' rnáximo
· 'd� si, para f:.1.zer.' ,cumprir essas

-leis, mas os ínformes que pos-,
,.

puem, o 'rp'ate;iaL n�tE!ssáriO é pau-'
.

co,
'

_os· funE;ióÍ1áriós em· pequeno
número 'e não podem

,- realmente·
reaIÍ.zar com sucesso suas tarefas.

'\ M!!-s outro dia� corria notícia de

· que o. CRD iria C'lçar o. Alvará de

funcio;}amesto da F,C.F.: mas nào
.

�
,1f\

se sabia pOrque. Consultado o

presidente (ia órgão, Dr. João

:Bil�tista, Bonassi,S, salientou o,

deiportista, que pelo Conselho \ fa

l�va êle, mas não deu m,,,,is expli-'
-

cações'
.

quanto ao caso' propalado.�
,_" Como

I
gosto de notícia da fonte,

p!ocurei aepois em livros as leis

do, CRD e CND, Üüs como Dil

'cret;Qs 19425", Edital 2/55, �esolu�
ção 85/55 e Deliberação 3/43 sô- '

bre' exigênCias ara concessão de

Alva;r:ás e competência do CRD, 'e
confesso que não encontrei nada

., '

. que, fale em cassar alvarás' por
m�io de CRD, já' que a deleg:1çãO
de poderes 'virá, do' ,órgão maior.

Quanto' ás exigêncta ":'lar,'t conces

s�o dó Alvará; éssas sim, e!:;tão
em 'lei,. para o primeiro e, par:1, as

· renOVações. Edit8J 2/55.

<REMO,
ma' alguma. O V:t!)G0 eJ;l\1iou 1 ,aro

Oerqueira, vinte dias :n.tes dr re"

,ga:ta: púa providenciar em bc "CO,

alojam�nto, etc. Icare acertou tu
do com o Barroso - São .José, O

,

,

Flamengo chegou. e 'l.cabou 'om

11;1811'1:or oito do Zé- EI" --roso ps a a

regata. A 'i;urma r1p l,C''''o GOU

qi.!.ente.
\

Cf (i-'-êmio q ç. 1)G.Q J ·nha
\

'

nr.da a Ver com 8, bri '[1 dos �. rio-

cas, quis prestar l'nl
-

llO:rD<;T" 'em

a.o Vasco, erp ret� ibui ',ão ao t: 'tta
m9nto que suas deI Ila"õp<; ,Jrn

pre receb,eram em f!jo JanJ' rio..

�o churrasco, ap'arec;eram V �sco

e Flamengo, Iil com a 1)TeSençfi dos
dois, que já esta'Jaw sob in' ·usa
tensão, os ânimos for:m se ac' :an

do, quase termin:-'ndo em pr- 1C,a
daria. N:elson quardq, do V sco,
confirmou tudo, di_zé\ do que "àu- I

ve re�lmente má i1itenção dO �la

mengo 'ao se aproveitar de um
certo problema que existia en

tre ,êle e o Barroso -,- São ,TÇlsé
para,' ficar com o melhor b'l,rco

para a regata. Icaro, que foi fi'Jza-
. do pela falha involuntária, 'fi;ou
quente e redigiU' esta decl,'in'c;ão:

,

"Deí18.q.der uma tése, desejando
o h,em comum é 'isolar o amor nró

p�io e pensar no ideal que S8' de
lineou.' Pensei que podia ser 'um
defensor do esporte amador dês
te Brasil, mas; )nf�lizmente, ,é f_()r�,

t� demais a corr�nt� 'contr1ria,
Ainda' são muitos' os 'que pensam
que ,as vitórias são)' conseguidas
por intermédio de "tramóias", por
desleáldades. A compe,tição em si
não existe. O que se vê é guerra".'
E, m;:j.is adIante: "O nobre esporte
,dos 'fortes necessita de um "a�
'paro moral'� por parte de seus

p'raticantes, em caso �ontrário
morrerá, simplesmente. ÊSDe é o

meu registro".
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Universíades 'vão.: \,

começa� �óje.';c
O Diretório Central 'ct6s' -Estu

dantes diVtt'lg�1i a programação
das, III.os Uníversíríâdes; �9lIÍam
parte .nas competições, os Ce�tros
TecnOlógico; Bio�Médico: Sócio

�co�ômiQo de Eckéação e' 'Cemho
,
dOe 'Estudos-Ba&lCós.

'

'.",
"

A, competição, congregarídc, ,: os
jovens' untversi:tár.iOs·da 'U.,�'.S.C;''_
será. desdobrada no período "de: 4 à

"

11 do. correhte _e consta' das'c'�e
gtiintes· rriodaIld�d�s: A�IElti's{nO;
DOD;.liÍlÓ, Xidrê�: ,FUtebol de: cam-'
po; Tên!s, de campo, Tênis de me,- .'

sa, Voleil:;>ol, Ba:8quete, Futebol de

sálão; Natação e Judô. "

:Pàra hoje, ,consta' as se�uint��
,attvida,des:, ,

14:30,':_ horas �,Par,tida do ,Fo
go Simbólico do D,C.E:.

'

15:,00, _: h.oras - C,hegada "do

Fogo, Simbólico 'e acendim�nto" da
'. t; .•

Pira QÍímpida' rio 14.0' BC,; 'Desfi
le ' de' Al:;>er:tt:im; Hastea,mento

\
de

Banqefras;, Hino' Niacidn'ar; Decla_
raç�o de Abertura ',dos jogos; Ju

raménto do 'atléta.
15:30 '-'hOras - Dominó (masc.

e fe�.) ,'e Xàdrez (m�sc. e fem.),
no, D.O:E.

Amanhã, sábado: J
.

7:00 -:-' horas -�G�ç,'l Subm'a:dna
cqm partida do TnnJiche' da, Oapi
tania, dos Portos.

8 :00 .:_' hor�s' - FutebOl�de ,Cam-
po no 14:0 'BC.

'

�:OO- _:_' horas ,___:' Tênis- de' C�m
po' (masc.·e fem.) no Lira Tênis
CluÚe.'

.'

13:00; - horas ,--;- Atletísrno (masc.
e f'sID. 'rio 14.0' BC: '

Tênis' de mes,a (masc. e fem.)' no
Prai� CIÍlb ,'12 de 'Agôsto.

19,:00' - horas -'- VoÍeihol (mas
culiqo) ...::_ COlégio Ca,tarinense.
,

,20:00 :::_ horas - basquete (mas
culipb) - Corégio' Catarinense.
�adrez (rpasculino) - D.C.E:

, , Dominó '(masculino) - D.C:E.
,'"

21:00 - hprás Futebol de SalãQ
-,- ,Coléglo Cat;'1i'inéhse. '

2l),:OO, -'- harcas - Fut�Bol de Sa-'
1ãO, J-,-,- Colégio Catarinense.

ri9u.ei�enSé Ireina'
mesmo cOJn folgá

O,
)

Figueirense que folga nesta
rodada· do ce,rJ;a,me catarinense,
complementa $eUS prepa,tativos
paia ,a comemoração de seu cin�
,qú,sntenário.

' ,

Ontem, esteve no Orlá,ndo Scar-

)' pelli a convite d.._a' direção' alvine-
'

gra; o Pe., Âgostinhó; tratando da
preparação pSiCOlógica ,dos joga
dores. A pâletra f,at: parte d.o es::
quema de renoy;ação, Vi�anq.o uma

reabilitaçã.o ,no atual campee.mato .

Para hojle', está ma,rcado mais
um' colet�vo sob orient,,,,ção de
Juan �olcm. AI' �O horas será rea
li;1:ada a reuilião do Conselho De
liberativo e Administrativo, para
'tratar de assuntos ligados aos fus-
,I '

te,los do ciqquentenário, que têm
como destaque especial o jôgo de
encermmento reunindo Figuei-/
rense x Flamengo da' Guanabara,
no próximo, día 16.

A EPILÉRSIA
É HEREDITÁRIA?

Que � n. epil�psia? Sabemos apenas
que e UIuaçolte que durante unos tem
flagelado riaós e pobres, g�alldes e Phumild,lls. Júlio .César, Napoleão e

ara 72 o Grande Prêmio da
Byron sofreram desse maL A c]lil'epsia .. ARGENTINA, conta,rá pont�s p.a-sempre mteressouaos homens de ciên-
cia, cujos esfo�ços foram finalmente ra O Carnpeonató ,Mundial de Pi-
coroados, de êxito, l,orque consegui- 1 t QTUm _descobnrllllli'Tcparailb'que alivia' O 'oS', >uanto ao Grande Premio

CL'
,

'
.

,_ . ' os smtºl1las )1'" grande lllaioria dos da ("idade j M" \ F I A
_

.

' .. UDE. HAU1'ICO R1ACHU'E��O ���fi�Ii�I�S:e���f���i:se;;:��i�lt�j:s���\� p�rn�i�i�ri q�j�. 0, e:;;��:n; 's� 'í:�a��
EnI"'AL folheto luttlulado "1'oqo curtir-se a

'
'

p, ..•\" . DJ!; .CONVOCA:ÇAO !lPi!eNia'!".Essel�Y+1? lIão se vende, Z?, se QS dirigentes do automobi-
EI,EI'"'AO DV DIRETORIA rna� oferece-se gratUltamente a todos ii-'mc) 1 "f

"

, y �, os lllt�ressados; Nenhum elllêrmo de
• -�, c aquele' );la: s, permitirem'

A Diretoria do 'Clube Náutico ,R��chuelo tem a honra de convocar to- epilepsia deve demorar em solicitar que ,'1- Competição sofra. controle
dos os seus As:;oéiados p�r� a flleiçãq' d�rnova Diretoria,' que regerá a En- �l��s��f:n�I�I." gratuito dêsse 101heto direto da mesma, e q�,e seja depo-
tid�de no Biênio 1972/73 ..A eleição será. realizada em sua sede, a Rua Ri- lHE EDUCAI/ONAL DIVISlbN, bep. 101 sitada uma importância equiva-, 880 Berg�n, Ave., Jersey City. N. J" .U,S,A.
ta M",ria n.o 70, nesta Capital, nq :próximo dia 06, domingo, no período de 9ueiram envi�r,me grátis um exemplar do folheto lent� ao valor dos prêmios a se:"
9,00 às 11,00 horas. Ficam também o:; :;enhores Associados convocados pa-

mt,tllladõ !'Pode curar,se a epilopsia?". rem pagos,
_ I I

NOME. I •••• �. t.· .. !' •• , ••• t" ••••••• t

ra a posse da Diretoria eleita a. ter lugar às 10,00 horas .do domingo seguin- ��:�Jço " .. ;., ..... , .. ,., .. " ... ,..
Os Estados Upicj.os, será um

te, dia 13 de junho, no meSmo local: PAis .. ::::: .. :::::::::::.,::::,.'::,:::::: dos úni.cos países a terem duas

_�10ri.anóPoli�._:'.:1.�0::..;.:::d'c;e:::j:..u::nh__:_0��'iii••ii••iiíiiiiiiiili••iiiIiIiillii•••••••••••II...P•II'º.v:.:lil.1s.do 'Gainneona,j;n �Mllndüll

SÃO OS 'MELHORES PORQUE TOMAZ
GARAMt�, O OU� FAZ

"

'ipal jôgo
•

, , �. J

.

a r
"

presenciará rrovenba . minutos de be, o' Figlj>ú:rem;e não tem presen-
ações" nos ': quais, .esperamos, vl:l,- ça, .visto a folga . da rodada, Se

nha a prevaleceI"o melhor fut,sj:)ol não .conseguír , [ógo, dépois de' a-
jogado. ÉÍ"só cpmp:�recet, ao' ffAaol manhã, nó tnterior: do Estado pa-

lo, I$':opdérl';, domingo . ít. tarde. ' ra.o @elJ time, o téoniep Juan �an-
,

, UM 'GRANDE ',:FIME. zo \a:l�ez AssistE!, o çQnfr.onto entre
I

. O'Arh�riba, .que h�:;:tes. dois últi- Intemaeícnal e l:!el'C1UO, em, La- i

mos anO's .roí víee-carnpeâo,' a:r� gés, .3 fün de conhecer O quadro I'_
moú, em 7;1; üm ,coI1Juntg tébn-ido, tutíaronense' que, consoante a ta-
harmoEjosQ, i dotado dfi'

. multai baia" joga i aqu! na
í

í.a rodada,
.

garra, ":JÍlm '�s,e11s �Qm!niD�.· não, per- enfrentando o alvinegro do . :E;str'ei
G . choqíie,' 'como' não pode' .deí- deu um, sé- ponta' 'e, no reduto ad- to, qVIÇ, ÇHfli 1�, qQ corrente, estará

xar de' ser,' têm tudo papá que- versáliio'. térn, empatado e vepci�o,. 'çôm):llet�l).ldcr, o, . seu Jubileu de

bm�"0 recórde de renda do Cam; -inel;siv�' o FerroViário;. cã�1Peã,Q .

Ourei:

peonato' _.' Cr$ 12.700;00 - ,que de. -7@" pelo escore de três t,sntos ; ,

per'tence ; 'a· Juverttus 'e A�Mticá.,' a um. Geàüâ:o, na 'meta, 'Celso Ca_, ',UNIFORME ALVINEGRO.
emHio' do" Sul, pel,,,, oitava rOdada' b:ral,"Ladinh6;',' :FiQi:,ez,i e Ba;deco 'A entradg" d�lITüngo; no "Orlan-
Realmente·, e, e:x;traordiru:irio o in-· COTnçi �f\gu;é'irós; ·.Hamilt,on e L,'ier- cio Scarpelli", do conjunto do- Fi-

terêsse e • o entusiasmo - que ,se· o�- . te' na ·meia�ca;nchá. e Lica, Vado, gueirense pára o confronto com o

serva na Capital do EstadO' pelo' Romuaído:9: Chi4üiDllo consÜtuin" Internacional, de Lages, des?er-
conf-ro·nto,. que rE;unirá dóis .. dos dó' � Íinha. de .frente,· eis a es'qu.8.0 tau vivamente a atenção de todos

·

maiores 'papões dê .títulos do es- dra' que, é, a 'sen'saçg.b, do' CaÍ:npeo'- o nÔvo tiniforme alvinegro,J dif.8-

porte .das multidoes' em Santa C�-� n;a'to,'Và1'?0s, ve1!: si3 : çonsegllÍl'ff pe� rente· de' qüat;tos já" vimos:
-'

Cal-

tarina, cqm um 'ocu.pante d"k-pon:- 10,Avaí� depois de amanhã na rua ção brab.co e camfsa 'preta com ,'ts

ta e outro' capaz de' derrotáclo; ;a� B�iúV;';'.
-

.,... . ".,. bordas das mangas e do pescoço
pesar. de, últimamente, ,não ter ,l-I.oJE ,I;; O APRONTO DO "I,EAO" br:mcas., Gostou ou não. gostou a

mostrado 6 fino do seu futeboL Com vistas' ao match de ,a.�rriin- torcida elo quase cJnquentenario
Trata-se de um clássico 'autêrtti- go cOm cí lider invjct.o: o 'time: do grê1nio, assim foi, tirando os re-

co, no qual, .para vencer, tanto' ,i- A"f1i,,'�QP a$ oTqens'· do técnico N�- qllisitós" modernos' dos mesmos

vaiano? com�' americanos ,t'erão linho,' ,tem se p�eparado 'e"ta' Se� que /0 Figtieírens,ó) surgiu 'pela pri�
que\ exgotar todó o seu repertório

/
mana e para hOj,S, ��tá marGádo o Trl.eiT3, vez no p,anorama das lutas

em matúia de futebol corrido ,'i,pro'nto: qué': poderá '�onstar' de fl� .;flJt.ebolisticas d� Santfl,. Catarina.
tecnico e disciplinado. Êles:o: con� sica e �ô�junto: Para tanto; espe- Com ôs?e uniforme, o Figueirense
seguirão depois de amanhã, -dian- ra�se

.

o'. COlIl:d�r�im�pto ':Q1àCi6o vai fazer o -seu jôgo do Jubile'u de

te. do maior públic.o já vIsto- em do elenco,�'o que não'ocorreu'de Ouro, dia 12 ou 13/contra o H�r-
canch,,,,s barrigas-verdes, em jogos outras. vêzes':, ," .':' . cílio Luz, pe'l'O' Camp20nato,' ou

do certame ;eID andàmento. E, aí
.

: i)()JVt JIJAN E�' LAGES' um �.mis.toso ;Ínterestadual dB aI-

que terá· a lug'r�r' s,erá 'O p'UlJÍié6_que Na, <iléci!�)}t;�;r;dd'jl!%'á,i:,cô'm6
. s_e sa�, ;�;:,c:�.�", �nV�j'g,ág_0.rp;. Agpàidertto�;:�

N!linbo tem dificuldades' :pÁra
.

esc�lai time

Domingo," à tarde,' trava-se no

gramado do, estádio "Adolfo K0l):-'
'der", o embate principal da roda
da' número .dez do turno, "oportu
nidade 'em·· que o -Avaí . tentará
quebrar 'a Invencíbilídade do A�é;"
rica, 'quê

é

urtica' no Campeonato
· e que' propicia ao time rubro de

Joínville 'desffutar das honras do ."
'pôsto de 'Iíder.

O ponteiro. direito -Franç1j. foi à·

grande. novidade. Cio coletiv:o de

ontem na rua Bocaiuva. O ,atâcaJite
seguindo determinação do:" ciep,ar
tamento méQ_ico ImClOU :Úeina-

,

'.
. "

,

mentos vlsando; recuperar o.. esta-

do físic.o. Todavia, seu reapareci
mento só acontecerá daqui à a:l
gllrlS jogos, pois nfl" próxima, ,'se
mana deverá SlJ-hn:).I;lter-se a _'Cirur�
gia para extração. das amigdalas.

I
".

JV[e�mo sabenÇ!o que não poderá
contar com sua presença par.a' do

mingo, Nelinho colocou no; ti!lle

,.de bail(:O .6 ao final. dó coleiivQ' te
ceu éotU�ntá'rios! $ôb,re &eü desern

PE)r:ilio,: .'

Cavll-Iazzi' foi' outro que mereceU,
as ,atenções do" preparador � tático.

() mignon at�cant� 'cresceu cÍe pro-
. dução a cáda dia,· constítuindo�se
na '8!?per'anç<l dÉl tod()s pará .lUna

p�ssíV'el 1'l9abiÜta,çãá, do .AvaC}rén-
t� ao. América nó pr,ó�im� do�1i:n-
go::: ,.",.'
:De6dato, Carlos RobertO. e Üer

son" 'Úca;rarh a ma.rgem' do .treino,
todos com- problemas no torno
zêÍo; Ent�e êÍes, "ap;e�às C�rl'o� Ro-

.,
, __

• c "

'berto poçlerá, !,er recuperada até

c;loming6: Deodato' colocará . gêsso
e Gsnson terá ainda que se]," ab-

) s�l:vado,'
".

,O coletivo foi bastante movi,
mentado" com Ne.1inho éxig;indo
muito dos· atacantes que têm de·

monstmdo pouca eficiência. O

treinador,quer mais finalização e

'pará isso alego,u o centro-avante
Mickey, ;3 ,a 2 foi '0 resultado do

coldivo, cam Mickey (2) e Clau
dio ,para os titulares, enquanto
França e Dalton anotara\TI para
os -reservas.

".

:.glro
. ;,

Dias atrás, STIRLING MOSS,
·

Piloto ,ele Competição inglês, J;llun
dialmente conhecido, teve sua

CARTEIRA DE HABILITA:ÇAO
CASSADA pela DIVISÃO" Ú;E
TRANSITO da Cidade de THA

ME, na Inglat,erra, por ter ultra
passado a faixa contínua "de uma

Rodovia, para podar outro veícu
lo.

em
' 72:· 'I�t.o: porque> esta Naçãó

tem condiçõ�s·· de 'iónf?rir bons

prêmios em valores aos concor

rentes.

CLUBE PORTOALEGRENSE
RALLyE. O mesmo. terá um

c

p'er- ,

curso aproximando de 500 q14ilô
metros.

.

A stispé;nsão" do Piloto Francês,."

BELTOISE,
.

imposta pela Federa

ção Argentina de Automobilismo,
foi,. I'evogada. pelo Comiti)i DesQor
tivo d\t F.LÁ., a pedido da Federa

ção F�anee!",a.

I Dia quinze de junho encerrar

se�ão as inscrições para o· RALLYE
DA IN;TEtmA:çAO NACIONAL, /€
a particip,8.ção' de Concorrentes de

nosso Estado ainda é J;lluito du
yid0sa, pois até o momento' ne

nhum deles conseguiu patrocínio,
EÍs hai Senhores, uma grande o'

portunidade de promovermos noS�
so Estado de Norte ao S'ul do

BRASIL, em um percurso de cin
co mil quilômetms, com pará'ct,gS,
obrigatórias em �árias 'Capitais' e

. ci,ciades brasileil'as. Es.te lembre
te tanto 'é válido para as nossos
INDUSTRIAS, como para ,o ·,setQr

.

HOTELEIRO E rrURISTICO.

A PARTIR DE 1.0 DE <JUNHO
ESTA CqLUNA TEM O' PATÍW
CINO DA "CATAR-INENSE DE RE

l"RJGERANTES", seu fabri:cante
de' ,"COCA-COLA" e "FANTA".

Domingo em' Porto Alegre, na

quela beleza de Autódrom@; que é
TaruiYiã, terá contiquidade 0/Cam
peonato GaucIlO de Automobilis
mo, Os argentinos gostaram tan
to das competições" em TA,RUMÃ,

.

que solicitaram 'Í. Fed�ração Gau�
cha permissão para correrem do-
,mingo, juntamente com os Pild

tqs Gaúchos. AÍém, dessÇt Prova,
que assim será uma Prova- Iriter

naciónal, ainda haverá outm de
Veículos Formula, Quatro, ,argen
,tino§, equipados com motores de
850 cc, êstes pequenos bolidos de
senvolve.m até duz''2ntos' quilome-
.,tros horários .. Seis deles serão pi-'
lotadOS por Volantes Gauchos
Portanto conforme diziamos, �
Federação o,,,,ucfua está com um

,"ALTO GIRO" .. Paiabens àos diri_'
gentes do Autom.obiÚsmo Esporti-

.

vo _daquele Estado.

'I

No início da sema" tranpitou por
nossa G::j.pital o Protótipo' FURll},j
OPALA com m.otor de 2.,50'0 cc, de
Eeciro Vitor DELAMARE, vence

dor no t}ltirno qomingo' no Autó
dromo de TARUMA, em Porto A

legre, da Divisa0 .

Quatro:' Emerson FITTIPALDI, segund'>
.

feira,' venc,eu mais un1a competi"
ção. Desta vêz na Inglaterra, na

circuito de" "CJ;?,YSTAL PALÀCE",
para veícu:los de Formula dois.

A PORSCHE, com a vitória con

seguida na Afemanha, no Circuito
de NUERBURGRING, já é por
antecipação vencedora do 'cAJ.Vl
PEONATO MUNDÍAL DÊ ;'MA.R'
CAS, 'Pois faltam somente quatro ,:�

Provas para completar as doze
que compoen1 o

.

Campeonato, e

dessas ,ela já venceu seis. :Em
seis. EI!1 Nuerburgring ela. canse'
guiu as tres primeinas classifiCl-l-

.

Ainda de Porto Alegre,' temos a

Informar, que' aman11ã, dia 5, .' fi'

pl'Jrtir das qoze h.orás, será d,ado
a largada do II RALLYE DO OU
TONQ, _que tem comn nrnmntnl' n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Evita as extorsões e

comerciantes e a SUNAB.

'0 r-

o

()

,

�.Estimula a contenção do custo de vida.
-,

I.
.1

SUNAU
. .

'BAIRBA,CENTRO "

Mercado 'PúbliCô - 26
R. Tiradentes ...... 43 '""'t ,45

R. Almirante Lamego � 220

R. Demétrio
.

RÚ)eirq :.... 7 "

Alam�4a ; A,dolfo Kó�d�t: ....... 3

�. Cruz e Souza - 68

Mercado Públicl)' � � 18

,R- Padre Sehrzeder _:. s/no
R. Clemente Rôvere - 64 .

Av. ;Maufo-ltaV!QS: +: ,fll
Av. Mauro Ramçs .....; 210

·Av. ,M8;lfli9 Ramos. -·S. Merçado, 9 .

R. GI;lI. Bitteneourt ...;. 133'
.

R. Fe1ip�· Schmidt - 102

R. Arcipreste .Paíva .� s/n,
Praça Lauro Müller'� 6

R. .Laura ·CamiD1;l.a Meira +: 41
R. Duarte Schutel - 54

Mercado
.

Público
.
-":' .27;, interno

R. Des. Nelson Nunes - 6:
R. Crisplm Mira - 7'1
Mercado Público ;:._ 27
R., Conselheiro Mafra' .: 21

R. Jairo Callado. -- -s/n,
R. Conselheiro Mdra � 112
Av. Mauro-Bames � S. Mercado, 32

R. Conselbei'ro Ma:fl,'a - 10
.

R, Deodoro - 37
R. Vitor Kondet - 29
Av. Hercilio Luz .� Rodoviária,
R. São Jorge i_ 17
R. Bocaíuvac--.' ·226

.
.

R. Tomás João dós Santos - 12
R. Major Costa" � 54 -

R. D: .Jaime-Câmara �.1
R. João Carvalho -' 70
R. Conselheiro'Mafra - 23

Praça Gal.'Osório' - 50

'.

Alcioneu J'rancisco
.

Arnaldo" Luz
M .'
artíns

,
:R ..... Sirva Jardim - J49
.n. Silva 'Jardim, - 168

'ÍL Silva Jardim ;::_ 192.
,R. José -Maria d� Luz -;-:,?S,
R. .José Maria, da )Luz _ 36

R. Servidão Furtado - s/n,

Arroz Elpo Ltda.
A Soberana
A. M. Prazeres

.

Bernadino Manoel Nunes
Bar Alameda
Casa Ademir
Castiího Manoel dos Santos

) Comercial Silva Ltda.
Cássio Avila dos Santos

.
Diamantaras & Cia. Ltd_a ..

D. Pereira

Empório Mori Ltda. •

.Y Espíndola & Cia. Ltda.
Fiambreria de Bona Sandrini

.

.
Fiambreria de Fátima
Fiambreria São João
Francisco Gonçalves Filho
Georgio Stravos Koufos
Hermínio A. Silva

(.

Ilza Dutra Vieira
João Ismael Coelho
K. Míyahara
Leosvaldo Espíndola
Maria Cardoso Kowalski

Mercedes Spinosa
Norberto Kuhnen

Organizações Koerich

Organizações Koerich

Organizações Koerich

Organizações Koerich
Organização TIha Sul LMa.
Paulo Queiroz
Queiroz e, Suene
Secundíno Lemos Filho
S. Sandrini Fretes
Waldemar de Souza
Wilson de Medeiros
Zulma Silveira Avila

CéÜa Nazário '.
Jairo Luiz Brógnoli.
Osvaldo Machado.
ZHda Espíndola Machado '.

,

,
-.'BUJ Tenenle Silveira, 77 -:-' Telefone 3540

Flo.rianópoHs' .:._ Sanla' Califfirina

"""__"""_OONI DE cisa
A
- Próximo à sua residência, por cerlo exisiirá um

dêles. '-

I

,

-:- Os esíahelecímeníes ao lado inleg�ado.s na Cam-

panha' , ,em .Defesa da Economia Popular, devem
. ,

aereeer sua nrelérêneía....

.

ESTRJ:ITO
R: Dr. Heitor Blum - 266

. R. CeI. Pedro Demoro _ 1.662_
R. Marcelino Símas _ s/n ..

R: Dr. Fúlvio Aducci _ 648

R.' São José -- 376

R. Dr: Fúlvio Aducci .,- 412

R.. São
.

José .;_:.
... 426

R. Souza Dutra _ ·724

R. Santos, Saraiva � 289

Super Mercado
B,. Castro Alves .-" 133

R.
. Antônieta de Barros _ 30

R. Max Schi'';lmm - 941

R'. Max Schramm - 65

R. Dr, Fúlvio Aducci - 525

�, Má'x Schramm _ 237
R, Tupinambá -- 447'
R. 'FéÜP� Neves - �6

.

R. Santos Saraiva - 809
Av. Santa Catarina _ 347
'R, São José ---' 494

.

R� CeI. Pedro Demoro � L776
R.. José dá Silva - 48
R. Max Schramm -- 1.684
R. José Cândido da Silvá -'-292'
R. Santos Saraiva _... 1.990
R. Ce1. Pedro Demoro' - 1.529'./ .

,

R. Bernardino Vaz -,- 28 "

R..MaMeI de Oliveira !fumos "�'398
Av. Santa Catarina _ 510

A Soberana
Antônio L. Kretzer
Abelardo Martinho da �
Adclaide Maria de Oliveira.
Adílio David de Mattos
Aleixo Alves de SOUZq
Alzemiro Lorêncío R�03·.
Ascendino Hermenegildo Rosa
,Eertinus Ja iníng
Celina S. Guolo
Eurico Eger

.

Irmãos Santos & Cia. (Casá do Arroz'
Irmãos Vieira Ltda�

I ..

Fismbreria Adriana
Fiarnbreria Catuira Ltda..
Hercílio Fernandes & Irmão:
Maria Conrado
Manoel 'José de. Andrade
Mercearia e Bar Coral
Mercearia Costa
Mercearia Duarte'

.

Merr-earia L'nião
Nicolau Máximo Sardá
Orlando Graciosa,
Otília Iná de Souza
Pad cria Kdelícia
Paulo Beker Grü.ítner
Pedro Rubik
Sofia Freit:as Per;�ira'\
VilsO'n Valdemiro Rios

SUI�AB ·INFORMA ÀS DONAS DE CASA

"Preços Cadep"
kA VIGORAR DURANTE' o MÊS DE JUNHO

UNIDADE VAREJO

1k
1k
1k

1k

·5k
5k
1k
5k

200gr
1k

lk

5k
'lk
1k

PRODUTOS
. , Arroz branco 404 especial

Arroz branco 404 extra'
.

Arroz amarelão 404 especial
Arroz amarelão 404 extra
Arroz branco extra

Arroz amal'elão extra'
.

Açúcar refinado

�çúcar refinado
Extrato de tomate
Farinha de mandioca

I Farinha de trigo

.1,10
1,11)
1,10
1,10
5,50
5,50
0,90
4,40
0,75
0,45
1,25 _

5,75
1,10
0,55
0,60
0,58
3,80
3,70
0,30
0,80
1,05
0,55
0,60
1,05
1,90
0,40
4,20
3,10
0,30
0,40
0,30
0,24

granel
granel
granel
granel
pacote
)pacote
pacO'te
pacote

'\:.

AGRONÔMICA
C�POEIRAS

/

R. Rui Barbosa - 124
R. Alm. Carlos da S. Carneiro � 27
R. Frei Çin�ca - 66
R. 'Servidão Franzom -- S/lL
R. São Vicente dê l"áu1ü � 77
R. São Vicente � Paula - 42
R. Frei Caneca - 121

.
�

R. São VICente de Paula '_, 77

R,. São Vicente' de Paula - s/no
R. Servidão Franzeni - 18

Francisco Jovita Vieira
Geraldina Maria da; Costa
Irmãos Domingos Ltda.
José Rosa'
Luiz João da Silva
Maria da Cunha Lisboa
Mària Godinho Simas
Manoel Germano Ferreira

. Manoel de Souza
, ". �. \ . I

Paul,mo Manoel Cardoso

I

Ir.I�

II
Ced6rio Manoel -:los Santos
Valdir Antônio c.é Jesus
Zilma Clara de Abreu

R. Dib Cherem _ 591
R. Joaquim Carneiro _ 661

'

R. Des.· Gil Cósta _' 203 ' ,t-.
granel
pacote
pacote
granel
pacote
pacote

pacote 1 L

lata
lata

J

COQUEIROS
, I"

Farinha de trigo
Feijão prêto
Fubá de milho

FÓ$fÜ'ros
Leite natural

I,

Abelardo Antônio' da Costa
Abílio Machad.o

Augusto Estevão da Silva
Célia de Souza Valente
Cesar de Almeida Barreto -

Fiambreria e Mercearia Pr�
Fiambreria e Mel'ce�ia ,C(JQueil'oS
João da Silveira Filho

.

J. S. Almeida

R. Cap. Euclides d� Castro· ·.....;·,7
R. João Meirelles - L218

:Seco do Júlio - s/n.
.

R. Jaú Guedes da Fonseca _._' '�/n.
R. ;Euclides de Castro --- 720· "

R. Max �e Souza - 1�190

'Jt. Max. de .Souza - 893
R. São Cristóvão.'- 170.' .'.'

R. Santos Lostada .:_ 325

10cx.

.

454 gr.

400gr.
p
4QOgr.
400gr .

200gr.
200gr.
400gl'.
800gr.
100gr.
1k

900ml (

1

1k
1k

Leite em pó integral
Leite em .pó instantâneo
Lã de. aço
Maoarrão sem ovos

. M;acarrão com ovas

Massas para sopa
Maizena

,::---_.
,

pacote
,

pacote
pacote
pacote
l)acote
pacote
pacote
tablete

Ailta Gonçalves
Casa Mafra
Célio Meirà
Corina Maria, Cordeiro
Ernesto José Nunes
NÚinho Feliciano
Zinder J0�é da Silva Filho

R. Lauro Unhares ....... 250
a Delmindll Stlvclra - 233
R. Delminda Silveira .:.._ 243
R. Cap. Romualdo de Barros - 267
R. Lauro- Linhares -;- 306
R. Lauro Linhares -- 345
R.. L�iuro Linhares - 71

.'

Maizena
Ma_izena
Margarina vegetal
Mortadela
õleo de soja
Papel higiênico popular

. Sal refir.ado
Sa,l ,moído
Sabão em pedaços pequeno

CAMPINAS \ ,"

,

Av. Presidente KennedySACO DOS �IMÕES Arroz Elpo Ltda. 83
lata
rôlo

pacote
pacote

1. p

.R. Manoel G. SaRt JS - s/no
R João Mota Ésj>lzhu ...2 525 .

.R. JOão l\1ota' Espf.zim .... 354

.R. Custódio F. Vieira - s/no

Ir!li Couto RO'sa e Silva
Feliciano Ma!'tins Vieira
Manoel Machado·
Maria Catarina Vieira & Cia.

N:Jelir João I)utr�
,

. \

Te�íli,J.' Ana BernárdoJ
�

Obs.: Os preços máximos fixados ,na presente lista não abràngem tôdas as
, ,

marcas comerciais; Os estabelecimentos filiados à CADEP: estão

obrigados a ter pelO' menos uma das �arcas dêsses produtos por

preços que não excedam aos fixados.

)

RI8EIIlÃO DA Il.HAPANTANllL
.

". l.

l Maria dertrudes da Silveira R. Dep. Antônio iEdú 'Vieira - s/n. Vva. Norberto E 'da' Silva & Cia. Dtda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜLLER & FILIaS - .mà:lerial de
Construção em geral

Fones: 6"41 � .!'J5)- ":'di359 � 2382 \

.' INFORMA
.. ,

"

O treinador" .Fleitas Solieh confir
m0U < que :ássuIní.I:á' mesmo. na �
gunda-feiJia .

a 'direção técriic.a do
Flamengo. . Solich Vai . dirigir

'

pela
.. L.. _

últíma vez o' &l).� no domíng»,
)

...
' I

.................-

',.", �.;
,;.
I

" ,.�. -, ....

"

.: \

•

,vai

. ," , .,
o Comandante da .

5:i·Região Mi-.·
Litar,. General Aírton Tourlnho" ·fa.
lou

.'

em segUida, defin.irid�·.Ro· Á�i� ,

SO-:7'l com "um Conjunto: de atr;;i·
dades, às mais' variadas, .deSenVoly�- '.

das pe�as FÔl:�as ,ATInadas. sem
pn�ufzo 'de ll�a ·fu�sã'�'p�Í'puii"
vi�ando me1horar

-

as : épIÍiliçoes . só;
_

ci�conôn1icas e' educacion'ais de d�
.

tenninàdas �oinUltidàde�"•.

I
"

,

........... i. r,..' ;.-

.

- .BusÊ�inõ;·'cbtn· a' Aciso·� afir-
o ."\ "

••

".

mou - ensinar o homem o a·' valer- ,

'se por seus prÓRrio�' �ec)ltsos, ori�ri�
tá·los. par?' ;�u� .:possa

.

sobreviver
• \ j':':' -' ;_.;.)�::. ....... - ... •• ,

com ê.que 'estfr ào ,'seu 'alcance, so-
cor:rê-Io �ni ::::Sff�;: itéfieiências físi
cas

.

p�r í�t�tfu�dt9:.'��: �istê�cia'
médic�.c· .>.

. " ..

:.
>

"-.:: ••
'

.,'
•

Milis !ldiapte" aS§évei·.�Ú ,o �ne-'
.

.

ralo :'I_'ourinho: ..
:._ ÇOmo o ,P��·iQdo :da Aciso é 'ii·

nlibdo,' sua ·intensi.dade'. te.m· qlie
ser má�imà. Dà(, a : :Í1ecessíd.àd�·· �a

.

cQncent,raçã,O 'e co.nj.ugaçãeV de" °xe-
.

�ursos. PrElcis�n�s á�
.

:iti:xilio: de to.
dos�. gOVêl:Ii:O, ",\i�s·. se.u� 'três. 'ritveis
-. Feder��;· Estadual _e MurtÍcipal;
Fôrças· 4rmadas' c0�iJ;mãs"; °etltiçlll
dcs particulares, clubes de serviço,
reÍigi�sos'. e'estudant�s:. Essa. é ·uma

cruzada que nã�' p'ode- �réscindir d�
entusiasmo e .. :.aó patriotismo I dos

,
. .

. jmiens e - d que. é muitó ·il?Por-

'.'

,/Âs . segUintes unidades L pru-ticipa
cão' da . o�raéão . e� Santa catârl�
na:' .14«:1 .. .B.é· d� < FÚ��i;rló1>oJ,i� trá·
b4lhará' com . tr�io túrrn'ás; .13«:1 BC,

·

dé: Jpin�rille, çoÍii 't�ês' Úmmas; 1Q
G��hõi.:·de, Ártilhariâ d� Costa i1-o.

· hHZ?do, . d� São: i"��nGísco dq siá,
eon!' '1 ·tunna: ,5«:1 :�BE. de Comta"t�

• '.,' ,I, _ ..," ,'" •..• .' .• , ,"

�de-
'

:I'qrtó, União,.'C\)ffi' três t�rmas,
23i;i:Iu' d� .. 'Bitlinenaú;· cinh 4' tuttnas;
}fr:qi�, "d� ; :ií1f;nta�Íé{ de' Tuba�ão,
c'am i' tu'Mna e 'Políci� lVÚlitar do

Éiit�do';: c-em. duas' .f�tmas;, .. ,I .'
i' 'Ôs" 'hi.tihiéípios. bêÍ1eficiáio's' pela••

�'. � �.' 'I' ',0.,
. ,

'

, J!.ç�.5:o-7.1" �m' Santll
'

Cataí-illá.. são os
8,egIJintes': Palhoça, Gov,ernador CeI·
so ·Ramos, Gúuva, :iraqllári, Schroe- 1

de.r;: 'Guaramirim; são Fl;anCisco do'
S.�l, 'Mat��: Costa;' Penha, Piçarras,
B'arra Velha, Ascurra, .Indaial, Ro

deio, ..Grayatal, São Domiingos, GaI
vão e Romelândia.

erg Maia, deixa dia 15
Capit�nia dos�'�ortDs

5:',

. O, Capitão- dos Portos. dé' SaDta' (lido 'e répre�ntantes da Univer�io
Catarina �onfirínOU pàra o· dia . 15 . dnde' Federal, d'o Ínsfitútô �uv.iüdo
a transmissão dG' 'C.omando d,a U�i� .

Loai,
.
do Departalll:ento 'Central de

dade
.

ao Capitã·o-dÉ?"Mar-e-Gueml .Esfudantes!, do' pepartamento de
Heitor Luiz' Vellez, que já.:se' (m,' baça e Pesca- e da":iin.pr�llsa, a fim
cônttà n�sta ·Capital.· 'o C,ii)itãG·d� 1 de di$éiplinar \

a propagação do cOÍl�
MaJ;��Guerra 'Lúcio Berg'Maia que,' curso dé ,mon,ografias intitulado·
se' encontra no' 'pôsto d�sde 1967/

.

Màr :.._ ]�umc) Certo para' ii Grande-
'ira' .

para a .Gua"rrabara, 'onde servitã .Ú :do. Br.a�il. '

�a' área do 19�'D�tritó Na�al� ,-.
'. .

Fàlando . ontem. à O ESTADO o
.�' R�v�io'U um ce,rtQ desânimo pelà··

Capitão do� Portos' afirmou. que du� '�Pbuéa' l,"eceptívidade 40 CGnctirsd,
rante'o p�ríodG 'em que esteve à tendo/em visfq o pouco núm�rl> çle

t1; ., ,. + '� .' � .. •
- oe,' .....',' "

frente da Unidade" "não faltaram j'nsçriç6es registradas. CGnclamou a'

pl:oblemas"�' ",,,., .,. Jllüiô�,d� &éiforços'p'ar;i'uma maior
, ,=- Surgiu lima séne de proble-

.

divulgação da p'romoção, "de �lta
n;a!5 i�t�i;no� \<e�térno$ que, feliz-'

.

itllpottâncià para o noss'o País".

0l01iie;"ioram superados.
.

O c'óncurso' te�.' por' objeti�o
• principal "criar j\lnto .à juvent.LJde
lÍ�iversifária 'uffià me�talÍ<�àci.e

.

cJ.e
,·ç:ollscieÍllização' sôbre o mar .e suás.

riiquezas< Seu início deu.sê: a '1\;> (ie
i:tl;l:n, pralollgando·se áfê ,13 de 'de
zembro.

". '

1... _\.,

N:f Iii.r\le �e' ontem ..
o Carfitão dos

Portos I'cLmili CHl "seú Gahiflete os
I �.�.' '{ ., -.' "', ,. '-'

.

qm�j I'n flr_let;:1rlú� do!, �10T'tOS. do Es..

.
,

'"I' "

"1'
. .. .0 . presidente da Associação db�
Municípiós do 'Stfl, Sr. Nelson Ale-

·

xandritlo, disse que' aqtféla associá-"
ção .

está resolvendo UIna das 'prlli
�il)ais-

.

dificuldades CGm que se "de

,fr.bufavam 0S·· prefeitos sulinos," ôú

.sej'J" o ,problema' dG assessoramento.
f)riucípalinente . em l�lacão aos· mri
�iCipiàs peqúenos, disse; a Assoéia
ção

.

dos Municípios do Sul' vem
exercendo úm papel' ml!ito impor
tante; '. fornecendo-lhes' orientação
·segura para encaminhamento de
seus' �interêsses jun,to aos' órgãos
competentes.

O Sr. Nelson Alex�ndiino, que é
Prefeito, de Criciuma,- afirmou que
o seu município atravessa uma fa
se de franco desenvolvimento, ne.

·

cessitl,lndo, entretanto, da Únplanta:
ção de algumas obras de infra-es
trutura, . cujos projetos elaborou e

pretende executar a'gora com o alI-
.

,

xílio do Projeto Catarinense de De

senvolvimel!to. Eptre os principais,
citou o projeto de galerias pluviaIs
esgôtG" �avimentaçãô � da estaçã�'
roQóvliári�.

.

Nôvo' catálogo
telefônico

, "

sai, em julhO
A Companhia . de Telecomunica

ções de. Santa Catarina fi�1.llOU con

trato com a firma Lista TelefôllÍcà
Catarinense Ltda., visandó � con

fecção dos novos catálogos telefôni·
ços do Estado. Segundo o docu.
mento firmado, a empi'êsa contra·
tada pela Cotesc <Ybriga·se a entre
gar aS'( novcrs lisias ·telefÔnicas até
.o

.

cÜ!1 1\l de' julho vindouro, can-
'tendo as respectivas ampliações e

·
aJi:eí'!\ÇoP,., do com'&lexo telefônico:

'.\; '.

JARDIM MODELAR
"
"

'Nenhuma aplíeaçâo de dinheiro é tão SEGURA e

RENDE T4NTO
.

quanto a valorização de TERRENOS,
Compre lotes no "Jardim Modelar':, (contíguo ao Jardim

.

t\tlantico). Pagando-os a longo' prazo.

o fROTESTO
Ao comunicar o protesto . do

.
' Departamento .

de Estado, Char-
"Ies .' Bray expressou a

\

"preocupa
ção" do governo norte-americano,
salientando que, na opinião de

Washinoton' "a exigencia do Bra
:sil don;rari� o (Direito Internacio
nal". Disse ele: "Protestamos : cón-'
tra essà pretensão quando foi for_ ..
mulada' .,:' há mais de um ano, oe.
mantivemos posteriormente uma

tr8ca de impressões com o 'g'over-
; no 'brasileiro sobre essa e outras'
questões ;do Direito Internaci�-

. na!"..

Urde aplicou em 8meses
IRais' de

'

Cr$ '7lÍ1ilhôes
"

, .

-:

,o
. Sr. Ari

. Mesquit;à; ',q_iietor-supe-
rintendente do BRDE"em Santa ,éá�
tarina, informou. que ,a" àgêhCia: . d'o

•

Banco
.
neste Estado aplfCqu' 11'OS ; Úl

tiItlOS 'citá
.

meses; é�: cFéditO': ruril
im:I')Qft�ncia

>

superior ;'a.' Ct:$. ··7'. n;,i,'
.

lhões, cóm' 'aplic'ações '. m�risa:is " ·de·.
C,iS

.

9f:I8..9�2,:12, . o
. quif .eq�l��I�:;"à

.

um� acréscimo :de lÓ%':.em;. re.íà'çãó' 'a'
igual pefiodo.: cÍe:' 1970;' ... ,. > : �<':.":f
:Do to�al !:los :recurspS: ';. ,apÚcaàts.

Cr$ 6.789;285,65 toram,otl.iírtclos'·;dó
Ptbgrâma ';'Pesac;' . do . B�nco: :'Cen�
traI' Cd!; '1.008:823 Ó:Ô .•.. do: pr�p��o· sRiE .e. C:r$_' 184,34'8,32 do' ,Ftin:dti�c:
; .. Nesses oito meses \

� setembro
de' 1970 a maíp';'fdo' 1971

.

- 'foram
, I

.

I , •. ,,,,1:, •

liberados 671 projetoS de: "financia-·
mento.

•

I \'
.
Nós primeiros. cinco mElfles dêste

anp 9 Banco concedeu financiamen-

.

totos às coopceratjvas ag.ropecuárias
de Bnguaçu, São João do Rio Ver-
melho, Ascurra, Mafra, ,Presidente

.

. Getúlio, . Pinhaliinho, Maravilha e

Clinha Porã, mún total' de Cr$ .: ...

1.077.719,00. Os recursos foram des-

.

bnados .

a coristruçâo de
_. armazéns,

'silos" imidades 'de beneficw"mento,
� uíteio de, industrialização. e finaiJ�'
:i:1l11ento de insumos. .

.Por outi'o lado, o Sro Ari Me's-
-

quita 'üiformou que' estão em. fase
(t�' iCiJálise vÍ'lrios novos projetos de
,f ",3,:",i,am�nto para o· setor' agrop�
c ano num valor superiot a Cr$' 2
) d . ;es. Disse qu� a direção do
l.,RDE est� �antendo contatos com

o ,iruco Ce.ptral,· no sentido (le con:
s,;guir 'a liberação de novos recur-

, s )S, "já ----que' 'os disponíveis foram
üi;r.�mente utililladosl'.

I .' '\ \

Fundésc aprova 20 pr�.jefl@s· em 2 meses

O Fundo de peseU:volviQ1ento \ do
Estado de Santa Catarina ..::... Fun-"

�esc - -aprovou vinte projetos de
nnanciamento no pedodo de. 16 de
Ínar,ço até 24\ de PJ.aio. ,d'êste' ánG,
repfesentando liPJ. investimento to-.

· tal de CF$ 22.382.i46,6�. 1&' ��pre.
.

sal! beneficiadas participaram com

Cr$ '6..313.768,00, 'o Agente, Fma�
cerro concorreu cO�' 'Cr$ .... � ...•

'

'11.104.637;23 e o" F\uitd� com :;. �.
. '

Cr$ 5.963.541,40. A relação de
. em

prêsas que tiveram seus projetos'.
aprov_ados pelo Conselho do Fim
de�c é a seguinte: Erriesto F. Ber:- . \

·

taso, . de Cl},apecó; União .Vel6serl.te
de. Frigoríficos sA, de S�lto' Velo-'
B�; Centro de lndustrlálizaçãó· 'Téc
niéa,' de Itajáf; Indústria de' Fósfo'to
Catarinense, de Curitibanos; Malha
ria Iracema Ltda., .. de. Joinville;
.' \

Meias Centauro S.A.· Ind..e Com., de
Joinvilie; Augusto Elimffiá

.

S.Á.,
de São Bento do Sól; Ma'lharia Mans

S.A., de Joinville;' MÓ�eis Artesol

Ltda., 'de Sã'o Bento do ISul; Alu-.
sul S.A., Engenharia IndÓ.stl'ia e

·Comércio, de Blumenau;;' Sopesca,
.

de Florianópolis;
.

Zórtea: .Bi·and�er
" ' I

S.A., de Capinzal; Fábrica de Mó·
veis .To·sé Cal'doso da �'RocÍlai de Or,

le5es; DlJo]er S.A.. IC�m.·· e Ind,,' de
\

o: olrrville; �ndústria 'Têxtil Gas-
. ... .

i ar S,A., de GasPílr; Wilhelm e.

find, de >São fiento do· Sul; ... Sul
f ahril S.A., de Blumenau;' Laudeli-
j o lU;lgústó Weiss, de Palho�\; .La.
,ida'}ão, Estrêla -D'Alová Ltda., de'
iumenau

.

e porcela·nas Industriais
t,ermer ,Ltda., de Timbó.

Trindade'\faz
amanhã ,festa
,da laranja
o Detran está Jazendo uma sé-

. . \
· ,rie 'de recomendações aos moto;
rístas que forem a Tríndade ama•

nhã e domingo, tendo em vista o

o grande movimento que serã
registrado, com a realízação' das
f:estividàdes' do Divíno

.

Espírito
t, Sa.nto; (Festa;da Laranja).
.'.

I
•

.,

.'. J

·:.Na tarde de ontem, divulgou no

.

ta ,:.nessé· . sentido,' 'crtjà íntegra é
, .'� li. segumfe:

- , � ,

. �"ren:do' em vista a realização da
Fe$�á. 'do' Divino/Espírito Santo
nQs�& 5 e 6; '(sábado e domingo)
'pr�xilno, no SubdiStrito da Trinda

de, oQde I liáverá mn fluxo ác·en,
. tuado

.
de veículos para aquela io-

6�lidade, o Detr:an' f�z' ·as seguin
té.s' recomend,'Ições aos mot'ori�_

.

.
ta�: ',.: .� <;

. ,

·

;' ��....:.. que 'tr�feguem, com 'velo
.

"

pit:l�q,e',ni9derada;
.

", b" -'qüe'
.

não estacionem' os

seUs . veícuios nas proximidade$ do
loca); da: festa· e que procurem
e�taciorüimentos, facilitando,
sÍlll, �. livre. Qirculaçã.o dos

os

.I'1S
mes-

.m.os;.

c, _:.. durante a noite
o . perc1,+fso útilizan<;lo
X-à, :dO ,�u ,veíc'l11O; ...

.

'd: .:.L que. para a sua própria
se.gufança� façam \0 percurso de

retÔl'}lO via 'I Pantanal e Saco/ dos
Limõ'es" .

que facam

a. lUz bai-

"-

NQvA, SINALEIRA

. I?eritre .... as
.

diversas medÍdas 'pa
ra melhor,'1r O. tráfego de veícu-
-los na. Capitalj. que se enQüntra
nünià faset,bastante conturbada,· o
DePàrtamé�to Estadual de Trân
sito �cion'lrá hoj� a sinaleira ins
talada na' confluência da Avenidjl.
Otnon da· Gama, D'Eça e Rua Bo
caiuva·.. Assim sendo, o Detran es

tá. c:hamándo aténnção dos l1).oto
ristas .que deixará de ser via pre-'
ferencial 'para ós veículos qu.e
trafegair{ •. pela Avenida- Othon da

,G;tma 'D'Éçà. em direção à Aveni,

d,a Rubens ,d� Ar·ruda Ramós -

Beira Mar Norte - 'e vice-versa.

,
.De . outr,a parte, o Detran con�

trbÚtrá o· trânsito' de veiculos na

PÓhte
.

Hercílio Luz, que

·

. .ficará

c�II)- ,m�ià.-pista interdita.da aJJ;1a
nhã ii. tarde,' a fim de que uina

eéÍuiPe. de operários do Departa
m�hto Autônomo de Engenharia
Sallitár�i' proceda ,a troca de
uma junta na adutora sôbre o 10-

· ca]', que .está causando vazamen

to. O trânsito pofrerá essa mo

difica,çã.o a' pal'tir das 13 110ras,
qufando serão iniciados os. traba
lhos pelo DAES, devendo prolqn-

, gar-se aproximadamente até às
�

17 h'oras. Em virtude das opra.'S'
de' troca de uma Junta Gibault
naquela parte da. adutor,a dos Pi
lões, o Departan\ento Autônomo
de Engenharia Sanitária· comu

nicou que faltará água a partir
·

das. 13 hor,is� de amanhã na Ga
"pit.al, devendo o abastecimento fi
car !l0rmalizado, por volta �as 17
horas.

.

: "

d�, cargo de

c O b r i r Comarc�deSC EU a,' protestam contra
, tem r.eUlme ,',' A," ,

r -,
"

••

" mooicípiB'S d,é SC 'e exceção' O novo mar braSileiro
'� " (

,-, ii' .

I -\. '
, ',1<

'Em .cerímônías que' contou com-a . ,'-.tante - do' entendimento 'dós pró-
presença' dos' � ch�fes �i1ita'res : 'da pri?s' assisfidos.": Precisamos I?l:lüo
Capital, presiderite9' do Tl.'ÚJun'aÍ. ·'t!e :

. do �UJ{W�· o da .ímprensa que, rece-

Justiça e Asserilblé;à Legislativ�,;"", tiç�ós no 'aí'!o .pà'ss�dó, e, que te

além de Secretários: .de Estado, Y·o;,.: .' '\ 'inos'·.::cerie�a�·oha,vei:\emos·.' de receber
..

Gdverhlt'dor Cólombo Salles: ihst1i-�i �'J:: ifa.lifbeili�'êS,te :i1i1o'.:: ::.�. ,
. .

' .'

""'"' .':fr:' •

rt; .' � "
• ..

'

•

' , l, .. I� ,
'

• " .,. -! ?i ,';;Y',' •. ":\ � , •

,I '.
)

Iou-s • a .Acis<>:"1;í, '.em: ';Santa' Ca(a#ha,;,:. ;'\. �i; >·i.ó.�'s·.4i:eii,só ;:'d4§:, Aci�·os. ,'ariterio,:'
operáçao cívic0�séí�i�r':�·.. que :têm':�' \: Hre�it41i'r'7�X!JéÚê'hci\( :ôbtidíl e que.
c00rdepação' geral' do Comandante '.'; 'a�éH!'iÚ.;�etá.: 'utilizàda; .

'0' 'entusiasmo
":if" . '; .. ' ,

, .
'

. ,..' '.. '". l'i' , �, '
." '. .,

�

da 5"-·, Região M;ii-if:h:;, :Gen'eral . Aí.r: .

,'. ,l,.jU'lé'"'· ,;já. ' p,udem6s . sentir oe o. apoio
ton TóJrilifiõ:,'õ·· af�;: 'f�aliz�.�-sé .� '. �;,�:. d4Gi�i\,� /do',(poae/ .'pübÚco.�· 'dà ':fui. ,

16:f)0�S' �.rb�tehl:.\16 '.a�dit6H��! .<ta,'. • ;��b�lf��'�' �j)iv'à�a;', t,udo ,.n�s U�va'
,

a

CE1lesc, tendo: o
..

9overnadór"'C�1'\>m- ..
: ,(u:e�j 'que '. �� (.grariqe,' obNtivó" .da

bo. :S�I��S, : C.oord�na'dor :���§p:(Il' ,d� A�t�71 i's,eiã pl�niUn�n.te, .coliniade.
operaçao ressaltado, a lruclàtIva "'do ' ,.':- .' .. I"

. .';" •• "')., ;.•.•.•

E�é�c�t� .trasiÍeir'o· �.�nê$te .

moVbnén- : 'OS; ,àÍ3'JETNOS
to.�q�e se' e�p.riHã ,i><),� tdd�,,�jt��dt?:- ,., �

.

::/,/�; �� ,.:<- ': .: O"': /.,�, ". '

... ,>.
rio·."né}Cional, .10rjándQ; " �onSciê1�e;, ,. < • ",";:� �t��. 'IlÍl� '"Q','Gdneral ;�rtOI( TÓu-
mente',' a.través' de movimentos as$is. t:inlíb:> enéertasse I:. 'a,;··$óléJÜdàde- o de

tehti�is,' .��,. Seguranà'ô "aos . :<i��rib:Qs' ;�.n8t4i��'o', >�â: .�ci��"!.lj � ��i,ô�': ,0 Çl�
pnlsentes' e.';futuÍ'o�; do ··Brasild) ... < lidnel:--Ródóffo '-Cr..isf6váo Paix'ão'.Né-

. !_,�.6·
.

Es.��do·· '4k :�·:·�an�a-. '���i��a . ' ':.•,:�o.P.:�.!�,i;.·,U.�.>�(,.,�.:::��� ::d� .��� �C����Ó ,��
'.

alfs,tõü,sé lmEidiàtáÍn�rite <dentro dês.' '.. . ,i '_' '"

te: ;�ov.iinei1to' d�', .brásilidad:e: e d�·· ,); I'<".:�.�����G� :derii�ristràr' ir: iinpor- "
.' " ,I. ( .' •

• J !, • "' .' ;....
l' �:'" � ,. '. '. � "'1: .!� •

. '

•

," , ',-:

formação do �út\ir.o··_:_. afirmóu.o :: ".:', (ãnçü�' &fi' Açis�7Ji.coíno· um;· instru�
Go,;-ernador .Colonibo. Sall'es�';: àc�êg;.·: '. ::à���to: d�� ;def�k"';'e'�:con�oiíd�ção' :da

"

... ,,' :. �'�", ;1",. ",),,"1, ";Cf" ,_"�! ,.,'.", ·�:',/1 ,t.,'�, � ,�,", ''', :/','/'_ " '.

centando:" .

(...'.,., �.é>:):ÍÓs:.:pl.!diões : dl;li;D.ocráticos\, em
..... ".

"'",
..�. �,':" ·i'ç@tt!l,PGsiç�9l.'à ,gijerra-r,��óluéiQnã�

.

-:- Gongrafpibon):e :;CQm: o, 'EXército , . '-"ri.lt::_boIaphra��s coro aS pOI>ll:Iaçõ�s
Bl:i�sjl�iro' .:

e o éonvóc:o� ::m��s ·auxi,uà:.',. ttíénijs:�:<iesehvOi�lda:S., . re�altà�do "'�
i-es':.unediatos 'c t(iâ�':�' '-h��itá�teS':' �é'ife�ida�e'de �!npfê��;' ��iô '.:�éF.
d�ste Estad.o. a· co�ocareln . seus ., és- ';. �itp;,' 'd,e .' t�ttiÇiiSí .: Ínétqqps, p..laneja-
forços, . e· 'sua,�'pre�timósid�de; . l:l,�ncà . c

. ��p.tc);o :mãQiie;�bl1a, ê'
. ��i�en��,� I

negados; a serviço 'desta causa �úe
J

ad�ád.os a uma' rigj)�osa discipli-
é �. segura�ça âo� JjGj� re�Ú�do k �à,,, : .em: pr�Yé�to de �rii: p�ograma
a �erteza do" à!Üanhã' Planiíicado:. �úe :�ipdu� '�. me�o�<f.�e éÓI,i<!lçõés

, ."

.'

.". ,

". �.i cómuni�deS pobres:
O QuÉ i A AciSó: c:,' �réV�lou .0 COronel RodoJfo ens·

.
" ,I ", "

I
'

· t��o �ixã.o N�to, qu� a: operação
,

. adil� Ó 'Seguinte ·:�riterio de
. .se

{e.::i(o dos m�ni�ípioS a serem, �is
tid:o�: . irJ· Muriicípios de,:'mais':- re-
���e:. _cri�ç.ã.o; 2�) Os; wun�c$Í>�ó� ;de_
metlOf.: r�ita municipal;. 39) .

os de

pÓpttlaçãOi ,mais. poH.re;..; 49} ,Os Aao.
a��istidQ.'3.;riór Acis� ���iót;. 5<:')'. 'ps
qqe: nã,o . seiam. se'de �. orgariiza-ção
�t� J>?). '.00 . qJ.le . oféte"çam

.

faci�
lida9� de'coordenação . com ,lI.$ Pre-
feitufás"

.

. . ..,

, ,

. itaJaÍ' (Correspondente) o . O governo. dos ES�'1dos_', unl..dQ,s'
acúmulo de processos; que vem de protestou contraio ' decreto do.
muitos anos,

I fêz com que o 60n� p�e�icienté' GarrMtazú' Médici; que .'

· selho Disciplinar da 'Magistratu� ésterideu.' pará, 200 -'1naííhas '0. luni-
r,a. declarasse à 'Comarca: de. Ita- te do mar, .térritOrial. brasíleíró, e

o j.�.í. em '''reg'ime de exceção";' , poZ: . esclareceu ".aês : Í>i3sbadOÍ'eS.; norte"
'seis meses, BOS termos d�· artig6 ílrriericanos;que não-.estãô obriga-
438 do Código .Ó: d� Organização e.

.

dos á p,�g�r ,'as, ta��s' de. ,lié'eriça
Divisão .Ju.diciária. Em .

conse- 'de pescá. nessa ,'faiXa:: ;A
. comuní-

· quência, foi designado o .:(uiz \Nes- caçãb 'foi; f�it�· em .�w�hink�on \p�r .

.tor José da' SiLveira,. .da· ,6o�arca qlarYes .; Bray, do 'Déptu-taméh.to
.de Guaramirim,' para: funcionar • de>Estàdo.

.'
, ',' "."',

em I�ajaí com 'exclusiva, cQmpe-:.:;·" .,

." ".
.

'�.'- ' . '::.' ",' :
,. \'

tência' no crime. ".' ). Em Assunção; ;�.. .cn.anceler.,Ma-
1," ' •

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

"',,!; ','
'

.

·

• Ao, �ssu:m� �uas' funções, �m 5
'

i10 .(}i1?�n' .B.ã�posa :;.' ,g��,:.t01!?-Q�
d� P'lalO últ�o,. aquele maglstra-. .

c?nhe,ctmen�o,.·.�o, frli?:, :peJo: : des-
do . �ncontrou �ndentes de julga- .pacho" das' agenCias riõ.fici"Osas 10..;."
·l'ri.e:h:tQ ; ��8' prQ�essOs, .- 222 nwna tJtriácioria� ;' "

'.' fô.i
. <'c s��:t�aillo ; Acrescentou Bray:. "Esclflrece..l

:da!>. varas e 116 na outra. Até es� peÚ"., . 'decis1ló" . Ílorte��:tiêaÍl.�� .

mos· aos pescadores norte-america-

,tá'. data . �á. fOJ;,sim .. julgados cêrca niàs,. se" ��góíi 'a' fadéi-, .,: ·:�ualq_tle.r nos. que' o 'Direito Internacionál

�e 5? d��&�, :p�oce�sos< enquanto, .' .CQrÍlen�rlô, �:r.e�i�O::' !:;�1��i10' nãÇl,,'os ',obriga oà aq�Siçãó de li.;o
,q,ue.,os �re.stantes ,foram cplocados que na,o) havm. .;receJndQ nerihum '. '·cy\uças.. Tambem fOl dito a eles·
·e;iri<tràihitação.· Em st,m.·.maioria pihikSto, forrh�l., O �g(ivto\rno.; b��í::": '. ,:.'�' que b : que decidirem sobr� essas, "

" ,;' I, • .[' \", �' "\ , , \ "
' ,'" f' " : ",

'

, "

'

as
.

c!!,usas . ajuiz� referem..,se;·a hliro > procUf,a Oistlng1,iir," .,ássi.hl, r .taxas, bem como sobre se devem ..

<!Í'imes dê .furto 'e delitos; relacio- �ntre Urtla' in.anites�íÍ.ção;,. � pbs�-. ?eScar 01.1 nã.o no limite das ,aguas
.

. $Q.QS éOIn ,tóxiéos· e\ en�ri>ecen-. ção" e
.

a foriX}.a:lização <te um pro: �rritoria,.is
\
brasileira" é uma ques-

tes': testo. .

i '.. ;

.. ,,,,.. \ t:ão ,q\le cabe some.Iite a eles.' O'

I
� "

"

._ Em,' Brasilia,., "o ""minist�'o,: Interino' ;nesmo conselho foi dado ante-

R·
.

.

· -
.

. dl}s, Rél(.lçÕes: �rí���s,; Canralho . riormente em "relaçã.o à ldentica'

.'.;',:fl:.·:'l<,.·S·... D.·..C..,IO··. ·C·o·..,e·s. .(.

'. e·�snva:,.·:disSe ql.l8� � p�test1Jfoi;' m�da,' feita, pgr 'outros pais·es
.,

.

. ..�a�s '.a:" reáfirmâçãO ': 'dê f uma . �ul,:",americanos".
. '.

.
.. , 'PQsiÇã.o ja cophéci�' :e "·màD.iÍ��:- '. ': Brf.ty lembrou ai:O.da que �. re-

DI·". "U''O'·.I�.'C;I·.P·.a,,·s':.·
.,

:taq.a/', i40'Cáusàndo :stirPr� ·.,ab presEmtante da 'Marinha dos ES-
.

I��maraty. Admitiu, ·contudo,. qqe tados' Unidos, John Warner, este.�
"não: se esperava"','pel�. recomen:" . ve no Brasil nos dias 10 e 11' de

,.
. dação � barcos pesqueiros. pa- maio para tratar

.

de assuntos
.

re-

S·e' reu"oe'lH
. r� qile não pagUem a 'tàxa Cobr� lacionados com '0 ma� :territori{l.l

'.,
."

' .• : da; �o:Brasil.
.

" brasileiro ·e os direitos. de pescá.
';'0 ··Secretário. Viçtor' Sasse, do Go-. �'. ;

vêrnb, convocou os presidentes de

a�dações de municipios para uma

réun.ião
.

hoje,' às' 10 horas, tendo
pOr local Q auditÓrib da Celesc.
.

i'pesde ontem estão nesta Capital
os ..presidentes 'das. assoéi�ções ; que
r:;êunlilm as'murucipalida(tes :das· di·
ve'rsas micro-regiões do Estado, os

q.uai.S; de acôrdo. com
.

o' que foi
anunciado,

.

devérão acertár com o

Séàetário' do Govê:rno' detalhes sô:
b.r� 'ii' realização do '"Próximo Con.

gr,esso
.

dos Mu�dpiQS" de. Sa�ta
· Catarina. '0 conclavé terá sua du
ração e data possivelmente fixadas
no éQ.contró, de "hoje.
Nü �UL'

CO).'f1PANHIA CATARINENSE DE TELECOMU-

Acham-se. abertas 'as .inscnçoes ,para preenchimento
TELEFONISTAS, cujos requisitos mínimos são:

. a) �nstrução minima - Ginásio Incompleto;
bHdade - 18 a 25 anos;
,c) E{tado Civil _:_ S�lteira.
O salário' inicial será de Cr$ 245,00 e o período de trabalho, de 6 horas.
As candidatas deverão apresentar-se 'na, COTESC. local, munidas

de doc'umento, dé identif.i:cação e uma fotografia 3 x 4.
As ;nsérições terão início no próximo dia 07 do corrente às 8,00

II� JI(jra.�
e �enio" cfJcerr�ldas dia 08 às

\
�,3,OO horas

..
I..!!!!! �- ,ti "-_'.

GiE 5E1--'�r 1,Pt..... ,pt 't"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




