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PALESTRA

O 'Dr. Jorge Ibanes 'profeI:;'
rá, hoje às 20 horas, na sede
da Associação BrasilEjira de

Odontologia Regional de FI!>
rianópolis, palestra sôbre Ma
teriais c Instrumentais Para
Reabilitação Oral.

SÃO'BENTO DO SUL

o Prefelto Municipal de São
I /

,Bento' do Sul, Sr. Ornith· BolI.

mano,
: mando� 9fído, à Cârrl-a

�a (Municipal, soliéitando in

ror�'lções sôbre o 'Pr�jeto de
,Lei que élis�õe s,&bre o regim�,.
ludclkó dos funcionários pu·
lllicos 'municipais. P .... referidc
i'"ojeto se encontra na Câmd.
ra Municipal desde 8 de ju •

. 1 lho do ano passado, sendo .que'
I p�r enquánto os 'funCionários

[públicos municipais se orien
I am p�lo Estatu�o' dos. �vid()o
res Públ:icos Estaduais.

.

, ,

"

.

,

REiUNIAO"
\ ) '.

O Presidente' da Federação
dás Indí;strias do Estado de

Santa Catarina s: Fiesc''':::'' 'Sr.
Carlos Cid Renaux presidirá,
hoje, no Palácio diuí Indús

trias, mais uma reumao do

Conselho de Representantes'
da' Fiesc, Na ocasião haverá
a discussão e votação dos Ba

lanços referentes ao exercício
de 1970, com .0 � parecer de
Conselho Fiscal .e a discussão
e votação da Proposta Orça
mentária para o exercício de

1972, além' de outros assun

tos de interêsse 'da indústria.

ÇRICHJMA

II � ',O S!-,perinten�ente, do De
r parta�e.nto _��910{la_! d��,:âeIV
de,etan',!" Caflrri,hã, sz "O$v'ij.
do Pedro 'Nun.es e o PrOcura.
dor daquéia entidape;� Sr. AdI!
R;bêlo, se9u,iram, ontem pa�a
Criciumd onde in�ugurarão as 1\ ,

\' ,

novas instalações do Núcleo

IRegional do Sesi daqueta cio

�ade. ,I
I

I,

SP CONVIDA
'.

. � ,

'1' , .

: A Faculdade de Odontologia
I da Universidade '.de São Paulo .

convidou, .o professor, lV�i,rol)I<,l�
'Wblowski, da disciplína de

Dentíst·.ca <do Cuiso. de Odon-

tologia da 'Universidade Fede

ral ,'de Santa Catarina para
compôr a Banca Examinadora

da Defêsa de Tese'pari! Livre

Docência de Dentístíea; a' se

realizar' na próxima quarta
feira, na capital paulista.
É 'a primeira vez que um

professor catarinense \ faz par
te de Comissões Julgadoras
para apreciação de teses rià
Universidade de .São Pal�J..Q.
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PHIl.IPI • CIA. a sasa do conslruJor
IN!;O��

Os' promotores da III 'I";:lÍnco avi"·

taram-se corpo o -Senador Antônio
Carlos / Konder Reis, e'm, Brasí:i3.
'oPoJ'tunidad� 'em que o 'pariament:H'
prometeu S�t1 integral apôio ao crn

,"" ! preendimento ...

'.

sal, no

-", � '. 'Sob: os -olhzres desolados dos Ire
,

' q�e:ritadores', e' veranistas, -

a praia.� ,.
I

.<' '." V�i "Quem Quer está desaparecendo,
•

.

pára :,liar 'lugar' ao, atê�ó que ser-
'virá- de .

estacionamento : d'e veículos

de ontem ''O ,'.Iinistro
tentou' que <'cve sel',
liação pantidària

I

aos

Revolução, »aseando-se 'no ·antigo
185' da Constituição, que -torna.. '::::e·

legí'veis os r10adãos com ma��:i'
�

cassados ou direitos polHicM 11\15:
pensos.

O Sr. Alfredo Buzaid
. afirmou

que a "norma constitucional não tis.,
tabeleceu ,Um ,te de tempo, o que
vale dizer q�h� a íneleglbHidade fl';:l'

dura, ainda ('u'e decorrido o P:';::�f)
'de suspensão, dos dii:e'itos po�ítico,," ,

.... -> retsaltou- _: o '8'..a-·;
,

sil inová, o Direito ·Constitucion"l,-.
aperfeiçoaniX/ a vidai �artiflãi'Ía' _ e

preservando 'O funcionamento. das

ir{stituições' demo·cJáticas.
'

.

- G arti'1'l' 185 da Constitu'içao
- acentuou - criou, por interdi-

ção de direitos políticos sem .limi�
te de tempo, e o fêz, porql.\e, para

assegurar à Revolução
-

ai COJ:lsecu

ça'o de se1.!3_�bjetivos, ,não 15ode"ia,
auto-limitar-se: 'sem premitir q4e
seus inimigos' pudessem pôr em ris

co ,a legislacão. que instituiu pllr3
salva'r o' País Çla'agressão 'comUlllS

ta.

EMENDAS� ",
.

-

O Sr, Alfrede, Buzaid disse, que' !'IS

emendas aprf)',entadas no, Congres·
sü ao projeto' çlo Govê'rno .'são'· R-UllS
de forma qUE, de 'filndo, ;visando q
m'elhQria da redaçã�, 'sem' alteí:�r",
me � a surbs1 ância, "

Quanto às datas 'par� a realizáção
ças éon-ven<:ães .pal'tid.áriàs' 'o 'Minis··

t]'o da Justica abTiu a" questãÓ', ,'a('o·
t�ndo 'a me�ma :'política parq." a du

raçãü dQs" mandatos 'dos diretórios

\i��--------���--'-::;----,�---.\
-

�':�.1/
I' C.ia. Catarinens� de Telecol_DJlnicaç�es
I eOTEse

.

; ,:

SENHORES USUÁRIOS!
Mantenham suas contas t�lefôJ;licas. ,em d:iil,

, )

terivelmente até o próximo dia 18 de junho.

I,'

te� "é uma lamentável mall(,ha".

.Explosão
CaUsa danos
em

..mUlHeRau
. � '(

I A explosão d�, ur)la auto-clave di).
,"

fábrica de, la�icíJ1ios Ifermalil\
We'ege, de TIlumenau, 'provo�ou da

n,os materiais de grande morita e I)

ferimento em' maIs de uma dc'rel);l

de'.opel:Úlos sendo que três foram
'I '

hospitaIiiados em estadQ gri).ve. O
acidente acor,reu

I

por valta das

14h30m, sendo provocado pelo ex·

cesso de pre;:;são aCtlmulado em !],rna

das auto-clave9" O C@rpo de Bom,
beiros �e Blumenau atei�eu à ocor·

rência" sendo auxiliado, por popula
res.

i,nal
A Secretarià' dos 'I'ransportes e

,Obras está 'solicitando ,à' ernprêsa
contratada de realizar

.

os -éstudos
geotécnicos para a construção da" 116 • -

..
,. \.

va ponte que conclua; o quanto ano

teso 'seus' trabalhos- á fim de qu= o

Govêmo' possa '. realizar a concor
rência pública até o· ftnal do' ano
i A .ínformacão é i do Sr. Cesar A11)in,

,

que acrescentou! estar essa - firma
-

trabalhando no projeto final' de P!Í�, '

génharia 'na parte que não depen-
.

de das son(Ü\'ge�s. Ress'�1tou' o ' Se- "

cretário dos Transpcrtes e iObras .....

que o 'projeto, ,idiciâl .da nova POI,:
te - .que p1'evi[l. um comprimento('
de �25 metros --: p_od�r�, ser àltera·

.

do, tendo em vista 'ap .mudanças a,
serem feitas, na parte referente :loS·
atêrros ,de '1�;l'SSO', cula. largura' ,se�á
determinada pelos estudos ora ern

realização.

,
,

I

o ano

Mais .�8Ponte"i -na: última 'pâginª' : "�o

,; ,
,,, �. �.. ',

J
�

Márcia �e
� , '!

WiRds"or RI'\, .
"

,

JAe dia 24
\ /,

. \

;f).

Márcia 'de Windsor e' A:dri�1l10",Reis
clÍegan� à ê:Jpital ria' próxilhJ"'i€rça
feira",para esh'eiaí: .no dia 24, a pe
.!la ':Agenda Confidl;ncial. O, espeto.'
�ulo permánecerá em' cârtaz no TAC

,até e domiJ;lgo, numa promoção' (los
contabilistas ue 1971, da-, Ac:ademia
de Comél'cio São l\1.lrcos. Os i�gr2s
sos já se encontram à venda 'na' bj·
lhe'teria do :1'AC.

'

------....------�--��----�����----------�----�--�------��--�------����----------------�

Flamengo 'chega hoje
.•�'- ...... (Página, lO) ",..�.,. �
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Produção da' nectarina' 'vai It�g f�z,
\. .

-pesquisa
ser comercializada IODO de energia

,

,o Sr. Walter Antônio

Casagrande, da Dlretoria
Estadual do Ministério d:"
Agricultura. e o Sr. Joa

quim
� Falc6 Uriarte, da

Coordenadoria Regional da

>"gric'ultura') viai qram Dan

Brasilia 'com o objetivo dI'

trazer para Santa Catariha

O S()1'viço de Informação
Agrícola - Sima,

o Sima' é um sisféma de

íníormações com sede em

Brasília, sendo que os Es

tados' ligados ao siaterna
ínrormam'" OS 'p1'ecos dqs
produtos 'a.gr,,�pecuár�os de
seu Estado.e 'recebem a in

formação dos preços de
mercado do dia em todos, o,
outros 'Estados ligados ao

sistema.

Na região Sul apenas
Santa Catarina não partici
pava, necessitando de te,

Iex, canal exclusivo. Ago
ra, concretizada essa ve J ha

aspiração, a clf!sse produ
tora réceberá, através da

cooperativas e sindicatos, P

cotação dos seus produtos'
impressa, em todos os mel'

cados.
\,

, ,

--NECTARINAS
Pi Cooperativa dé Fruti

cultores de Curitibanos �.

mercíalizará a .produção (cl.c�

nectarinas e outras de cli
ma tenÚJerado do muni

cípio.
A Cooperatiya, resultante

da antiga Cooperativa do
Núcleo Tri,tícolà, reorgani
zada e transformada seguu
do oriéntaeãc de técnicos

� ii '
�

-;

do Serviço' 'de Extensão Ru

ral, congrega cêrca de 85

SÓclOS. 30 dos quais são Ja
ponêses do NúcI�o 'Celsb
Ramos, é deverá possuir
uma câmara, fr\goríficà,
construída através de," re

cursos própriós e d'e fínan
ciamento : do Fundo' de' De-,
sen;\·(11vi.m�nto dê S�nta. 'ca
tarina,

, :

Assembléia SÉ conoralul·a·
com MeDici por 200 -fullh'as-

.

,
.

A Assembléia Legislati
va [provou ontem, a re

querimento' do Deputado
Fernando Bastos, a expedi-
çâo de

sidente

l\IIén,Cl

mensagem ao PrJ

Emí��o Garrastazu

de, sclidarierlade

"pel« firme déterminaçãu
do Govêrnd em estender a

duzentas milhas nossa pia
taforma contmental."

O parlamentar ar6nist<l.
ao ))I'onor o requerimento,
sali ...n!ou que "a atitude Ilo

Gov�'rno 'b\'a'sileiro, além
de l'evelal' uma. profulHl,l
cono�iênCla da i.n)p0rtânc;d_
que assume, para a Naçiío
a ljl:ltaforma continental
atesta a sólida dlSpo'SlÇ�O
do Pnís em agir soberan I

mcntc' em face dos as'sll�.
tos d8 seu interêssc".

O Deputado Celso R,amos'
Fil�-o deu entrada (na As.

sembléla com o nr,ojeto d(�
um nôvo regime)�to ,interno
da Casa, composto de 3(/0
artigos, que segundo af1r·

compatibilizando-os com a

moderna sistemática exis
tent E". O projetá foi as

sinado pelos deputados
presentes à sessão ordiná

ria 'de ontem, com exceção
dos membros da Mesa, que

deverão dar parecer sôbre
a rnatéria.

Q
.
parlamentar arenista

informou ter consultado

Olb regiinentos' de Assem

bléias de antros Estados
(

aléM das ConstitUIções' fi'
. deróJ e estadual e \Is n01"'

mas vigorantes no Go'1· >

gr€s"o . NaCIOnal O pro)et,)
dá llova denommação à:,
cómIssões técnicas,

,

ar.l-

pll1D(lo em regra sua -&lixa
de ;:>[u�ção, e int;oduz a

fi'I'l[" das sqj:J-comissões,
que func-ionarão como ór

gilo'i auxilla�'es ,mchmbidú')
do', e:::lud@ e, elaborndío eh

p�ll'(�reres. Há um destaque
e_�p�[jal paril a ASS�SS9l'1"
Técl ;dj das banc�d:;ts e doo

. próprios 'd�putàdos. pre,·
a coütn�t3�

para n5se,-

Q professor Carlos Pas

s0l!i Junior, Coordenado!'
do Institui o Técnico d,e
Admíuish'acâo- c derênria,.

"-
disti ibuiu 110ta à Imprensa
comunicando aos ,universi
tários selecionados pa\r,;
CX�ctlall'E�m' a pesquisa do
setor

-

energético de Santa

Cata} ina, ,que devem Com

parecer, às 9 horas de

am�'lllã, na sede da Celesc
Os interessados deverão
manter contato com o as

SeSS')l .rla presidência da';

Centr;üs Elétricas de

ta Ca/tfrina, �r. Hélio La·

cerda, Esclarece � nota

que os' interessados potle
rão obter maiores' informa-

'ç6ê� na Secretaria do In5

tilinte, Técnico de Admi11Í�
r

� " •

tl'a<;po, e qerencla ..

Embaixador
,:'" J (

,fransês vem

"no diá 18
,

Está: .confírmada para
Em

FIo·

+rtanónolís. O Sr. François
•

de,' Labóblaye virá acompa
nhado de sua espôsa, de
sernbarcando às 8h30m no

_t\eroporl o Hercílio Luz. Às

..'

.

10, horas fará visita pro
tucclar ao' Governador Co-

i 101jlb.o �Sãlles e posterior-
mer.te .ao Presidente dã As'

"sel1JlJlé�a Legislativa, _ Pre
sidente .do Tr ib,l,ma I de
Jus' i('f.) Coltlandante do
DlS�i"tO' Naval,', Reitor
Unive.rsicl-acte' Federal de

Saonla Catarina, Prefeito

" >Mtil'ícipal e Arceti"po Me

tro]'chtano Após o almã-

·recenção ao Goverr..a
dor � Senhora, retornando
à G�Janallara no sábado pe
la l1:Hn} ã: o'

Pil! 'outro lado, fonte Cf!·
,

das Indústrias
de Sania Catn

rina - Fiesc - intormcn

qLl:!', durallte a' visita à el1

hdat!p o' Embatxadot· ctn

Fra;,c[l manterá contatos

com vistas a, uma possível
cooperação econômica entre

seu pàls e Santa Catarina
De\rtrã também fazer am 1

exj)'�.':'lção sôbre a Fei' a

IndLtstrial e Técnica Frar.

CCS1, a realizar-se em se

tembro _ na_. cidade de São

P�t! ti, cohtaMo \COm a paf

tirip:1ção de 300, exposlto,
res

, , o reSTADO, FltíJl'jan6polls, quarta-feira, 1? de- [unho ele 1971 - 2

. (

'fes-tival ,de, música
.

s rI nei�
I ,

,

�i
Catarina 'será desel{v�lvid"()

I

a 1)3rtit{ das 14 hora�,. .no
Cill'C Tc�tro ópera, e po
dcr[i!' � C011couer dLtpln"l
tHo'. 'c�1Iltores: 'so�istas

I

e

t()nl\:lI�tos "regionalistas.
I'

de

, \

sôra e os Ao primeiro colocado será

eorif'erídn um troféu oíe·
rccldo pela Câmara Mtlnt·
cipn I e todos os' conCOl'l'en

, ,

tes receberão medalhas dIZ

partieipação no I Festival

I
de Música Sertaneja 'de

Santa Catarina.

Curj+lbanos (Correspon-
.dente) - Um festival pio-

\
nerro está sendo progra-
matlo pela �ád,io C01'6t\(:10,

, •
I

de Curitlbênos, cuja reali-

zaçfio esta programada pa
ra o dia' 10 de JUlho Vln
dOl1{Ü. O I Festival de ,Mú
sica Sertaneja de "Santa'_

A': i,ncrições ja se acham
abertas na, sede da emís-

,
,

Malriz em FIarian'ónoHs - Rua Fr;wnr.ho:r.n Tnlsmtinn_ ,�2Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r 'O ESTADO, Florianópolis, quarta-feira, 16 de junho de 1971 _ 3

B o' I s a -�:de Florianópolis IrESC 'quer Od.onto�uuos pre�arªm
, ,

-
I.

operar cem Jornada na Caprtal'
aumenta o seu movimento computader

UIl); montante de '.. z!}nd,) €1'S' 10°1°° e

Cr� . 270:'067,00" A Funda- Cr$ .200,00,' O montar-
çãá .Tupy S. A. apresentou 1.". das . 70 mil ações da
o l11r,iGr ;,mo"ime�t� 'de Flthmçã� Tup'y' S" A. ne

açêes ellj,o, v\\l.@", \b��,tário ,&,ó,<lÍa'cl'�i p�,�a bôlsa na s�:.:
minimo era de Cr$ 1,00 c , , m'luà passada, atingiu a c�·'

'

foi negcciado "da' se·guintp. fr:[)
.

d6Í'. Cr:$ 202.800,00,:

ftss\ociação 'C.omerêial �'e�l:a"
na mira dos Cânlel'ôs',dallki

,
• ,� '.. ' '. 'I

, �
"

.

�) :�
,

\,
...

'

.

,

Em nota, ·dis.J;ribúj<'la ii' :,tiC!!l'�m:, corné�cio, irreg;ular,,', "

Imprensa, Associação, do·. .. iÍl;r�ndellJ, .�; circut�ção', 'd� ;,
.

merdal "ele' Florianópõli� , pessoas, 'nas/,' cillçadas,' ,o".'
infó�'mou . que r{a" ·ú.ltiÍ]�'a acé�:;;o '

às, lojas, ',vitrin:es � ��
,

-d' �A so' I'nço-es' ,

/"
"",', as s <.:�,

.reuni.'io' de sua DiretOl,iã", ol?up,ü:n � j-negularmente es-,.' �:,' l)�d�stri;is ..de, tbdo-

,-''''' ". "
"

'." CIalS-' e
, .

' Ideliberou
,
tqmar posiçã_o taéionamenl ps; ultráp,:lssan- ó

_,

E":f�clo, será promovida,
contra os abusos prilticadús do'�,� .. ·�éia -:hora 'per�ltida.,', "])'e'111" As§o�'iàção' Comercial
por camêlos e coínionet�s' - 1;>e' ôÚtrq . pàrte,' pl'oc�ran. ,

. dé F:16rta�finolis, tendo cli.
C'om vendedores d'e l��:'fn·s,( 'do, Ispnsibilizar '"as' anto:riCla. " \ \ � ,

,c, '," ,\ -,
i'- �":.I@('�l,·'dos h1a1:la1l1o�, o

sendo que, a r�solu('ã'o."�pm', . des' ,para, b probl�ina. 'a As,
.

"

"
' ,

'c
.

_ Clube 12,' de Agôsto
'

atender às reclamações socia'ção �ol1).ércial ',de Plo·

riánóp,olis ,dirigiu ofício ao�

lS�cret.ários ge,' 'Se,gurancê)
e InfQrniações,. da,�Fazenda,
a<;> . PrE1fé'i�b, Municipal e

Dire' gr ,dq Detran.

.. I

'A Bôlsa de VqJôxes de
Florlanópolis continua des

pertando grande ínterêsse
dos investidores no merca

do de ações, tendo regis
trado na segunda, semana
do corrente mês um movi-.

m�nto de. 131.,267 títulos

apr�sentadas por vários dê
seus associados, .

Segundo <l Associàção, ,Cq.
merdal, nos úHimos

..
te)1J'

pos, as calcada!s e l'uas de
Florj�lllópoli�, tem' 'sido tQ'
mad;.... por cam,elôs e ,I(eil"
dedOl'es . de: rifas em 'ca
miO;letes 'númid�s, de altp
falal"tes, �úe :�lém, 'de' pra-

maneira: 30 mil títulos a

razão de Cr$ 2,;;0, al ... iin.'
çando 6 valor dé "", .

c-s 75,000,00; re mil titu-

10s, a razão de Cr$ 2,7(i,
atingindo o valor ele

"'.

CI'$ L7,(iOO.Oq c, 30 ln)l tí
tulos .de C�'$" 3,34, totuli-

Ainda 11,0 mercado nncio
nal foram n�gociad,�"s' 60

mil ações da Indústtia. de

Fécula Companhia Lorcnz,
cujo valor unitário era de

Cr$ 1,00 e foi ve'ndid,n a

Cr$ 1,10, atingindo ;a 'imo

portância de 'Cl:$ �9' mil.
O mercado regiona] -a,pro
'sentou

.

um moviment.Q' de
/. :"(': f \

.
venda - de �,467,., lít\ll,os "

ri\)
emprêsa : ça,etf!)fi'o �rl,\l)CO
s: 1},;" a' rafão ,:Q� Cis�. !,Q,o,
�ne ' tO�i1Aiza,t'aJlílt ;':�' ',',' , , .

Cr$ l.267>�0, v , ,,'"', ',' •

O 'Presidente: do In,sti,h,I"'
to ,ele Previdência do Esta·

do de Santa Catarina :

---

',Ipese '_' S\', Luiz A\bútv
de Cerqueira Cintra, pre

tende firmar cOÍ;1v«%nio com

a Celes�, a fim de que os

serviços: de 'con�áb;ilid_atjp
'elo lpesc 'sejam

.

executades
através do "computa(;]or '�eleo

.. "t\I:6n1co' da,q1;lel�" emprêsa ,

"
N,l."sl c -scntido o Presidenfe

. do I pese, já .manteve con

?�I!ctos: c@� 'os" ,dirigente$,. d:'�
'Ç,elesc, �, eB;! seu', pr;(>�,i111o.
despa,rho

; cóm' o: :S_ecJ.let*rio
::d�s Servíço's" Soc'iais,-, Coril·
: �tl Ban,d.tdra'· lV�aia: ,�\'á

. (, '

.

apregentaJ' seu p�a-J;1,9 y;J,!i,Pl
;,aprov,a'çãlQ; antes :'de' ,fi,�ni�n'
\, @, r\'�eri�o!.· cõn:v_ênI�' �111;
> Ct'I�sC!.,: .. ,

'.' ',:
,

, ,.:, ,""

C3ldirlalo'/
" Q8.Ffej'rf·
éC ch�'lnado,

:' ,A CO'rllissão, ,examinad@ra
dó ,con'cl\rsó" de : p.o�'téÚ:o d;o

. Juizado de, Mcnorês chaura

;7à-. "EUNlÃO,,,·
A ':7ã: ,Reu�íã'o de.

, 'F'N]"l'O('!O .
das As!iociR,çõ,es'

As�o� ,.. - r01l1rrf'r'1is e' Indusfri�r� "rl�
,_ '. J

'eiacões "Comerciais e In ;' �nnt8 'Catar�na e Pfélr1é.•
, , .

'I <,', De otítra ,pa,ite, adialúa-
��lstriais ' d'0 ' Santa' C:>j.ari- t

• 'mos ,e 'J';lÍ3i'vinclicaçõ,e,;;,. d·o. "

, , .
",

O ,informe- que "a, prova ,d\�"

na;' a _realizar�se 'no próxr , En,llwesatiado- Ca'tarlnense,'.· . , ,', '

,
'

J,
'

,

• -
•

'

.. Português do - refei'ido CH':
'. s� será' realizadã, ]10.' prf,

,', ,
,',.

, ..
'ximo 'c)ia',. 21" às ",13 h0I:a".

>,,' :/;,: :�'..,':,1' na _'ex,.,F�!Olll�',dfl', de;",Pjh�,i-, . ��z S' .;iJ_f.-:�r _�, .•.Y t�::. '''' 1J)t. ...�,.dh < ",,, .. _ í
'�';,'; ,'.4:;; ,J.,r'''''',Jj:. sell(lo�"l11e ·'os-'Mn(if\Hn..

'

>.
,r, '\ '�. _� I

•

�

•

�
• •

..

r,
.

,Sr" ,HlÍ:mbertO' Montz, seno ;
.. F1.orümópo'lis. . ".' ': "., . �os. ',lue nao' 'éumprH'em 'IS

'. '.dp: a·prov.adas .. as' :contas d(� '-. Pór outro lado 3 convi, cl'iligêncj'as 'exigi'da,s nã,)
,: :. mesÍno . eiXúc.jcio e' di,scull-, 'te: da � Fede'raçã�,' fOl11:ott •

·l)odpl'ão,. fazeI' , ii ,prova�
1, da, a{ 'Prej50s,ta .Ol'çarnentã.' parte: c;1a"reunião � �D�l�g.a, .'

'

,
.' r;ia pa,ra. o ;ano, <;}e" 1972:' Es:' do' Heglo:r.uH d'o 1'raba l'1lo

'

tivel'.a.m pl{e§entes ,os"repre.' 'Santa' Ca:tarJ.rí'a;:,Sl1,; diI'·�·
sentantes', das, cidades de"' ,BeBi, M.ql:ler;,'r:riÍ'fel',ilid,J
'Hajm, Brtisque, Blmnenall, '

na, (·casião,' paJ'estra,: sô'bre
Rio elo Sul, JoinviÜe', La, Problernfls' do, Sindicalismo

.

gúnH, Tll·l)aFão,
.

Cric.iuma (; l\!a'cicnaI.' .

_.'

,no para 'frigorifico uo
..

lado: .está' isento do ICM '

'"

\���'_'.MffW u:y:_� 'I --_..,.,. �"""'_"'_""'_�-"""�"'-���---"".ípiiooi�...jU.�r\->

Transfira sua p'reoc�pação de com�rar,' vender (lU alug,�r
!;t'u imóvel a, 'PREDIBENS' lmobiliária Lida. - Ru.a d,os
Iheus.no 8 Edifié-iri Aplub - sala 92, - 9,0 andar.

(!jJ�� <, , .

q�: I:;}overnador' Colam ,,)

San�s� as§inou decreto "es·
�*;I',t. \ _.t

'tab'êíJ.ecendo susperrs'ão elo

ICM para o gaelo suíno vi,

vo destinado a frigorífico
estílbelecido no Esta�,o, ele·

vidamente inscrito nà Eti

poa, desde que a operaçRo
seja garantida por n.ota' fis
cal de entrada emitida pe·

lo destinatário. '

I

O rlecreto estabelece ai.n-

da Que a responsabilidade
tributária suspen:<a é tran5·

,feri'l". ao. destinatário, ser:

elo l:xigível o curuprimento

da 'ôbrigação, rias' s;Íid'ls
par,a' consumidor final, pa
ra onh:o ,Estado e de ani

mal abatido, OU do produ·
to ;.'esultaJ,lte do seu bene·
ficiamento ou industria li

zaçãu, A obrigação persi,,-

tirá ;ünda 'que as·"mercado·
rias ou·. os produtos,. resul··
tan;tes de sua industl'iali·
zaçã-; ou beneficiamento '.

sejám objeto de saída is�n
ta ,Ott não tributada pe

lo ;mpôsto, assim comu,

q\,IfII:(]O forem 'consu1TIidas
no '.;trópr,io estabel@c,(rffiln, .

• J
'

to, mesmo por peredm.�!'
to ou deteriovaçào, A

isençilO prevalecérá' i,par,.
as "ddas de suínos viVos

de ,1ss,Oci�dos p�ra Co�pe
rativ"s de produtores, des
de tlUe, acobertada por no·

ta fiscal' de entrada, emiti·
da pelo destinatário:

A nota fiscal q.ue, ref�-
'riu entrada de sULn�' "lw
nãõ' gerará crédito, apro

veitável, sá'lvo se áCOmpl1-
nhaoa elo talã()' d� quit�u
do '1(,M.

\

Edifício TANIA MARA na chácara de Espapha

Incorporador''''':'_' :.Dr. "G�audionor
-

-:- Scapet-a Borges

_ Apartamentos com
..
3 e 2 'quartos, Living, 'cozinha, ,"

banheil'o, 'dependeneif:l de empregada,
ENTRF.('X!� EI\f MAIO DE 1m2

PRO'�8AIIDA

PAINÉIS'
E CARTAZES

EM, ST_! CATARINA

R. ÂNGELO DIAS, 57
c,p,480 -' fi", 22'1457

, (

,I

f

\

Financiamento, Província Crédito Imobiliário S. A.

A C01TIlSSaO organ,izad,ora da II Jornada Catarinense

de Odontologia' continua realizando os PJiewa1,.,.tivos para

a
I

realização do .certame na .Capital', marcada para o pe

-ríodo de 29 a 31 de j\'ülilo vindouro. O conclave, Ii]>\'le conta
com a colaboração do 'Departamento �le Exlielil<s,ão. Cw.ltlclI"1l

da uísc, C proraovido pelo 1i>ep�l,'-tailil'Le,nt@i 0iep,tíJiieo. da

Associacâo Brasileira ele Odontolo,gi,a.,"
.

Segundo os promotores, a 'jornada objetiva intercârn

bio ,
c:ie,ttífico,cultural 'e social dos profissionais catarl

ncnscs no campo da ciÍ'll1:gi:.1 odontológica. O conclave

será desenvolvido em sete cursos que serão ministrados

1)01: protessôres dns li uiversídadcs
,
de Santa Catarina,

São Paulo' "� 'Rio Gr<tBdc elo Sul,

100 ' Indústrias

Oferecem ótimos émpregos a cidadãos suiços Hd�\",
miliqs, s�l\hores, senhoras, rapazes e moças) que,
querem voltar o viver em seu país.

Qfe�ecetn:
1) boa remuneração
2), oportunidcde de aprendizo,glem ou especlollzc

ção com ce�bif,icqc;l.q - conforme Q ilda,de

3) viagem a Suiço gratuita
4) morcdio pronto q espera.

,I

Um repnesenkmle dos índústnlos: sulços virá breve
co Brosi] tRi0, Sião Paulo e Curitiba) esp,eciolmente
par,a contoros pessoais.

I

Os lnteressodos devem preencher o cupom abaixo

e enviá-lo poro o seguinte enderêço:

U Presidente da .Associação Odontológica de Floria

nópolis,' professor; Del�o Tava\es,. _
confirmou a presença

.ío titular c1"� cadeira de Prótese D�út�ria do USP, proles-
50[' �{eynã'rc\o :rodes,q'ri-;- que aboí dará o tema Prqtese Pixa

Qutros pro'fessôres paulistas e gau2hps d.everã� '�'espOl).der,

I:10s próximos dias, 0' convite 'qll,e. lhes foi fOl,'LJ;lu�q.c1o neP'a

proÊerirém, palestra TI,à n Jornada' Catarinense de 0[10'1

tolo:-1ia. '

"

'. �', '.
.

- • l' }"

També';:n 'o iúófe$sor Léo, '.W,;,lmer· Slrff(;l:rt. tit.l!laJi da

�adeira cie lVIate.úaúi De.n!áriGls, e1::\ Faculda·de. de O�tl').nttJ

-lo'sb da \JFRGS,', t_p,j;n'béB;! eonfirm(;u, sua partiC1l'l"ção lia

. j.omada, ocasião 'em q�{e miiBistrlil�'''':' 1!1,m 1l1U'S(} sôlDJ'e. Ma·

,\er1ais B!estaul'àdores:"_e TéQnica �,e, R:estauraç-ã@", Bu,urus

'�onfereI;é1s:tas" e�t'�'e \'/s, q,\,l�is 9' p'],0J:essor Ellellt;é'j,'iO lVIe\l'·

. t;;15, c1e�()j:'ào '-c!.')11ü'úónar 'ímas p,resen<;as no �C0JilcJrave, nos
� ,� � �,' .' �

-j:l-róximos' , �ias!,; ,., ; ' .....
.' 7_. <\

-

,

t' ,

Pius Ba,wmgort.n,er,
'Av.. Víeiro Souto, 8 - Apto, 401

2000.0, RIO DE J'áNEliRO ", GB. (lC-371

(Favor preencherc com letra de imprensa)
r-,"!,�---------------:------------------_

...

-"'!"t----"l
: Nome completo: ••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • •• :
I _ :

! Enderêço: ••••••••••••.•••••• , i'
I � �

I Bairro:; ••• 0 ••••••••••••••••• , Tel: ••.• : ••••• �. ,

: ' :�
: Cidade:.:........ I .. :: ........ E�tado: . � ....... :
I :
I 's' 2'
: Quem ql/er voltar paço a, ulç,a. '':

, ••

.'
.

'.o
• ',' •.••

I
•
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E VOCE,NUNCATER:
...

CASA 'PRÓPRIA?
/

! ,

'Todo mundo está construindo sua casa próp�ia. Só você
.

t
' ,

não s·e decidiu!

A,s' facilidades !?ão imensa.s. Financi,ament,o em 10 ou 15

I\lnos;,çonstrução' imediata.
; '," .,

, $e "YOc;ê já te01' f,inan,ciamento, n:45 çorn.st-rui,mos, a. sua

},�'asa. Mas ,se yoc:ê 'ai,!lda não tem, nó,! além de c;on!�tru\ir� ainda

financiamos' a 'sua casa própria.
-í

..

Venha acertar os det�lhe$ c.ono�co.

Não, entregu, a construção de sua casa própria às mãos

� q��lquer 'um; confie à Construtora MulJ.er. Assim, você terá um

�ervi,ço ,d� �I"to' g,�barito, co.mproYad'�' pe.l.a,".,��periência de -muitos
\ 1 Je- ..

iall'os. _ /

r·u,do é de primeira qualidade. Fôrro de lag.e, aberturas

.'�,fl'l' mádeira de lei" ferrag:ens dá latão ,cromado, louças CEliTE,

met�'ls, sani,tários· DeCA, rebôco de ma!rsa fina e pi,ntl,lra plástica.

� I,' < ,f

I' ,

,
�, "

.
"

I.... rDNBTAUTDA� rnULL..J::6 l.IDA
Rua Flílv'i� Aducci,763 ·1<1 andar - E.STREITO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�ANcQ'C�NTRAL'ACELERA o
'. LANÇAIUENTO DE' NOVAS' AÇúES! , I

,

Somente oito' dias serão necessarios de agora' em
'diante . para '0 registro no Banco Central de uma

emissão" de ações parà : oferta pública'. O diretor de

Mercado de Capit<lis,'Sr, Francisco de Borii N'3tO to

mou providências para, ampliar o setor' de -anãítse
de projetos e simplífícar' as rotinas, tendo em 'vista
facilitar o acesso das fiavas ações ao mercado.

Nos últimos .meses, em face da expansão do mer

eado 'd'2 ações,' o . .volume .de .pedídos de registros .

se

elevou' sensíveímente;, obstruindo o' setor' do Banco

'Central ,\.qu�· ex-amina tais pedidos. Apesar' disso, s,o
'mente dependem de exame na data d·2 hoje projetos
que deram entrada a partir de maio .. Todos' estão em

fase fin,al de estudos.

MAIS: VELUCIDA�E'
,

.'. �
.'

· , "As au,rorida�es a�fé(i�tar� gve, .

a
. éonti�l!Íar o rit

mo al,uà( de·' 'éevação .' dos pedidos de regisÚ'o de no

V!J.S en;íss6es;, o
': me��'aHo rêêéoerá ·':�ovos'.; títulos ,em

" ,.1'
.

""1" t" ,
" . r

velocidade ';que<pó'dê,r.á, r se r�qulpaia.r, à chegada dos
novos ':recu�sos\�:' ,:. " < j' ,," , ..

O ,Banco G.chtral Verific!:j. que .dCp01S· ·que o mo

vim-.:nt0 :n�s Bôl�as d�), valôres 'se 'el��ou 'com 'a atual

i'nt�nSi�í1d�.'· 'as .' em���sas "paS�'ir�m' a', tdr 'condiÇões
de pletto'ar os:' �iéc)1q;·ps. dê,ste ü1�rcado, ....àtravés da

colocaçãó/de n"l.vâs .açpés. O':'; 'Q.ados ofici�,is: mostram
que nãà

. .aj?Cn.as' Ô I .yq!ume . das �in;ssõ�s yefu expzri
.n{ent:anclo, u1l1á·�eleva.çãà ráp'itii paralêlamimte '11. ten

dênqa :.·tla Bôl:S�<' �ás: ;t�,�bém.· às enipi-�s:às,;�êm ten
do condições 'dee..coloca:r: 'Stl:'ts 'ações. po!n "â{tio, s,sndo
tais emissõe�·· disput'ldas �avtciiim�I'\t� pelo �ercado:.

!., .- " 'r':

Está- ' a,bsor,êã�' 'p�lo � . mércadci .dos novÇ)s lança
.

" mento�,;:'-:�égü�d6> 8.10
.

autóricià�és, lé a. maior ..vantagem
óecorrente .

dá' prbjeçãó.· �:tingida 'pela .I{ôlsa· !ltual
m,pte> PO\S tals::i:ec�r,sQs são os que efetivamel1te in-

· gressani. 'n� eDfpresas 'para financiàr sua 'ampliação
e. f�rta�e�i\ll).erito. ,,' :.;

., .

,.'
t

O �r:. Sitri}y .. COhu, . presidente do Banco Metropo
. 'iitano d.e. in":�2!timentos, o�tem instalado, cúacteri

�a su�� q-rgurli:imç.ão curho �'Uni. banco palfà' promover,

combifiaçõ'es' eminesa'riais".' Seu' objetivo é o de se

esp�cià.lizar. no aconselh!J.mento, sustantacã.o e finan-
·

cüuilento' de fusões e incorporação de efnprêsas, s�

guindo r a:--:tradição .de 150 anos, de seu associado, o

Hambrç>s ,Bap.�·d;de 'Londres.· ,

.

Os cÜ'J;''etores d�à Han1bros.- Sr;:;. ,Rolf Delborg e James
}I[!llkós/�.vieràtn _aO Brasil especialmente _par� pr'2sti"im

. ,'_ 'f' ...

� '.
.

b

ao . mstalaçao do noyo banco . de investimento brasi-
leiro, do qual participam como acionistas' rhinoritá.. \

nos.. " . I
'.

- Duta:nt� , muitos anos, -'-o disse o. Sr. Samy
,Cohn -'- o· meil, .

crônico de grande p!J.rte das emprê
sas bl'asileims' foi a subcapitalização, a falta de boa

admin�stração .

e os' custos desproporcionalment.e
grande's RaÓ.· seu tamanho., O, sofrilnento que elai
decorreu convenceu muitos empresários

.

brasileiros
da.:. necessidade de união. Mas a fu'são de empresas

€nvol):e nã,o 'apenas a necessidade de um , rigoroso
planeJameI�to, ,como também de um financiamento

,. !1ccessáriq.· à ,6onsoÍídação da nova tqmprêsa. Nosso
h.\.ll1cO se !lsp�.ci�lizal'á nestas operações" uti]izaAClo
iflclú�h·c.� exp;eriênc!'! de q'uase dOl� séôúios de nos
so }!.?soc\ad? inglês.

O Sr .. Samy Gohn acredita que. o m9dêlo inglês
.,elo lUcrch:ant b!úik é� o que mais. se aclaptti.· à.s neces

·

sid<.ll:lc·s 'àtnai� ';elo desenvolvÍinento brasilhro.
.

DEPOSiTOS' BANCARIOS

Foi 'de 43.3,0!� o índice de expansão 'do's deuósitos
ba.ncários em ,s'ão riuIo' no. primeiro tr{ü1est:e d."

·

1971 G;n :relaç'ão ao. me�mo' período elo" ano' passado.
Isola�ia'l'llen�e ,cp.nsicle.raclos l,OS c]epósitos·· a· prazo su

biràm .' numa i)fopor�ãó ,de ,136;3% e' os' depósitos à
vistn .ér·:;scenlIn· 'em 37%.
Às' ,�plica(;ões da .'rêde bUllcátia particular também

aCll:oarfln1
. incremel1to

.

nos três primeiros. meses do
:mo, da O1'dem de 46,9°0, sendo 46.6% para o setor
da produção G' 56,3°'0 para o comércio em ge,ral.

•

que aiO
. No instante em que os podêres

públicos e a. iniciativa particular de

monstram' sua preocupação para o

aprimoramento. das potencialidades
turrsttcas da Ilha de Santa Catarina

há alguns setores que ainda merecem

profundas restrições, se quisermos
analisar com. imprescindível realismo
as possibilidades de FtorIanépotís
prosperar e se desenvolver com o

.

imptantação dessa florescente mdus
tría, Para que a Cidade conheça ii

medrança. e o progresso corno pro.
Guto dás rendas advindas da explu
ração do turismo, lnui\p ainda há

que sé acrescentar ao quase naua
orerecído aos turistas no que diz i'cs
peito ao I contôrto e à segurança nas

estradas que' demandam às praias do

Interror da Ilha, em diversão púbti- ,

ca, na Cidade mesmo.

Não' basta ao turismo, tão somen
te a paisagem do nosso litoral,

-

que
todos reconhecem deslumbràl1t-�..

Igualmente não é: suficiente o esfor

ço' u�Ú.�teral dos .

poderes públicos,
isoladamente,

.

ou d� .apenas algu'ús
sçfõre� . dà iluciaÜ:V-á privada q\lC, de

.
" \. .

tu;ls anos para ca;· '�'em s·� apereeben-·
do do seu. papel - iln}Jortantissimo
- no iAcremento h�rístico. Todos en

�fim, .pQder plÍQIÚ:o, iniciati'va priva
da e a próR_l";Ía comunidade, devem

"

..

contrtbuír cm seu favor, através de
uma açao íutegrada .e dínamíca.
E. não apenas para o turismo, mas

prmcípalments em razão da ,própria
afirmação c,ulturàl da Cidad·é; é de

se lainentar a qualidade das nossas
I

casas de espetáculos. Muito embora,
reconhecemos, tivessem sido' efetua
dos meihoramentos em nossos cine

mas, màis ainda deverá ser realiza

uo nesse setor .qe diversões púnli
cas, afinal um dos Ú.nicos 'de que dis

põe o rloríanõpolítano para preen,
cher seus, momentos vazios.
Por 'outro lado, é 'preciso que. se

diga, a' bem da verdade, que a cate

goria dós filmes 'exibidos em nossos

cinemas já apresenta. alguma melho
ra e. Iiá a disposição anunciada de
'melhorar ainda mais, proporcionan
do ao público a oportunídadg de as

sistir as boas películas exibidas nas

grandes cidades 'do País. Florianópo
lis! Coentro uníversitárío, sede dá cul
tura estadual, contando na éçmunt,'
,dade com um considerável -contíu

'gente de pessoas sensiveis., à
'

artes,
.

não lJodia mais sequer oUIar os car-

tazes dos ciueIn'as, que até_ há bem

pouco só n10stravam os. ';l\1a'ci�tes"
e os "pjangos". Ag'ora; pelo bJ.enos,
embora. ainda mereçamos maior con

fOrto nas casas cinematográficas, es

tá havendo a preocupação - elo-
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gta'vcI sobremaneira - de apresen
tar espetáculos que poss-am elevar o

mvel cultural ('je urna ponderd.vel
parcela da população. \
As perspectivas nesse .setor -:-' ca

sa. de espetáculos - são bem me-

1.\101'es do que as. apresentadas até
há bem poucos arios. As reformas'
realizadas em vários cinemas e a

anunciada construção de um nôvo
são a prova disso. E diga-se, já não
era sem tempo, pois há muito que
Ftortanópoíís está a reclamar um cí-

r,

nema de categoria, onde o espeeta-:
dor tenha o conrôrto que sente quan,�
do vai assistir a um filme numa cá
sa de espetáculos do Rio, dc' Sã�
Paulo e mesmo de outras cidades
menores.

E se os cinemas estão melhora'ndd', .

é bom que nos lembremos ta'fubém
do Tea.tro Alvaro de Carvalho - nos,
so único

.

estabelecimento no gênero
- que até hoje não dispõe de �m

1101CO aparêlho de ar condíeíonado
com que suavisar os rigores d'� 1em-,

.
,.

l
. peratura durante um espetáculo ar-

tístico ,ou uma sólenidade. .

' .

Estas e' muitas outras' são 'as fa_
fuas ,que �-ind.à. :h�je .f'lO�DÓPOlí!l
apresenta pa.ra. o çande núlÍlero de
turistas que anu�lmente visita a. ci
dade e pa.ra a própria CÓfrtunidade
que aqui Vi've;

.

teza: trata-se de um , 'ex':governador
que dá nome à Ponte que liga a Ilha

de Santa Catarina ao continente;
Caxi'ls e uma cidade do Rio 'Grande;
Próspera é' uma companhia: de' mi-
neração em Criciuma - e assim por

.diímte). ,.

Pois bem; !'endo um 'profissional
de extrema correção, leyou avante a

. tàre,fa' e mandou o seguinte despa-
. "cho. p'ira o JB, a respefto do. jôgo.
Hercílio Luz x Internacional: "Este

jôgó terá lugar na cidade <;te Lflges,
campo do Inter. O Hercílio Luz é

. o melhor time do 'Estado, �

ao pas'so
que o Inte"rnacional nao ganha de

ninguém. Aqui o torcedor pode ficar

tranquilo e colocar um palpite sim-'

pies no Hercilio - é ,'i. maior barba

da do teste", No domingó deu In

ternacional 5. x 1 Heicílio Luz, frus
trando os 1.265 -apostadores citados,
incl'uido o meu amigo Luiz Acastro

C�mpos( Gonçalves, que' errou Justa
mente êsse jôgo. Quanto ao MarCÍ-

lia, conseguiu �azer 1 ponto, perden-

será feito um levantamento do que
está s·mdo feito na area d!J. tecnelo- I

gia educacional, no Brasil e em ou

tros países.

PRIORIDADE
O ·professor Newton Su.cupira,

afirmou que o Brasi'l "continuará es

tudando 'o assunto como problema
.

prioritario, embora· reconh,ª-ç(j; os p'e
rigos de um!J. ,e�cessiya ......tecnoloiga ...

.Para diminuir esses p2rigos, o pro
fessor Sucupira l:;teha que "a utili

zação da tecnologia só pod�rá ser'

feita através. de uma pLanejamento
·muito sério, pois, do contrario, es

t.aremos pondo em· risco um dos

pontos basicos da filosofia da Edu

cação que é o bom relacionamento

entre professor e aluno".

UNIFORLUIZAÇAO

O I professor William Harris, da

Bow!ing Univel'sity, de Ohio, qüe foi
o p,rimeiro conferencista de ontem,
levantou uma tese copsiderada mui

to import.rmte pelos professores:

.1

'.

,

,

_E�-l[JILjHKJÕ DO 'MERCÀnO �� {
--

';:. �,' :,:( j
,

.. '," .' :",,:A:
,

·AcJ;e(tlit�in.- as 'aütorjdàde,s que cdm .

a '�le;�açãp rár
pída 'de> vá'ro;r 'çia.s;'novas �m.issôes, o' mercaQ.o pOssa.
passaI' .a .um� fàse' ·de 'eqWIíbriQ, porq'ue' a. oferta 'd�
recursos.. crzscerá simultaneamente 'Com il." oferta de

títulos, . ahstiü1do as bruscas' oscilações. que, vêm se

_'-�ye:ijfic,apç{Q.·;,."·':�, i, """,: 'r" '. _' �

i _- ,.,.... '
. ," Un1

.. � di)s' fat'6,res que" vêm'; contrtbuindo: ,para a

eievação do voíume' de pedidos 'd�' registra de. emis
sões é '. ó· mell;o�. ap��elham�ilt� . d'a�' insÚtuiçó2S do

I'percaq,0 .::.:.' báncos" q� . inv�stiniento.· e' cortet6ras' :_,_
IlÜl.S o B�nco,' CeIltrat:-Í:métende cOi�bor!}'r"'para esta
niaior velociéla'liê, siÍnpiific�pdo se4 ptoce'sso de exa
me. O" processo.:; que:. �.Steja instruído com os

. docu
mentos' exigido's 'não . pe�má'ne6'erá' ,mais d·�'· oito .dias
em eX�P.1'e. "N�tÚ:rál�n�ht-�. o' �xame l.nao· poderá ser

deUcient� ,.;_� pàrq g!l:tançia ··d.o' próprio mercado .'--. e

h-a . uni'�. çonjú�tó,: de" cÍocumÉnitos .

e :'informações exi-
. g�âas. '�I11� deV�:fã,o s·ér ,'f�rnecid�'s: jlJ.l1tameri.t� com o

... .._ ....... , __J, ,
'.' . '�.

'. pedido" de . régi,stl'o.
.

'.'
Os ,: novos, ba;lcos de inye,stiTnento -qui:!' vêfu sen

,�o cI;i:'lqós,' ségúnçtb
.

,a.creclitâni os. dirigentes do Ban
co Central,. texao. pleÍ1as condiçÕes de Jor�al.ecer· o

·

Vi�rcado,.: cier çapttais. iAté ,'lgoxa' forám f0I'l11ado::: oito

,.nd'v9� �arl.ç.os, reíiuÚàritús de 1\ISq8:::' de,' ji11anceiras,'
elevando. 0, nt.;tP.1:�ro.· ge' .. bat;lcos .de ,Ín\restimento'-: pata
38 ., Tedüzhjc;10 '.de 4Ó' ci nl1thero. de finarfceiras. Três
.' .' "....,. '. .' . �

outros' banco;>:, de inv.estllnento I, estão, érn' formadi,o :_

doi� ·f!.ni· " �ao ,p;ã�IO e,.,um 'e11'1 "P?�to', Àlégr'�: - �. _pro-
vàvelmerite serao f(n�nlaàbs, 'mais" UÚl.· ou dois.

"

,

. \', .
-

-

As . novidades
':Mard1io Medeiros, .filho, é o res

pÓnsáiVel.. direto :pero fato de 1.265

pess&as .não t�rem logrado a vitória
no teste nO 44· da' Loteria Esportiva.
Âssim::' �atêí'lio: • corno ninguém
ignqta:' é' o' corresponde'nte do Je>r

nal dÓ' Brasil' e� S,!J.nta Catarina: o
, ....... "i1\- '. ,

JMna,1 . :do Brasil, éomo POUCOI3 dei-
xàIn de' sabe;:, é à orgão mais sofis
tiCàdo '�!i m'iprimsa nacional - bas

tá _dizer" q'u.e úarcíliq foi "esçolhido
seii repre:;'e.nÚlÍ1te não. t so 'pela ..sei..!
talento e .vocação P!ira a imprensa,
mas. tambéi:r(. pelá. elegância que os

tenta' e pelo seu 'perfil, muito seme
lhant� ao: de Lord' Byron a�s 27 anos

dê (id,a4e, tO'nf�tme const'iitou o De

pártaIhel�to-;" de :pesquisa,· apoiado nu

llla' foto do' poeta inglês.
.
Sendo -: uni, 'orgão' sofisticado' e . eS(i

gente, 'Ínc1li:nbiu ning'uém msnos do

que MarCílÍo i vaÚcinar os resulta
dos" dos- jogos 'catarinenses eventual
mente

.

i�Cíuidos" no'S testes da Lot�
ri.'i. _:_.• ta:refa nitidamente subalter

na, que dev�ria �er delegada 8,0 De-

'partafl1entQ" de Espottes, ainda mais�, '>. • " •
.

que Mar.emo, .dispõe
.

de pouco teme do a chance de· ciisput!J.r o prémio do

PQ pa-ia' s� déciica� a' coisas tão vãs ChacriÍlha.
.! •

I' "
" ;'. i' .

.
.

: qua:'n�9 ':.0 .•cainpeon,!J.to estadual de
.

A Condessa pr.ecisa rever o esque-

t'ute,bpl: �JMarém02 p�r, exemplo, pen- ma.

sa que Ávaí: é o nome de um� ilha
do _' piicíf{c;9 ,.�àl grafado;. que Car- Esta nota é mais do campo do
los

. �en��x �(.apena� o nome 'de Zury, mas não posso deixar de me

1.l.�la .

t:f?,dió1Õnal indúst.r�a dle teci- r,eferir, por un1.a questão de amiza-

doso\ :It�r.cPíb ;Luz, êsse êle tem cer- / de,' ao desfile que James Bond V'ii

promover,
.

no
.

próximo. sábado,' . nQ
, Clúbe Doze. James Bond: é como,' eu
chamo

.
Galdino Lenzi, um ,-carà que

o 'Brasil vai ficar � eternamerite de�

vendó a Arr�zeira, Pénll' bá' ' ;n.'Liitó
t.empo as condições eCdr;6mi'�a:�' . qe
me ·vestir com eJ.e; mas "e'ln,"c'otn�
pensação, 'depois disso, ''l�.: mulheres:
da cidade e do Estado ,ficaram niais
elegantes e mais bonitás, graças' ao'

. seu corte rriágicó. Sábàdo. 'Vamos ·lá .
.

.

.: � J .r�' �.�...:. ',-;' _j.

..
'

Alguma
.

coisa anda' erracla. ; :nos
concursos de beleza. Um' amigo q1.).-9
és teve em' Blumenau é a quem' pér-

.\ .. " , .

.gunteí "como é, que tal as misses",
I

. j, _
I. '. , .-(

respondeu:
.
"OLha, me disseram que

a de Flor'ianqpolis mwecia. ganl1a-r.
mas p!J.ra 'fal�r' a: �erdad�, .eu fiql.(�i
o tempo' int\eiro paquerandO'

-

J uma

loura que' estava sentada 'ná miriha
frente".

Falar em Blumenau, . Pedrj,llho
Aguinag'a, o Homem Mais Bon'ito do

Brasil, chegou �a sext� :e caiJ num
carteado maneiro:' Petdeu' 600

.,

con�
tos, quas� ..0 cha�hê .. 41te·I.�Q, I�':pe
queixou: "Muito, azar".. ..,�.. .,

Depois, alisando. o ch(;Jqúé o .v�n�
ceqor; assim colodáva a§,' çof.a;;:
"Que é q\le êle querifll? QQJ:j). »ri;lã
pint!J. dessas e ainda ter. so:r,te no
jôgo?'! .

Saca-rôlha!

Paulo da ·Costa Ramas
J

A tecnOlogia deve
I ,

.

$er meio, não fim
"O Brasil está atúalmente em ple

na fase de implantação da tecnologia
aplic�da .à �,ducação. N�1., implanta-.
ção dêsse' sistema, e preciso consi

derar uma serie de problemas, a fim
.

de que a tecnologia exc'3ssiva l).ão
transforme os meios da educacão

\
em fin's". A declaràção é do prot�es
Sal' Newton Sucupira,. diretor do De

pútament0 de Assuntos Università
rios do MEC, ao representar o mi-

� nistro d"l- Educação, durante a ah2r

tura da Primeira Conferértcia Na

Cional de Tecnoiogia' Aplicada ao

Ensino �uperior, que se realiza no

Rio de Janeiro, por iniciativa do

Conselho de Reitores.

. Participam do encQntro cinco pro
fessores esti-ang'2iros e m'lis de !200

representantes de todas as univer

sidades brasileiras. b presidente do
Conselho de Reitores, Guilardo Mar

tins Alves, da Universidade qa P.a

I'aíba, explicoü que o objetivo do
encontro "é estudar a viabilid'lde de

aplicação da 'tecnologiã à rea'l\�dade
p,ducacional brasileira". Além nisso,

"Temo que a utilização da tecnolo-.

gia na educação acabe por nos rou

.bar o conhecimento e fazer dos ho-

,
mens u}li'i simples' extensão da ma

'quina". No entanto, em sua opinião,
os estudantes que se v:a:lem dos com

putadores,. �'sempre terão copdi
ções de se desligar do sistema pelo
qual esse tipo de processo educacio
nal é orientado c, de certa maneira,
:i:l).divldua'?�zar aproprio curriculo".
O professor Harris afirmou que

nos Estados Unidos, os estudantes
"começam a reivindic!J.r maquinas
qüe tenham condições de dialogar
com eles" .. Por isso, a industria nor-

te-americana "está partindo para.
uma etapa superior' de ·progresso
tecnologíco \e começa a ,aperfeiçoar
um sistema de computador capa.z de
manter um· dIalogo com' os estudan-

,
tes". O professor Harris acha que "a
proxima' decad,a trará um cresci-'
mento espantosp J),'ira o universo,'
educacionaf" e que o Brasil precisa
"acompanhar ess·e progresso para
não frustar os seus planos de desen
volvimp,nt.o".

II I
l'

�

(

I J ;
'. 'I' ,PoKtiia Parlamentar

,
'

Nôvo líder
, /

iI :A' Ar��J ter-oi agora que indicar, o uôvo líder de

/. sua banc.tda na_' Assembléia,' jil que a vacância de-'
· filúti.va não se preenche pela ascendência natural

, , do vice-líder. É uma questão que cnrneça a ser en-

· earada. apenas reservadamente nos meios sítuacío-
. ,

·

nístas, e cujas sutilezas mal po�em disfarçar os

'Homens da agremiação majorítáría,
Em t-ese r+: e is,s'O segundo o ponto de vista de

alguns ..:...... o problema da liderança deve ser resol,

vido ao nível da própria, bancada" o que afastaria,
.

� .. .
-

.

da decisão, a influencia quer do comando partidá-
rio quer do. Vov�no. Isso implicaria ·na abertura

·

de um diálogo interno, CID que afluiriam' tôdas as

possiveis soíuçóes li, ao final, a escolha soberana,
, de�()CráiiÇa; , aulêntica, da bancada, Sería, ademais,
o'a opiniâc; dos qu'é a' idefendem, o critério poütíca-

)" '."
' ,

",: : {- "

'

,
,

ménte' mais :.opottuno; (ÍlQrque ensejaria às represen-
.•. tação' �ituac�onista: da� l!ma demonstração de 'ímí
d,á.de e

.. de·'pacificaÇão interna, num momento em

,que tais pl'ediC'.w.os não estão assim tão flagrantes
• e: �rtsta�os�:.(ÍOni, $��� filei�s;-
:r:I .. r.···: ". .

..]t
.

no entanto muito duvidosa a. praticida.de dêsse ,

• P:(}nt�..; 'd� �'sci. A� ci�é�.nstânciàs' estão a indicar,
'

';' ,; �',' "":
'

-'" ' '. • •

1
'

•

:
,
a.o ,cont-rlilio;, que: pará li �ieni a. escôlha de um líder

,

':,: ,,' � �I.·', .- Y. ... ''f'' i. ,'"
' ... �

,.',' '-

., de, .

bancada
\ ,encel'ra outras 'implicações importall-

·

i fes que .,;�� [o ·'siinPlé� .. infu�ê�se· parlamentar. A ex

· ru;tia�bi�/aJ.i;áS, p�����'� 's�geriÍ" que à pretendida
; irit0Í18iriià' { á

.

estàs a.uura� unia siüda apenas hi.
; p�têii-c�.;' �s: íi(l����; ;esçoilildOs ao inÍcro .da presen-
;.�! � ... ;', ... ;_' .:...�' ,i' ,!'-;', lO' '��."

•

· �e�,: Jepis,l�ru,r;i' _�oraití· ii_tdip.lidos ,-pelo Gover;úador· Co-
i Irií)1'bó: Sanes ',e ,por, :êlé' a;lú�ciados . aos deputados
; �:�11is't�s �nt 's'eu.'g;l.binet� ,qo PaÍácio Rosado. E fo-
.:, '- '<

, �;' 't �.,' •

.'
' '.. ",

• raro,,' tóP.qll" aeeit(}s :sém �a . núnima, reserva' p,elos
· ,�õntp,a:Qh�irQs.;;'o I)q�� ti�ni�nstra havér o Chefe do

J���U,tivo "Cpn:s�ltado ,previamente as cQnveniências
,�< ,- ,

·

;
aí'" �.u,lg�?a. '. \';,." '.:. :':,', <� ,' .• :

.

· ,

.> :Ql:lalquer.' que ·seja o :critério; DO entanto se-
· � 'p9r d�í�o aa ·'banca�·;; ;Í}'ú ;01' indicação do go-

· Vfrnatlor::e � �heie uatUl"aI' do partido - a e�('ôlha
"

J
'."

.b�.ver-�· de�estai.ce�ça.da,por .uQ.1. clima de expecta-
: .tl�a "'�:·.,a:ié· �d.c;'P.��t�, d:�' � ill>.TeeI:spes. Pois é DO.'

•
•

r'
•

�.:, ••••
.' .'. •

�

,
•

· tcnin',.qull,' a:. me.no�...que surja·,.ao final lUll nome

· e()Dl ;�e;:�trâ�S�ro: ,mitre os. �in,pau.heiros, capaz de
,

'" ';.' " ,. ,.' .'
t

a]jc�:r à'.sua volta.-.·'a boa' vontade de todos, a dese-
" .j�dà ��'; ;,�re�sta'p{J{i�rá se t�rnar uma meta

, !:I'jrida '�ais dista'ut� �é dificultosa.

;I{,����_.:;·'::..:
"

1.'<" .;,:, ;;.:i;:
'.1" ••

"".;. :

.

Palestr��
,

,
\. ',-; �i" �.", '. ::: ' � .

_'

,
..' se-rá."'l'jo;je;', no . periódo c:Ja tárde, a reun.iAo en-

· .:.,
.

\ '":.' ...., 1'·'·', ,,'
+

· tre, '·0' Sl'cr:etá.qo:· Prisc(Í },"iraíso e os membws da

· c!'�I����<e;��i�j�. a.�ti-tó�ieos da Assembléia J_,eg-Is
; làt�va. \;Ó ,titúia� da ,Saíide. dari eiênda a�s delJU
;: itw��'}a� ::pr�vidêncüls

.

q,tie
.

estão previstas
.

n�, eg
"

fera: de, shá' pasta sÔbre a' matéria devendo tam_
_. pém' '�pr�s�nt�r '�ugestões' à ,criaçã-o

.

d.� um org'lHús-� •
.

I')".' {·

mo Qfic:i;ll para a,t�ar na. questão dos tóxicos e en·

·tó�Ii�s.'
'
',o· .

.

":" ",;r�m�w . hOje', ria parte D(}turna, o industrial
. \ ,,','!' . I '. •

.\'ÍtêJiIio
.

P'aludo, Fresid(mt� do Conselho de Desen-

vOI�en,.t.ó ,(,i'e :lSeáfa, ptofe�á conferência em ses.-
.' :._ .

)".� ,
.

.

'.' 1

�ão ·e�ial dâ; .�'S$Cinbréi.á. Fala.rá, 'sôbre . a impor-
,�'nciil: .'ció�: Gonsélhós, de :Wse�voht1l11ento Munici
:pkI, :;b�,s�ádo 'M,�: �xp�tiên�ia pioneir-d. do Município
de SNÚ�;·;i ,'. ..' " ..

"

.

. �
"

'_
,

,�"
. (, "

'. ç"",

.....:\ '!'
! ".

',Bi'-47S'

,.

9ntem.. foram Instalados os tnibaUlOs da 'comis
sã,o pa·r1amentar 'prÕ-imP�'al1tacão da

.

IOdovia La-
, .

ges-Tubarão', da qual f�zem parte ós deputados
Milton Cárlos' de Oliveira, Aristides Bolan, Telmo

,Ranlós- Arruda, E-va.ldo Amaral (Arena) e Jua.rez

li'urtado (.MDB).
Por sorteio, ��s deputados' Aristides. BoJ:tn e

Juarez Ft;t:rtado foram. escoUÍidos presidente e re

lator.
\ �s Pa.rlament;>.�s decidi.ram iniciahnenice

manter .um cQ�tacto com o diretor do DNER, para
em seglúda estuda·r (> problema da c(}nsig'nação de

recursos para a construçãó em regiriÍe priotário da

citl«la rodOvia.

. Homenàgem pósll!ma
A Càlp.ara M.unicipal de Brusque realizará às

20 .hoJ"a� :'dé . h.oje· .uma sessão especial em homcna

ge!D' p>6stuitia; lió ex· lÍder da Arena e deIlUtadO p�r
aqllel� rcg�âAJ, Antonio Hell. O vereador AurinhO

,

Silveira' de, :SOuza.,. da' bancada árenista, faIa.rá por
. I .

.

(I�lcg-aç..âQ ..de" seus, companheiros em l1(}me do Le.

: Ú�lat1vo� ,dc,vendo' t'3in1bém'usar da palavra o "pre'
JÓsé Germano Schaeffer;

'., I

.Na �ssel1lbléia foi/ aprovado ontem em redação
final o 'pT'i:ijeto que' denomina "De11lltado A1�tÔl1iO
Heil" a rodovia I3l"llsque- Ita.jaí.

.Sérgio Lop'es

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Novos 1Í}aleriais pa,ra a indúslria '

por H. J., Pic;k, Professor de T,cnologi!l de

Materjil�. Uniyer5illade de Aston, Birmingham,
Inglaterra.

Os materiais industriais estão mudando todo o tempo;
Isto resulta em mudanças de processos. Plástico, ...

.
:.. alumínio e cerâmica estã� sendo usados em grande"

escala, e êste artigo estuda tanto os materiais como

os processos, particularmente em novas implicações
econômicas .

-

J
'

.

(BNS) - O índice de mudança de' materiais indus-

triais e de seus processos é alto. A indústria de plástico
duplica de tamanho aproximadamente cada cinco anos.

A de alumínio está �rescendo diversas vêzes mais rápido
do que o conjunto da economia. Há ainda mudanças
relativa", de preços. De 1954 a 1964, por exemplo, o preço'
do plástico caiu enquanto que o do aço subiu no mesmo,

índice dos preços gerais �. materiais dei engenharia.
.

Não âpenas novos materiais, mas 'também processos
menos dispendiosos estão .sendo introduzidos •. Aproxima
damente a metade do material comprado poI'" fabricantes
está atuaimente sendo perdido como sobra; os novos

métodos de fabricação, de componentes - metalurgia em

pó, moldagem de plásticos, extrusão fria,' fundição a

pressão - estão em grande parte vencendo esta perda.
\ O, custo das falhas varia mas os números seguintes

não são, incomuns numa 'grande firma britânica de enge
nharia - materiais diretos 50%.' mão-de-obra direta

12112%, despesas gerais 30%, lucros 71/2'%.
A economia com mão-de-obra cessou portanto de ser

uma fonte importante de 'redução potencial de custos.

Mas uma redução no custo dos materiais de apenas 19%
é "

levaria, no exemplo acima, a um lucro adicional equiva-
lente a 7 1/2 dos custos.

'Os materiais também influem no retôrno de capital. �

Aproximadamente ineta'de do capital gasto em instalações
e maquinaria vai para o. gasto 'com. ferramentas. Se os

índices de usínagem pudessem ser duplícados, a neces

sidade ue investir capital em 'ferramentas para m'iÍquinas
de cortar metal seria dràsticamente reduzido,
"NOVOS" METAIS,

Mudanças significativas na tecnologia � materiais
estão afetando .tôdas as indústrias. A resistência espe
éifica mais alta existente -' a resistência que se consegue
do pêso de unidade do material � não está no aço mas

em materiais' não metálicos como a fibra de vidro e

"novos" metais, como o berílio" e o' titânio, desconhecidos
comercialmente há apenas duas décadas.

fibra, de vidro tem agora aplicações tão' divhsas
como para aletas e ,revestimento de motores d� decola·

gem vertical, tubulação de esgotos, tanques, de combus
tível de aviões e, experimentalmento, para os cascos de
navios mercantes e para estruturas' de (/JifíciQs. A fibra
de carbono, prêsa em lJma matriz de resina de' epoxy, é
usada nas ale tas do compressor de primeiro estágio dos
últimos motores Rolls-Royce; a fibra de carbono também
é usada junto com o vidro para reforçar a carroçaria de
carros' de corrida. Em estimativa recente, uma mudança
.para cartoçari6s de

.

plástico reduziria o custo de carro
por modêlo d� 1 mil�ão de libras esterlinas para' 250 mil �

.

A substituição do metal pelo plástico depen,de da

modernização da indústria metalúrgica que, na ver'dade
já está programando navos, métodos .de' produção. M,ais
re�ntemente chegóu-se a criação de ligas' de "supá
plástico�" baseadas em zinco e alumínio que podem ser

moldádas muito fàcilmente a uma temperatura {lê' apro
ximad�lente 270QC; e alguns painéis de carroçarias já
foram. !1l'oduzldos 'c�m 'eSsa �fga na Grã-Bretan:ha pal:a
fins experimentais,
OS AVANÇOS DE CERÂMICA

Magnetos de cerâmica substituiram as tradicionais
bobina de campo de éobl'e e a peça polar _áé aço em

diversos motores de limpa párâ-brisa pr<;,duzidos em

massa. A cerâmica como material para ferramentas na,

forma de carburetos, nitretos, óxidos e ferramentas de
cortar feitos dêsses materiais estão permitindo índices de

usinagem considerados antês como impossíveis. O�'i�ter
cambiaqor de calor da turbina a gas do Rover é feito
atualmente de cerâmica de vid-ro. Um .nôvo material

cerâmica,
.

silicon-nitreto, promete novas aplicações em

operação de metal ,líquido _ bombas para conduzir
alumínió líquido encontram-se atualmente em testes e

\

poderão, revoluciona!" a in9ústria de fundição. O silicon·
nitreto tamb.ém está sendo testado para as superfícies de'
mancais dos motores rotativos Wankel que estão em

�xperiê�'2ia atualment� para competÍl� com os motores a

pistã<? para vejculps de estrada.' i

,

O p�'ástico, comprado em grão ou líquid'o, pode ser

moldado er)l peças complexas' numa única 'Operação,
incorrendo num mínimo de desperdício. A prod]l�ãi> de'
metal em pó, tanto .diretamente do minério como pela
atomização de líquidos, também.é possível, e a metalurgia
'em pó ganha terreno' ràpidamente como um proces'so
para a fabriCação de peças de engenharia.

,FUNDIÇ�O EM DESENVOLVIMENTO
A fundição tradicional, processo que talha produtos

, semi"acabados, dá tolerâncias' que precisam de ,muito
acabamento e, em fundição com areia, novos moldes são
necessá:'ios a cada nova fusão.·

'

Esta década poderá assistir o desenvolvimento de
processos de fundição de precisão para metais' ferrosos
que farão competição à produção em massa convenci�nal.
O FUTURO

-

Inovações em materiais e processos terão com

cert�za· profundas l'epercuS'sães na organizaÇ!ão da pro.
d_ução. É prováveI'que haja uma crescente muda'nça da
produção dirigida ao pr()dutb para a produSão 'Orientada,
para materiais e processos.

A mudança �n lllateriais e l)rOCCSSos poderá afetar
todos (\S aspectos da op,eração /

de uma emprêsa podendo
atingir até a estrutura da indústria como um todo�

/

- ,
" ,

, "

RésENHA DE JULGAMENTOS
A Seginda Câmara Civil. do 'ftil1unal de I Justiça do,

Estado de Santa Catarina, em sessão ordinária, de sexta

feira, dia 11 de junho, julgou os seguintes processos:
1) Apelação cível n. 7 ,�O, 'de Timbó, apte , Indús

tria e Comércio Luiz Olsen S. A. e apdo, Hercilio
Koprowsky.

Relator: nes. CERQUEIRA CINTRA.'
Decisão: Por votação unânime, negar provimento

à apelação. Custas pela apelante ..
2) Agravo de petição n. 2.137, de Tubarão, agrte .

iJosé Boppré e agrdo , t.N.P.S.
Relator: Des � CERQUEIRA CINTRA.

, ,

Decisão.:" Por votação unânime; anular. a sentença
agravada, por incompetência de Juízo. Custas, ex lege.

3) Agravo de petição n , 2.203, de Urussanga, agrtes .'
e agrdos . Silvestre Arino Roque e o 1.N.i> .S.

Relator: Des. CERQUEIRA ClNTRA.
Decisão: Por votação, unânime, conhecer. do agravo

como de ofícío e do 'Operário, para elevar a percentagem
em 20%, e reduzir os juros da mora em '6°/�. Custas na

forma da lei.
.

EMP,'REITADA
Interessados: I Eneaminhado à Comissão Técnico-

Jurídica ::_ Sociedade de Estudos Técnicos Ltda. II -

Adotado o Parecer d� Instrução - Construtora' Sul 13ra
sileira de> Estradas, Entuco S/A: '

ADITAMENTO Ao CONTRATO DE. EMPREITAOA
Interessados: I - Julgado legal na forma da insthi

ção - Cou'ti'Engénharia e Construç-ões Ltda. TI _ Sobres,
, Interes,sflPoS: Encaminhado·iI - Comissão ", Técnico,- ---tad.os. - Sociedade, Co.pstrutora, Triângulo �Ltda:, Em·

Juridicd - Osca� Ricardo Pereira. prêsa Beta de Construções SIA. I

APOSÉNTADORIA RE�RA1!FICAÇÃO AO 'CONTRATO DE; .EMPREITADA
.Interessad'os: I - 'Julgados legais .e,.na Scheel, Interessados: Sobrestado�- Eml)rêsa Beta de Cons-

Leonir Nunes da Silva, Inez IúilliOS Moritz. II � Sobres- tnlções Ltda.
tado' - Maria Emília de Souza Melo. LOCAÇÃO DE SERViÇOS
TRANSFEReNCIA PÁRA A RESERVA REMUNERADA 'Interessados: I - Adotado (} pflrecer da, instrução

Interessqdos: Devolução ii Ol�ígem - Osni A. Vieira: - Aurelio R. da Costa Ara.újo.
LICITA;ÇÕES i RENQVAÇÃO - LOCAÇÃO DE SERViÇOS

Interessados: Juigados legais � SNÓ. 171/70, Interessados: Julgado legal Ana ,Maria F. Grad-

Cr$ 9,200,00, ?djudicatário:: Gisi, Giacomazzi e Cia. Ltda.
'.
maison,

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO
Intéressados: AIIlexado ao balanço anual de '1970

Câmara Mtmkipal de Laguna.
/',

CONSULTA

I�teressados: Adotado o Pal'ecer da Instrução '-
Fundaçãó 'éataiinense de Educaçãp Especial, Prefeitura
de Sã,o João Batista.' /. \
CONTRAtOS

Tribunal de Justiça
mente em aili,gência. Custas a final.

-'9) Agravo de, petição n. 2.452, de Criciurha, agrte ,

,

dr. Juíz Ae Direito da la. Vara, "ex-effícíe" e o 1.N . P . S.
e agrdo , Pedro Geraldo.

Relator: Dcs. CERQUEIRA 'CINTRA.
; Decisão: Por votação unânime: negar provimento

ao agravo. Custas pelo agravante.
,

10) Agravo de petição n. 2.526: de Urussanga, agrtes ,

dr. Juiz de Direito, "ex-offício", Disrno Vitorino dos
Santos e o I.N. P . S. � agrdos, Dismo Vitorino dós Santos
e o LN.P.S.

Relator: Des. CERQBEIRA CINTRA.
Decisão: p'or votaçãÓ unânime, negar provimento

ao agravo. Custas na forma da lei.
I

11) Agravo de petição n. 2.563, de Orleães, agrtes.
dr. Juiz de Direito, "ex-officio" � o I.N.P.S. e agrdo,
A�tôÍÍio da Silva.

-,

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.

D<:_risão: Por votação unânime, converter o julgá.
mento em diligênria . Custas a final ,

.

12) Agravo de petição, n. 2.601, de Orleães,
dr. Juiz de Direito, "ex-officio" e o I.N.P.S. e

Manoel João Domingas.
. �

.' Relator: Des. CERQUEIRA. CINTRA.
Derisão: Por votação unânime, ronverter: o julga-

" \

.mento em diligência. Custas a final.
,

13) Agravo de petiçâo n'.· '2. G42, de Mondaí, agrte .

Paulo Pilger e agrdó , Carlos Mi�o5ki.,
' ,

Relator: Des. CERQUEIRA ClNTRA.
Decisão: Por, votação unânime, determinar, a volta.

dos autos à Secretaria, para serem distribuídos como

apelação. Custas a final. I

14) Agravo de petição n. 2.255, ele Csiciuma.: agrte ,

1.N . P . S. e agrdo , Lídio Luiz Silvano ,

Relator: Des , ARIS1'EU SCHfEFLER.
/

Decisão:
_

Por votação unânime, negar
I provimento

ao agravo. Custas pelo 'agravante'.
15) Apelação de desquite n. 3.429, de, Florianópolis,

apte . dr . Juiz de Direito da Vara de Família, órfãos e

Sucessões, "ex-offício" e apdos , Felix Jouo Pereira e

sua mulher.

Relator: .Des. CERQUEIRA CINTRA.'

agrtes.
agrdo.

Decisão:
,

Por votação unânime, negar provimento
à ap�la.Ção. Custas pelos' apelados.'

Acórdão assinado na sessão.
., I

,16) Apelação de desquite n. 3.500, de Join�i11e, apte.
dr,,' uÍ:l de Direito da 2a. Vara, "ex-offído'; e apdos.
Odercio Inácio, Matheus ,e sua mulher.

Relator: Des. THEBEZA TANG ..

Tribunal· de�iCnntas
Organização Calarinense de Limpeza Ltda., N. C.R. do
Brasil

-

SIA" Construtora Gosch Lida., Esperidião Amin
Helou e Espólio De Dahil Helou, M:Jria do Carmo Fi·agoso.
QUINQUêN'IOS

.

IlJte�'essados: Julgado ,legal - ·.Eleonora' Girardi, e

<?utros.

EXERéiCIOS FINDOS

a marcha da ciência
'uma estação-estável. DepoiS, somente se poderia conse·

guir a estabilidade média numa estação situada a uma

distância capaz de lhe garantir tlm cur�o orbital de 24

11Qras, p'al'a se situar sÔbre um merüÚàno, iinóvel; aí sim,
somente o seu movimento rotatótio lhe garantiria a

c�stabilidade normal e duradoura" o campo de gravic1ade
interna,: a distribuição térmica de superfície e outros

problemas de ordem·"mecano-cósmicos. Mas se a estação
orbital é uma possível vitória astronáutica, perde o m�rito
científico, pois é já, reconhecidamente certo, dêsde as

grandes planificações de Noordung, I ge Vdier, de Pelteri
-Esnault, de Tisiokowski mesmo, que o espaçoporto
natutal da Terra é. a Lua. Aliás, o planejamento de esta

belecer. estações e observatórios lunares, com viagens
diTe tas Terra-Lua, é inuito importante e tem milhares de

. fa,tores fa\(oráveis. O mais importante dêles é a estabi
lidade lunar; depois,. á instal'ação de 1Ílaquinário_� em

local firme e sem, a necessidade conlltante de {correção
orbital, o 'qúe é problema sério' de matemática, de sénsi
bilidade ,instrumental e de capa,cidáde operativa dos
tripulantes. Depois, a superfície da Lua está mais livre

Decísâo: Por votação unânime, negait,.provimeij.ta
à apelação. Custas pelos apelados.

Acórdão assinado na: sessão .

17) Apelação de desquite. n. 3.508, de São Bento do

Sul, apte.' dr. Juiz de Direito' "ex-officio" e apdos,
Antônio Chinelli e sua mulher ,

Relator: Des , THEREZA TANG e
.

,Decisão: Por votação unânime, negar provimento
à apelação. Custas pelos apelados. -,

18) Apelação de desquite n. 3.523,' -de 'Itajav, apte ......
I " -

dr. Juiz de Direito da la. Vara; "ex-offvcio" e apdos ,

Herculano Lidio Corrêa e sua mulher.
Relator: Des. THEREZA TANG.

Decisão;' Por votação unânime, negar' provimento
à apelação. Custas pelos apelados.

Acórdão assinado na sessão ;
19) Apelação Cível n. 7.824, de Chapecó, apte,

Darci Aléssio e apdo , João Valvite Paganella .

Relator: "Des , ARISl'EU SCHIEFLER. '

Decisão: Pbr votação unânime, negar provimento
à apelação. Custas 'pelo apelante,

20) Apelação cível n. 7.885, ele Flerianópolis, apte:
dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda
Pública e Acidentes dó Trabalho. "ex-ofíícío" e apdos ,

Hercílio Manoel Kiquio e outros .

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

à apelação'. Custas, na forma da lei.

21) .Apelação. cível .n. 7.891, de Jaraguá do Sul, apte,
Brígida Ferraza e apdos. Hilário Murara e- sua mulher.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer da

apelaçã:>.' Custas' pela apelante.
22) Apelação cível' TI, 7.908, de São Francisco do

Sul, apte . "Santa Cruz,' Companhia' de Seguros Gerais e

apdo . Osvaldo Martinho de Oliveira.
, Relator: Des. 'ARISTEÜ SCHIEFLER.

4) ,Agravo de petição n. 2.243, de �Or1eães,' agrtes,
o dr. Juiz de 'Direito "ex-offício", LN:P.S. e Domingos
Jung e agrdos, Domingos JUllg e o LN.P .S.

Relator: Des ..CERQUEffiA CINTRA'.
Decisão: Por=votação unânime, negar provimento

ao agravo. Custas ex lege..
,5)' Agravo de petição n. e.257, de Criciuma, agrte ,

I,N . P , S. e agrdo , Luiz Antônio Domingos.
Relator: nes. C�RQUEffiA CINTRA.

Decisão: Por votação unânime, ,:: negar provimento
ao agravo. Custas pelo agravante.

6) Agravo de petição n. 2.285, de Cricíüma, agrte.
\ LN. P . S. e agrdo . O�vio Azulino Duarte.

Relator: Des. CE.ftQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, converter o jul�

mento em diligência. Custas a final.
7) Agravo 'de petição n. 2.429, ne Criciuma, agrtes ,

dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offícic" e o' LN.P.S.
e agrdo . José Antônio Cardoso.

'

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

ao agravo. Custas' peló agravante.
8) Agravo de petição n. 2.434, de Cricil,lma, agrtes.

dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offício" e o r'�N.P.S.
e agrdo. V,!Ildir .'\rtÍl;lo Brognolli.

.

RehHor: Des. CERQUEIRA CINTM.
Decisão: Por 'votação unânime,' negar provime'ntu

Em sessão realizada �a 11 de junho, () Tnounal de
Contas do Estadp, sob a Presidência do Conselheiro Nelson'
de Abqu, examinou 97 processos � Estivera,m presentes
'os Conselheiros

,

Nílton J0Sé Cherein, Vice-l'fesidente,'
Vjeente João! Schneider, Leopoldo Olavo Erig, N�!-"�u
Corrêa' de Souza e O'Auditor Cónvóeàdo, Raui

-

Sçhaefer .

Presente; também, o Procurador Geral da E:az.erida-, Wilson
Abraham.

.

Os· expe?;jen!�,c e��,a�inados f f!)Iªffi, .o.s:...s.ê.Ímjll.t��::"�,, "

EM�ENHOS SIMPLES /

1) Jso@dos: Julgados legais..-' Pil'ãtini Peças Ltda.,
�Alc1o Oitigliani, � .

2) Coletivos:, I ...,.. Julgados, legais -' R-ois nrs.

SS': 3297, :)294', 3371..' SJ: 3269. SF: 3237, 33·1'1' 3338 .

3264,331'4. SÃ: 3300. PG: �,\3396, 3351. MP:' 3344:
DA: 32'71'. �SE: 328{ 1559; 2288,/2275, 2263, 2293, 2267,
1558, ��40, 1541, 2300, 2308, 3283, 3282, 3'324, 2311, 2305,
2266, 1077, 1571, 2271, 2286, 2272, 2306, 2274, 2299,
3157 .. sro: 3221, 3356, 3222, 3357. SSI: 3386, 3435, 3227.
SSS: 3464.
ESTORNOS (

Interessados: Anotados - Rois ijrs.: DORSP: 3266.
SA: 3274-1. PG: 3280-1, 3280-10.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA À' LIQUIDAR
Interessados: Julgados legais - Manoel Alfredo

.Barbosa e outros, Conti, Engenharla e ConSfru�ões Ltda.,
\

DA BELEZA DOS PlANETÁS VIsrVE1S

A. Seix_.s Netto"
Está em ôrbita uma espécie de montagem, realizada

pelos soviéticos, agrupando um satélite SÓyuz e uma

cápsula SalYlit·l1 .. A ,estrut_ra tôda; apresenta a figuração
c1e estação espaçiai �tn órbita á Terra. Dentro d:. estação
ficam t�ês Astiçniautas. O comando está coril. o coronel

,Georgy Dobrovolsky. Até aí tudo certo; nada de�ais;
" nada de !�uito importante mesmo. O que ocorreu, e todo

b grupamento, é 'resultante do engate de naves lenviadas'
separadamente até àquela distâ,ncia da TeÍTa: Parámetro
230 quilômetros. Mas há que esclarecer: Um corpo ficar
orb,itando ao redor da Terrà é comportamento normai;
todavia essa ótb�ta é, logaritniica-decres:cente e mais

tempo menos tempo o dito corpo virá se rebentar contra
'a atmqsfera do Pllll1,eta. É ,uma' lei astronôrrqca. A meno&

que ,essa órbita sej<). constantemente corrigida, ·.para evitar
o para,fuso orbital, '0. clesastre-será em tempo que pode
ser determinado. Mas uma estàção espàcial' que precisa
d� 'constante eOl'l:'eção é uma nave IJID movimento e nã-o

I \

"

Decisão: . Por votação unânime, negar provimento
à apelação. Custas pela apelante.

23) Apelação cível n. 7.948, de Joaçaba, aptes ,

Erwin Felder e João B�lal"mino Grando e .apdo , Banco
BJ..asileiro de Descontos S. A.

.

Relator: Des. ARISTEU SCillEFLER..{
Decisão: Por votação unânime, lll:�ar provimento

à apelação. Custas pelos apelados.
24)i Apelação cível n. '7,944, de Brusque, apte.

Confecções Sônia. S. A.' e apdo. Ary Amoldo Wehmuth.
Relator: Des. 'fHEREZA TANG.
Decisão: Por votação u!}.ânime, nt'gar provimento

.

'( .

,à apelaÇão. Custas pela apelante.

.• I

Interessados: Adindo o julgàmento' _.Machado e Cia.

PRESTAÇõES DE CONTAS

Responsáveis: I - Julgados legais - �Renato Furtado
Arruda, 'Jacopo T. Tasso,. Paulo l;l. Borges da Costa,
'Osmar M. Grubba, Paulo Cidade. li - Sobrestados -

Prefeituras Municipais de: Seára,' lVIo'rro da Fumaça, pão
Martinho, Guaraciaba, Pouso 'Redondo, ,A,grolândia.

"-

de COqUfS meteóricos (pois não é verdade que a Lua seja
brutalmente submetida a bombardeió meteórico, nem é

verdade também que ·suas crateras sejam de .origem
meteóricas; I entendemos que o processus' fisioquímico
lunar foi a origem das suas típicás' formações de super

fície), e pode ofereceí' riquíssima fonte de mate1'Í�is ,M
produção fisioquímiéa, inclusive a fabricação de oxigênio,
hidrog�nio, azoto, para compl:lr I) ar, respirável sob as

cúpolas. Depois, ainda, o que se precisa é, adaptar a Lua

para o H.omem. Por uma análise demorada entendo que
a linha do terminador lunar, - a região entre' a zona

iluminada e a zona escura poderá ser florestada por

árvores de estepe, primeiro, depois por árvores de grande
porte para 'aclimátação, .diretamente no '5016 "lunar sob,

cúpolas Pl'ot�tora�. As pesquisas, maisJrecentes sôbre
material lunar podedo ülforInar a �par:idade produtiva
da Terra da Lua. :E ainda o problema da água, êste é

.. menol' :cj}ifíc��, �o� há que )nvestigar a Iormação de água
a partll' dlretamente dos seu� gases formadores. Por
tudo 'isto" a estação orbital será somente 'um ensaio.;.'. , .

f
sabe lá Deus para que ...

/

,� , '

o .Aftiversáfio é de ·.ILHATEX,
l

" e você ganha o presente!
,

....

o mais variado estoque de artigos do ARTEX, 'GARCIA, KARSo:
TEN, TEKA E BUETTNER em jogos de enxov'ois para' noivos, toalhas
de banho, guarnições de mêsa e jogos de cama, roupões, pisos, tampos
e pçmos de copo. _. ,

'

O melhor'da melhor indústria de 'Santa Catarina.
Compre em junho, mês de aniversário. por preços convidativos ,e

escolha na hora o seu presente. - I'
" Também facilitamos o pagamento sem qualquer- acréscímo.-
_. '

"

,
'

i.., '_

(
.
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J,LHi\'fE_"x ,

Este mês, a 'casa Tlhatex" QPcl::G"
I •

•
•

pocle).'ª, ,
ser" �:Q,c,QII'lt:r:a..dª, '�, maicu:'

vaTi�dad:e""em 'gu"1rrnç'Ões !,lata $_el,Í'
banheiro está festlr,i.aAc:1Q Ô tO- Atit-
versárío. '

,

1 • ;t.

, ,

, !
"

''lUJY Maça.I- I
•
,_ •

!� �:
'"t') 'i I:' "

" ,

, "'
-- ,,

" li' / .

"
,

i,�
i!I

',��o 'JO:s��
� �_ ,- __�r=.

�5, r-. t�,;�5., � '2lh4isrtl ,:�, )

AFlthony Q1:lirln _;_ Ingrid. 2�l'&\,Jil']ja.-n
.

' , o�
+: .,.

,
'

A própríetérta. de,', I,uce', MQ..dàS,!
está, cheg[\X\do <io �tQ oe Sao, ��\1l(i)_,
com a tnoda que est�, em tmitÚl.d.;as

'

grandes. t'lj_et:r.Ô�ol'j.S �. Já $tá' s'1i'>:'
,I!ll'epaí'andêl patÍL �U;'t )forI11à:thr3 na

,

"

Faculdade de DireitQ) 'que será, dia
, , I "

II de Dezembro. "a
. �enp.Qr:i D�nYiie ,

Marta Na�eirnetl.tQ $lliP.'oti'tt �' Che-'
ganê1(') 'de 'Sãb i!"o,aciIÂ11l' d� �ostll de

'

• , .�,
'(

• ," >,. J

Serra e coment�I'H;t(') sêJbré Q 'friQ cJ.:e:
� 'J � , ,

-
"

,

'

Il gráus abaixo' de' ZIi!,rOi; ci,' cbtrne-
ci6}e "Álord.18s 'Perteil'a" fI co'ntj:nual'
expci'ndo Eim ���: �It�i�é a, 'bél,���t-;'
"ma 'c�leçã0' 'Ma;���fu,' 'a.(,bq1:ltiqu�' ,

r..:a-Rose,

, "

,

í: J '

"

C_AMIN'H1lNW ,SOB ! ,clttrvA
, ,

'p� P�t.MAV�RA 'I)

-, '",

, ,

v'
'�0:'.�':

'.

1.' -.i .) :\\'.
..

'
...
,' ..

Comenta-se. qu� ,�' gru}'l�, �às-
tante abas-fecid.q)-, ,'está;" pe1'lsandel"
S0I'i3iJiIi!l�w.-t� '�rn, IilmpregaF alg1;l'nS ct�s, i'
tantos QUe tem;, nã ,ccí�s�iM�âo, de, �

u� !ruiu0S0, MIt)t:e), ,eM).' :nlt)s�'a
.

dâ®e "",' ,,' ,.' "6 ÇQ�T' Q;Vrc& '�Á�;'r����
,Rog�r Manifu":'_:_ �L;ella: S�8h�
Qu:ÂNrOO:; DoM��N:G6 ''''ifÊR, , .

" � • , 1'...... .,' , ,,'

,censura' ,1.4' :i,'il,os " ;",' .

" " ", "
'

',o ':-

l�71" vª,i '.representar 110SS0

Mi�s ' Brasil,

.:, -

� �'

� 0:. ------." ��' .
'

co.mo

-.-_ (i) __'_'
- .�. ,<" - f� � �# ,.!4-j } t \

0,-- \

, 4GRAUEClMENTO ,,"

Nossos agradecimentos ,a:08
" J'

Barroso,

Bas.ta um �lhal' RÍ'eFlos !ilis.t:rr-<ti',Q:0 J}al1a se J.il�ree1;)&l'
qae e d<&s€eN-solado "-m,us�u'" v� �e1t�ndo,.se' cal:lt�losa
mente, ceme, borraefto e-x']il811,imelltadQ' ao' :fi.m da '�oÍite
dti.iVertida,

'�Ü� �las' e 'El&s

, U,45 �e1J: �ii i;Je . 'tita.l'ljiJ, L,ima
, "

,1�,�, :D.ota �m, J:o'�Q
.'.1�,_3.Q �o,tiç��i€\'

.

I 19ki5, À '�w,i0a: I

2(iJ.i3& Símpl�sl'l'1!e@>tel �àl'�'l
'

2pB ��ntr�� çI?' Bt�o -

,

/,
2,f..;m I{ª),.Yat Q, � ,�

I: 2�,3,� i�ft�,r�ll>., J1� ci�
f '_ ''\

,

b "

, ,

1.\q lJêle prédi0, eNí!@.en�dQ, que . .í;>;!reCll @J(l€!:t:llal'
ljlaquelas es,qm:nà:s Sa'l<il!lt!lliJ;J;1!: .Ma,'riM-h�II, -,.-- ,N'ic.toi M�irel1es,
'l')e�� seu ar 00nfraI!giq,(!): cl:�Gel't;f/l, j,j; l'l.�(i),' al1Wlt a, m,l,ll'cês
!4oll1oxifieas.: êIe dese-�ª'�. eJ!:tÍ(Qgúir-se ,��� ;ala,:t:àe, @Olli1:0
Q00,f-re cam çertos v.ellllii�l<tas <iJé, !\'s'ilQ�",q,ljI�' vão $e 'alí1a
gíl>li!;dQ, ÍI;flJ!lerceptivel�e1íl>,te" assi:!» co�o', ,e:ha11il'a de' iam

,palr'h!-la � llj a t0.rcid� ress'INll: il .t;li!L1jlglfa de ,IiJ,.I:1�r@sene.
Ê)ss,e ,]il,!;'édio est\Í:, S€)'jl,(f}f(l. Jl1!wa,' Gs!li�l� d� c�ll>aiH' para

l(I'ma extr�vagante eXl\l.6!i'íê)í}ci_,a ela ��liI:Í��t.tfi'a :{<\'lO,ediBl'l;J,a;
"lm t)s.Jlêrço t1!ue' afag'H'<li es:�ewanç'a, àª) 0��a$:r�çii,o. do,
b0.1!lil. gô,�to uNiversal. "

Os desprovidos dess,as "ciências'" ambiciosas, pergun
tam-se, assombrados: pra que "tpilet!e" ,�uni 'quasímodo?!
pa,'q quê os ingredientes ,de ,to.u,ca(io_,r; se' � prc},p.ri:a"-jlelef!_a
Rubinstein já disse, "GJ.ue· -llq.quilo -não dá pra, trabéilhar"?!

Aeon�ece', que êsse ]il�,édjo,:lt)Sciia:nt� ��i tom!lado pelo
F:a,h'hn@Fl'i@ Histórico, (ila�:a lUiáfa-�Ha� 0 iôüo nos bemilto,
�ª§,. Qfi apara�uzª,me,J;ljtQs de v.t}J!,tebllllas,.!ls obturações, as

incisl?es de tumores - Ul11a pl'inleglllda flagelação, da

Ijj<ual se eSp'era o. milé!g1,'e, QO "m,a�e-.uJíl,", pela. l);l.elílfilS,
lVI'useu?! � 'de museu J;>J.'ecisil êle, o p��dio,!" "

-

o qovêrno do Es,tad'o, �&tá cous'tl:ui'l1po ,'o s,eu ,:palácio
da' Cu1tm'a, po,r ��se, Fl*@: lil-lilS, pa-rlil_ce. ra!}�Q!lal- .,.;;_ ag{)l'a -

,a ,.restauração, dêsse pqI'dieiro a qlle d-el'ª,�, o a.l!le�i€lo d�
"Ç'a,sa, "te Vien@I' 1VLeirel'les'l. Nesse fa\lle�<t da Cultura

h<lVel'á, Hl;ll,a pil)acotec1J" sem cupiljU �', sem g0tt;�iras, e

então sim, exponha-se nesse luxo o, (!:lpl.endor do sábio
p'incel.

-

AHás, neFlhuma o�ra célebre. d'9 �I'an,dEJ' al"tista cata�

J'in�Dse jamai,s estêve fim amo�,trageJl1 Da, "Casa, O,e Vi.ctQr
Meiij'{�H(�s", E graças' a' Deus! G!'a-ças" a' Deus, porque a

"casa" 'está fôfa! E.�{al'ela-s�!

, J
'

Ésse pJ'é'cJ;io ar-I'b1il1,ad0 ��f um' �r �:moso" f tl!j;rbllt·
lentQ, e é possível til,Ue. :a sua sQ11.€!Iêncla proveJ)iha· !i;ta,
mnidad:e �e s'uas P3WeEl'es' swb:m;6tt\j�l!iI1' !iÍ:tJ:1�nté '''n�o tempo

, aa laáli,to e à �icção, €lmna, boêIl'\1!ª �ume-1'0Sa ,fi' pOl'):t,uM.
Vict0r Mieirelles f0-,i. l!I� 3:,\lta,b$ gentliin.o, 'di pipgufª

h.istórica,:
, professor, Ida ÂE)al!lemia' Iii'e »elas .t\rtes Íto Rig

Cile Jr3IíleÍ:I'o; um j,us'to o�'gl!ltlib0- ,�!I" genttt 'banrigil-veÍ'<re;'
mas converihamos: testeml!nhaÍ- amor caiando-se: à pr.m,
aquéla cÇlisa só 'porque o pintor nela' veiu 'à Í1,lZ,' não nos
»areçe 'I;nU�t@, �ªv.�:t, Ô ��a,n,te �Q�' s,���� -ij,m Cll];W�.,
quia,dor perdulário, e da recuperação .'tent�dá, D;lquêlas
esquinas asfixiantes, ,só recende 'p�rciI&9�ª, e bein

c sovina,
Num \momenfo crucial etn que, o trâ.!1l3i.tQ em Flori�-<'

\ ' ...... '

nô,po!is oferece ao Detran contingênci�; 1ib:,�;itiÇ.;lS,. n'�o
'se compreende a conservação d�m3 f�a tl�l'�i.Qtà,
acintosamente fora do alinhalll�ª'tt U� �\l�' 6s�r@ÍI.�ís
sima, rua essa que um çel,lt� \W1:t,ª,�§;t3 t113���0l da Jj:];�iwl�
chamou de "canal excretor"; ao (lefrontar-$'e aflito com
a grandeza de seu estreitamento,

Não, não deve ser a�sim a "prova, de, amor". :isso
deve ter outro nome".

Lá da Eternidade" para onde elp.i�rA�' ti,' de O'n.d�
tudo estará vendo - segundo os místicos -..- Victôr
Meil'elles há-de pensar ,que o estétito ainda nos repu�hà,
e p-ª-de gemer ve&.i.ftín.q.�o: a�w,61c.j&,,,,t\h.t\� 1& �.m' HIDtI,t,
cóntil uam gozadores' estão me sehurta;;lóo'" pela i'segundá-

\

vez,

TV 3

" ,

: �690 TV' �àuGaUv:!I.·
,

"4 "\

. \&,,40 - Cll.I;pe qa' Criança
. ,

I l'f"P5 -, $.eriado de Aventuras

'�'Z,.30 - �';llbéres,�:tn. V\U11:'uarda
�1t,05 - lÍa�as das S�lv's
t�,30 - Agente 86.

. ' I

19 ,05 Nfinh� 'pane, ]h,mq�da'
�9,40 Tele, ll:s�().rt.
1iús - JoÇn�1 . N.aelorial e .Jornal
€b� Santa d�t�r���: .. '

��,1O -, Irmãos ç,oragem
,i2�l,45 - Moacir ',:Franco

. ,'�.L55
'

NOÚCiá�i� '.

. 2�,�� � Q-- �a�11l.M .�

, 22,55 - OS\Intoqái'eis,

I
'"

I'
. "

,Hórós,coPo
I UMAS t::ARJlOSO,
I •

, I

Qua1rta-feira - 16 de junho

A-RHN' _,.:., Gr", nde,'s proh.... l-.;,Lj,ij;ª,des d@ s"l�el?sO no q�le €lliz, Fe-ilp,eito � n,Qvas.,
'. Hi',"', 11 I I ""'''''', 1 l' <f 'jfuN;'aJilíJtz[\��s,(,paJ'en.tes II) il�'l!)),íi0S, J)lGl;is,I���ie·rão llit� (,a,r :va'HlS,a$IS'!ll."esl�,.

'I))' colitrlb,úir, a,o, li},'ieSmo, ie!ili)ifilo" p.ela., n:nÇl,Iizªfi�,Q d!.l �}"? G0t'G1PX0lÍflSSJil ".
1 1 l

,rpo.t0óoltu· ,

}f � f' If ',' 't

'1'IOl.rn,Q. ':._:'_ Nã@l �1imente eSll�rnnçá,� 'fantásticas, 'mas nem' por isso feve-rá:
�, -" �,! I I " ,

•

r'
,

h:,' Íi),(\�",af '�li;�s grandes' aSJ;>:hra�õ,es" de pl'Qgl'ess'9, P'l'Oct}Te a rar o�, s�n' 0S,
.

v:i.á1e·is" a tlma possibilidade :ptâtiéú" e assira alcan�àr o sucesso' dese1ado.

U1hMEOS,' -J D�a muito' pro,píciQ a' você" 'p,ois estará sob, o' fhvxb �romi�,s,oÍ' -fie; .

a fMi(;lTcúl:ih �< Contudo" procure
\ eqLlil'i�l'a;r suas' taservas ,flnancej'I1as, ,a�'

f.i� de 'rião cometer excessos' em -alguma compra sapérftna ,' Sala,
1!!1'4UQo(a) ,

.c'ANGER' -�� I!ev.erá ev'itár
.

tensités nervosas e procl;mlr' manter _:eu. 811,t?,;,
.

'
" dom,hli1Jio da melhor, �orlJ);a possível. 'til,do melhorará par�\ ,:úce, ft �artl�

,

" .

'do' dia de seu aniversí1ri:,ó,
.

Confie mais em si mesmera) e nao ,de
" ,li�,el'dades a falsos antigos.' l

I,E.�Q, - 'Algo, poderá não �he 'correr h,em nesta .quarta-fefra,'�as você' sab�r�
\ 'IJlanter; a confiança' em si e ço:oqnllal' demolÍslrand'o 'otimismo �f!1,

tMas as circunstâncias Urna pessoa' amiga, naseída' em Aires, .@ódetá ,

'-
. l!Jl�dá-lo(D),- "

.

c,
' ,

,

VmGl'};lVJ ,':;" PII,ec{pitar os accntecimentos p,ão"será boa' política, Mas nem ,por
,

'�I i�so v�cê ,çtevei-á deixar ae ser' decidido(a)",' P(liS é preferível 'cometer,
'

lW pequeno êrro, 'na' busca" de limá soltrção acertada, '<lo que" SEl!"
lFldecis0. _

Li-UllA � Evit� estimulantes em "eicess�; tais como café, chá � 'choc�la,ie; pi,*
"

, p,oqel:á sentir-se Flenrosoiá') 'no' pe1rÍódo' da tarde: AJa com ca�ma �:
l!>:rl:ld�ncia. De'mo!:isti'e' expansividàde e compréensão

.

para .com ,a,
" peS$0a amada.' �

)
-

F;SC,OltFiÁ,o - D,ia excepc1'O�,1Imen,t�' fav.orável 'para tJ'ªtar de q_l,res_tOes l'el:i-"
'. ,� çI�nadas' com papéis, inveh-târros� legados oU, he'ranças. Mllll" dev;e agir.-.

, ,com nrudência, a. fim de, não,melindràr sentimentos alheios. "Nelltro
, ,pq_ra o amor, ",�,

'S.AQITAl{;IO - �om dl:a par,a viagEl.ns curtas e negóclos ..que tehha,llJ.' de se-r',
,

. ,�'ol1JciàRados ràpidameNte, Conte com a colaboração de 'pessoas �'m,igas
" : � da' ,pe�soa amada. To'me algum qüdado com associa�ões'-mal;' estru:-,

, "t1!Wadas desele o início. .'
'

,

, ÇAPI:UC.ó.RNlQ - O dia favo::ece viagens curtas e o conta'to com, )in�éli3ctuai,s,'
"

. ,qpe poderão interpretar favor�velmente seus :'RseÍos, Aq, fâze�, c0m.�
, -}jlras 'terá maior êxitt> no' q�le di.sser respeito aos gas,tos limitad!;)s.'", "

,M�U.t\];UiQ,,':':_ )nfluência ast-ral \ posíti�a para tratamento-; de sat)ue" vi�a...'so:?i�l;;
.

"
.,.

."

passeio é viagens: É um dia tão propício que poderá até ,ser. .l)J!é�:iªdQ
Ra loteria ou reêeber tlm Yq.lioso ]'!lresente, Fará e "ree�b"erá _vL�i���;' ""

PEIXES ",_:_ Iífluência pouco indi:cad'a para, ós assuntos. "re'laclonad,os, côm
,�orre�pondênda, parJéis é ,escritos de modo �era-lJ' 'espeéiªl;lllent�, n�"

. ,período da tarde _- 'i"Gclavia,"'rroderâ ser um mentaHsta posi:tivb:: e' 'riúHlli.f
'. I ;ri' , •

tudo para me�hor. ,','

I

'_"

;

J,lacote
pac;ow
pac9,te
p�cote
paçQte
]lacote
pacote
tabletl! .,1

I'

,t,
! '

, ')

At:ro� 'bl'apco 404 \�speciaJ. granel
Ar.rQ.,z bra..n.co 4.04 ex�ra

-

�ranel
J\UQz q_màrelão 4.04 es'pectal gi'ªnel
ArrQ� 'amarelão 4.04 extl:a

.

granEl.l
Aj:r,Qz �r.ancQ ,extra .racóte
Arroz amarelão extra pacote
'M4Pª1' retlnad,p Flacote

,M�ca�
.

refinadO' :pacot�
,�trat,o de tOfl\'lte

" FariM;a � man4ioca '

! 'FWl-'Il.h:ll oe,' trigo
Eari;nh3 de trig�
F��jão prêto
rúh�' fie milho
Fósforos

Leite 'natura.f
Leit� �m pó' integra..l
Leite 'em pó . instantâneo,

'

Ü de aço'
'

:Macarl'ão �em ovos

nlà@arião conr'ovos

Mnss�s pa;r.� S'Úpa
ltãie�ma
Maize,n:a: ,;

,
'

"
,

Maizená

Ut
ll\:
1k
1'�
5k
5'k

lk
5k

t
"

,,
I

:1,10
'�;�'t),
'�.5�
'Ó,9Q:
4-,40

'9,'i'Ji'
,

Q,4:li
, 1'25,

, ',;.
,

p-�705"
. ,"

,1�H}
',O�)i

.

,Q_�6�,
Q,,&t\
:Ulf} >

-

�
I ,.'-:.' "

��7fl';
,,: o,;�Q',
"Q.;IflQ,
�'

, :Q;ª�,
, "oJi,o;

't,�
, l',�Q'
,Q,,*º

, 4,�Q
'3;tO

2,00gr
�ran,�.l 1:k

pacóte, lk
R®Ote "'5k
granel 1k

t>acol;!l 19
1'0cx.,

[
"

I ,

i ,
,

,

,

, t

pac9te
pacote' l_L

la,ta
l�ta

-

, "

4ey4 gr.
4üOgr.
6

4QQgr.
4OQg:t'.
200g:r.
200gr,
400gr�
800gr.
lOQgr.
1�
900ml
1

lk
lk

" I
: \ '-

\ '

/ ,

'Margarina vegetal
MOOtadela � I

" " f
,

'

óleo �(;l sOJa
flapel higiênico p0pular
Sal refinado',
ISat l1\Hil!do ' pacôte

'

1 :p

lata
rÔlo

pacote

Sabão 'em pedaços' p�quenó
Jl,

('" i' ,

'
,

<
>

�

• f
�bsl.: Os pteços m�xi'n'l(;)s l11.'Ca�es Na prese-nte lista Rã@ a.bl·aflgem,tô�ia$', :

m:u'eas comerciais, Os estábelecimentos HHad-o&, à ,eADEW, e�.ie i

. ())�ri!gados a ter lil,et,o menos uma da,s ffia,rcas dês�es PfodtUtos ,�r) :
. 'preços que n�o e�ce,dalliU. a@S f�xad'os. !

'.

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

:s,jtHa�oll no pôrto, à I!Ha, 14 'de julho n. 600-612, NO Es- /

',. , ,

,tlleito, .
dotados de trapiche, com trilhos e' vagonetes para

.

ç!ir'ga e descarga de navios.
'

í'
, .' "'tratar à tua Felipe Schmídt, 33, com o Sr, Ivo Magro

o,u 'pelo telefone �187.
,,' .

,I'
j,a.'" BôliEITD MOREIRA AM081M

OOI;:NÇAS DA PELé
,

..... 'DIl8 ,Unha! - Do' Couro Cab�ludo - Micose -�
I � j ., p

,

· ,AII),'N,r""'" l't'-at.ímlll>l�tQ, d-� A,CU_tl- pele Neve Carbôníea ti

·Peéli'li�·. .

,DEPILAC;AO
\

,:" :,lIl;ll-�tQII�rtq c;J&, a0Slil��acl e1a$ CKNica!! da, Uníversidade
,4. São 'Paulo." ,

I

I' I .!. ,

,1CONSULTAS: Dià'ri�El1i).te, à partir das 15 hQ:t'a�
:

.

C0NSlJLTóRI0: R, Jerônízno Coe'!IJQ, 3,25 -- E,difl.cif.!
,ihi�ieta.� 2? andar - sala '2Q5 - F(i)tLe 4438.-
, ,I"" "

I

:�'. : �
i PR� ANlj'�Q,N,--'-:IQ-'S-A�-NT-A-EL-_'LA-."

ftPfes,ort de Psiq;'YJj�tl:trm, 4�l- lI'l\culdaqe 4e t1edicina /,,_

hobl�mMi_ça ,IF::;íti]uisa N�1Jl'Qsel!
'

DOEl'f\(ÇA,S lVIENTAIS
,

, "C;On!ultorilH Edli.fie,i,o Associaç�o Catarinens.e de M�·

,��ln.�_. S�la '1� - fone ,22-1'18 ,,_ Rua Jerônrme Coelho, 3.5'*'
" " '_"': p'loriallopQli!, .L

çqNiê;:=ii.�UMORES
")' ",

. QR. ROf;\ERTO, MQ,RtGUTI
::r ,Qilié:-ij�si4'eI}te cJ6 'HospHal A" C. Camargo. .AI A!!sÜ'

���,P: Paulista de' Combate ao Câncer; l1:specialista pell:l
�>$C)- '

.

, i� ': �4:e,ptle ne Hospital Sagrada Família, .diàríamenta
"�!.·14"hG..a!l em diante. '

'

':"';, .

- .

0RM"sé::968 _...:.. CPF 0219U2iS
,

" 'R,úa 'Tenente Silveira> 2f�:_ Fone 2768
,

• /)
�, '\,\,' I,

-

�'
1 ii ,

I�"

li'l .>
I'

-

�t \ 'i, ': '

1 "

" :

'.�;'C: J�i�ftte ,e ·ttansPla-nte" de : dentes - Dentistérjp' �ipe.
· .1Ml1��a ,?el� SIstema de alta rotação - 'Iratamento-írrdolor

" '�:�,fr�!8e. �i:«11 oe móv�l., Censultórío: 'Ed. Julieta, 2'
,

_ �"i: 'S&1'8 2Q3- ": lhla Jerônimo Coelho, 235 - ho-
,

'

. �f ���' 15 �S' 119 horas,
• >" -,

CLnBE DQ' PENHASCO
� -

,- 'I

.

� '.,IBeRCIA
"

E 'LOTES
• I

�'"'" -

\
" !'

Venlje·se um� resid@Rcja, sitUada _ no JARDIM
,J.:rAGUA.�u,' cem dua!! salas conj,ugadas, três quartos_

. banho', eozinh;' deJlendência de eml!Jl;egada, garag�:r.g_
, "láranqa: e estaeionament6>, !!.�Rda· sem h,abite..:;e.

LOTES ...". v,:en4em-s�, ótimos lotes,' situados no

JA,R.DJII( ITAGUAÇÚ com ãgua instalada, ruas calça�s
t �nllgeo, nl,tf\llijl,.

I :DlRlq:m,s,E.ª �qª U:rbalÍl.o Sa�el!, n. 37 _ Fone 2981

PREC"ISA-SE
, ,
.. ;

'j COlmEfTrORE$ PARA VENDAS DE-' 'rITULOS DO
, ,�WjJ!;'��0eI� PAI.NE.Ilt�S. •

'. tN!túRMÀÇOES NA PROVENA LTDA.
'

:: ",' Ril'-A, 'rElN'$NTE SILVEIRA, 21' - C;'ElNTRO COMER-'

, ,tttu,';'" '$,.,\LA, 03. '.
,

'
.

"'. I

"<�", �,
;' Jt�."IL�(fÁVILA, DA LUZ

" .'\'" AD'VOGADI' ,

,
..

,';.,;" ,G. p'. F. ,'-:-' �0177�62��� I

f::,,;t W&!4t' [ x 3:S _'- .,
.

-

�

_,'

,o,

, " l' .' ,CRDIl",,,,,,, �.8.s<$C �. CPF. 002642Q9,:
í ��sta,giári,G . Mater.n,idade, E,scola Lal'anjeir,as '.

'

·«túm� .q� :Se:g,horas -=-, :P-ré-Natal. -;-: I?lieparação � p�ico,.
,' .. " '�qfih\tica 'f'a:ra Matel�dade - CitoL,ogla ,

Cp'tlsultas das 16 às 20 houa8 - Di.áriamente.
\

Consultório - 'Ed. APLUB - sala 76 - 7Q an{l;ar.
\

.'

�..

I
iR + •

AC

PROIEl
,

,

ADMINISTRADORA E CORRETORA p,E!
NE�OCIO, l 'rOA. .

'

�I!JI r::ellpe S.chmi�t, 51 _ �i!lerl� J�!;gY.lh"" ,7
ADM!NISTlH\CAO De BENS .: ÇON'rR"'fOS .1>1\i

LO,CACAO E INTERMEDIAÇÕES DE IMQVEIIi
Profissionais altamente espel!:ializadQ,s' (lli �\li$ l!!.r4tn\ '

VENDAS
Terreno em Coqueir,os

Lote à Rua Marques de Carvalho - com. 3k4 tl;l2;
Terreno no Jardim Atlânti'co

Lote no Jardim Atlântíco, medindo 324 1')12.
,Apar,tamentos em �xcelente local1ização . I :

2 Apartamentos no Edifício São Franelseo, com

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

Totalmente financiado.

:0

,
, ,I .�

\ '

, I
,

"

Apartamento no Estreito
2 apartamentos com um e dois quartos - �ala _

cozinha ,;- banheiro - 'área de serviço; localizado à
Rua General Gaspar Dutra.

Totalmente financiado. " "

Casa à Aven,jda, Rio Br,al;lco
Uma casa com 3 quartos -;- �nla ''''''_ copa _,' co

zinha - banheiro e terreno .medinda 18,0 m2.

Terreno' em .Cequeiros - .Lecalízadr» na' Pràia·
do Meiá, .

Casa em Coqueiros' - Locali,zada na Praia do'

Meio, 2 quartos - sala - cozinha cqpa ..... banheíro
- área de serviço. ,

J, Casâ de Madeira - Localizada na Praia do Mei\). ,
'

l'
I

_
" . __. -_ ll�,

':-'--- -

�

': ��'

.Ór ,

Kep,ned;'{ medin�(\

117'---=- J

li. ,FORMALRepresentações em Geral e Cont� PrQpri,'
R. Gal. Liberato Bitencourt, 1.999 :.._ Estreito _ ex.

'(
Postal 821 _, Fone 6693

( Materiais de' Construção, Tacos, Lambris, Papéis
" �:

em geral., Sacos de Papel, Sacos .d€;1 Plásticos, Jl4aterial ::' /.'

lPráfiCO,
Recravadeiras para latas redondas e baldes,

' '

Arquivo de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta sus-
,

pensas, Carbonos e fitas de máquina .

_----- '. .tL

/

L
_._ '" __-=_-��t

-

quartos,

• •• r, •••• "I.'

G mar, Preço de

�- --

I OSMUN!JO' :WANDERL�y, DA
NÓBl�EGA

(CPF - 001844209)

I

Advocacia de la, e 2a, instância - Justiça dI;) Tra1).alb:Q,
/

, I

Pareceres e Consultas Jurfdieas

C..A. 'SILVEIRA ,LEH:ZI
,� I

(CPF - Q1)1948329)

Atendimento ao Interior
Escrâtório: Praça XV de Novembro,'
'Telefone 2511

I Florianópolis

II
UJ . �

-

8rs. w:�i.DEMIRO çAsêAES
..

�,
OSt�1 REGIS

'

MARIO 'CLIMACO DA SILVA
Advogados

Ac. Ricardo Maciel Cascaes
Solicitador

Ed, 'Jorgê Da�x - con]: 4 (sobreloja).
Rua dos Ilheus, esq. Araújo Figue:U'eCilote,
CPFs: 001834409'- 00010049..1 _ 002671129
Expediente: das 9 às 11'e das 14 � 16 horas.

e

MaI).hã 'Tranquila,
, I

�ita':Noticia Sh6W (Aldo G:rangeiroí
\Mtita 'Rit Parade
�,: �, �tª 'liivl'e tFerNando Linhares) -

iNQ$, l),@1!i Às. II;! (Borg�s Filho)
"

Ahlta Nntícia Show (Aldo Grangeiro)
':ll�i:,'l:Ú�ote�, <[Q Ql,winte' (Evllld!> :BeRto)
",

,'ni3).jjo \l€;11 Fernando ,L;i,!!!,harfl!!
��q�, EsRQrtiva$ (Evaldo Bento)

/

:,,�.� JQv.eIP, .,.. ]

i��',�tli,' WQ.tic;la. �hoW'. (Aldo Grange�ro?

�>�$::-1')�S�jov,�m '.�, �ampeões <;lo Disc! .

· ;1���{'" . ., ....
' ,

"",...,; . _ Y.l4cl1tit��,;��çã,Q .(Car}OS ,:Alberto Feldmann}
� � ,�<.{�'$,�,�ty em. p'�staque (Cels'o Pa�plona)

, ,....: 14,Ut'as .15.\25i·hpras;' Rua do Sucesso 1.110 (Fenelon
.�i..l!" c/'

...,.. �-':q1M lwras:' Anita Noticia Sho,w (Aldo G;ral'1geiro)
15,�; � �1t,$Q, 1)ol1ª�l, Sh_Q,w; da Tarde (Evaldo Bento)
J7' ijs '1'1;55, bQ.t'as: Mundo Jovem (Fenelon, Augusto

· " \

I:}ueebler .e €e,�· P;mtpIQ,na) �

.",...,' À,� l':h�?ª;: �Q.,�l 1\;, 'T,�\ze (Brígido Silva)'
-=- �5 \ll.Q;Q5.; 1íI0Wás� ,M\Ja;\�<[a.des �spartivas (Evaldo Bentol
.;_" 11J,15 às l8"51S' lWras,;' !t'l;'UÚSC;l,lla Musical EEvaldo Bento)
-:- 4� 'la,� ho:t�: .!\nit�, Notí.ci� Show, (Alqo Grangeiroj
I_ :t9.i ,� ��.Q) '\'i;���:, Agêlilc��FNacion.al e Mobral

'

-

�º;3,r à� ��;o,Ql b:�.t'ª�; ��ima� de H!)je (Jesse Júnior)
- ':N!,�U.o, 'À'� f.\Ii1:t;a, .N,�*i"a Show (Aldo Grangeiro)

I ""'" U,� 3� 21� )].Q:rl!.�: Sl1,l,ldílde JoV'em (Jessé Júnior)
""'"'" .2� � .�Ji.Q, �Q��:< �II!C,� I?ílra lv,LilhQes, (Jessé Júnior)
- 2a',Oij, ��, ��JQ�ª�;, s"1Ul�� fL,*. (Neide: :M;al'irosa e Ce�1lI"

�tro'Y�l,
I

/ " 'fRqpA�MÁÇ�Q 'DO�INICAL
..- � �s3' b,QI,:��,: Z��4rq ll/s(lecial. <Waldir BrasIl)
..,... ��l� ,fA :�l;ª�,:,.��,rtit.Q, ejl) Fe�t� .

�\

'Q �s,: �º, <b.��i\§:, li!,o"mJ,p�o AlEl&re
� �Q: Ml ll;l�· .IxqV��,. �p;rfl!, ,

."... �;l:i;lS" �, t�,pO: b�i l,\W��ç.�I, ..

...,., �:t;OQ"I$, w;gp;;r�!lil� �q,uell?� .Nô�p

.,... *" �� ;�t,Ai Q,C?.. ,!;�d�Qs do Show da Tarde

t.,�, �, !ii ,Q.9�, ��tge, E,sporti�a '.
-- II h ,aUQ, ,,!l�,t . G,et�,ç.ão., 7�

. . .

=- 2.01, �s. ;��,�º, llQJ;{I,s::. Go.i�.�� �o:>sas. ,',.
...- ,�l " �.m>.. b.,9/l8,,;, . M.�::;iÇ.1\ �ar�. M:�h?e� .

.,.,. 1:� �$ �ª,,�, �9;��:' .��m., ,�t,Jb�e�l'Ap�o ,(Egeu S,mas�.
"

,'" \_E�SE.� PRÉDIO

Acaba 'de ser inaugurada � ma DeGdoro,,7 8' mai", ,
'

nov'l loja de confecções.
- /

MENINA FACEIRA

apresenta as últimas novidades' erri m_albas llaJ'a

ninas-moças, senhoras e crianças.

Pan'tal?,nas - 'ti:tÍlicas - blusas..,... Cl)sacos.

\

LeI?bre-se: Menina FaceIra fica na rua DecldorQ,,_' I

número 7.

L; "- -_. I,
,

PAULO RENATO CORRÊA GLAV.-.
. j;J�tj;i��[�0r. e�' Iflol1ianó'JlO}i1s /,

C;:O,Mlflte'tAL '4,�e L.TOA
itlJll" Deo'*o.pol,,7·...:.." flil�e 4084.

'

r. ;'
/ ,

Cir�rgião-Dentista
,

Ourso de Pós�Graduação em Odol'lto.Pedtatrtl pela,Faç.:
de Farm. e Odontologia de Araraquara - São Paulo.

CLfNIÇA OE Ç,RIANÇAS E AOO"-I;SCENTES
de 2as. às 6as. feir", -=- 8 às 12 e 14 às 1� boras
sábados e às 12 moras,

Consultório Galeria C0l\:1ASA,.4Q andar .". conj!�08. 1
Residência: R Silveira de SOMsa 8 - FllOlis.

:,'_'
--

,QID_::CaMEif._ÉM
',' ,

.. rtOaIANéPOLIS'
, "

�,'n,«:h, ,., " R�tayrjlnt,

, J,q "ai" MAJO,
'

. �;�.�taUiàda em"1'4ócotQ;� r��x� ,- feij(,)�t,fa --:- Lan\cne$. '>
" • .

". I

e dt-lp:",..tos I
I ' i;)i.;J �.'t!"Y .'

o , ,.

'f'4cbertó' Itté às 23 boras
'

" RtJa:Tif'�d�nt�', '1'1, � ;_,Ne.sti) eapit�l
1, ,

'" ) j." .

> .. � '. 5,

'COMUNICADQ,'
Alzira Schutz D�lalillbert (Zuz,llca) pÔ,e. ii dispo.c;_\çí}'

dos ],'Jaren:tes· e pesso'as ami,gas. Sola residên�\a à lttlá. 15

de Novembro 185, l'l(i) Estreito, Balmeário..

_ .- . �g

, ' ,�41T:'.R4 eXTRAVIA_',A
J'oJ' ·��trª��:. �,ÇlUl�e-.�·� !!la; Mb�]}itaçãm �l1t�nee�t6' .

ao W'. C:'>,m0��o�,F��Ie'�a, r�s,iq6t\tEl em' 1�U!�hl�a.
,

"

Procura-�e uma' càs8 àl11pla 'para servir cl,e, §.�d� d,Q
,

entioade pri��cl�, rie�é' sér localizada' 110 céntro, em lQ,CiJ.l'
, Ele fácil, ace�so. 'Dá-'se pref�dmcÚ', 'para 'casá' com' telefone,
: Tratar � rwa A�acy (Vaz Crillad@, 23 - Estr�ito: Qu.,dQ�r
recado pelo fone 3630 - Escritório OCRATIC.

_oe .. , ,,,-,n',
, _t,at"illaADE---'-'

"

Vendecse ótil'!,l'o ponto comei'riai situado à R.' Tenente
Si,h'&lifª" '2.1 ",:... €:ttntt'o €OI).lli;l?'êií} _

- 1Q a<!i1dar 'S:/12.
Tratár . no 10'C81 . __ , horário 'c()m$rci\�l. 'i

• I .<',i. .1 \ :\",,'.i) "\

.t\,��·,�:ite,W� Ma,fTa, 134 .. com 170 m2 de cons

'tlll;l,ç4t!,,""'ª�niQ, 8.5'-l\G.-!·�Wp.a\"i)l1ento e\.85 no 29. Ál'ea do

lt�rr,ho 25� 'm" Tr�\b p�10 fo��: 6637, ou no local, -
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,
' Aulomuveis'

, '

. "

�VEHDE� I TROJ:'A. E C,OMPIA

AUTOMÓVEIS
.1

COMPRA" TROCA E VE,NDA DE VEfCUlOS

11 /t '.
.

� Dodge Da�t Amarelo - C01�pê LHXO '; ••
,

••

:
••

II Karmanghia Vermelho •. � ....•••.• � .. ',' .. ,

,

.

Variant Verde .. t .....
,

......•••••• ," .\ ...

Variant Azul Diamante - OK •.•••.••••••••

Fuscão Vermelho' _ 'OK , •....... , •. :......•
. '.

, Volks Beije Claro .

, Volks Beije ; ..• "' '" o·••••••••••••• , .'.

VolkS Azul ., 0·•••••••••••• ••••••

Volks Vermelho' � •.... ,

KombtBeije Claro , ....•..••••..•••. rt "

Kornbi Verde Fôlha ,- Lllxc, •••
'

•• ,;. h. O ••
' •••

Volks Azul .. ',' ......•... ,'•.••••••••••••••

Volks Branco .. " ,'

/

� " .. " " • 1969

V(')lks Vermelho , , .. ,. , .. , .". ...•........ 1967

Volks 1,600 Vermelho - -4 Portas ... ,,\ . . . . .• 1969

1971
1968
1970

1911,
1971

1970
191:;7

.

1968
1968
Í969
1969
1970

............. , � . 1965Gordini Cinza
Corcel Branco ..........• , .. . . . . . . • • . • • • • • • 1969,
Corcel Cinza Kilimandjaro ...:.... Luxo •.....•.•• 1969

�:IAéro
WiHys Branco , � :..... 1969

FlNANCIAl\iENTO EM .t\'l'E 30 MESES
A. coeLHO' AUTOMóVEtS

Rua' João Pinto, 4(J '..,- Fone 2777 ,;.:.. FlorianópoU!i
,_..:.......:-:J I

RUA ALMIRANTE i..ÁMEGÓ, N. 170

foNE 2952' ".
.

Volkswagen TL '."
":. �.\.:>. :'.... 197'

Volkswagen Sedan '.: :............. 1968
.

,

Karmann Ghia. . : .. / 1968
Opala Luxo ; '

.;... 1969 J
op'alà Std. ..

' ; • . • 1969 1 I

Veraneio .

Galaxlie
....................................... 0'0" ...... 1969

1967............... ! .! .. ,; ....
_.,/
••••• !' •• : • ,." ••.• �� ••

Esplanada ;., ; ,.... 1969

E;�planadá' , , .' I ••••
t

. . . . . . . .. �1�68
Esplanada )"., " .....••.••., •.• "'.; 1967

, .���:�tB
. . <" .,

,

::ti�J�t,�:
"' ." ....,<_, ",' .' 1 '

'(:�!�� í:
Çhevrolet ' �.. �... .. .•..•. 1956
"Cáii.cha a Turbina' " \�

..

'I,
,

. -

I FINANGIA.:M:ENTO· ,ATE 30· MESES
-

� ,
_.

;II
....._�.��������.

/

.
. - .

, '1)1,80"1,1.
DEPARTAMENTOS' DE CARROS' USADOS

.

R. Félip� Séhinidt'_ fonés; 2197 e 3321

GorceI Coupê Vermelho. . .... '. ; ..........•

"Corcel Sedan Vermelho c/V,illil
'

........•

Voll):s Branco . : ... � .. : .•
'

; ; � : ...... :
Volk Beje· .... ":'" ./.... : 1•••

·

.••..••••••••

1969

HJ69,

196,9
1967

1966
1966 .

.

1968

1965

Aéro 'Cinza Madrugada" .

Aéro Branco '. '

.. ; .'. > .'� "" ••• .:. ;'••••••
Rural' Cinza : � . , : . : . o o •• o o � o o o • o • �

RuqJ.l Azul' .,., .

Volks Azul , .

• • o •••• o • o � ..... o •• o •• o "0 o •••••

iil!l, -:' BUBElS ALVES' .

'�i '

�\ ..... .

" �E1?RESENTAÇÕ,ES, ,CONSI�AÇÕES,' COMERcm

:1/ DE �UTOMpVEIS, TRAI"fSPORTES E ÇOMERCIO
�, '

EM GERAL /

RUA' SÃO. JÓSÉ, 426 .:._' Fon� 6412
E'STRE ITO -' FlorianóPolis,':"" Santa Catarina

R:EtAÇÃO DOS CARRO,S'
.

Corcel Cupê \
,

- '69
1

Corcel 4 portas' :- .. '

.. :: ; 69
'. , . .

\
Corcel Cupê OK ........................• 71

,'" Belina ' : .': . , "� ; ...• ' :. 70

TL .OK : -!.. '

: 71

Variant 0
'

,. 70

'Variant OK .'.
f
•••••••••••••••••• '. • • • • • 71

Volkswagen . .. . . .. 69
, '

, ..... ,................. 66

Volk,swagen . : :. i,•• .' • • • ... • • • • • • • • • • • • • 68

Aero Willys .

'
o ••• o •••••• a i o •••••••

Aero Willys , .. , ; � .

Pkk WÍllys 'OK .:, : : .

, ! .
.

Opala Shlnd �':�
'

,... 69
- GalMde ... : . ' � :' .. : :. L '" .. : ,' .. : .: 68

Esplanada .� ; . , '. : .. ','
.

" .' :
. . . . . . . . . . . .. . 69

DKW
;;....

62

F-350 .. '.' , , ;.............. 64
.

.

F·350 . , , -;. . . . . . . . . • �8'

69

66
71

!

j I
Caminhão Mercedes

, ,Canlinhão 1V[erce.�es .. ,'.

'
�

,. . . . . . .•

.

68

:'! Caminhã� Mercedes , ': 69

: CHlllinlrão FOI;d : !., 64

'))�_T i '·;�";;;,7;,,-��i;·;;,;:,;,;;,·.,,.;;;.;;,;,;;,;;;;i:t::;;:.R;;;;:;;;.:c;,=:!::! !,;;o;;;;ii,,�l

• �l, 1 ••

)

llP',

R. Vidal Ramos,.41 _ Flori,anó'polis
Comércio em geral de automévéis - compra :._ venda

......::. troca _. financiamento
,

'

Volkswagen ' " . . . . . . . . . . . . . 1969

Simca .......................•......
"

Ford Corcel _ 4 portas : ......•.....

Volkswagen ' '

.

Volkswagen \ : '.

Vemaguet 'DKW ,

'

Vernaguet DKW .

Plck Up Wl11ys -

.

1965

1969

1968

1968
1964
1960'
1966

. ,

FINANCIAMOS ATS' 36 MESES
MEYER VEiCUlOS· LTDA.

Rua Fúlvio Aduccí, 597 _- Estreito
Telefones 63·93 e 63-89

AUTOMóVEIS.
)

AUTOMóVEIS:

J I

J �

·,1 :

Simca Azul' Turquesa ...............•. '.' ..
' 1963

IEsplanada Azul Celeste �.................. •.•• 1969
Simca Tufão Azul Turquesa �..... 1965 I
Esplanada Ouro Espanhol •.....•... : .,.'. h,�'·' 196.9,. f '.

Regente -Branco Polar ., , :' '.,.. +,969·i
Galaxie Vermelho . .. . . .. .. .. . .. . 1971 I'
ltamarati Azul T�rquesa ......•.• � •••••• � •• ' 1969
CAMINHõES:.' " .", S ':.

F,600

F·600
. '........ 1956

o ••• o o .. o •••• o o •••••• : ••••••••.• 1. i959
"

�����������

Fihanciamento - 24 _ 30 OU 36 méses
Carros ... revisados 'com garantia

•

i Comércio de Automóveis e
.

.

I
.

Acessórios APOLO .:Llda.

,Rua Dr.' Fúlvio Aducci, n. 1045 - Estreito

Fone 6284 _ Fpolis. � se

Corcel Amarelo Cupê Luxo ... : ....•......••

Corcel Abacate 4 Portas Std. ..: ... ; ... ".; : ••

Volkswagen Branco .........................••

Volkswagen Vennelho
.

Volkswagen Vermelho
• � " .••.•.•••••••••• ".' o •

" ••••.•••• � •.' •••• 0-' ••

, '

Volkswagen Branco '

, .•.;
'
......• � .

VO,lkswagen Azul ...... : .•..•.............. � .'...••

V'Qlkswagen Vermelho .•.. ;: ; .. ;' ...•••

Vemaguet Be'je ...... , ........•...•.•.....••
,

Belcar Byje. . .........•. ; •...••.........••

Aéro Willys V-erde ..............•.......••

Aéro Villys Beje ...
' ........•••••.••......••

Slmca Emisul, Verde
'Simca Ver,de. . \ •.....•

Gordini Amarelo , ....................••

-Gordilü Chumb?,
�

.. ;'.. -.....•...•..•.•.•.• ',"
Gordini ,Branco ,' •••••••••••• : •
Ford Azul e Branco ....••... :: i

Opel Olimpi� Amarelo \
, ...••••••••••••.••

O�lsmobili Hidramático.F-85 ·l ....•..... ; ...•
"Val'iant ou TL 'OK .

i969

1969

1969

1968
.

1968/
1966.
1968
)964
196q

1:966
.1964

.

1964

1966

1962
1965

1964
196.3

1965
1951

19621
19'\'1

,-

, ,

AMAVIU' 'AUTOMóVEIS
�

R. Gaspar' Dutra, 90 - Fone 6359 e 6632
.

Compra, troca e venda d- Veículos

Opala Verdé Cevilha .. ; �..... 1971

Opála Branco Teto,""Venii : j ••••••••••••••••
Apala Verde Cervilha· . , ....•••...•.••...••

.

Corcel Vermelho· COÚP,ê .... '. : •.•...•. , .••

Sedan Volkswagen Az.u.1 Diamante .

Sedan Volkswagen ...:... 'Verde' Fôlha •..... :.
Sedan Volkswagen Azu1' Cobaltó .•.

,

.

Sedan Volkswagen' Branco Lotus •.........•

Seêlan Volkswagen 'Verde Caribe •. ;: ....•.••

Sedan 'Volkswagen Venqelho "
, :

··i ) ,-
""

Sedan 'Volkswagen Cinza Prata ...........•

'Sec1an Volkswagen Vermelo/) •..............

Variant OK Branca
,
.. :

,
.

, Variant OK Azul Diamànte .: ','"

Volkswagen 1500 Az�ll Pavão OK .. : .. : .. : ...

Kombi - Verde CariJ:�e
'

.

1970
1971
1969

7Q/71
,1970
1969
1969

1968
1968

1966
1966
1971
1971

1971

1967

"

.

se;: S].�_. ::: ii . Z ,TTI.I ií;
!. <

í '; .:. � i H
.

.: � t "

������������������.��t,�'-,li.� �

Org�nização Brasileira A.dministração de V"enAAs:S/C �lda.
f '. .' ,.'. .• I

Rua Tenente Silveira" 21 _ lI? andar _:_ Coj. 107J.lp9. .

.

'. :

I:'" I

....:'

I'"
"1 "

.' ,

Kombi 65
,

Ent. 3.200,00
Saldo 280,00
Mensais

Volks 65

Ent. 3.00.0,00
Saldo 270,00
Mensais

l Kombi 65

I Ent. 1.920,00

I Saldo 192,00

I Mensais

I
I
I
'I Mensais ' :

Volks f35.'
Ent. 1.920,00
Saldo 192,00·

Konlbi 70
Ei1.t. 3.5OU,00
Sa14o.· 600,00
Men!!ais .:

IPIBARGA AUTOMÓVEIS
\ -

COMPRA VENDA E TROCA OS VEíCULOS
Icua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

1 Volkswagen > '.. .. .. .. .. 1968

1 Rural Wi1lys •........... � . . . . . • . . • • 1964

11
'

1 Volkswagen .... ': ...'. .... .. ...•.. ... 1965

�. ,I . ..

.

Financíame�to até 36

::_..�_.-'-'-�"�
'JF��=m---- �.

"',

NOSSA CASA AUTOMOVEIS
Volks 70

I

Ent. 4..030,00
Saldo 432,00
Mensais'

KOIT}bl 69

Ent. 3.600,00
Saldo 504,00
Mensais

I Volk;s 69

I Ent, 4.400,00
7�1 Saldo 396,00

I Mensais

,I
-I

I
I Mensais

Volks 67
.

Ent. ;3.600,00.
SaléÍo

.

324,00 .'

1.!{P�bi 67

! . E.ll.t.
,

2,400,00

I Sal�õ 240,00'
t M�ns�1is

\ , Volks -62
Ent. 2.4QO,OG
.Saldo 216,00
Mensais

I Volks 62 Volks 68 I Volks" 63
1 Ent. 1.440,00 Ent. 4,000,00 I Ent. ;t600,0(}':
I Saldo 144,00 Saldo 360,00 I Saldo 234,00

.. I Mensais ) Mensais I Mensais
------------�--�------����----�--�----�

j V6!ks,' �3.
. ! Ept,: ,1.6�00
! : Satcl.a·1'68,00
I l\(;ensais

II

'!. > . !ç::'

Entregamos os carrros usados com garantia ._
financiamentos até· 36 meses

'

\.
\
Entregamos os c,!rros usados com garanti� e fman·

,

i,' ci;mentos até 36 meses. ,

U�1:'i-==S:-!:=f�=0���C-s-�::I11

,

Rua- Vic::tor Jlcli'elesj 32 ......: Foàe 47.39

.1
'

Regente' Vermelho •......•.. '.' .•.•.••..••• "'

Esplanada Branca' .......•..............•.••.• "

Volkswagen Branco '" ,;;' ';" .� ••,

Volkswa.gen Vermelho r ••••. : ••
'

•••• ,..: •••• , ...
( _.

Volkswagen Azul -

, .• : •• o'' " ••••••••.O!

Volkswagen Azul ' .•..•••••.•••.•. 0· .

Volkswagen Branco, •.....•. ·0 •••' ••••••••••

DKW Vermelho.· '

.Veraaguet Azul
Volkswagen TL'

..... 0- r.·. ii •••••••••••.-.

,. •. ' '-'"1·
'

..
,

,' � ...

\ /

�

Jjz_.,

ESrACIONAM�T'O 'VER!DA
li

.

Rua João Pinto esquina de, Avenida, ;Kel'cilie. Luz."
Fóne 4414 :..... ABERTO mA E NOITE;.v

.)

ILL;������������-L�

.;._:-.�
I

111_
II

,ia ??

Koeri�h ·S. A: -7 tomér,ciC) ,de Automóv�is'
Rúa Almirlmte lamiÍgo. n. 109
fo� 2655 ..:... (:X� postal 822 "

COhhe;ça n�ssa .·N�va 'Lo,ia
.

.
R: . Cons. Mafra, 20 �

.

1 Sedan vennelj:lo .. '. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... J969
1 Sedan beje claro : .. ; -. . . . . . . . . . . . .. ,1969

1 Sedan .azul cooalto : :. . . . . . . .. 1969
J .'

< !-.
, ,�;' ',<}\.. '\1968'

:
1 Sedau 'pranco . '.'

' ? •• /'" ••

'

•• � : .••
:.•• '. ; •.•

'

..

.'. 1 Sedan azul, �" .': .'''. .. .. .. .. • 1968

1 Sedan vermelho. . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 1968"
.

1 Sedan beje ni1e ' / '1967

,1 Sedlm vel'de 'caribe .. "

' 1Q67
1 Sedan 'verde '. . . . . . . . . . . . . . . . • 1966

1 Sedan azul � ,
"
.. .. • 19.63

-;. /

1 Sedan vermelho . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . 1963

Sedim Azul .' .. ..:: ; '.... 1960
.' .

.....
,

1 VaFiaht branca. " .. o •• " .' �" 0'0 o·•• " •• ". "0 •••
'-
1970

.

�

r
1 Sedan 1.600 -- 4 poliaS •.. ; ..•••••••••••• � 1969

.

1 Sedan i.600 _ 4: porta� .....•......... :... 1970

1 Ka'rmanguia branco ...•.................. '. 1969

1 Kombl branca' :........ .
1969

1 Konlbi cinza claro ;....... 19á9
KombL Azul '

•........ '.' . . . . . . . 196,*
1 Véluaguet azul ,................ 1962
l' DK!W branco � ; .. � ;' 1960,
1 Rural azul ;................................. 1965
'1 Sedan branco ........................•... 1970

,1 Sedan 'branco , � . . . 1969

.

,\

ALVORADA: VEíCULOS
Comérciô de Alltamóveis em geral
COMPRA �'VENOA � TROCA
éarl'os inte'irameÍlte revisados

•

',. '�' lo'

End. R. Joao P!nto, 21
Fone: 4291.\

Fuscão .OK •.........•.........•.•.......•• _ 1971
Kombi LUxo ;:............ 1970

Fusca •.
' '

'
1970

:Fusca :
'

•.. : : .• ; ..•....• � •.• "
' 1969

Fusca ',' .. ' . . . . . . . . . . 1968.
Fusca "0 " " I .' ••• " • " " .'••• " " o .... ; .'" • 1960

Corcel Coupê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
1969
1964

, Kaimanll Ghia '
..

Aéro. Willys , .

D K W , ......•........•.••....•• 1964
--=--:JJ

,. ... :'!fà!!!' t!- t .:i;;_L$.� . :; ._ ..--.,.f._-,".

1969

1969

1969

1!11:;9
1969
1968
1967J
1967
1965'
70/71

"

.'-

-i,
d

r'

Il

, "

COMÉRCIO DE ÀU�ÓVE.lS F'fGUE1RE.DO
ALAMEDA�� 1-4 � FÇN.E; 215Q

P�xi� â P.Cwe: tfercili" Luz .

, ,\..: '

..... o ,'.1. " � •• " :. �r ..•• o. o • " . �r')
Zero

.í.erÓ
Zcro'�
1:969 I,
1�66 l
1962 f. �
1968 I

Fuscão
Kombi • o • • • " "o·. ó.. .. ! ,o�•• -.. • • " • .-. " '�_. .. " • • � • � •.• • •

"

.

,',' ,:
Variant ','.' ....•..... , ":". "': � .

T L .. o o •• ' o ••• � ••
�.. " ;:•• '1" ··o"� .0 � o • "

'

�' "

Volkswagea � .. 0'0 •• :'. '. o o' 'H'.' • ,,'., ••• '

•••�.' � ••
,

••.

Volkswagen .'.... :. '.' ; \
.. '.' •. i .••••••• '.' •••

Volkswagen A
'

•• :,.' : .. "., • � •.••••� •• .o •••• '"'

Kombi
,

,': .. r. : , ..

• .. � .- •• '."� •.• ".0 �.'_.'�-. �' ..... '.o ': :!...• .o. �•• -

•• ,'�••

• '. o � •• �
:/•• ' o ;

t

••••••••.••• '.
'

•••

196�
1965

,

1964.'

Kombi
Kombi
Kombi ." -:

'.' ..
-

_

" .�:�.:. r: � ..
' '. lO" •• 'o. .' •• "_""-

Rural Willys ... , .........• 'ê:','''''' .I�."'. '.' .. ':" . .• 19ôa
RUl�al Wi1lys .

�."' .•. 'I' ',"�"'.' •• ,'o : ;
1962

Pidt Willys ... .' '.' . ; .. '_' . :. .. . . .. . .• ,19&'7 I!��:: :���;: :.:: : :,: :(':::::�: :�': ::-: : ::�.: :: ::::
'

�:� "

Aéro Willys· . ,., . 1962 . 1
Ford COTcei .:

..•.
; : :; ,.

1969'
j

• '•••• ' .• '.' o ••• '_0,' •• o � •• ", o ••• : ....

DKW - 'Belcar :
" '., ', "

. . . . .. 1964
Simca Tuf�o\ -

.. '. r ••�';." •

:
• � • : � ••

: ••••
: •

�
• •.• • • i9U5

Opala 6 Cll. Lux � � , 1900

I.

! -

, I

,

�'���i � :

Box _I:'uobeiro ii
/ .. ' ". /,; '\.� .,: ��' t,

.'

I
EM ��uM,I�Jfi '���e,hlZAD,O. 'ES·, j

,

IlUAD"I1\&�)'�, �1nITAS; í '

POlUAS DE �JU" PABA I
VITRIR·ES.·,E' .UAB'lGERS

'

. SERRALHARIA n:;o:IIDA LTDA•

RUA 810 ,,0t8. N. 295 � Btn-'I'
.

-

'

...... ,'o '. '.' , . ". ",�'l'
..

, ��HAU'.� TEtEF�liE,: 2%�lr1D6 r
_1--·--'--'_;_��+_:�iv-�:��b.-�-"�.=.==:::=;;-�:.;..:�

.
.'

. (
'. -" \ "'-- - .( �,;

.I,����·����'-�·���··�'����������
I \-,

HOEP'tlCt.' fEltntos- s. Â.
'. ."

D�pâl'tàl1iém, de Veículos ,Usados
A Oporfunídatfe dij, um boh'Í negócio. -

FinartclàmMtbs. áté 36 meSes

, I

Opala 4: Cil. LtL"{(') - Beije Lido ............•• 70
KarnÍann Guia - Vénilélno " M
'Aéro Winys -' Ve1'dé Majorca :: .. '. 68
'Aéro Willys -- Azul Cibêíís. : , '67
. Venha cOllheter";'o's ã . Rua tO.Íl�lheiro Mafra, 28
I I ,Fones: 24·66 ,à: 30-11

} 1

, .. "�' I
, )'

..

.1 ... j
,

��-��-��._._�.�.�"�-�.�--���".'��'--�'.. ���'�,·
..

�o ...:.-:" 1
\

I ·LOBO E UAQSSEH'_:.}. CIA� LrDl.'
.

Comércio cY6 A��is e Oficin,
. . R. Drlo F61vio Aduc:ci•. 952 ,

Troc" :_ Financiá IP�Ílrb cêrl-o para 'Bom N�gócio
Dodg� Dart Luxo ' ' '1970
Volkswagen . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .• '1970

.: ,.�.
•. e,. •.•.. 'i .Vclkswagen

VoIkswagen
VOlk-swagen

196,9
1968

1967
1966
1960
1969

;_
..

;1'1

. .

••• o .. '.' \'
'. ,. �' .

o
• � o • • • • .. '" ... � .. .. • • • .. • • .. .. • .. '.' •••

.' Vemaguet DKW '.' '.' '.

.Jepp C'allda'n'go
.

.' , ,.

�... .!�. o o'.: •••••••••• � •• " ...
'
......

'Aero ViHys' ................•.............

�.-;��' )�J,.�'f/.,)l..�J7�i.l,LiiL."'·�;]i=-:.'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o 'ESTADO, Flol'ian6poliS, qual'ta!�feira, 16' dê junho de 1971 - 9

Govêroo a�re', crédito de 6� mil, para '�:��al�ena' Prefeitura cQncJ_�\}�,p
a conclusaQ de 25 salas� de � aulas Olimpíada' do atêrro'da Vatllam ,'quer

" •
_ __ • .....,.. '_I� _.

:.��..,. ,'_
" •.e"·;,,

\
'.r. 1"�!!

O Goveruador Colombo \ lares em Mafra e Trornhu nais de Educação, no Esta- ,na-se à construção de uni- Dois atletas catarínenses A Diretoria de Obras da local depois de aterrado Ar! Oli�eil'a recébeu expe-
Salles assinou decreto qo" Central, elo dade do Corpo de Bombei- destacaram-se de modo Prefeitura Municipal ele será aproveitado para a .fi� di�n�� em que aquela eu-

abrindo crédito especial
'

for outro lado o Diári'� NOVAS AREAS r08 da Polícia Militar e a brilhante na IPI'Olimpíada, Florianópolis concluiu on xaçãc 'de �ais urri ponto tidade !se congratula com o

ele Cr$ 60,915,00 em favor Oflcld do Estado publicou O Governaelor Colombo segunda, com .. :........ elo Exército, realizada em tem a primeira etapa de de cstacíenamento de veí- Clíe�c . do Executivo pela
/da Secretaria i:la Fazenda, o dcl'reto do Chefe do Exe- Salles declarou de uÚlida- 114.062,50 m2 ao novo Belo Hordzonte no período 1.400 metros cúbicos de culos, visando o desconges-" ,-,execução das obras' de alar-
para a conclusão de 25 sa cutivo, aprovando o resul- de pública,. autorizando a Quartel do Batalhão Espe- de'3 a 15 do corrente. -pedra, visando o alarga tícnamento do- trânsito. "gal11pnto. da .rua Tenente
las lle aula, distribuidas pe· tado ela Campanha' do Na- Secretaria de Segurança e cial da Corporação. O soldado J01'€ Maria mento da rua Francisco Informa, ainda a Prefei- Silveira.. afirmando que
los municíp.os ele Campe tal dos Lázaros e Filhos -Iuformaçôes a adquirí-las.: De outra parte,' o Chefe Nunes, pertencente ao' Tolentino, na altura da tura que as- obras de abro "Há muito os floriangpoli
Rele. elo Sul, Concórdia dos Lázarós, realizada no por compra ou desapr.. do Executivo autorizou. 149" BC, tirou o 19 lugar praia Vai Quem Quer, den. gamento da rua, Francisco tanos sonhavam com êsse

Ibicaré, Braço do Norte ano letivo de 197ü, que aI· priqção, áreas de terra, lo· também, o Comandante Ge- na prova dos 3.000 metros tro do programa da Secre Tolentino com a Padre Ro-. , projeto" ...
Ipira, Barra Velha, G,'yÚ.. cançou a importância de calizadas no Estreito e Bar ral da Polícia- Militar' a rasos e o soldado Manoe] taria de Obras da Munícl- ma serão iniciados hoje. Finalizando, 'mz a sra..

paba, Rio Fortuna, são Jo- Cr� 1f6,350,f}Q. Ã arrecada- reirns, municípios de FIo- reestruturar,' sem aumento Zeferino Batista, também .palidade, séndo 'iniciados PREFEITO RECEBE Zilda Goulart: "Saudando-o

cão toí feita pelos estabé- rianópolis e São José, res- de efetivos, as Organiza- do �4<? BC, obtêve o 49 lu- imediatamente os serviços CUMPRI�ENTOS
' respeitosament{, queremos

'.1, ,

lecimentos de ensino" das pectívamente. A primeira. ções Militares da'Corpora- gar -na competição . de lan. der' atêrro
.
de tôda aquela Assinado pela Presiden cumprimentá-lo . pelo pro-.

12 Coordenadorias Regio medindo 1�49B m2, desti- ção. çament., de dardo.' área. «te do Clube -Soroptimísta' : gresso .que
'

se faz sentir

Segundo' a ..Prefeitura, o. de Florianópolis, ,o Prefeito em tôda a Cidade",

:.�-�.-.�'"���,"������--�.���-,' Casa0 lem
verba de'
2 milhões

sé. São
Rancho

Francisco \ do Su I

Queimado .\ e Bom
e 2 prédios escn·Retüo,

Jeste" O·: 46 da loteria Esportiva
JôGO 1 CORINTIANiS X

SANTOS (SP) - o Coríntíans, ,é
quarto colocado com 14 pontos
perdidos e constitui -se<; na; grande'
novidade deste' final .,de .certam,e.

, Depois que passou a' ser dingido
,

por Baltazar vem fazendo grandés
apresentações com' Rivelino des-

. pontando. Jogando ,ina�s ofensiva

mente goleou' o Juventus, _venceu'
a Ferroviária e o. São P,aulo e .. ain-

.

da empatou com: o" palmeiras. O

santos, dirigido por Mauro· Ra

mos, ainda não encontrou um pa
drão de jogO' que convencesse. Es

tá em quinto lugar cótri 15 ,pontos
perdidos, O qua,dro Peixeiro vai

tão mal que' sua vltória fren� a

Ponte Preta por 2 x 1, está sendo

considerada cômo a.itêntica· zê-
. -

bra do último teste.

I' 'JôGO 2 - ,FERROVIARIA X

I PALMEIRAS (
.

SP) - A
.

Ferroviá-

\ ria joga em casa, Anuaquara, con

i tra o P,'.Ilmeiras que' luta pelo títu
[. Ia: O time da casa está em sextç,'
lugar cqm 20 pontos. Sua camp'a�
nha não. convenée, deixando .os

torcedores com saudades do Bei1ê,
Bazani, Dudu e outrós que já in-

\
tegraram ,o quadro e� qlmpahhas
-memoráveis. ,

.

As duras penas conseguiu vencer
domingo em Araraquara, a fraca

equipe do Juventus por 3 x 2. Os

Periquitos, vão afé' a "Morada do

Sol" dispostos a prosseguir na ár

dua luta pelo título deste ano jun
tamente com O' São Paulo. O em-

I

/ pate com o Coríntian'i já desani-

,mou muita gente que vê o título'
caminhando em direção ao Morum-
bi. ' -\

JÔGO � - PbNTE PRETA' X
GUARANI (SP) �. Mesmo jogan
do em casa, a Ponte Preta decep
cionou perdendo para o Santos

que não está bom das pernas,' por
2 x 1. Em sexto lugar, com 20 pon-

� l'O'

tos, no passivo, só lhe resta lutar

pelo título 'interiorano com a Fer
roviária, Agom será a vez do clas
sico CamRineiro; No turno deu vi
tória da Ponte por 1 x O.

,
O Guaraní sempr� a-pátic'o, re

solveu melhorar no segundo' -tur-'
no e contratmo! o técnico gaucho
Daltro Menezes. Com isso, conse

guiu alguns resultados· surpreen
dentes como foi a \litória fren!e ao

Corint�'1ns. Domingo, empatou com·

São Bento em Sorócaba em um

tento. Encontra-se em sétimo 'lu
gar eom 23 pontos e pouca coisa

espera deste certame. Um dássi
co bastante equilibrado, .mais pela
rivalidade do que p�Jo futebol que
pratic,am.

"'" .JÔGO 4 - UEERABA X VALE
RIODOCE (MG). -'- O Uberaba é"
forte equipe do interior Mineiro
Iniciou o, campeonato com altos
e baixos perdendo pontos 'facei�:
No ,returno firmou o pé, perden
do \ a invencibilidade sómente, nes
te domingo quando foi derrotado
pelo Cruzeiro, no M�eirão, por
2 a O. Está em sexto lugar com 22

'pontos. Joga em casa oU:de' sempre
é favorito. O Valéria que está em

sétimo lugar com 23_ pontos, _con
seguiu um grande t�sultado der_

, robndo 'Ü Flamengo de VargiIlha,
mesmo fora de casa, por 1 x O.

Sua, campanha é fraca, com mais
baixos que altos.

.l

li,
,

JÔGO 5 - UBERLANDIA :x; VI
LA NOVA (MG) - Outra das me-

';

lhores �qUipes do. díscutido íríte,

.terior Mineiro, joga em casa, con
tra o representante dli' Nova' Li-

.

\../ " ,

ma,
'.

' .

hÓ!nens, é' franco favorito.
Com 21 pontos; ocúpa� O qiliilto

IU'gar, ,liderando a wmpetição' en- ' , j�:� _. AMERICA X PRÓSPE
tre. os .pequenos.

. , .

'RA (SC), L No. 'futebol catarinen-
Em seu campo; ónde irá atu'ar, se, < ,qua.'ndO· ()' presidente da Fede

têm se. apresentado bem sendo ração: que� qUEi algum ti�e ga
esta a �aúsa.' de sua 'campanha .re.

-

ilha.," gemlrrtente a�ontece! Neste
guIar. Perdeu para o Atlético. Mi� jp�6, p' t\métlca é' (aúeditamos) o

neiro por 2
..
a 1, no MiriéirãO'.e �eü f!l-voritl,l... '.

protando realizar-se frente ,ao Vi- PeIo que, podem apresentar em
·

la, Mu,ito efnDorn a derrotá f1'€ri-' campo'; ,as 'duas' equipes' se equi-
)

te ao lideI', América, por :;l a O �us valem:, b América com �m time

Jogadores estão corifianteS e' esw- bastáute técnico 'e o Próspera a

ram surpreender o UbeI-lânQ,ia em : tuando com muita garra. O pri
seu próprio .ccaPlPo. Está 'em 10 ,meiJ,'o:, está mi liderança com dois

,

lugar co� 25 pont�s pe�did'Os, tu-',' pont,os, � o· segun<;lo .
na vice-lide

do por causa do futebol medióCre'
.

rança, 'cO'ni tres .. Jogando em c.asa

que apresentjbu até ,fl.qui. ,0
'.

tiIJle Joinvlllen.Se le.va algmna
o I .,v.ántagém; muito embora atua roee

JOGO 6 - LONDRIN� X CORr.:. ihor. 'fora 'de casa. Ambos veriCe
TIBA (PR) -4 O time da "tetr(.:l, db �m' �us ultimas compromissos e rcafé'� conseg1,!iu se classificá! '·àS li,';partid,a é eilcarada 'com enorme

duras penas, lpar� ."Ü' tUÍ'llo,' .finàL ", .i�tei:-êsse . pelos ca.tarinenses.
Iniciado aí uma: carrtp-anha; àte", .' ' .'
na . vice liderança do certame pa- JOGO 10 - F'ERROVIARIO X
ranaense com apenas 4, pontos :MÀitANHÃ (MA) - Na 'cidade de

perdidos. POT1 não o conhecerem, São, Luiz do Maranhão, este cÚis
muito feram. alijados . do último sico promete levár muita gente ao

teste, quando: o Londrina Venceu estádio. Ambos fazem campanhas.
o Àgua Verde €Il/, plena Capitàl, eqUij,ibraclos e' dividem com o

por 1 a n. Jogando em casa léya' Sampaio Corrêa, a simpatia dos
algum favoritismo neste jôgo com ,désportistas do Maranhão. O Fer
.o lider o Coritiba. Mesmo perden- .

rérViário é o terceiro colocado com

do paira -O Ferroviário Q quadro de '3 j)ontos perdidos enquanto o Ma
Tim continua na liderança do cer-' ranhãà vai liderando firme na vi

tame; agora'com 3 pontos, Joga em . ce liderança perseguindo o Sam
Londrina contra o vice-lideI' on- paio, caI\). 2 pontos. É grande o

de Tim terá que '�exer muit� com
'. equilíbrio de forças com o empa

seus, botões' para, conseguir'· a1- te e o.Mat.'.Inhão merecendo a pre
gum resultado

. satisfatório. JÔgo ferênqia .dos apostadores de São)
difícil prÓmetendo grande emoções, Luiz.

'

para os que acompanham. o
'

certi1�
me araucariano.

bastante superior ao adversário e

em "que pese os' fatores adversos e
. ,.., I
a falta 'de entrosamento entre seús

• '
I

.

JoGO 11 - NAUTICO X AMERI
CA '(PE) - () América faz nesta

tempprada, surpreendente campa-
.

.

'

,Ilha est.afido em quarto lugar com
'sete' pontos..Tem in_comodado mui
to os

. times grandes. Mesmo jo-
'gaI1do na Iiha 'do Retiro, pod� co-oI
lher '�ma g�ande vitória. Futebol Ipara ISSO nao falta. O Nautico,
por sua, vez, vai decaindo assusta-'
daramente. Time de grande tradi-·
ção no cenário nacional, ocupa a

lanterna do campeonato pernam_
bucano. 'Sua derrota para o Santa
Cruz já era esperada por todos. I
Soma atualmente oito pontos' per- IdidQs,' estando fora do título des
te ano.

JpGO 12 RIVER X FLAMENGO
'(PI) � .. O tradicional clássico do
Piauí, volta a figurar ilos testes da
loteria esportiva. Na ultima v,ez,
deu vitória do Flamengo que con

ta com grandes possibilidades de
repetir o feito. Está em primeiro

J lugar com zéro pontos perdidos
enquanto o River é vice, com 2

pontos. O fator campo não influi
já que o, cotejo será ,desdobrado

,

na, capital Piauiense. Não esque
ça' que é clássico.
JOGO 13 - ABC X AMERICA

(�N).- O ABC figura em primeiro
plano, também no futebol. O que
,acontece nno Rio Grande do' Nor
te, pelo menos. Lider invicto com

um 'ponto perdido o ABC parte di
cidido . a conquista de mais um ti
tulo. O América também têm fei
to bOas apresentações e promete
lutar muito no próximo domino'O

, I b

Ocupando a vice-liderança com

'dois pontos, está cre.denciadiJ a

tiràt. muita gente deste teste. A
credito que êle possa conseguir
pelo menos um empate ..

O Governador Colombo
Salles assinou decreto
'abrindo crédito' 'de 2 mi, .

lhõ(�s de 'cruzeil:os em fa

vor da Secretaria' do;; Sel'

. viços Públicos, que" deverá
participar com essa quan
tia, da Constituição do Ca

pital p.a I Compal\.hia Catari
nem;� de Águas e Sanea,'
'mento .:..: Casan - decol'
rente ela. <Jut.orização con
tida na lei n'? 4,547, de 3]

.

de clezembro de 1970, Rc
forma Adm,inistrativa e

leg,isluçã.o pertinente.

Indústria
chama
-técnicos

Os técnicos em nive:
médioj 'formádos pela Es,
cola Técnica Federal de ,

Santa Catarina, já estão
'sendo chamados para colo·

cação em industrias no 'in�
teric.r do Estado .

Segundo informações da
diretoria daquêle estabele·
cimc:nto 'de ensino, existem

. J

va�as para técnicos diplo-
mados ein mecânica e ins

talação 'hidráulica para
imediata admissão. Os can

didatos devem procurar
maior�1l informações m.

Sec;'etaria da. Escola.

Diária de
preso' é·�
Cr$ 1, '50

A diária concedida para
a alimentação de presos re·,

colhidos às Cadeias Públi
cas Catarin�nses, foi ele

vad? de Cr$' 1,20 para , ...

Cr$ 1,50. É o 'que dispõe
recent� uecreto do Gover·
nador do Estado, entrando
em vigor na' 'últimã segull.
da-feira e tem efeitos re

troagindo a 19 de junho do
corrente àno.'

Espírifas
vão" ouvir

palestras'
A convite da Fe'deraçiio

Espírita Catarinense enc'oil
tra-se em Florianópolis o

professor Divalgo Pereira

Franco, 'oportúnidade, em

que proferirá duas' pales
tras, hoje' na sede da enti·

i,lade, no horário das 20

hora;3 e amanhã 110 audito

rio da Faculdade dê Ciên·
cias Econômicas, também
às 20 horas.

O professor' Divaldo
. Franco I visitará, 'ainda, ou
trás cidades de Santa Ca

tarina, entre as quais La

guna, São Francisco do Sul>
e Mafra. t

, ..

etapa

JÕGO 7 -'- AGUA VERDE X
· UNIÃO BANDEIRANTES (PR)
O Agua Verde deu ,a Íl�pres�ã0
que seri� a graqde sensação deste
ano no ,:paraná, ClaSSificou-se : fá
cil para o turno final na frente de
grandes equipes.' 'Para 'r,esumir:
êstá em últiino lugar com' 12 pon
tos. Perdeu em caSa para '0 Lon
drinas e joga agora, novamente
em casa frenté à outro vice-lider
o União. O quadro adversário foi'
o campeão de sua chave na fase
de classificação. Agora· está com

•

4 pontos em segundo lugar. Ante..'l
.de iniciar o turno final, esteve en

volvido em �oping". Um de setq
dll'etores foi aprisionado com .•

800 Unidades' de entorpecentes.
Pelo. que têm apresentado até ago
ra nesta fase final, promete gran
de atuação contra o Agua Verde
que por sua vêz tentará uma rea

bilitação.

I
. JOGO 3 BRASIL X GREMIO

�RS) - O time peloteIÍ,se, córo os

dezoito pontos que perdeu amda
tem chance de alcançar uma clas
sific,'.Ição para' a fase final do

CampeOl�ato gaucho. E�tá em

quinto lugar _

e enfrenta
-

o Grêmio
que é líder da chave com 8 pontos
perdidos, O prélio está marcado
pàra a tarde de

-

sábadó em Pelo
tas onde o Brasil já tem perdido
alguns jogos. O Grêmio, já classi
ficado, cump!,e apenas a determi
nação da federação, o que possibi_
lita até uma vitória do :Brasil 'Jq-,) .

.

gando amistosamente em Joinville
o_Gremio foi derrotado pelo Amé�
rica por 1 a O (o que não quer

- dizer nada). O quadro tricolor é

I,
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TURISMO ·liOLZ!JX'ANN . LTDA�,
. A: melho� rnaneira ele viajar; as fue,n;o�es 'P;ogl��lin'ações, as, rqélhores c�iidlções.. ,

MQNTEVIDEU l BUENOS 'AIRES .: [unho 19' .; julhQ 15:••. '. ,;." ,j
:Foz no IGUAÇU /, ASSUNÇÁO. '_': ;{Úlho :Z5' ., "seterrtbTO 25,
BRASILIA'i CIDADES HISTóRICAS DE lVITNAS '.c_ 14 de agôsto.
EE. UU. / lVIEXICO I CANADA � junho z6 ., 'úlllho'�, 3� 8.' "

'.' J' 54a. CONVENCAO LIONS' CLUBE .; Las Vegas em junho.
CATARiNENSES NA EUROPA _,:_ O Orgii'lilo da Ind.: Turística de santa Catarina

i 11' saí,da 2? '�e setembro - 41 dias - 10 .pâíses, ,inscreva�e. hoje' in�!D� --:- planos a
'

'I.
sua disposlçao. ,

.,

..' \.

. J .. ml9�mJS BRASIL�O 'NA R�SIA -E,'ESC�W)lNÀ�TIA ':, jex�Usivamente
I.
turistas brasllElrds·....:. 35 dlas

..
de duraça,o -:-; ,alem de um,a seIi,lana p'�ra .conhecer ou

l· i
:flWer P�riS, Varsóvia, Mo'S�ou, Le'nin!5rado, H�lsinqu�, '�$tOci>lr�l(j, Copenhague;e, �am-

I
burgo sao as, olltras atraçoes dessa Bem ,elaboráda progl'aillaçao � saídas 2 de Julho
e 7 de agôsto �

"
. I,

:,
• I',. \

I
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j l ,v-aoa, '.

Transportes.'e' Repr$ntaçõfi; Ltda:..•
-, ',," ,

Mal'riz - Florianópolis,.,..... R. da Concórdia. 71 - Fo� 6533

Oe- Santa Catarina pà.ra ,todo o Bt-asil - C<I� Mudanç\l$';e' EncomendaS
',.- ..:'

·"Bt_Ai,.",
. ,. ,

Rua .ffião Pes�, .1.4õ() .
_ :f� 22-17;-5i)

cusinBA
Rua BrasiÜo ItilJerê; 235 . � F�ne �78

.'
,

SÃO" PAVLP
Rua Guaeanézia, (327 ��Fone, 2-92�l9-25

Eritreg� rápidas para todo .0 Estado de Sarita Catarlria, Paraná e São Paulo
. '-,

J
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1 ) COfviPOSI�ÕES DE

.

LlNOTIPO' EM,' i 'GERAL
'Liwds didàticos, científicos e ·de lit�tatura' - ReviStas, RélatÓilOs, - Apelações
Teses - Discursill' e cohferê�iás - Folhetos '.

.
p�tôs" e":�to'do' e qualquer

serviço de LINOTIPo.
',r'

II .

' JORNAL O ,EstADO,
II. Ru, C.,""lh'"'o 1\1""". 160 -'Tol"o,,!, 30-22 "'41-39.

• ,

UM�=====r����§,��,������������,�§§�J,
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-

�;ç��:I��'E:;co��:tl� 810B. DE ADMINI,STRAÇÃO 'E 'GOtNCIA
\ - ESAG �

rua visconde de ouro pr�t() 91 - fone 3664 ê/IvONE
, CURSINHO INTENsIVO

'PRt·VESTIBULAR 11 � TURMA .2° SEMESTRE

\' inscrições a partir de 3 de junho'

. curs��ho de 14 de jun.ho a 18 �e' julho.
)

,
. veshbular simulado dIa 12 dé Julho " 1
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CATARINENSES NA EUROPA é um produto genúina1llente nacional
orgulho nosso, produzido pela Indústtiá Turística Catarinensé.

•
"

,

.•

.

.,. \0 •

.. QUq_nd<) setenibro vier, ·você estará· integrado ao mais bOIÍ'logêneo grupo de
turistas que já visitou a Europa, "CATARr'!.'fflNsEs NA EltROI'A\'. :faia' visitar 10
países, 41 dias de progrul1}ação.

' ..

POBTUGA·L - ITÁLIA �. ALENIIDIA
ESPANHA ,- ÁUSTRIA - HOLANDA

FRANÇA - S11lçÃ � BÉLGICA
,

INGLAT,EB�A
Inscreva-se Ja, n'ão queremos que ,você perca a descida dó RIO RENO em fabu-

losOs barcos desfrutando de mag:ilífica e. Poétiea paisagem.
. "

,

Planos desde ,a vista até � meses, consulte-nos.

TURISMO HOLZMANN. LTDA.
-Rua Sete ele Setambro, IH

FONE 3389

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o F,STADÓ. Florínnópolís, qunrta-fcíra. 16 de junho de 1971 � 10
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VOCI �ABIA'
, I

IND> E I(:9M. 'PE REFRIG,ERAtAO LTOA. QUE TOMAZ FABRICA / O MELHOR EM

I'
'

F A' B R I C A BALCõES FRIGORíFICOS GELADEIRAS

RI,4A' S49 JOÃO àAflSTA S/fllI. COMERCIAIS PARA" BAIiES, AÇOUGUE,
·1

fONE $195 ...... ÇA.J.XÀ pbSTAL 17S FIAMBRERIAS E SORVETERIAS, I
Frc>L1$ � S� ��. , .

CÂMARA,S FRIGORífICAS � A,INDA INSTA· I
LAÇOES, PARA BARES E LANCHONETES.

{'

A

/ j. \' ." �J',

Doze do
.

'.

totnein""'te,,·(Sâlo:njsmo',
""�;.J, �I"".C_ fr." .�.' \ •

.

.. ,'1 :.

Debrando :_a "��uiPIil: da, C,�:[.,:Ê::?ç c

p,or �xr, a l'�presEmtt;tdi.o �!J:10JlÍ�ta
.

do cíu'p'� Doze de 4g'Ç>s-t0� énQ€!�'f{):U 'I
.

seus .c<ilmp:U<i»xl;issos. qo,. ;tJ.l,rnp, :seni, ;
,

• , -,' \ ". '-' • • -_ '''',' 1 t �

qualquer ;:>0nt9 perdido, :'lPp:rt�f1to;,
\

,', 'r •

lide.r invicto.:,
. "':: �J f �;�.

A representaçã0 diil- CELES,�, p,eJ;-\.
dendo o prélio' pal'a' o rioz�. 4e",�
gôstc( pr�ticamÉmt� de4:' ad_eus.�' fii;

" . ,
" ,'/:-'

chances que Gont.ava' pa:ra' Cb:Iiquis�
tar d 'título 'da terppi>r�ci.a. ':." }';.

, .,r ,

� • '""

,'.
•

k '. �, ','

Não há. nada impossív.el 1i�� 'es�
porte, porém, 'sómando . agora, ' '.,5
pontos perdidos a, -e«uipe� 'd�'é�;;',
LESO. 'conta com diminutas chan�

ces de"conquistar o tf�U'lo: ;.; \� •

"
. ,

"
. ,�>, ;:,},) 'v '/

Ma)s perto do Club-e'DÇ>ze, d� .-1\:.' I.
• J 1. j., � A

gôsto . nesta corrtd� �m bU$C� ,19. I

título _da temporada, está O,. alen.-
00 do Cupido que 'perc;ie'u , aip'en�
t�ma partida justamente dÜlnte",du
)k�er, . :.� �"

'.Tr".; ....1.1.t 'os �;ol11p!,orriis�ós'!l;: e-� .'
(11,ripe dirigida por Orival 'Mei:rn., i .

portm:i�se magnificam�l�te,. tor,?\l<��: ,',

do-se,lne;re.cedor(-:l: do' tít�l1;lQ ge Yiq�
;

lídAr do certame [j;té, aqui,' ,

.

";.!

I - Face a. inúmer,as criticas, �o

trabalho do Presidente da FCF, a

sua àdministração, aos seus auxi:
liares;," contendo algumas Q,E;lSSl;lS
críticas a marqante .presença d,1;!t
descop,fiança, a q\.\ase afirmação Q.a
descalabro que afirmam, alguns está.
acontecendo na "casa do futebo�",
e �ace, também comentários de es

quina, míster se torna que de um�
vez por todas, tenhamos a. verdade

posta', à nossa frente, apared�I).dQ
a. verc;!.Ç!.çl.e ol-f se d,estazendo à,s a�
cu:;;aç6es, pára q1..!e possa o futebol
de Santa Catarina entrár n�( ç).i
ma da verdad,e, d,e honestidad,e, ,au
sente' dos f�chicos, dos en;çova.�l1(!)l?�
tão prejudicif.tis âo nosso futeból
e ao homem que ° dirige.

/

,

,

l!: bem verdade que alguroas o

portunidades já o c:r;itiquei, não o

. l1omem, mas ° dono _90, 'caJ;go, o

presidente, que por êss� ou aquele
motivo, deixou escapar algunia coi
sa, que a' nós outros da' impreIiSa.,
é mais fáoil ops�rvar•. Não <$.�E;ll
contudo ,ao ataque direto,. Q. Qfe"�
sa, não porque, corrio sabem, SOl,�,
á�bitro de futebol, mas sim�les-
mente porque, para falar, escrever,

acusar, é preciso que os, fatos se�

jam verdadeiros, as prova.:;; apa.:
-e�[',l1'!, e quem acusa, deve ter es

sas',provas cabais, para que· o pll-

II

: I

; - �
.

'.

, ,:' 'Vai' as�irh, o . cr�be' Doze de 4-
,$Ô�tQ:'ciil-�@ando. p:itra.a· conquis-

, H.
t

� \(
,

, ):' " •

;�a. do P�NT4.CA��ONA'l;'O, fato

':i;Fi�-q�tô. (no satcntsmo; catarínensei e
t'q�y��:)lO 1;\t:isú.:· "

,o.

:�I'��;'{'��"�:;""
- ,., ,"!

•

: ,(fuall,d,Q.' o, 'car�.hieónato, foí iniciá
qp, ��lª� o.��erVa9ões, da mo'.,,'men

ta'çª,o: dits equipes, dos treinos. e

jOgb's,� que ct1sputaritriJ.;. era u�âniI1.1e
apontar:��" d clube ·da . CELESd
eQWQ .0' lpa"il)' pro'vá:vel. . campeão.
Agóra as

.

coisas ,·estão bem dife
rentes: . .'

,.".
"

.

_'. I' 'I �
' •. i·

'):�N�fá' ·Sc�I ljla proxlma. Nota,

�{ic�1YJ:.:·d�. 'l1'Ae, a.' r�lação nom.inal

�0S : a�Jé_tªs j-uvenis convocadoS pa�
'. ' l • 1·' .

" '.

ra os 'treinos do selecionado cata:.

rin��e
o

q1.,le parÚ�ipará do certa

me 'n�,d(!)n�l de <bola ao cesto ju
vettíl,-marcfl.do para Brasília, (

,

,

'{ ....
'

•
� 'r

;:. �.:� :. \ 'J
•

<loin-ville
.

.

secliatá na: seglmda
.,;i:.ü�eila. de

.

julho; o ,campeonato
1:)n!.siÍe�r�' infanto ,juvenIl e ,da ju-
�,enhl.de"de tênis,

".
,

, vári�� Esta:dos d.� UnHio", estarao
prés��tes 'àó aconte�iniento.··

, "'�",

:/",

t· • �'��tilm� ·se.m--IlOnto perdido.'
:;:'íiE,NAL NA "TEL:RA DE SOL E

.r,IAR"'.. ","" .

':;{�·é::i'.pit:o-l (lo E�tado terão o privi
l�gip 'de, iis�,j,st-:ll' �o, próximo. �ês G:e

ªg�t�.�Q;, .- a; . J.'��'Vzaç�.o �e �'Il!I( P�:�lh:,.
eri�l'e" 'Grêmio e, \Internacional' 'de
pôiú/ 'Aleg.re' . O jôgo entre ;s du��
e9utpeir. sal'ori.Stas fará parte das

co�ejjlorações de aniversário da' en,

tidá<ré," salomsta . dé Santa Catarina,
que.":na: OPO!'I unida,de completará 15

. <,'(' � ,

·'nos.

-t :.;' .� �:,
•

�

pejo roSJéfibO sensacionalismo,
'EntãÓ, para (We isso termine d�

v:eZI ou continue. se. nec',lssário fôl',
na. ,ár�a até da justiça, eu sugiro
que se convide o Presidente da

FCJi' pJlra uma mesa redonda na

TV C:Ultu:r:a, onde todos pudessem'
,�"lo, ouví-lo apreciá-lo e julgá
lo, ,surgindo então os debates, as,

acu�l1ções e à d,efesa, porque eu

semp;r.:e disse e I:epito àquele gran

Q.� pensamento' "quem não deve,
não t!,!mé, Não sei se d Presi
dente irá, :m,.as deverá partir mes

mO dos se\.\s adversários o convi

te, �,� agenda de trabalhos, dêles

t.\I:inbé� w:n fogo cruzado daqueles
�4e o çombateni, pois seria pouço r

con.vincente a: pr·esença no progra
má" de �

seus amigos. Até então
não o vi falar sôbre :�s c�fticas qu�
wuitos lhes f�em, ° silêncio :tem
sido sua tônica, embora o futebol

,
càtarinense não tenha piorado, até
pelO rontrário melhorou em todos
os aspectos, e �osso prestígiO na

c�ti é v�rdadeiro e grande, não

l>.o'd_�pdo
.

é a CBD fazer milagres
.

ror!;!. quem, n�o possue um grandl;l
�st�cl).o, m_as eu co1tresso, :;;eria um

grànde negócio para todos, unl

coIlvite àquel-es que o combatem,
irm�nados mesmo, para frente à
frente, debaterem os proolemas do

futel·ol catarinense na frente de to-
40s, e faremos então o nosso jul-

.. ,'

, ,
, ,

, I

sA.,D. O� MELHOBES PORGUE.TOMAI
) '.

'

GARANTE O' OUE FAZ

,�'
I. .

'.

ele que :.r r r' cor e ,:Ie r n
I r

,

FigueirenSe:
r

,

prulesf3 ,,:'
,

"

t8nlr_iKaBatl'
" 'I ,1',\

,

A '�irétotia do, F;igú-é�-r.e..ns�,' : .�: .

tebol Clube, :a:n.te .a, �tNaç�p::'Gil��.
mítosa d,o., apltaé"j.,o:t' D.ávA.ct" ·K.iigRe�
ria' p�;tid,a;. ô,ê ·.�QW�o,. �Qia,�t�;' d.Q· '.
Her�ílio

.

T,ow, a.u't()l;�Ú;ni· Õ: ,s��'· ,:Q,é- :'
partani�n�o '.juÍ.'jQ�CO, .. a.tráv,és ,dõ

'

dr.:Néy' Hu�ene:r;"a" ptQ,testali o; cq

te16, .s'dliçiJ��O ,at( TÓ-bup,aI: de;

Justiça',PE;�portívo-da �éF, � !)'l;lU-
ta,çã.Q . da. :R�rÜ�a,,�.

.'

"'.'.:"
,

OJftem .. a ao.ite:'. o, pr4testo 'do

clube,
.

'�lvi-'rw�ró gea,' eQ-t,rf!,da /

na

secr'etatül :. da Federação Catari-
.

.

!:':' .J �. � ."�., I'
.

nense de ,Futebpl qúe, ,agqra vai

-ser encaminhado ao''rJD IJara 'jul
ga,mento,

lerreviárit
"

tem·,nôvo'
treinador

"

i

o ,E;
. c'. ·Fe:l'ro,vi.úto; c�Wpeão. dá

temporad.a, pass,ada; :�t�.,C9n!j.· :novo
treinador� ��e ,v:e'Í!l ,�gra:dal)IldO' à
Diretoria' e aOO atleÜl.s��' Trata-se

-

,( r !
� - ...

.

de l,)omingues M,a;rtipe?" paraguaio,
ex ,auxiliar de Fle\t�i:;' Solich, que
está' imp-lant'a!iclo, ria etiui.pe· uma
verdadeim rerio�aQãp,,', pJ;epatando
o qtiactro., para a t1fWllOrácia.' d,e' 1972
slegúndo i;to�' iri(ormoÚ;',Q Pre�iden
te A.I�ertQ . Bpteglj.. ".0 �erroNiário
domtr),go: pex;deq' pQr 'IX!) parGi. o

Juventos em Rio do sul' e todos

gostàr�m da ap�eS�ht�Ção .da equi
pe; �que' mésmo' 'sem tOçlÓs QS ti

tulares, .apresentou�se'· bem. O

médico,do Jtrirentus: foi ejçp'uls0 do

banco :pelo árbitro ,da p'!,lrtida Gil-

.

berto N:ili�s, por' l,\Ü'tudé iFlconve-

niente. ,
,

" r ,

Fac estúda."
"

fOlneio âberl�,
de voleibol

"

A FAC deverá tratar .num'l' de

suas próxima!) reuniões da organi
zação 'de um Torneio Aberto' de

Voleibol, ,cujo objetivo Ilrincipal
será fazer 'ren,ascer em nossa capi
talo esporte da rêdê que se enoon

tríl total�eI?-te extinto.

Também cóm o mesmo objetivo
a FAC deverá çonvidar as guarni
ções militares para competições de

atletismo, esporte que' encontra-se
paralisado em nossa capital e

mesmo no Estado.

O Campeonato dO$ Bairros e Ci

dades Vizinhas, campetição ciclís�

tica promovida pela Federação A

tl�tl.ca Catarinense, com' algum ê

xito, dSllerá voltar a sér disputa
do nos próximos dias,

Nêste sentido a direção, da lfede
ração Atlética Catarinense d{)verá
convocar o Conselho, T�cnico de
Ciclismo da eIÍt�dade para debater
o assunto e acert\i-r todos· 9s de
talhes para iniciar em 71, as pro
vas ciclíst�caS.
\ .

É. pensamento dos di.ng��tes da
FA,C, além do voleibol e do .atle
tismo, dar maiof .desi;a.que ao tê
nis de mesa, oom�tJ..ção que, v,�m'

'

ca.jndo erp nosso Esta,d,o, pois. sb
mel1l'l;te iduas equi�. d,isputaram

"'-o último certame estaduMl Doze
de Agôs,to e Cruzeiro d� Sul'

" �.
. '."��" r-:.

.

.'
. ":,' ;:

'l

":{7;·,,·. ,"(;./
J
•• I' " j

.

. Flamengo, do Rio, "v'eF,sI,lS,,�l:�� .:. W.��,h�p�'tOl!tRQd.r4gues Neto, Teles,
· gueirensa, local, é a. batálPâ.;'!l�h- '.!. 'tíII1inh.a,':.Çhiq1iinho,· Nei Milton e

sacionalríe hoje à n�ife,ili:i\�'�ÁciPl- \, ��:çco. ';Á.ur,élici."
.

,

. fo· Kondei�',: que cedwtl��t� ··��fá, ,;'
..

'

c.: ,O. 'tüne, h:l�s certo ·p.ad· come
"

péquéno, para abrigar
.

a \lég�ã-O ;"'�f< "::ç,à,( 6>_jjô,gQ. desta, noite contra o

expectadores <liue.
.

dEhré�á; �� tón;i:i!.r,' . � ':f,�gu��r�n's�;
, : p:gecernos

"

que. será
.tôdas as' suas I

.

de:f,>edd:êJil:Ciâ�;"�'Pto-�, .", 0,' ct\lê;,-dérrotióu o 'Botatógo. Depois
póreíbriande,' 11 !'P,aíor �:arretilád�çfLb, .' .- pode�ão-': ..acontecer a�: alteracões.

,.- � I' , , .J"
� ,- �

já registrada na' histoÍ'i�'.!d'6<fíate-: ,'; Mas,'iss'Q quem' vai decidir é o ve-
· b.ói, de Sa,,��� C.à.ta,ri��, :qQrW o�AI\�::� ',<ii1!�;�,� '!\S,ti:l;to' $QliCh" que 'fa;á J;lO-','.

· pressos sendo veJ;_ld.tç_lo:�: a,o � l?,r���Q> , ; "v�s,:�',9J?,S�Íi,àQ,õeS: do tIme com vis-.J

• Ú:p.k_Ô ,'de ,d�z 'crúz<;)ir()p:, "i�\O'>g'�y�-" '.�, )ii'�"i'��' jAgo ','de' doin)tlgo com : o:

do ao
_ pedido, muito ,alt,o', qu.f Nzo: ,. ':F�ufniÍ1erise, pelei Campeonato- cá-

o rubronegró carioca pára vi� ,par- .:r�º,ça :,dé, f(t�eb.bl.
tícipar dos, íestejos do �i?�u,eíite-:,' ,:,; .:' <, >' :,". j.,
n;i.;r;i<�, cj.e "fundação dQ grêmio -:i�cl-' ',"

,_ .

i . ': ':;0' FIGUElf;lEN:SE
'

vi�egJ;o.,"
.

.

��,'
"

"

,; I;
"

"

.:>: ... ,..f: ".
- - . ,

.

O 'Meçgo fcii o I:t;J.�ior;, .!!\tr;i.t;Jió'·�., �'.i'{;b,'·Fj:�\t!éir�ns,e,�gu;e; co�o·o Fla
qti.� a Di:J;etor:ia do 1figu.eir:é�&e :�n-�, � ; \,; ,rn.f;,!JiQ;, :Q;Q:,Í;> Içais, foi qeI:rota,do a

c?ntrou �iil-,ra abr:il�w.,Il,t,�r" a: '�: su,a,,:,"
"

'P,é,Si �â 'rv:t{qaI).ça de ��cnic0, pas

J:'r.ogramação do jUbileu, _d,e qt),Í'�.', ,< ,s�h.fl_Q :��qr�);ob as or,ttenf;; 'do por
E o clube de maior

.

tofc��l;j.:: 90 é ",tép.go,:' Jlll!:Q.' B,olon, v?i
.

p'rQçurar
,Brasil e, o que é'�l.lit9

.

iI:t;J.P9:r;t_â.n" ,j;6gãr' � I}_1.ai�'r p�rtida çie sua lon-

te" está invicto d,esqe Oi �ettifii.9 '.
� .� .�e�istê�éia de, çinqlJenta anos,

de F_;.leitas SOlich" çOJ,1tandq__�s� ��ja-' .'.
'

, cO'm,.�l�t,ada, $,�bqdo último, . Quer
tre os seus triurifo1? ae .�,aior :e.x- .' ti; �á�vÜ),eg:'r9.. para a sua g�leria de
pressão o que na tarde, de' dótiihi-' . I, g�ânà.és' praesas uma 'vitória "ô

io �ltimo' interrO.I:OPeu ii ib�g�1 ' : ': \ �.te '.o, ; rVIe,J,1g,O q.u.e e�tá embal;do
série invi�ta do �ot;a,.fogO aq":9?:m;� ,.' ': �;yj,� '�.e, c'O'{l,sqtue u,ma fôrça J)osi�
p-eonato. .'-.'" .... "'.

.
.

'. q,v�" p�ra o,. Ca:m.p�onSJ,to Nacional
.

Com um ti,lP.� dé� �riwe�l:�{�i��: 9,e'; �tébol q�e êste ano' pela prt-
destacando-:;;e o ca�pelí:o m;üP.dii;l,J: .. lPj;!!ra }le�� ,será disputad�. Mas, pa-
Roberto, que es'tara �O cqmá�ció; . i;�,:.:tan,tb'; o, a_lv41egro tC:I?' que .io-
da vanguarda, o extraor4#iárl0�Jilii); ." g�r;ctiniQ nunca, 'explorando falh'1s

goleador emérito como '.6 ��Çi,':'" /.; ,4uéJ,pOd.erão acontecer na defesa
'ro; Reyes, oriundo >:�d P'àpág.u,ái, <. "t.).lhr�negra; onde .Reyes estará'
para muitos cons�deP<lb ,.o';p� .

,';

,Yi&�.a__Ilte:, p,âr,a o que der__. e vier. O

completo /zagu�irQ da . at.�l�dAA�;,. q�àql1Q
.

Ilróváv�lmerite será êste:
o elásticp aNueiro, UbiraJ�;' l?W·" ���l�;' �rnol'<;J,o, Jailson; Fernando

nísio, Buião, Ar�lsq�:., .�i.ítil9." é:',�ing�; pélé e Sa,dp; Jairzinho,

.

,�.

'pel:" uat.soprador
. �', .

"
. � ,

�.'
, ;-:.

., l.'�
".
\.

·.r "Í e de im�'nhã,; .teildo:)?,�
G \. {) P�<lá:'io dós, ESportes; tem

'. ,'- .. .�,",.

!oinville, i_erá ·s�q.uêJ,1c\a.'o :C�in��'f
natcr "adulto .

d� . Qa.squ��ebol, .. \ C,l>If.:
m;üs ,uma rodada dupla: Na pal{1ild�'
de abertura da p.o�te _ jQga��Q }�\�

,

nástic,!-_ x Ipiranga eIlq�!ÍQ.to ,qu�'- no;
match de.' fmido :esta'rão reÍi,pi�9s
para ".a r,luta , pela c(i)-lidera,nça. do
certame os quadros do UhiãÓ :';P�l�

" • ,,'" 1 \
"

•

. meiras e C)O Vasto Verde,. Atuál-
.

mente União PalmeiIias,' Vli'st� -yer:
de e Clube Doze qé�Agôsto, lidetaiÍi

•

_,
•

""0,,"
,', ." r.'t ,'-,

';_
\. \>!"',_ .1

F.alandD,,:.,:'ideà'�,'·:Cadeir8

;::, �.

r .:", " 1;:'" ',' � ._.
O apitado.r· gaúQho 'D�Víd,��l,�,

à última ho,ra escolhido 'l>ar:a:: '. r.éf,e� •
rir Figueirenre "v13r'sus" . ÍIe�p���ú'
Luiz, pelo Estadual de ,Ft\t��ói ni
acabou se constituindo ..

'

po;: , p-J.iõ .

dos deplol'üveis l' ·o�,,�Ci:ment�s.'
(desenrolados no, ,dómi1;lgQ;' .: t;i:� t.'. " .

estádio "Orlanrlo' SC(l.IU?Jli"·· �ui)'i' .,

.

:

tas fll!' &'3 logo. de ;s\ll,la,' prÇl���' ,_-.: .;,(J,,i:���ta,<;lor elp.. questão póde ser

guindo CQm outras, da q1;Ía�';a1:lit;l�ú� ,)1 $W�j)�Ijl,§Q: 0\.\: eliI:t;J.i,naçi,Q, taQtos fo

tando. d� gravidade, .. s��pí;e.,. �m ,: : �ªin: '<:)5: �rros que prl;Lticou nos
..

preJuízo do Figueir,ense" que" f�zi�' ,�\!�f�tã:. e p04c�s minutos da

do espetáculo ,a fes'ta' do, 'Se1:l:,eiJ;i.� iuIi'Q:;i.,.' il::le' d�via samer que ma

,quentenário de fundação; eoili:: '{,.Q: . a-pi�all' . ,l,lNÍ jôgo ofic��l. Lbgo, se

gol que uma delas ser, ee-su-ltóitem '. aie,liou que o policiamento 'era de':,
favor . do. Rercílio LUz.,A to;reii:i�; "f.��í�B-tJ para garantir-Ip_e a J.nté-
como não podia deixar de ,s.�;r.;:;'ei� ,g.i:id��e f:isicl;!. e dos jogadores vi-,

gueu�se unissona contr:1::'o 'api�:' si't!:\-R:�es', nãO" devia ter dado iní-,
dor que estava mesmo r.om Q pro- çio aQ j,õg�. Dentro do campo ha-

pósito de prejudicar, cómo, preju� via muita gen.te, mais dQ que o

dicou, o Figueirense, sendo mésIl?-0 peIa1).Ítid,o pel1,ls leis f1.,l,tebolístiças.
inadmissível que p.erten�a ao: qUB.� O sr,. Dayiçl K�peL sa,be disso, mas
dro de' juízes da D:'visão, Es�cial sp se lembJ011 quando as coisas

do vizinl10 EstalIo. Alguns tArce- ia,m, pretas pa.ra o seu l.ado. Viu

dOf"ci, reconhecidamente OE' .ml,l.is q'�e .I;lão Ihavia súmula próprja pa-

exaltados, não' se contiveram' e .ra o' jôgo, ma,s d,eu 'inicio ao match.

tenta ....am a agr,essão, Ff';ià' poli- Uma lástima!

.ciamc-mto suficiente r.o leEtádÍ.o, pe ...

lo qUi) e�,�ou o 'ipita( (l) ao suspen�
der o' jôgo "por falta de garantias".
Foi, isto sim, mais uma rr,'anóbra,
sua para c\cn�rotar o F'iguei:r:ense·,·
sabendo-se ':)lI< e:n f'C',r,fl (;.ô�s taisl
o clu;:') ocal p(;(lo pt:oer' ÓE;' POIl,"
;,o�. Ê. pois. um easo :r�r'l o or,rl
rtmal cte Justiça 'DL portivo.

,.�IWrª o,l?, jQ.g�s 0:fiçiíJ,is. Resta saber
.

s�;; t�;m . va,!<;tl'.e ist.o q' pm vai de

cidf,�, � ,.0.' colend,o ;:lrgàü clisciplinar
da", êntidàde cat'1rinense.

O Figueirense tem n!.· f,aJta

��o�a, �. esperar pel0 pronuncia
wento do TriliJun�1 de Justiça
Desp,Qrtiva, para. onde irá parar o

casá Se êle achar que a súmula
do' JÔg'O tem valor e nela estiver o

J;el�to .
do apitador a. propósito da

taltll de garantias para o prosse

guim,ento do prélio, el'ltão o. Fi-
� ,I

'

.ggeireri�e estará perdido. Perde
os pO!1tos para o Retcílio Ll,lZ que
será d�olara.do vencedor, oomo o

�o� 9 A-:aí' no ano passado, e

�Nttos outros, de acordo çom as

ll(is. vi�,entes no esporte do balipo
.d9.. Va,mos :esperar.

súmula oficial, um ar�Clmento 'ps
m anular o pléliO, n,) �ato:.a �th
mula dr,' eüé0nl,ro nã:.J 'Po:1SS0U qca
uma �'ô!hp. de papel ql,le' os· reprtr'
s.entantes da F C.F cC'nsegul�
na se,:retaria do' t":g:'l1,-i:r('ns�. N�18,
os.· jogadores, ma[,sa,gisl.as. médi.�'
cos etc, assina.ram os SE'U!': �Qmes.
Nêle pstão l't�latadas �s geot-r�c�
áa partida. Mas. r ii) � uin ,

Cláudio; Caco (Darcy) e Mazínho
I

.

Beto, expulso de.icampo domingo,
será. 6' ausente do time .

'SADIA T�AZ O M:ENGO
Segundo nos informou o sr . .Jo

sé �Newton. Spognícz, presidente
tio Figueirense" a delegação na

.rnerrguista viajará' pelo avíão da

S,i\:QIA, . desembarcando no Aero

:pdHo , Hercílio 'Luz .entre 'às 11 e

12 horas. Sabe-se que torcedores
'ruoronegros ';'ão preparar uma

grande' recepção par? a delegação,
comn.trecendo .ao ·:I.E'l·oj)orto para

recebê-la, ·efp.t uanco a 'seguir uma

passeata, 'de regozije
'
-

Os ingressos.' ja reram 8010cados
à verrda, haw'ndo' gl �·i.lIdE'. procura.
Aq prêço únko C;E' (lez 'crüeiros os

bilhetes' éontinuarão l,cie sendo
. , I

vsndidqs em vários pontos do co

ração da. metropO,t> a- .fim de, à

noite, evitar�se a rnconveniênci�
dos ,atropêlos nas bilhete. ias do
estádio "Adolfo Konder" O jôgo
tem seu comêço marcado para à&
21 horas:

. �OlVIENAGEl\i AO' GOVÉRNADOR

Com Ia pugna de hoje à noite a

diretoria do Figueirense homena
geia o· governador Colombo Ma
chad(l Salles, dedicando 'lhe o és
petáclllo, 11; qtl'1se certo que o nô�
vo chefe do -Execut.ivo 'h,;rriga' ver
de assista ao jôgo, ocupc;ndo, com

altas autoridades a Tribuna de
ROUffi Jo '�su�dio da rua Bocaiúva.

-

de "apito
o procedimento

I

de um torcedor
local que arremessou um pedaço
de, tijolo para dentro do campo,
indo atingir a nuca do jogador Pe

droca, 'que nada tihha com os fa

tos,
.

provocados pelo �pitadoi· e se

encontrava sentado com outros,
. como êle reservas, no banco que
lhes foi destma:do, junto com o

té.cnico e o massagista, sendo obri-

gado � medicar-se. Muita· gente
�. deve ,ter visto. quem a:tirou 0 pe-� ,�

daço de tijolo, pois partiu do

meió do público nas gerais, mas

,silenciou, o que é pior, pois con

tribue também para o desprestí
gio do. clube lá fora e dentro. La

mentávell

,

,

O empate do Avaí fr,ente' ao In'
ternacional pode ser considerado
como um bom resultado, pois foi

conseguido diante d.o quadro que,'
no mesmo' local, uma 'semana àn
tes, goleara o Hercíiio Luz. Apesar
de não pOder contar com Cavallaz-

.

zi talvez Piil-ra, o resto do c-ertame,

o Avai ainda poderá realizar m�i
to no Campeonato e, domingo, n9
"Adolfo K(imder", tentar vencer p
clássico da Capital, contra o Fi!'

gueirens�,
_

quando então se desper
dirá da primeira etapa do Campeo� .

nato.

/'

Diante do Flamengo do anci.ão

F�eitas Solich, que hü'je .veremos,
o Botafogo, após quase duas 'de
zenas' de jogos do C��peonàto
Carioca seI? derrota,

'

el}contJ;'Oll,
fina�lnente, 'o seu "Waterloo", em

bora esteja' a' um passo do título"
já que está distariciado dois 'e?ll!
três) pontos do Fluminense trêS;
do Olaria e cinco do Fla�ea�'o;
seus ma.is próximos perseguidores,
e apenas dois encontros a rll

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDIFICIO SAMTUS DUMONT
C 350:00

��_t__'�1 ��"_-__".�.UI •
-, --'ª"

,A I
BADtO GUARUJÁ' "11Médias 5,000 W - Ondas 'Curtas..:.. 10,OOOW,: ,

,

Frequência Modulada
'

!
I "

(Prógramaçâo) J
06,00 .;.... ABERTURA

"

,I'.06,05 ..._: Vida Rural (Acaresc)'
06,30 - Alvorada CatarinenSe

07,05 -: Rádíó Noticias BRDE
. �

07,35 - Música Popular Brasileira

08,00 � CORRESPONDENTE CrMO
08,10::- �eça o que Quize,r

i: 08�5 - REPóRTER ALFREP ,,'

•.
'

09,05 - yiva a' Vida (Luiz Aguiar)
09',55 - Rádio Notícias 'BRDE
10,05 - RÁDIO TEATRO....:. NOVELA
10,35 - Só SÚCEi3Sü3
,10,55 - HÁDIO NOTrclAS BRDE

11,05 - Show da Cidade
12,OD ...:.. REPÓRTER ALFR::ID

" 12.iO ,_ ALMOÇANlX) COM MúSICA

12.3� - PE!lDIGÃO COMANDA .o' ESPORTE
'12,55 \:_, :CORRESPO:NDENTE, CIMO

"

13 Í'(/ - GRANDE "PLACARí>"
-

\ 14.00 _, S6 SUCESSOS '

/
'

: 14;�5 � RÁDIO NOTICIAS BRDE

·'1, 15,05 -- Desfile da Juventude ,

,

16,tl$ - RADIO TEATRO - NOVELA
, 16.3� _.:... SÓ 'SUCESSOS

"

1.6,55' - RÁDIO NOT�CIAS BRDé
17.05 -'- Só SUCESSOS
17.� - REPÓRTER ÀLFRED
18.00 -- O INSTÀNTE DA PRErE-
18.1u - RESENHA INFORMATIVA

"

1 18,35 � VANGUARDA ESPORTIVA
I ,lB,!50 � C,ORRESPONDENTE CIMO

I lil.O? - A voz DO BRASIL

120.0.;
- PROJETO MINERVA

: 20,,35 -, O ESPORTE EM REVIRTA

21.00 -;- CORRESPONDENTE CIMO

" 21,10 � MUSIRAMA

I'
22,00 - REPóRTER ALFRED

i 22.lQ - A NOITE É NOSSA,
23,05 - ÚLTIMAS MELODIAS

23"30',, ENCERRAMENTO

Ondas

,
- I:

--_.�-----,.. _,_ .. _._,_._ ___j

')

lf.iãiiP
'

'M__a_ T

I r TRABALHA'CO'I· PLASTICOS?
---"

-

,) \'EI31: PLASTICOS? ',' ,

'

então não pode d,esconhecêr os p�eÇ')s e ,;J fabu.
loso estoque das

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

Plásticos, e espumas para estofadores.
VAREJO E ATACADO
Consell\eiro Mafra, .

55 - Florianópolis.
, I

--:._,II

IS\> DISTRITO RODOVIÁRIO
\ FEDERAL

, CONCORR@NCIA POBLlCA - EDITAL N. 26/11
, \) Diretor Geral do Departamento Nacional de Estra·
das de Rodagem, nêste edital d(!nomin�o D.N.E.R., torna

I�Úbli('o para conhecimento dos interessados; que fará rea

,:hzar à!J. 15,00 horas do dia 28 do mês de junho de 1971, ri!!
�sede elo D.N,E,R., na 'Avenida Presidente Vargas; 522.

:UQ andar, no Estado da Guanahara, sub a Chefia do En

,genheil'o� Salvan Borborema da Silva concorrênda para

,elCec1.Jçã,? de trabalhos rodoviários ttlj BR·282/SC, trecho
Lages-Sao Miguel d'Oeste, sub-trecho Erval Velho-J'oaçaba
estacas '7.770 - 8.348 -I- 15,40 = 51 - 216.

'

Florianópolis, 09 de junho de 1971.

, I, Hildebrando Marques de Souza
dQ 169 DRF. .

":'---c- ,.---,.- .. __
' _�_�.

Eng9 Chefe

LAMBRETTA ROUBADA
; "Foi roubada uma Lambrett� na1 rua Valdemar Ouri

i\qU�S, n, 599 - Capoeiras, de propriedade do sr. Ivo Sil

I
veU:a�- Lampretta 1968 ..... pll1!'a 258 ...... 1\. motor .,.'

:150R-0324 - Chassis LI n. 1503'76,57 - côr Gelo e Vel'de
Sem às saias:

, ,

o ESTADO, FlorianópoIls; quarta-feira, 16 de junho de 197.1 - 11

)

I ,

/

,
\..

WILMAR ,HENRIOUE BEtKER
'Tudo para sua construção

Fones: 6238 � 6�p8 - 637l' � 6356 - 3931
Caixa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm ao prêço de

c-s 16.00.

JARDIM BELAV,ISTA
Lotes prontos p/construir. Rápida valorização _ Z'ona, 1:;;;'__������"",�_"'iiiiIii__m:;niií.W__iiJ!__�_,'._- C,'·

Alta, Próximo ao ICampus lTniversitário.
'

'/,,'
I f' ,IEntrada Cr$ 500,00 --:- Tr, Irirndentes, 9 - 19 andar I'

I

"

169 XnSTRITO RODOVIÁRIO
FEDW}RAL

CONCORRÊNCIA POBUCA - EDITAL N., 27/71
O Diretor Geral Q@ Departamento Nacional de Estra

. das de Rodagem, -nêste edital dei1Ominado b.N,E.R., torna
público .para ccnhecinrento.dos interessados, que fará reá-

"

lizar às ,10,00 horas do dia 28 do mês de jílnho de 197i,
na sede do D.N,:E.R., -na Avenida Presidente Vargas, 5�2,
21�<? andar, no Estado da Guanabara, sob a Chefia do EÍí

genheiro Salvan 'Borboremá da Silva concorrência p'ara
execução de trabalhos rodovíãrios n; BR-282/SC, 'trecho
Lages-São -Miguel d'Oeste, sur.trecho' Rio Chapecó-ruo
Araça (estaca 3,080 à 4,758); ,

"

"

F'lortanópolis, 09 de' junho de 1971.,

Hildebrando' Marques de Souza

do 169'DRF.

ÓECLARAÇÃO'
DECLA;R,O, para. os" devidos fins, que" 'se encontram

'extraviadas ,500 (quinhentas) ações ortlinârias ao portador
, da firmá Çomércio'. e Representações G. Sócas . S; A., de

ns, 001 .à 50Q" de minha propriedade, não 'estando os de

',.tentores das mesmas 'Credenciadas perante sociedade,

Flbrian6polis, 08 de júnho' de 1971.
Guilherme de Souza' Socas

__��
,_, , _ _:_,_" ",C_,_._"':'_.. _' ,." ..

SINDICAtO DA INDOS.TRIA DE TORREFAÇÃO E .MOA·

GEM DO ,CAFÉ NO EStADO DE, SANTA CATÁRI'NA
ED,lTAl DE CONVOCAÇÃO

ASSBMBlÉIA'GERAL EXTRAORDINÁRIA,
,Pelo presente EPITAL, ficam eort'vocados ,os senhores

ássoeiados dêste Sindicato,' no gOIlO dós seus direitos sin

dicais, para a Assembléia Geral Extraordinária a. -realizar

se, ei:n suá Sede Social,. à Rua Fernando Ma<Thado" n. 3,

sala 2, no dia 26 d; junho ,de 1971, às 14 horas, ,QU em

's�gunda convocação às 14,30 horas, com qualquet' nÚIÍle'l'o,
\
a fim de deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

'f - Discussão e, votação dos balant;os referentes ao

exerGicio de 1970, com parecer do Conselho Fiscal'

2 _ DiscllssÍ'ío e 'votaçã� iI�, Proposta Orçam�l!ts'ri4
para o e'Xercido de 1972, com parecer dó Conselho ,Fis,éal;

,3 - Outros assuntos de interêsse da indústria.'

, ; FlorÚinópolis, 11 dé junho rl� 1971.

(lIe�rvel) - presidente;

FJJ,NDACiO HOSP1T<',I�AR DE·. '

v"

�,':siNTA-'�'êlTÃI�R,À�'
�""",-

EDITAL DE CONVQE:AÇAO DP/01/71
A Fundação Hospitalar de Santll.'Catàrina cómunica

,aos i,nteressados que fará rea1i7ar um
'

concurso'� para
pi'eenchimento do cargô' de Escriturário,

INSCRIÇÕES � Às inscrições serão :feitas nos dias

16 e 17/06 das 9 às 12 horas e das, 15 às' 18'hor:is; na' Di
visa0 de Pessoal Hospital Celso Ramos - 19 andar, mtl·

diante apresentação de:� f fotografia 3).: 4 (recente);
1 documento d� idehtidade;

,

Prov;l. de conclusão do GíniÍ,sio;
Certificado de ,Re'servista ou isenção. '

CoNCURSO - A prova será realizada dia 18-06-1971
(sexta-fei\'a) às 15 horás, na Escola Superior de AdrnJtis

tração e Gerência -' ESAG, com duração de 2 (duas)
horas; Versará a prova das Seguihtes matérias:

Português, Matemátiêa e Coh:hedmentos Gerais.
Os aprovados conforme relaç�o a ser afiXàda no 11os'

nital �elso Ramos farã'o, prova de datilografia no dia
'

23·06-1971.
'

Florianópolis, 09-06-1971. '

'Sunerintend�nte da Fundação Hospitalar de sahta

Catarina,
'

VENDE-SE IJlOTES :

LAGOA DA CONCEIÇÃO tp:·ntã das Almas) Rêd� de

água - Energia elétrica - Me;o fio. - Frente para o

Mar - ótima Praia.
Entra�a Cr$ 500,00 - Tr. Tirndentes: 9 - 19 andar.

VENDE-SE
1 Casa de Alvenaria estadCr d� nova c/7 peças,
Terreno é/pomar med, e IX 14,5 mts. ,'Perto Campus

Universitário. 60% financiado, li longo' prazo. T1'. Tira-

dentes, 9 - 1� andàr.
'

DOMÉSTICA
Môça do Interior com prática em cozinha e todos os

servkos de casa, ofere,ce-se para trabalhar em residência

f?miliar, Os' interessadoS deverão colh�r maiores 'infor

mações pelos telefones 30-22 e 41·39, nesta :Redação, de

preferência no final da tarde.

-----,-__,�-----_--.....j.._.
TERRENO ...:... V�NDE·SE

I Vend7-se, um terreno com rasa: qUintal de ve�ura
grande, cocheira, água encan'l.d�: no ,final do terreno, um
rio que pode por água no terrrno todo, Final da Cobal
- 200 metros da linha de ôn:bm, Tratar no local com

Egynio Manoel da Silva.
'

- "

VENDE�SE
LABORATÓRIO PARA REVELAÇÃO DE FILMES A

ConES (único em Florianópolis) Especializado em EKTA

CHROME, AGFACIHl\)ME e FUJTCHROME, Equipado 'para
conferçã,o de slides a côres' 0,1 nr.&hr.

í

,

F..xcelente clientela: Agên('�os de Publicidade, Repar·
tiÇ0CS, Instituições, Esrolas � "lal'ti'culal'es,

'

O
Tratar: Travessa RatCiifi",9 - (ao lado do Hotel

ROYAL) � Horário comercial

, )

, , .,

\

'roféssôr, Antônio M_ãnci@ d�: C@sis
'"' '

"

, M�sa de 79 dia
...

Emiliana. e Walmor Cardoso da Silva e .demais fami

-Iíares do Prof. Ahtôn,io MAmü'.) da Co�ta, ainda consterna

dos com 'o. Seu. desaparecimento, convidam os parentes 'e'
amigos, para .assístírem à missa cm sufrágio .de sua alma

�, I ..
_' . '._ -

.. \ ,

a' ser 'celebrada quarta-feira,' UEI 16, do corrente as 18

horas., na, ,Cap�lí'i ',do� OQJégio Catarínense. :"
"., '

, ,.
. r ..1.", .;

, f i.o

·.'l· ','

� : ;
.'

,'SINDICAto DOS JOft!f.f�I�rSTAS P1Ula

F�SSaON·4IS>DE'iSANTA, CAT,1r�RI�iA'
,

: "
' '_:: .

"AVise'
A �esol.u·átfa dêste Sinri.cato leva ao conhecimento

dos senhores : ásshêiado� s.: ,hrnalistas profissionais �
que a Dit�t�riq, ,éíri' reünfão tle r ntem. resolveu' con�eder
o prazo ,:dé :qUinie (�5) ',diàll,<:a contar da data da' primeira

p�b!rcaç�o, 1ê�t�� 'liÓs ,órg,ãos' de imprensa desta canital,
pa,r.â, T�g�Jat��!;!,ã<!.::<le '�,u'â, sblt�ãü junto a: esÚ' T.esOu"
rariat. 'sob, 'pena "t;l� W'em;' os seus' registros devidamente

'

caSsados.. ,I, ..'", "

"

Qutró�§irí1, leva- ao: eonhec;m€nto dos senhores asso.

ciados
.

qUe: t'-'1'>ilgá,nlentb po'de' à �er na sede dêste Sindi
cato, ã -,l'tiá:"Vic1àl-11amos, ,n, 50. no horário' d�s 9.30 às
U,30 é 'd�S' J5 ,�à� l't(h's,; exce�:ii� de sábados e" domingos,

,

T.eso:urâtiá,�em' 15 de'jünho de 19'71.
, 'Qsm'8i" S<:h1iriêtW�ln '.c:... "T�5t'1iréiro:

,Cr _I; _

_

iE7TiiEm

t::�ri�ntc(', '_" /,

o &a�r'r'�uihhrió do "

L�[ü�êfÜ8I

p�Odu21do Ii''''

t.;A:rrC:JNIOS i'TlJBARONENSE S. A.,'

,Rya;' Laur:ó/Miill�r, 1.157 _:_ Tubarão - S. C.
.. ';..

'
"

,Secretário da' ,Fazel).da, do Estado (1962-1964)
lnspeior FiScàl de Rendas Internas (1965-1966)
M�mbto, d'lÍs� Comissõe� d," Economia e Finanças

.3, tâ�ara: Fet1er�l' (Í966-1963)
"

""VOGADO É ECONOMISTA

(Registros OAB.:SC' 1.261, CREP - 7a, REGIÃO,

0126;' eRC 0739, 'CPF -,00664(1"109)
',; .

.�. \

.Escritóri9'�cte,' _Ady'ocacia Especializada em DI-

REITO. TR1ÊUTA(nO!" l. Renda, IPI, ICM, 'R;ECLA
MAÇÕES ',..,... ,DEFESAS - RECURSOS.

FUSOES, TRANSFORMAçõES' E DIVISõES "DE,

, E1-lPRESAS.
'

"tua Dos JlbéÚ�, 8:L Edi�ício Aplub - 89, conj, 85'
, FQnê: :,47�31� Florianópolis SC-

Imobiliária lUNAR
Comunicação à Praça.
,Levamos ao c�mhecime:n!o

_

do

público em geral que vimos de Iran-,
sadonar ,com a ImobUi�ria JurJ�rê'
relativamenle' , à conlroversiá sôlu·e

parle da gleba conhecida como Ponlal
da Ponla Grossa, onde exisle ,o lal,;
neário Daniela.

P�r f5rça da r�f�rid- �r' ns��§o
deixa de exislir q�llIuer dúvida
'CJ1Ianlo ,à plenilud,e' do nosso. direUo
de propriedade s'6hre G referido Bal..

neário1 estando assim garantidos in- I

leiramente os direitos tOldraluais' de ,I
nossos prezados clientes.

Florianópolis, 15 de junho de

IMOBILIÁRIA LUNAR
João Prudênci� de ,Amorim

De' �côrdo: "
'

IMOBILIÁRIA JURÉU LT04.
!6!iCl teheeira - Direto" Suplente.

1971.

INFORMA
O Ministro Julio Barata, do Trabalho, 'que se en

contra em,Genebra, ',chefiando a delegacão brasilei

ra à Conferêncja Internacíonal do, Trab'alho, infor
mou na manhã de .ontem que, em Brasília os' 'ele-,

mentos interessados, na desmoralização do :B�â�ii"'na-"
da mais' tendo. a que se apegar, levantaram'o" pro
blema da díscrímínação racial. Acentuou que um re-:

presentante brasileiro tebatendo as acusações pro
Volt o óbvio! à' igualdade racial no Brasil é, uma rea

lidade.

-,

�,

. .

Como o homEm' e' a

natureza a: 10 .ddar.JUL �
" , 1- .r-

"
;

Clai're C�l'lnéll
•

• '.
: ;;;;: \ ,�. , :.--' J, )". -'(" ,

...... • � ..

I.,
' . ')

"

.1

�" • )
.�c".! '. J. �,;'l:::':

,(:" ,�, �n .: Se você, estivesse com p1a"os- de, visitar
.,'

' : ,'et<3):'!)'la\. que lugares desejaria ver em 'es')ecial?
Som .,cert,ez�' você .vai dizer: ,...:... Londres; a universidade,
as cídades . onde, há catedrais, e, .talvez, ainda os centros -.'
industriais.

,,' I � ;_,"

-

'.' ...... ��

'�o,s' você só conheceria realmente a Grã-Bretanha se . ..,..'

. .exçursionasse. pel�, ZOna m�'aL P.�l� fato de ser; Grk-Êre_. .... �
tanha um pequeno país densamente povoado, .já não exis

"tem nela, grandes extensões. de terra no .inesmo estado
primitivó ,e*1 q,qe a natth'ez� 'a� fl)) mo�. A t�:a..balhó modí-« :;.
fic,ador ,de) ,hom,e,ri) tranSfOlUlJ,O\l' a zona.: rural ,'e,� ,ml�it��,�� ::

- vêzes, ,a tornou-rnaiê bela. ',' ,
.

; .,'

Séc'u1ós
_ atrás abateram"se 'as' gl:a�de� florêsta� e d'o

lPan(m.cse, as âg�às dos rio�, Ao d�pqis, a mão do hom�m
e�cerrou 'Os ,c:an1pás ent:re muros de pedra, sebes ou' cer- -

cas,' Cavar�m-�e \ianais, e, construi:'a�,se �s't�ada�, ponte�'
e ferrovias:' Em nossos dias constl:uiralTI-se também aer6-

I'

dromos, �;,at,é' mesmo nas, �ais" remotas regiões �urais '" . ,

existem� ,sístema,s hi'drel�t�ico?, bem corno b9sqU�s de" "">'.

,plantaça,O' recente. Os 'fazendeirQs mecanizaram suas ","',

fazendas;,'
,

,

, .'

,
' ,

Depo,i,s de � tantas transformações, advindas' com o" hJJ

syrgimento do progresso, hc'ilmente se teri� pel�dido: a -

\
� ,

1:eleza na paisagem naturaL' Todavia. os' rr,ülhares de t��'"'' ')
ristas que visitam a Grã�BFetanha todos os anos poderiam

'.)j)

as�egurar que t�l conjectura 'não correspontle a realidade.
_

.

.
' l'í,I.'

NOVA UNIDADE DA ZONA RURAL ".)"',u

A Comissão Encarr�gada,' do" Assuntos Àtinéntes -,à,Á

Zon� Rural está, envidan'dõ esfor�os ho' sentido tan.to ','de ,�'." I

nresérvar as belezas do p'�ís e ajudar os visitante$ que ,de"" u_:_'

s,ej'em ,obter mais informa'ções, a respeito' -do mesm�,

OU811to éte fo'mentar < uma' série de' planos bar!:i torttal" as'" ",;

féd'ls no campo mais divertidas' e atrair o'�\ turistas, que ""
.

Nr trof';l. r'ontribuem com seu dinheiro para maior, ptos-'
n,eridlidc do p'aÍs,

" '

_.

TJ':::�l�s iélér;s'"mais 'luminosa': di) Comissão' a UIlI

(1"(�0" d8 ,Zona, Rural de pembrok"'shire. acaba de ser ."ré
rn.i"dél por um 'empreendiine;nto tprífltif'õ" d(;!-Yet�vo, d ".

rante o A,no Europeu da Conservacão da Natureza, A uni

d(\de é' a primeira do· gêner� na Inghterra,': Seú' diretõr,
-

John B�I:�ett, fO'i durante muitos anos o encarreuildó de

mn rent.ro c-ilmnestre Inca! e de um observafório para,'êstti.
dos de nássaros. ,

-

'
_.. "� -"- �

Fr? "otnuin os visitante}l abord2rem-nos com' perguntqs
o l'r�1",.itfl d-ns ,rararter4stil'as P.'eoJ!jtiiCas � do,':;' fotns- hi"
'f,';h),� ,rl1'l re�iãó De f�rín�' b,l1e' rerto dia êle clei'larrl'1
",<> ,,,qhr.i:> disnói1to fi hncar ifl.pbs 1'')'" tod{)� "'1' f)"'"

�'1n'l, b"'�e se disr>ü7.essPlt! .a �r ter com êle na praia
ntUb+'1r'n,-se e'nHío,clos rochedos ao seu rpdnr nar'l' "'az"
deTn0l1str::w0es. co.nstatou que um!l �udiênCi:'l. de ef\Í'cq de

50, Dessq�s est.avam reaiment� interessadas e�' ��onbec�r
alfttlma coisa, Sôbre a 'geol�gia, 'rI 'história n�tural 'da

-

;ref!ião. e sôbre o impacto c'aiÍi:lado pelo homem sôbre 'u

naiSl:Jgem;
,

,
,
SUM;, nal�Stras" 'feit.�s em' sp.rie, �btiv'€l'am tantO" sucei:l·

Of\ 0111' ple f(ij '('únvidado a org;]!Ü7�t a: unidade' na' bela
o('o�� ,à�lf�� de PembrO'kesrire,. Áhlalmente. di�igem-s� " ....

�-'·""·,,:'írt, ,? ...,p � l_'Jà?1.'P.q (1" "b'iii'''';, t{j':{sf,e� b�;" �o��
, .

n;>1estr"'s !l resn�Úo de assuntos cult_urals�
"
;,

'

'

A ,PÉ OU A CAVALO
'

,

A 'melhor' ,maneira d,e desfrut:1T das beleias dá �on'l '

rural só se con�eg'ue andando a ué cu no dorsO' de cavalos

De forma que ,ii Comiss,ão Encarregada dos Assuntos Ati
nent.es ,à =f0na Rúral traçou, para f�ns, <J.e, informação cur
tural. ,camirrhos dê longo per,cüriJo; ;l.bsferido-se' de em:

, '�regar, veículós ,mótorizados, - Você teri'a mesmQ de ter

fib�a para empreender a cllminhnda de Pennine wãy. á
mi)IS loMa trilha da Grã-Bretanh" Desenrola-se por 250
milhlls (400 km) através do adorável disirito' de PNJ�k
no Derbyshire� aó longo dos' acidentados Peninos e além
das colinas de Cp.eviot, até a front'!ira escôcesá,

'

Es.bbélece ligação entre velhas trilhas e' veredas' para' ,., .. , ,

a cammhadâ á cavalo, estradas Dtlra 'a\'con'du'çfio de Te" ,''c'':

ba�hos e oav!l�OS de cal'ga, veredas praticadas
�

pelos:"ini.:·'·
... '

MIros e pastoreS ê velhas estradas rdmanas, '\Tã 'caminha:i1'� ';"! •

d? �oi' elas -'- �uitos. viSitantes o fizerám' em estiradas "

dlárI�S de 12,.a 15 milhas (20 a 25 lõn) e aprenderá 'uúlà''''''�''
porçao dê co�sas a respeito da lristória', da terra e dó ,<,.""

povo da Gra-Bretánha. ...: ::, �",.",

.

Parn 'os' visitantes que preferem um' meio' me'nos
-',

lJh�o de desfrutar dos encantílmenios 'da vidá ao ar 'livr�:" "",

p�hn �p 1'I''"�trll'l1i'1' • -, ,,1 , o n:lrOlles no c"rnno Um.,' ao' '1'<>dol' "i')t>" "",

",." f'''�tplf1 do seplllo YI�. outro nas char�ecas aweste��'
fll1tro norém. estã locali:tado ao, longo "de oito" ínilhás' t'"" ,

(12 km) de via férrea já fora de u�o.
'

'

.. '. v_

Embo�à a Crã-Bretanha desfrüte de' uma 'indÚ�1��lr' �,;.

alt.:nnenle dt'sPtn'hlvida. sua zona' rural ainda 'próp .
': " ,.

, .. ",;

1'" d' .l..' • •

'
,

'

.

,OICJODa, ",

����: os maIS rICOS Jogos de contrastes .P?i?Agístf.c�s _,d:i ".� ,

,

I

: I

_':::';',:,;' .�.

LOJA
-

.

'. � " ! . ,'!--::

Vende-se dli! roupas f,eltas, com tôdas "'inslaia:ções,::':_:-
sit:3. a rua Ti:r:adentes, 44, Tratar ná I:neSn1a.

'" "" '" ".

;', ',: ,f·�

., - "':'.", ':' .,'_' h':

1:,ak't>'irt1 de Recreio, tôda de, cedro. Infórinaçp'es" JellJ '

_ ':
fone 66-83.

"

' ""

--�",
.
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M�W.R .. ,ILHOS .... ·..JerJal de
COnSlnIÇlo em geral'

Fones: 6201" - 24'25 � 6SS6 e 235:.1
A lml\!.st"'ÜI .Brasileí�·a de Pesca

marcou para Irs � horas 'de ®.oÚ)·
go IU!' solerJóad:e,s d6 inauguração
do nôv� ('t)1�ttlllto industrial, dei
Pôrto Bflo. O, Qto contará com ::1

.preseriça de convidados e Imprensa,

'I'

_'

FI'orianópolis, Quarta-feira, 16 de iunho d. 1971

;, JARDIM MODFJ.AB r •• .;..

/

Nenhuma IlPli� de dinheiro é tão SE"etTRA e

RENDE TANTa qlltinto a valtlrização de TERRl!:NOS,
,Compre lotes no "Jardim Mode]arn.1 (contíguo ao Jar,ditn
At.Jnntico). Pa��, Q longo pia'zo.

Bovêrno'não
se' instala
em laguna

•

Concorrência' da ,ponte' Câmara,rejeita representação contra
'"

'

)
'.

.
' .

'

e outubro ou novembro . ·12 vereadores e suplente v,ai recorrer
, I '

-

Desmentindc notícias veiculadas A nova concorrência, pública, para
pela Imprensa, divulgada 'pela, As a construção da .ponte

'

Ilha-Conti-

sessoria de Relações Públicas do nente deverá ser realizada em óu-
Pâlácio do Govêrno,' o SecI:etãri�', do tntro "ou' novembro, segundo I ilifor.
G.oy·êrn� �n�ndou, 'que' ;;b 'Go�er.na;, mou ri- Sécrétário dos 'Transportes, e '

do� Col�rJb� "S�Úe� ,não' vai' Ihkik� à " ;' Ob1'>\8" Sr: Gesar Amín. ,AdiÍmtfu'
�

Laguna, éçnfô�thé,' fôra �hu�ci�é,�";c\,�,, '. �4��,iestá,'�irt:sistiIldo' júríto à', Tec�i·
_ I

,
.... " I. .. �,... ,i,,' I :-;., ,

"

nem. iria ,;instalar, a sede do, gbvi'r· 'i ? s,otô" _' 'e't�1P'fêsa c}lntratada' para "3
..... ... '<" •." � ",i .' � .', "l .

� I" ; >,.1. ; "

-

,

I�� :n.aqllel.a,� :Hl�df. , ;. ,Esclareceu <� .. ;;', I c:, r��i.i�aç�o
'

%�. " 'éstu:�'os' geo-técníces
O, ESTADO, que, a', Ida do Chefe: do '; '-,",no sentído de 'que conclua o

Govê�no : k ·tàg{I?á �í�c<>u "tian5f.�rl�·: :' 1 I:::'q���-ió �dnté� 'seu ,tÚbalho,' a firr} de
da '

pata ,� õ,-,pi-ó�iIIlo "di'a 26,' (jp(i�tut; l' ,:)pé)l: '�óncyi'rêribia possa ser, fli.itá
nidade em

I

C:J\ie' inaügurará _:,'a: -r�lde,:' , i, ííinda ':'ês·te ano. 1!lsses, estudos. �éf·
de elé�rifi�áçqb' r��ar 'do n!1íliic!l�i�,':.: :,' <y�:J.·ão qÊ(lbas� p�rà' 11 elaboraçã'6' 'dõ
Asseverou" o : Sr:, Vit''õr Sásse que .. i- 1,\: ,;�?,Q,jetó., ,

fin.!lLde', engen:haria; ,qÚe I

ainda' p'ãó fit:oij àc�rtada a data (ir _".'Rc-qtP:pa,rihará, '0 ,edital,.da .nova 'cO!l�
finitiva da instalação do Góvêrno na', "'(c'ijrr'ênclá:.. , .: ,', ",' .

�i(lr�'regrãe d,e Lag�na; "o,:�u� h�o '"
" : ,:'YÍ" flj�; TecnicÓ.�oio·', já.':��resén

�erá . �.m I;�g'llUa;' poi� a:';seqe ,"ço '(?Í).' ,', ·;tQ.U te S'écietada
.

dos tran�pºitég\ é
�êrrip�:s� s'er,á, ins.tàla�à .,�ni; oida,diis: .', ·.9prl\'�r,'um,: estudo

.

geo��C:�iÇo;,;, "q'ue,
polos;' ,qu�' c,o�g�egam', ,rtli�:rci-Í'egifics

'

está' -s�hdo ."djscrlnjinado,: tendo �eih
hom?gêpe�:"'{Fihá1izt>li' ,ó:��ecré�; "

! vi�tã�-que'. �ofaPi, so�ici�. ,�1ID.UP!i1;
rio', dó' -GVvêl:no·/'�Mot.mÍlnd,ô', ::�qt.i;' , �ótli;ficações:" otJj�t1'yahM '

a, .h!elhor
aPóS.';� i�nyN::���<A':I :s�e :;,go�e��!f ,.:

.

: ,,��ti,�,9fii�'6ã9A�� dados;' par�' ()�J�]I
!I1-ent-áL)fu .�tuii(:}pí?; dà 'mi�po,:r� '.,:' e<l:ç:�o Ao- Go�êtnó e: dáS eritp'ff,S1!.S'
gjão .:,dé',"lAl.gun:a,1 �I>ret�ride ,'0\ Sr.'l'C0'- : ..: :, ; q.Ó� partiélp,ai:iiô 'da:;concoirêiici� :pú

��:'���;�;���!0��;�'� i�����tt�; .. �� ',:�' �:���'���;�s�:-,.�i!W�ndQ .0,'�,f:::"��;9r
,,�v�r\ I?�r!i :::,4apçc�; �',"I3<>sterj,9rm�IJ,. " ,'::,A:�Jn" j,á, ,é!!f� trÍl]){ilh'P-ldó /no';:gf()-' ,

te', pàra', S��" �li$li.'ér� d,h:.OEis'te: '. ,: : 'i
" :' . Je_tó fíIiiil de'," enge.hharia na' 'pili:te

flor' .� ... ',.. .• _ � �
,� , \ ... ", .

.," >,':. ... t ' � .'\.
I.. �

. _' . �..' ,":, .

"
"

.
'

. "
" ;gae nao -:depc<nde, �l'as s(jl1da,gep,�..

I

,�
,',

�

, ;�,',' ;",;, :.",",', ! fJ:.S_clár�u que � pont'oo; Msi,c,cis
fWASC' " ,,' J,

•

"r..a:fà"a el�bOI8çã!i ,dó prbJ'eto 'fÍi1ài
. .

: ,'.� '1"�:;, :_' �'I" • >

, :í ê.o ; �, ;.',' "

',' ',' ,,&ãi;J'.Q.5 segii�f,es: irivéstighçoé� ·!teo';
, 0.' Secretário

\'
Viter ,Sássê, .do ;(',.0. té'<;nic'as' par,�,' ós' p�ojetos, das fÚd-

�ê:rn?,_ ,r�J!'!r(!�n�arã
' o; -�y�nia�jj',r, da;çõe's 'da nQv:J, pont�;'.' investIgpCões

C�l9mbo, &11<'5: ria solenidaM
'

de gegtécniérui ,'p-a:ra, o esi�do dos, atê);'-
l?St�l��o, Ao"escr�tóri9 �dlÍ.�:�Firiíí.r;Ç, f.óS ',d()�' 'ac�Ssbs; projefo, dôs'\atêr
:e,m: .Ie�����e." ,O ato, de inàug}tfa:�.ãfl (as' dos, acessos; _e�údo 'da 'i'm'luê,n
�stá : m;ú"eadc para hoje e contará bia: dOI caITeg'\�ento, ,de argll!l moleçq'rií a,' pr�e.riça, de' ind�riili, ,a�'-

,
sôbre as, fmidaçães e a'Msterillf',�ori�adeS . .locais,,' �prerlsa� e 'con�i, prova d� car5P. daS estac�. '

;:.
'. (hiclos., AprOV(>ltando " sua' est�da em : ,Re$'saltoú Q. Secretário pos Tran.s,�oin�iU�. 'O �r�feSsór' vitor Sa� pertes 9.ue. o projeto jniciaI", q.�e '

. -mí'tntetá' �-conta�o,�(:eQm':Vete,áfdq�e�. previa ,um comprimento Qe, 925 m�,
liut,?rida<;1cil !(\Cllis ,e" com, o. �,Prefe;." trp!>· P,Ílnl- !l '::-ov� 'ponte, pop�rª �g�_; "

to "Harald, KFlima'�, . opOrt�nid'adt: �hal; �ais alguns metros, te!ldo :ein '

em ,que '. 'exami!lará' ,as ativida<lê"
�dmjnlstrath)as 'join:vHÍe�s' eni "re- .

laçãó do, Pr9:i�to Ç'àtarillens� dê: D�
!i�nvol'Vimepto

'. '

.. 1:'.:', :: -.; oi � , '",' ,.; �

.

N'p, sáb�dQ,: o fitui��' .d'� :'p�p.ia do
Govêrp,(j 'estará e'rri Rio. d�'�Súl, '�r.
de p�óferirá<, �s,.9 hôras, :palé,stb
aos ,estudaht\l.s.;;IQé!lis., . @ordan�o 'as
metas do Briíj€'to �Càtârine�é de' Dp;
sen��I��m�rtt9:r,. E� ;'�eg�ida; ;;iajiI;á'
�. '�lumemru.· onde. 'seriÍ ho�elJaie.a
do ;com,,uma' 'churi:asc!ld;a p,elos� :�:x
eolega� . 4a,-. r�lesc" 0, Sécte,t'iu:iô Vi:

.

',tpJ.o: :S�ssé �oi:l'fihn&u. suà via:ge�, 's,
f?-orto ,A:legl(� , no,' p�-ó�imo '<U� .21.
q'lla�do . r�pi·(;���"t�í'á 'ó. 'ôhei� �ilC1
':"Executivo' : calar'inensé na: �r.eilll1ã.o
�d,o ':.Cdn�:e'lhó -da>Suà�s�ll.·
,.". ,..:. '�l, �.,

". ?j' •

_', �;..:: �, I'
_'

,

,
'

"
.

'Vista a alteração dos atêrros de
acesso, 'cuj'! -iargura será deterrni
nada pelos, est�d'os que �stãõ sendo
feito�, """

,

RE;;UL'tADO, DOS' CÁLCULOS.
\.'�or ,\oú,tr� )ádoí ',a Secretaria dos

,Trapi;Pbrte� e" Obras, 'recebeu ?9 re-

sultados dos .cáíeulós de . custo fei
tos pór" uma ,:.empr,êsa, pilrãnaeir'se,
q�e tOI.nou· 'por base as', q�anü�?de�
(;,' .os

'

preços uriitários "fixados" pelo
ÇOilSÕ Cla Construtor Viário; em sua

��()Posta' :do ,pr�Jét�, várianié 'p':tra'.

� ,

,.

. - r. .', " -:.. ..'

4 co.nst:rução \ 'da; nova ',ponte, apr�
'�s�tltada na, 'lcgunda' ci:>ncorrência.
\J'l' "I' r/,

••

'I, '.' ,

":, Essa' 'coneorrênciíl' permitia aos
,�,-. ',,� / ,!, 1

•••• ,? '/ •

"
,

, partiçlpahtes' ,:' a' cotação de. prE;}ços
,

"

para. ô proj,p.tÓ oficiai,. ,bem éomo ,a
.

�",�pr��é�ciiçã,Ó d�:;uÍIi-: ,riroj�fo .

varur>.-
., ... f . '.1, ., .,.�. , '.

: t�, � �Olll sii� �e�t�p��. . ?' COllSÓrf\o
,çot-ou .

o proJeto' OfiCl;ll' em Cr$ ....•

,,5�.6�9.�32;00 ti' apreSentou. um pro
,

, ),et-o
.

;va��riJe ,
. !ixari�:o s�u pr�ço em

., .,Gr$.,'i4:0�O.928;00, . 'com. base nas

q\ialltjijad�' 'e' preçôs unitários que
'" �tip�lou;: :' '.

, ,': .
'.

�;,fo$.te�"lo�le:Óte, .
C). ,D�p31'tament(l

· de;,:�trà�as, d.e.' Ro'd�g4Ún procedeu
• kà .ielYá:ntàro�'l'1to :'das, qulmtidatles rio

tu,'Ój�tó .. " 'variante: apresentado,' de

�c�rÍjo C-9lIÍ. o J)rójeto detalhado, e

q�e 'Íipr��ntoil um cuSto mais' ele·
,�-vàdo'.:d'o 'que' (; 'coDStatite da propos

t(�uqnjetidá..:,nà' concorrência públi'
ca. ".: " '.,

",� .fista disso, à. S�retaria dos
"

".

lrâriWdrtes': (", Obrlci ,'dedditi 'con
·

trat1\}:
.

únia
.

�inpr�. esp�cializadá
, 'em, c41criÍos d$', e.str�tu�as . de con

cr�to, ,que' chegol:J ,'aó mesmo resu1
tádo

.

apurado, Pelo, DER. 'Us�r.do
·

das !}ua)lt�d:Jde!: �e preços unitános
, C'otad�" O' ,cv*, da nova ponte, fi,

:�do .em ç,{"$ 41.020.928,00, dentro

.d.o. :pr,oj,e�o: v!ir-i�l;lte,. jm'1iOli,�ri� na

�ealida.qe
.

em ,Cr$ �.365;152,66.

, ,

Banco 1\ BaUes "_vai lazer
underwritting do B O E

, " /' ,�
.

, ,

\.

'.> w,

� ,'".
,

,
'. ii ..

, ,o " Banco
. Halles dl'l' Investíi{en�

, tós ·'S\A. fei o vencedo�: dá· c6nc6r:
c ]..ê�ci� .·Pl·Çlçe(lic]a pelo. Êa�co' do' E�

, tad�, .de';, Sapta Catarin�, visàn'do a,

.. 'fl])edu�a" do se�, capital social:' atra-
, ,-v,és": qé. ,·u''1la. Qperaçã6' de', '''unckr
*rittiné'.' 'O gt)lpO fin'anc�Íl�o':veot:e
dore compromete-se a' subscrever :'0
l<J_rlçamento' dE;; 20.000.000 ações; rp,

münerando Cf,m um ágio' de Cr$ ..

'1';80' as açôes ,remanéscente� de)
exerCICIo do direito de preferência1-/

,'O. irivéstim�nto ascenÇierá a Cr$ ....
,:56.000.000,00 . sendu' imediatamelltc
inj�tado,

I

na economia catr.rinense,
.com vistas à execução do Projet,
Catarinense de .Desenvolvimento,

-I

��ppif·nu '

...�

.. .1'
"" 1'),' ,(".."

.• ,

i.

�esfila em
Parücipar;,m da concorrêncla OS

seguintes grupos finan,ceiros: Banco
.Halles. ,de Investimentos S.A., B�n

.( cp Cr,efisul·· .ele .Investimentos S A ..

O' bàiario 'Fl-a�cisco :Seráfim' ,Cartdl-
. Banco "de r Investimento, do Bra-

dó, de' 231 ar,és, passeo�. sÕI�neinélÍ' 'sil �.A.,. MÚ'.'<Js InvestimentOs. S,A.,
te,· 'sol:> 'uma Jémiieratura" 'de' 10 . Banco. ·Ayrn!)re de Ínvestimcn-

'graus, nu ',i 'mudo,' petá 'Ruà 'Vi- .".
, -;tes S,A" ,BWlco 'Brascap de IU\,:e�ti-

cente de' F&iitoúra, 'em ,c'Pôrt'o .'Aie. melitos ,SA" Banco Finasa de TI').

gre, sem atelltar qu:e, na éalçada e
vestimentos- S.�., Banco InvestimE'Íl'

pes'so�s' qu'e'; ria' éalçada e 'l1'as jã- to ,União, .,Ney Carvalho Corre.tora de

na's
.

janeiâs; ;péssoas c

assistiam' seu Valôres,' Banco· Denasa . de Investi·

,estranho' dê�IJ).e. '

.,

u� ('�c�jvão de· políCia; atraído
,'�pela

i

gritada, deteve Francisco, QUP.' 'I
não 'falou nem. 110· Departamento de .

P�Ücia' Metrúpolitana, para ohde fci
'cóndúzido: b delegado Édson PII�r
resolveu 'encaminhá-lo ao Hospital

: Psiquiátrjc� São Pe(lro,

Porto 'Alegre
� .... •• l "'� ,'::

,

"

, 'Francisco 'mora com um grupo de
.

hippies e' hã dias foi à pdlici� qud·
,xar-se de"que lhe havram rouQa'.lo
"objetos.' de artesanato e um vioI5c
� ! ' . ,

'

I
.

�

,.,�pós 'sua' detenção a p'oHcia SOU}le

que SUas r'ollP'as haviam sido encJn

rt,l;�l(las ·em 't1'lIa praça ondc o �rt1I!;)
hippie prOmO\'e feirá al'tesalJal' [\!,s

cltlfi'1ingntT,

.

-V, 'projeto' de mllllento ao funcio

TwlisrnQ púh1!f;n �stadual deverá ser

,votado na se:',s\io niatlltina' c1e sexta,

feit'a 'da lIssembléin Legislativa
'Arnanh?i':1s Comis�ões'i1'i} Collst':Ü',!-

, ,,-
.. in'entos '

S.A.; . -Delmop,te _; ..Corre�o-
"

ta' :de� câ,mliio' ,e. Vâlôres ttda., Ge-
..

:fiS�:'C0fl'etorl{ d.e Câmbio e Valôres
e" Banto, Bozano Slmonsen.

,

',1\0 Setem· abertás àS proposta�
1:>,ar,a, li reálização' da operação do

,iun:deí�wl:ítting"; constatou a Dire'tú'

rla ter, �ido vencedora' a proposiç'30
elaborada peb Banco HaÚes de In

.,veStimentos S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL .

À Diretoria do Banco do Esta(lo

ge 'Santa 'Catarina convocou 'vara
amanhã uma Assembléia Geral Ex

tr�ordinária, devendo na OPO],1tu�j
dade autorizrir o aumento do cup,i
tal social de Cr$ 10.000.000,00 para
Cr$ 30.000.ÓOO,OO, ficando o valo!"
do ágio deposltado em conta espe

cial, para futuro aum�nto do capi
tal sOCial, mp.diante a'distlibuição
de .ações grl4tJitas aOS acionist�s�

,

,Tão 199o o 'aumento 'seja raWi
,

cada' no Bal1C'<> Çent�al da Republi-
ca, o Banco do Estado de Santa

- Catarina postulará autorização par;;;
operar e� câmbio depoiS de haver

atingidO a e�igêÍ1cia legal.
.

'ção e ,Justiça de Finanças e' de Ser
, viço$ Públicos' estal'ão reunidas em

.CO)1jllll�O i)a1<l" upreclar o pitrecer
do 'deputado Zani Gon,zaga, que )10-,

j<' tel'lnirl:lrá 'f;éu trabalho.

Com as dependências da'Câma

ra ivnmicipai totarmente tomauas
pur YU.fJWéA.f�::>, .1>00 cuma ue gran
oe "exyectanva, reansou-se untem

a sessao .orcnnaría em que O Pre
siueme ao Legtslacrvo LViwiü::lyai.
apresentou- :S.!,u, uespacho .ao re-
querimento ao 'Suplente', Jàuile

'

i'laSClmemo, no, quai soucita! a

cassaçao ,ue coze vereàuo.'ei,: ,d�
C:aplta�, E.ntre� OS que se' :VnLun
..,.d:J,'1�J.l� 'n."" recim.o ô�l).i.v�üJ.,.� J�
.LJ.ovUii';uJ.Lv .c..UJ.U :

..L./UZ � ãULlJL ·�:u�
, ut:J.e::.a' - e ,os' ";<:J!Ur,clUOÓ, :r't:n'!<t.fi:..

'

ao ,b",,,CUS 't} lÁ::i::;o i�.aos J."lli�U. >

',u b1' • .Jaur�, j,'lascill1cllt;o; que pt:l'
màneceu no reeu1to .ilte PQr' ,Voi�
'uas 1,::1' �1l,)l�"+S,, ,rm:('8nU IUaSl.�r�Í>,j;l
ú!) WC:i;u ,l'éA.,i:1 t:V'lL,,;',: úi'séw,�y'.;". U

, H""",tiúo ,ua lmil,e�ela "ln'lis ...;.,i úÍi'l:-'\. ��.. ' . .

( '.'
1 ....... ' , \�...,� I;'�,

nbCL. peHiS llnt:,(l:l.�oe.s;·" . sdnple
cunven;;àncio com anügüS' ',que uel�.
'xavàm:, a saia de sessoes 'pará' .a:
caÍ"' a'tua:llzaao"., conyict� da' �ro
ceuenwl. ae

.

seu i:eq�erirÍl,en:tQ, I;o' -:'
:Suplt:me Jarme Nascliner{eü',oo to-'
inár '.connecimehto. do

.. ,despachO
da prasld.enciU da' cása: 'dec�,O':U' a

"�

O Et;'l'ADO qu� vai 'recorrer ';à.':
Justiça, ,acresçentãndo 'qu,e "o' �e:"

. goelO rlão vai. par;ar aí� não".:, .

apos as aprec�,es' de 'rotina,
o· Vereador Buicão Vian'a,�; um
dos atingidos' pe� ,solicitaÇã.o .,.,..,

•

uSou a 'palavra em d�fesa dos dô
ze pOssíveis de casSação: manites-'
ta,ndo estranheza "ante, s' solércia

, ',+,-

&âll1ara� vê
impeªchment' .

contraLàzinho
� , : ..-

, - - •

, .

- 1

Blumenau 'tSucursal) ...,..' A CâmarJ

M:unic�pal de,· Blum��ã,u
.

acolhc:J
ontem o pedido de Im�ch,mehl
que, Q, Prefeito Eveláslo Vi�ira �f}-

\
-' ,# -

caminhou à Casa, depois. �le ' ter. fi:.-
'cebido uma c�i-ta de' um eleitor qu�
"baseado na Lei Org&nica acusa. <>
Chefé do �,éceutivo de ter Í>rilt;-

I
cado

I
crim� .. de· r.espo�abilidade:',

Fala'ndo· a O .ESTADO o Sr. Eve1:;í',
sio Vieira ,d·.;smentiu· notícias de qile
o pedido ha':là partidd 'de 'verea�;)-

. �'es do MDB, agiemiaç.ão' a q\:l�. e;(4
filiado', ,e declarou qije _ esta: tr�n
quilo ,quanto ao desfêCllo, da;, ma·
té�i� e "nad 1 tenho a temer":

,

,

ReconíeI:dei que a bancada p,e
meu Partido na Oâmara. Municipal
'leve o assunto para frente, pois: qu,�·
ro esclarecer todo .0 assunto.' Ac'ce·
dito., que ês��, problema lev(lntado,
sem fundam€nto algum é. manob�il

polittCJ,ueira da Arena.

neis batem
em bispo
paulista
A decisão de um bispo e de um

sacércÍote 'da Iireja Católica Br'lí!i·
leÍl;a de resolverem durante o f.!ul

to, intempestivamente, uma antiga·
, divergênéia atraiu �óbre êles a ira

e as paneadas de mais de 200 fi&�g

que
'

meditavam sôbre a herança I )

e,:angélica dos 'mansos de espirito,
na missa don;'llical da igreja de S:;,o
Benedito ,em São Paulo.

° padre Albano de Freitas ,a('a
bara de cita'.: o Capítulo 5,' versíClÍ:
ld 5, de São Mateus sôbre o �er-,
mão da Montanha, quando o BisJ;lo
Dom Luigi Mascolo e o' padre Luís
Alberto Garcia irromPei'art},· aos b�a;
dtos no templo.: (;) rebanho de VIla

Formosa invc"ULi sôbre os' sacerdo-
I I'es iJ)vasores. aplicando-lhes I soros,

I rOi';)hfS. e c,:hf'(.'anl1�.
'

"

de trabalho no serviço público
via de regra, 'exaure-se às 18 ho

ras, portanto, não te� esta _pre.
sidêncía conhecimento de que ve

r�dor�� , ;' pertencentes à. Cârrúna
,

; de � Floriárióp6iis, hajam incidido
,

em ,quar�úer" impedimento fixado
em lei, p�ra, a, exercício do man

dado rnunícípal",
", 'FinÁÜk:a,ndo 'seu despacho, o Sr,

, ,N.á.gib, labor· ."decidiu, que "assím,
.' evitando '\qtüilquer omissão ', desta
.. , ,;J'resldêriéia,"i', ',co:fisiãero;' face ao

. '';xpÔsto ,:e ,:pelo pormenorizado exa,
- { ". ' .' .,' t 11 ,

•

llÚ�"da, P.pstulil:ção" bem como dOl
'documentos ',á, 'ela ,anexados, que

• 'os :vereadÓres ,'aCima, citados, mi(;
<.

ificidifà�', em' qual'qu�r impedi
. ínehto; :,} ,est!lóoelecido em lei, ho

� iJEFESA '''6:i�rdêio de �'se'uS mandatos".
'invocando' preceitos .legais /0' " '. 'A, ,seisãO 'de', 'ontem da Câmara

'PI'esidente Nagib ·Jabor iniciou 'I '�tinicipal tEmmnou por volta das
.sua defesa e dos demais onze 'co-

','

,'2'Í ;:ho�as':e' estiveram ausentes os

le�as, dizéndo que o a::?suntb' e�- .

.

'.ve(eadores d,a: Arena Waldemar
'seja profunda controvérsia "e tra,-' �o

.

� :Arnp 'HoEischll. FOi gran-

>t�i1Ci.o-se de mandado municipal, . ,(le ",a'. Ínoy,iinent,ição na' casa após
)1�0 ocorre redação expressa no' ,', �', s�'s$ãQ, principalmente depois de
,téxto constitucional, a' determina·r í

"

._ç"i:rc:u,R�, �,ia, ,notíCia "de 'Q14e o Sr

iJm.pedimerito do exercício cumu':,' �"�aiine: �'�iwentb iria' recorrer a

�ado de f4nção eletiva com a, pú-'. iiis't;ã.n�iâ l

'. superior setl requeri_
Plicé!-, desde que incorrà incompú; " '�en,t(?:,�.. cassação dos mandatos
tibilidade' de porário". �pois de' de ,12, dos. i5 vereadores da C,api-
,fazer alusão ao horário das ses� táI.:' TodÓi$ '.os parlamentares atin-
,sões da Câmara, que tem seu iní- ·gÍ.dos.,- "bem 'eomo o jurisconsulto
cio às 19h3Om., a Vereador' Nagib '

. �oi� �u2,' mostravam-se tranqui-
Jabor acrescentou que' "é fácil' de-: " ; los ,;.

com; ré'ÍaÇão aó desfêcho do
preender-se qUe ao jornada diária épiSódiO;' .

f,\ - -'
-� < .- -

-

'de alguns arautos 'que não can

sam de se jactar defensores do

érário público· e que na verdade
üo passam de pregoeiros de fal.,

sé, fEi".' Acrescentou dizendo que
':desejam· obter por vias traves-'

t
sas e inversas, aquilo que o 'povo

, üonanopotítano lhe recusou nas

rrnas, qual seja, a honrosa dis
. <.:nç,w de representar .à 'coletivi-

"

,"aie da Capital nesta ,C�sa'.,; Le-··
,

gü,��hva". Cu icruíu suas palavras.
.

':01.• Bu��àu Viana 'aJi(L'lllando'
q ..." '05' interessados ê: ·suple�tes ".

qU.d se. aquietam. Nas demoéra�"','
ciiJ.s é "assim. O voto; somente êle,
tl.umericaIn:ente, define a posdçãd
,dos eleítos".
"

5 ',pa�e�to'll., .. ''''���
.1\.: eXÍst'êrtcia simultânea, .de nu

Plaho' Regiod� de Turismo, elabr

rà'do, pela' 5udesul, pafa o Paraná,
Sqnta Cátarir,a e Rio Gí"a-mte do Sul,
em' c'oordenação com a Embr.atur,

BRDE; Senac e orgar,!smos esta'·
. d.uíüs ofei'ec';!ní soluções ao probl,>

,

,

. ma'· q.ue" irro:n'peu explosivamente,
.
ainda q�le. d� forma econômiéam(;!l'
te positiva." '

.

"" .' ,-'",

Uapema terá� :em" breve
·botel' lnte r8 aê'i o n a I

• "o 1 ',"

'::'.'Á: t<J_i'é'f� ',exectitcid� pela Sudesul
(�omp�rá

'

o� capítUlo Sul do' Pi1DQ

!�k�AQ.�al dé: .Turismo e sua pril11�1'
, in, .

ra. ,étápa, foi r,ecentemente entrE;�de
,a,õs,. go\;êrno1' . :dos três Estados dú

,Sui. Tr�fa-'se', de 'estudo 'condu�ido
com' rigor té':nico,científico., O úr,i,

�o de que, dispõe, o pais até ho;e,
abrangendo aspectos bálücos eSSi'l:'

,

Um hotel de categoria internario·

4aJ �er4 ,collstr1.lÍdó na praia r1p.

I1.alilé'ma, ofen·cendo' 228 apartamen
tos aos tur-ist"s que acorrerão à' fai-'
xa litor&nea do Estado, veranea'ldo
nas praias ôe sua orla' marítiP-la
que passar� a contar em breve c.Jm

c'ois outros hotéis, projetados pa

p o entroncamento Itajai-Blumenau
e para São Miguel; cóm ZOO e 120

,"

'apartamentos, respectivamente.
-

Dos

7'5�. quilômetros da BJ;t�i01, no� Uê"
:Estados" do extremo-sul,' 470 cor��s-

. r.ondein:" à fa,óxa asfáltica que 'corta
''[ orla marítima de Santa Catari;l'n,
ruja m�vim"ntação está / acus<ü'l:1o

..
um inêremento de tal vulto que {l

(icvêrno es't:'i. disposto a adotar {:me·
,!.:ida de emergêncía, principalment(.
"

om vistas ti próxima temporada tll-
1 tstü:a, que.::;e avizinha, çomo a

'1pis ]}rOmis50!"2 de todos OS t')l11-
os. P'ira 31."nder as 'necessidades

de aperfeiçoamento da infra-estru
',ura turística existénte na regiêo ;)

,3'l'lhrafel des�acou cinco milhões e
. iniciativa ])l'!vada está sendo mo

bilizada. Sà�cnte em Camboriú es,
, '-;0 em con{(rução 8 edIfícios, com

.1

ciais como a fixa cão de critérios ::

t"
v

l'
_/ .

d' d i
11

eClllCOT oe
I a."a.laçél?i Illl �c� nr,?S ,(I.

de. zonas de mteresse pnont2rH\, li � �

resultados de: pesquisas diretas d?"
recursos e 'llrativos turísticos di,·

poníveis, além de recemendação do

prioridades para as di-retrizes do
"

plàno
.

turís�;co regional.
'

\ '

'Companhia Calarinen$e de· Telecomunicações
-,COTESC�'

D�SENRISl'A�
Exige:
a. Dois anos de expenencia- funci�nal com:Wov�da
b. Idade de 18 a 30 anos
c.

"

Instrução:! Ginásio completo
d. Taxa de Inscrição; Cr$ 10,00
Oferece:
a. Salário inicial de Cr$ 661,00
b. Semana de 5 dias
c. Seguro de vidll e'm grupo
d. Excelentes 'possibilidades de progresso \

'

Os candidatos deverão e�mparecer .no� dias 17 e 18 do correntel para
as inscrições, munidos de doc)lmentação' de identidádc e comprovação
e experiência profissional, à nm Victor Meirelles. n. 1l (pepartamento
Pessoal). Horário comercial.

A COTESC necessita de: ,/ ,

DL aprova aumento na "

sessão de sexta - feira
�i' f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




