
o TEMPO
StnteIIê do', Bo1et�. Geemet6rool6gieo 00 A. 5e.b:as Netto

váll!1o até às 23hl8m do dia '17 de J1.U)ho de 1971
FRENTE FRIA Em curso; PRESSA ATMOSFER;rCAMEDIA: 1009,6 rnílíbarés; TEMPER.A.TU�A MEDIÁ:
15,4Q centigrados UMIDADE RELATIVA MEDIA: 89,7%;
cunnüus - 'Stratus - Instabílídades
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F.lo'rian�p"lis, Quinta·Mra, 17 de junho de 1971
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o' S1.tpéi:intend�:rÚe Regional I' "',,'
do IF1Ps em' Santa ' C�tar4Ía, ='""---,_,_------_.;.-------}---�..........;..:_......-...:;--_c--...-_:_--'--��-__---�--;'_:_-�

Sr, Laéli? L,qz, 'recebeu" i', da

Associação Comercial e Indus
trial de Chápecé, um ofício

, , de agradecímento pelo empe
nho e' ínterêsse desenvolvido
em favor da instalação da

:e�ên�la do ,I,nps na�U�la :ida'lUm 'outro ofício Ide con

gratulações pela instalação
daquela 'Agência no Óeste do
Estado foi mandado ao .Sr

'Laélio J;,�z 'pela 'Pr�feitura
Municipal, de Maravilha.

I'

,

J
r
I

,,O conclave será promovido
pela .:_4.8sociai;ão EstaduÇll de

Engenheiros Agrônornos , e de
verá', contar com a participá-,

,
-

',Obíel'ivarÍd�, 'g'àr�;'ti'r os .re

"G",rsos financei�ós ,in�i5per:ls'á·
�ei� es' publica'çõesJ:e" aSl!o?ci�r
as .emprêsas e outrC!S _ órgãos
�" ini.d"tiva c.ult�ral, o Oepar
tamel�tõ d� Culturi! da Secre-'

t�ri'i.l d.o' G�vêrn� ',e�tiÍ procu

,�andD intro�uz,r novas )'lor;
ma!;: cf� editoriá,ção no. I;l!tado.

, Pretfjnde" assiln, firltlar con

;ênios com
' entidades, parficu

lares, tais COOlO emprêsas de ,

eco�omi3 mista, além de pre- tifeituras municipàis de todo o ,
-c

,
-
., I

�sta,do. , ,', ,
"

, ..

" I
1

jEMPRêSA :EOITORA
O ESTADO LTOA.

Administração" Redação � Ofi·
cirms,. Rua Consefheí� Marra.
160 - Caixa Postai, 139 - Fo.

l1e� 3022 e 4139 - FlolllatlÓ
polis ,-'- Santa Catarina. / DI·
.REtO,R: Jose �tuSalém cp.
m�ili / :'SliPSRJNTENllEf"TE':
Màroflio Medeiros filho / ePl.
'1;OR: Luiz Henrique Taochl-
4ó / GERENTE: ;Osmar An'tô
nio Schlindwein I SUB-GE·
RENTE: Divino Mariot / RE·

DATQRES: Sél'gio da Costa
Ramos, Antônio Kowals�i Soo
,brinho, Sérgio' Lopl[s, Mauro
'Julio Amorim e Pedro Paulo
Machado / REPORTER6S: WiI·
san Libório de Medeiros,' José
Carlos SO!lres e Aldo Gril,ngei.
ro / SUCURSAL DE BLUME,
NAU: Rua XV de Novembro,
504 I REPRESENTANTES:
A.S. Lara Ltda. - Avenida
Beira ,Mar, 454 ....". 119 andar
-." Rio - A. S. Lara Ltda -
Rua Vitória, 657 - 3'? ,andar
...... São Pauto - Propaf Propa..
ganda Rep�esentações Ltda. -
Rua Coronel Vicente, 456 -
29 andar Pôrto Alegre e Re·
presentação Paranaense de
Veículos Publicitários Ltda.
REPAVE - Rua Voluntários
da Patria, 475 - 129 andar -
Curitiba. '
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l\plique no Fundo' Mesqúii�' de Invcslim�nl�s,

\
'

I
l

11. , o 'primeiro �undo de Ir'I�estj.men'to� �Ca��rinense, '�d'mi:.'
'nistrcdo:' por I nst.ituição Financeira Catarinense:

J. C. DE MESQUITA SIA -'Correto(a�de Valores, mem-
.'bro da'Bôlsa de Va.foJres de Fldrianópolis � do Paraná:. ,\.,

I ,"Corta, Pdtente A.:..61/2366 ao .��nco) C�ntrol. do Bra�í,. I' o fundo MesqUIta de' Investimentos te,," Sido ,um dos,
fund,os de maior YC:Í',íol',zação n9 país. I

Ganhe dinheiro �restigic;Jndo o que {n'osso e participan.,.
do dos lucros das máiores emprêsas do Brasil. ',:" \
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" I tia. Calarinense �e Telecomunicações
COTESC

SENHORES USUÁRIOS! _,( � ..

Manteí1ham suas contas telefônicas em dia, pagando,as' 'impx'e"
terivelmente até o p,:óximo dia 18 de jt,nho.'

da> Justiça, confirmou que já t0' enca

minhado ao Preside�te' Médici o pro
jito dil, lei antitóxicos, 0, Pre;'iJ�1Íte ele
verá enviar a mensagem nos préxinios
dias

' ao' Congresso (última pagina).
,

'

Embaixador :�
,! ,-"

da, França,
,.

....

,veIO amanh,ã
o EUlbaixador da Fra�1Ça- no' Brasil,

,Si, François Lefebvre dé Laboulaye
chcgarw hoje' a Flori�nópolis, aC0mpa '

nhado de sua espôsa, desembarcando

���0' aeroporto H�rc{Jio'- Luz às Sh30m
"

:i)u;a. uma, visita oficial 'a Sánta Catari
'ua, O GovernadO'r do Estado 'e os 'me'l1

bros de seu gabinete' l'ecepclOnal'ão no
\

aeropo.rto Hercílio Luz o "Embaixador
I que 'visitará à tarde os presldentes dos'

'podêres Legislativo e Judiciãrio, o C(}.

mandante do 59 Distrito Naval Q Rei·

tor da Ufsc e O Prefeito' Ad Oliveira

PHILI'I Ir CIA. a �sa 40 conslrutor

)
.

:melra
.r

"

,
, I

, Noticia divulgada em
.. Washington

infofm�u que u�a' canhoneira disparou
ontem corítra : oito barcos, p�squeiros
norte-americanos que se" êiíc'nitravam
dentro da faixa das 200 milhas maríti
mas, / '

Por outro lado; informou-se que o

govêrno dos .Estados Unidos pediu à
sua E�baixada em Brasília ql,'� uives,

,
I

INFORMA
i O <4IIU1)fXlnát� caneca de futebol

, ,

I
prosseguiu na noite de ontem, no

Maracanã', quando o Fluminense'

cerrotou ;:-. equipe do Vasco da Ga

ma 'Por 2 a O,' tentos 'de Wilton e

Flávio.
.

•
I

,

que foram feitas
,

,

, ) Madnha 'Jlra,sileira (ai d�s-menlidlll�'.,
"

.

\: .

I
I

"

No Rio as 'acusações foram' oesraen-.
-''_./ � ",; I

.

.
tidas pélo , Ministério da Mar:p!1�, "O

'Comandante do 49;, Exéré1to dl.,se\ 'em·
"' Belém 'ql\e continua esperando çnotícias

d'à corVeta SJumões. " -,
"

! ' �-
"

A 'qualquer momento .o barco patru- ,

�, f � 1

lha f'poderá." chegar às C05t'a.� Ó<' Ama- '

, ,pá. O seu comandante :�em., ordem (]O ,

, .apresar ,o� p�sql1eiro� esrrangciros. que

te,nham, .�ido vistos por ma,i� de. três vê'
"

zes ern, aç�o ,�o m,ar tet;;itoriai brasilei ,

,
-

, � .

Prefeitura ','

,
.

quer ,acabar
com' camelôsI

i
. \

I (
� \

!

.. )
roo / h, � �

... I.

:Fói divulgado \, nas �ações :' _ J1.njda�
uma' declaração 'aprovada pela, 'Subco
mis�o' sô�n� os Direitos 'do '�i;'� liga,
da ;à Comissão Jurídica Afr'!,':-\:si§tica

,. "" . )
e' que' foi publicada P,?!<lí Comissão t, pa

ra (, Uso Pacífico das Riqúe?�s Maríri
,

mas Oceânicas. No texto 'a md":'1a 'dos

. jur�tas d;, bloc�' afr6-àsiátid '.�� ma

r.lif�sta a f�v0r' do liar .teúi'{ó-;:iãI�:'aé 12

milhas. '

, \

:' \

A ;Pí�eitl1ra alÍ�llciou �Illl<l., b-mpa·
Ilha de comba(lc .aos camelôs; que con·

t<trá Com a uj,uda do DelI an e B,ádio·

patlLllha, Ape,ac ela notíçla ,na ta'! dc

de ontem 0 111OvilIÍento dos velldedol lOS

all1bllJal1t�s não 'se al�el ou, Vá, LOS :le

le�, er,;trel�nto, colocaraOl seus plodu
tos dentra de saeolas, prOllt0� para a

fug� ,se surgi'sse a!g�;'IIi ,ftscaL, J �

. .

\ 1

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Govêrno baixa mais um. Blu�tnau

.'

A· alieNIt;ão· .de veículos
Gi'icials (h 'nr1� de f'abri-a
r,\o <1llter'�<Ir a 1960 foi dls-

'c'plinuda em ,decreto as-

s: nado ontem' pelo Gover
nudor na pasta da Admi-

. nist ração. A medida objeti-:
v" "exclr-ir das frotas dos

bRn>ihh�dd ao Sr. Colorsbo
S.']';�!S.

ór.'!:tos . do Executivo Esta
(lua] veículos de manutsn

ç:�(, altamente onerosa,
pois alguus dêles foram fa

l:.rieadas, no ano de 1952",
segundo declara o Secretá-

110 Euaêr-io Lapagesse na

exposição de motivos cn-

Os .Ó(r,:lItlS públicos atino
,�(clos pela medida pleítea
j'ao .ll aquisição de

.

novos

,,6.('u los, pata 'a renova:ç,:io,
d" �W} frota.

.\" ,

.j., ReHor embarcou eníem com' desUno. a
.

. I

Guatemala_ para vísiíar universidades,'
",1/ o Réitor Ferreira Lima

da': Universidade Federal de
ENGENHARIA ELÉTRO· ..sitária. As conferências ver

sarão -sôbre a estrutura

acadêmica e administra
tiva.

'

NICA

Santa Catarina

na
'

manhã de
embarcou. "

O Reitor,
,

em" exerelcío
da .• Wnivers,i'j��e, �é4:eta1

-./
de Santa Catáriná; pnofes-

Durante sua permanên- sor Roberto Láce�da réce-
cia na Guatemala, o Reitor

'.
. '". .

.

beu ,a visrt. do :prdfessor
Ferl'�ira 'Lima apreeiTá' , I

Egílkio' .Bahá I',,8aleh,,', é�·
com �o professOr Joqe Ser- cialistà iem' Engf.!nhariit,;,El�-
r��q, Presidente, da Fu),ac: . ü:Ônica formado, peli ,:-Uni.
as bases de convênio a ser .; v'ér:úcJade do C�íro.·' .

'.

firmado entr,e a ,Federação " . '

,

• j' " 'j.. ;

e a Universidade Feder�l rle "'Ü prôfessor' :aàhác: Sàleh
Santa Ciltqriml' pa:ra lorien- veio a SaIJ.ta, Ca.taril'la at,en-
tação técnica (' ?dmi'rrislra- dendo li: cónvHI! :do cétítro
tiva na impl,antação da Re- TéCnológíc6, .11ar; inteB-ar
forma Universitária catari- {) r'cli\tP6. dO��lll� ,d-� JiJrs�
rense em oito Universida- ,de ;Pós-Gradu:àq,ªo em: 'En-
des àa América CentraL i genha�ia' ElétA�'�, A v,isitar

O professor Ferreira Li- do Reitor }\Qbertô Láce.rda
ma visitará ainda as Uni- comple'toll d��s óf>s�rvÍl·
ver5idades Particulares de ç'ões jàS' dei'le!;aénci�..,':: da

Honduras, Guatemala, Be- Universidilde. Féd�rai de

lise, Costa Rica, Nicarágua, Santa Catarina. no, ceIi,tro
EI Salvador e Panamá. e campus uniyersitár,io_"

ontem nn

'Gnanabara com
. destino à

Guatemala, atendendo con

vite da Federação das Uni
versid.ades Particulares dR
América CenÍ!'al - Fup�c.
Em companhIa do diretor

do 'Departame!1Ío' de Admi

nistração. Geral, profE(ssor
Jair Francisco Hamms" O·

Reitor realizará exp'ósições
em tôdas as· Universidades

.. centro-americanas sôbre o

. plano' de reestrutmação' da
Universidade Federal de

. '. ';,1; . Santa ·Catarina.

.
No período de 19. a 21

vai presielir reunião solene
'"

da F�deração para debate

e análise da execüção do

Plano de Reforma Uhiver,

,-fI

.L. (
.1· .

,1'.

I "

jl. melhlJr "iaileira ele, vÜljar, as melhores programações, àS melhores condições.
MONTEViDEU / BUE]\f-O$ AIRES - junho 19 - julho' 15. 'i

" I.".

"FOZ DO IGUAÇU / ASSuNÇÃO - J,ulho 25 - setembro 2S.
.

I

BRASILIA / CIDADES HISTóRICAS' DE MINAS - 14 de agôlito, IEE. UH. i MEXTCO / CANADA - junho 26 - úulho 1, 3, 8. " I, r
54a. CONVENÇÃO DONS CLUBE - Las Vegas em junho. ,

CATARIN!::NSES NA EUROPA - O orgulho d,a Ine1. Turística de Sab_ta Cat�ti'lJa ,,'

I' ',i
stlíd;l 20 ele setem1:.l'o - 41 dias - 10 países, inscreva-se hoje mesmfl � planos, ii ;..

sua disposição,
.

'\
'

I

I UM ôNIB11S BRASILEIRO NA RUSSIA E ESCANDINAVIA _! exclusivàmente
'

I, turÍstas brasileiros - 35 dias de duraçào - além ele uma ·semana para cónl'Hlcel' ó-iJ
'

- i
,I ; �:�,:ro 1:�J�iS;lsV�����:!��j��I�O:�:Su'd�:S�it��d:la����"��:u;;o�;������o,�o:a���:g�ed: ��:� I

i
'

e 7 de agôs1:o (

- ,

.

!I"
VIAJE HOLZMANN ;: ViAJE IGUAL IA UM VETERANO ... NOS SOMOS'�VÉTE' -:

.

r i RANOS ,EM VIAGENS
I
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TUllSMO HOLZMANN LTDl.
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ilvana ':1
II I

Transportes "e Representações Ltdà.

Matrií: - Flor.ianôPo;is - R. da Concórdia, 27 _.' Fone 6533
De Santa' Catarina para tod'o o Brasil - Cargas, Mudan�a5. e, En'(oméndàs

BLUMENAU
Uua João Pessoa, 1.450 - Fone 22-17-50

CURITIBA
I

Rua Brasília Itib�rê, 23.5 - Forte 23-06-78

SÃO PAULO
,I I"

Rua Guaeanézia, 627 - Fone 2-92-19-25
. Entregas rápidas para todo o Estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo'

\
,." "
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COMPOSI�ÕES DE LINOTIPO EM GEaAL
\ .

'>
.

.-

Livros didáticos, científicos e\ de literat.ura - Revistas, Relatór�os, -'-'- Apelaçõt!s I, .

Teses � Di$curso� e conferências - Folhetos - Prospectos e todo e· qualqúer
,seryiço de LINOTIPO.

JORNAL O ESTADO
. /

Rua Conselheiro Mafra. 160 _:_ Telefone 30-22 e .41-39 I
!....�

, ...·III·-_.._-""'-.....�
..
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CATARINENSES NA EUROPA é um produtô genuinaniente nac�oi1-.�� e �para

orgu�ho nosso, produzido pela Indústria 'l'urística Catarinense.
, . Quando' setembro. vier, você estará integrado ao m'ais homogêneo grupo

turistas que já visitou a Europa, "CATARINENSES NA EUROPA". Para visií:àr
países, 41 dias de programação.

"

�;

,

PORTUGAL -ITÁLIA - ALEM,ARRA
ESPANHA - ÁUSTRIA _ HOLANDA

FRANÇA - SUIÇA -'BÉLGIC,A
I"CLArEIRA

Inscreva-se já, não queremos que você perca a descida do RIO RENO em fabu
losos barcos desfrutando de magnífica e poética. paisagcm,

Planos desde a vista atá 24 meses; consulte-nos.

TURISMO HOLZMANN LTDA. "

Rua Sete de Setembto, 16
FONE 3389

Blumenau - Sucursal
A inaugLll"aç�o do Citmp,ing
Clube de Blumenau que

contará com a presença do

Diretor Presidente do

Camping club do Brasil,
Sr. IUcar�10 Menescal, terá

lugar no dia ',17' de julho,
"

A 'infOl'lnaçflo foi preso

tads p.e'la Su, .José Ferreira

da, Silva',
.

a cujos cuidados

se encontra a· construção
da, sede do _cámping 'de

Blurnenãu. Disse ainda o

se. José da! Silva que os
, serviços de' implantação dos

.

prédios "e
.
áreas ocupáveis

,,'Pelos campistas se 'desen·
,

.
,vd!vcm ' normalmente, po

dsndo o' ,Camping de BIll

filéftau ,ofêl'ecer' condições
. de hospédage,tn, a partir de

" jülnà."" ,) "

.' Ó C�m,ping' ',.blumenauen'
se está' situado' no final da

Rua Pasíi)r Oswaldo Hess,

.ooupàndo uma área de

20.000 ni2'j ,e vai �ermH ir
um ateiIdimento simultâ

neo pata 150 traillers, ou

grupos de campistas, em

sua fase fihal de constru

çãô. Após, a', inauguração,
H: famílias de Nôvo Ham

burgo estarão; ali acampa

das.

o ESTADU, Florianôpolis, qninta-fei�a, 17 de ,junho ele lD71 - Pág. 2

',Blumenau &
1,'

" "
j Gente'& Coisas

CULTURA, A QUESTÃO, AINDA
, sedi"r' iiT!porfanie curso, O(lontólogos das mais reno.

�Id:a& DíB.l1'SÍdad�· dirÊÍd presente ao encontro,

- - "Á' Guerra dos Pelados" tem lm}sü'a de Sérgio
Ricàt'd(> ,O' çantor-cemposítor' assinou as trilhas sonoras

dos filmes'de ·9Iatther.
·.�'.Corn -sabói- fiaucho, nt; finai da semana, ocorre

tão fl'ste:!,ós' na
.

escola reunidt Almirante Támandaré,
na república' Argerrtina. Promoção do círculo de pais e

rnestr=; 'daquéle' estabeiecimf!élto, Dança ela quadrilha
·t t�iiês caipitas: De

.

programa
,

- A's'socÍação" 110s Pais e Amigos dos Excepcionais
(' >_-' •

de '1tl�àiál manteve encontro na Sociedade Recreativa
do ril.líh·ici�io �i.�iJ'H:o. Tratou do Congresso elas Apaes
em: Santa. ·Gatitiriii.

';, .'..J.' ,Mdtcós·>Ai.tônio Menezes, quem assina os

"Do-te�;"'� "·wl.l;·�! geNe da terra-verde-vale. Exposição
na gaÚrla Açti:

'l'
- Dia a dia vai entrando pelos olhos a necessi

dade rir. criação de um. órzão promotor de espetáculos
culturais na cidade de :hÍrtlil1tÚ1atl. No, tocante às erice

nações teatrais, então, é Ufh,'l lástirná.:' Só aperta 'na

terra cil) M. Blumenau gI'UpO teatral que, meses antes,
tenha esbarrado na estrêla pi otetora da, Açu Açu ou

.

de' u:n diretório [�cadêmico. E êstes, coitados, não
estão Ditra posar de mecenas uma existência írrteíra.:

-

No domingo, ao pé de ouvido, comentava-se a possi
bilidade da vinda de Glauce Rocha, 'prum espetáculo'
só, fi? terça, com "Uma ponte sõbre o pântano". O·

grupo vinia - diziam -- na base da bilheteria, sem pu,
blicidade anterior, nadinha, Claro que o papo' era
furado, A mocidade, princip.rrmente, prova, seu amor

às artes. E disfarça o vazio elo teatro Carlos ,Gmnes.
Contudo, é precisei motivá-la, prepará-la, com um mi

nimo de antecipaçào . para o "vamos ao teatro". Uma

enCe(1Hl\áo de categoria no espaço de um semestre -

eonvsnhamos - :�; hiato quilométrico. Que venha
Casa de Cult�lr.a Qt1 órgão semelhante para jllstifi�ar '

um "slogan" que COiTe por aí - e, perdoem, não dá

para =rrdossar /=: "cidades (13" ;:rte's catarinenses''.

rUDO &. TODOS"

_._

. Nov�s contratações na ordem do dia da In-

dústria '�Têi;ctÚ� Companhia Hering, secção' de Encano.
,

Al�.ft1.·.'�ritllfã :�,T)ú.fneto de' o:.lerários, De' 480 para 580,

I' Moça« .n a tn�lleI'l&,." '

,.
.

�. TernJ.inada' (tia ül o curso de instrutores de
" tel�çiF�, :pdbl\Gas co SENAí

, _L' AífÔstó,' o .mês .da lig:;.ç·ão asfáltica do litoral
,

,com .. '] planalto'. catuinense. Conclusão do trecho Rio

d6' $tif,·.,,_.·:ar-U6,' (1j) rodovia Br-4'70.

.

'_.:. A:ssócia,çÕês da indústrir e do com'éÍ:-cio de Blu

.JmenalJ �'Joinv'iÚe p;:ógramancll; palestras, sôbre o tema

"'''S�'g�:i�: ;e�; é.�Mit(1 Interho (' Externo",
'

\�; G,etilldg; Ltj7. ,partindo pha um livro de poemas,
'. o Ptthl�Ü'O: P,úa. ,"Os Pecado� Imortais'�, só falta a

, c�pi'��e'�id;ria.';�a- �u� pael�e JaCObS,� o ��� oferece I
à_ �:���( dO� .:MÚ�i:GOS ,do Bra.si1. Supervisi?na tôda a Ire'glaQ do tuedi0 vale; ,

.

.

...� ,i�P�tdi�me tkÍItto de mim porque eu era labi

ri.llto". (Sác�tneitó)
, ..

,,:t
,

� Aumerttara:m' as p'assagens dos eoletivos, 'De

23 centavos para 2'( Todav'ia" G- problema continua: a

falta dc tr&e�. -Sej:!'moeda' oÍ} dinheiro papel, 1 e 2

centavos viraram t'lopia,' C0,l11ü diria '0 Jorge Amado."

cO'bt'itclcsi' tá enricalldo. "

, I

- a barbearIa Garrozzi, 'lil sexta, viu-se invadida

por' ;J.das tl1Ôços., Ctrcavarn Pcdrínho Aguinaga, O gal�
do pl'ogram� do seu F1ávio livrava-se de uma bar.ba

de uma semana, Depois foi p%ar de Valentino no' con-,

cUrso das "misses".
-'-, Blumenau ·é uma das. cidad.es do. Estado ."esco, ,

lhidas pela Assoda<:âo Brasih'ira de OdontOlogia, pa.rá

:� .. ;' \ L

, ,

assuntoimportaile
que�,tá ,

.. ti:,:.,
cheio de pagar,ª

",,:: ..
,

. • !

Os problemas dos catafinenses tamli>ém s-�o
nossos ,problemas.

"

O problema habitacional, por exemplo, é o

tipo de negócio que deixa qualqu�r ,um ,�_heio.
Por isso,' resolvemos acabar

com êle.

Criàmos a Carteira de Crédi-

<.-

I . � � f

.

','

',,"

'

.•�
,

,

" ')
"

','

.,

•...
1/

..

./ •

> '� •

,_.,
.

.' , .. ; ,. ':

.
O' negócio é simples. '. ",'

,

...
,."

.. :,' :"',

Tetn�s seis .plaIiQs·-de·:fin�nciamento:
1. Para V: construir no seu tel'renQ.

2. Para V. terminar a sua casa.

-:1.7.
:,.1;
.. -:'�

.\ •.

j�;,

de
' residên6ia3 •. Para comprà

com qualquer tempo de construção.
.

,

4.. Para término de conjuntos
oU pr'édi08 em condomínio.

, \.

5; Parll grup'os de pessoas, no

caso de construção em socieda�e.
.fO

6. Para planos empresariais.1;;
I'"

Ta,í á ,solução do seu ploblema, ivjtl?
.

�

Agora' é .sÓ 'abrir uma Cader��ta
. ·ú.��

de Poupança na- Caixa Econômica Estadual e pé,â:i-r��-

o seu financiamento.
t,

,
.

..

to Imobiliário, em. convênio com o
r

13. N. H.

Por sinal, êste também é o

primeiro passo do Projeto Catari

nense de Desenvolvimento para per

mitir que todos os chefes de famí

lia do ,.Estado possam comprar ,ou construir a sua

, . I,
casa propna.

I '

CAIIARlII_ ,m_ • UlTA CI
lNTEQIi,lNTE DO SUPORT.! FINA�C,I'!IR(d.o '''R�,J,l!tt' CAT>!-itINRNS! O"', DESENIJOLV,IM,�l-tr'

) .

, /

• .a. s, propague
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Publicação :do ato da· apO'sentadoria :

'.
.',

.

"
I I '

desliga automàticamentê'
•

J - • •

1'"

,
.

o
.

Governador Colombo'
S='Ues assínóu decreto de

tCl'rr-;;inandQ' .que . o servidor:
público. I aposentado será'

.. \ .....,
imediatamente desligado de,

suas atividades, tão logo
s�'j:;t " efetivada a publicação.'
do �1t.0 de aposentadoria,

• I' ;".

. ao � atingir a idade llrnite, e

an.da ,por· invalidez".
Tem; o J

seguinte teor o

,tleác'lo' assinado' ontem pe·
.

"
) ,

�. .

.lo ,sr. Colombo Salles:
.,'

-

'.
"

"Art. ,19
. Efetiv�a,

cem a' publicação .do ato

l'ff:pectivo,' a .aposentadoria
do' servidor na forma preso
ceita

. rios incisos II e III

(llj Art:' l)9 da' Lei nv ....

442.5.(70, {! o mesmo ime

cl!ahrfneüte- â0sligado, de

SI,las atividades'.

o decreto, segundo o

S"r"ettn'iÇl' da Adrrrinistra
('u( vai solucionar. "a si

tll"rçDÓ .aflitiva 'em quo .são
eo).ocaclós ':OS. funCio'nários'

'

eb Estado q'�',Hriclo' '1')Ó1' 'cir
c,:nstâ'nriaso cori'du�iciós' a�s
hrfip{Ícios dii' aposentado
ri<\ prêmi.o;. após' 30 ':iH" 35
(1(, serviço ou 'c'omp)11,Sória;

19
.

- A autol'idatle

c{;n;.pete'n�e. processados' os
r��fish'os ele dirc_ito, expe·
(i'rá ti 'rcs])cétiva,_ guia de

; d
:.

\�
," '

....
_

..

l' .

)

'"
�r", � _

.

.J \' 'I
\__

• ,',

I
,;

�. ",°1

".
"

,I.

( .'
.

\'

,,; ,

'�

.[
.

/

ASI
I

IF

I
I
"'.,

J';,_,_

A, [IA. [ATARII1E-115E . REAPll[R� \ j

SEUS RE[UR5D5 Em �AnTA [Ata'nlnA,
FQRill,LE[E n E[OnOmIA DO ESTADO'l

e,; FAU'DRE[E, A TODOS.
.' .

[OmPRE LETRAS' DE [ÂnlBID DR, '[àTARlnEnSE.*

e
) .... '. ....

'

* irUEnDR nAS 41 AtiÊnrlRS DO, 11".11. [:.

elA CATARINENS(2'
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E l"AVE!:\.TIM�j\HOS

\.

,)'; .

.,'."\,,
\ "

BH·H, é.'o'
• t '

. :

ntesm� ,

cpm Costá
o Sr. Rubens Vaz

.

Coso
ta, presidente do Rance

Nacional. da' Habitação es

têve reQIHdo com. os di
rctrnes das Carteiras do

}\".D.CO, colhendo
I infor�'a:

çr,es detalhadas sôbre tôo

de,' lls'!"attvidades':Üá, im;,ti::
,', tuieão .dosdé Q Plano 'N,u'.:

'ci'(;n31 de' n:a!Jitaç�o' � ··ex�.
cr cão , do' programa de sa-

.',

(.

",[," II.

\ - .

lpesquisa, do IBGE quer'
informação agricola

A' (;àsa . ElilÍlnt ,io � 'tnseio do éncerramento de

! suas �'tividadés :c�i'Í1J ''''9'nt. 'Exclusivo I da Olivetti
I

.,;
-' . ", .......

- "'-

'1.,
1 do Br;isil S.Á. na pr;iça d. Florianópolis, vem de pú-

I!� bl.ico l'gra�ecir' L todbs 'os S.U$ C]i�ntés e Am igos
I

, ,qv. s'ihpr. li: pr.st.i9·i�t'lTJ com' sua honrosa prefe-�,' f
.

.'
. _.\' "

.

I;. r,nd�, informand� qu� pe,r,:,ànecér� trabalhando� com

I' os afamados p.rodutos Olivetti na qualidade de Re·
i' ,

. .."....' .'
.

i�, véndedora Especi'a,lizá�i1 :na praçit de Florianópolis e

f� tam,b�m nas ddad,s d. BI.uménáu' e, Joinville.

I)
.

I.�'�
! I

,�

','1

Telegrama-circular
pl'efeiturros municipais es-

·

tá sendo expedido p-ela De

leqncia' de ' Estatística da
'r•.

Fundação .IBGE, no sentido
de obter deles a necessá-

· ria .culaboraçâc, visando o

'esclarecimento do meio

àgrícóla ·IQcal. no sentido
" ,'d�! 'f(l�:ljer.:e� in formações os

:l11à�s· reais sôbre as suas

prodüções.
A- lnlçintíva da Delegacia

dó. IBGE deve-se ao fat� de
, l1avér :'sido constatados, no

exdu)'e > d�s primeiros. ques·
tion�'iôs levintados, inior·

n\-e-s' :4'u� .

devem estar em

, des�côi'do com a realidade.
: D�'; ouÍra pnrte, também

· coTri,':o, in111ito de colabm'ar

'. '

, I

,
.

às com os censos econôniicos,
Carteira Agrícola do Ban

co do Brasil vem procedcn
do à distribuição, Ino� mu

nicípios onde possui agên
cias. de 49.000 impressos.

cial e o de Prestação dc

Serviços,
Segundo a Delegacia elo

IBGL, Marilcna Vieira, i

Miss Santa' Catarina JC1711'foi 'agente recenseadora I .

nesta Capital, tendo Cri I'l"

vistado mais ol... 300 i':'l
mílias,

.

proventos, . cuja . primeira 'Ó: deh["êneia .

d'� rgaiusta
via adjunlnda '�o :pl'çioêsso ,f r0c'nfd dos proventos, as

(�e inatividade . 'será ,'�úb· cllJC'l'ençàs.a' menos serão

t\;(', ida ao, Tribunal .d,e, Ccn-" c]e, iniepiMo cobertas em

1�lE, remetendo, de �}nedia: ' 'f{iJhri·· slUJ1eínentàI', e· as di-

to. a segunda
.

via'. ati:' te- f(-renças' a -niais
'

preces-
sr uro do Estado.' s-idas e� "dese'o'ntós na for-

.'," 29
,r 11),1 ptóecil uada .no. artlgo. ..Nào se a,nt(;çip'Ml modi-.

" ;__ O Tesonro r�'o_r 1f);l "(la i�i'n9 4.425/70.' ' j:' fL',\;l(:,õ;es,l�;'I' eú9ula,:;d6 Êr,p- :(('SS�\)'Ú a segurída
:

via ,'elo:
.

.
. .

,!. (O, Nacional \,hl: \'Hãhitaç50
.

riiÍclllo de proventos". em.
'.

',A1\. '

30 � A� presentes I�.: para
.

os iiróxlrti��, i1ias,' de
termos . de que cli:M: _ilàja . (l:�P(l�iGO(:'s alJtic,:rf!l"se, :no a'�ôFdo com a .estraíégía dÇJ'
scluc..o de éO�Jt�ml'id�d� ide, ,que cou1j�r, ·aos, casoS. fIe j1i�\'O pre�denie: de Sft in:
f)D�;\mcnto do s.f.'l'vrdi)J:,' ;�t{: .,�,J>'Jsentad(;tia· compulspria:" ,., "

- � , . . ;'(\i'!mr ,a"a, r!Ost'e1·iOl�'1'len.
o. conven:Bnte regisWd P01ó', i )Art"(40 ''Ei�te decr�f0' ,

fi:. ;mpr�h1jr ,:l.' à:dmilüsj;I·a ..
T�ilJL'nal de Contas,,_ ..

' ,
. .

,
.

, "

"':- en,t.l't.l'â ",pm·�i'�or,.na data, 'Ç1'{;' ·seu.testUo· pesso:'l de

.

A.d. .29 _ Registràda' ri." el('; ,:�;'q: �'ptiÍiljcai;,áo,. l:evoga., .. aíw:ç50; .

nrl(,senl.adúj'ia com a· �V�n. ,. "n;ls ;:,i d}>tj)osl(:ries em cone '. P.l)E:llF�IÇOÀ1�'ÉNT'O '

�,Ié;l cO1'\('l;ã o, ,rwl. -.ato,:s: pe,:� 't;,:,;j'j,)'i.,
,

,
,.:'

"

N;i Qpinião Ode set61'es dó,
-

I1�er'('ado.'im�)jiliát:io é I mi·

R-ec',e' 1·,,'13/ - r·e' l'acl·una 'c'on':t'·t·'".'I",b''0'" IlIlf,'O" 'I e',',,:'s' .'�..
,I:'"� ter;,' qúç;' Jelltl:ó.\ie poú:�

.

.

.

co teTUP6,"o 'slstertiiI ·il,nan-�,
" �' reiro .di!' Habhaçiiú "sOfra'
':

;ilfer1Àções;, pois', se 'tràtá. :de,
"

"

.".' . \' .' ,
-", ",x. ,'. ',' ,.;.�<, .',. , ,-' u;ê'1,·in,stl'llni,e·�tb:·· fíexí:Vé.

que',não e:n Ireg� raDl '5U a� ;detlâ:raCijQ: �:f�:�;����;�i��:i(:�:o ' ;;l,?1:�:'::i:�,,::��:
.

- ,

i'"
. ',,'

'.
. ,. '.' " :di'scnrso'. �o ecóhófuista ,Ri.I� ,

.--
(k :1nq'Ué1'Jto policial, que

fo.pte
."

da p�Jeg,âeiá da WiüTnling, João CaÍ'los 'Ce· quelcts 10caÚdDde�:;:qll�; .de 'ThJ)�'Çã'b, '/con��'rme' ':cQn�Tê- ,bp;ls Vai çosÚ';:>'dç 'ql;e '.'

;furiçionari\ lmalelamente.
R,eC'C'I't'a F'>.'d·e·j·a·l··em",:FI·Q--: '.,'" 'J' d' z' 'tt

"

."

t' ""d" t' ., ...... ;,' .' f"'" d··.' ..
··,,· ...... '. .�"m.u;fó h.?� pot"ÚàÜz.Íll-:e· af',.:1r]minisirativo/na apura·

v ,_
. ChiO,;' an 11' ano o. ou ro

.

mo. (' ·enam. 'qlre se 'mo' lFma () 'com 'essás'.mu·
.
,;

, ':1'" .

f
.

..

'.
.

l' . ,"
. ,

'1'
'. , d: I

-' " d' .... ",
d' fÍj)(.õrféiçoar ��'s' In��anis. '.'1'.(, da ,. v;�lIrla de õô1sas·d ,�-

nanopo �s, 10 armou, que 'des c;uar. para,
.

lrgares' . l�- nicit)alida es dIa 2. este -
,

as ,.p.·ess··o'as 'FI'sl'ca's conti·-'.l·- 'COl<'V'e-NI'OS 't' t'
.

bt';'l'
.'

. l' '. '-' I.' 'n·,u.·,s,·,. d�" de;",\nvol�i.rite,'nló ('"ludo �. diplomas falsos
_ ''I

.

_iln eS :,pa,ra o e- as, nos mes.
.

.

blll·n·t·es .do 1111'.po',·sto· ",d",e A D' I
.

d R·t
.'..

f'"
." I·EÍt.IAC; -

O
. . . UI ban6"· ,> indicação de pt'j' ,luas fancionárias ..

e egacla a ecel,a orgamsmos e{.eT:lis:.. AL ,�". A ' :: I

Re'nda, 'que 'd'nl'xara'm "d'e' FdI'
'. . '1 �

..

d 'N'
; .. '. '.

.

d C
.' 'que o Sisténla F, in.�nê.eir!)·' 'Majs", dl1ds testemunhas

,
.

e era 'em Florianop.olls; A
.. lmp al)taçaQ OS" u-,' ·O·,\Piesidente, a omlS' .

reciiber .as notific�ções p-or distribuíu nO�3 à �mpren-, cleó,s,.· .de. _Ass:istêndia;' :'e sã'ü á que, s� refere � Por. G:J '.HabiLlção, sofr�t� 'üIT1a fürarn .
ouvidas ontem Seus

l'ns'llfl"cl'eAn;';j'" de end'e' l'e"ç'o' - >' '. .

.'
" ,

'.
,

• re;;valia'cf;o, mas 'sera' con· r:11í,'ps 'esl,úo 3endo manti·
'- _ sa 'informantlo que o Supe· 'Q,ri<)ntação. Fiscal em tódo'" taria. 123071, da, Delegada .

e que ··dev�rã:o rec�ihei·,'� �int€ndente dê> órgão àssi· ,o in!-f�l'ior' dos E�ta'dbs' 'd(\ .da �eceita 'fedel'al em FIo. sf:'I'�':Ida
-

a SUil bas� -.11 des em �i,;:ilo pela comis·

tl'l'blltO ·.s.ob pen·a,.de· enc'a· d' 10 d' t
' .

P
,

S' t C t
.

"

'1' d" 'b" t rorr('c_ão monetária'. !'., ,s',o de lm,'uél'ito. Soube-se,
- nau,. la' _'. es e mes, m"ns arana e '. àn a' .' a arma, rianopo 1&; 'l�tn UlU ,no a

mirthámento
. à

.

cobrança seIs convênios CO;11 m�wi" ,qlje cOÍllpõe a '99 'Régi)i� á húprensa infQi;mando que
���eutiva, ,são as' segUintes:

" '"cí'PfPS d'Q o
oeste ..c;:itarine,pse: Fisc,.a),' 19i-tlÚl:se clé:tr'o ,qo� ,serãrl 'alie'11�dos utiJa lan·

A:triifcài" "\Ribeir�,
.

Alonso '�páriã,'t:tJáÇ'ã'o de N(rele�s de'" 'ôbj�hvo�.'de orbrh6çãó"'!la "i chii: )�,;'!n6tor,
.

um batelão.
Sdhroeder, Alda: l)'ami'rieÚ( , Fí�ca(;�': :s�gurr.cfo a .:Deleg.a·,,, _lint�i1raâo, fi�co'Conhibt,in-'

. , 'urri�' b�Teeira '.e um je�p .,

BrasHio {Ma�hàdo,> Cél.ió 'Ci��;, ;:'d�a:<" Re'eefta ':;Federal' .. te: �revi�ta no Pl,an6 G�ral 'WiÚys, ,'�n� '1959:
FraJlCÍsco. MedeirQs, Etelvi· êsses órgãos que serão i,ns' 'Assist�rici;l: e • OJ.'ieritaçãoi- , Ó "êqitaL -estir :afixaelo no

na l\�onteirú Pinto, Ediwi· talados, ainda êste mês, '.de Administra,ção.' dos, Trio /, hall, .fIe '.én:frada da Delega·
ges lVlent1es de $oúz'a, E"ao junto às' Prefeituras de . búto,i> 'FeÚráis :6�/7i: -, ",.' cia' da R�ceita ,Federal. e'
risto

.
Massato Cunha, Gui Anchieta" Arrôlo Tri!lta, 'De· outra 'pàIte; iMr):r�' : tôdB� is i�for:;na�'ges sedo

Mavoiwt, Geny dos Anjos, Lêbon Régis, Rio das .An·
. mau, ai�d;,' a:qLjela .:,Delega:;" , �bÚelas'r(ó; 19 �Íldal�' do' Pré·

Ril41'10 Calegari, 'Rilda Se; tas,: .Salto Veloso e Sauda- da 'qu�-:,sérão' i�pJ�nt�dô�::" "dio' < d�'::-6�le;�da diària- ,:

berina de Andrade,' R:'nlil· . eles, ,proporcionarão' me� Núcl·cos, :de A+sistêricia
'

e" mente, ci;�:;:)l�;á;io; ela,s 14
ton� :R:ei:lc\\to BOl'ke�ski, II'e· 1ho.1' 'od�'iftéÍçãco .e assistên-'

.

'Orlerrtáç'�o Fiic1l1' nài �Úz i às�i?ii�,h�I��3,.· atéia ';ctra 15
ne

'

Gq�fão <

Fr:anca, Jg'�él. :�ia'�,ta�s.:,(:cdntrjoq�inu;s da"' ,nir>li:j:eS<. M . 'G:rào·�;üá e'" �de 'j:u1ho..
....

, "
. � �.';'-:

.,,!.,.'

I :i;'�.,_...._--.........._--- ..."'8-".. !_....._.__...,._-_'..:_:_..�..:::.. =ííii.. _iiii_iiii.-'iii-=..._ ..._-"'....._-_...__--.-..._ .._-_"'_.__ -�--.---.•---•.-..-..- ..----_·_....__......!"!"""iIII.....- ...-- ...- ..--
j

Aur'udecimento da Casa
. , �_. ,

contendo orientaçào
tôrno das importantes

em I,

ta-

refas de' pesquisas, no que

tange ao Censo' Agropeéuá- ,

rio ..

Amda com relacão aos

censos que se desenvolvem
em Florianópolis, a Dc:c

gacía salientou a imnodo. >].

cia dos escritórios de COll-,

Prosseguem, nesta C,api- tabilidade . atenderem, com Ital, de acô�'do cóm as ·'''re· ,a maior presteza' p()s�í\'f'1. i
visões da Delegada de :ES:. as informações solicitadas I
ta'tíSlica da Fundaç:;o através de questionáriOS
IBGE, os trabalhos dos Cen· q\,e lhes ,forem entre<:;ll('S
sos EconÔmicos, abl'angen· por firmas a .éles vincltln- ii

/ do ,o Industrial, o Cü;nér:" clils'

CENSOS PROSSEGUEM \

��eG faz in;:uérBo para ,

apurzr �eri-da de'�,ôl$a$ ."�
,

' ..

0'0 �;

n" entalitG. �ue elas c·on· t�':r surgiu :-tnti.?Onterp., a ela

firm:l'ram ;) 'p«gament�. 'de' '� vê-hotl' de' um' dip�ol11a de

CrS 50,00. p�laj; bôlsa;. �he '

•. ,;lil'�p' ci,intíti'to' e da ma-

'1130
J
<Jle?�l)" m a Teceber.' ',.: b',ic,lJla 'ern uma faculdade

.NUVA E'f'_(\P-A .'. " C2 :Goan,\banL ICrni'l a illstauração'" (le
'

; < ,b:;n\O" � �

.

isL.já não f{Js- I. . .'
- \ .�\ I' .

'iJl'Il ln(lLI'�1'tió ·.:polidcil." ':--io- .. : ,s�: 'o sufj�·jellfe· para colo·

'n. bilst�nt:' a sit�ação' de
.

cá làs em sitll�ção peri�o·
S;'. perante os membros rla

cOinissão de :inquérito, no

V(;':' d:ldos ourgiram,: envol
v(,lido-as em outrlls 'ilTCi,U'
'];'riàvcles dentro

.
do pró·

Dc:!a Ellsabe:e Nascimen·

to c DO'lO C'Jlina Uchoa.
I Além ela acusação unani·

H',C das oessoas' que já de·

í�;J�eram�,.óbre à venda de

b61sás·de-�:s�udo, ['rio iVIinistério,uma ou·

i�
l\

I
,

I

.,

Eliane àos seus clientes e, à
•

� J �

• "fi'

,I

"

I, ,"

/'

'.

�.
:

, :

Olivetti
, , I:

.11I

I
A Casa Eliane aproveita a op?rtunidade para aJo

!Jurar pleno sucesso à nova Filial da Olivetti do Bra;
sil SI A" ,,!ue marcará sua presença em Florianópolis
a partir desta data.

.�-�", ,

I.
I

\

�I
i
"

CASA ELIANE
I

�
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I, ·Presi.1!ite .á. saRCia 80"
.... :- �

. àumeaie .ia aalistral.r·a.

,'�, .
." :

i "'!'

",';
.\' I ,

r ...O ·Ilr,esidente da República sancionou a Lei n.o ..

) !'J'

5 6�O, que aumenta os vencimentos da magistratura
federal e do T�i�un.al de Contas da União ..

. A lei incorporou definitivamente nos vencimen-

t�s' dós magístrados feder:ais as' partes absorvidas

das, d,iáIias de 'Érasili�, atendendo antiga revindicação
dos beneficiados, uma vez que a providência legislati
va 'i;;bprCi� a incidên�ia dos àdíoionaís por tempo

:,cie: S�I�}90
-

também em relação, ,(1 êsses valôres.
.

F'ik'ou em CrrS 2 mil a gratifícação. de, representa
ção do- presidente .do .STF em Cr$ '800,00 a .dos presí-

< , o,,, dehtes dos tribunais superiores. .

'�.' � E:sses 'vaI9' i,�s são inferiores aos que' vizoravam
\ . '. . - .,

':interiórmen't(�. Contudo, a -Iei garantiu a percepçãe-
�'. ", '" ; ,

I

da 'diferença.
'.

-

'i- nova .Iei, a1ér11 d� p;,opiciar, grande' aumento I!-0s
'vét'l'cimeritos . à 'magü;ira:tui·� federal, : consolidou a

,

.' �' • " •
'

.... J l., " ..
' ,

parcelas que os ,íf).t,�gravari1.;:É li: seguinte' a sua, inte-
r, "';' 1

:'
� :':' ; ..

1 "

r, .;:

contrá-

p,O Distri:

.
'

,...., "
'"

correg�ctór 'iia' Justiç,i MiÚtar '. - Cr$',

"j •
••

militar-tia 2.· .. ,entrancia � Cr$. 4'200,00;
ru,ijitar

.

de. 1'Q, entrancia _:_ Cr$ 3 850,00;
süb'stit�to, de; 2"- entráncia· Cr$ 3500.00;

Auditor sú]Jstitúto q� 1à entr'l.nc�a Cr$ 3 15-0,00.
,

,ANEXO I1i-
, 'Vencim'êntos' de :ear'gos da 'Jus_ttçá do Trabalho:

" ,i MinisÚ:o do Tribunal Superior do Trabalho
Ct$ 5950,00;'

., "

�uizes dos Tribtln:�is' Regibnais do' Tr,�balho,
Cr$ ,5 230.00; .

.

Juiz'�p'l:esidentó ".e' Ju�ta'" C "1'
-'

c" "' ue onCI Iaçatl ·e J�lga-menta '-,'Cr$ 465000.
-

",
• .1')

,

•

I ANEXO Iv'
"':Jlcimentos de cargos 'do Tribunál .de Contas da

Uni1íó' .

r;1inistro d� eTribunai" de 'Con�'!s dà União
Cr,� 5950,00;

-,

.

'

, , ,

; j'\uGlitor,.·do,'T.ribl,Inal de'Contas 'da União -,Cr$
4550,00.

!>uóitor
AlH'}.itor

· Àudftot

I,

A:�n:L\."'Ü V
· GraÜfic;ação de rep;:esentaçã'o dos

tribunais: '

.
-

-

:

,Presidqnte
-

elo Supremo, Trib�nal
2 in il;

presidentes dos

Federal Cr$

Pre.8iç!etlte do Snp�rior: Tdbul),!J.l MÍlitar '- . Cr$
800.00;

· Pr';>iôente
CÍ'� ROO CO;

· Prp,sidente clq' Tribunal' Federal de Recursos
Cr,� 800,00>

do
. Tribunal Superior do Trabalho

.

.

do Tribunal. SuperiorPresidente
Cr� ,

'300'.00;
�. 'Pr(;'sjdent�
Cr$. 800,00;

Eleitotal

qo Tribun$l de" Contas' da União
.

,

'

P' 'Presiden�e do Tribu11'l1 d·e - J�lstiça 'do Distrito
Federal e dos Térritórios: presij�nte dos Tribunais
Regionais do T,rabalho e Eleitorais - CrS 700,00.

dos

Entre 'as muitas- lutas que o Bra

sil vem hojh travando : em várias

i're�t�s para se mouemízar e partir
decisivamente para o I desenvolvi-
mento que vai sendo conquistado,
avulta ,9' combate 'ao a.naJIabetismo.
É uma luta �nâmica.,' concentrada no

presente ainda desolador ,de termos

tantos cidadãos incapazes de ler e

escrever, \e na rutura oferta de opor,
tunidades de educação. A população
cresce,

-

impondo a {atefa de não

mais deixarmos, que as crianças se

transformem ·�m.' íuturos adultos
analfaBetos. 'AsSÍnl" do mesmo pas

so que se procura erradicar o anal

f�betismo de 'adultos até o fim' des-"

I \

O E:.sTAD,U, i"lOl'ÚlnÓpO!íS, quil'lta-fàra, 17 de junllO de 19"/1 - Pág. (.

istórico

veL Leva, em compensa.ção, a' i!lé'ia
do que pOderenJos ser quando tiver-

,-"

'-

1

sei lance aos munícipíos das unida
des maís pobres da Federação, Mas

- até para o êxito nos Estados majs
atrasados é de valor o êxito que já
se reg'istra em São Paulo. Criam-se,
em Sâo Paulo, modelos i,ml1ortantes
de, Iuncronamento do programa,
, ,Q lVIlnistro Jarbas Passarinho,' em
declarações feitas recentemente em

Brasília, afirmou que até 1974 não
haverá mais analfabetos em São
Paulo. -É um. �esultado promissor, de
Qualquer maneira, já .que ' em São

.Paulo não existem apenas paulistas,
.'

H-lÍ; uma permanente corrente migra-
toda para São Paulo, de Estados

. mais atrasados, .e portanto uma per
ta década, ti imperioso impedir que' 'manente corrente de brasileiro ne-

esse esfôrço' se' perca, isto é, que a trados. O que se cria, portantú,.é um

produção de analfabe'tos prnsslra', mecanismo de alfabetiz�ção rápida.-
_ " ,. I,' J'
E pat,ural que os primeiros êxitos Todos, os �dultos saberão ler e escre-

espe�aCul;t�es d!> Mobral,. o movi- vel' até 1974 e l,ão mais falt31'ão es-

�lento de alfabetização, se reglstrt'l11 colas pa'�'a as crianças qu·e ating-em a

em São 'Pau�or O Estado mais de- idade escolar.

�envolv.ido da I?ederação, que já de- , . O ministro Jarhlls Passarinho lem
vata g-ralrde parte da su� nceita à brou a vergonha d� sermos: mesmo
Educaçao., está' 'ap'to a valer-se com no context.o atrasad� da l\méric:l La-
nutis" etkácia' 40".Mo'braL . () Mohral tina, u 13'° lJ,aís em indice de anal!;)"

f,un.ei.ima· mediante' convemos CDm betismo. Qmllldo se pensa na im-por:
os: p\U;1'iCíPios c a. êstes ·coDf·.ei1c (�, t.ttl).cia do Brasil no. Continente o d�
�t'e l1les�o' mipôe

.

grande liberdade do t"m algo de ·chocan,te �- iÍ1;tceitá

.d�, iniClaÚva. O ,tr�balho do l\'[obral
.irá_ fi,camlo m,ais difícil, à medida que

· .

mos curado, essa molestía endêmica
da Ig'norãncía. O Mobral está na. li.

nha de frente do combate redentor
e o que dêle se 'espera é que, em seis,
meses de funcionamento, tenhamos
atrabenzado meio .inil1I'�,o de pessoas,
Para que não faltem prqressõres e

salas de aula em todo o País, trata
se de difundir o sistema de rodizio
que se começa a aplicar no Estado
do Amazonas, Devíue-se o ano letivo
em rases : não coinCidentes para au

mentar o número'· de matriculas e

áp.rDveit�r '0 espaço .ocíoso nas eseo

Ias, Calcula o . Ministro que, assim: se
'aum.cnta)_-á; a, .despesa 'em apenas 15
por cento e a ofet-ta de vagas em

5Ó por"cento.
.

.

Se fôr n,lll�ltid9 com ·enel'lria e' �n
tusla.smo -:- como est�lnQS certos qÍle
Hcontecer.í - o Mobral po(lerlÍ./ Com
IJ,<�taI', \

afinal, a ob} a,. da A'bolkãõ.'
que deu liberdade' físiCa' a .tOdo; ó�
brasileiros COm a edição 'da: Lt".i .

'\1)_
rea, mas deixou muitos dos nossos

patrícios ainda escravos' no .plaJ;t�' do
esplrito e do sa-b-er. Tl-ata-se;' na. ,re;l
lidad� de um movimentQ . reden��
que figlU�a entre ós máis- ,.ímp�J:1larl�
tes dêste século e que 110 fut4ro,. se
rá lembrado como l�m ma.�' b,is"
tórico na edüicafão 'da civii:Iz�ç��
braslJeira-.

I

peraçao juventude

7

. (, '

·

·.Á�abo \ dé' lé'�a n(ití�ia d� que Õ

À.ll�!ilante José da SilV�i Sá Earp, eliç;-
.. '

nís�Hno.: ,COll,andante "lo 59 Distrito

Nav;!i; "COlTI :'f�t1�� .'.em· Flol>al1lJp�lis.
Ili�n('��" n� 'l�al1!1� eJe _an.e. o(!t:m, a

"QP't:ração :. Jilvclltu'dc-", ViS<l11do ao

cbll,t:.rega�' ';'. 1II�'vidad<;' �'�Iari!le .se em
·

I' .'.' �
-.

..

'.:éWl'Io du'm \' :novirnento que lJermita
1)111im" 'e m;üs incisivo r,alce

.

à, signi:
fic,,,;io

.

do
_

.

mal�, no' rJ ;sem'01vÚnent9
do. r,:üs, guaiq'lel' "que" 1>;ja ·.a causa

p�l:l qU:ll se I�ça manifes 'ar. '()', iuta

Ircls�e.' d:l' juvel:tude e(,ll convergêncIa
corri a ,expànsiio e .a l'erenidade, tiQ

l);"t'. im6nio nadQnal. haverá
-

sempre
razão' p:,;ra,' 03 - il).condicionais apl<,u�os
públicos, ,ê;' .partiçuhd:mel1te, daqueles
que ': Hspira111 à: creseeJ,1tt� grandeza do

Brasil. h E essf\,' �ugel'ida p�lo aluai

C.o�ljal1danté, {lu. 59 D.islr;to Naval, n�o
serÍl. ·menos -,dé,,·reu-11u',. em apoio da

feliz L,,:iciativa- do' ilu�:re Almirante

Sá' 'E�rp, tôdé.s' as .cner6ia� e l,ensa-,
lÍ.lcn<os- que se, votem ao seu plenó êxi,
to..

'

,-

1 ,E�,t.oh· cei-to de ,que, da parte dos

�riu\·oL,· 'litbrâllec:s
.

"de' Santa Catarina,
ó" ,;p,qrt'�no" empre.endin,ento não en

c'ol)trará sin�o; o' tr<!didonal entllsias,
", ,,'( ",

m�
.

VJ\oico' ·que· tanto �el11 ,enobrecido,
\ "

�. - �
.

'\
itr:n:ês

..d�: -nossa ;ev91uç�o polílico-so-
ci:jl os· fUhos 'destas g],;,bas sulinas do

e

paL,. Nem per outros Jl',otivos 8 nos- 'apêlo que ós -convoc'l. P,Hó!"que s'" 'y!?l-
sa Jlistória m�rítima. nos lal1ces 'guer- te.n, atentos, dili�entes" e enérgicos;
reir()s, COlrtO llas atividades _pacíú as, par:.l. as imensa.." promes��.\.�,�u_e., o m';1'
e?,ib'p- impressi(mantes exe'I11plos de enc�rra, C0n10 potew:i{l!&{Jl�-. fn{'à!clll,á-
bravvra do 1wníem c<)jari11el1se feito vei3 l'iquçz,as. e' COll�() i6:�i('),:' (i�t:.�ú;oro'
m�1'll�heiro, ou confiado às pr,ofissões �a cÀ1-�ressão- da

-

c:..pa::'jd:,tcl·e· ,;qP_ .. , �.o,
que o impcleül para �.s. "gt::,nd�s "r me'11 barr.iga-vú.de; ..p�i'_ri "dCll�i�.lo_.' e
remptidas mar em 'fora, é; bem- das l'E;- 1(lxplorá,_t9 Cm favor :',1:1-0 ,uê$envó:lv�-'

. laçõef; e perml.tlas" entre pOVe,S ·.e C01l- . me_tliO do, Bn-lslL-
-

",'

tinentes diver;;l's: .

.
. ,"

Nunca, por.érr, teria Sl,lo tão pxo- E se beín. nem som('úte o.' ,as�eto
posit:1da a CJr.;OC;lÇ�O: da'" jU�'�nthd4:: - ... da' '(1H�sa:'"te-::-l'HoriaL de. noss�:, P;�tri<l
para maiores ,:endores pelo mar d'o n05 esteja a indiear a.t;�l'l®ç.s es�:j"is
que agdl'a, qu�ndo se [brell1 ao .o1'a;;11 para a enorml' "-- ex!éí\:�ãJl:_ódas C1'Jstas
tão ê'mplas e ['elas Pé) spectivas de marÍ'ima'S'. brl',i'eirãs, �;-;��.. s�'r.í., para

, .." .

esquecer quanto reDr�St:l'lta. no' senti--
do·' da' tranql(ilizad�í-a: 'f-eiur,ai�ça' CQ.5-1

-

• .; ,_ +. 1!t1;, ó....
'

tenl uma atItude: pf'm'.,ti.�!l1.'�r'tHla: -3 tal

respeito, 'em j)I'oveito tÍ;� q�[lb' e�tnja
também idenLÍ}lcada' à' relévant.e· ful'l'�
ção da nossa Marinha ..de I:Gl1�l'1'a a j_u
Vt'nl'lrde naci.Jral, de· modo :" a' conhe
cer e digllific<'.r, prezando-as, as mag'

n�ficas tracliç{Jps guat,d:;c]as pél':i 'nos

sa l�is-tória 'marítima, .t. "

O m'ar é, Vara' os br�sileiros.'; um
desdfio. Nem �ó, porém:"dd,fio �. tirá
vura guerÚ�ira, qu�" �fJ ante' ,'o'; �v'à'J1':
tu',11 conqUistado; Ol� Ílmiwr 'aljetlíg)�:

.
.. ,) �

. " , " '\ !

na; mas ainqa df,gafi\) à - inti)li'g:enfe
• .'

• '. \. -

_.'.. ,', v

�

ca,pacidade de ]lomem pa'ra,:-jn:te�:'I.Í"e-
t81' e' rliali�ar os int;s::-'o�v-éi;; :::b,()tê�
ci�is econômicos que (),'mar, Qt:ere'C�.

progresso e d� expa1�s;iü cultt,;ral e

:ec(JpôlT\ic;a atr:1 \lés do� seus 'mares,
i':lloriiados e (:cfcndicL'3' como parie
ele l'lTI .patrim.0J1io tÓni,l;,rial de cuj's
l:iquezas sabed'.o ser dignas as gera,

ções Ele cata!';l1enses que se sucedein
na 1 e.s,pons<:! 1;> iIi 11\de ,pa l'a a lKrp _ tu a-

ç60 da sober"nia nacional.
Não _há, pxtanto; dúvidas sôbre a

.:,portunidade dessa' es l�ll(lid I cam ;a

nha. lançada ,'�,;im em hora exata pe'-
;0 Comando dr) 59 D�:'lrito Naval e'
acolLida com ,eJ;tusiasll1o pela opi .ião
pucllca e espcci.,J]mente pela juve'1tIJ
ele dc, Santa: Catarina, O�' n'ossos: jo-
vens a ChlSS�: estudant;l, os círculos

!ulli ;;ersitárfos,. - tocÍ-os ��spond�rão
Nirillr.ente a ê�;se nobre e- patriótico

'1

alim e a neve
Salim está na terra. Todos conhe

cem Salim - o que não sabem é o

que faz a'qui toda vez que o frio, aper
ta. Se o termômetro desce abaixa de 5

,gra.us, é batata - ·dá Salim na ca

·b-eça., aliás, na, éid:ade.
Poi� bem: devidamente autoriza

do', estou em cóndiçôes de revelar o

objetivo, das ,algidas viagens: Salim

está incumbido pe!.'! revista Manche

te de fazer uma reportagem sóbre a

neve 8m São Joaquim, Há quatro
anos entre os meses de junho e se

tembro, o d'�ce turco cumpr·e a mes

!pa missão, No Rio, a partir de maio,
êle começ:(1 a se preparar: compl'a

agasalhos, inc:r;e'1'l1enta o consumo dy
batidas e fica-de ôlho vivfl no noti
ciário do sUL As primeiras geadas
não preocupam: essas são apenas
para consumo dos cafezais do Para

ná e para que o govêrno do Estado
vizinho vá pedir auxil,io .'3.0S orgãos
'federais: Em principias de junho a

coisa esqu�nta (isto é, esfria) e Salim

fica marcando num gráfico especial
a progressiv;'l. queda da temperatura.

A' experiência adquirida é- granele:
um dia ap8nas de termômetro baixo

não quer dizer -nada; pode ser uma

simples mfllssR,; vadia e passageira.
Se, contudo, há mais de cinco dias

de, digamos variação entre 5 gráus
acima e 3 abaixo, é chegada a hora.
O fotógr(ifo é convocado; Salim reu

ne seus petrechos, o secretário de re

dação fica atento para o espaço, pode
dar até uma copa f1 côres - eis Salim
n(1 cidade, '

.

Daqui êle faz a sua base para o

à serra, Tudo funciona, há quatro
anos, 'Gomo uma máquina .(1justada,
Com um único desajuste: há pr�ci
samente ql).atro anos que�não neva

em São Joaquim,

N,ão .
se diga que Salim deixou de

tomar providências sôbre este ponto:
já estêve com o Prefeito .lVIunicipal,
a quem fêz sentir os prejuizos que a

falta de neve acarreta pari'), o ri10vi_
mento turistico da cidade; conversou

com os vereadores, abordando tema

idêntico (l'l. propósito, nesta ocasião

o 1ider da bancada oposici_onista
sugeriu fôsse ,requerido o "impea
chment" do Prefêito, C01TI o que não

concordou Salim, um homem de paz);
fêz apêlos ao Prof. Seixas Netto e ao

Observ.atório Nacional do Uruguai
- em :pura perda.

,

Na ano, passado, Salim manteve

contfctos telefônicos com seus ami

gos de São Joaquim e foi notHicado;

- Es�a noite nãei rem dúvida;
neva na certa

Salim saiu cedinho, dua� cami
setas, cachec�l, gola roulée, cal�a de

veludo, sobre.tudo acolchoado Na
al'tura do Quebra-Dente, .Úrou' � sd'
bretudo. Pouco lantes, já se desfiZeJ:'Í8.
elo cach�col. Em São Joaquim, não tê_
ve nem coragem {le perguntar pela
nev:e, mas o Sec�etário de Turismo,
mal. humorado, acenou-llie com ou

tra possibilida{le:
- Já que você está aqui, poderia

fazer uma boa reportagem s6bre os
banhos de rio no Lava-T�do. HoJ�
,deve estar cheio, com, êsse cJllor,.,

Nêste ano, Salim não teve seqljer'
o tr(1balho de subir: foi antes rece
bido' - por, uma prOfecia metereológi
ca do Professor Seixas, claro como
a neve: não haveJ7á, neve em São Joa
quim, em 1971."

Pelo sim,' pelo pão, Salim retor_

r:a hoje ao Rio. Mas estará de -volta
.

a.o primeiro sinal de frio intenso. ,

Teme é que descubram 'que, na' ver

dade, é êle que afugenta a neve. Por
motivo que não preciso citar Salim
desele que foi pàra o Rio é �rn 'co-
nhecido pé-quente.

'

Os Bloch deveriam enviár outro
repórter.

Paulo da Coda �anlos

.

Políth:a. Parlam,enlar
SlI,h-le,getulas

A .:umteRl,'ão da� subh!iendas coutíuua sendo anun-

eiada .a área opusiciollista com/> o aspecto mais' 0<:1.I1111VO
ia mMIII'O! polítiCa JlreL�}Rruda pelo Govêrno através da

.,SH'a Leí Oq::ilriça dos Partidos, em exame no Congresso.
,

A "_-Íl:il,l ofidal da minorta a êssc respeito' será revelada
- .

m�' ,róxilllo..'l dIas, mas. as <1irif,iCntes oposfciontstas não

'faze,,*.seiP'ê� .de:slIll iaÍ'eação de execrar o "malsinudo íns

. titutw" •
.'

'. J. '"

Há: A9' eMÍlIat9, um movimento em curso na esfera

'1 iH�hlt :,"'fé: .;a�ce· s�íp:Ítico 'aos líderes :StildU3IS (mede
; �;i;il!.'S: ',_ Q\ ':lti�- vi.S1!-

-

en'minar do - instituto a soma dus voto�,
"

.
. r- \;' , :", .."

'
.

V'�le1UIQ ii sublCi:eHdll, portanto, apenas como meio de am-
.

�il"3r :ias'� �'ifér��t� ,tendêaciâs" internas' dos parríuos Não

lI.�rC'!. j�' 'Ímltf:s!le"se com;�rter· é� . instrumento útil à Opo-
l ,Ir"'" 'r i,o -� '\ "" -

' , • >

•

'.'

, si!,'ÍÍ9: Nt.lS' PQrqlle,· nestc"-é-.lso, a �i,spllta eleitoral <� t01;-
i ��'ri�'· ';�ís' �lliribr.!1fij é' de.ito(_'r.Hi�a, ségllndo o entendi-,

I" \ ...,:- '
'.

� I

.i,fos �riRlenS: ·flue :i'Dtt;gr..m Jl agremiação mil'oritá-
l � I' ...

•

;.

Im�t�men!
de HlulUcnau,

Y"uiyg esi-á a)Js...tm.:a�nte

C'!j]-

Sr.

o esquema ,para so-

deputados da

. explicou Ape.

face do� par

em �c.us· com-

arenis"" porém, advertiu: "Pode ha-

Pracinhas
I

o
.

fle'JIllJ.lI'tW 'fedet'llf Adcmar Gl!isi enviou eXJ1('dieute
'"" sin (_";rrdl�oRário i'la A�l'Ubléia, 'Ú.-gisíativa, «h,putndo'
�'N!" }\ai!lnde, .(.''tJtounica;ndo que' e� atenção fi seu pedi<to

iiJJ�eSelltO'II'� ila. CJ!Jlt3ra emenda 'ao projeto governamental
flue lii� sôbr'e "s preStaç�s tkvidas a ex·(''O�llb-.ltentes

'Sllgntadós ila JJJÍ!vidência s.ocial. A cmcllda teul a stguintc
rÇdaÇâo:' ,"O JlréÇo da casa própria adquirida. pelos e.,,-com-

,
.

'

tmtet.tes �l".u:Jos da previdência social atra"és do siste-

BNH 'Bão 5o'irecl correção m�netária".

\',' Aumento

Não ltá'.fI mínima ,possibiHdad.e ll:e qualquer aHcl'ação

.ii� ·"roj'ei:�' ��e1;ilalllent<t1 qile concede aumento' dr venci

me),ltOiS flIô ban�àbé éatarineuse II ser votado posslvl!hnellte
���,�kã. A�' :eQlell.�llS Ij_Íle acarretam aumento de ,t1espesa
cstíió v�ada� �, fora" disSo, nada � importante poderá
·ocorrer.' O líder go�énlista Evaldo Amaml acha qlle !IS

'criticas qu�hto ao montanté do aumento - 'colo�;derado

irrisório pela Oposição ."'- devem ser allálisadas I à luz da

pinlítica'
�
econôjnico-fimllu:dra do.' País, que preví.l feahnen-

'. "

te';�m 28%· à� majoruções snlariais.

Sérgio Lopes
j
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uNY Times" publít� 'f-texto s,creto sôbre o ,Vietname
REVELAÇÕES MúLT,IPLAS

" • I,' {�idelltemen�e, "êles não ccntam a' história tôda.
- Que a administração, Johnson, embora seu Presi- Para '�'ÍlsHr a definição de história' de .Lorde Chesterfield,

dente ,cnha' relutádo e hesit<ido em tomar' decisões êles �il1dii constituem um "confuso amontoado de Jatoé,
finais, intensificou � guerra encoberta contra o V:ietname mas �ão � primeira grande coleção de documentos, oficiais
do ,Norte e começou a planejar.rna primavera de .. 1964, a que ª4u<:!<i,n' a responder a perguntá' de como a nação $e

guerra' aberta, um ano antes de revelar publicamente a envojveu nesta guerra divisória e, Ó .que pensavam as

',extensão de seu envolvimento 'e oreceío de uma derrota. autonidarles quando fizeram I decisões .crítíeas.
- lJ.�i,e esta campanha para exercer ';Piessão militar �NV�LVIMENTO SUB.REPTíCIO

'

através rb fôrça e o programa' de expansão-do bombardeio Os documentos, vêm provar; mais uma vez, qu:� a

do Vietname do Norte em 1965 tiveram inícío a despeito verdade é a 'primeira baixa da guerra e que esta corrompe

da c�munjdade de espionagem governamental ter achado os -horners de bem, Na verdade, a ambiguidade da

que isso não levaria Hanói-a deixar' de.apoiar a insurreição evacuação ziguezagueante do Vietname ordenada pela
vietcong no Sul, e de os bembardeios terem .sído conside- administração Nixon parece, à luz dêsses documentos,

rados militarmente ineficazes dentro de poucos 'meses. quase inocente em compáraçâo com o furtiv� e enganador
_ que essas quatro adlllinistrl\çôes' sucessivas forta- envolvimento americano na guerra sob os Presidentes

leceram íntqrêsses psicológicos, militares e -polítícos � na Kennedy.; Johnson , I

Indochina, quase sempre mais profundamente do que __
Uma das muitas coisas extracrdínárias nesta coleção

então se deram conta, com o fornecímento -em grande é como, tão raramente alguém nas administrações E:ennedy
escala de equipamento militar para 'os' franceses em 1950; ou Johnsun : se' abalou a questionar a base moral do

com atos de sabotagem' '"e guerra' de' teFror 'contra o' esfôrço bélico americano.
Vietname do Norté iniciados em 195:4; com ações que "Hom<:ns de caráter moral pessoal indiscutível, do

� encorajaram e colaboraram para a der�úbada do Presi- Secretário da Defesa Robert S. 'McNarnaJ:a e Secretário
'dente Ngo Dinh Diern, do Vietname do" Sul, em 1963; .com de Estado Dean Rusk a Wart W. Rostow e os irmãos �'
planos, promessas c amcaças de ações ulteriores que Búndy para baixo, parecem- ter se concentrado mais .na ��

, r'J.j

�edundaraffi nos choques do gôlfo de" Tonquiín; em agôsto questão pragmática de saber se as políticas propostas =r: _;�,de 1964; com a cuidadosa preparação da opinião pública desde os bombardeios a Se livrar 'de Diem '- iriam íun- �

para os anos de guerra franca que íríam se seguir; e com, cionar do que se elas justificavam- que uma grande nação �
o cMculó etn 1965., enquaNto se prometia abertamente o lutasse Delo que proclamava ser propósitos morais. "

,
,

fornecim.:mto de aviões e tropas para manter Upl combate TARDE -'DÉMAIS'
,

" ;-
,
I,

.. '

ininterrupto, q\le nem a acomodação dentro do V,ietname É b0m verdade que nem todos os documentos sôbre ��
do Sul n�lll as primeiras 'negociações com, o Vietname, do

,

a par'te é1mpricana na' guerra estão ainda disponíveü;, e.,;
Norte c')llsegulriam o ,res\lltado desejado; I

'

presume s,:: que autoridades como o Sub-secretário ,de /;'..;

INFORM,�,çôES NOVAS' ,

'

Estado George BaU; que tinha 'dúvida's sõbre a escalada 'Íl,
O é:5tudo do Pentág0no - também vai além' dêss.es_ e o custo humano da- guerra, tenham matttido alguns ,dos t, eálCuJ�s históricos. :J!;le sugere, que o interêsse americàno seus comelitários escritos dissidentes f(i)l'a dos arquivos" ,(:

p,redo�iné!Í1te foi;' a princípio, o 'refreamento do comunis- mas meJffi0 enquanto Johnson ordenava novos avãnç0s, ti
(,

mo e depols a defesa do poder, influência' e prestígio (los que aumenté'vam/ a pDrticipaçíío americ;ma no combate

EUA, em ambós os casos independente da� condições"no real,' e mantinha êsse fato escondido do C;ongresso, 'os �� 'IRONIA

Vietnamé, 'dados ol:a conseguidos mostram não ter quase, havido J !rônicamente, 'McNamara foi pessoalmen1e respon-

E ê!e revela muito? coisa sôbre a m?neii'a 'como várias protesto ent1�e os assessêres m�h, cl;egados do P;esidente :",f,',','.: �ável por ,se ter ordenado êste vasto estudo s{>bre o que

adminisü:ações condu:liÍam suas atividades 'num curso cQntra I) C!!le êles sabicm ser uma impostura contra o if' saira erradú e, nesse processo, ter fOrI\ccido evidênda

funesto,' f�rnecendo mu�tas informaçõ\!s' rrovas sõbre' o povo ame!:Ícano.
,

..,' irrefutável,contra si mesmo e, seus colegas nas admin,is-
, pape{ de dezenas de autoridàÕ�3 importantes 'de ambos Su� ,:titude pál'ece t,er �ido a de ql:\e estavam ali para .� trações Kennedy ê .Jo11nson,

os Pa{tidos polí�icos e tôda, �riJ.a geração' de comandantes servir o Pres'idente, para ajudá,io ii obter ,lO que êle t 'Da mesma forma, ao conVOCH historiadores fora',da
militareo . " quisesse, �ão impoÍ·tando. que isfA fôsse algo correto ou ,administraçi!o' e pedir que fizessem trtrfla análise imparc'ial

,VERDADES DE UMA'" �U:eRRA INGLÓRIA reprovávE:L Mesmo quando Ken\lêdy,.. com a participação � dos documpnto's) oficiais, McNamdra proporcionou uma

Os' rlucumento� oficiaiS' sêbre as �ri�.ens' e ' des'envol-' -'.ativa' do EmbaIxador Henry Cabot Loçlge,- d�cidi\l livrar- �� boa base para se f.azer agora uma séria história da guerra

vim.ento rlo envolvimento 'ameriCano lha guerra <lo' 'Vietna- se do regime', de Diem, Õ argun1l'nto contra eSSa política :J e um exame 'cuidadoso do proceSciO deciSi,Ól'io que' levou a

rne estão' no momento éil'culando em Wasl_1ington sem' não foi de q'ue ela era errada, rmE sim que podia deixar ::1 tantos equívocos,
alàrde, -ples não foram dlvulgactos ou "surripiados" da um vácu" po'lítico emb2rãçoso, o que no final aconteceu, �� j "A História", 'di,sse Gibbon, "'é pouco mais do que o

administr!l.cão Nixon, mas estão ?,eora nas' mãos de alguns / Mais tarde, é claro, McNamara e alguns d'e seus auxi- ;1 registro de crimes, loucuras e infortunios da humani,

c.Qngresslstas e candidatbs à Presidência, além de publi- liares: p;;rticularmentE' John'; McNaughton e Paul ,Nitze, �� dade", e os papéis de McNamara acrescentam uma nova

cados no New York Times.
'

começara111, assim como Ball, a ter, sérias dúvida� -sôbre ':� e i:l'ecusável evidência 'a esta melancólica conclusão,
!

'1
I ,O Secretário de Det-esa, Melvin Laind, pediu ao

Ministério da Justiça que investigue como o jornal N"'w'
York Times conseguiu trechos de um Te_latório secreto

sôbre a guerra do Vietname.
,

Em; depoimento perante a Comissão de Relações
Exteriores do Senado, Laird disse que o Govêrno deve

esclarecer se o jornal violou as leis de segurança nacional

com o início da publicação, domingo, de uma' série de

artigos de coriteudo secreto.
O COMPROMISSO

, Um estudo maciço sôbre como os EUA entraram, lia

guerra da Indochina, realizado pelei, 'Pentágono há, três �

anos, demonstra que quatro administrações desenvolve
ram progressivamente 3' noção de' compromisso para com

o Vietname não comunista, a inclinação de lutar contra

o Norte para proteger o Sul e a' frustação final com 6310

esfórço de maneira muito mais 'extensa do que suas decl e'.'

rações públicas admitiram àquela época.
Essa análise .tíe 3 mil páginas, acrescentada fls,4 mil

páginas dos documentos oficiais, F,j preparada por ordem
do 'então Secretário de Defesa Robert S_ McNamara e

abrange o envolvimento americano no Sudeste asiático
desde a Segunda Guerra Mundial à primavera -de 1968
- dois meses, após o Presidente Lyndon Johson ter esta-
'I

'

bclecido um limite ao aumento rra participação americana'
e revelado sua decisão de 'evacuar' o Viet�ame. A maior

(
,

,
'

parte do estude secreto e muitos, dos documentos anexos

foram obUdos pelo New York Timu e serão apresentados
nUI).:a sé,:'re de artigos.

MuÍc(' embora não séja uina história comp�eta, apesar
de suas 2,5 mPhões ue palavras o estudo setve para

compor :1111 ,grande quadro do processo decisório sôbre a

IndQchir.a e'm :mais de três décadas. �sse estudo apre�
senta; muitas conciusô�� amplas e descobel'tas esp�cíficas,
tais como:

- que a decisão d;l, administração Truman' de fome"
cer ajuda militar à França na sua guerra coÍonial contra'
o Vietnalne c,omunista "envolveu diretamente" oS EUA
no Vietrwme e' "estabeleceu" o c�rso da política ameri-
cana.

- que a decísã<t da admi.nistraçãa Eisenhower de
salvar o' inexperiente Vietname do Sul de uma dominação
comunista e tentar solapár o n'ôvo regime cOIT\unista do
Vietnamr. do Norte levou os ffiJA a uma "partiçipação
'dh'eta nu l'ompimehto ulterior 0,0 Acôrdo de Genebra"
sôbrf a .indochina de 1954, i '

, ' ,

- que a administração Kennedy, embo�a poup'lda,
,I no 'final, Cle- tomar dedsões sÔ'bre uma ma10r escalada por ;

'caUSa da mor�e "de seu líder, trrnsformou a política de

"jôgo de risco limitado", por eb herdada, num "com
promiss.o ampio", o

�
que deixou o, Pre,sidente Johnson,

com uma escolha entre guerra ampliada e evacuação.,.
'

,
'

,'I

'A Câmara Criminal do 'i'fibunal de Justiça do Esbdo

de Santa Catarina, em sessão ordh ária, de' terça'feira, dia
15 de junho, julgol,l os seguintés processos:

1) Conflito de jurisdição n. 44, ,de Santa Cecília,
suscté. o Conselho Petmanente da Justiça Militar e

suscdo. o dr. Juiz de Diréito da l'omarca.

Relator: ]�es, �TRO:MPO�SKY� TAÚLOIS.
DecÍsão: A unanimidade, conhecer do conflito e julgm'

o mesmo prejudicado, Custas na forma da lei.

2) Recurso criminal n. ' 6,377, / de 'Jaraguá do"StJ 1,
recte, a Justiça, por seu Promotor e recdo. o dr. Jurz,
de ' ni'reito,

RelatQr: Des., RUBEM COSTA.

, A. SEIXAS NETTO

Estamos no mês de junho, mês de mistérios fol

clóricos, mês em que "as bruxas tambãm, dizem "\Iegenc!a",
cdmo r(�fen� o poe�a, Pois muito bem. Mas, antes ide,'

cómeçal' "lguns relat(ls, quero anotar: A' vida,' para o.

escritor, para o jOl'halista, Pflra 'o folclorista, é uma

velldadeii':J' teia de su'rprezas; sim, porque, nomeu ,en

tender, e inusitado ser hGmano é II. aranha que arquite"
ta essa, teia complicada, Não é que TIle apareceu cá 'em
casá o doutor Alc,iebs Assunção Tavares, poetÇl, joi'na
lista, pi'dessor; advogadO" - ilneu advogado, por si,
nal) -:-; para discutir" se' o Peludo, - 'que é o cachor
ro de casá -. tinha momentos em' que, olhava com

olhar d" pl.1ra amizade, piedadf: €: dó para alguém" co· ,

1110, se �ivesse entendimento'! E lá sé foi tanta a cim
verSa que pas7ei �'concluir que o Alcid�es está mu

dando o' hobby de papagaio p'ara. cachom·o. Mas fiquei
\

meio çabreiro; vai ver que o Alcides' quer meter/ Q po·
bre cão dentro dalgum pote., -. )Mas, na conversa, é,fi_
quei sabendo umas e outras do meu caro doutor Al�es.
tino C�mpos que ,seRl favor algum, é o melhor e maior

I r

Tribunal de' Justiça
,II

"

.. , ,..: .. ,..,."-
'

"
..0..

-c< Dcclsão: A un'aniúüU1tde e d!!' 'acôrcll( com "i:> Pare,�():
da Procül'adoria Geral dó EstadQ. conhecer do recurso e

, '" . -, .'

dar-lhe pro�imento, pata" eancf'lar o ;despacho <{uc,
concedeu o livramento condicional. Custas na forma da
léi.

3) Apelação criminal TI. : 11,249, de' Imaruí, a!)i:e.
Manoel Martins' e a.pda,' ? Justií;a "por seu Prom0tor.

,

Rel.,ttor: Des_ TROMPOWSKY TAuLOIS.
,(

Ritator: Des. EDUARDO LUZ.
Becisão: A unanimidade e de acôl'do com o parecer
:. ,.', I

I

da Procuradoria Geral do Estado, conhecer de alubos os
,

recursos d�r prbvimento ao do x:éu Helmllth Georg, pa"a,

ab�olver o .réu da acusação, contrL êle intentada.le ne.;:u'

provimento ao de José Testone para' confirmar a decisão
recorrida. Custas na .forma da lei.

'

/

,de FlorianÓpoli.s,
"Paulo Sérfiô" e

5)' A,pel1ção crimhal n, 11 238,

apt�., Sérgio Antônio de Qliveirà, vulgo
apda.' <l. Justiça, por seu P,romotcl'.

Relator: Des, EDUARDO LU:'::;.
Dec1isão: A unanimidade e de �côrdo com o parec,er

da Pi'ocuradoría Geral do Est�dv,' conhecer do J.'ecurso e

dar-lhe pi'ovi}1lento em parte, para, desclassificar o crú,,\? /
,

Dec�são: A unanimidade conhecer do,re(;ursô e G'lr,
'lhe provimei1to ém parte, pa,rai a!lular o, processo' descI'"
a defesa prévia inclusive.. Custas Í1� foima da' lei. ,

4) Apelação frilninal n. li. ;ri!" de, çambor:iu:, aIJt��,
José T�stone e

_
Helmuth Géorg e apda.' a Justiça,�, P,)1'

seu Promotor.

,·Fôlclore
criminalista da paróquia, e um bom pr'ofessor, e sõbre

"-

, ,

todas es ;,a8 cousas n:a teriais e cousa espiritual de ser

meu compadre, o que é importante. N&o é que o Ares,
tino -Campo� quando guri, nas, sextas

: feiras santas,
plantava milho na esperança d6, colhEÚ'" bagas pra fa-

" '

zer con1'(1s de rosáric.? E não' é que o mesmo andou
uns te�pos meio con:victo de que, a'. ' cousá ,era a�sim
mesmo? Pois plantara" uns � três pés 4e niiÍho e alguém,
de pervrrsidade, foi lá, ,às esçonc)idas, e trocou por fei

jão, E na crença dó Arestino,: c milho d,era feijão-:- E

brjgava, . , ,Mas jsto far tempo, - foi quando menino
te e sacj'istflo '\em Leüherto Leal Mas delli'a pra lá. ',,(Em'
'tempo: 'Olha aqui, doutor, Arestino José de Campos,
esta podes cobrar do Alcides, aauêle C1Jo pelego de car

neirá preto,.. Sabes 'não é?). Mas d'ep@is desta' do

,Arestino p<êssar a mepinice na', doce esperançÇl de co ..

lher bagil do rosário em pé de m.ilho, vou contar algu
mas ,sortes de Santo .(\ntonio, o éasamenteiro" que a..n
d,eÍ aprendendo em I;esqui2ías folclóricas não recentes.
É época E: é oportuno Cor:re nos sítios da ilha a I'obri·

g�ção' do casamento". A históná é ass ..1m: A, moça ca·

sadoira, toma duma imagem dG Santo Lisboeta e a

amarra pelos pés,
<

d� cabeça pal:a baixo, dentro do po

So, com o nome do namorado amarrado na cintura. Di
zem que o Santo, pra se ver livre da posição meio in

cônoda, dá um geito de sa'ü- caf:31nento". Cá na cidade,
como não tem poço, creIo que se pode fazer o mesmo

dentro da pia. Não sei. Mjls se alguém quiser, e'xperi
mente. Outra é aquela de' desdob'rar o Santo: A moça

"ar�'<\nja 'dU'as' imagens ig�ais, bÉmze, e mã1:lcla uma de,
presente' ao namorado, Como o, Santo se, desdobr,ava,
podia 'estar em dois lugares ao mesmo tempo; há a es

perançà que o meSIllo se volte a uÍúr numa só pes,soa
e, trazer o tal nambl'Ddinho tambem. Pode experimen·
tal' qUem qu_isel'.' É folclórlco, mas conforll(l.e o Shakes
peare "há muito mistério entre o céu -e a terra'. Ou'tra
� a- do_s bilhetinhos debaixo do travesseiro. Ê assim:' A
moça, u()hra sete b:Jhetinhos ig'uais, com ,sete nomes,

de prete::J.dentes, põe' debaixo do travesseiro e puxa um

ronco; cpando acorda, o bi'lhete que estiver aberto é ,o'
da sorte'; pode dar em cima do gaiato que ele cai ql!e
só tainha _em tarrafa de azarento: Pula, esperneia, m'as
fica. Outra, é� a do feijão: Plant� 'três: ba,guinhas de fei
jão, 'cada Ul?1 dedicado' a um nome' çle possivel mari-

a eficácia dos hombardeios e as missões de bus�a 'e des

truiçãó, e
' em meados 'de 1967 êles começaram' a externar

sua -discor�lância para Johnson, mas a essa altura a maior

parte' dos -danos à causa americana já fõra -feita,

SUPOSIÇoES,

É di.fí:!Ú ler-se êsses documentos e continuar a repetir'
o velho clichê de que os sucessivos governos/ americanos
,"trópeçal'lun' na guerra e depois foram levadas, cegos e

cambaleantes, de uma escalada para outra., O tato é" que
'as estirrÍa;lVas da CIA, principalmente sôbre o efeito dos

bombardeios, provaram ser bastante corretas.'Ela'declarou
/

repetidamente não achar que o bombardeio americano

dobrasse '�) ânimo dos norte-vietnamitas 'ou interrompesse
o fluxo d.is, fornecimentos militares d,o Vietname do Norte

I, "

para o S.d.

'E, ain -:Ia
�
mais, a' elA achava que as tropas terrestres

, 'americanas não f assegurariam, necessàriarnente, a vitória,
porque Co' inimigo procuraria sempre igualar 9S esforços

'

dos EUA. No final, Lvndon Johnsori não parece ter sido

capaz de admitir que esses soldados inimigos, sôbre cujo
caráter c cul.tur� êle sabia tão pouco, pudessem resistir

às ameaças - para não falar no u�o":;_ do poder militar
americano ,

Recorreu-se repetidamente' a' duas' suposições para

justificar o esfôrço, bélico americano. A primeira foi de

que os' EVA se envolveram na, guerra .para sustar um"
grande, avanço estratégico mundú:;)' por parte de Moscou
e Pequim e a' segunda de que caso se impedisse o avanço

no Vietname isso levaria a espetaculares vitórias cumu

nistas 'em otltras �partes e, por ,conseguinte, a uma grande
modifica(;iío' no equilíbrio de pocer asiático�, em détri·

;n�tlto do" in'terêsses vitais dos .E;UA,
Mesmo quando as baix�as já subiam a dezenas de

milhares P dividiam a nacão, as autoridades continuaram

argument",nd� que êsses �interê<;(;ps estratégicos globais
, "

corriam 'risco.

'piii��;'<'ciãput'�' CID at-t, 155,' dó Côdígo Penál� "'côí1denai: o

réu ã 1 ano de reclusão e multa de Cr$ 2;00. Cu�tas .r,a

forma da lei,
6) Apelação criminal' n. 11.::40, de' Joinville, áptr..

Norberto I;lerdt e apda�' a Jusqça, por seu Promotor.

'Relator: Des, EDUARDO LUZ,
'

Decisão,: A unariimidade e de acôrdo com o pare,:er

dã 'Procura,doria Geral do 'Estado: conhecer do reC�ll'SO e

negar-lhe prl)vimento, ;Cust�s na forma da lei.

7) Apelação criminal 1)., 11.;:48, de ImaruÍ. apt�,
Joãó Matias,Eleutério e 'apda, a ',J'lsUça, por seu 'Promotor,

Relator: Des, EDUARDO LUZ,

Decisão,: A unanimidade e de acôl:do com o pare :,...

da Proçuradoria Geral dó Estado, corihecer .da apelação
e negar,lhe ..provimento, Custas n« forma da lei.

, \

,}

do futuro ás seis hOraE! da, t�u:cle do dia' 13; aquêle que

brotar p;'lmeiro, até 3 dias depois é o sortúdo ou ,o
azarado, - (conforme a pretendente) :........, Contei esta

pro Alei:les Ta�ar�s, c' ele, fic()u meia hora rindo. Per

guntei b que, era; garanti a autenticidade folclórica,
mas ele acabou, entre uma, garg;ühada e outra, dizen

,

do: � Se � A�'estino ,pl-antilss'e uma sorte desta' nascia' pé
de . milÍlc, " De qualquer m04o, porém, dizem os en·

tendidos rm bruxedos que" dá casamento. À 'outra é a

do OVO:, A pretendente "queqt'a urd ov� p�sto por gali
nha preta no dia 13, durante o, dia, e' á meia 'noite co

loca�o no sereno, dedicado á... pFssoa amada. Se o dito

"-Ijo \çair 1).a bl:l1Xaria, ,de manhã' aparece ,sua figur� na

clara dú ovo, (Agora, um ren�ro especial: Não colo

que;n o ôvo aonae p2ssar gllaip'eca papa-ovo famürto,
gato esfaimado, ou algunm noí:ivago sonhando com frio

tadas de' ovos, porque os ditos engu'lirão as esperança).
Cheguei a uma conclusão interessante: O Flolclóre tem

cousa, nws a nossa ilhei. dos ':'::280S raros" tem mais, ..
muito l,n,;is'... DepoÍ:':, o Santa Antônio sofre um' bo-

I cado no seu dia.
T

tambem qUE'm o mandou cair em

,dia 13? .•

, ,
·.J."'r�--_··-""""'-·_·";:"__;'''''·�--·�·"7'''''-·-''''''·-�_'''''''·�· r__ ;_··__� ,

o Aniversário /é de ILHATEX,
e você g�nba o presenle!

\
.

I
.

'\ • .' J

o móis var.i,ado estoque de ortjgos da ARTEX, GARCIA, KARS...

TE�, TEKA E BUETT�ER em ,jogos de enxovais para noivas, toalhas '

de bonho,,�guarnições de, "!,,ê�a 'e jogos de cama, roupões, pisós, tampos
e panes de copei. -

O' melhor da melhor, indústria de Santa Catarina.,
,

Compre em' junho, mês de aniversár'ió. po_r preços convidativps e

escolho na hora o seu presente. - ,
r

,Ta&bém facil'itamos O pagamento sem qualquer acréscimo: : Il
���������������'�±=�,��������������II,

,
' /
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CINEMA

_'_'_�":;� Ir --JF:7"F" 'r

15 _ Ip,4f> I'j: mh4lJm
Nerman's Nerrnits

Holteway
Stân)e-y

MADAlVLE, SlJA FILHA f: ,UM ÂM0it.
I

Censura 14 arros

17 _ 19,45 e 2IÍl45in
, .

Franco Neso ,",

�'I>EU8: 'l':-A�:AS
Censura 1'4 artas : ;

-'--,-,-,'------"-��,=,�,-=�

CORAL'

15 _ 2@ e;2� hOÍ'as: ,

, '

\

Robert Vihare ..
- Gb'lIÍ L.olh:rbrigiàa

I 1 , \ •

JOHNNY O, IRRESISTíVEL
-.. ,� I

.

Censura 18'

,ROXY

14 e 20 horas

(Programa Duplo)
,

'

Clint Eastwood
OS GUERHEIR.QS

-

PILANTRAS
,

,x

_ ;David Nemmings - Sar,nantha ,Eggar
O PREÇ�)' DE ÁMAR

CensuFa 14 cinl?S

17 e 20 ho:as

Peter Martel' _ Lcla Falana,
O CO,LT QUE NÃO PEliDOA\

Censura 14 anos,

GLóRIA

MoshaIJc Aâlia, C�rlder

( M�H'shall
.

I.

'

.'" ,

�� UMA GÁTINHÀ POR Dl!
�'�Cellsura 18 'ano�
d \ '

20 troras

!llichel Picjli
.,

CATHl<:R�,.NE, BASTA. U�I. )i�IQR
Censura 18'

'20 horas

:"Jllmes Masen: -'- MeÚ,n,'1;Íirtón
-

IDADE' DÁ REFLEXAO,
--

Censura 18 anos.

/,
, ,

\
\

TV CUL"[URA � CANA'L 6,

15,20 _.;. Tele E'ducaçãt1
16,00 Clube Júniór'

17,45 Elas e �1êS

18,45 - Meu ,Pé de lar:a.nja Lima,

19,25 _ Bola em_ Jôgo
I lf>,3U +- Noticiá!'i!}

19"45- � A Fábricà (liQvé"Ja)
20,30 - SimplesmeIlt�, lHal'Í'à tmlVela)'
21.15 - Bi151
22.30 Cha,venne

2330 _ Judà

TV COLlG,'ti>AS CANAL g

, 16,00 _ TY Educativa

16,40/_ Clube da Criança
_: 17,00 _ Seriado de Aventuras

17,30 _ Mulheres em Vanguarda
, 18,05 _ Suoercar

19,05 _ Minha Doce Nãmól'adií

19,40 _ Tele-Esporte
19,45 - Jornal Nacional e Jornal'

de San� a CatariNa

20.10 _ Ir'nãos Cora_gt':,m I

20,45 _ Faça Humor Não Faça
Guerra

21,55 _ Notic;iário
, 22,15 - a C(1{ona

, 22,55 - Ponro Crítico
\

'1 "

Capitão de Mar e: Gu�r))a Heitor Luiz Vellez

(l��AMENTO �a MaÜGJ'S, Paulo FerR�ndo Cardoso
Na Capela do D'ivino ,E-spirito

Santo: a cerimônia çio ,casáment0 '

de Regina Maria Agui;u e' Odil9n, ): 1 '

AntÔnio Silva. 'Regin� dentro Çie·,
sua- simplicidade esta:va encantado-'
ra '8 feliz, como sen:-pr�: _acori.t�Ge"
com -os noivos. Seu vestü;!o era

em Zib,elini linha clássica � o lop.
gq' véu era em tule, ,tr:;tbalhado
com relicadas' fl0res. No pUbe 'do
Penhasco, sob a direção de E(:iuar
do Ro�a, qe�-se a elegante' reçep
cão aos convidad0s. Regina e' 0-
>,

,

dil'on, ,em viagem de" núpcias� hoje �
encontram-se no Chile. ,

'

/t ,Renato Heitor Fett.

--0--

C.SA CONFORTAVEL E BONITA

)'

\ ;__

'Numa rápida 'visita ao casal �uth
e Roberto Máttar, vimos ,8. maravi- ,

lhosa' casa' qu,e reside o casál, com
A', --I -

I

os s,e,us, lindps filhos Rosane e Ro-,

berto. O perfeito bom gosto da

�enhora máttar e' a sua simplíci
dflcte, dispensa maiores comen

'táríos.

"

, --o
-,-O�

'CASAMENTO NO RIO
ESTUDANTES NOS ÊEU'U_
Estud'mtes Secundários em nos-" "AmanJiã às 18 horas na Capela

sa cidade, foram a,provadoS' nos 'd� Sãó PeGl'ro de Alcântara, na Rei
testes para particip(}rem do pro-'> 'tôrià da 'Universidade do IBrasil, Li

'g.z:a:rn8. "Juventude 'paria Epten�i- .'gia Maria Ferr'eira e Francisco An-
'

, mentos", que 'Consist� ;n@'il1tercâm- tônnio Zànon, recebem a bêncão
'

bio Cultural entre fatrlíliàs :do Bnt- do caS8.mento. Nos salões do �ir-
sÍl, e Estados Unidos.' "Na ;elaQão culo lY1ilitar à Praia- Vermelha os

dos aprovados nos 'testes, '<"estão: noivos e seus pais Senador e se-

Clisse Medeiros Ramos,: HE;Jí'J.rí�ue nhora' Leonir Vargas Ferreira e o

áallotti Paraiso,/ Júlio' Ce's�r 'D'�in::', :. fiôutor 'e �enhora Adelino Zanon;
M�ria ErnestI!'la Nev�s;, M�rià Lui-\ N\�cepéiôn�rão os convidados.

t '�. i' W'/l
,', f,

1""

. Zury 'Machado
'\

-_ O'

MODA,
Doris, Ana M1-ria, Nifiã_,'Zuzána

e Eliannà S'ã0 as maf.ieq'tjit:ls, q;ue
(
sábado vão' dar' show 'fia passareía
do Ctt.tlJe Ooze· de Agosto, com a

coleçêo do éost�'feito L6!rtzi. San"'

tacorrstâncíã, ,�alef�á das- Sedas e

Clube D�zê:' estã;Q ã; ftente dá co

mentadã c€ll€'ção"

............... 0.--

'Helly Menti e' à, psiquiatar Her'-
'

cilio Luz, Casta, Que- sábado, 'em

Lugano, realli:zarâtn seu casarnêntá,
estão vtajandd! pela EtitOPã; dê.. ,

vendo cbega,t io 'Brasil, tmãe vão,

residit, no ptó�·imC1 dia 27.'

NA ,ASSEMBLEIA"
Segunda-Ietra na Assembléi<:t Le

gíslaeíva, a ,pres'fdente _Nelson Pe�;
drini recebeu O' Prefeito, dá e1dade'
de Brusque Douter JQsé GeFrnanO',
Schaeffed e outras ,autoridades,
em "Sessão -Especial", para uma

homenagem póstuma à: memória
do ex-Deputado A_ntôt1io Hei!.

FESTIVAL
Estames sendo iIi}formados que'

mais de 30 músicas seíeeíonaías es-

,tarão pa.rticipando do 1.° Festiv�l
Univ:erSitário Catarinense <aa can-:

ção. O Festival wit reunir gente de
,

tosto o Estado e convidados espe
cial do mataYi!lXIsQ :Rio. O' Giná
sio Charles Móritz vai sez ponto de'

,atração por 3 dias, no � próximo
"

mês

,
\

--=-----. O . ---' ,

�R'.fE
São realmente maravilhosos, os'

traoalhos do t,8.peçeiro Vecchietti,
,

que estão expostos na Galeria de
Arte nosSa Senhora do D,esterro.

CAPITANIA COM NOYO
�' <;;OM-4N'D�TE\ ",' " ;,'" _} jO Capitão de Mar e Guel!ra Lu
'cio Berg Maià,' que, assumirá CO'

missãb na GU:anab,8.,�a, em solenida
de anteontem, na ,sede do coman

do do 5.° Distx;it.o, Naval, fêz en

treg�a do,comando da Capitania dos
Portos em nossa cidãdê, ªQ Capi
tão de Mar e' 'Guerra, HEÚtOt Luiz
Vellez.

---'- O _.______

LeFlzi, o cost1.1reko, DUm bate-pa
po num gtuPQ de amigoS disse: Se,
publicidade qu'eimasse" eu séria
carvão ...

,

-,O
\

PENSAMENTO DÓ DIA: Queres
perdet 11m amIgo? adula-o.

,;i

TribuRal
.

de Coalas
, ,

Em s�ssãc realizada, a 15, de ju-' Inieressa-d�s: JULGADOS ·LEGAI$�
rhe, o Tl:i.bunal de Co�ta's dó', Es-'

,
Constr,ut0ra Manwndes Ltda.· (2),

tado de �a.:1ta Catarina,. sób, a Pre- 'Zuê Atheríno; Cosema Ltda. Cons-
sidêneia d'v Cons�lheitG Nels0fl de "

trufara SémUl:a Ltda., Censtrutora

Abreu, �xa'ITlinou 90 pr0CeSSe&, 'Es e Imobiliália Habitacional Ltda. (2),
tiveram pr-esentes' os'' C0I1séll1eirbs 'Dope'mar !Ada.; Construtora São
Ni!t@n J'osé Cherem, Yice-Pl,biden- Luít Ltda" Enco, Engenharia e C.ons-

te, Vicente .João Schneider, Leopol- trações Ltda" Nel90n A. Angnes e

do, Olavo 'Erig, Nereu Corrêa' de 'Quttos, Conti Engenharia, e COFlS-

SouzJl 'e o Auditor Cónvoc.ado, Raul ,trucões Ltctn,

�(!haefer. Presente, também; @ Pr'0- !fECUR$Q
curado'r Geral ela Fa2iendi, Wilson

,
,

Abra,h'am.
Os expedientes exam'inados f6ram

0S seguintes:

EMPENHOS SIMPLES "

1) IsoIa.dos: JULGADOS LEGAIS:
Oficina TéL!lica Alves, Rhodia:Indús
trias QUímic:r.s e Textels Ltda,'

>----..

\ 2) �oIeti�(JS: JULGA�OS LEGMS
- SE, 230"" 1301, 22K., 1574, 1542,
2297, 2296, J573, 1087. 1121, 1575,
1543, 1l0ffi, 2294, 1319, 2290, 2303,
1.543, 1565,� 2292, 2298, 2304, 3323,
�?65, 2279, n95, 1555. 3,470. - GE:
�430. - SF': 3310, 326;1, 3313, 3q-15,
3505. "- SS: 3405, 3365,- 3364, 3292,
2:?66, 3369,13298, 2307, 2273, - DA:

3395, 3272. ---c SA: 3276, - 8'1'0:
3358. - S81: 3381, 3383, 3385, 3463
ESTôRNOS
Intel'éssa.:I(,s: 1;\ois n<'>s' - ANO·

TlD0S: 55T: 3380.

DESPESA, ORÇAMENTÁRIA
A LIQUIDAR

Interessadus: REFERENDADA A

DECISÁO . DA. PRESID:íl:NCIA: Tho
maz Chaves Cabral.

lfC�TAÇÔES
._Jnter:essad(Js: JULGADOS LEGAIS:

Respectivamente, erig.em, número da

,lü itaçã;6, importâneia;" addHdicária:.
"TCE, 007, Cr$ 1.890,60', T'ipografia

,1 e Livraria Blumenauense S.A., _

DCC, 1280, Cr$ 2.264,00, Cine Tele
visão e Dedal Gelise Ltda.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Interessados: JULGADOS LEGAIS

- Decretoq n<'>s _' SEF: 14.05,71/
,,120, 123, 127. - SEF: 25.05.71/156.

QUINQUt;NIOS
'

'

Interessartü�: SOBRESTADO: Lau
'ri Daltnagro
COMUNICAÇÃO
InteressaeJo" ANOTADO O PARE- r

CER DA INSTRUÇÃO: Presidente
"c1à Junta de Contrôle da Secretária
dos Negócio� dó Oeste.

COMUNICAÇÃO DE
IRREGULARIDADES

Interessaü(,g: REPRESEN'tAÇAO
AO EXMO. SR, GOVERNADOR'DO
ESTADO: Pre'feítt�raS' Muniéipais de
Sao Martinbo- e TIJeze Tílias,
('ONSULTA

Interessadas: ADOTADp OPA·
RECER .04 l'NST'RUÇAO: 0âma·ra

Munici-pal de Xa",im.
,

'

'CONTRATOS LOCAÇÃO
DE PRéDIO

'

\
,

'Interessadas, JULGADOS LEGAIS:
Z0ê -Atl1er'inO', Maria LuC'k, de Souza,
Luiz Pedro Maríni, AlUeil! Idall.no
Fabtin� EÍizabeth Stupp de, Ma-
cedo. \

LOCAÇÃO DE SALA

IntelJessad0s': -JULGAÍm'S LEGAIS:
Maria da Rocha Casagril.llde, Nelson

Arnaldo Angnes, Isaura N. Caon de
8astro.
RESCISÃO DE C'ONTRATO -

LOCAÇÃO DE SALA,

Interessado�: JULGADO LEGAL
- Euclides José Felipe.

EMPRE-I'TADA. ,

Interessados: JULGADOS LEGAIS:

Consmar, _:_ COli!strutora Marcondes
"I

Ltda., Caserna" _ Construções, Ser.
viços e Matel'ia,is Ltda" ,Enco ,Ltda.,
- Engenhal'la e Construções.

RENOVA�ÃO DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
Intel'essad�)s: JULGADOS LEGAIS

_ Magale dá Silva Martins, Hele
ljce DOWSOI! Callado.

(

Musica Popular
"

.
Augusto Buechler

Co�po inclinado, pernas separadas,
,

microfone na mão: Sinatra.
\ ,

Todo mundo sabe que Fn,nk; Sinatra despediu-se da carreira artística, uue

nunca mais vai cantar profissionalmente, 'fodo mundo sabe disso. Mas nem

todos estão a par dos detal hes elo show da despedida. 'Quem vai dá-los 'a vo.'p,i

é o "Jornal da Tarde", que na sua edição de anteontem publãcou uma síntese
,

- \

elo espetái:mlo:' ,
I

_ A princesa Grace de Nlônaao, o' vice-presidente Spiro Agnew, o gover

nadar da Califórnia Ronald Reagen, Cary Grant, Sarumy \
Davis Jr., Barbrg

'Streisand, e muitas outras celebridades �stavam domingo (13) no espetáculo
de despedida de Frank Sinatr.i, no Los Angeles Musi{ Centler. ,

-- A festa foi beneficente.. Nem Sinatra nem qualquer outro dos artistas

que ;arÚciparf:lm do show cobrou cachê, 0 .espetáculo
.

tende,H 800 mil
I
dólares

para o Fundo de Ajuda iJ Indústria do Cinema _e da Tcievisâo,
- A princesa Grace 10i a madrinha da festa, Apresentada por G:lry

Grant, ela fei' aplaudidíssima '\lo, entrar no palco' com um vestido -v(.>rde. IA

primeir:;) parte, elo espetáculo termino'� com ,Pearl Bailp.y cantando Helio Dolly,
acompanhada por um côro. formado 'Por Jack Lemrr-on, Don Fickle�,' Davrd

Niven, e Rock Hudson, Antes dela, vários . outros artístas se apresentaram,
como Barbra Strcisand -e, Bob HoI,)('''-

Slnatre .

_ Na segunda parte, só Sinatra . O veterano cantor 'foi apresentado �10r

Rosalind Russel: "Ele vai fazer sua última apresentação esta noite. É o maicr

artista do século 20". /, \
_ Francis Albert Sinatra, S5 .anos, entrou no palco. Os aplausos: durârarn

'�v:1r:íos minutos e êle começou a cantar, corno sempre: ó corpo,meio inclinado,
.

as pernas separadas: o microfone na'mão e, ii voz de sempre. Émbora ,não faça
;.pais ninguém desmaiar' como nos primeiros anos de sua carreira, ainda é o

cantor mais respeitado em todo ( mundo.
',' * ','

Depois de ,alguns números,

parou um pouco para, falar.
- Depois de cantar alguns de seus números de mil!')!' sucesso': "I'P Nevor

Smile Again; The Lady Is fi Tramp: l've Got You Under My Skin, AH 01'

Nothing at All, Sinatra parou um pouco para falar: "Ja tomei minha decisão e

vou mantê-la, Poucas coisas gostaria de fazer agora. Encontrar algumas
garotas, construir uma casa em algum lugar. Sempre fui um cantor de saloen .

Tôda a minha vida. Claro" fiz alguns filmes, mas no fundo sou um cantor

ele saleens".
'.� !I: 0,0

Seu últime número:

"Ange'1 Eyes",
-A' orquestra tocou o prefixo e êle começou a cav1ar seu último, núm"ro"

Angel Eyes, que termina assim: "dispers�m, enquanto p\) .desapareço".
_. �\_s luzes foram se apagandO lentamente e Sinatra desapareceu no pa,lco.

Parecia que os aplausos não iam acabar m';lis. Corr'o parecia também qt:e

aquêle homem' não estava se despedindo ele seu público, para sempre.
'

',' * ':.

,Anita tem dois

mini-programas geniais para vocâ:
Às 14 horas: COMUNICAÇÃO, com Carlos Alberto Feldmann.
Às 17,30 horas:, PESQUISA MUSICAL, comigo, déptro do "Mundo ,lavem".'

Li��uem o rádio, para vocês verem só! 1,100, a frequência.'

,

oroscopo
OMAR CARDOSO

\.\

QuiN,ta-feira - 1,7 dEr iumho

ÁRIES _ Néste período de 24 horas deverá não propalar seu� planos e id,r'bJ
pois alguém poderia tirar proveito �de Stla fr�nqueza e sirtcéridàde.

Pode contar com' 'Uma fase totalmente feliz para o am0r e as amizades.

TOURO - Terá favorabilidades para os negóc�os e para tratar de assuntos elo
seu máximo interêsse pessoal: !VIas evite mniro contato cdm pessoas
instáveis e precípitad�s. I?o� fase 'para' transáções imobiliárias.

,

GÊMEOS - Quinta-feira indicada para cuidar de assuntos do seu máximo
interêsse pessoal, principalmente se se referir' ao aprimoramento dO!

pró'pria personalidacl(1' ,'Lemore-sê de que �stá vivendo um período
benéfico.

CÂNCER _ Nesta quinta-feira você" poderá ter' algum ahorrecimento p'assagf':ro,
pára o que' n,ão devfi:rá dí{r gr�nde importânria. Saibfl que em bl',e\'ê'
terá início a fase me�sal- c0rrespendé',nte à sua Primeira Casa Astral.

LEÃO - Lute com tenacidade e perseverança por tud0 o que pretende reahzar
nesta quinta-féifa, pois poderá conseguir l"esl.tlUtdos inesperados. Sua

capacidade pessóal fei'á rec'onl:tecida e' recomendada par amigos ..

VIRGEM - .Procure ser mais práUco(a), deixando Çf(�' lado as etiquetas sém,
nexo e sem fhludamento .. Será mais be1tl sucC!l'de(a) no setor finan-

,ceiro, desde que evite transaciol1ar precipitadamente. Fluxo borr.. '

para cupido.

LIRNA -- Procure, agir de modo acertado e não se rreocupe cqm pessoas
banais, Lembre-se d� qHe !l pesgoa vinda ao Mundo' sob a influêneia
de' 'Libra tende ,(ser" geralmente', be�" equi-l.b:rada quanto ao plalN
mental.

(

ESCO'RPIÃO _ Tôdas as chances que tiver pára realizar ,bons Jilegoclos deverãe-
ser aproveitadas com decisão e boa vontaqe. Mostre aos demais que

você, de Escorpião, é um tipo decidido.
'

Pe�se em obter resultar.os

positivos.

SAGITi-;RIO - Dia benéfico às idéias ongmais, que poderão ser desenvolv�clas
nas próximas horas. Ouça com atenção as sugestões que lhe derem
'os outros, pois poderãó' ser apróveitada� â.iscretamente, em seu

benefício.

CAPRICóRNIO - Seu signo zodiaca;l simboliza a firmeza €' a disposição perene
para o trabalho, mesmo aS tarefas' mais árdllas que podem exisf'!'

Isto lhe confere um caráter muito determina(�o e positivo; lembre,�e
disso.

AQUi,RIO - Poderá ter uma idéia brilhante nesta quinta-feira. Mas lião
permaneça no mundo dos pensamentos, apen3�. Ínt�nte a rea1ízaçãe,

.

de alguma coisa no sentido prático. Dia promi�sor à vida sentimental,
I

,PEIXEF: - Dia um pOblCO ilegativo para o amor, mdS muito bom paua I�S

negócios em gerM. ',IS' assuntos domésticos tamb'ém estarão sob !'irtll
influência benéfica. Favorabilidades para notí,�. as e correspondência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

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

treito, dotados de trapiche, com trilhos e vagonetes pata
cai'ga e descarga de navios..

Tratar à rua Felipe Schmidt, 33, com o Sr. Ivo Magro
ou ��Io, telefone 318�.
DI. 80BER'tO MOREIRA AMORIM

DOENÇAS �A PELe
_' Das Unhas - Do Couro Cabeludo - Micose

Alei!�ili: _, ,Ttatamento da Acne Pele Neve Carbônica 6

"Peeli'l'g".
DEPILAÇAO\

Ex-Estagiário dó Hospital r1as Clinicas da Uníversídade
de São Paulo,

CONSULTAS: Díàríamente, à partir das 15 horas
CONSULTóRIO: R. Jerônimo Co�;ho. 325 -- Edif(clq

Julieta - 29 andar - sala 205 - Fone 4438.

�bR. ANTÔNIO SANTAELLA �
Ptotessor de'Psiquiatria da Jl'àculdede de Medieina _

Problemática Psíquisá Neuroses
'

"

�( DOENÇAS MENTAIS'
" Consultório: Edifício Associaçân Catarinense de Me'

dil;Íiilli, Sala 13 - Fone 22,08 - Rua Jerônimo Coelho, 3.5Jt
_ p'loriamipblis -

'

CLfNICA DE TUMORES
DR, ROr:'ERTO MORIGUTI

<Ex-Residente do Hospital A. C.' Camargo .di Asso
cíação Paulista- de Combate ao Câncer; Especialísta

'

pehl
�MB-SBC).

\tende no Hospital' Sagrada Família,
Idíàrramenta

das 14 hc.i·as em dÍante.
CRM-SG 968 - CPF 021911218

Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768

DR. NORBERTO CZERNAY
CIRURGIÃO-DENTISTA

I.m�lan:te .

e transplante de dentes _'Dentistérip 'Vpe
rlttcfma pelo SIstema de alta' rotação _ Tratamento indolor
�,Prótese fiXa e móveL Consult6rio: Ed. JulÍeta 2'

�n!1ar - salã 20'3 - Rua JerônImo Coelho, 235 _' h",
rário' das 15 ,às. 19 hôtas,
, ,

DR" EDMO BARBOSA SANTOS
i '

Clrurgl�o [)en/ist.
H6t'árlo; de 2a. à 6a. feira, das 14 às 19 hOJlIs.
RUM Deodor", 18 - Edifício Soraia - Sala 13

,

A'l'ENDE PATRONAl. DO INPS
_.

. ..
. (

DI. SEBASTIÃO MARTINS, DE
MOURA

Cirurgião Denrisl,a

Pl1óiése Alta, Rotaçao - Tratamento Indolor; A1end�.
péis, manhã, das 8, ,às 11 hs. e, à, tarde das .16 às 18;30 hs

E1Xélu�ívamente com h0ra, marcada. Edifício APLUB .....

salã; 53 - 59 andar '-- tel. 4671.
'

,

DR. EVILASIO CAOM

Advogado
,

B..a T'rajano, 12 -�: Conjunto 9
OAB-SC 688 - CPF 007896239

CASA NO CENTRO
.�e-se' casa grande com 4 quartos, 2 banheltos SOo

,

cjais, dependências de empregada, garagettl. Tratar na rua

Ctrl. MelO' Alvim, 19 ou velo fone 4"'04.

CLUBE DO PENHASCO"

BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE' Da -PENÍIASCO avisa que (I

BAR e o RESTAURANTE estão, permanentemente, à dis- /

posição dos associados, sendo permitida a fre'quência d�,

turistas e publico em geral.
Florianópolis, março/71

A DffiF,TOiUA

ATENÇÃO
Costura-se para homens, senhor!!s, crianças e em geraI.,

MELLO CONFECÇÕES
Tratar ,com Mello 9U dona Maria Teresa à rua Alvaro

de Carvalho, 34, ,�squiWl com Felipe Sehmidt _ 19 andar,

- Sfll� 3,- Fon e 2272.

'RESIDÊNCIA E LOTES,

Vendtse uma residência, situada no JARDIM

l:tAGUAÇÚ, com duas salas conjugadas, trê,s quartos
banho, cozinha, dependência de empregada, garagem

varan4a e estaeiOonament(), \ ainda sem habite,lle:

LOTES - V�ll'dem-se, ótimos lotes, situados no

JARDIM ITAGUAÇú com água instalada, ruas calçadas
e drenage pluvial. ,

DIRIGIR-SE a rua Urbano Sales, n. 37 � Fone 298l

p'REcrIA-SE
\

,CORRETORES PARA VENDAS DE TITULOS DO

Ct!JB� SOCIAL PAINEIltAS.

INFORMAÇõES NA PROVENA LTDA.

RUA TENENTE SILVEIRA, 21 CENTRO COMER·

CIAL - S.\LA 03.

Dr. ALDO ÁVILA DA LUZ
, �

ADVOGADO
C. p, F. - 00177662�

Dr. Carlos Alberto Barbosa Pinlo
,

,

. , ... ,�RM· ........ !§!il3-SC - CPF OQ264209 \ ,

}iM-Esta,giário· ,Maternidade Escola Laran'jeiraif
Cllnica de Senhoras - Pré-Natal - Preparação - Psico·

Profilática para Maternidade - CitOl��
Consultas das 16 às 20 hotas _ Diãriamente.

Consult6rio - Ed. APLUB - sala 76' - 79 andar.

\ AC
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

" 1\
"

NEGOCIO LTOA.,
,

' ,
.

,

Rua Felipe Schmidt, 51 --'o Gajeria 'Jacqueline, 7

ADMINISTRAÇÃO DE' BENS '-�' CONTRATOS' DE
LOCAÇÃO E INTERMEDIAçõES, DE IMOVEIS

Profissionais altam'ente especializadoS' as suas ordens'
VENDAS

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

Terreno no Jardim Aflântico
Lote no Jardim Atlântico, medindo 324 m2.'

Aparfamentos em el,(c:eleflte localitação
2 Apartamentos no Edífício São Francisco, com

dois quartos - sala - cozinha _' banheiro
, de serviço; sito à rua'Arno, HoesClheI.

Totalmente' financiado.
Apartamento !TO Estr,eito

,

.

2 apartament�s coro �m e �QiS q�artos _ .'1ala '_
cozinha - banheiro - area de serviço: localízado à
Rua General Gaspar Dutra.

'

'I'otalmente financiado.
Casa à Avenida R,io, BraflcQ

.;..
Uma casa eom 3 quartos ---:- .sala - copa - co-

zinha - banheiro, e terreno medindo 180 m2.

,

Terreno em Coqueiros. - Localizado ria, Praia
do Meio.

Casa em Coqueiros ...:.... Loeàlízãda 'na .Praía do

Meio, 2: quartos � sala __., cozinha Cgp'h' _ 'banheiro
'área: de 'serviço., '

1','C',' '_

,

,
,Ca�à'de Madeit4 _ Locaffzada. na' Praia .do Meio.' I

Lo;. , ) ?

.

di'
í.

� .

'; I':'

'" �FOBMAL-

Representações em Geral e Conta Própria

., R. Gal. Liberato Bitencourt, 1.999 - Estreito -

Postal 821 - Fone' 6693

,

FORNECEDORA DEI:
MATERIAIS ,LTD-Ao

Materiais de Construção, Tacos, Lambris, Papéis
em geral, S!l(WS de Papel, S,acos de Plásticos, Material
Gráfico, 'Recravadeiras para latas redondas' e baides,
Arquivo de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta sus�

I pensas, CarbonQ§ e fitas de filáquinã. "

.

� 1._

OSMUNl10 W,ANDERLEY DA
NÓBRECA

(CPF' - 001844209)'
Pareceres e Consultas Jurídicas

C�, A. SILVEIRA LENZl
\ �,(CPF '- Q9-1948329)

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

Aten,dimento ae Interior

Escritório: Praça XV de Novembro, 21

Telefone 2511
'

I FIGrianópolis

Conj. 302

Drs. WALDEMIRQ CASCAES
OSNI REGIS
,MARIO CLIMACO DA' SILVA

Advogados
Ac. Ricardo Macie,1 Cascaes

,

Solicitador
Ed. lorge Daux _ cohj. 4 (sobreloja).
Rua, dos 1H1ehls, esq. Araújo' Figueiredo.
CPFs: 00lS'3440!:! - 000100491 _ 00261t129'
Expediente: das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

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

novli loja de confecçõel}.

MENINA FACEIRA

apresenta as últimas' novidades em malHas para me·

hinas-m�ças, senhor� e crianças.

Pantalonas - túnÍcas - ólusas - casacos.

Lembre-se: ,Menina Faceira' f\ca �a rua Deodoro,

número 7.

li
PAULO RENATO CO'RRÊA CLAVAR

Cirurgião--Dentista

Curso de Pós-Graduação em Od(mto--Pe'diatria pela Fac.

de Farm. e Odontologia ,de Araraquara _ São Paulo.

CLfNICA DE ,CRIANÇAS E ApOLESCENTES\
dê 2as. às 6as. fei(;}'c..,.. 8 às 12 e 14 às 19 horas

"
\

ilábados e às 12 horas.

Consultório Galeria COMASA, 49 andar - cOl'lj. 408'
Residência: R, Silveira de Sousa 8 ___:'Fpolis.

VENDE-SE

LABORATóRIO PARA REVELAÇÃO D� FILMES A

ConES (ú.nico em Floriartópollsi Especializado em EKTk
CHROME, AGFACHROME e rUJTCHROME. Equípado pára

cOllfeC'ção de slides .a côres 'Pll l)'l..�br.
, E;�celente 'cÚentela: Àgênr:::i.<; (i'e Pi:tblicidad'e, Itêpar�

tições, InsÚ_tuições'. Escoias c "ál�tictfl!ires.
Tratat: Travessa Ratclift,9' � \(ãÕ lado- dó HàtêI

ROYAL) - Horário <lomercial..

área

"

ex.

,(

�ÍI.í�I,�,�,�,�'�·;f�'�·;;;�';'�f�·**�'�;�#�':�'��'�'��"-�M;'�b'�'�I�';'t�$?�h�'�';+�ri��'?;.�5e;J.r�i�i�'t�,�,�d;�1�t1�:�,�i;�;r ..brt

I

, '

I'

A PRONEL Alugo loja no Edifício Bal)i/em la. locação.

Resol�e seu Problema If""GUASSU
Rua Tenente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4W13. '

.

CASA com dois pavimentos, tendo fiã pârte superior,
, ii quartos, lívíng copa, casinha, 1 banheiro, .parte ip!erior,

,BOM ABRI\GO, , . 'sai� de costura, dispersa, lavanderia, banheiro, area de

Rua, Hermírtio Milles, casa COI',Q 2 quartos 2 salas, serv iço, ,áreá construida, 227,29 m2 área terreno

copa" cosínha, banheiro, garagem, varanda parre oe 380,85 rnz.
tráz, sala. banheiro. lavarrderia, 2 quartos. eosinha chur- SAO MIGUEL
l'a�caria, terrrT1o, !rle 360 m2, construção um m2.

'

,.' EM SAO MIGUEL com frente para a estrada federal
. CANASVIEIRAS ",'; é' fundos para a estrad� Estad.li�í, .Uma Chacará com duas

Loca] ,Jardilll Marilândía. /3 lotes de 1.260 metros: -

easas de madeira em terreno de 14 mil metrós quadrados,
custo Cr$ 18.000.00: . .. " , '- genud 120 filetFO!l paTa"estrada Federal' e 80 metros 'Pela
"\ CONTfNENTE ,

'

" .," ,'-. Estadual. Cr$' 40,000,00, '

..
'

Jardtm Continente,' --:--, r;otes entre, a rua, Santo�, '

EOIFiCI" PRESIDENTE .:

Saraiva e: Av. Ivo Silveira.
'

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

, Ápartam:i:mto tipo !1'A" no 119 .andar c/s. quartos,
Um' rote à .Avenida Presidente Kennedy 'medindo sala, tllP:l' e, eosinha. banheiro. quarto de emprp.gada,com

1� por 35: metros dê esquina, banbeiro
-

área 'eorrstruida 118,86 m2, pronta cntregz.
, A,� � q;' 1"A M fE",N' T 0"5

,"

'

. Aba;·tamento tipo "C" no" 11Q andar' cf? quartos, I IEDIFICIQ :,"ALCION", "'" ", gala, .cosíftha, ba'nheiro, .ásea.ide servíçc, ,árei! ClIn�Ll:uj-,
, "Com, fih;triri�metlto em 10 anos pleno centio' dI! da 6:fJ�97, m2, pronta entrega,

cid:;id�,ao lado do Teatro. 'Própríõ para casal, sem fi:ll'1M Apartárnente- tip@, "D" no' 11° andar c/1 quarto,
. ou pessoa 'só:' A ' rrrethor ofertà dó momento para em- sala copa é cosínha; banheiro, quarto de empregada

ptegô dê iCa.,ntilL, ,
"

"
eom' banheiro, área .de serviço, 'ãre� construída 5e,Oa m2'

I
'

, F.tHFICIO' :liCElsA"
'

Apartamento' 'tipo' '"A''' 1')0 59 � andar' c/3 .quattes,
,

;" 'No pente mais central de FlorlanópôHl', confuntos
I
sala, copa e \c'()sin�a; banheiro, quarto de e'!'1preg'ida

pára' 'es<lrjfórici!Í" e
'

'consultõrtos: , Entrada' pequena com com banheíro.. area de, serviço, area construida

gTànde '( fit1-?nciarneÍlto. ' ,

I 118,86 lli2.· .

" EDII:IICIO ."JOS� Ve'(;A'� .

I "EDIFfC.10 AR1UR", .'

c' Aqlj:tt:j;ment�' para prgnta entrega, preço _fiXo': sem
'

Apartãttrertttr com 1 quarto, sala; ,cOSInha, hanl.e:i,rO',
,

j' t
' ""','" " , . ' , " ",' , :quarta de empregada. com b':liJheiÇO" área de �,ervíço.

r�á,���SA� '�'Cl:NTllO' RIO, DE JAJ\lEIRO '

.

'

:' ::Casa' ,h'a, 'MIa" Vidal :Ramo!!.' n" �O.' cóm m-.anàe ter. Vende um apartameptõ' pe.queno no' 39 anda" de

rétTo:
'

e \ J:).i:>)'1to, comercial Cr$ 100,000.00' d� entrat!.a e prédió nõvo nà' tUa Barata· Ribeiro n, 316, ror . ,

o: sàldri 8,'eombillat- '

'Cr$ 40.O'tlO,@0,'ou· permuto, por apartamento !:!m FI�
" Man!i1io n'a 'ÂvéfiidR" i'i-oTn'6,;sl{-L fi ..

'

48, 'gTaM'�!I ria n<'Jj;lolis. ' :" ., ,'"" , ,

.,
"

'Lo. • I:�FfC10r::':TAJU8Ã _ C'(jQUEIRt)S'
,

sala!!. gtl!nees,' qUàrto!!,. Liwi'llg. 2 banue}ros" denenMn, Na prara do Méó, 'Apartamento' de 1 e ,2 quartoS,
cta� ,M' �,mnr�!!:jd()!!. !!arM�em'" construcão em teITeno

entrega,atê ,dezembl'o.,'Grande financiamento

tf�.' 25 )ln,:. 50" n,etro!! qua:drado!! no rrieib.,or bairro re�i-
dehcia) de 'Flori:m6polis TERREN��

CONTlllÍENTf
ESTRFITO

CA�A. á RÜIl. Melv.im Tones. Atraz do Pl?s�o �, Cas!l >

de,-Materi,al. c/150.m? de cQnst.rução c/3 Qnartos. sala, G0'J')�

Iwsjflha. 'pflnh�ir0 ê e.aragetn c/ t,m raneh0 de' m�qeira
com, ��..", c/

'

..�crit"ri(). lavan<leTia e deposito.
, ED,lFICIO DANIELA

'

,
,

. <lraride' }Pja. p:at<! fim! comerciai!'!. localiz:ldus �m

árl"8 'ck 'grande dell6ida:de ha1:titariónal nll. rU'1J AnIta

Garibaldi. n. 35; 'Dl'f'í'0 tle ocasiãõ, parté financiada,;
,

CASAs ',-f cei'>l:rRO
PRAlA, DA S'AtíDi\DÊS-

' "

, ,�aS:â ',na llríti� das SAudade!'Í, frent.e parll o msr,
�()11st�i:ti�a em teI1'eno de 600 m2. Preço Cr$' 50.000,00,
com ftn'Rnciamento,' ,

,

E,bi'FIC10 NO�M».NOYE
tjn;_-Mimo 8Tl1.rtámento n�_ Prnia da Saudadll$. � ,'om

baH, soclal .3.{1ua.rh)s, 2 h�:nhelr08. sala. c'!Jpa e, cosulha,
j,art1!m �e "tn:""rTI,o. 2 vagas para garllge1l;l.

U.O JOS€
,," .'

RW1' Assís ,BNisH - Ponta <dp Baix6. Casa com 7,
("OMl1<í'1'tíme,nto's'- ('(Im' 9ft· m2. re<'ém co-nstruidã.' sem
HAJtrJ:��li1: Área dA terreno 323;07 m2, CQm 12 mts. de
frenw li ?7 20. mt�. rie fundos.

APARlTAMEN10
" " ,

L(UAS"
'

Edfff;'o 'RlIl1hi' na rua João. Pinto': Vendo 5 loj,as,
em 1�:- llV'''''�o. Bom pr�ço.

- ., -
,

.ll.:UGUl;l

\
'

,

, .

.;_lIromolora �e nemácias nda�'
I

' 'I" -, �l o�@��o�]

\ I

I '

,

PRONEL

.; �.

I,

'CADERNOS,' ,JUVENTUD'E
, BrO.churas ";_ Espirais efil AÍ'ame' ou Plásticos

leAL - LAel - L.afonados - Cromados
.'

,

Isq�eiros: COlll' uma e duas roda!
, ICALEX;.�(Aut9mático!l) 1

ICAL' - 'Indústria e; Cbmércio À-uxlliadora Ltda.
Rua 'C'op.lhn Netto, 16011'70 ...:. 'Foties 349 e 361

CX. 'Pós4l1,' 1::7 '_, Teleg. ICAL - Rio do Sul � se )

,J�
0.'

� ", .. ; .

BURR'OUCHS
Distribuidor em FlorianópoliS

COMER.CIAL. APEMAC LTDA.

"RUa, D,eod:Qro, 7, -:-:-, fone, 4084.,

OIfDE.:COMER BEM, EM'
, "FLORIANóPOLIS
..• o'.

Lal1che B'ar e' Resta-ur�nte,
.. " ..

DE, MAIO
Especializàda em Mocotó --:- Peixes - Fe:ijdâ«a ...".. Lanches

. ,
.

e 'Sà,lglldos
, ,

"Abérto até às 23 horas

'Rua Tii'aélentes, n. 9 - Nesta Capital

. , , . , .

O,PORTUNIDADE'
Vende-se ,ótimo ,P'ol')tQ .c,Ol�e\'rial situado à R. Tenent�

Silveiraj 21 - Ce-ntro' Comer·zia - 19 andar - �/i2 .

Tratar no local ,horário ,�.om�l'hial.

'VERDE-SE
.
B�,l�, de Rê't:l'cio, tôda de cedro. InformaçÕes' _pelo

fone 66�83.

,r/ -

rp
, ,I r"'"

t

),

Vendendo
/

....E.AMEIR,os·.. ·.· ... '�'.� •.... _ ... -.J •• \
•• �.

VENDO uma hbúlosa árêa de terreno na Estroda

Velha de ,Batr,eiros, cpm' fundos para o mar. Pleç('i de

ocasião .

,

APA.RTAMENTO
EDIFf,CIG PRE'SI,DENT,:!, ' , "

, ' Apartamento, Tipú "D" no 129 andar, com 1 <1luarto>
!'ala de eStar e jan:tat, copa e> cosinha, banheiro, depen-

,

dências de emPtegadª.
"

.

,EDIFfCtO FLORIANóPOLIS
,

Apartámeti,to,' com. 3' quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cosinna., dispensa, banheiro'e quarto de empregada:'

,

LAGOA IM C9NC,EIÇAO "

:Rua {)snf Ortip,a, casa -de material em terreno de

15 x 60' lrletros.
.

•
" '.

- ,

COQiiEIROS" , ' ' "", " _

Na prnia'dã Salidàd'ê' um terreno com 10 por '27 mts.

CENTRO, , ,

"

:atia Bo�àiuva, n. 226; casa com 500 m2 de construç,ão.
G'asà Nova ,de Alto 'Ga,barito na l'lp, Rafael. Bandei-

ra, pre� Cr$' i75.000,a6
'

de' entradà, saldo, a' combina)'
c�lJr:fROS' ',"

, '" " , ,

Si.to a rug Abel Capela, terreno,medindo I!? -por 30.

ÇANASVIEIAAS, "., ,.,

Vende-s.e um ótimo t�rrf'no, em Canasvieira medindo

'.m,OO m2., piero baí-bada�
.

Cteci ___; 1.948 e 1.903:.

.\ _.!.. _'>. I
_ . . ".__ . __ " ._ .. __ ._. '._ :�?=-!.�C� � .

'�
i

I
I

IÁDIO, ANITA
�

�GARIBA.LDI
I

I

RUA. JOÃO PINTO, 32 .:... CAtXÂ ?OSTAL 26'

'FONES 3;l3l.t29(>4;' ,FLORIAN�PO,LlS --: ILHA DI'

'SANTA CATARINA - SANTA CATAR,INA

,
PROGRAMAÇao DE SEqUNDA A SABAÔO,

6' às 6 55 horas:,'Rancho. 'Alegre Com Fortãulnbo e

'POlte;ính�'
,.", ,

7 às 7;45 hO,rás; Despertá MaUnidrinho

BonassÍs)
"

8 às-9,OO horas:, Manhã 'Suave, Manhã. Tranquila

(Borges F-iiho)
.

Às 830 horas:' Anita Notícia Sh6W (Aldo GrangeÜ'ol
-' 9· às �9,05 horas,:' Anito HU Par�de

'

9.05 às 9;55, horaS:: Feira Livr,e (Fernando Linhares)
10 às 10,55 horas: Nos Dnis Às 10 (BOl'ges Filho)

Às 1<i30 horas;' Aníta Noticia Show (Aldo Grangeiro)
11 às 11 55 hOras: Discoteca do Ouvinte (Evaldo Bento)

. � .... "... - ...'
...

.

ÀoS :1.2 horas: A Opiniao de Fernando Linhares

Às 12,05 horas: Afúalidades Esportivas (Evaldo Bento)
ÀS 12,15' horas: 'saudade Jovéfi'i'

Às 12,30' horas: AriÍta Notíciá 'ShaW' (Aldo Grángéttol
12,40 às 13,55 horas: Discjove,m e' Càmpeões' do Discf

(Fenelo'n Damiani)
Às 14 horás: Coinunlcação\(CàrIoS Alberto Feldmann}
Às 14,05 horas: SoCiety em Desta<1ue (Cell.o Pamplona)

_, 14,10 às 15,25 horas: Rua dó'Sucesso; 1.1,10 (FeneloTI

Damiani)
ÀS 15,30 horas: Anita Notícia �how ,(Aldo Grangeiro)

-, �5,35 às 16,55 horas: Shaw da Tarde (Evaldo Bento)
i7 às 17,55' horas': Mundo Jovem (Fenelon, Augusto
Buechler 'e Celso Pamplo�a)

.

Às 18 llOl'aS: Bola na Trave (Brígid_o Silva)
Ás lá,05 horas: Atual�dades Esportivas (Eva'ldo Bento!

;- lS,lS às 18,55 horas:.Crepúsculo Musical (Evaldo Bento)
Às 18,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
19 às 20,25 horas: Agêricia, Nacional e Mobral

20,30 às 21,ÔO horãs: M�imas de Hóje ,(Jesse Júnior)

Às.21,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
21�5 às 21,55 hoi'ãs: Simdade Jovem (Jessé Júnior)
22 ,às 22,55' horas: Música para Milhões (Jessé Junior)
23,05 às 24 'horas: Super 'PLA (Neide Marirosa e Cellv

, Struvel
\,

_

.

PR'OGRAMAÇAO DOMINICAl.-

1 àslf horas: Zé�àtau l<:sFlecial (Waldir BraSIl)
8 à,s 9 horas: Sertãô ém' FE!sta

I;
, ,
, ,

9 às '1õ' horas: Db1l1ittgo Alegre' , ,

10 às "11,15 horàs:� Mobra!"
11,15 às I2,00' 'l'iõtas: 'Musical
12;0.0 às 14,00: Pãrada ESlluema NôV'o

H às' t4,45' 1101"a5: Favoritos do Show da Tarde
14,45 às '18' hOI'lls�-;'Tarde' Esportiva'
IS ,às 20,Ocr Ml'à!5: Ge'J:a'çã'o'71'

-', 20, às' 21,0'(1 1161'a:s: Coisas 'Nossas I

-"-, 21 às' 22,00' 'lloras:
. Música' Pàra Milhões'

22 às '23.00' b:or'as: Som Subté'rfoSneo (Egeu Simas).

(EdegarAJ

? I VENDE·S,E '� PRÉDIO
"

A- Rua Consell1eirp Mafra, 134. com 170 m2 de cons-
trução, s�ndo !l5' no! tl9 pavimento e 85 no 2(>. ÁFea do

t'Jr.'I'etio 252: m. Ttatar 'pelO' fone: 6637, ou no local.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE, TIO·r.A E COMPRA
'I "\ ;'

.

,

AUTO.MóVE:IS

-.

'�-1.
'-,

,
.

.

"

(I

I
� DOd�'!!''''IO � Co"p' Lu�o .. : i. 1971

1')'
Karmanghia Vermelho .'-, .....•.. ;' o' '. 1968

,
Variant Verde .. o .. o 'o. : ... o ...•••.

'

.....• , 1970

Variant Azul Diamante - OK .•..••..•...•• I
1971

Fuscão Vermelho _./OK o . o '. o 1971
1Volks -Beije Claro ; .. 0.0 .:••••;.,.. 1970

Volks Beije :. �. "' .: ••.:........ 19B7

Volks Azul .. � o o o; �• ., ,'t:".;,.; •..•. 1968

Volks Vermelho o , � • .. • • • 1968'

Kombi Beije Claró'� o :....••• o.�..... 1969

Kombi Verde 'Fôlha - Luxe •.. : ••••• -. '.' � . . • 1969

,Volks Azul' , , .
'

•.• '.' .'. '.' .••••••••••• o' 1970
. Volks Branco , " o'� o o o • .. • • • • i969
-Volks Venuelho' 1967

Vork� �.60? V��melho -'-:- 4 porta�' ,' ..
":

1969

"Gordlnl CInza o o'''. '," ' 19�
:.CorceI Branco o, . .

. • . .....•. . •••• . •••• '1969

Corcel Cinza Kilimandjàro ._ .Lux� r •• ' :.. 1969

-Aéro Willys Branco .: ". o � •• ' 1969
!._

FIN"ANCIAMENT0· EM· ATE· 30 ·'MÊSES.
A. COâ�ó �QY�.s'

I Rua João PInto" 40. _;';F� 2#7 '.:..... F�rianÓ-poh!l.
L r

! I
.

. ��--'-__..,..---.f

��-
, '

COMPRA, TROCA E VENDA DE· V.EJE:ULOS
, )'

� I

if-=-- .-'.. J
JENVIROBA ' AtmJM(JfElS '

. r
,RUA ALMIRANtE LAMEGOi N. 1'70-

FONE 29;52:'
' .

.

.' "

Volkswagen 'TL .. \ ' ' .. : .. ,

Volkswagen Sedan, ; ' .- .

Karmann ,Ghia •..... ; ; . ; .. ; . � ;
'

.. ;
.,' .

Opala Luxo �':. " .. " '.' .....• �,' :' •••
Opala' Std. . ,

'
..

,'
:

"': .' :- � .•.
Veraneio

. Galaxie

Esplanada ':' .2••••• ,. '.' •• o o ••••• , •• ",' 19.69
Esplanada '.' 'o o .. : . .':� .. : .. : .... :�,'.;.: .�.•. 19!)8.

�:��n:d� . ,$,.':'::; :.: 0,:;"'1,;':',"1'" ;". ': r.;,r"',�.;:�?�i�;;� .:
'Oldsrp'tS"}l ! r.i"""9"'i:YJ ..

4 .. ''--(�\.' �. U4.1

Chevrolet / ,.<.",,; ':".;' .'. o •• '� :''; <�:,.':. o. ...... 1956,
':-Lancha a Tuíopirra

�

....... 0,0 ••
'

••••••••• � ..... : t.'� .-�'': •.••

üm
1968

.

1968
J.969 r

1969 j
1,969
1967.... : :. �. \� : ..

, ;.

") -

�. '_-. • .,' , I'

. FINANCIAMEN-TO'�ATÉ '3'01. M��ES'
.

"

196f!l

1967
1966
1966

1,968
1965

1969

.

[Corcel" Coupê Vermelho .... :. , .••_ o •••••••

. Corcel Sedan' Vermelho c/Vinil •• : .... � ••. o. 1969

1969'.; , . :

... .

.............................. 110Volks Branco

1 ,yoIk Beje : _ '.' ...•.. -. "," ....••

Volks Azul , o .. _ . o o , ..• '.

, Aéro Cinza Mad�'ugada . _ .. '," .-.{'.: :., ..•
, Aéro Branco :. ',o � �\•••• , • o ••••••• o.

Rural Cinza
'.

o .. '.' o .

Ruí�al Azul
-:_

..� " , � �,"
..

,

.

1:' -. �t:s:v_. ��

� -.

RUBEMS. ALVES .', �l'
�', REPRESENTAÇÕES:' CONSIGNA�õES, cowmcío

'(I DE AUTOMóVEIS, - TRANSPÔRTES
.

E CO.rvmRCIO·
f� �'.

, EM GERAL .

.

"

,R'UA SÃO JOSti·426·� Fone 6412
'ESTREITO - Fiorian6poli�-o;'Sa�� Catarina

,

RELAÇÃO ÓOS �ARROS'
,

Corcel Cupê , .. .- .- . .' 69

Corcel 4 .portas ! :.: o •••••• , • 69

Corcel Cupê OK .. '" '. , o.. .. . . .. .. 71
•

.'

j,

Belina o

; '." o ••••• o • 70
TL QK _ .....•.......•.•. '.'" 71

·'i0.Variant .. o o .. ,
',',' o,'

•• ; •.

Val'iant ,OR:' ; 71

Volkswagen ",'" .' •.•.••••••.�. ,69

'� I

Volkswagen .. 68

Aero· WilIys .. , '. '.' '" '.' 69.
Aero WilIys ..

"
'. ; '.' 66

Pick Willys' OK '.' ,
. 71

Opala Stand : , I: .
"

'

' ·0· 69
Galaxie •••••• 0 ••••••••••••• , •••••• 0 ••••• 68

Esplanada o o . o , :��. 69

DI{W ...............•... o.. 62
F-350 o.' o· '........... 64
F-350 •••••••••••••••• 0

,'•• 68

Caminhão Mercedes ....................... , 66
Camitil,ão lVIerccLles 68

-I r Cillninhão Mercetje!, ., .. ,i'- .. ': . .- .•.... o ••••••' 69 I
'I ,I Call1i,hh{1O Ford " ,':' . :, .... o . o . o o . .. 64 I [

JL.,--.-:-- �_c_ _ _ -. - - . .1_,.. _ ...•• __ .. ' -

. _,;:;;;�1_.1't �.:::.��'!o.,,!,:-__ ....�:P!!'_t!::!�r:t.�II:!�!!.. 7

'I'

"
m

Komhi 65

Ent. 3:200,00'
Saldol 280,00,

.

Mensais

�I ven«: 65
I Ent. 3.'00.0,00
I Saldo 270,00
'I Mensais

I Kombi 65

I Ent. 1.920,00

I Saldo '192,00
I Mensais

,. Volks 65

, Ent. ,1.920,00
-I Saldo 192,00

'1 Mensais

I Kombi 70

[-Erlt. ,3.50Q,00
I Saldo 600,00

I Mensais

IPIRANGA AUTOMóVEIS
C�MPRA VENDA É TRÇ)CA OE: VEíCULOS

Rua 7 de· Setembro, 13 � Fone 38B6

1, VoÍkswagen. \ .. : ..... " .. : ..... :..... 1968

1- Rural Willys •.........
'

. . . . . . . . . . . • • 1964

1 Volkswagen _ ,. 1965
Financiamento 'até 36 mêses .

\ :J o

FINANCIAMOS An '36 MéSES
MEYÉ'R VEICtILOS LTDA.

Rua Fúlvi6 �ducei, 597 � Estreito
'fêlefa.nes 63.93 e 63-89

AUT,OMÓVEIS
AUTOMóVEIS:
Simca -Azu) Turquesa ..

E�planada Azul .·Celeste ....• o •• ' •••
' � .-:

im1:ca \ Tufão Azul TUl'q'l!{'esa • o ••••••••• � • u �1

Esplanaclli' Ourt) 'Espanhol •........• , • o' •••

Regente RI anco Polar ........•...••.. o ••••

Galaxie yeriJ.1elho '

'.' " .. � : �. o

;!tq_marati 'Azul 'T,ürquesa' '

•...• '.' .••.•
'

•.•••• "

CAMINHõES:
F-600 ........•....... 0 •••••• 0 •••••• '·0' ••••

'F-6Ó� ..................•.•..••••••••••••• :

]l
,

i�I-�_�.��,�\��O����-.�-n=-�j-z�=:==�ça�....o�B�r�as�.i1�ej�:�Ã�"..§'!dm���niiiiiiíis�lr�a�çã�o�d�e�V�'�-n�da�--���s�iC���ld�a.���"�·
��":""

I .

.
-" '.

� .!
.'

, .
Rua Tenente Silveira,. 21 __ 1'" andar - Co]. 107/109

-
.

1963
1969
1965
1969
1969

1971
1969

1956

1959

--I----�__ r.

- ...

�

Comércio 'de' AutomÓveis. a
Acessórios APOLO�f'Lldà�·1.

I /
.

Rua Dr:. Fúlvio Aducci, n. 1045 _" Estreito'

Fone 628,,1: - Fpolis. -,se
. l'

.. 'I'"Corce'l .

Aml,mlo Cupê Lux,) o •••

:
••• �:.·•••••

, COfce�. A�acate 4 Portas. Std. • .•••.••': ' •••••

.. "Volksw·agén Branco.' •.•• :� ..•.••.•... ,
•••••.••.

0' . Volkswagen Verm'elho � .' .',•••••••

.
.

. Volkswá�en, Vermelho .•• o •• ; • :. "•• : �'. �: ••• ;
\.\ : VoUciwagen Branco � . '�:.,:,. �'.:' •

.'

.... OI,. OI •• !' '�'..�: •.• OI'.

Volkswagen .
.Azul" �, ....•• ,

'

•.....••

'"Volkswagen Vermelho ., •. o .

Vemaguet Beje .••...•... ·0' •••••••• o" .-. '.'

Belcal; , Beje .•..•... o •••••••• o ••••••••••••

Aéro' Willys Verde
,

/ .

Aél V'II B'L'
'. f·,

1'0 1 ys eJe •...•
,
.•.•.••• 0 •••

'
••••••••••

'Simca Emisul Verde
Silnca Verde .0; •••••• o ••••••.•••••••••

Gordil1i. Amarelo
-

o •• , ••••• 0\' •••••••

Gordini- Chumbo . , .. o •••••••••••••• , ••••••

'Gordini Branqo ..........••..• o •••••••••••

Ford Azul e' Branco ',.'�"" o ••••••• o ••• o ••• '

Opel Oliml?ia Amarelo .

Odsmobili . Hidramátic0 F-85 � .•••••.. ; , ••

VariÍH1t ou TL OK .........................

Financiamento' - 24 - 30 OU 36 m\Jses
Can'os r�visadi:>s com garantia

-_.,

1969

1969

1969
1968

1968
1966

1968
1964
1967

1966

1964
/1964
1966

.

1962-
1965

1964
1963

1965

1951

Hít?2
19'71

-
.. -::�. _"'_

AMAURI
. AUTOMóVEIS

R. Gaspaf Dutra, 90 -:- Forie 6359 e 6632,

Compra, froca' e vénda d� V(!iculos

Opala Verde 'Cevilha ..... , ......•.••......•

Opàla .Branco Teto VeIi.il ......... ·

... õ .... ,,,.

Apala Verde. Cérvilhq_ . o •.•. o •••••••••••••

,

Corcel Vel'melho' COl,lp� ........•
'

•••......•

Sedan VolkSwagen Azul piamante ••• _ .. o • ; ••

Se(\aa Volkswagen � Verde' Fôlha •.....••

Sedan Volkswagen' Azul Coba] to • o •••••••••

1969

70/71
1970
1969

1971

1970.
1971

\

I·

'"

1

" ,

Volks- 69E:ombl 69

.
Ent. 3.600,00
Saldo 504,00
Mensais'

• I
I
I
I

VoIks 70

Ent. ' �.030,OO
Saldo"432,00
Mensais Mensais

Ent. 4.400,00
Saldo 396,00

VÓlks 67

Ent. 3.600,00
Saldo 324,00

I Ko;nbi 67

I E.lJt. 2.400,00

, Saldo .240,0�
[ Mensais

Volks 62
Ent. 2.400,00'·
Saldo' 216,00.
Mensais

I
I
I
I Mensais

------�----.------------

I Volks 63 I Vo'lks 63

I Ent. 2.600,0.0 Erit. 1680.,00

I Saldo 234,00 Saldo 1'68,00

I Mensais Mens�is

Volks 6� .

1 Ent. 1.440,00

I Saldo 144,00

1 Mensais

Volks 68·
Ent.

\

4.000,00
Saldo 360,00(

Mensais

I
;.

Ruà"'Victor �él�; 3.2 -- FOlt! �'7�9

Floriàniipolli -',S,'. _)

'.)i=��� o��m�=�"�-'-c_.�=-=.�._.�.. -,.'�-----
----

•.-'� -'--::;1
NOSSA CASA AUTOMÓVEIS, I'

R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis
Comérc.io em geral de a�tQ.fnóveis - compra � venda

"

- troca.� fin_ànciamento

yolkswagen ',' : : -, . . . . . 1969

-Simca' o o . . . . . . . . . . . . . . . . ..

\ 1965

Ford Corcel - _4 portas . o • : •••••• '.' ••••
' 1969

Volkswsgen ; ...•... .- . . . . . . . . . . . . . . . .. 1968
Volkswagen : , '1. "i" . �, ; 1968

Vemaguet nkw " t. 1964

Vemaguet DKW \0 ••••
" .Ir••• o '," •• ; 1960._

.

'I Plek Up WíIlys :.. 1996

�}����;_{F��--�f4l·k:::---· . .'
.

.,�::
/

.
. ·l·J '

Sedan Volkswagen Branco Lotus 1969

Sedan Volksw,agen Verde Cal'ibe 1., ••••• '.'
, 1�68� 'i'

-

,

Sedan Volkswagea Vermelho ... , .. 0....... 1968'
Sedan VdlkS,;"age,l1 ,9nza .Prata ...........• 1966
Sedan V,o).kswagen. Vermelm •............. 1966

Va'riaht 'OK Branca' :.... 1971

Variallt OK Azul Diamante 1'" o ••• : ••
'

1971
Volkswagen 1500 Azul Pav,iio OE: .•..••....• 1971

.

Kombi -:-,'Y�I'cl� Cal'ibe .... ; ........ � ..
...
.. 1967

Entre'gamos '05 carros usados com garantia e
.'

financiàniérltos �té 36 meses

Entregamos os carros US�d()!!· com 'garanti:! c f1nlln-

i, , ciamentos até :36 meses

U_i ..

·•_:.
__ :. ._.

�
.. c._ -

:,' _-:�-:.=�; ::��
...

���:,.� ;;:
__-:-:_'(-=�_�I

<,
Regente' Vermelho '." 0 ••• '.... •• ••••• 1969.

Esplanada Branca ,' , '. . ..• 1969

Volkswagen Branco,' .- . .' .. , .. o' : • • • 1969

VoJkswa.ri-en Vermelho o, ••• ".' �, •••• ,; �.,. • 1969
.

Volkswagen Azul •..... o' •••••• ,. o •••• o' •• '.,' 1969

Volkswagen Azul ., " ,..... 1968

Vemaguet Azul •.....
" . . . • . • • • • • • . . . . . . • • Hí65 ..

Volkswagen TL , 70/71
Volkswagen beje 150.0 •..•• : _1971

I' Corcel 4 portas . o ••• , .; o" �. 1969

I'
. F�ANCI���NJ��:�::�. -

44�r'
•

•

I

114 _

. ,

I
I:,

Ko�rich S; 'A..
' � Comérclô' de'Au-tomóvceis

,
, ��. . r ,', 'T" � " "' � : •

.

Rúà . AliTiiranhJ Lam:ego, 11. 'l09
.

fone '2655 ,:;... eX,' posh( 822.

Càrine�: nOssa Noya·. L�i'a;: '--.'
R" Crlp.s;: 'Maú'a, 20 '(_ .

.1,Sedan,y,ermelho ·'!.<�;.�o: .. ;·.o .. ;.. ::;;/.'�'�" 1969

1 Sedan beje claro -: .. � ;'0 • : •. �. � ;' ..... 'C' ••• 1969
1 Sedan �zi.ii Nbalto :;. � '

.. , .. .. ..
1969

1 Sedan,:l:iranco' I. ;' •• '

••• ,'. o,, .'. o'�' •.•.•
'

••.•....J 1968 (.
LSedan azul . o ; .. : � ' ;' ; 196.8
1

.

Sedan vermelho ': : \ .'..� .. :.�. • .• 1968

1 Sedan beje nilo .................•.
' '.

19617

1 Sedan v,erde cal'ibe .... o .. o ...• o '! ••• , • • • • 1967

I1966,1 Sedan verdf: ' .

1 Sedan ·azul .. : ,....
1963

.e.

l: Sédan _:y,ermelho .
,. a.'.,.

'

•• , .. 1963
1960
1970
1969

197!)
1969

1969

1969
1964

,1962
1965

1965
1970,
1969

'Seda:'n ·Azul. . '.' ',' o

·

..c,.: ,' .

1 Var' l'·am· ' b' lia'nc'a
. "". ".: ' .

. ,. .
, ,

'

� .

1 Sedan 1.600 - 4 portas ; .

1- Sedan' 1.600 - 4 p{)l:tas .•.... : .. '.' ; •

1 Karmanguia branco· .... o ••••••••••••••• o • o

•

,

' "._ 1. ' " •

�.'} '..''''
1, Kombi' branca .' '.: ..•.... o, '.'

1 Kombi cinza claro o •

'

•••• '.0 •• '.•••••••

c

Kombi .A,zul •. � '. :-.,-.,. " • " •.

-

•• " .

1 Veluaguet -azul .. , ...•. :. o •••••••••• , •• "',

1 D�W brarrco ..........••.... ,_....• '� •.. o'•••••••••

.1 Rural azul '

.. , , ; " .. o'

.

1 Se.dan branco -: ; ',' ., o,, .'•••• : , ••••• o

1 Sedan branco o', .

----._-�-.-_.- :

!

\,
.

ALVORÂDAj VEíCULOS
.. ,

l-
Comérêio do Avtomóvois em geral
COMPRA - VENDA - TROCA

Carros imei'ramerite revisados
End. R. Jàã()'/��nt.o, 21

Fone: 4291
.

'.

'

,;
,-

••••••• " •••• ". " ..... fi,•••••••
'

••• ; .-. Hl7.1
1970
1970'
,1969

Fuscão OK

KWnbi Luxo •••• '. '. '.
'

••õ. '�",• .; •• '.'1. '. �.•• � ��' lI,.; ... fi

Fusca.
F'.1sca
Fusca

. .

· " "
'

· .

,
.

1968· � " .. _..
'

� ..

Fuscà , "

'

o • • • • • • • • •• 1960

Corcel Coupê ..•.. '': "'" .. ,.
. ,'. . . . . . . . . . ... 1970

Kal'mann Ghia ,�' .. ; '.;....... � ....... :".. 1969
Aél'Q iVillys. . '." . . . . . . . . . . . . . . . .• '1964
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COMéRÓO De AUTOMóVEIS FIGUEIRE.DO
ALAMEDA ADOLFO KONO.E1t 14 - FONE 27S!)

Próximo à Ponte Hercíl.io Luz
/

Fuscão
Kombi
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Volkswagen o '.' o . o. 1969

Volkswagen � o . o o o . .. 1966

Volkswagen: '," :'o • .. .. 1962

Kombi o • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1968
KOIUbi : ' " • • • 1969
Kombi .. '.' . ; ', .. '.' . : .: , .. ,: .. ,,, .. : . : . 1965

Kombi .. o . ,I ••.•• .", , .. ; •••• "•••••. ' • '" • • • • • • • 1964

Rural W'iUys .. ,.

· �·.·.':.: •.. : •.....•.• ; _1!')66
Rural Willys '

" 1962
. Pick Willys � ,........ . .. .. 1967

'Aéro Willys .·0 ..•••. ;.; ••..•••• ,:•••• ; •• o,. 1965 1

Aéro Willys ... ,................. . . . • . . . . . • 19B.:!. Ii�1 �;;���ica�.:::::: :'::�:::::::::::::::::::. ���� IIISimca : Tufão·. , ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1955'
Opala, 6 cH. Luxó , ..

'
... � ..... L .. ; ...' • 1969. I .
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EM 'ALUMIBIO ANODIZADlt ES�,
, ,'\,',' . �

,

"

OUADRIAS. DE ,'FERRO, P·ORTASj
,. �

.

.. '

"',-:'

PIlRTAS ,DE'
,I

BNR:OLAR1 PARti

VITRI,ES E'·GARAGENS·�
,

SERRALHARIA
-

FLORIDA LTDA. I
i 'J ,

__," '_

,

RUA S.AO' Pl0LO:N.:aSS -- BLUe

.. ME�AU - TEtEFOllÊ: 22'�!06·. j I
. l·;-..�· .. _·��__2��---"-"��"-:"-::;�"���"·'''--��1

, -

HOEPCKE ,VEíCULOS S. Â.
,

, Departamento � Veículos UsaClos
\.. -

- A oportunidade de: ·um bom negócio,
Financiamentos até. 36 meses

. 'I '

ÜPªla 4 Cil. Luxo - Beije Lido .............• 70
Ka1'l11ann Guia - VermeÍlío .. ; o • • • tis·

Aé�'o Willys '- Vetde l\I(ajorca o ; � . . .. 68

Aéto Willys - Azul Cibêlis 67
Venha

-

conhecer·noS- ,à Rua Conselheiro Mafra, 28. IFones: 24-66 e· 39-11 .

. ( -

I
J

�]�-I_

\
i{

I
CIA .. LTDA�

-w_ ;

\ I

LOBO E 'UAÚSSEN

Comércio' áa Automóveis e Oficina
R•.Dr. F'óivio A�ucci, 952

Trocd -::- Financia - ,Ponro certo para Bom Ne�ócio

FINANCIAMENTOS ATÉ 30 MESES
Kal'man Ghia c'- Vermelho-' � ••.• J. ' 68
Aer·) vy'illys � Azul Clbelir; •.. o , .'/. • • • • • • • • 67
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Transfira sua preocupação -de comprar, v�iider'ou ':slugarJ", '\.

:reu' imóvel 'a PREDmENS, Imobiliária Lida. - RIa 'dos',
Iheus nO 8 -- Edifício Aplub' sala 92' 90 abdar. (

)i!clifícto TANIA MARA na chácara de Espapha"I, ""

Incorporador -:- Dr. Glaudionor - Scapet,a Bo�s.

.�
Apartamentos com 3 e 2 quartos, ,Living, cozi.(!tha,
banhêiro, �lependêhcia de empregada e garagem.,.!
ENTREGA EI\'! MAIO DE 19n,

Financi�me!tto Províncla ,Ctédifo itilóhiÍiário, S" ,A.
i ..
��.....;õiiIiiõ�����������������'�'�i!!'�"!!'.-"'I'-,'!!.!'"'�.. �-"�''�-'-!!!'-�"'!io'��'_-!!'�!"í:_�"-�'�'-!!'-�-:--�'--!io"'''!io'-�"':_""",��-�",.,"Ioii-i!ií--�\iii,-iõoii�'iíií'iiiii'�.--""'-''I
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o ESTADU, F'lWianópoli�, q�,inta-(eira, 17 di j�nho de 1'9�'1 ,- Pág., II \

Blumenau
lermina�
obras

MOO apóia na Issembléia-a 'A�iSO�71 A

plat�_forma de 20'0· milhas '�::éo :::r�ez_.'� '. -:- (:!"f�e
o Deputado emedebista l"',afia doutrinária, lôgida-

Irelfin Peixoto Pilho afír- r::(,llte� será bem recebi.
n.ou, ontem," na Assem- dr.."
biéia, que "o Govêrno bra
s.leiro 'seguindo 0;' exemplo
de o�ti0S oilp países lati-,
no-amerísanos ingressou,
ein boa hora na/clube das
200 milhas", salientando
ainda que com isso "pão 'se

f(!riu nenhum dispositivo
lega] €lU QOnstilllcion,al 'n�m
,üJl 'violado qualquer acôr

€/;,) bilateral ou'
/
multilate

ral".

(Blumenau - Sucursal)
- A Prefeitura de Blume

nau, distribuiu nota a Im

prensa informando que serão
brevemente concluídas as'

obras efetuadas na Rua .das
Missões, que liga o Bairro de
Itoupava-Norte ao Centro.
de Blumenau, pela margem

esquerda do Rio Itajaí
Açú, Informou ainda aque
la Prefeitura que grande
parte dos trabalhos de im

plantação da nova rua já
se encontra concluída, fal
tando apenas o alargamen
to de um trecho de 2.5üü

metros, entre a localidade
ue Toca da Onça e Avenida

Brasil, na Ponte Aguda_

"S' , Nova reuniao das sub-
�. comissões da ACl30 7Í foi�

Em pronunciamento que realizada ontem, no audí-
fêz ontem na Assembléia"!' tório do Departamento Na,

Legislativa ;) Deputadó': cional de Estradas de Ro

oposicionista Ivan RoddJ r ii .dagem, com trabalhos

gues defendeu a instalação' 'or�ntados pelo CeL Fran
ele uma Superintendência ;. 'Cisco Janone Neto, Coorde-

Regional da Receita Fede- 'nador Executivo em Santa
raJ em Santa Catarina co- Catarina e pelo Tte. CeI.
rnr- 'providência de "alto Zaldir de Lima, presidente
alcance econômico e de lar- 'da Sub-Cemíssão : Executiva

,
{ '\

.

do Estado..

RECEJTA

O parlamentar emede
bistas acentuou, quando' às
consequências externas. dá
medida.: que "a agressão
econômica, forma vergo

nhosa de pressão, não se

faz por esperar. Poderosos
g:'UiJOS ,'�coi1ôJllicos ameri

ca_r.Ds, detentores 'da indús-
tHil' da pesca, do ' camarão, ',ga expressão administra ti- .

usando dós, a�ôrdos, cafeei- ,v:',1', 'Saliento�l que apesar 'i:c'
r�jf: e 'do ;acuGár' dentro do ! dr; constituir (l 69 Estado ,;;.
�l;;',ál'iO lYlu�1d!,�11;' 'Ú)val'am" brasileiro em arrecadação,

g,fsto o 'proble:rn!l até à Câmara' do Impôsto de Santa Cata-:

dependência políJtica, ape- dos Representantes dos Es- rrna no organograma . da"

nas inspirado na idéia ,da bC0S Unidos, que. em ati- Sc;cretaria dê Receita Fe

segurança nacional que não tude imediata suspendeu doral "n50 passa de limá

depende somente de estra- inde íinidamente o exame unidade em que exi�tem'
Informações prestadas trg)3S ,belicosé,s, mas' soo do projeto sôbre, a parti- três - e, apenas três -

pela Divisão Técnica da b: eludo da florescência eco- te:paçao' daquele País no dólegacias subordinadas ao

Diretoria de Obras da Pl'e· nômica: da Nação, sentiu a' al"ôrd� ll1t�rnacionàl do Paraná", e acrescentou: '

feitura dê BlumeÍlau d'ã0, [Lrcessidade premente ,e caié, enquanto o deputado ,"Ta.!, sij uacão não seria
conta, de que o trecho' a inevitável de que, mais limeriépno" W, 'R. poage 'df'5douro nenhum se Santa'
ser impla.atado �Os p1;éxi-" ,que nunca, era pretisó t.o: pediu '8 redução de c.otas ,Catarina não tivesse con-

,....,.os mêses 'terá ,U!lUl lai'g�. ;::3r uma 'p,oE:i.��o fir�e, no de abúcar' �tribúídàs ao diqúes de ter a sua própria
ra de 18 metros, com pisJa r€'sguardo, �a 'economia ,na- Bl:�SiÍ.';: E acreScentou:, "Is-' Superintendência {Regional,'
de trânsito de 11 metros. c :o!',ól, afirmou_

'.

,SQ �epresenta qÚ!! hoje cO- "C(rill Up"1a regular rêde de
A infol�mação acrest�nU\ "F'l'isou que c MDB sene mO' ontem o 'imperialismo Delegacias."
que já foram iÜlplàntados te-s€ plenameljte à, vanta- e':�nôn1Íro nã'.o admite a O parlamentar emede·
4 bueir(ls, compreeIlÇ!endo é!e, sem pejo' e, sem rese1:- soÚdari�cratle múltinaCio- blsta 'lem!)rou, a êsse res-

lUTIa extensão total de' 25.9 ''1:�s, pál'lI hipatecár total '11al �lena; ,qU� os_ inter��. pf'i�o. recente pronuncia-
metros de tubos de concre- ,a:'JOiô ao ato goveJÍlamen- sP�' COmerCIaIS, ,sao -maIS nH:nto na Câniara Federal
to armado, faltando àpenas tU, "pois para uma agre· p"der,ósOs do' .q1..Hi os, mO., dcr Deputado Dib C:ler�m,
a cOlistrllção de um quinto, j�;ia.ção flue te�' suas,'_ba- ;vim�ntos da" pacificação e 'da' Arena, e um memGrial
bueiro para que 'a estrada :;<:'5 qllcà'Fl.as 110S pri�cípios

.

cd� illte�ção�ecoriônüca oe das clasiles produtoras ca"

;1:>98Sa ser definitivamente 'i1'adona.).i9tas, 'todo movi, !ôri� 'as'. nações 'do nÍ.un: t��rinense;; ehtrereçado ap

alargada. J::',ento qúe ressalta 'esta fi- ,,(tô':, !." i\'!:nistro da, Fazenda,

�rm�'_�;���'�-�_�'�"��-"��;,;;;_;,;;;--����;,;;;"-;,;;;-��-;,;;;-;,;;;-;,;;;-;,;;;-;,;;;--���-���-;,;;;-�;,;;;--;,;;;'�!ii;,;;;;';,;;;'-�';';;;·-�-�'-;';;;_-;';;;'�ISGi���;';;;=�'/�����!j,-�·�';___;';;;-';';;;-_�-;';;;-�--�'�-'�'�--�·-�'�-eiDfa·�"'l
i'

-

,

I
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Na oportunidade foi feit,o
um completo 'exame, dos
trabalhos já ernpreerididos
pelas mesmas, somando-se
os alentadores / reooit�dbs

'O Brasí! .corn êste

de maturidade e in-

Na reuni�<i, de ".ontem,
novas tarefas' !oràl:l1' atl'i;
bllidas às diversas ,sl1b�co
missões, reg�trando-se: 'Q

, rec!)nhec�mento ,�doS diN
gel1tes da· ACnsó, aos 'p�eJ
:sentes, pelo suc�� 'd� ,tra.
'halho até' áqui: desempe-

.

'nhado, bem ,como àJmjJreh.
,sa fcilada,' escrita, e· 'tê'levisa.
'd�, pelo integral e'-cOmple
'to apoio qu�·vem dando.à
Campanha.

I
, If '

,

Finalizando a reuruao,
disse o 'CeI. Janone: "Est6u
diante .de gi�ntes em es
pirito de brasilidade e, �o
lidariedade humana. Uni
dos 110 txabalho e D9 ide�,
faremos lia ACÍSO 71' em

,

Sl!,nta Catarina� tuna' "mis- ,,',
são cie' frateJ.'11idade' ,

'q.c'
mm'«!rá época!>.

SCATAI
,

PR9PlUlAIIU
'

PAINÉIS
E CARTAZES

�EM STl CATARINA

R. ÂNGELO'OIAS, 57
c.p.480 - Fííu, 22-1457 !

tllUMElltAU-SC

ESTA 'É li LIHR� DE EQUIPAMENT�S COM QUE, A FILIAL OLIVEITI1MARtA O/INíCIO 'DE SUAS ATNIDADES EM FLORIANÓPOLIS "

'

I

Ao ensejo do inÍcio de suas âtividades, na praça
de Florianópolis com UIl1<i FiI'a1. ,:;.e Vendas, a' Olivetti
vem de público agradeceI' 11 Cas:1 Kliane, ,que encerra

suas atividades co 10 Agente Exclusivo, 11esta data,
informando que permaue<'erá trab ..lhando' com os afa�

fnados produtos Ohvetti na qnal;dade de RevendedOl'a

Espeéializada em Florüll1ópolis e ümibém: nas Cidades
de Blumel1au e Jciuvillc.

É 'verdade qUE' os 110;;800 produtos selJ1!;re se fizeram
p're$t�l1tes nesta, dlinâmka c progre:;pqta cidade. Afinal,
Oliveitt não é só üm nome; é uma eJ,periêÍ1cia interna
cional lastreada pelo Bra:::'l inteiro. Agora, porém a

nOSS3 presença e a nossa cxpedência, em FLORIANó
POLIS, adquirem um aSj)t"::ü um po quinho diferente.

i É que estamos aqui com UlDa tílial, ii Rua Fúlvio Adue
Ci, L um; 19 ao ,4\' andar, l' plenl) I funcioonamento e

à inteira disposição de nossos amigos e clientes. Os

npssoz' clientes e amigos podt;)!'ão falar oonosco ma �s

de perto. Poderão nos visitar como nós os visitaremos
Poderão ver, testar e experimentar tôC!_a a nossa linha

completa,J)e equipilmentos e ter do nosso pessoal té�-
, nico e especializado úm serviço de assistência perma
nent<� paJ!a as máquinas Olivetti que adquirirem. Con·
iiam�s n.o desenvolvimento <;le,' FLORIANóPOLIS. Esta·
mos t qui' para colaborar com ela e para servi-la com

nos�as máquinas de escrever mnnllais e elétrica�; com

as r1,)ssas calculadoras elétricas e eletrônicas; com as

nossas máquinas contábeis sintéticas e analíticas; e

cQm, os noss.os computadores de mesa e dê gestão de

emprêsas.

Consultem-nos

Vendas e Assistência

'Fo'ne: 6205 (provisório)

Administração .

Técnica
IoUvetli do brasil,5.8.

� I,Fone: 6205 (pl'oVi�tÍrio;

I�&2iL,; -� 4í &2!Ec::±±5í! ,;
,

'AÇÕES (UL1:iMOS DI�S) "

Ganhe altos 'dividendos' CGm AÇÕES .da lW\1Pf(E,
S.A MARANH,ENSE DE M1NERAÇA.O 'i�OliecedQi:a
ele gesso para o B.N,!'L) 'e' também para tôdas as usinas
de asfalto.

Tenho também AÇõES da MJNASMÁQUlNAS
S, A, do grupo: BANCO .B,L\NDEIRANTES 1>0 co.
Mf�R.CIO S, A. e A INCONFIDlrnCIA ClA. NAcio
NAL DE SEGD__R05 GERAIS, AssociadoS' a três grau- J
des orgaruzaçoes: MERCERES BENZ DO BRASIL

IS. A, ALLIS CHALMERS M r.c. - CO e CIA. IN- "

DUSTRI.A,L SANTA MATILDE.'
.

/ Marcar entrev.stàs com () SIl. RIBEIRQ no LUX,
, HOTEL ou pelo �Nle 2021. '

,

'�j=-���"..w.--"�
.SINDicATO, DOS �RABALH�DOR,ES,
,NAS., INDUSTRIAS ,: -DE ,;,t.:NJ:RG1A
,HIDRO,,' E"':TER,MO";'ELt'; 'íCJL ',DE:

rLCRIA�Ó�OLI,��
, ," ',. ':,'

'

')

:,'''',

._ATENÇÃO,' BARB.l,D'·':';',
'CASA,' EM '" CAiASVIEIW:;"

.�
.'

� "� ,/. ,
"

Vendo-sé uma caca de alven;i.Í"ía; próx� .� ,lJ;a1l}�-
rio, ,recebi construldá, peta metaJe dQ valor 'reá,!:'

, ,

: Tr'aLll:,' com Sardá �a' r�daçáo �êste jçmia,I.'"
'

'YANDA, DE 'SOUZA"SAJ.US
,

�
•.

l·.

-

"�" �
�

.';" ':. ":''',' "c /" �!"':;' \.. ,',' j. '1":-.' �...

4? T.ÀBJ.o-:L1ÃO DE NOTAS 'E PROTEsTO,S �E1.ti GtMí;
EDITAL" /

FAZ SABER que está em <;eu Cart6rio' Pl!f1l � .pro.
,tc?tada ,,' duplicata n, '763, valor ér$� 1:0'20,0.0 vencida
:Cjapresentação; em que é devedor COllstrJçÕes CiviS e

Metàlicas,' rua Jerônimo Coelho, Ó2;, �est:i: Caplt\al) é'��lie-:
,

dor Éatestál ESt. Cato Ltda. E como não tivesseó'tldo encim-
trado o (Ípvedor nesta e.idade, intirhO-o, }fleló' presenté' Edi
tál, ,a VL' pagar a referida dupli,('ata, nêsté- "CartÓtio. e
mais os jlU'OS e custas, dentro de três (3) dias,6teis a cl:mtar
desta data, ou apreSe!1taçao das rãzões por -que, não 'ó 'faz,
sob pena 'de protestos,

,

' .

Florianópolis, 16 de junho de 1971
Alite' ReicherJ' Kuntze - Ofirial Mai'or;

-,'

'.
,,,':, �

VANDA DE SOUZA, SALLES':',
49 TABE7úIAO DE NOTAS E rÚOTESTo'S EM" GERAL'

, ,', E D I T AL
' : ; ; \' ,

F�Z SABER que ('stá e� seu' Cª,rto�io:pái�, �ê� :pro-
\ testada a/duPlicata n 765, valor C�'$ 2:Í01,20; v�ricida ',��

Cjapresen,tação, em Que ,é, devedor' Coiúitnlq0e's C�viS ',e,
Metálica" - Rua Jerônimo Coe lho, n. 02,', nes� c�i>ita),
e Credot Batestal Est Cat. Ltda, E .com�· não: tivesSê sido'
encontrado o devedor :1esta cidade, inÚni,o.o:' p.elo pr�sente
Edital, a yir pagar a referida duplicat�; nêSte Cartói:io, e
mais' os ·j'Jros de custas, dimtro de .tr,ês (3) 'dias ú\eis a

.

contar dp.sta d�ta, ou a apreseuíaç,ão' cl�S l�azões porque
não o' fa3 sob pena de protesto.

-

" \

Florianópolis, 16 de junho ele 1971.'
Alice Reicnert KuniIe - O�iejál Ma.ior:

'VEtlJ)E�SE CASA·
-

'"
'

De alvenaria com 115 m2, ('om 7' peç�s; área ,de ser
viço e gê.�'agem., Sitm;da à rua Alpteiçlil' 'Co_elho, 15-
(Vjla Opcráda) Saco dos Limõeg, ratar, no ]�al, dasf:7 ;às
12 e da:> 1.9 às 21 horas.

,,'

.•: Ir

fale 'tem u

curso; de �
.inl�UJação..

, '- I .... f

BI_uin�!lâü - (Sucursal)
- Um curso de desenvol-.

vim���; local integrado
será �eal!�do nps dias 21,
23 e 24; da pJ6xima serna

.na, nç. anílteatro da Fun

dação ��gional de Blume-
.·1' I.,:.

nau ... ",'
,

�s, píllestras terão como

tema, central o Desenvolvi
mento ,e' Organização de

\COxh�'rudàd�s,
"

versando sô-
1:�i·�; 'qSpectós, 'sociais e seu

, m:odo:' de ,organização den
,iro' d�:o,;�" grupo' comuni-

, , ,- "', �' I
.

,tál'io;! ,e� será desenvolvido
.. ,:p�r"��of���res . da ,lJni.ve'r-

, sidade "E'ederal de Santa :

',Cata�ína, ,:��pecia1izadas em,
, 'Seníços' Sociais e Comuni-

, tários., " c',

)NFA.'N.C!A ::
• )" i I" .�...

'

!

AiDir:�tiJrla de Assistên
cia:; Social da Prefeitur2
MunIcipal �de . Blumenau és,
tã pioino:vell'�c Curso p'ara
Prof�Ssôje's: de Jardins da
IÍlfâÍlda que será realizado
/.de� 28 :.:lie j�nh� à 3 de ju

,

lho ',' naquela' ,cidade.
•. of',' ,/0.,'
::', ,-"

;NOVA", ILUMINAÇÃO
.," .....

I

.

A,,�r'etoiíia :de Obrâs ,Pá
,
blicas ,c.,<iii ;:Prefeitura .de
Blüme�aü; ,"éíÍ1 n�t.a dÍ$tl:�
,OJ.li.da: ,�< inipl1.eÍ>;sa;. inforlPa
que\.já! fOl:<!m, 'l�ciados Os
trabalhós de: lmphintação

, da' nová, iluminação da A�.
nidÍt

, Be�-Rio, "no trecho
ji{ CóilêlÚido•.
·"As:"oJk�· encontl�am-se
n!l fase :de; construção dos
tUll!;la#ientoo 'de eoncreto

ia:z:níado! : reCebendo pOste
rio�nte, postes de JIletaJ
ci>m,"20 ��� de altura.
A, noVa;' iluminação,

' do�.
& de. iluminárias potenteS
voltadas �a o centro urba
no para 'Às 'm&rgeilS do Ita
jai-Àçú; '&'rã wn aspecto
agÍ-'!ldã\lef'A' cidade que 'lj.á
'muito, 'ik ressente' de uma

mel�or' paiSagem noturna.
-P_ ;'

.'

»'elegado do
IHPM vem

'I Capilal
, ,Nota distribuida pela

Sll));'D,eleg�cia do lnstituto
l'l'aéio:��� de Pesos e Medi..

Ida .. ,
está,' informando que o

riôt6 p�legado d.o Instituto,
, que' ass,u6iu " recenteménte
! às' funções 'páta os EstadoS
'd(; , Paranã. ,e Santa Catari
na, dey�'rá viSitar Flol'ianó-
1)ôl4> ,tíê:<>PfóximO dia 26,
quando,' será iiliciáda a Se
rr:ana; Nácional de Pesos e

l\"edld'aS.'

I Pór :oU!.ro lado o sr. An
�ô!,lio. AI,,"es; sub·delegado
:eest,\l ,Capital informou que
n aferição inicial de todos
os taximetro' de S?O José
sr.rá, l'ealizad'a na última'
semana', d.o corrente mês.
!la mesma pista utilizada
para :os hixis de Florianó-
i'P'ólis" ' à' Avenida -Rubens de
,Arruda,' Ramos.

"

"

1
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;
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TOM�Z
voe! SABIA

IN,D- li: ICOM. DE ,REFRIGÉRAÇ:AO LTDA. QUE TOMAZ FABRICA o MELHOR ElI[
i= A B, R I C A BALCõES FRIGORíFIC.OS, GELADEIRAS

RUA SAq,JQAp BATISTA SIN. COMERCIAIS. PARA BARES, AÇOUGUE;
FON,� 309$ ,:,_ �AJ,xA ,POSTAL 775 FIAMBRERIAS E $ORVETEBIAS,
fPOf.JS .:.... S. C� CÂMARAS FRIGORIFICAS E AINDA INSTA·

LAÇõES PARA BAI{ES E LANCHONETES.

, -:

Esportes
510 OS MELHORES POR�UE TOMAZ'

,

GARANTE O��� �A_Z_ .

-::-� _-_J
-,

I' (�

•
' •• 14.__ ••• _ ..• ..:,...._,._ .......-_ .•__� ....-, .:� ......"_�- ._ r..

o'uia, O[ ':0 m
•

'. , .� 'i
�

- , :. "

CapflQf: vê no, ':domingo
.",f', '"-"',, \

'··'.r L

1:': Figueirense,
"

::,:A ,ROdÇ1da .de' \ do�Ü(��� 'im5ximQ .r,e�w� número '46 d,a' Loteria; .. Es-
â 'iíenuÍÚma 'do ))irllP,'� p0,d� ,sér., pOl'fi,va." ,;'. 'i:

,

I,.

considerada como": das' melhores .. PALMEIR�,.)f; HE�ciLIO LUZ
.,

de qü��tas' for,á.rri ';�.�á}iZâdàs, 'rem .':Dois times que 'não tem: luzido

9Rir> ��áss�c()S, re�'i?rúi��.; � uni J§go . r{��t'e' iprimelr:-;). ,turno: ,.apes:�r . do

para decidir a. ponta; :,' r

. aIto:,custo dós seus 'elencos, fazem

.. AVAl X FIGUEiREN.SE " �, �, ��p,(3t#úr9' .1>�à: �;;'públi�O blu-
-

o j6g9:::reser�§td6 �ai:,a' ÔS' �lorià� ,
nlenllUens6; ", -no. estãdío "Aderbal

'nopoIttànps, c,om 10éa�, rnarcado :R;a.mq� ,',:d4'�,snva"; ,'o Pli:lmeiras,
, ....

pa�à
�

'o êstádio 'ti�cióIfb '
'KoI1der" . que do:mingQ' experimentQu nova

.

rêuni�á' 'os tradicionais rlvàis, 'A· Í:l,Ú;óta �m seu chão, �o�se'guiu a-
va�; ,(3 Figueirense, com 9 ., p:dme�� té ,i:tgor,á três vitórias apenas; dois.

.. i:õ :�reali:i:andó a prirheir,ll despédl-. e.rdpates' e' fbi deri:-ótado em cincó
dá 'desta primeira etapa. do .Cam., OP�1'tuiiida.des, estando com' 12

p'·e.9.n�tq,,' Os dóis ti�es einPaia� pontos pf?rdidos. O Hercílio Luz
.

r.mu mi. rodada.'de .doi'Pillgo; e ,siJ,- tem," tambéin, (3 vitorias, dois· em-

bem .que a vitÓria é nescessáría patas' e :ciÍlco del"wtas, Lo�(\: es-

R��'�:�ma
.

;r;nelhoria de suaS' pos�-. t�o jUntos na ClaSSificação.
. ções nQ côputo .,de· p'ontbs ganhqs
e�', "perdidos. Ó Avaí 'est.ái eom 1.2
p6;;'t�'s no 'pas�ivo' - 'd�z a' maiS
que o líder América � e o-Figuei!
rense ,depende do Ti'iQuna.l:" 4�
J.�stiç� "Desportiva'

.

para
.

'�ular
�s,e}Í�jÔgo ·de. domingo com o iÍer-
cílio Luz, caso contrário ,pbderá
, .�)}, _., '" '.\ ,

.

ser. cons.iderado· perdédor, o., qtj,e
���v,ª,fá;:p�ra.ll o' numero ·d�. pó�;-

_ t<],�. ;p;srdidos pelo 'alvinegro.: ��' <,

bem os ,q.ois que não 1em ,q���.
i ÇÜl,fil.i:;;,.çh!).nch� de vir, a recupe�ar
o cetro, ffi:�S uma' su"staricial Ij"Je
Jhoria 'na." clil.l3sificaÇão;· . isto �m·

, p.�rn.",em ,�erplos. de, renija',
.'

sabE}nâo,:
sé que às' .melhores 'art:eca:davqe�':;�'4 " ........

'. :.... .

{ -:-,"; 't ."'
são ..auferidas. pelos quadros ..Qlai$ ,

, ��>,�vidência. �sote ano; Aval ,e Fi�

gueiren!'1e estiveram. frente a !tren:
::tr.·';diín� 'vezes, tendo"na

. ptimé�ta
JflV,!}R8 a,.meihor o Ma!por 2 ,x '9�
na.. seQ"nnda ocorridp' empate sem.
,�be1-tlii'a Àe. cpntagiem/ éom .

a Jô"
_g.P'�erqerrançlo-se .

. as, comemôra..
-�J,.r.�, �9.;50.0 aniversário de ,funda·
São do F�guéir�nse.

.

"'."': ·AM.:I;;íUCA. X, PROPERA .' .
,

"( "",(.,�",,:,,�.'.. '

�
. " .

. .. ", .
.

A. iroda� oferece" C01nO p!il)ei-
p�F a{r�tiv.o ,o ,choqüe '. marcad0
',pJirâ' f,L:,cictade de Joinvill.e� réurlin- ,

.
do AJIlérica e prósper.a"líder e ·:vi'"
é��tid�r,

.

respectivanient�(' tenda
apenas um 'ponto a separá-los. Lo..
go, joinvilenses e.c. criciumenses es
tarão decidindo q' PÔ$·to, P�clPal 'i' .

e os locais são os favoritos dos�en,. "

tendidos. O' enc0I?-tro: �onsta:p;o \
.

·e··.·····..
.) �

Corrid'3 ,da
fouueirá,
nu �i3' 26

. . I

A multidão de .afíccionados que ria
noite' de ontem compareceu ao ."Adolfo
Konder" para" conhecer e. aplaudir

'

o

time cio Flamengo, que .na -ta.de. -de
domi ngo interrrornpeu .

a" lónca . sêiié .'

ülVicta do Botafogo no ,certa�,e, c�rio-
.

ca, acabou .conhecendo . ó . %!(�;da:d�lro
Figueirense que, com os. no.v,. s' ,refo'r
ços .conséguidos à última' ,.hbr�f ':',�.

,

contra 'uma brecha na defesa dl\ ínegra,
· no '�etor' esquerdo de onde remna for-'
'te: : defende�do' Águia que espalma
tendo

.

Jailson a.liviado a pre-sao >
ao

'seu arco.: :POIlCO dcnois. Diorusio,
.

das

proxiiriidacles da "meia-lua", at+ra com

violência e a bola vai de encontro fi

trave.. O iôgo tem a sua prirteira eta-
, pa .ertcerrada, tendo o .Figueiren-e mos

trado' riess�s quarenta e cinco minutos
..uI')1".fütebol mais técnico . e ccrnbativo

�léI:Q éÍe' revelar maior harrn .nta- con
. .\ ....

,

junriva;
t-

'

Palmeiras
"

JnBa. em
.

JolnviUe
.

,

. ,
:1

A':
��

,
.

, .

; ,

-'r.

Aguia e Ar! \-,. 'deu um'
. r;cltintiC:o

.

.
. ." "show" de .bo

..
la· .no . gramado'. ,tJ1.1.e.·,.\\.p'e., A tradicion!1-1 Corrida, da BOguei - �

.
. " sa.r de" esco rrégadio, não- im.·:TI.··,·Jitf. q··'U'e.·

'

Ta . uma. vez mais será' realizada' - "
. ,

"
, boas. jogadas d�"' lado a 'Jàde:: ;iiz�isem .•'na. capital do Estado, 'tendo 'c.orno- ,.

as delícias :da platéia, uma: "da, 'Jll�ió;les'promotora a'· Federação
.

Atlétiéa' .
.

. '

.
'

,

. .

.'
. já obseI;vada� �m .g.rama:do.'S' :,üe!. 'S.. ;:\,:O,)a.·Catarinense.' Qualquer atleta; -pe-. 'Catarina, podendo-se :calçul:ar ,â:,rei.id:a.derá participar desta disputa' -que . .... . '. -. .. .

, ,apurada, como. superior a:, ..se�';nt:'l mi'r .tem como cenário as p·iincipats vla,s . '." .. , . '. ,

. .', d'" ,.;} cruzeiros. .E, nrna' vez' mais; 's�nti.mo's,· .

-

N,a.·.· étapa.' final/ .. cresceu 'UI'!
Públicas do 'centro tia cída e; 'k' '....." '

.. ;'"' .

'.
.

.

.,
; quão pequeno e acanhado éo .estadi\htio· 'o Flamengo que equilibroli asTÔdas as corporaç''Ões :niHitares' da !'lla, .. B·'.o·c·"a"['IJ'Vn, .',' .

'.

".: "', '/:.. t; ". '. ;,'. , .

,
u, ·N,ú·jfl.íCio·dêsse período AriLLJ'] cedpuse(iiad.a� n�sta capital "serão 'COí1V'i- '." .. .< j I, ".".0;', ."

.

.

... /'... se).l' 'pôsfq � CaJdei,:a e Tiür ;j Arildo,dadas: a' participarem da prova a- O jôgo, disputado. corri', ba�t;nle)'ã�� qielhoranclo os d0is times com ',s dilas
tlética, marcadá pata noite' do pró- dor e e�tusiasmo pelas. ªl1a<, �q.jiJ',§�.' ,alt�·;:à.�ÕêS, principalmeJ}te' o Fiamen�oxirÍ16 dià 26.

que em certas oportLlnJ·dad·e·s ·r ..v.ela··...m·· . .,',

t,,' que paSSOlj' a aClO,na r mais p�,.j se '01'

aptidões técnicas apreciiveis, .�; ;oae.:�e·. ". eSQ\�.�rdp, .0 ;.F!8men�()· ataca wngosa
dizer qLÍe convencep' cQmo.' �sp�t:i�lho', .. ;�lerit� 'atj'1\vés de Buifio ql1e'ut'cga a

com o Figueirense impliessi()íi.in�� "'êai> 'Dibl{ísio '1tÍe, divisal'do �io l)�:n colo-
. ,cheio pelo. que mosti'aTam os" �eus;,' )0:' .. 'cada:, el)treoga-lhe 11 pelota, Fi� remata

gadores, com O arqueiro .Ágllj_}' �I1S�
.

,ra�iclo: Cf forte no canto direi',)
.

para
tituindo�se <, no' portento' 'eh· Tl )'10.;/ . 'ee: ., . onde salta ',Águia Que CO llSe,,l' li e espal-
cl.1ndpd0 pelo :centr'àh zag.uei�:,/ Rçye.s'.. mal' pa·rn escanteio,. que é b,l' ti) Sf'I1l

que jilSfificou a' fama. de que '{;':lçY ]J"� '.' (eS'l]túdú, Segue-se A()Va su::,slll�lição:
cedido, Inegàvelme�te um ,dJ3

. "intiíg M<1zinko 'sái e entra Caco .

completos em su�. posiç�o: qú.:! 'jã. ·p,asc.
saram ,pelos nossos. gràmf\dos: iÓlltroS
que brilharam foram Buião,., peqllenO;
mas ve1.o�, v,alente e il?filtl:a�,?�:, .Íein :i-.
nha e Chiqninho' uma! dupla' e,"tll,rltO:!Jo
cenlro da cancha, ·com 'o prinie� �o .mAis
,téonieo 'e o segundo .mais: rapidoi ·e. t'iiR�'
tribuidor; relé .� 'Árí ta�bém;.��ce'kn-;
te's na' meia canchf\; S:adà I:' C!iiu:dip I'

.< dando grandé trabalho' ã' r�:agl�atda'
.

"contrária, o mes�o filzencl�·· ·Caldeii'a
: e Dionísio que .fizera.tIl Jails�li: � Bei�,

dispendérem. todas as suas' eile'rKias' pa,'
ra que 'êles não enc�ntra�sem'·.:) -cami�
nho do goL Os demais andanm bêm
com exceção de Arilson, Fio' e ·C2CO '

que nada fizeram., complicando',
principalmente Q colo�ed.: atacruite ;1'n
bronegro que se constittliu .na· ãe,cep·.
ção do \!spetácuJo.

A �epre;entação" da,. Sbdedali�
Esportiva Palmeiras de

. Sao' Pau,
lo, atuai detentora .

do' 'título de
campeã nacional, e'

.

Sulamericana
d� 'futebol de salão,' '�stúá Se exí
bindo nnêste final' de' semana, na
cidade de Joínvllle.

'

.

.•.

�. ", ,. "

.. �lEGUNDO" TEMPO.' ',','.'i .;' ,1,,,. '
,

'.

,.

I
,

I
I

pOllCO

açÇíes Será esta a primeir& apresenta·
ção do clube palmeirense na cida,
d� 'de JOinville e a terceira em

Santa Catarina,' pois aqui em' Fio,
'rianópolis já se exibiu em' duas o'

portun,idades.
O adveísário do elenco palmei.

'rense que como sempr� tratará
como sua: maior ;'õltração o atacan· ,

te Serginho, o "pelé" 00 futebol
de salão, no Brasil,· s-erá uma se·

leção da cidade que já realizou
treinos visando êste difícil com�
promisso ..

Remo
I?o Rio informam que "com boa

apresentação do dois sem e do dou-

qle, 'centro do programa de
pr�p'ar,'1tivos para os 'Jogas Pa-

,

riamericanos, o técnico Buck fêz

.atirar na Lagôa ,Rodrigo de Frei
tas ..a' seleção Brasileira de Remo.

.

Tôdas' as guarnições atir.'1r�m
qua'tTo mil metros, com reduzi
:do intervalo; e 'O dois com mos-'
trou sua atuàção' que está subin
do. de produção', a ca�a treino. Os'
resultad.Os' regiStradOs

"

pelo dois
sem. taiubém foram consider.ados
bons.' Os tiros foram da' dos' sob
uma chuva fina e bastante 'rrio.
i Os, dois com cronometrou 3m
40s. para o primeiro' tiro \de mil
meÚos; 3m 46s.. para o segundo
e 3m ·40s. para o terceiro e 3m
36s. paci o "quarto. Sua guarni
ção

.

é formada por Manoel Tere
'zo Nôvo (timoneiro). Magioni e

Carnava1. O due);>le de
.

Harry
Klein e Belga. jaSSínalou 3m 9s.
para o' primeiro tiro de mil me

tros, 3m 29s. para o .segundo, 2m.
15s, 'J),'1ra o terceirQ e 3m. 9s. para
o quarto.
Os �ois sem de Janjão e Val

dir realizou apenas do�s tiros de
mil, metros e registrou 3m: 4s.

para o· primeiro é 3m. 25s. para
o segnndo. O dois sem de Ban
cow e :Erico' fêz d primeiro tiro
de mil metros em 18s e o segnndo
em 3m. 38s.
O movimento (ie barcos pas

nossas' d1l:'1S baías tem sido fra-
co nêstes últirrios': dias, em .vista
do frio' reinante. Vez por ou.tra
uma yole raga as águas integraça , '.

por futuros.os a�ros do esporte
.

da cangagem.
O's "cobras" do Aldo Luz são

os que estão. l.evandb a sér�o os

treinamentos, cOm vistas.a sua

particip�ão na �gata Interna
�i;onal do Sajônia, no Paraguai,
dia 26. Os aldistas, como se sa

be, disputarão os páreos de dou-
, ble skiff' e quat:ro com timoneiro

e já marcaram a data do embar
que. Será na próxima �erça.,fei
ra, po.r via terrestre, retornando
dois dias, após a ·regata, isto por
que os festejosl do Cinquentená
rIo do Sajônia irão até o dia se

guinte, dQrningo.
No Martinelli, que domíngo pe

la manhã efetuou' proveitosa re

gata interna; seguida de uma ser

véjáda aos re.madores e dirigentes,
está tão .sbmente aguardando as

reuniões. da FASC para adaptaçãQ
ao Código àe. Regatas" d,as '

nO,vas
normas que regem o espote do,
REMO no' BRASIL,' deverá 'sér
inaugurado com 7uma. regata em

homenagem f-t . Independência, no
qia 7 de, setembro.

---'o -,
Por sua vez o :Riachuelo ·.domin

go
.

efetuou· a' posse da noilfa dire
torià, tendo a frente esportü�ta
Jorge Márques Trilha. (') ,Grêmio
da ,Rita . Maria: que sextli-feira
completou 50' anos de· existêh,
eia, comemorou. o Scontecimento ,

com festas junInas sábado' e do
mingo em sua· sede. social.

.; H,ARROSO X CAXIAS'
'Na .ci�:l-ade de rtajaí; 'jog,am Bar

l'OSO x Caxias,' constituindo um

dºs:mel'hbT� jOgos da rodáda. Na
·rocrada: .

que passou ambos atmt-
, iam foi:a de' �eús dominios, serido
melhor. sucedido o Caxias que ie-

, ..... \ ......
"

..,
.

.

, iP_U ;;11 'melhor . sôbre o Palmeiras
.

, pôr 2 x;'-l; 'enquanto 'que, em Brus-

:.ql\e,�.d alviv;Mde .era derrotado pe
JQ .'escore minfmo, pelo Paysándú.

- FERROVlARIO X INTER
.'

· :,:'�.�..:Tup�rã� , doi�: times" te�ta
,rãR�' a. recu�eração:, Ferroviário e

( IIit�linaciqrí,a.I,' dois, outros _que
hêste, t�n.l(�:· rem ido aÓs tra,ncos
e :h�:rr:wcos, sendo. dois outros, que
·nao asper,'l' o título. Poderão, no
eritah:to, efetuar' �lm bom jôgo.� "

..
'

.

\.�'."
" .

:...\os 1'5 \minllto�, . depois' de pass1r
i : por: !r�s -::ontrário$ .em; jOf(adf" esneta·

c.úl:nes, Caldeira. vê-se .i$olntÍ "., /cli:mie alicias
..

diversas
,.' q(j::,arqlleir,0"I�)c3r c

..
alii'o, fort;' :nclo ,o

.' '. ,balão, 'de cbllrO 1Ç'ateJ' 'na trave pafa na
, ", vo·ltit 'ü',ter áos Óés'·de Fio au�· tlesnú:;.. ,.1 , t ". • ..

'diçn. attrand6 pela' linh;)'. de fL!l1do, Três
•

J '1lJi6.�ioÍ; a1?q,� e Bi�cilciro 'Áç"iJ torl11

: a f;mpolgar a assistência,' com, nova e

· éspefacul'ar intervenção,' e,p,\lmando
.' 'par� escanteio forte chute de Caldeira.
. Volta a' i ll'vestir o ,F18lilen!!')" ;'ias o

àtaque :atràpalha-�e. com DFHllSio e.

: Buiiío
.

errando o "chl;te di::\llte dp, meta

de.' Águia, .A seguir Milton .·enií3 no
· higat de Dioní,iol e' logo nf! ,ell nri'

rq�iro lánce falha diante de ;. (!'lJ:.i qlle
.' defende fácil. Ai'i sai e entm Lulmar e

c6m mâis algullS lances de �iJll00S os

là:dos. or:enco�tro termina, aCdsando o

'e�core cle OxO,

- O qrêmio rejeitou upa propos,
ta de comprél elo passe do seu ata,
('f·nte Alrindo, feita :'! direção do
ch,be pelo empresário paulista Mar·'
bu' RamoÍJflini, que se encontra em

pôr1.o Aleg':e acompanhando a cano

tora americula Ella Fitzgerald. O

'cJ'lpresário ofereceu Cr$ 150 mil
relo passe de Alcindo, que embora
fora da equipe principal, foi' con·
siderado inegociável pelo presiden·
te . do Grêmio. Sr. Flávio. Obino.
1','181'he Rapondini após ou'vir a lle'

p,2tiva do dirigente gremista lamen·
bll a reCU3a de sua proposta, co·

mentando .

que Alcindo' 'poderia
chter em :�ão Paulo, uma nova pers·
l)ectiva pélr:l sua carreira, porque
"todo 0 mllndo gosta do César do
Pdmeiras e Hl considero o Alcindo
Um César melhorado".

- João Vieira de Melo', O' primei·
!'(, nlilion5no paraense 'qa Loteri} .!�.Esportiva - foi um dos gal.b'\dor�.ltl·
elr teste 45 - vai empregar parte
dc' seu dinl,eiro na éonstruçãl.'} de
um templo batista no bairro do Mar·
co, onde re3;.de. Pretende :;linda, com
o dinheiro, concretizar ljm sonhó
qUE' alimenta· há muitos anop: cons'
tnür na sua. casa umá s'ala especial·
mente pa1.':l. orações, Protestate, da
IC!l eja ·Batista, João, que tem 66
anos de id8dc, 10 filhos' e 43 netos,
diz ql1� o dinheiro,' Cr$ 1.031.439,25
_, a parte que lhe coube no rateio
-:- não' modificará seu modo de vidà
}'umilde,

.

Com êle, porém, podera
�jndar seus filhos, todos pobres,
cnllstruir.do uma

(
casa· para cada um··

Dçpois clis,sv é que 'pensará o que
fazer com o dinheiro ('{ue sobrar.

- Dona Joséliá Sampaio ele Caro
\'i' lho, residente em Fortaleza, acrr·
tou' os .13 'pcoutos' no teste 44 ,da Lo·
�c'l'ia, Esportiva, lnas perdeu o eli,
nheiro· porque o seu cart.ão não eS'

tmra no C0l11putarlor da Loteria Es'

pOl:tiva., Ela agoril v,li processar a

Lc.caclora de Automóveis JAda" co11l

rrd,e no Rio de Janeiro. na Rua Mariz
<:' B;)�rros, para conseguir desta firma . .

(\� Cr� 13,26í ,00 que' não recebeu da . � I
LOf,eria, roi" jogou em Fortaleza
nmn suhnosl(. não andaI d8qup!a
o],f'�nizaçfiú O marido ,de Dona- Jo'
�éli ((, Sr. CJrvúlho Ni.JIlesa�, vai le'

v,lr o cartJ;o preiniado para a polí·
tia FeclenL pedIlldo que seja tal11'
bf:.m! instilmildo um inquérito para
anurhr as responsabilidacles 110 ocor·
rido, \)oi8 com o seu jôgo de aprnnS
C]'� qOO sua mu1l1er acertou toc10�
.... �" 'f C"\ �. 1 _:...:: I

•

, >

PAYSANDU X RENAUX
, '·Na .' cidade de Brusque, vão jO
gàr· .os clâss�cos adver;sários regio
;nais, no eneontr0 que, dada a po
,sição 'de �bbS, é considerado co'"

plo·.'o menos<importante da roda-
da:'

.

\ ,,'

o escore em branco, ·pãra .sermos
.. �., " ..

Justos e exatos, caiu como un,a; luvà,
.

mostrando que. os atacantes embora
dando trabalho às. retagtlatdtis, ··foram

.

inoperantes quando as �ndH':0:$
.

de
encontrar o caminho do. gol 'erartF 3S

melhores possíveis, falhando, t'in sónieo
te, por falta de pontarià, nios�:'a�dd .

aJ
glll}S que estavam d'ominados lJI?ió n'e�
vosismo.

AR1UTRAGEM. "JUVENT'US FOLGA
A$sim, folgá na rodada a equipe

40' Juvent'!lS; que é a terceira colo
cada, com' séis. pontos' perdidos .

O 'grêmio tiosl.i1ense naturaJ.mente
, , I

-

estará torce�do
.

pela vitória do
PrósPera" sôbre

.
O lí(ier' América.

· Os' j.ttventíno na última horada do
turoa enfrentarão o Palmeira em

· Riq� alo Sul.
.\,.J,.

. 1 Na direção da partida fll"ci;.I11oU o

sr.'· : José Carlos Bezerra, indi;cutivel
mente o melhor anitador de <;;1Ota Ca
,faTina,' Seu deseinne�ho pode �er con-

..sidrirado como excelênte.. .

PRIMEIRO TEMPO
os QPADROS

..
.;.

A pugna começou corri um·· ... 'raso (qe
vinte minutos, pois cómeçou '.J� '41;20
horas, debaixo dé intensa ',exptétaJi"a
e um certo nervosismo. Logo Je ,saída
já o público aplaudia o time kca] que
.

se mostrava melhor entrosadt, Aos
7 min_utos, Arí entréga a Cl2ndio que
chuta fraco, proporcionando a Ubira
jan, sua primeira. intervenção, '"\ps. Ü
minutos, 'recebendo de saab, 'Cláudin,
de -fora da área, bate forte e rasteiro
e a bola passa raspando á tr,'ve Fio,
que nada' havia mostrado ainda,. en-

;;:�Imérica ,'.f
.

;lider. .

'."' .

As diJas equipes atuaram as,;irn cons

tituídas:invicto[ I
I

. FIGUEIRENSE Águiar; Pinga,
JailFon, Beto e Fernando; Pcle e Ari
(ZtI!ma�); Jair (Arildo)' Sado, C'áudio e

Mazinho (Caco),

'. ;

"iGO�.�s res�tad�s. qa tUtin1ir<,
dada o cer�ai:ne estadual ,pá�.soll' �
ofere(!er a seguinte colocação�.

�)"
. �Sbmente após o encerramento
dO prelio de domingo, entre Figuei
rens'e e Hercílio Luz é que se to_

fi'1.otl conhecimento ql<1e . o apita
dgr David Kappel fêz constar em,
Silinula que havia espulso de cam

po· cinco jogadores do Figueiren
se; 'qaí' ter encerrado o j ôgo na

�ue� oporbuRidade,· isto é, antes
dos 15 minutos do primeiro tem

po:

,FLAMENGO - Ubir'ljilra: (')nça,
Reyes, Washington e' R, Nettol; 1 in�\inha
e Chiquinh9; Bllião, Dionísio . rvhlton),
Fio (Fred) e Arilson (Caldeira;.

'�,:J. .o� lugar·: América com 2 p.p.\
� ,2,0,- Próspera eoro 3
',3;.0 :,:, .Juventus. com 6,

c. .;.1.\'2:::: Ç�ias c9rn 8
o: 5'oq ,:--:,Figul'lirel'lse ,com 10;.: ." .'

: 6.0 . ..,.,.- ;Internacional ,coro iII;
,:�7:..�:;:":'T,�.4y�,. PalmeiraS, ;�a.tt0SGr
e Hercílio Luz com 12

.

1,' I
,;-?n .. ""1.i�e�.roviári(1)-., e ". P�S;!ln.dú
GP'�}3; . . - .'

,
.

. ,!:},0,;-< ,.C:�rloscRenaiux com 1$, :p.l),

'. ("

',�Nl1lguém sabia, nem 'jogadores,
/

riem bandeirinhas. Nem mesmo (1)

delegado dá.· Federação tinha' co�

nheCi11lento de que o árbitm ha

rifl. espuÍsado de campo cinc�' jO
,��ores '. do. Fl&Ueirense.

I�\"" T"�'., ,,\

..� pr6i�i.1na '
..rodada" a· pe.ltú;ttirn�:

49 }urpo, ..mf!.rca os·' Seguin�< jo· .

gos·:, ,.. ..(.

t;���,; .:r0Íl;1yil1e: . América �. ptós�
!!�,!;.a " .

,., I" i·
�,�!'ls� Capit'ftl.�. Aval x Jr.i�\Jel�
r.ense.· ,

�� .' �."�<_�""'. J
••

'

>;.J,lJ�- J:i?t'jaí, - :Barioso * ��� .

",;E!m, ,,;J31umenau. - ,Jlalllle�s -

�

I!eci:_qm� . Luz .

. .' .

�rn::< 'l'ubarão .,..... Fer,oviá;.riiQ·!:fi
Internacion'al

'

. �� ..�Brusqu,e: ..... P!Üj;tmdú :I' Cár..
lo.s:'�!1-�l,1a;llx

...,....

'Caso. idêntico r.to que' ocorreu
· com o .prélio) Metropol e' Interna-

I etop.aJ 'lie J:,ages. dirigidO por Ma
tio COrrêa, em jogo válido '. p'élo
e�t3du� cã.tarinense em 1969. I
'1"""

Fi�ehse protestou junto à
:f!edeJ,"açao 'Catarinense de ,Futebol,
(Jevendo inclusive providen6iar
�erfilãÍ!) .da Federftção

.

Gaucha.", pois
os qirigente$ 'do al.vi-negro :alegam
qu� Q referido ,�pitador foi espul
ao da Federação Gaucha de fute
bOl. '

Estará de folga. n,a próxima r�"'
dad:a a equipe do Juventus d6 .Ria
do Sul, Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDIFICJO SAITUS DUMONT'
. CR$ 350,00

Mensais situado ao la�o da Ptaçã..Santos Arrdra
de prazo de entrega, março .. de 1972. com-as mensali.
dades acima sem entrada, final'Hüados: em 15; anos
as suas ordens.

. ED.· SANTOS ANDRADÉ ,---' Ep. �rENEZA ........

ED. AUGUS'l'd' (PRONTO) � nn SALlJ,ANHA DA
GAMA (financiado, em 15' anos) "._. EÚ. VILA IilCA
__:_ 'ED� PASSEIO ,,- EP..TANGARA �'m. MURICI
- ED. DOM IGNACr() - EU. ARAUCARIA - ED.
PERNAMBUéo,� E'l;l. DUCA DE LACE:R:pÁ.

Pata informaçõe'l 'e �endas A Vêndéd0ra de Apar
tamentos Santos. linóyeis I;tda. Praça )Sa11t05 Àildrad�
n. 39 _:_ 19 andar -'--, Fones 23-3353. ,24-14-88. 24-1491,
24-1493 e 24-4462 �. Curitiba. .

. ;

.

. Horário das 8, às i9 horas, inêJusive áQfl _sába-
dos. domingbs e feriados.- '1-'

Não
.

fe�hafuos nàl> ·refeições.

GUARUJÁ
, ,

Ondas Médias 5.000 W T �as Curtas .....

Frequência Moduíada

(Programação)
00.00 - ABERTuRA

/
.

,

06,05 - Vida Rural (Acatesc)
00,30 - Alvorada Catarinense'
01,05' - Rádío NotiCias BRDE
07,35 - Musicá Pôpular .Brasilélra

08,00 - CORREiSPONDENT:m CIMO'"
08,lil - Peça o que Quizer
08,55 ..,... REPóRTER ALFREV
09,05'-:_ Viva' a Vida (Luiz Aguiar)
09,55 - Rádio Noticias BIIDI!:
10,05 - RADIO ÍEATRO - NOVELA'
10.35 - Só SUCE{;SOS
10,55 - RADIO NOTíCIAS .BRDE

j, 1(05 - Show da Cidade
, 12,00 _. REPÓRTER ALFRED '\,

� 12,10 - ALMOÇANDO COM MoSICA
r

,

12,35 - PERDIGÃO CJJMANDA O ESPOriÉ1
12,55 - COR1)ESPONDENTE CIMO
lfí .,rv·:::" GR!�ND1;', :·"PL�etRb":, "

.

14,05 - Só SUCESSOS
14,l'l5 - .RADIO - NOT1CJAS BRDE
15,05 - Iksfile da Juventude

16.95 - RADIO TEATRÓ _:.' NOVELA
16,35 - Só

I SUCESSOS

I 16,55 - RADIO NOTíCIAS BRDE,

I
' 17,05 - Só SUCESSOS 1

I

f I' 17;� - REPóR1ER ALFRED
i::, l8,00 - O INSTANTE DA'PRE('E

tR.lõ - RESENHA INFORMATIVA
18.�5 - VANGUARDA ESPORTIVA .1

.18,50 - COR.:RESPONDEÍ'nE CIMO
19,00 - A

. VOZ DO 'BRASIl.
20,05 -..- PROJETO MINERVA
20,35 - O ESPORTE EM REVISTA

21,00 - CORRESPONDENTE C1MO
21,10 - MUSIRfMA ,

22/00 - REPÓRTER ALFREP
, 22,'0 - A NOITÉ � NOSSA

, �
..

2:l05 � ÚLTIMAS MELODIAS
i

i '23,30 - ENCERRAMENTO �
_._-_.__j

:� TRABALHA CO� PLASTICOS?
�l

;; \'ENDE PLASTICOS?·
então não pqde desconhecer os preços e ::J fabu-·
1050 estoqUe das

LOJAS SCHMIDT PLISneOS
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.
Plásticos e esvu'mas para estofadores.
VAREJO E ATACADO

TERRENO �, V�NDE�E
Vende-se um terreno com rasa, quintal de vel'dura

.grande, cocheira,' água encan<lc}<: no final dó terreno. um
rio que pode por água no teri-er.o todo - 200 metros 'da
linha de ônibus da COHAB - Barreiros. Tratar no local
com Egyy.io Manoel da Silva.

- JARDIM BELAVISTA
Lotes prontos p/construi�·. Rápid\l valoriílação -,. Zoná

Alta. Próximo ao Campus' Universitário.
Entrada Cr$ 500,00 - Tr. Tirndentes, 9 - 19 'andar

CERTIFICADO EXTRAV1ADO
Foi extraviado o certificado de um automóvel Volks

wagen ano 1971, côr azul diamante .placà AA-8541, motor'
n, BH-192.444; chassis n, BS-05fL 118, de propl'iédade De
Aleixo Alves de Souza.

'

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

LAMBRETTA nOUBADk
Foi roubada uma Lambrett� na má Vàldêmár Ol1ri

I 'ques, n. 599 - Capoeiras, de llropfiedade. dÓ si. ,Ivo' Sil
veira - Lambretta 1968 - jiJr.ra 258 - n.· 'ftÚlfof·. 'l

•• ,

150R-0324 - Chassis LI n. :tl!,t) 3'76.57 -- côr Gelo' e IVerde
sem às saias.

\
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INfORMA .

� t'
,

,
.,

"

"

WILMAR" ·HENRIOUE IEeREI
. ,

{

O Presid�ntê pá Associação �édica Brasileira, Dr. i:"
Pedro Kassab;, àe.ve'fli ch�gat a' Floríanópolis, a fim de ,,",.

partícípar dó 'F(urnn de Debates ihstituidó pela 'Assem- ::
bléía L�iisl�Ü;à :dó' Ê�f,a.dO:,� : '., .'

.,

, . (.".I/""'.,' 'I

.

"..
, , [. ;', ;1 ,,'

�

I .

." !,' <, .' I' .
_

I

c

,). '0. Presid�rite,da;AssOci:áÇão Médica Bmsiteira,pro-
\"

� ,

" ;:'.�.;::! I
, '. \. ,'�.• '

, '.J'
•

" , •

nunciará.,cometêI).cia' sôb'r!iho tema "A Problemática da '.
�

• '-J .', \,'.
'

'

... - �.!' .' , '. I
.

i\ssistênciâ .M.éâiêâ' no ,Bras'Jr", àS 19,30" horas' do d�,17
, ,clt> CO�I'en�; .ti6�'pie�átfb :dl1 :.:Áisêtnbleiíi. ,. �.'

,

.,� .�j,.�r<.: '< '�';;,.'
. r.�, '

• '�,,'
•

«,

,

Tudo para sua coJisti'uçãõ
Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931

Caixa Plástica siJ;,tfox;.3;P:à 150rnm x �oornm ao prêço àe
o-s 16,00. '

/
J I .'

SIM.Ue.ATO DOS "UlRNALESTAS P,RO-"
.

COL,OMB�(l ,FA�·(ÁNAJ�»'SE 'DOS·.'PORTO$ ,cj:rfiR:tRÊNS':",:_�L'.. "","'i

FIS�J�HAIS �E 'ASv'A,.s"cNT� CAT�BI�A �

..
o. �ovêrn�'dor "Colotnb�' SaUes, f�Z � eonferêÍlCi�'-em �'�� ;::� Y.��;i�Q',:'�i, :���'à���õe�:' ::. '� ;:,:;,.=.: :t13i' ,�,

: :,,' . . .,.' - _,;"." '.' __.: $'üti,rim.entO"de'em1Jarcaçoes� €mamatenqao -eom-
.pÔtto Alegte' aos partIcIpantes iilar I Coníençào: '�,a�ló.- l'

_

"

" : > � -

;":l" ,.' I'� .! ': , ",' . ' ,\ ,-', "«'
, 1 d:" Pdrtós abófdándo a sítuacão 'dos, portos bra- b,üS��vél .. "gêl.ô, ".e_tG��';,,: _;,1' ,

" .:' """" ",:;, .

na F " .
.

""".
\ I" L'''d'' "'cllsttib ,. -, dô' P cd" """""";<1:'"

'sileir0s e em. especiàl aos de,Santa .Catarinà..,·. �, . " ': e,�ç!1_rg;� ,� '.' "
" :U9ao: €l�T_l! p'" s . -"''''�'

, 86b1'e b i>át,tJ: de SãcJ Francisco 'o Gover,nadot�:- ,. ,'," ,�P;J\?_��',I?9 ,�ÔRT�,: ' , .: ':: .....
,

f' ú h m rrdamento o Programa de a-In- ,
,b, .l�al '"seteGI:Op.�d,o _"de�era, preencher' as segum·

lImo que ,se ac, � e a
'.' t s (6' tÚ;;';';e:';-"',-" " " , ",

,

"

'" '
..

pliação e lÍloderfiizàçâo, à cargo! do DNPVN. compreen- 'r '.� P';'>t�' .,: ," d ',; ''', ',I., "i ,� l' ,

d' ., .;,,�,�,
.. ,,;,', � '. ': .

". ..
" '�'.:::I1 'W),r"Sé ,etill,pçnto. raZOtlve mente' Is,<an",,--;Gtas

,dendo ClIJ,CO PP?J�tO.SI quars sejam:
"

.' ",",', . ",<!, ,",' ,', \, t:�.,�':',',".,,:!\'-"'" j ,'_
- , "'"."<", -,.""1"

O' ',", .;t.,. t
- .

d
.

t�..
',. "'... . zonas' Jltscosas, ,," ,

.

I ."
" ' '" o, ",_ �'"",

1...,.-'---; ,Fornecnne:t!ttéJ e won agem e 1'e" ,gtpn�a",-, " ,'). "" �;, ,;,,' ';::', , )"':, . ";" . .'
. ,,: '\. ,

,
' , .', ., .

t" d
.. '" , '

'. "._. ;é.'OI:eseHtat''' cnnt:h«oo!i de ,a11rlgo ,nattfrrus· ir·ou
tes PI:) colufüt'e, pórtICQ macIço gIra qnos, e�alillOfia-, _". '" \.'.. '1,í7: l,"" '.:: ".":,. . ", " .' .... '<>""1."'"

e to "�le"'tr'c'o "ó"e1's e' com' c·apa"I·da·d=··de 32" 't- .' a!ttrf�ela;lS,;,em,,'t1!l.�isqJ:l'!l;t Cl-tcustanclais lí,{e temp0;�',�4 '0'

m fi '::::, I .' fi; Y . . '-< .V � 'i
. � ", ' .. \ II "\ .. )),! ,"' -' lI', ( �, ." , � .\.

' ,1".., ."."

'�,o. �., btigage.;n \aht�, hà, l:Íarr� 'g�antQ,'fiicI?�dia"de ", ',:�.�.,:·;f��Nt�i";,���� ,a:te�9�_d;�s e��arca,ções.;.d.e,e ,�a
• "",'k .. l

.' ;; •• _
,.

q
.

. " .' .. ' .ra,msp ab�rto"ê!Wl; ·qualqtie.t co.ncliçao- de tempo e ,Iú-
Evoluçao,

,
,çom ,a,. d}:!,flrtlçao .

da' renagem, .. necessat;ía- na ..... ,

.

','f"; ",".i·'''·".; ,,'-" "'1 ,'.' ',' .
,':,

;'
..

'

,'. ,<�'�

B"
".

E I
- ,',

d 200'000' 3" A
.

t d·· ,;·y,el de, ,mare;: "J, ",',,, '.'" ,: .' "
,

.

"
'. �"'�1< ..

, aCla.d� 'YÇluçao,.l:J.ue e. e ,'. m. ,pfJ;.r,e, .

.8.... ,,,';';.,!:' ..:.,,"",,:.,.\ .•.. :/."'>Í"-<� ·f.,
"

,.�.... ', .... , M'" ·t"!'�.

drenàgerrt:" da 'barra, áéfia�se ,em fase de éstuÇto's;',pre:.· '1;:,' +""p�s.ib:\,:eô!riveriiehte','Ci� '6ht·ençaô 'de 'lr0fui{Q;ig"ãtle
vendo-se' o .. aprofundá�ento nna cota' de 8 ttí. '., ,;', •. " °âe',':kcês�ô "SÓ 'P6ih)".'e': bkcita� Ibero- -c�'mó de: su!t:':ma-,

, ,,/ . �"
"_, ,'!,I'.;. -� -,' /�",,'''., 'I"� '.I'., ... ".,\"-' ....'.,.,� ...�. 'I,.' -""�'1'

, 3,.'�
, __:. Ob'ras çOrl1p'lerpentare11 do, cais: 'recU;perà"·.':· �ut��çàq; ,:' 'I • ,�i:' .: _; .. ': ,

..; ,

.': "� ,. _',.... .

'

, .
":,

'

çao do gais; linhà's�fér1:�as pam ,guindas�es: e 'pal'l'i( 5U;- ..,' ". :";,:ll\,'t0.ç�çãt?,'r,eSti�t�giüameIlte 'escólhida' cdm ,Vi�tas
• •• �

•
• ..'.", J ",.: ... \I. ,+. ,I. �. f < -/. • � I _ '"..._ "

gadores:. ,Ob_r,a: ·em '. fas,e de projeto. .
" ." , à ê�istênci{i, -bu, 'pre>visãó·:dé meios' ',de "'cothtlIÚ'cac;áó

,

4:°' ..... co�sÚuçã0'. dé "silo' para cereais e, fó!peci- �'�I�Órfi,.· ,

,'"

i�(.:ql����çÍp a�:�e.fx��� ..
'

l.
.

',,'
" .".'

mentio/:e montagem I de' eqViparn,entos: COhstttl�ão' �'> ,.,:0, ',,+,\'�' 'mli�átié�. cd.e· . iÍllplafl.ta6ãó' progressi�ii""'do
de, Uql' �ilopa�a, q�reai,s , cQm capaçidacle pata' S"?�(Y t.;

'

..

'

:df��Õ$m"'�,:Ílê,t�Ú�1;iO;_:: ,.' .':' ,,".' ,;.
:

<
.

'. ·l�..,,:, �;;.
"

'

com 8 células com .tôrre ,de elevação;· '.
'

:. , �,.<.·I ''',:'' :;!f�$si?il�}1Il\t;i�,�_"dç!,pe'rmJtfr à ihstalação de,.o,üttps
. Fornee�ento., e instalação qe equipamentÓ' .. para ....êítJ.preefi@b�ntós;, '" '! '. " ,', .:: ..

,. ",.
,.

,

. "." "".'

mQvim�p�a'çãO, iritetna! \ C;o� sugádor jilhto, 'ao
.

c��Us,
"

��, ,: ,,-,;....::, Ateà�'� �dj�aG,�ntes' pata; f�s' .�� àssistêrtcia dos
'.esfêir�s·tr�rispÓrtadoras entre' o cals e ó sn�.; �tÍl', lim- : �s�tIq;rê�í\u'a� ft\Íj1:ili�S!" Ef pe'ss6a� engaj�do'; ,,� é,;: ;r
.
bos 'os senti<;lós.·· . ,

"

.',
"

.

,

'

'. .

. :
\. '__:': Súfi6iénte: .:cspaçd· ',:R�ta'- ; futuras' :exàri:sõ'��':d�

, ,

.

5.� ,� Consttuçáq d� 'r�'d-e dé energia elé.tr�.ó� ,para :)?��lá���(Pb��Uª'fi�$: �Clj:tsLve '"dci \atividadeS. 0��,-'
gum9.a;:;te�:., " \ ",' - ".

,. ':, '.' �ní1l,8 ):tª<tyesc,â.- :;,.:' ,'/:j' '::'.(, '.- _

'
.

.

.,.

.

.

Ta;is :in�lhc)J!amentos, ..t�Q oportunaméht�, erp.pte-
"

\.' �-,;UIli1:.jI?9�tP,·' g�!�JJi1�tr'te, -consiste etn' t,tin ·conjúnto
,endid0s' pelo DNPVN, vêm sublinhár ô Cr-e(:icérit�. "l'a- de, 'estruth,tas, a,rtifiaiÍl.iS;-� que tomlÍí:n especiafu,énte
pel ho ,Pôrto, �e; São Fril-neisc{j do' SlÚ COIT).O' põfto : Vâ�t�getit ·.Q_tlaHdol e:iÍ:ist�m e�A condiçÕes nâtureis: 'Sen-
de opção :w,ra ,,05/ élinl;>arqut;ls até agora feitos ,P�16,. Pôr- . do;' (U�foeh�i9�ó ': � : t}a�alb()

!

;attiÍ}cial,' a o"� 'CdriV�mêfieia
'\ to de P�ranagl1á. q�e ,enfreJ\ta )lll1a sa1;Uraçã6 e, "de- ,d�' .. lo.�i�ção:,depen� do �xâ.fue, das vantagens 'iiatu-

-'l\' rnourrage" ;.oreSQetlté,: ób�igàndo aS ajltOridades ',por-
,.

:-i�i:S'�Q�sistente,s: ,:�p,'l��o"da anáÜsé sob o','ponto,;cie
._-

I
tuár.ias

_

a dar.em, prióricja,de aos· �mbarqu�s 'da,s, '�ras ,

.

ví�ta '·g.eogtáfii1ç) .;e'· 4t>iço�, 'de_v�;rãó ser'. levados em:: coo-

r I-I'm-,o'bilia-ri'a LUN�DR' "

"

I,
de.milho'e outros ceréais perceptiveis,'em pnij;gIzO,do .-t�'Os"�Méful�b�rô,mi�ós;·'.P9i:timto adeeisão -'f.inál

-

..' embar.que. ge. mad,ef.r% e. oqtfas c,argas. , '\
. 1 . d�v�.r�" ,�t lÓ�t\_d.à.,�m�{éerto, ritirrie'ro 'de ,corí�lderáçõeo

,
O em�alqne' de proputos expor�á{.eiS

.

para�los: ,'. ge6gt�íi��.': trsiçâS<e \�nô?Íi�. . -,,'
. . ' .. " "',,

(madeiraFenl.atados, algodão. carne, peles de, animais ,h ,.'·CO:'N ..Q-,L·U5LA,0,," ,"'. ' ',�'-f'

ie café) qUf;!, por_ convênio exi�tente entre ',0, Btasil e ':.' ,c, Fli.Ç;e.,'�ci, áiÍ'te:d6�é�te', é.x;pásto, (é evíd.éÍ1t� 'que �,
.

,

-, !�., '
, � lo' ' "-.il,J . - ,

.

,. e "
"

!

O Paraguai devem ser transportados. no. Brj:\sil,.. , ou' pa;.. 'p<)lít�ca d� :�a. de.v.ertdo ·�t, progtatnatla "é' exeC1'lf.a-
·taio Pl'lrto :de 'Santós bu para oPÚtQ de Ji>aranaguá, . :da·'pp(�"OU 'k�ls(y?t�iis .·da_.,acÍnjiUtstiaç.ã�h,}�b,li
,como' en�tepostos. livres; .'tamhém �la. n!ttu.rezà dá. ,éa;,' .�pen��tá, ,da l�titÍlciorializ�ãó da estrutúra. do

carga, "se -e;ncontra em baixa prioridad.e.. Tal f!J,to' 'o- ',paí�,·.Qü,� s�j�';da.:':E.oorMíiàção dã pesqulii, .da':pro:ffi'o
briga os 'exportador�s, p��aguaíos a procuraram ,OS . 'Ç{íq,

-

dá, ,.�rté�tMãq,,<e 'ao. � c9r.ltrôle dos' setores éc�nõ ..
por,t��da,Bacia�do" 'Pr.ata,�.o ,qJ,ie. lhes redundá ,n�. au;' y !Í'\lcOs�';;� ,ilisPoI;Ül;)llid"�4e :dê§ses.,,'elementos é' itldispen
m,ento ,de trinta d�lares por tonelada; além- de' CQ!ltta,- 'S�V�11:. p,a' :.ecôri?fufa ,'�odeHía: p�rac exéctíç'llq.' (finÊÚlitiêà.

h tiar à poIítica brasileira de "facilitação ,do tránsporte' '- 4e ;�, "p,(}i�t?ciVªà�i1fuha!;lã. A,"'faÜã. elé estnitlrra
para e�rt��ão à' Republica do Pa:raguai. .

. inst;i�,u.qi?�;�':�� ',trl�ffçii��éÚt_,_é:n4' �aptidão;.' S�0;�:,� �In
. 1\' 1nclusão do, P:6rto de '-Sãb Françisco, do Sul· en.- . �ernl,. ·�S�,�1.iSàS' .•P:rlD.cf:pàiS do jraeasso :da maiot�'�p8;r-
tre ós por,tos' indicadós pelo Convênio, viria �anar am- . te' Q'�, :p;rog@aS �dé:� dE\seiívolvi)ríé�to.. A .elabórá��o
bos os astl'sctQ§ negativo�:" t mais, com a recente eti-! : de uIn:�p:cogra,ííl,a: rtâci9na!.·de; tl€sen'{0lvfnlen-to :áà; pés-

'

trega da �3R�10l:, ao fráfego, o Pôrtb de' São .'�rançiS�o \ ç�' d�vé: e$t�&atj �;cp�', °p��X;iIÍlQ : d� ,detallill"es. '(;)' �fl�u
do "Sul to.tnou-se o porto' compiémehtár, por excelên- 'de tQlérãtlCla ;iie�fteiitÉf

. 'da " ii1te-Tvençâó do" Ês�aao
da,

.

do P6rto de Pa;ranag�á:' ,

.
.'

.

ria· ,.eéonóLitl(
.

ê '�. \, in.�rii6; teirip� a: ,p�-epai.a:çã(; ;'r e
Da, maiS eXpressiva itnpo.rtância pata . a Úea áo

.

recutsos' 'tló,��FÍ)rii�ádi:>��ará i�s�mir int�grilhié��.
Pôítto de 'São, Prancisco do, Sul 'é a implantaçãO. da: 'QU &,"�aiPt :,P'á,r:cel;t,'.·d�s.je�Ii9nsã1)Uidades ,da .pbíiü�ã
SINEX SA" empr�sà qUe tem como objetivÓ princl- ,�e d:eS:env.ol:ijm�Rt9,:, DO', i':�tr�tà <ehlêÍqJie dêssetpatã�
paI à iridlishializaçã0.. e a c6inercializaç�0. de pr.ocfü- metroS "rês,U:Jtr�i'ác .6' :éXtf6, finál. 'do' � prQgr,!trrtal 'c ''fetiéh>
tos v-egétáfs e. animais, desúnildos ao consumo anirhai e� ·v1S�a.. �:,Pt��i�t'(�é>t,ee�truturàção ecoh;9rri'ica'''�p
e' n1lItlano.

'

..
o.
Pais, w!·ec,e:'. aêonsé1Mv:ef, l;'c:oMlderáção de esqiÍemas

. ,

C.om a p�otnoçâo aind�,: :da, exportaç.ão para' � e;- es...?�a�·�, .pr,�ViS?�?�: ,.'� ,:.ev9h,ltivQ!3 (quI:! pQsliaD\" à'bs \

tenot de derIvados .de celeals e .outros produtos agrf- PÇ>ucos-", &,e ',.,metamd,rtosêar 'e .. adaptar-se às tendên-
,

< "-'.. ' •
\. ,\ '." '" '.'";' ".'

,
'

, -, ." •• '" III

colas, adubos e outros p,rodutos manufaturados' e se- ; C1JS ,�� :flhen,t���, ;,9'�",'�stI'Üt�ra a�ministrativa geral.
mimanufaturados será substancialmente ii1cremehtá,d.o Tratal19-o;<se\d�, ��.tr:UtUta instituCional para 'à,h'iiiailll_
à mov�mento do Pôttü' de São Franc_Isco 'do Sul, ',', . t�a: ·:pe�i���f�' ,.:çÍev�d.��·� :leyàQ.? em ponta, 9tÍe "

c�!a
A preferência da -firma: SINEX \ S.A., pelo' Pô;rto .de p:çeclsa. �b,:rang�r; f1W� qqe 'através de váriOS orgail:is- .

São �randsco�ao Sul, se ,deve à su!t situàção fà'Votã�êl tno,�, �C:>&. ��nt.e$,J#iB�os 'de' lição: . ," �.
. ,,,

exatamente' medi�nà 'em telação"às grandes' 'regiões . ""S'."pé�q��r��;,:>. ,�',�."':.
' ...

-"".:::�,
produtoras d,e milho e soja.. tanto no norte cio pará- " ·.��,�91í���; '�9Íp1f.ic g:de pJanej!lment'o;" .,

.. '�," >' _j'
ná, quanto no OeSte de S�ta Catar�na e norte do Rio

. : ,-:)��teqã�,:.'a��,�.±i�ê).H:s.0s aquátiêos;
,

'."
",-

Grande do Sul.' Também a indústria do pe(:icado. for· .

,

"'" �stà;t,���i�t,(; ," ,'" "

,�-- :.'," .

.

�"'"
'" "

neçedota da ma.térla prima para a e�abotação da fll- ,

. :�:'�s����,��iii't'#n(6�<<<r ;'IorlÍ:fação d� pessoal'; ,., ,,',
Tinha, de peiXe, será fàvo.reçida col1',l' � realização 'do I.,; '"7,'c,?p:t!pl.� "'l��F;�;:ii�ário" seguriança 'induStrial�
plano, a. se desep,volvet em quatro fasas, abrangendó,. de .��b����,�;_;t;.PCi�<.�'�, .>. " !, ._ .. �

.O período de i971P72 até 1975j76. .' 'Tr8)��dÓLS�� d�; �,."Ii>r'�si;o clin,âp.1ico, tend,ê:,a, in-'
A execução dêste projeto envolve uIl) conjunto dê ce�tivar '0'. 9tJ��ííiie:qtb ,oa 'i:enda reái p�r <ilapita .não .Só

vantagens para o pôrto: além do milho e -a soja em
de um conglQll1érad() só'ciál,' lÍ1;!ts "de tôda a:' \;Nação,

grão, considerando 'uma possível exportação de· tôda através: .de- mellioram.erito� no rijvel de emprêgo e na

� produção da fábrica de o1eo de soja. teríamos Inma utiliz�ãb,: �� te�oIÓgia;' d!,!verá cogitar da aplicàção
mOvimentação anual de' aproximadamente 200.000 tone- 6tima �os "f?;tôres:,;di�po�veis Piara obter incremento
ladas pelo cais do põrto. Assim sendo, áá a partir de i1rogressivó, tla.te��'��G'ióni:l(l o

i972. calcula-se à Uma taxa de 5,00 por tonelada, o
O .pôRT,<?, ",ES9UE1R� DE LAGUNA ,,' "'<;'!'

pôrto dé São Francisco teria uma receita anual adido- ..Alli� rela,t!varii�nte � �sca" o Governador Co-

nal, de um milhão dé cruzeiros. Para efeitos de com-
lombo SaIl�s; fêz álusãq" 4 qeffttição' db)?reSidente' d!J,

lY.\ração, a receita· total de 1969 foí de 125.000.00. cQtl- ,R,;e�)llblt<4a: (ten�raI' �Ôio G�rrastazu9 Médici, dantlo
forme relatórIO da. ádministração do pôrto.,' como ptiOritápo, ..no· .s,etor, o Pôrto" Pesqueiro de' Ea-

FUNçúÉS DE Pôltro DE PESCA guna.. "q ��to�Lei ,n.� 525;. de 8:4.69, àutoriZá: a 'cons-
A indústria da: pesca foi enfocada pelo 'Governador tituiç�o �e cSoçlt;a8fl� 'de economia" mista. destinada 'a

Colombo Machado Salle�, �m seu desenv:01vifuento efCPIQfar.�s,&êt·tiÇ?S�do;:PQrt� de Pe�cá de'I;aguna, que
quando, na conferência; defin;iu as funções de um

se d�'monunará�' COMPANHIA DO PôRT0 DE LAGUNA
pôrtó de pesca: l'A centralização de instalaÇão e ser-' (CPPL). 'I',

'
"

Viços éónstit'tli fator importante no desÊlnvólvirhen- _' A ,��f:ttá� ��p�a, proposta'pelo,DN-ftrN.
to 'da indústria da pesca. :esse eentripetismo permite, 6J1gitíót:l�$ie t�',�onélU5ôéS' de um.estudo prelimiíllir:ãé
de modo�'ecoriôttrlco: a prestáçã� de serviços essertci8..is vi�bil�qade,:cl��ô, 0. .. �f�'ito' e-m') f967: 'À 'ésqi.li��ÍI,ti.Z:á-
ào CónjUnto das' átividades f.u.ndamentáis, eompfe'- çã� .� i>rtJfidêné�!ts.,:n'tlcel?sarias à ampliação qa re-
:rl1entares' é �uIetivas do complexo em causav fermi- ferida si:iêiêdàd;H:i�, :Moiü)ll1ia:'nüsta,'fof-obJeto-�de re-
te. também;. a conseéução de maior eficiêricià ná ma- cente cbrittatb :�pin.: a ',Iiimp�si;t Pro'nfOpêéhe, "a' ,;���._
nipulação, béneficiamento. venda e distribuição' _ do está inc.�blàá· de :reiUi.2;ar; os serViços. 'O-Capital-Só:
pescado.' lIsto enseja a sUPC\lsição dá necessidad�, dEi, ci.â.l' üiici;r � ,çWL, ,4ue' té� fôro e sede na:éidade 7àe
instal�ção e' serviços portuários para, abrigar '�mba'r.. LagUriâ" 'será I�Qfu;tituiao' Pelo válor dos beris ..e "di::"

/

cações de maior porte 'e ém. número maior do que têiws q�é::à :Wriiã�: ,d ,DNP,m; >qtdalque'r' ÓrgãO- pübÜeo
I as normal;tnente atendicta's /pelos pequenos desembar- ou entidade .��;. fM'erlli- ou estàdual, destinitÍ"'à7
cadouros costei.ros. ,/

(' .I'.. sua inre.g�çã,Q;,., A, part{d��ção dá unlão' 'de; '51'0!�·. c�br I

.A adequação das' instalações deverá acompan11ar ontto lado, 'um', cori.tr�to firituÍdo entre' li" P.F()rtlo�he.
em rítmo ·êquânine, ° progresso,da tecnologia da c�ns- e,�o 'Banco oNa1ho��Vd6, ���vQlvlmelit0 "EdoiÍÔfur66'
trução' navàl'. esp�cífica,. tendo' em vista a, maior éll- pà'ra: ffuatl�farn�i,l,tO :de' in�t'��ões JigàdàS a pésca'l(ie-'
pacidade .de. transportes das embarcações; velocidil:dé �éra·.,l:riéltiir � rôtoo <;I� 'M�à". '.

"�: .' :�'� ...

de deslocameÍlto, ,e, cGMequenterÍlente, o desPerdiéio
.

.6, Obvetpãdor, .,Coloftibó SâlIes profeHú"á' �coM�·
de menor, téinpo pOssível no pôrto. Em resumo, 'o, r�cia o�tem .. pela -manhã retornando à tarde' à' "PI:o\.>
põrto de pesca tem. três funçõ�s pl'inoipais: riaMpolis. '

. I

,

,A Tesourarla dêste Sinr!,c<.tú· leva ao conhecimento'
d<ilS senhores associados .J.- J"l'Ílalistas profisSdofl:ais .......,
que a Drretoria, em reunião. de rntem, .resolveu concedet '

o prazo. de quinze (15) dias, a contar da data da primeira
publicação .dêste, nos órgãos ce imprensa desta capital,
para regularização' de sua sbJ;;ç'ãú junto a' esta 'I'esou
raría, sob pena de -terem os seus registros devidamente
c'ássados ..

Outrossim, l�va 'ao. eonli.ec"r>1�Iito dos sentlore.<i· assó
êiados que o pagarrietito pode.! iJ �et nâ sede dêste Sindi
cato. à rua Vidal .Ràníds, n, 50, no horârio da5 '9.30 . às
'11,30 e da>s 15 às 16 'I1s., exc!:'(;ãa dE' sábados e dórrúngós.

Tesouraria, em 15 ·de· junho -::1E' 1971.
C)slnar Schlindwein __:_ T'�;,ellteiro.

, 'I

: ['
-

, 7

I
.

D,,� EUGENtO 'DOIM ,VIEIRA'

�1
I

·1

.Secretário da Fazenda do Estado (I962-i964)
Inspetor Fis1al de R�ndas Internas (1965-1966)
Membro das Comissões de: Economia e Finanças

, t' ,. (

da CâlIlara Fedetal (1966-1968)
,

ADVOGADO E ECONOMISTA

(Registros OAB-SC 1.261, CREP - 7a. REGIÃO

0126; CRC 07�9, CPF ::_ 00.6645709) ,
'

Escritório de Advocacia Especializada ,em DI

RErTO TRIBUTARIO: 1. Renda, IPÍ, lCM, RECLA

MAÇÕES � DEFESAS - RECURSOS.

FUSÕÉS, TRÀNSFORMAÇÕES' E DIviSõES DE

E1\ll'RESAS.
Rua DoS 'llhéus, 8 - Edifício Aplub -' 89, conj, 85 !

Fone: 47-31 - Florian'ópolis - SC

. ,

Co,municação ã Praça.
'Levamós ao conhecimento do

. púb.lico· em :gsral.q.ue vimos de Iran..

Imobiliária' Jurerê

, ,

�aciGnar c�m, a

relaUvamen!e à conlrovérsia sÔ'bre

parle da gleba conhecida como Ponlal
da ·Ponta Grossa, onde exisie o Bal·

néiiri,o Dani'ela.
.

Per fôrça da referida transação
deixa . de exi.sHr qualque� dúvida

quanto à plenitude do nosso ,direito
.

de propriedáde sôb're o referido Dal·
neário1 estando assim garantidos fn�

.

leiramenle os direitos conlralua'is de i
, ,

ai,ossos' prezados clientes.
" !

Florianópolis, 15 de junho de 1971. I
IMOBILIARIA LUNAR I
João Prudêncio de Amorim

'
.

De 'acôrdo:

!MOBILlÁRIA JURER� LTOA. f
Júlio Teixeira � Direto'" Suplente..

.

Ir,_
_ n __ �___

cu'x _ '.�III j�--�-,-7{;.

VENDE·SE LOTES\-�---'_--�-'
LAGOA DA CONCEIÇÃO (p.·,nta das Almas) .Rêde de

água � Energia elétrica - Me':o fio. -, Frente para o

Mar .� ótima Praia.
Entrada Cr$ 500,00 - Tr, Tirndentes, 9 - 1� anda1·.

VENDE-SE
.

1 Casa de Alvenaria estadc, dE, nova e!7 peças.
Terreno c/pomar med, 1� x �4,5 mts, Perto Campus

Universitário. 60% financiado <, longo prazo. Tr. Tira
dentes, '9 - 19 andar.

, I

MINISTEItIO l
DA EDUCA'Çl0

'E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SANTA CATARINA,
;'REITOBIA

,EDITAL N. lU71
Torno publico que a Divisão do Material da Reitoria

da Univ�rsidade Fe4�ral de S��t,,-C�tarina, fará realizar
às 16,00 horas do d�,a 30 de junho de 1971,' em' sua Sala

d� Goneúniências io,çal'izada. a .. rua, Bocaiuvq, 60, nesta

Capital, a a)-1ertura da TomaÇla de Pi'eços n. ,13/71, desti
na{la à, aqui<if;1Ó de' materiais par� O ée.ntr.�

-

Bio�Médico,
.. ,Maiore's e,sclarec.im�ntos· poderão ser· fornecidos no

'enr�erê(;(' acima, cte segul1da a sexta-feira. 110 horário de

12;00 à,c; 16,30. hór'}�,
'

Flol";anópolis, 'li) de junh<? de 1971. '

A�ayr Schar,f, ,
-

'Diretor em Exercício da .Divisão dI) Material

Il'

II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l(üLLEB 8t: ,FILIOS - 'malerial de
r ",'

' ,. .

Co.fão·� em gerâl
r

•
FonéS: 6201 - .M·!l& ..... 63$8 e :l3�2

j
• O Gove�r Colombo SlI,íles as-

, c.:::! SÜ10ij aio, �o· o Capitão' Atire
,,,' ,:'

"

.

_
do Henrique FOJ1és para (,) C:lfj;Ci de

. �dor do Si.stmla de T ranspor
-

. �s Internos da Seióll'etari.a � Adminía

. ... tração:

. \ '

.
, -'

, .

FIOf'i.anilpolis, cWir.,ta.feita, 11 de junho �.

,
•

I

!�fere

" ,"
• t. ,,',. \

lLidÉN'I)A' "' , . .' '

.

, 7. I'
•

.. '''{',
• ';:: T .... f

De "açôriió �com 'a emen{la, "0. parã�
r' .j.; "

" I I
• .:. "." •

� ','� J �

grsfo 3<;l 60 art. 81 da. G0nstit'úi�
�ií'o ,:9.0' ,bi'ado 'rF�entl8 ConStitu
�r,)na1 �(Í, '1, 'de. 20' de 'j�neirô de
1(70),,, pas&� li v�orar" cd'tn '3

. se:.-
J �.uinte f�d�çã�:','; "Os; Cons'e1·he,Jos'"
(lo 'Tribun!!l dê Contas ,Serão,: nomen
clos 'Pelo Go�ernador, . cÍépóis da
lip1'0vada ",' csCoü:iá," em votà:�ão :!)e'
(feia, pela ASsembléi,i' Législativa,
'Mntl�e 'l)r:lsU.éiÍoS. maÚ)res fdc' 'vinte
e cinco anos, do idoneidade mora'( e
Illlt6rioo CQllh�címénWs juridicos, �!
eColl!}micos ou financeiros'·, OÚ' pe

'

administra'ção p6hlica, e terão as·
,\ • \ '-,.1 -,

mesmas garailtias" prerrogativas,
vêucimentqs: e impe(Úmentos' dos, De.
sémpargi,u1ot:f'S 'do Triburial de' J"u:5.

� !I rrt"''I:
<
" ,

• , " •
•

tl'ç-a". " .,' " ,;- ,J, ).,
.r !

\

-, :.
-

:0', suplente gesticula muito e repete
�', tOO0 ':0 iristante queia ."Justiça· d�Ci

.

.di�: cOm isenç1ío,' sem interferência dC
il)j�li\.� de qualquer or,a�m"" '�e ,ga
i:'�'te'-q� 'nãO, está -sôziaho .na empit-.
sa ':ae levar à Justíça "a' Bit� ábsur'
'�bnÍe irregular em

.

que �rce.m
mandatos eleiívos 12 vereadores ii; .Câ

. m�ra, Municipal, transgredindo flágran
�

t�merite· preceit0S da Lei Orgânicà dos

.Municípios e fia Constitui�o Fede�l"

.' Pronunciando as palavras c<)m muita
.

dificuktaqo; deu!lndo" li m08tr� a.pe
rtas ,dois dentea em fiin 'de c� teim, .

o

S�.dsime Nascimento .v(;lta·'� apaixo
"�o \ ' •

'nar.:so ..pelo" ass1.\hto::
':

�

'.
'

'

,

I[

:,;; l?: ;J?ypl�tàdo. Fer!1ando
. B�;tos (êz . o

_rei;i�tfô :on'tem mi - Ass�mbléia do' trans·
cLÍrsô ,do 139 aniv;ersário .de falllcimen-,
, ..

' �

·�o ..
dos ·Sfs. Ner�u Ramos, Jorge Lacer,

da e Leoberto' Leal, �firmando,,' que
.':éjys ·nos .deixaram uI:t;1, exempiQ de

. v

COIDO,se devotar à causa pública". "Ça
,_., " .

\ da,'um<em sua,respectiva facq:ão,polí
," , .. ..,:'" - . '.

' ,tica" ..
- frisou - "foram v.erdadeiros

.

A .EmcHdh· .'Constitucionál .n<? i ié�.pít'itos:d� 'renovação, ]lois qu� moços
dJ 2{) de á'anéiro' de:' 1970,',. promul: e. d�votados a uma nova,' dimensão po
f;�,dà

'

elTl\� 'r.�?ã�" d�q�eia dete�minn- litico:a:dministrativa. l'4as em �ua ie-
ção' ;,��En�ÚWciol1ãOL,! rep·�.fe.,' lite;�l>l no";açã0 êles não ,foram os pr�goeii,os
mente ;-çm seu CitJddo artigo' enxer· ,:.do ódio', dO 'rancor, da misttfkàção.
-ttv:õ<ro" por$m:', ��m a .p�l�vra·�,. ;.'Nem foram a negação do' passado, que
�"vant�.gem·":'

"

,.. ) . '. "aqrn.itüím seIT;pre como forrtc inspira.; .,' c';;" "', ., C;dor� de seus ,próplicis i�ais":
. ,

.

Qu:�k ,;n'(;s parer:�,r,. poj, . q�� tal,
,pJ oç�im.ent;J atentou contrá a nor-'
rr � 'é·si�b�têcld� pel� ê��stituiçã�
Fed�'r�l, : �J:11 ,fl�gt'm!te J_ 'd�sreSP!litç

,

aos
'- �ais t'omeliirih'os -'principiaS' de

.i' '., ,
"'" "1

•

\ ,

•

\téc�ca- ,!. é�ica le$lslatÍ\i'a" .... \.
.

.-�,.",.. "

\,

JARDIM mODEJ.AR
\ ,

�enhuin� f.\�llcsção de &MeirQ é tAo SEGURA e
REND:$

.
'1'AN'l'0 quanto a vaJ.0t?ação de TERRENOS

Compre ,l,otes n? "��'d,irn Modelar':. (contíguo ao Jar�
6..tl,aX,;l.ti.W). l'a.g� ,a loP�o prazo.

,

,&..

'�

alBra
, .'

,
> � ,i

...
""

,::.-..:.l Quero re:ss�ltar, .qiie o'Presidente
&i' �a�; .Sr� Nagib:Jaoor}oi muito .ln.

'

, feJiz. pjirícipalmente porque não enca
\

.,. .'r _ ",' ','f.,

�híh.oti . o :.req�le.�eIfto 'com; a ,devida, ':'.
isenção,.:» sendo. êle próprio parte mte,.
".

, , ''',-;; ., <' "-

ressada na lide, b Sr, Nagib )�hor esta'
Sé :. .omliindo, mas ii , .. justiça í;e;ã ·.feita,
pará o' efeito 'de se decl'a�arem extintos
os'/xharidatbs dos :ve�adores que .'c;
exercem de, .ITu;meira' ÜI;egular::,' T�,jS
êles n�o são �ingêp.tÍ'bs��::sabem' \p,e tem
q'tle' optar;' 0Ü o·.má\1d�tà.ou a:,fupçÍio =s

pública. Estó� certo . d�: que' vencere
mos, "

, -

Ê ..acrêscentou.r' acaci'anáinbn'te:
': .....':.. A justiça:"taid�' mais' não 'f"Uía., . 1 ., ,

'-.' r'

np,tES.'.fONS��DADE
'

� � , ,"' �, -

àiício;' ,

'd
,;..l, O

.

CáiusÓ. 'i. que',devçria presidi}
ti; �ão; pelo :iInpócdi.inenü>, do Sr. ·NÍI·
Bi'b' Jabor. Fpl. ,ir�Ponsávél' fJ® com,

jínrece.n.dó. :. .

: ,
: ',MúâaOdo' �Dti�t",te dé tom, o

sitplente da 'A:J:enà, ". fala-va 'meia-voz

fumo� l!C,te�':sec;�Vido P)� ar�m
u4üin.igo�": '

'

·"":1' ,
'

,

,:.:.:..O� fui· 'tham:a&> �4>!G'overna�
dóI' 'em' Palácio. N·ã,o estoo autorizado
a '. falai sôbr� ·o.que foi' tratado na ao

di�ri�ia 'que ,m.wtive cem o Sr, eoÍ'0m·
t6 Salles. ,-:,. ::, <.;': '"

.

":'Àn't:o, a,. i�ncia do r...n,;�[,· foi
1.,.. ,

.....1"''''

docisivo:
� ,Não adiantl).. N60 fúlaí'e1 mais

Snáda ,'_ fiBalizOO - não sem antes

x:tforçar a' 't.e"rteÍá que o auima: uV?�
· .�os. vencer,l.

'

,

, ,

: ..''::''':_ �ereu�.1H�0':d� :Vi<làL Ramos, .. in.
·té;ú:�ille ',d� '�i:na 'fad;í�ao:c6.qJ. ,.i�Tesj�tí:

· vêl -vocaçãó. pára à causa púclÍl;a,' não
'.: .poderia .fugir à reg�a. 'De corpI)' e alli1a

. �ervia 'a Sta.: Çatarina,'pr�jetar;do-a" co
mo ,Éstado i'Órt�. no ,cyn.!Írio nacional

Jorge,. Weu. vel�o.e queri'do amigo,
pc;eta sonhador, o homem dos vôos

gongó(icos, 'foi no Govêrno a encarna·

ção do pOVÇ>, Leoberto, CO.qJ.0 Jorge,
.átivo é atuante, (oi também u,n símbo
lo 'de zêlo e dedioação à" vida pliblicd,
conchaiu o Sr. ';Feman\io Bastos, 1em.
brandó a passagem de mais úm aIlÍver·
s{tio' do trágico desaStre de 13 de lu.
� do' Í95K"

.

.

Pri�co f-ala a ,Depuladós' sàbre tóxiços,
"

'

, .,' , ••

'I
,

'

_

-

_ _' I,'
'

_

-

�
r '-
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NA· LAGOA DA' CO�CEIÇÃO
(
Re�taurante é Lanchonete

AQUAR'.US
l1estau;ante: ,1: la carte

.

..:...... peixe, camarão,' siri,
,ost.;,�, cárne, .. �<:Ilínha,� béblC:ll.S nacionaIS

I
e estran·

gcirns. I

. L,mchonete: li la mim,tà _,_;. sOl'vetes, cigarros,
hOITl1)()tlS, shlga(�'111OS, �UCG�. vifa'riüJ1as, sanduiche,
doço';, AMBI�Nn: SELECIONAÔ'o

..._ •• � J _ �. ... 1.-1

"
'
..... , .

,,_., �

\

, . O Seiçretá,rio da. S�úd�! �enriqu�
'Priscq Paraíso" compareceu ÓBtCt:Q pe
'r-aÍlte: à. Comissão Espe�ial de"Comba
r'te :?OS ·Tóxicós da As�mblé�a, prÇ>me·\
teÍ).do na opoItunidade fj.Õs. JepHtac100

.' to(:lo"'apoio de. sua past?, ,à, pr.e&ndidá·
. 'c;ri�çã� da C...oorctenadori; de 'Combate
, aos TÓiüCOS e Ent9(pec�ntes., O titui:u
.da Saúde 'fêz pma brevo 'exposição SÓ

: bre ,as· possibilidades d,e. atuação. d6

"
s,ua pasta rio setor, restriv-gin<b-se. aos

'CFlI:·'S6.13RE .•À c:PO�TE '

, 'I'"

,) .;' •• � ','.' '" I

•

{I #
,

.
O .Dl;p'llt�dq W:::ldir Búzatto :rel-

'tel'ou �p:te'nl 'o �eti' propó�ito de, ré
ejuerer' n1 Assembléia a' cbnstitui-

. �'ão � de : t,'ma 'Cóm'issao Rarlameht.ll·
'de inqué1'itr,' com· a íinaUdade de'
aI'ufar .'_f,ltó, ):elarionados co�n a

pente- (I,e fll�eí.·ngaf,'ão _. iIha.:co�tinen-
'.

te.: Re'Velol! 4he "'�sta prócêde�d�
. ,;os 'estudos preli'11inal'n'iente com

"�f.;t� "oJHíitiv�,; �xcusando�se, ,entre-
tantÓ, dJ ar{tec!túlj, I, dêt'alhes:

� � � -'.- ' '" '.

"Assim.' úue ·tive�· em' mã:üs alguns.
éJerftcnt.os' I]ue est.ão -fãltando
dissé - jlJ'1 l,aTei o l'equc;'imento e

c' (,lIl'iul)\":ktl'ei ao exato!: (lê meus

l->a1'es.: .r!i>�Ó \.1't;�Jul"illmel�te·: depois de

. t:'>";11J:ur .,':1 .lirl(,l'rl1�. de mel,l 11:11"
,

"
' ,

, .J

I'

I
II
II

, ..

'�oo dá: prcvenç;lo e recupe'raÇão
.
A . têuniílo . foi presidida pelo deputa'.

,

do
I zany GOnzaga, contan.do com, a

. pre:sença dos députados Celso Ramos

Filho;, Femando Bastos, Sady Marinho

Henrique C6rdoY�, _Antônio Menezes
,Liina, além de. jarnaI.istas.

.

. 1\ 'éoIlÜ�ã� vai o\lvir ainda os Se'

cretáli�. da ,Educaçã6 e dos serviços
SocÚlis, antes dé: concluir' seu habalho

·

sôbre a "eDns!itJ1içã� da Coordeofldoria

UE tal é
tierão
dos
�? ;.

I.

Oposição vai
.' i .-\

reunir..se·
no dia 27
Está marcado para cj' prÓXfMO .

di»
27 o primeito enc.ontro

I

regir.na1'. do
MDB, a realizar-se ·na cidado.1o Ja

cinto Machado, no sul dó: ts'l!ip." cn··

jo', téb:iârio" OStá sendo. ela:bór:-tda pelos
dirigentes oposicionistas. O éÔllcla"";

I, - -

destina'se principalmente: � análise" cril '\
nível regionàl da '''Declaração, cle f,ôr,
,lo Alegre", documento �m' qtlt está
traduzida a, filosofia' p�rtidái�à'

'

�gun'do' inioIDJou ontem o Deputa
do Murilo Sampaio Ca�to, �eu ..coor
denador, o encorttro' contará . com.' a

I ' \ �

presença de líderes de prestígio·. noa. :du
oposicionista, entre os quais o ,I'refeito

.

blu.rnenallense Eve1ásio Vieira·e o· De
\ ptltac10 Fed'etal Jaison 'Ba'�rbto;' DevidQ'
a compromissos políticos em Bl asília,
na mesma data, o presid't!illte ti'..' parti
do, Sr. Pedro Ivo Campos.,p,'r.!t.rn 'fi-
sar impedido de"óbmpal'CCef, "

..',','

lavar
': o' ESTADO tam� pllrtldpará.àà
CIlmpa�ha en�a: �IÓ!l

c '

Cit!ntÚico d-o In/l1:ituto" .' &!'ta'Uua1; de'�
,

' . >'�' r{' � " I
,

_

Educaçiio; visando ,auxiliar' os wlegas.
�rentes : de recu�. '

"

O Mo:vimento Pr@ Estul1arttes Ne'ée5- '

Sitados terá DOY� 'e�p;i ..que ,será d.e.::'
flagrada amanh� �oS' postl?S ,de I5?zo-

.

lina, . 'oportunidade elJ} que 'H,o m��
lavarão bs carros' e os r�pales engr�
xarão saP.<lto�, A altir' de dom�ngo:
dezenas de' estudantes estarão "eIic\e.rl,-'
do O ESTADO pelas r\las' ao preço
'mírumo de 'Cr$ 0,2G, pod�ndo f.) leitor

,

pag?f Únpodânci'a I:t;1aior' poiS' exein�
'piar, .atixiliando o' M'op.en�, :

". .'
. , ;.

Diver:sas'.,etapas. do m0V\illent�. ,la
·foram cumpridas, entr-e as quais' .a' ,ccl�
leta de g�rrafas oe jornais, cujo matérial'
,está depositado � sala 34 do i!oE 'e"
logo será trapsformrrdo em diphejrG>.·
Outrà et;pa está sendo cumprida pelas':
principais ruas dà ciçlade; onde. diver-'
sas equipes postam-se em póntos estra

tégicos, solicitando aos motol;,ta�' . de

veí):,ulos o pagamento <,Ie um pedágio,
fictício..

•

I, \

,

Segundá a estudante :qóns Sou7a,
uma, dos" oito' qu� idéalizaram 0 Mo

pen, cêrca de '180 garôtas já aderiram
a campan:,ha e estai'ão sábàdo' pal'tici-.
pando da operação lava-can'o e' e�·

xa-sapa&à. Cêrca de uma, centena de

..
1

-

---�------.,. ...._-

�" �---

�COmpanlíia' Cafarinens�
\

:de\ Teletom.�.nica_ções
� C, o· t E S' C .-.

A OOTESC necessita de: t '.
'

, I

DESEIHISTA$
Exige:

" ,

a_ ' Dois anos de experiêneia .funcional c6mftrowda
b. Idade de ·18 a 30 anos' /

,

c. Instrução: Ginásio completo
\ d, Tax;a de Inscrição: Cr$ lU,OO"
,Oferece: 1 ," ."

a. Salário', inicial de Cr$ 66i,oo
b. Semanà de 5 'dias
c, Seguro de vida em grupo

,
.'

d, Excelentes possibilidad�s de prÓ'gres�'o
, Os c.andidatós deverão cornp.arecer nos dias ,17 e 18 do corrente para

as insc�'ições, munidos' de documentação 'é1e identidadel e comprüvaçã0
e expetlência profissional'" à rua Victo]: Meirelles, ni 11' (Departamento
Pess0al). Horário comel'cia-l.

.1
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