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... SINTrSE
PALESTRA

I
'

O Secretário da Educação
'�roferirá palestra hoje na'

,

I
Universidade de Brasília, aber
dando a' implantação da Re
forma d� E'nslno de 19 e 2'1

�r,aus em Santa Catarina. O
Sr. Carlos Augusto Càminha
viajou ontem, pará o Qistrito
Federal na qualidade de re

presentante, do Estado .ne

C,urso de Especialização sêbre:
o Ensino, do. qual participarão
21 técnicos, em educação.

,

, RONDON

I
Diversos participantes cata

.rinenses na Operação do -Pro

,jeto Rondon realizada na

I Amazônia têm recebido cartas

I I· dos morador�s da área, des

I, tacando os benefícios de sua

! atuação, A' informação foi, i
,:' prestada por fonté da Coorde-

'

. nadoria Estadual do PR,' )

I�'
acrescentando .A que as cartas

'dãO destaque aos benefícios ,
"

causados pela campanha ence- ';!

tada para a instalação do Mo- I' I
oral na localidade' de Santo 1

Antônio -do Içá, no Amazonas; i
.ao trabalho, de implantação
de hortas caseiras, com orien
tàção 'e ensinamentos dos,
rondonistas, fato que, tendo l'em vi�ta o sucesso, 'estímulou ,:

os horticultores ao replantio. ;
i

MéRITO·

REUNIÃO'

Em nota distribuída à ,Im-
, I,

prensa a Associação Comer- I

cial de Florianópolis informou I

que vem recebendo .de todo o I
Estado,' confirmação, das COl1- !
gêneres, para a 79, lteunião !
de Associações Comerciais e I

Industriais de' Santa Catarina,
a ser realizada em Ftorianó

polis no próximo' sábado, no

salão de festas do Clube Do-

ze de Agôsto. '

Na ocasião, será aprovado °

Estatuto da Federação das

Associacões Comerciais e In

-I' dustriai� de Santa Catarina,

i bem como serão apreciados
'os problemas do empresaria·
do catarinense. I

EMPRêSA EOITORA
O ESTADO LTOA.

Administração, Redação e Ofi

tinas, Rua Conselheiro Mafra,
160 __ Caixa Postal, 139 -

Fones 3022 e 4139 - Floria·

nópolis ..:- Sant� Catarina. I
DIRETOR: Jo� Matusal�m COi 'I'melli -- SUPE'R:INTENDêNTE:
Marcílio 'Medeiros Filho !.
EDITOR: Luiz Henrique Tan·
credo / GERENTE: ,Osmar
Antônio Schiindwein - SUB·
GERENTE: Divino Mariot /
REDATORES: Sérgio da Cos
ta Ramos, Antônio Kowaiski
Sobr'inho, Sérgio Lopes, Mau·

ro Julio Àmorim e Pedro
Paulo Machado / REPORTE·
RES: Wilson Libório de Me
deiros e Aldo Grangeiro /'
SUCURSAL DE BLUMENAU�
Rua XV de Novembro, 504 /
REPRESENTANTES: A.S. La·

ra Ltda., - Avenida Beira
Mar, 454 - 119 andar - Rio
_ A.S. Lara Ltda - Rua Vi·
tória, 657 - 3'1 andar - São

Paulo - Propal Propaganda
Represent'acões Ltda. - Rua
Coronel Vi�ente, 456 - 'lÇl'
andar Pôrto Alegre e Repre·
sentação Aaranaense de' Veí·

culos Publicitários Ltda. RE·

PAVE - Rua' Voluntários ,da

'I
'

Patria, 475 - 129 andar -

Curitiba.
'

"

'

_= i'----�·�i'-- .---��<-'----, , - ;.dJ\,

.

\ ,

Florianópolis, Quarta�feira; �3' de"junho de '1-971 ..: ;Ano, 5 7 ..... Nt?
\

-�

,

16.660 ,_ Edição
, �."\

.. ("I"�i! �

PHILIPI 81 CIA. a casa do conslrulor
INFORMA

, A relação dos candidatos aprova

dos no Concurso de' arquivista pro,

movido pelo Tribunal 'de Justiça
do Estado já se encontra afixada

,
na portaria do Tribunal' de Justiça
do Estado.

de hoje ·12 páginas - Cr$ 0,20
!

"

,

/

O Capitão Tenente da nos-

sa Marinha de "Guerra, Sr.

João Otávio' Abr�ham', foi
agraciado cem a medalha '�Mé,

rito Tamandaré", , jlmt1mente
com várias altas autoridades

civis e militares, em cerlmê

nie reaiizada na Capital Fede-
.'

I
'

,

j�>, �r_at que, tontou -,coltf· a,_p(e�en: I 1'-
"

_ I, .... ' t ' " ��

-LI é ça do Presidente da -

R�p�bli. '/1 a' , i I
I

C • , , .'
" • 1,'-

I O Ca'pitão Tenente João i I

Otávio Abraham é- cararlnen- I

se, filho de tradicional famf-'

lia sendo seus pr-ogenitores o

Sr. Oscar Abraham; fiscal de

Impôsto de C';nsu;:;'o n� Gua

nabara e a Sra. L,eonor Schie·

fler Abraham.

re
,

cebeu ontem -a jovem Marilena

;:, V:ieiía, . ocasíão em que. a vísi,
- : ';tárite·, 'a�I"s�ei1tou 'suas despedidas

,

.- ao' Chefe -do 'Executivo. Marilena
,',., ".', " I t,

embarca-hoje para o.!Rio onde re-

,"pr�entará Santa Catarina no' con- '

:

qurso. as Miss .

'--:Brasil e leva em

" ',sUa \ bagagem .votos" de' pleno '. '&\1-<
cesso na disputa do título. de "A

,,"'ornaiS beía . brasileira",

,
r

visita de
Mobral está

RefOrma

O Govêrno deverá

ovêrno' dos�,:':EUI:.,gô,e�:·" Pista da Morte

acô·rdo, coniô"NjY:ft�més
.

8s"IPnOafla,I·Z' acÇoma-o'.,. �":1 11," � ! . I, ':
'

"�
·· .....t'· '�". '. "'�..;' "; '_,",;f"'"
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,Numa medida sem precedentes cio \'el::l.tório ql�e, nãO' úlah S:ejarp
na históri'1 dos Estados Uhi?os, consiüerados :vital para-a seguran-
o govêrno norte-americano pro' 'çá nq.ctóriaJ.'

' . -

pôs ontem ao jornal Ne-w York "Em ;BostÓ,n O' govéno dus Esta:
Times uma acôrdo para deter a' dO'� Unidos r�éórreu" à. Jus�iç'a,
publicação de informações secre., numa ')outra tenlátiva para impe-
tas sôbre a guérra do Vietnam, dir '<lue 'O j()FI�al Bostou Club ,fu-
O 'promotor federal Nort S,'1- blícàsse novas matérias bas�das

muel dis&e que. o govêtho está nu:w, 'estudo secreto do, Pen�ág'o-
preparado pará designar uma no \.sôb,re o Vietnam, Em Wàshing-
equipe de trabalho mista que, em ,ton" .'l:Ddward Kennedy, acusou,\ "

O"

conjunto com redato'res do New ' présidente Nixon de ter, ocuilta,qo
York Times" estudar e determinar a matllnça' de inocéntes' nqt ,Viet- l

'

a possibiJida�e de liberar parte nan�. (

-;

, ,,',
O G_overn�do� Colombo ,SOlles ocupará hoje uma cadeià es

tadual de emissâras de rédio, à partir das 15 horas, relctondo.aos
cctorinenses suas crividedes administrativos depois" de, ,qe1;'or-'

,

ridos os primeiros éeni dias de go,vêrno,. Ao,'; primeiros,' ines�s;: de
cornposiçõo da máquina. administrativa de primeiro e:,;.,_gég.i(ndo.
escalão, seguiu-se o levcntqrnento eeonôrnico-fincrnceiro do Es

tad�, e a dedução a níveis de execução, dos \ planos 'contidos no

Projeto Catarinense dê, Desenvolvimento: O Governador Colem,
bo Solles relctcré suas gestões no sentido di gorantjr, os recursos,

que finoncicrõo o mais crrojado projeto de govêrno dos últimos

tempos, Ijogando 'sempre que possível com a,"capacidade de en

dividomento do Estado". O PDC contemplo enfàticamQnte os

setôres de Comunicéções, Transportes, Energia/ Educcçôo, Scú,
,qe é -Senecmento, aplicando no, seu total Cr$ 5.604.300.�O,OO"
sendo dêste montonte , 28% fi�anci��os por .recursos própriós do
Estado e 72% de 'outros' fontes.

'

,
'

p 'Pr�,jeto Ca,tarinens�,'de' Dese�y�lviri'IE:�to é poro o S(.,Co
'lombo 'Sclles um "coxnp,.r:omisso, �do �dministraçõo perante' o PQVO,

,

é� quem reside 'q,p'ode�.. 'É '0- projeto :urh instrumento da' expcnsâo
I .econômicc de mel,horio-das c-on��õ,es de vida do Homem, 'da' ra;
- ,c!onqlização de .desempenhos. públi;coS; 90, estímulo às ener,giás

.

cricdoros de setor privado.' Pretende é abrange' as diferentes
érees de' oçõo do Govêrnoi 'estobelecendo prioridades ,regiõnais
e .sccicis, ,cÇlmpof:ibUi�l:-â,nd� .recursos com objetivos, forjando .. po::,

,

.líticc e instrumentos, ,'IlÇHã :�atin9i,r:,o clvo .que-todos querem, Y�!�
clcqnçcdos, o bem' comuml1:,

I
�
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"
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Legislativ'o
.

,aprova
aumento' do' 'servidor

. ,�,. -'". ':':"''''''_�yltlrrla' pâgina) ,

,I
!

Pela

Morte
Pista da ção parà os profission�b:: UO 'vo_·

lant� :b�o 'influirá na' d�minuição
dos números e;tatístiéos de aci

dÉmt�s com vítimas na Pista' da
Morte, eis ,que Çls, v,eículos ci'rcu

Iam 'na rodovIB. e' os transeuntes
. .

. I

é que and�m - obrigados --: por
dnde não deve)TI. ,Ontem ,ocÇ>J;'reu
màis um a�içiente, na pista da

aler-

tando os motoristas para' o in-
,

,

ten�o movimento de pede�tres. A,

medida, apesar de. tarde, é v:Ui-

da mas não' soluciona O' proble-'
ma do movimento" de transeun

tes_ que, .
impedidos dê circular

pelo ,�cos.tamento, vêerp -se obriga-,. :'
'dos a andar' pela rodovia, O la- '

m{l:çal ainda toma eont� do' aeos(' K

, tamento' e, o aviso ohamando, at-en-

"Morte. 'Os avisos ajudam, mas

.hão resolvem.-

Câmara de Blumenau aguarda
. o .prazo. de defesa do Prefeito

A Cân1ara de Veread6res de sexta-feira uma cópia da denúncia a,firmara ter sido o episódio da de·

Blumenau aln_da não apreciou .o pei ao' Prefeito, que tem um prazo de núncia uma, politiqueira de inte·

'did!l de impeachment do Prefeito dez dias para apresentar sua defe· 'gl'antes arellistas,

"Evelásio ,Vieira, formulado por um 5a. "
'--

Segund'o estabelece a Lei Orgâ-
membro' 'do Diretório Municipal do O Diretório :Munic�pal da Al'ena l,'Ica dos Municípios, o cpisódio da

MDE. O asstinto ainda está com a expediu nota' na qual deciara que o ',denúncia con'tra o Prefeito Evelá-

20missão de três vereado11es, $01'- Partido' não tem gua.lSluer, pa1"tici, s.io Voieira poderá estender·se por 90

teada para dar seu parecer:, sôbre li pação no 'episódi.o' da jienúncia, 'dias. Fin'do' êss'e, prazo e se a ma-

'matéria, A comissão, integrada por desnúmtindo dessa' forma" as pala· féria' não for apreciada pela Câma-

três vereadores da Arena, 'entregou vrfjs do Sr. Evelásio' Vieira, qu.e \a :lerá arquivada. sumàr.iamente.

Vai e vê mostr�'�.iJ��tU
,

"
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V�GlLANTE BANCÁRIO
Necessitamos de pessoas que queiram exe,r,eeil' a fun

ção de VIGILAM"fE BANCÁ,*IO, que sejam reservistas
de 'la. Categoria (Combatente), para as seguintes locali-

1I(�:'(b'(;l'e!t: '� FIJdBTANÓPOLr�, "BRAÇO DO ,NORTE, ITA
II '��..". JAf, 'l\I[i\PRA,: BLU1\J\lENAU, CONCóRDIA, JOINVJLLE,ti �" S'AN:TO áMÁR0 DA r'MPER�1'RIZ, SÃO JOSÉ -DO CE
(41" :rDRO e outras localidades,.,IJi; , ,

Os interess;do� deverão �ompaJ'ecer munidos 'de dó-
cumentos à Rua FERREIRA LIMA, 27 - FLORIANó
POUS, onde lhe serão prestados os esclaraeimentos ne-
eessáríos, '

'1(1' �FJG - t;ERVI-ÇOS .ESPECIAIS DE GUARDA J:;rDA.
11,1

AÇõES
Corr-oro e pflgo.a vista da Fábríca Gaitas Hering S. A.

, '" tratar I Rua dos Ilhéus, 8 -:- sala 103 - Fone 3738 com Il

Agente Autônomri Silva' Jr.
,

"""'-'."'----_._--------" '" -._.._�--_,-'-'._(-----
'II

VE'MDE-'SE
Possante lixadeira pj,1ssoal'llo, moaofástca, calÍ! role

-,I�" .. ,,>Íes Para tirar heina.clas,
,'q Tratar à RIU" Ver,eador Batisra Pereira, l.34 ou pelo

fOI�e ,665'9 - Balneário.

CARl!; IRA Ex:n�AYfAP.A
Foi extraviada a carteira ele habilHação, perten.cente

ao sr. João Bonifácio Sena.
I

If'
DEI'(\R'lfAMENTO CENT.ll.AL pE COMPRAS

TOMADA D,E }>REÇOS N9 71/�312
A Y f S O

,"

o DEPARTAMEJ:'lTO CENTRAL DE COMPRAS torna
p�lblico. para conhecimento dos ililteressaclos, .que J;eceberá
Pd',GlpCilstas de ti,llmls habilitadas p,I;elimina'rm.ente, nos tê'Dl 'S
do Decleto GE-15/12/69-8.755, até às J3. horas do dia J!í de

� .:: julho de J 971, para o f.ornecimento de vestuários destin)1dos à;: :lfOLrC1A'l\HUTAR DO ESTADO.

�_: ��: O,' Edital en�ol�tl a'se afixad.o na sed� do Departamento
C!!nltl ai de Compl as, à Praça Lauro MiHlel: [19 2. Flo'rialilópo
Jis Cilllilde S!;!,I ão prestados os esc!;;lI;ecimentos necessários ,e ror

t, tI : ,!}eçid�s c.9pias de Edital.
�.jl$ '''''''' .....
"-'., � .>" \

.. ,
- Florianópolis, 21 de junho de 1971.

(

JOÃO JORGE DE LIMA
DIRETOR GERAL

• r
-l.'.

'DEI'ARTAIVIENTO �ENTRAL DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N9 71/0314

.

A Y IS <)

O DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS �orrna
,pClblico, p::lIa con,l;iecimento dos in�eressados, 'qrue recebeJá
propostas de firmas 'babilirardas _preliminarmente, JilOS tê�mos"

. "'do Decreto ·GE-15/12/69-8.755, até à� 13 hor'as- do 'dia 16 éle"

,julho de 1971, p,11 à o fornecimento de calçados destinados à
POlíCIA MIUtÁR DO ESTADÓ. '�',

O Edital encontra-se afixado na side do' Dejilartamer,]to
""Cf)ntlal de Compras, à Praça L:;luro Mlille, 1'19 2, F�o.rialilójJo

. lis Ü'Hde sei ão pi estados os esdareeimeliltos F1ecess�rios e fa!:"-
, necidas cópias .de Ed�raJ. "

.' ,I,

I'
FIO! ianópolis, -21 d.e junh'o de 1971.

.

JOÃO IORGE DE -LIMA
DIRETOR GE.RAL

. ESTADO DE SANTiCf\TÃÍUNA.
SECRETARfA 'DE' TnÀNSPOR'fES li' OBRAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AVISá

1_, <'

, ! O DEPA-RTi\MENiO DE ESTRÀDAS DE RODAGEM
DE<SANTA CATARINA (DERSC), cOI';H1IÍica ,aGS j'oteressa
dos que se acha abel ta Tomada de Preços - Edital n9 '7/71,
panl a execução de duas (2) pOliltes ,çm '_oncreto armado �ôbre

'." ób ribeirões Hei td, e WUl1âerwald, com apmxiil:nadamen1e 2,000
,

e '12.00 m. de eXled,são, na Rodovia SC-32 trêcha B·lulue.nalll
,

"�o � hllagl.lá do Sul, com prazo de entrega das pr,opostas Até as
J 6,00 hOI as du dia 7 de J u Ihp do corrente àno. '

CÓpia do Editai e maiores esclarecimentos serão obtidos
" !'la ,Sede do DERSC, no 79 andar -do Edifício das Dire.torias

epl Florianó,polis.

DERSC, em Florianópolis, 22 de Junho de 1971.

, :' Eng9 Civil ERNANI ABREU SANTA RITTA
------_ .. - ,- ----- - ----

Diletor Geral do DERSC

EST�DO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DoE TRANIS.PORTES E 08RAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AVISO'

O DoIRETOR GERAL ]1)0 DEPARTAM_.ENTO DE ES
TRADAS DE RODAGEM DE SANTA CATARINA, .CO.IDIl
nica a quem iflteressar possa, 'l,ue P-Ol: moti'v<?s Té.cnicos, foi
anulada ,I Tamad·a de Prêços - Edital n9,2/71, referente a

exec�lção de. dwis pon.tes de Concreto Armado na' estrada Blu
m.enau _ 1<11 aguá do SLll. :

Comun.ica ó�ltrossim, gl,le n�sta, data, baix.ou o Edital nQ
, 7/71 paia ri execução dos meSmOS $eryiços., .(,

DI::RSC, em �lori�nóPolis, Z2 de.f1.1I'nno de 1971.

EngC! Civil ERNANI ABREU SANTA ,RIT-TA.

Di�tor Gera). do I)éRSC

JOINVIl'-LE
,

PRINCESA ISABEL 2477f
228 I
J

I
I /. t

, �)ÃRAG1JÁ, DO' SUL:'
I MAL. DEOl?C:RO ,�� 210 :Ji;' :,

\-!DII'_" _ ... � _�,--,� "

: ....
�' I
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Industriais do,
,

Vale vêem
exposição textill
Blumenau (Sncurssl)
A '±'im de participar ela

Sexta Exposição Interna
cional de Máfl umas Texteis
viajou segunda-feira para
)Paris, uma delegação de

,it�(elustl�iai!S catarinenses,
através de excursão previa
jnente organizada e que
contou. com o apoio da Fe

dera-ção das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sâo os seguintes os mem

bros eLa delegação catari
nense: senhores Carias
P,edrG Koerich, Adolar J�o
Hei'mann, Frantisek Flach,
-Gerd Frilzche, Dieter He
ring, Hans Prayon, Fraaz
Tche!l:sewsk, Cristial\l Bi
ckel', Flávio bendix" Orlar
'Osvaldo Otte' e sra., Udo
Schadmck e Rolf Elhk-e,
diretor de Coordenação da
FlESC.

QIA MUN�DIAL DO
GRÁFICO í

Será eomemorado ama-

nhã, em todo o mlwdo, o

Dia do Gráfico que. em

Blumenau terá festividades
especiais, principalmente
no setor esportivo, que tem
o scruinte pl'ogralna: 8,30
hasteamento, da Balldeira
Nacional; 9,00 culto ecumê
nico; 9,30' _.!. Blumenauen
se x Impressora Paranaen
se; 10,00 - Gráfica 43 x

-

\, C.enten.ário; 11,20 - Ingra
x Gráfica do Vale; 12,00 al
mllço de confraternização;
!L5,00 .partida de hom'a en

tre as equipes da Assoda
ção Atlética Grática 43 x

Seleção do Rádio e Televl
são de Blumenau, com en

treg·a das l'aixas aos cam

p,e@es do Torneio Herbert'
Taeschner.
TéCNICO VISITA
BLUMENAU "

Encontra-se em Blume
nau o sr. Jacaúna, de AI
cânt�ra, técnico- do Insti
tuto Brasileiro de Admi
nistração Municipal, que
veio mantér coÍltatos com

v.ereaclores, a fim de -escla
recer o Projeto de ,Hefor-

-

ma :Administrativa da Pre
feitura,

.

que sofreu diver
sos reparos pox parte das
é,omissõ,es da Câmara Mu

n�ciral.
Admitindo equívocos nas

wterpretaç.ã,es e c(mclu'
sões, .0 té.cmico do LB.A.M.
p,retende evitar a r�jeição
d� importante projêto.
.o Diretor-Presidente da

Companhü de Urbanização
de Biumenau, Dr. Antônio
Pichetti acaba de informal'

!iI!liEqrmeu, .ainda, ,(j) sr.

"Antêuio Pichej:H q�,e) .a

Conwanhia de' Urbam:ba�ã(])
de Blum.en,au q\ile ,c.ome�,(),lrl
a fm�ÓOfiair' m,o dia i<il d;0
,COrf�ill\te mês, 'Vai m.o.dUi
cá'r r9 siste,mp. de .o!br�s ,de
Úlrbal'llÍzaçào 'lia ôdadte,
:l!wrqlUl.anw terá c,o�J.d,j_ções
ej,e tniJ;a[har - em 'div.ersas
ruas ,s!m�l1tâfllCamente, ,sem

15rej ulÍ.zo, ,de 'mod0 ,cQn

tínuo_
Fina[,isa a ·Rota· dhendo

que os diretores da Com.
panhia estiveram reunidos
na térça-feira, discutindl) o

anteprQjeto ê calg,anlenm
da rua Sebastiâo Çruz, .que
terá as suas obras inicia
das naS próximos d'ias.
DIRETOR' DO S,EN41
AP,LAUDE CONYÊNIO
, O Diretor Regional ele
Treinamento do SENAI,
Célio Goulart, em reç,ente
visita a Blum,enau, não
poupou elog�os a.o ,cony,ê·
nio que será' firm:lldo MS

próximos dias entre ii! Pre
feitura MU)1icipa� .e o sEi·
MAl, ,wm '.0 fin� de !p.,�flis
t!rar ,�lJlrsos' de tr:ei.namento
profissional á cidadãos blu
meJ51auems.es.

Em suas referêp.das, i -

Diretor Regiortal de 1:'rei· .

na�il1ento louvou a atitude
da Prefeitura de J1hlilTIe- <

nau, em. pflrticipar ;Qo $�tor I J

de, treil1.amen to � formando
r

,... _l,,1./
pessoal esp.e.cializado,· a�ra

! '
,

qu.e já limwu coeteato
com a .firrna Simão Müller

Empreendimentos Ltda., pa
ra calçamento 'da rua Con
rado Balsini, sendo que' o

,

contrato passou a vigorar
a t<>artir de ontem, têr.çu
feira, tendo a 'firma o �ra
zo de 60 dias para a coa
clusão \ das obras,

vés dêsse convênio.
A Prefeitura de :Blúme

nau é a primeira do Estado
a realizar êsse tipo de coIJ,-

_ vênia, que muito contribui
rá para o apel feiçGam(mto
pr9fissllnal da m.ão-de-obra
ainda não qualif'i€,ada.
CONSUMIPOR!=5 DEVEM

IPAGAR
Todos os' moradores de,

Blumenau, que estão r.ece:
bendo água atra'v-és do
carro-pipa da ;Pr.efeitura
deverão providenciar o pa
gamento da taxa referente
aos mesés de julho e agôs
t@, na reparU�ão compe
tente da Prefeitura, o que
deverá ser feito até o fi-I

nal do eorrente mês. \

Presidente da FIESC
vai a encontro no Rio
O presklente da FeGera

,çâo dqs Indústrias do Es
t�do de Santa Catárina -

Fiesc - Sr. Cardos Cid R�

natiK, recebeu comunica
ção do presidente em 'exer
c�e[\o qa Confederaç50 Na
cional da Indústria, Sr. Zul..(
ia lYlallmann cORvoeando-o
ppra a Reunião do Conse
lho de Representantes da
quela entidad,e, a se reaU
zar dia 29, no Rio àe Ja
l\leÍl',o.
Da pauta dos trabalhQs

consta o exame ·e votação
do Orçamen'to para o pró
xilno ano e assuntos gerais
de 'interêsse d3'p indús
trtas.
REUMIÃO

/
'

'O 'engenheiro da Divisão
de Pl_;-oduHvidHde da F,iesc,
Vitor Batista ela S�lva, vj:a-,

- jou ontem ,com d,estin? a

p,ôrto Alegre, on�e parti;
cipará de uma reppiiw. ho-

, j�" com té.cpicos çLa Supe
rintendê.nc�a para p .Desen·
volvimento do Sul. - S",desuJ
- BFlf)CO E.egíonal de De
senv�lvimento do Extremo
Sul - Brde - e l'epresen-

tàiíltes dos C.entr0s de .Pro-
dutlVidade do Parallá
Rio Gra-nde C],@' SIl!IL
o Eneoptro objeti\Vél. es

tudar o tema e fixl:H; qire
trizes GLe com o elab.o�'ar os

proj.etos e tl.'abaHws -",que,

serão .é\!llresentad([S no
COliIgresso \ Waei<H'l.al de

,Produtividade, a realizar
se em agôsto, 110 RiO de
Janeiro.

ACISOj71
PQI' determinação do Sr.

Carlos _ Cid 'Renaux, a

Fiesc ci)'laborará, também,
para a execução da Acisoj
711, c.ontri'buindo com o for
l'l,Ccrim.ento ele 2, mi.� iitros
de g�s,olii\l:a, revertiod6s pa
ra. o 149 Batalhão de'l Ca
,çadores.
A 4cisoj71, promo.ç.ãp do

El):.ér�i10 N�ciol)al, visa
-presta).' aS,sisltêncita a'os mu

niçípios br(as�teil'Ds ,de me

l)Or p,oienci,abili.dade eco-
I nômica P['oc,uranelo melho
rar 1;1S con,diçõ,es Qe/ saúde
.das, p,opula.ções, de ClJ)nfor-'
to das escollls, da trafega-,

bilidade 'das estradas e do
roem estar do povo.

e
I
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IlulUenau & Genle Sr Coisas
AMENIDADEIS - T;;!fSO de Castro nunca foi divino

maravilhoso no escrever. Mas bossa pra lançar jornal, isso
êle tem. Olhe-se "O Pasquim". Na semana passada, TC edi
tou nôvo semanário, caindo de moderninho, o JA, ou seja,
"Jornal de Amenidades", Em fo rJJl ato de revi�tjn-h";, -2. publicação faz o possível para inovar. Com a falha do últi
mo "Pasquim' (o que' cheira a, último suspiro) é de se tor
cer para <illlie aJA tome pé e mantenha o mereado com es

Çfjt�� 4€ ,t�lrminh,",s prafrentex.
POLITICAS - Pedro Ivo Campos, esperad«, não

veio para II rerl,J,floiijíp ernedebista de sábado. No s:;M� Nova
Esperança, no 'baijTO de Fortateza, liecluro eleJttora'l do pre
fcii,0. os membros da oposição debaseram as denúru;ial\
formuladas por um eleitor, que mobilizaeam a opinião pú
blica blumenauense e doutras regiões do Estado. Enquan
to pela cidade -correm abaixo-assinados apoiando Evelásío

. Vieira, predomina a opinião de que êste levará o caso até
o fim. Uma de SLlaS providências: �nquerito admJinistra1ivD
nn prefeitura q11C revele os f,t1uoi,onf.ll ias envolvidos n.o

a�oliltecimento.
MOVIMENTO CRISTÃO - A nova coordenadoria

do Movimento Farriiliar Cristão de Blurnenau, recente
mente ,eleita, conta com os casais Albrecht Papst (coer
deaador), Antonio Moacyr Pereira (secretário) e Wa)de
mar Meyer (Tesoureiro), e 'na assistência religiosa o padre
Sj�'vi,() TWflil. A en.idade, .em con-sta,ijte atuação, proJl1lÚ'Ieu,
dia 1:2, m�s,sas especiais' pafa os ROIHoramos.

) TUDO � ·TODOS
- LoiJ,Jar Kriec'k_, mais 3 professores, do Colég�0 Pe-

,clrp H �t;:lgi�rã\o .FIO J,ardcim, Boiâfliço, do Rie, agora' diri
gido pel>9 p,adfe jtei,tz. D,epois, iPa�'tjdplará ma reunião aFlual
4,a S.o,eiedade tBPlsikira jl'làra '.o Proúesso da Ciência, ;;; ser

'�JilJi7-:;l,<!l41 tm Cwritiba.' Krieck .é o secretário reg,iomt.i da
eJlilti,dade. \

- Dia 25 poç1erá começar nova novela. "0- �Gmem
I "'I,we deve morrer". Até Já, irmãos, paciência ...

- Além de Maysa, outra surprêsa no elenco cle "O

Cafona". Tlka Soare«, ex-mulher de Anselmo D�lar.i�:, �
uma das presenças mais lindas no cinema naci�nal. há �anosatrás. . t .. ��;

_ Festa junina como a do Caça e Tiro vai se� �_if$
cil. Inaugurou. o clube da colina, seu salão de danças. Vai
part i r para pisei na e outros melhoramento,s. Relln�lI: sá
bado. um mundão ele gente.

- Vem sendo elaborado um levantamento sôbre as

cheias do Ttaj:ú Açu. E o relarôrio irá :'IS mãos do ministro
Cosj!il Cavalcanri. Responde pela af'lrmaçâo P!ll]10 Metro,
I>up,erinlenelente da Sudesul.

- Três mil. o número de inscritos para os ex;mi� de
Madllrezn, que começarão dia 16 de j.u!l1Jo. Metade vem de
outros Estados. ii(

í
- Jornal "O Brasão" pJ;ej;e,�de sair <ilu;.I1zem;t'lme1!te.

Tem planos Dura tornar-se semanal. Ê �Sr.gã.o de djwiJ�llÇiiodo Colécio-Pedro TT.
.

� 'Swí no Pavilhã,o' da Proeh .o shoW de Moacir
FI':;Jil)çG. O canror virá 1110 último dia de julho. prestj�i�n
do (I J o Conoresso chi Juventude de Santa Catarina.

- Um filme sôbre a arte barrôca marcará ó reinício
das ativi<lhrIles do Cine Clube local.

- Não há baile nas redondezas que não conte �0m ()
s'om dos "Montariari", de Concórdia. Assim: o do Clube, '

Pom'er.ode. dia 3 de jHlíliJo. festejando aniversário. ,I
- ,os churrascos do Olímpico. no tempo do seul Ar

ln, Ia.ebrig, cr�nram fama. Eram traelicionais, às segu'}das.
Na,q�lele local. no sábado, os alunos da Faculdade ele Filo
slilfi� dia FURB prom(wel'ão um íantar. Objetivam ar;eca
�,f111' f:ti��cl.0.S pap trabaJJ�os cle campo em Geologia e Mine-
·ra:l,og,ia. .

- T.ermina hoje mais uma etapa do curso de plnn�.
,i,nm.e,ijio local integrado, realização Universidade-Sudesul.
Contopl'l com as pl'Ofessôras Stelu· Maris Sou�a, Zulamar
',EliUel'lcou·r,t e Clementina Tonelloto.

- "A vergonha é a hera:l1ça maior que meu pai me
deixou" (Lupiscínio),

']o

Rua Fúlvio Aducci.763 -12 andar ... ESTREn'o

(.

Todo mundo estã construindo sua �asa própria. Só você
.inda não se decidiu!

. As f1i!cHidades são ím,8n$.as. Financiamento em 10 ou 15
�nos. Construção imediata.-

S,e você jã tem financiam.ento, nós const�uim(')s a sua

cas�. Mas se você �inda não tem, nós além de c;�mstruirJ ainda,
,

I

t-inandamos a sua casa prppria.,

Venha ac,erta,r os detalh"s conO$Co.
.,

Não ent'regoe a construção do sua casa própria às mãos

--de'qy,alqu,er um; çonfie à Construtora Mijlrer. AS$}m, vo,eê t,erá um
serviço de alto gabarito. çomprovado p�l.a experiênCia 06 mu·itol
anos.

Tudo é d� primeira qu,a'l'id'arle. ,Fôrro de lage, abelrturas
em' madeira de te., ferrag,ens da latã,(, crornado, louças CE:I._1TE,
mlataís sanitários DE,C�, r«!bôco dI) massa fina,e pirrttHél plástica.

III
:>
'"'
..
.Q.
o

li
• lO

TPlUTIlRA

'I
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o ícia quer sa er- quem é o orne\

"

• .r:

Juventude de Blumenau arinha
teQljla�seu Congresso admite

ela 'a ser proferida pelo O f ip i� ie -:DI' Milton Grecco, Diretor Ib I U �d
da Escola de Pais e' Mes-

tres de. São Paulo, tema'

Éducaçâo e Desenvolvimen
to, às 15h45m, 'tempo li-

,

vre para de- ,

o Centro de Juventude
Porta- Abel ta - Cejurà -

de Blumenau, realizará

durant« os dias., 29, 30 e

31 ele J ulhó, o 10 Congres
so·, da Juventude 'de Santa

Cala�má ..:_ 1° Conjusc. Da

prográmação elabor,ída pe
la Cejupa consta o segum- ,,

te eÍí[, 2Q, qs 8 horas, des- :
fiie dé Abel:tura, 'C0111 a

, de
-

tôdas

o atual programa de re
L novação e amplincâo de

material flutuante da Ma

íinha de Guerra irnpóe que

QS quadrós de oficiais da

1�t1'/P sejam complementa
dos por OflCl31S oriundos

, da Ji�s� ola de FOImacâo de

Oficiais dfl Resei va da Ma-.

nnha Assim, segundo o

50 Distr'ito Naval. o .vllms
,r _

tério da Marinha resolveu
abrir msdncões pai a adrnis- f

são de oficiais reser nstas
oriundos da Escola rte For-:

macáo de OÍlClaIS da Re

serva d_a Marinha para os

Quadros complementares
d� Cor''lo, da Armada, Cor

-

\';0 de' -Tntendentps da Ma-
í inha Corno ele Fuzrleiros
Nàvals e Corpo de Enge
nheii os e 'Téc)1ICQS Navais

a car

go de Moacir Franco, ten-,
do cO-;'I10 'local a' Proeb. _DIa
31, às' 9 horas, formação
de grupos para est�do,' - e'

conclusões das . conferên
�12S e do" eteitos dn Con-

r -,grasso, às -11h45m, saída
.porá uma churrascàda dé'

congrscamento na Cia Je11'
sen: às 15 horas, visita .a

,

pontos, turísti'cos na Vjla
Itóupa'{a" às J.6· hora!" sal
tos ornaml';'l)tàls yelos
íca-�os do Vaiei, paraqu_e
distâs do Aéro Cluh!' de'

",Blu�e_nall e à's, 22 hotas
BaIle de Encerramel(to.

a ser proferida :

Clemente - Kaessel

maier, Sociólogo; Psicólego,
Iíder elo movimento dos JO
vens da Guanabara. Tema-

Os interessados noderào
obter malOl'eS _ esclareci
mentos .na Direroria ' do

Pessoal MI'lt-'r da Marinha,
no 40 ander do antign Edi
fino .do Ministério da Ma-

-11n11a NO Rio de Janeiro
As insrricôes serão Ieitas
no período de 25 dêste mês
a 14 de Julho ,as en11 eVlS

t2<; (le 15 ele Julho a 23 de

agôslo. enquanto o está

gIO, de 2 de agô�to a J de

se'embro '\

Músical�1
Seminârin
no Vale

"" \,\
.

o
,
l° - Congr�sso da Ju-

'''cntuele de Santa éat,,-.ma
" co'l:1ta . <Íom. o apoio da

>

Pre
fritura MUnICIpal, de, Blu

menau, 10 do 23° �eglmen
to ele Infantaria; UmVelJS1-

HeglOnal de Blume
rLlOns 0iub" 'Botary,
Clube 'de Diretores

,

�QJIstas' - CDL - Câma
ra Júnior, Colégio Normal
Pedro II, Gll1aSlO Normal

Sagrada F,amílla, Escola
de Comércio do
Santo Antômo,

SomaI Mundo Jo
e Juventude Evangé-

O ,lIra _ Semll1ário Catari
nel1se de MÚSIca, será rea·

lizado em Blumenau no

período de 3 a 11 d� pró
xImo mês, visando rles�er
tar e valonz�r o trabalho
dos múslcos profl�slOnalS e

amadores, comô tombém

despertar o interêsse do

povo para músIca erudIta,
tanto antiga como nova.

Firma

trução civif,
d0 Bra"ll. CONV!TE PARA MISSA' DE 70 DIA

Fàvor
Leonidio Llldvig, espôsa, filhos, genlO e nO! as, ainda

constelllados com o falecimento de VILSON LUDVIG, ,con- 1

vidam pai entes e pessoas amIgas pai a a mIssa de 7° dia que
mandam celebl ai hOle as 19 hOI as na IgIe]a Matnz de Nossa

SI a de Fátima no Estl ello.
A todos que comp.ll ecel em a êste ato de fé CI istã, a fa

mílta enlutada ag�adece.

Os candIdatos terão

oportumdade de partlclpar \,

dos conjuntos de Câmara,
do Côr o e de Orquestra,
sendo que os candIdatos de
Plano e VlOlll1o não pode
rão )ser pnncÍplantes

As autoridades da Dele

gacia de Segurança Pessoal
estão realizando diligências
para videntificar Um )loffiell!
de cor branca com, 1)n55pn
ele altura, pesando apt oxi
mudamente 65 quilos, ap.a
rentando 36 anos e apre
senta a falta Ida -dentadu-

"

ra superior. Esse cidadão
encontra-se, internadq .no
Hospital Sagrada F'<lll'líl�a,
em estado

I

ele coma, viti
mado por' acidente automo
b ilistico quando foi atro-

i pelado na P,ist� da Ml>rf,.
O acidente por

volta das 3

tem quando
do feJl

I,

1
,

ma, conduzindo-a ao Hospi-
t�!l S:ig�'ada Família. onde

p�rJ)1ill1e(:e em estado de

sesperador.
> I

OBJ,E'l'OS APREENDIDOS
'" '.,-
.

As, Delegarias de Furtos,

R0�bos. a Deft audacõcs, elo

Costumes e Menores e ele

Hem'e�sàQ nó" VIClOS dis

tri))llira'n) "nota n Imprensa
convocando os, inter essado,
em resti ui!' diversos ob le
tos apreendidos par a com

parecerem àquela especta-

,lizadtlS, a fim de recebe

rem seus pertences. Escla

, rece ª nota .que QS íntcres
-

sados têm o' prazo de q um

,

ze cli�s para procurarem

;seus objetos e .o não com

'pilrecimento Importará na

v�nda ,dos mesmos' que se

ráol levados em, hasta núbli

o Presidente da ASSOCIa- , nente. Para a sessão sole

ção Nacional dos F'is�aJs"
-

ne dê instalaçâo di! Con-
e Inspetores de Previdên
CIa -. Anfip ,- ,SI. José
L Ferreira, estêve eU1 Curi
tiba a fim de tom�r' co

nhecímento dos preparati
vos ela lUa Convenção ,Na
clollal de lnspetóres - d�
Previcjênela a !ler, rCilliza
da naql!ela CIdade de lê a

:lI de julho próxImo.
Parllciparâo da refenda
\ -

Convenção, 80

nms, além de

e, PreVIdênCIa,
assIm cêrca de

pantes em

vencàô, foram convidados
O Ministro do Trabalho, o

Presidente do lnrs. ,)ro'es-
'SOl' +\]ebe1' Galart e o Se

cretâl:io Geral da Fiscahza

ção do Inps.

'Os 'Fiscais e

-

Inspetores
de todo o país debaterão,
durante 6 dias, a OI gdJ1lza

ção' clâ c;la�se, as COllCllçÕeS
de trabalho, a Gultur a ge

ral' e profIssIOnal d.,s agen
tes da fiscalIzação, proble

-

mp� 'gel'als dá PrevldencIa

'! : e da Segurança Socl111, ní

veis, -salal'i:ns - P"ooucão
prodtÍtlvl'dade e código
,é,ica profissibnal

. Contàbilidade' do )
sindicatos é-, ,r,e�is1a
A Delegacia Regional do

Trabalho convocou um,!
reul1lão com os Diretores
das seis feõeraçõe? das Ca

tegorIas ProflsslOnais para
a prOXlma segunda-feira,
dIa 28, a fIm de estl!jelai',

entre outros assuntos, ii

reformulaçao elo atual sis
tema de execução da con:
tabilldade dos Sindlc�tos e' .

das próprIas
-

Federações,
com ViSt,lS a éldaptá-la" �o�.·

atos oficiais elo

Govêrno Federal, princi
palmeT}ty ,aquêk gue i111-

plàn(6i,í ; ci pIado de Valo·
I '1,.1 i "

rização "Sindical. O' Minis-
tério do Trabalho e Pr eVI

dência Social espera que 03

Sindiçatqs estejam prepara
dos' para receber, sem atro

pêlos e, dentro de uma es·

tnltura 'adequadamente as

sentada, o benefíclO que o

GovêP'no I;edc;ral lhes vem
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ASSUNTO j:M PAUTA

De uns -ternpos para .cá,' .volta e meia me fazeln -

· várias alternativas se podem apresentar.
A primeira delas é .a seguinte: - Q cavalheiro

(ou dama) comprou, há algum tempo atrás, papéis
qLl� já subiram muito; está ganhando potencialmente
lima fábula; tem mêdo que a Bôlsa .caia e êÚ� '(ou ela)
- ao 'invés de ganhar 80% ao mê';,' - ganhe apenas
( o apenas é gozação) uns modestíssimos 50%. O que
fazer? �� o mêdo é tão grande que esmaga a ambição,

'. deve. vender, 'n;alizar o lucro e aplicá-lo' �m óutra'
·

coisà, fora da Bô;sa, Essa outra coisa pode. ser Letras
.de C�niº-io. Letras Imobiliáriàs, títulos públicos, Iinan-
cismento

-

de' operações a têrmo," etc. Se o, mêdo {
·

grande IÍlas a ambição de 'no\'os, lucros' (será que vai
conlinllú subindo 'I) � ainda maior, continua em posi
d.o �n1 se,us papéis,' e co,ntinua' éoin ml'!�o. S�,- final:
11cnte. o mêdo e a ambição mais ou menos se equi-

• t;� !, .: yal.ercI11,. vencia metade da posição (e haja como na hi·
� ,',<)tese de" veuej(:r tudo. aplicando em renda 1'ixa) e"

*.' '.

�Tq ue· com a ol*'a metade na Bôlsa, aguardando a tal
lHa ejue êle (ou ela) aeh,a que éliuda deve vir.

Ainda iiesta alternativa, exis!e uma variaI;lte:
) eav'alheiro', ou éavalheira tem mêdo dos papéis que
,lá possui; gostaria de continuar, na Bôlsa; mas não

. .,

·

("be o cjl1e ·coniprar. Neste easp, deve vender a sua

''''osi<;,io (no todo ou em parte) e comprar cotas de um

"{,m fundo M4tuo.
!

'
"

.'� I"
'.

�' �. ;

A segunda altérnativa é· a seguinte: o dito
,

\

cujo cómptou ações já em franco p1'0CeSSO de afl a,
isto é, �ue desde: então se valorizam m�itó pouco.' Seu
mêdo é ó seguinte: - Se cair, eu não' vou ver meu

lucro diniinuldô (como no' exemplo' ant�rior) e vou
'

.. ' ter é prejuízo mesmo. Perfeito. Se o mêdo é autêntico,
·

relll. ·.i)rofundo, inar,redável, deve' vender tudo, sem·

i "rc.i,uíw· ou com um prejuízo j�signifieante, e c� o�àr
0..• dinheiro em outra' coisa, fora da Bôlsa. E, a llartir
daí, dormir tra�lfiuilo. M�s, se êle no fund� da.!alma

• 1,', "-'.' �'\ --.
•

�-(}la c!ue, em médio prazo, e meSmo que as cota.ções
�tI"óúa'ssefu por ora; a tendênc.ia da Bôlsa seria altà;
,(leve c'ontinuar com os seus papéis (se f�rem. �ons? é

;J;JFo) espel�ando a .alta; que podé .demorar màis ou me

nos tempo mas que êle está cOllVe�lcido de que virá.
" ,:,. f ' A terceira. al�erÍlativa é' co�stituída por pessoas

',uc' compraram e ainda têm em mãos papéis forte
�\�nte �speculaíjvos, tenham fies já subido nl\,ito ou! '

" '

'. ,i�: Essas pessoas podem achar que a Bôlsa, como um

'ndo, çsta muito finne; mas que seus ,papéis, por serem

,�Sl'c�tHanvQs, podem vir a ficar perigosos. A solução'
6 HlU.ito simples .. Saia dos papéis especulativos e com

'Te . papéis conservado�es. Se a ambição for muito
rande, f!lça isto para a maioi' parte da Carteira, guar
l.aIH!1· UIlHIS quirer;:!<!; e�n p�p,éis especulativos, para ver

f'l. que dá o Jutui'o.

quarta :ilte\'nàtiva é ,a do dorminhoco qUe ouviu
";�lar em P,tlsa e só agora, se dispos' a comprar açõ(;)s,
Illas tem '�eeeio < de' �ue' ehis �estejam_' altas de mais
01' oufro íado, ]1(1.0, quer. fieir. inteinlmellte d� ,foraI;

"
,

• ." ,

!a j8gada, se o i\lercado. contlnuar subindo:
.Neste caso, a s.olução' ,é óbvia: -. faça;: uma Car-l, :' •

tcira dê ac;ôes conservadoras; ou aplique o seu dinhei
:.0 em· um QOlll Mundo Mútuo. Ou faça ambas as coisas,

: di\lidihdo a importância que tem pelos dois· tipos de
'.

Wlicaçào.
Eli acho 'que com essas quatro alternativas se terá

cobelélo a grande maioria dos casos tíl'>icos existentes
no MerclHlo. I,

'SÓ fiebu de fora uma hipó�ese que, infelizmente,
a, ' l�liiüja experiência d,essas coisas indica ser a mais

;wo\,ávcl para a maioria das pessoas: - Elas dizem
',.�t;tar CO\11 /mêdo; talvez' estejam. mesmo com algum. ,(

-; ,i1lê:do. mas êsse mêdo é rnui10 menor do que 'aquêle
· : que (l,:zem ter. No fundo, no fundo, elas sabem (como
"eu sei) que as cotações podem' afroux<ir ev,entualmellte
11111 pouco, mas que o processo ele alta vai continuar,. .

·
�iicl'a "eZ miüs glorioso. E, por senth'em-se assim, só
querom falar em vender', mas vender mesmo que é,
bom. nunca. E, se por acaso saírem, de algum papel.

"

""cn1"'lrào mais do.' ci!ie depressa em outro, esperando
que ('s:se outro seja b tal do "quente" que val ,subi"
;l}UltO. mesJno que as cobçôes �lfl'ouxel11.

.

En,fim. siio' os "chatos" que só querem mesmo e

�l)orre�:el', o juízo dos ouh'os.

. ,. No frigir do';� ovos, só existe mesnro uma posição
j'fl<llmcnte per;igosa: - es19r �om "pa:"éís especulativos
sem J�l;1Íor cXDressão, nas m,·ios. Mas isto não é peri·

',., �

g(��O EÓ hoje. É 1"'crigoso senlpre. In_clusive ao longo
ctRs :.[tIÚ; acel1tuorLs. Jt coisa hem do gosto dos qUI',

I' r' '.
,..'.

'; tem. 'alm.a avn.nIUl'e11'H; e que, se nao estlvessem n�

'Dôlsa, estariam acendendo fósforos em tambores dr.
gtúolina, p,lra ver sc estavam ou náo cheios.

O que às vezes acontece,

: I

Maurício, Cibulárts

.\

./
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Rodovia d� 'Integração.- '

Novas esperanças se, abrem para
os oata.rinenses /COQl: às providências
que vêm sendo' tornadas pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de

Hodagem com .vistss ao aceleramen
to das obras de Implantação e pa
vímentação da ;' BR-282. Rodovia que
vtnha sende construída pelo- Bata
lhão

.

Rodoviári� deslocado de Lages
para :!l' cidade de Santarém, no Pa

rá, a nR-2S2 passou a ter' sua cons

trução sob .a responsabilidade do

ONER, permanecendo algum tempo
com os serviços, prãtícamente pura-
usados, .vtendo em vista as neces-.

"':'ln.] s provídênclus que deveriam ser

tomadas com a transferência dos
,

encargos.
Hoje' o.'Departamento já .estâ com

várias medidas tomadas para _exc·
cutar essa importante estrada em

Santa Catarma, ja t�ndo anunciado
0- cmprêgn de mais de 'vinte emprê
sas para. a sua' construção, bem co

mo .0' aumento ,-em .quntro vêzes do
número de viaturas �" equipamentos,
0\ que posstbilitará uma conservação
perreíta. e constante, nos trechos já
implant�d9s e 1)01'. (��rto uma. maio!'

ra]Jid(}z nos, servJços.
A :BR-282 Q sert:! dúvi{las Ullll!, das'

maiores. e màis ju�tas reinvidicações
�' .J

do povo catarinense, 110is, ao fazer
a lígaçãn do distante Oeste com o li

toral, tornar-se-á no mais vlgor()'�r)
rator de íntegcação do terrttórío e

do -povo de Santa Catarma, tendo' a
virtude de' aproximar das demais
lima importante região do Estado,
cujas potencialidades econômicas
consrítuem uma d.as grandes espe
ranças 1lara .0 ruturo desta tenra.
'T','nno em vista a situação de es

tabilidade econômica atravessada
atu:llmcn!e pelo País, graças aos es

forços dispenrlidos pelo' Govêrno F�

deral, não temos dúvidas de que os

.recursos necessários' à execução des-
sa importante rodovia estarão dís

poníveis tão logo o --Ministério dos,
. Transportes mantenha os entendi
,mentos necessários com os organís-
mos Internacionais de flnanctnmento.
O .enipenho do Ministro Mário An

. drcazza f;1'1 dar integral, curnprtmen,
,to nos planos traçados para o seu

Ministélio nos leva à certeza ele
que a' BR-2S2 dentro em breve s,e

tnrua.rá na gTande refi lidarle há mui
to. sonh-idzr pela gente catarínense.
CoJoC;ltla entre as obms prioritá

rias do. Go.'Vêl'llo., essa rodovia é' ho
je' o repositório ele imelislIs ''-'speran
ças da gente catarinense para que se

torne, real e perfeita a integração do
Estado, Arcas eeonôrnieanlCntc imo

<por-tantes ao desenvolvimento esta
dual serão atravessadas pela BR-282
que num futuro próximo, haverá de
ser a perfeita via pela ql',al círcula
r�o consideráveis potenciais' das \ri
quezas produzidas em Santa Catari
na,

Oportunamente o Ministro elos
Transportes fará nova visita ao Es
tado, quando deverá anunciar orí
cialmente o ritmo que pretende dar
aos trabalhos de construção da
BR-282. Esse ritmo por certo obede
cerá aos cronogramas estabelecidos
nos planos do Govêrno, de modo que
a rodovia seja totalmente implantada
e pavimentada no menor espaço de

tempo possível. Sabe o Míntstro Má
rio Andreazza que o [f(hnirá"el exem
plo que Santa. Catarma tem dado ao

País, aliado à devoção do seu ])'OVO
ao trabalho e à edífícação de um

Estado crida vez mais prúspern, são
credenciais suficientes para que
suas reívíndicaçóes sejam atendidas.
E por ter consciêncta disso haverá

.

de fazer com que ·essa esperada es-,
trada sej0, eonstruída ràpidamente, a

fim de que acelere o desenvolvin1en
to do nosso Estado. \

:Melhorameütos urbanos e desenvol'vimento"

I
-

Flor'ianópolis
.

se renova. acel,erada
mente. De há. algutu; a'nos par:;t. cá, a

antiga fisionomia 'pro�incülna d<t ca

�i,tal' cafaritÍense ,tem c�dfdo a: proc
,fundas .�lterilções;·.�nquanto o perí
metro urbano se "expande 'e movi
menta €xtraordinà.riamentB. A ini
ciativa pr-iV'l.da entrou a influir nes
sa ü:;msforrrraçao; 'imprimindo caraç
terJ:sticos moderno� às novas edifi
,cações,' que a:

c originalü:lade arquite
tônica contribui pªra acentll'u. São
os ,g�gantescos edifícios_' que se 'er
guem aos" céus, numa pujante afir
maçãQ de capaddade' da cidad:e, on
de o número de veíclilos '. se. desdo;
bra rua � dút, c;iandci .problemas qu(,:
desafiam a previsão' dós adm�nistra:
dorés. Tudo faz crer' no désenvolvi
mento de Florianópolis em rdtmo ca

'da vez maJs '. aC'21erado!'_:_ e de pa:r

.

com
.

os empreendimentos p'articula
res; assim convergindo pata o alar
gamento ,das áreas urbanas, a Pre
feítu�a, Municip3J ';ai r�8íizim.dof' a

sua parte, �brinclo facilidade e in
centivos à <tção privada.e promo
vendo a' inteira remodelação da Ca
pital, catarinensé.

,
Agora mesmo, ,o alargamen�o das

ruas mats centrais da cid'lde está

preocucuparido a administraçã� mu-

nicipal e o Prefeito Ari .oliveira, en

frentando o pessimismo de muitos,
deu início a obras de melhoria da

�ua' \ Tenente Silveira, �largando-a
'como Q. programado em anos ante-

,
I J I'"

ri01'es.
Velhos edifícios, desapropriados,

v5.o doando espaço à via pública e

-já �e entremóstra a bcleza duma
rua larg<t e franqUEada ao trânsito
intenso que se está observando nq
çentro da capital.

.E pensamento do :prefeita Ari Oli
veira iniciar ta,mbém o alargamento
da rl,H\. Conselheirô 'Mafra, mesmo
sob a descrença dos que não d·"SC0-
nhccen'Í as dificuldádes contra

.

as

q\lais será preciso luta.r para conse

g'uir a realização daq��le objetivo.
O importante, todavia, é começar -

e precisamente isso é o que tem em

vista o Prefeito.

Creio que Florianópolis vai dessa
forma ganhando em progresso e be
leza, ao mesmo tempo que se apres
ta para proporc�onar m'olhor con

fôrto 'à população. De resto, não é

para outra fin'llidade que a s\la gen
te trabalha, co'm inteligência, dando
a contribuição de seus melhores es

forços e emprêsas para a ,expansão
social e econômica da -c'1pital cata-

rinense. As instituiçõ's� de cultura e

os homens de pensamento fazem a

sua parte e concorrem para que Flo

. rianópoliS 'possa ser orgulho pára as

,mais "i tas expressões espirituais do
.

Estado de Santa Cataina.

Florianópolis quer, na verdad-e. im
por-se' as demais cidades capitais do
Brasil como autêntiéo índice ela
grandeza da gente catarinense e .pa
ra isso é que, não .,ápenas a 'adhli

ni�tração públic8., o Estado e a Mu
rricip:.:;hda-:le, 'he estão dando as

maior'3s atenções, -mas também os

homens de emprêsa, os homens' ele
,saber, a c.omunidaele enfirn. Sede de
duas UIÍjversicdade�, que ·'se dilatam
no esp'lço urbano e no estudo e pes
quisa, a antiga' Ds;:;têrro da Fonte t:a
Bulha, elo Campo do Manêjo, do
Largo da Cari9ca, da -,Figueira, da
PI::-i" de Fóra, do José Mendes, � da
Pedreira e do Jo�é Jaques despiu as
velhas roupagens provincianas e. os-'
tenta trajes modernos, na festa, das
grandes e maravilhosas cid<tdes dum'
país que s·e ergue e altaneiro se

dispõe a fixar sua posição entre as

potências mundiais. I

Jo_:, na verdade, tenlpo de construir.
E por m'lis pequena aparementemente
seja a cota de_ trabalho de cada um,
influirá muito na obra de todos.

Guslavo Nêves

Sã,o Joaquim e a neve
• -�' !.

.�

Recebi uma ·�irnpáticã carta de um

grupo ele júaquinenses a propósito
ela crônica "I;)alim. e a Neve". Pare
ce que andei dizendo que nãQ neva

va em São Joaquim há quatro 'll'ios,
quando queria diúr que há quatro

... anos que _o amigo· SaÍim tenta "fazer
uma reportagem ',sôbre a neve e não

consegue.
Os I joaquinenses se insui'giram:

"Nós l11,esmos presenciamos em 69
Ul11'1 nevada que, apesàr de não �er
de grande envergadura, impressionou
muito os turistas que lá estávam,
oferecendo também; paisagens para
cartões postais". Êstes joaquinenses
matam a cobra e mostram o pau:
junt� mandam uin 'postal ela citad<t
nevada, qU,e por sinal' é 0 n1-3smo que
llustra a capa da nossa Lista Telp
rânica.
rJa (j"rta, proclamando "o senti

mento bairr�sta que habita o cora

ção joaquinense", -fazem um' comer
cial: "Aproveitando este diário ma

tutino,
. queremos 'e�clare_cBr alguma

coisa a respeito de São Joaquim: já
.

deix'lluos de fazer turismo na depen
dêhcia de que caia neve ou não, pois
há" imensos recursos outros, recur_
sos que fizeram com que São Joa
quim entrasse no contexto do Pla
no Nacional de Turismo". E, adian
te: "

.... e falando da zona urbana,
podemos .oferecer 'lOS turistas que
procuram a, cidade 2 cinemas, 2
elubes com boite funcionando dià
rinl1'ente e servindo o melhor uisqu,e
da paróquia, sem contar o carinho
que as 'joaquin81�s·es dispensam aos

turistas não esquecendo, porém,
gue par'1 as turistas estão lá os joa
quinenses".
Muito justo, Terra de mulher. bo

nita, São -Joaquim, não, resta a me

.nor dúvida. Injusto é o Post-Scriptum
que os ral?azes tascaram: "E a res

peito do Seu personag,em Salim, es

peramos seja fictício; se fôr re'11, lá
êle não aparece".

Viu, Salim? Recebí ontem, pouco.
antes dessa carta, a tua, gloriosa ver

'são da falta de 11eve, que,' €mbo1'a

secreta, não possQ deix'1r ,de repro
duzir - ao menos em parte, pala
completo eselaredmento dos trálhi
tes,
Resun:lO d�:;t· parte não publicada:

Salim e' Ca1valcant�, -estão em São
I

Joaquim COl�1._ o objetivo de fazer a

'report'lgem; � usam um veiculo cedi
do pelo G vêrno do Estado. 'Fala
Salim: \

"-Acábavam�s de chegar. Frio, 'na
rizes vermelh<\ls e escorrendo, capo
tões, pré-con�ções pára' uma neva

da, .

qU3 inclul,sive, nos havia sido

confirmo ad<t pe�o
Seixas. Fan:"n�os e

enregelados, os tocamos para o

restaurante do Hotei Nevada, à pro
cura de uma c omida- e úma melhor
pinga. Cavalcar ti rec,,,mando que
"aquilo 'era te pra pihguim, não
pra baiano".
"Estávamos o

detalh" para o res_

taurante, quando U111 movimento in
comum à nossa n aguarda, com gen
te que quentava ao sól se levantan-

do e outros espiando, nos chamou a

atenção. Naturalmente, nos viramos.
Era o nosso motorista que estava in
do em "cana". Fomos saber o que.
havia. Eis aí um resumo do diálogo:

Eu - Que é que há, nosso amigo?
O Deleg'1do - Por que quer sa-.

ber? Te interessa' por que?
'

Eu .- Ê que, estamos nêste car-
1'0 ...

O Delegado
estão.

Ah, estão é, então

Cavalcat;lti - Estamos e queria-
'mos saber ...

O DeÍ(�gaclo - Que queriam saber
nem meio saber; não tem nada de
saber, só' quem- tem o direito de S'1-
bel' aqui sou eu. EntenCUdo?
Eu - Mas. "

O Delegado - Nada d-e mas. E
chega ele conversa. Tá todo l111melo
prêso".
Ai está, meus amigos de São JO[1-

quim: o Salim /, não é ficção, a té pe
lo contrário.

\ Prêsos, êle e Cavalcan
ti, consGlguirarn se esquiv'l.r e [oram
dormir em' Lages. Nessa madrugada
caiu uma 'bruta neve, êles tentaram
voltar d,e táxi, mas a estrada não
c1av'1 passagem. E São Joaquim pereleu uma reportagem de capa' na

MANCHETE, porque o Delegauu,
olhando a placa da camionete ofi
ci"l, lembrou-se de que era um veí_
'cuia roubado -:- -e era mesmo,' só
que já havía sido J;ecuperado. há
mais de seis 'meses.
Não' obstante, MANCHETE e Sa

lim não desistem. Tão aí de nôvo.

POLí'TICA PARLAMEHTAR

Lideran.ça da Arena,
·1

A Arena marcando co,mpasso de espera na ques

da escôlha de seu Líder na AsSembléia Legisla·
mudismo

tão

tíva. O que se. observa, ate aqui, é um

total sôbre o assunto. Nos bastidores, nos meios

tidos como bem' informados e no gabinete da -pró_

prra liderança, .nínguém tem nada de concreto a in

formar, Isto evidencia que <) problema não é tão

simples corno poderia à primeira vista parecer, e

que pelo menos algumas ligeiras dificuldades in-
,

I
ternas terão que ser removidas antes de uma so-

íução definitiva e satisfatória, ,

Uma coisa, porém, está certa: o Governador

Colombo Salles terá voz ativa na escôlha. Ou me,

íhor dará a palavra final, já que a disposição da

uancada é' acatar a indicação que. vier do Palácio

Rosado. Dai se concluir que a dificuldade não é

da bancada em si, mas do próprio c'hefe do Exe

cunvo. É evidente que o Sr. Colombo Salles, inte

ressado na harrnontzação das fôrças de seu parti

do, procurará razer com que a indicação recaia. sõ

bre o nome que melhores condições reunir para o

\
alcance de tal objetivo. E por isso mesmo prefere
auscultar da melhor maneira as tendências- ínter, '

'nas da bancada, ajustando os ínterêsses eventual

mente postos em conflitos.

Qualquer que seja o nôvo líder, entretanto,
I -

I"
pouca ou quase' nenhum\! novidade deverá ocorrêr

'em têrmos dé bancada. A meta continuará sendo a

ulüão e coeslio das fôrças partidárias, pela qual se

batera o ex-líder'Antônio Heil. Talvez uma atitude.

mais agressiva e franca seja o trunfo príncillal do

futuro lideI' neste sentido, o que abreviilol'ia o 1)1'0-
cesso, .Mas para isso é preciso que surja um lideI'

com inequivocas possibilidades de comando, o que

alimenta ainda mais a dificuldade da escô1ha.

Br",4�5
p,\)t tõdll. esta s'emana os .deputados Milton'

Oliveira, Telmo Arruda;, Aristides' Bolan e Juarez
.

,

f1�urtado, que integTam a comissão pró-implan�ação
da rodovià Lages-Tubarão, h'ã·o ter com o enge-.

\

nheiro Hildebrand'o Marques. de- Souza, Chefe do

Pretend{�l11 se' assenhorear16° Distrito do DNER.
,

clevWamcníe da. situação do projeto, para em seg:ui-
da to�n'ar as providências ne,ees:sál'ias no que se re

fere à consignaçã·o de recursos para a construção
da, estrada em regiJne prioritário.

Sub-legenda .,. "

o depútado Delfim �eüwto Filho, do MDB, I
,dando a poslçao de seus companheiros sôbre a

sub-legenda: "Pela sua extinção. É um pluriparti
darismo atrofiado que não deve continuar compro_
metendo a nossa sistemática .eleitoral. Estimula

I

a
-

- - . I' I

ú1(lisciplina partIdana, No dizer do deputado fe-
deral Ulysses Guimarães, presiclente nacional do

MDE, é inconstitucional, fraticida, contra a moral

politica e antidemo,crática".

Além da beleza
Miss Sàllta Catarina 1971, Mal'ilene Vieira, es

têve ontem ·em visita ao Legislativo estadual. Que·.
brando o ]}rotocol0, to,mou àssento momentânea
mente no plenârio e fêz uso da tribuna Para. dirigir
sua mensagenl aos deputados. Os parlaluentares que
a saudaram - o p,tesidente da Casa e os deputados
JVIurílo Canto e Telmo Ramos Arruda - fizeram

"-

um pedido especial: além d:a beleza, para que Ma-
nieue mostrass� também, e�u todas as ()portu�ida
deSI. que o seu reinado oferecer, a pujança catari
nénse ',em todos os !!etores.

Emenda
.,Faltam ainda duas assinaturas à emenda cons

-tituciollal com que o deputado Waldir Buzatto 'pro
,cura re_duzir os vencimentos dos conselheiros do
Tribunal de Cn,ntas. Apen�s 11 parlmuentares �ts
sinaram, e

\
a exigência é de 1/3 mais mu (13). 9

parlamentar oposicionista, enh'etallto, diz que está
tranquilo: mais hoje mais amanhã a emerd:t rece-'
berá a assinatura de outros deputados..Aliás o Sr.

. Waldir Huzatto garante que no 'çaso de malograr o

seu intento pelas vias legislativas irá pleitear na,

justiça a declaração Ite inconstitucionaUdade do dis-'
positivo da Constituição que aÜ'ibui aos conselliei-
1'08 vencimentos equivalentes aos dos desembal'g'a
dores, C0111 as vantagens, A palavra "vantag'ens",
qUf a emenda pretende Supl'in1ir, não consta da

Constituição Federal.

'Esq·uéci�enh)
lO delJUtado Ralf Knaesel, da Aremy solicitou da

Assembléia o envio de expediente ao Ministro Del.,
' I

,

fin Neto, da Fazenda, 'a fi�l de lembrá· lo de que
as prefeituras munIcipais' ,estão aguardan;do desde,
1966 ,a liberação d� cotas do impôsto \

de consumo

relativo àquele ano.
\

Segundo o parlalllenta,r o crédito a que assiste
direito as municipalidades atinge a pOl{CO,mais de
20 mil cruzeiros, o que todavia influi bastante no

orçamento das comunas de
.

m'Pnor porte.
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':, ! 'º liomem e a Ciência oficial do Século I vinte

�� 11&0 possuem elementos pa�a um contrôle efí-.

'�l�I)t� -ql> ,tampo metereológic�� as prevísões, por �é
"tQQOS; ,7egiclos, são falhas ,

e Incapazes. Os Satélites

'�it�i��il>is para uso metereológico não ajudam muito.
'A 4(!llJ$,\!, 'mesmo certa tem que ser feita a barómetro

,; �te��metto, màtemática, astr�nomia. As -Ciêncías

'�Ita.S "l'�Ó .um tanto etardantes pois fustam a aceí.

:�1c,:ÇS7 �ventos reais que ferem seus dogmas em f05-
In'His"lil� Leis, às vêzes até mal enunciadas. Daí que

::tal 'levar umas boas décadas até a gente poder fa-'

�-l!'l> realmente, convencida de que o centro da Ter-

I�-"é um' núcleo e�telar genético, em exaustão, oriun
'QÓ :405 momentos em que a Terra era uma pequena
.. 1. i_

�st:rela no grupo solar. Daqui até la" pois, ficarão

em t;'S91ução problemas de contrôle sísmoâégíço f

g:eo1Õ'gi,eo. � os livros continuarão a 'diZer que o

,:c�ntr9 cl;a Terra é de niqueI e ferro em fogo. Se

llpu�sSe maior crédito às pequisas filosóficas e mais

tooperaçã0 da tecnologia muita causa seria resolvi-

4a: Não foi assim que chegamos até o que sabemos

�oje?, Mas 11 história não é be� esta. A história é

'outni. Recebei, faz dias, uma pergunta ínteressante,
màr não sui generis: Estará certo dizer que' a tem

'Pf?�tura numa cidade foi de tantos graus? (,E a

'_wspesta é esta: Não está certo. E explico porque:

� 'temperatura é aquela constante num termômetro.
Pols um termometro situado numa estação metereo

i6'�<k !!larca a temperatura do seu local, isto é do 10-

ca:l onde .está instalado. A temperatura é variável e

�to', p�dé ser medido por redes cartesíanas de ter

@.ometros iguais; o mecanismo é êste Num cam

p,q:_4'e' 2p metros quadrados, constante de 4 x 5 me

'bros" e ,I'luadrados de I' metro colocam-se termome,
tro� 'em 'cada ângulo do quadrado; a leitura será di

ié'l'.ént,e:�m'tocios' eles e então' a média lida é a tem

�'r�turà,\ media do 'local. Mas é preciso, aínua, que

i{ ,��Sfib) � atm?Sfêrica não/varie" a àltitude seja a

Ij},e�tií� ,�' /.l aereação igual. Eu por exemplo, já fiz

umas, cincoenta pesquisas desta e só' pude computar
� ,rvaÍ(i)'fI médio para dois minutos, duas vezes. Vai

�@J �,q;;( i�zef ,ciênci,a por ;amor é muito difícil �ue
��i� ,por :prof!ssão.' Mas, �á outra cousa� ),Há

'tff!'l�, '�éiie ,de r�gras, que uso, e alguma� até ela,bor,a
�às:wr '( rilÜI1, 'para medir a, pulsação isobárica e a

°f\inç�o da PoSição· .astronomica da Terra retativam�n
uP:aP "Sol' e .relativamente ao tempo de pulsaçã,o do

illí��o,�telar �o Planeta. E isto dá prazer para fa-
f'i', " I

zer- Ul'rif!.' relativamente bOa metereologia; fazer me-

t:e,�logi,a: ·Iinà. '

,

a-'

não

.-
'

I A g:r-p;nde preocupação do Govêrno feder�l 'no
lCombate ,aos tóxicos será o de total essistência à

,juV:cntude, pois )êle .entende que sôbre esta área \é que
�xerce a, maior pressão dos traficantes.
," ";Entr� as providênctas que 'o Govêrno adotará na

J
(;-

I /

��P'lpanha de esclarecimento está o de convocar os

$,stli.d0� para o si�tema {) obrigá.!los, de certa forma a

q!iê anualmente promovam concursos de instrução a
;, !)

.!?I'ofessôJ;eti, que.se inculjllbirão, por sua vez, de edu-
car .os adolescentes. Com isto, I' pretende ó Govêrno
criar u�a'permanente ateí1Ção para o' problema."

'CULEGIUS"
. � '\

'Verificou, o. Govêrno federal, também, a maior in

��í�êneia q,a venda, de psicotrópicos e maconh,a nas

,p�ol.WPiq,ades éle (cOlégios, 0/ que pretende evitar atra

��s '4,e :t,1ffifl, fiscalização maior e maior rigor para com

:(il�, qUf yendem t6xic0� a ,escolares.
,(1' 'ÉPl si,',à nova legislação s,erá extremamente rigo-, • \

i' Il � \ I ;'

j,ó� com, 9óf trafIcantes, que serão submetidos a pro-
<- bes,sos' sumários, para que sejam' julgadOS no máximo

'

'���', ��': 4Í!�,s:: a:gós>� sua :p�isão. ,Ao' 'contrário da le

'gi.s'ração em vigor, a que deverá ser enviada pelo Pre
"$i!;1e�te' da, 'R�pÚblica vai considerar prioritário· o tr3_

iàh1en'to do v,ciado, que 'não mais será considerado
cr'in1inos'o . .'�,:O" q?vêrno feder:;l estaria �openso, in

clusive;, a Pnl:H}',?iar, !ltravés do,Ministério da Saúc].e,
ou do tNPS; êste'itratamento.

,

� � f'"
•

�

o Banco Central, vai promover, em todo o pais, 'uma
campanha de esclarecimentos sôbre ,o processamento
necessário para- que uma emprêsa abra seu capital, me-

,

diante ra colocação de ações nó mercado, O diretor Fran

cisco de' Bani Neto expediu instrução à Gerência' de
Mercado de Capitais para realizar a campanha em colabo

ração com as Bolsas de Valores.
As medidas terão em vista não apenas 'orientar as

empresas, -mas 'também criar condições' para que os

pedidos de registro sejam formulados corretamente e,

resta forma, possam tramitar' velozmente no órgão espe

éializado do Banco Central.

CAMPANHA ,

De acôrdo com as instruções, a Gerência de Mercado

de Capitais do Banco Central estabelecerá contato com

as principais Bolsas de Valores do país e com entidades
de classe do setor financeiro, no sentido de que elemen-

, , ,

tos especializados pronunciem palestras orientadoras.

Simultãneamente, elementos das diversas delegacias
do Banco Central, sediadas nos Estados, virão estagiar 110
Rio de Janeiro para obter condições de melhor orientar

08 interessados localmente. ' /
Uma terceira linha de atuação será aparelhar as

instituições financeiras para que se tornem vêículos de
orientação e divulgação dos roteir?s necessarros ao

registro de uma emissão para oferta pública.
INSTRUÇõES

Forám as seguintes as ínstruções baixadas pelo diretor
Francisco de Boni Neto:

"À Gerência de Mercado de Capitais
Sr, Gerente,
Regidro de emissões - Conso_5lnte instruções já

transmitidas verbalmente, e acolhendo oportunas suges
"tôes dessa Gerê,ncia, devemos adotar, nessa Gemec, me

didas que visem a acelerar a aprovação dos processos de

registro de pessoàs jurídicas' e de emissões de empresas,

para o mais rápido lançámento de seus novos papéis no

mercado,
2, Entre outras, cabe a adoção das seguintes:

a) Dar particular atenção ao setor de atendimento
das empresas e instituições interessadas, aparelhando-o
também para tornar-se veículo de orientação e divulgação
prévia de tais procedimentos;

\

A ii

anelo
� Arnaldo S. Thiago

O ill1stre ciqadão' catarinense que no dia 10 dêste

'álgido mês de junho recebeu da Onipotência Divina a

graça de uma libertação, talvez definitiva, da escr�vidão
terrena para lil?rar,se ao Céu que êle tanto amou e para

o quar' tinha os olhos sempre voltados, peregrinou �ilen

ciosamente, durante 85 anos, pelos estreitos caminhos 'que
são os da, virtude, deixando por tôda a parte um simbó·

,lico marcá da "SU'1l' .pass�gem:
'

,

Dos seu.s familiares, dos seus íntimos, espera a co·

mqpidade sõciál qrte se diene trazer à luz da p�blicidade,
sem tardança, preciosos frutos de uma cultura que" de

forma alguma, deve deixar de ser conhecida da nossa

contempor�neidade: ,isso porque, realmente, como bem
acentuaram Gustav? Neves e' Seixas Netto, ao traçarem
o panegírico do acadêmico fundador, ocupante da cadeira
n. 25, era êle um sábio.

Como
/

sucede quase sempre em relação aos �omens
cultos, lVIâncio Costa sabia' também externar em belíssimas

produções poéticas o saber que ecumulara durante múl

tiplos aL10S de meditação silenciosa e contemplação /apaixo...
nada do firmamento.

Prestandô ao querido confÍ'ade acadêmico a homena-
I

gem a que faz jus de todoli que podem recohhecer o
/ I

Ih ,',
valor do� seus seme ant�s, transcrevo alguns dos sonetos

que deixou esparsos nas páginas do ANUÁRIO, CATARI

NENSE, carinhoso repositóno de producões dos homens
de, letras de Sa;Jta Catarina, extinto a� completar s�u
número 9, com en�r;lle prejuízo para a s,ultura de nosso

Estado, Ah! 'porque 'duram tão pouco, nêste nosso mundo,
extremamente comercializado y futebolístico', as coúsas
boas )e úteis!,,:

PR,ODUÇÕES
�

POÉTICAS DE MANCIO COST1\
Alluário Catarinense n. 1, de 1948:

/ OFERENDA

Deixa ver outra vez sôbre o veludo

O ecónomista Rubens Vaz Costa, presitlente do Banco

N"cional da Habitação, convocou para: ho'je reunião do

Con�elho qe Administração, f!rincipal órgã6'decisório do

Banco, para uma pnmeira discussão conjunta sôbre as

principais questôés relacionadas cóm a pom�a h�bita.
/ cional,

O presidente do BNH está procedendo a um' levanta
mento ,Pormenorizado da a.tuação do, Banco, podencro, já

�

a partE: da próxima semaúà, ,fnanter conversações com

as entidades representativas 'das empresas que operam no I

mercado imobili4rio.
ESTUDO�

Diversos setores envolvidos na execuçãe da política
habitacional estão elaborando estudos,

I

esperando' apenas
a oportunidade de Merecer ao nôvo preSidente do Banco
Nacional da Habitação, Sllgestões para aprimorar

-

o si�te
n1a, cor�'igindo suas possíveis distorções em função do
atend·imento da demanda reprimida nos principais
Estados.

Alguns dêsses estudos vão bàsicamente l'atíficar
sugestões já apresentad�s formalç,leIi:te ào ÉNH, como a

necessidade de se dar maior flexibilidade ao instrumental
econômico,financeiro, através, por exemP'I�, de reformu
lação dos critérios de comprometimento da renda famiÚar

- e elevação dos tetos de financüimento.
EXPERIr2.NC'IA

Os 'empi'esários do setor imobiliário c6nsideram que,
agora, in têm sufiçiente experiência' para identificar is

distorções do "sistema e contribuir paraY qu'e elas sejal�
corrigidas, Na fase inicial, verificam,se, da8a à ausên�ia
de experiência, alguns erros na administração I do crédito.

, )

,
'

I �
" ,', \

,

b) Destacar, mediante'articUlaçjio�ce$:i ISQC, flóis
elementos da Delegacia de São ,PaulÇ)� �J 1lS��!ª,1l!A �
setor em questão, no Rio de J@neirQ, �0l! fÜ!,� � 'Ci>lé.l'\'>O
rarem e levarem, posteriormente, .à �el�gaej.a, � 'oo��eci
menta e experiência, assim colhidos pOS: \fabªAlos; .

.c) Estender o' procedimento. ,�,qe�' Pe4l�{l�1lS,'
que assim estarão 'habilitadas, .em ':breve;, ª Q�ef�et' a

memsa prévia orientação cril, tais "p�oge��; , '"

d) Estabelecer contato' com as pJ,i�Cip�� :�als� �
Valores do país e com en�idad�s de'cl3l)�� �o, '�t'!),'finan
ceiro, no sentido de que" elementos'�pédal�c;l�.s f'to�1,in
ciem palestras, no recinto, ,d�s"entida4es, �j!er;ee�!ildo
exemplo prático do preenchimento 4,0 �pexp BO re�a' .

mento baixado com a Resolução n;: �8, QPol't!p!j�� em
_/

c " .
"

_
•

que poderiam ser distribuídos �émp'lar� P7P�ij�,
mímeografados,' às instit;uiçÕ:es cred�lle�s, ª,O: ,e1'},CíffilínJila· ,

J

mento (1(; processos da espécie", ,

' ".'

O saldo das operações ,'de' aceite ca�ial ��gill
quase Cr$ 10 bilhões em' abril, segvn®, ,.(lS '!ls1i\tI{;qeas, I I \ )

\ '.I' '( \ �

ontem divulgadas pelo' Banco ,'Cenb�,. ,Tl1lta��e, St1!��do,
mostram os 'números, de um mercado qué ·atíngj.� '�F\si.
deráveis ,dimensões': ,!'

"

; - ,

'

De acôrdo com oBanco .Central, 9 sald� 4�� op��a.
ções evoluiu' de 10,42'% entre, 31-l2-7Q.e 6+7( ,.� y��Q.Ci.
dade maior do que a atingida: nó ap� P�ª,Ãp.; ;' e��re
31-12-69 e 30-3-70 e crescimento ve':rifi.c�d() :havJª sido I de

, "

7',8°{o.
EVOL�ÇÃO

OS dados
.. "I

são

" Por essa razão, 1966 é co�ider�do é �nq 'J'riq�o, em

que �e verificaram maior J,llÍlnerl) de' ea.sfJS 4e má �;yalia
ção da renda famiUar e' a;s 44� �f-eti""ªs �ç

-

iH1C�OS
financeiros incidiram nos :fin�nciamçJÍ�,\1' l Jm4v{ti� '�;IiI'l
percentuaís muito eleV'ado� )�S$es d�ls -flltért,s , expHc�II\,
em grande parte, a razão por que � ,pr�çõos de up,l
imóvel agquirido naq\Íela cép�a, �!? 'P,� $�pçlior-es. íj.OS
que fopam comprados á, partir 4e lfJí?�·' " ,,','
C;ONSCU�NCIA

'

Na área 'e�presal'ÍaI, to.Q.c,)s o� s�tQre� ,�o �QJt'l�\e'n
tes de que o Sistema F\n�ceil!o d� ,IlíM�ç�� 'sofre�'
urna reavaliação, sem se oompl1Omc�ex:,' elltrefpll�o, , �11

'p�incípio básic'o - a corl'eção 'n;�ne�ária.: :n.e�9�e(J�m
q�e essa reavaliaçã\) se tor!1a,�ece�ª f�ª' ��iW 11-

cintinuidade do Sistemi, del1t;Fo, 4ª U�a. ge ��pa�j�i.
j'izar 'um instrumento ,ec�Rômi<Xr�qc��ro com ?�US
bbjetiv05 sociais que '�nijo se pode p.ef4�r ge vista.
{SUAVIZAÇÃO .,

". 'i :' ,
f

'y Já há algU�as �ugestões Í>I}.� �a��l' ,:a �!1ci4e)1Ci�

J da correção monet�rla', sôbre' ós: fiJ}�nçiíi.lll,�tQ,,'l ª' lQngo

j
prazo �e '"unidades 'pa'b�a'cio:nª.is:'. �'�lter'!�ªo do P��sso _;

,de cobl'a�ça da, corl1!lçao, ,'!fr!b�lP4&{lC lfm;�, p<!fte �'l!m ';

fundo e o�tra parte, ao, mutl1ãrio ��ijr,;, t, l!�ª' Q.i�' �91l!'"
ções que c?meçam' á gànhq:r ceita' jZfI��IiC,�i1r.,

"

"

,

I
\ Ainda em têrmqs 'impr.ecisos, éa:rn�§o1J" f4mp�Ill' � se

sugerir calcúlar o� íllqiceS de correyijo, de'�OcJ9 qll�' I5U�
i�lc�d�ncia no Plano Nacional de, ,Hijp!tªçã,� ;le y)l�l'/e ytiU'loS
contundente parl} ,o: adquirente qe: "1,lwj;}�4�'- h,�'b!t�ç�@'lal.
CUSTOS DO SISTE�,"

,

Em todos os estudos ,d�stinl).tlos a 'coIltri�wr PlI-l'a
reavaliação do Sistefua Financeiro 'ça H31lit�ção," está;,', riência
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MarCia de W'indsor e Ad·riano Reys

)lE�-ZI 'É NOTíCIA. NO BRASIL festej'ou aniyersá-rio ontem.
,
,b:'Assunto continua s,endo 'a festa

ti:à' >apresentação da Cpleção do
, ,'fos�ó,' costureiro Lenzi, re�lizadà
'.rJ.0; 1l1'ti_ll1� sábado no Clllbe Doze" Nos ll1e-ios p0líticos ,o que se

de ,Agôsto: ,Com esta, tudo indi-,
_ comenta, é 'CFlte será ind·icado llm-

.

ca qt.re:_a eti.queta Lenzi, volta a ser ra 'conselhei,ro elo Tribunal de '-..

nptíCia em todo Brasil, 'tatnbéIT)., Contas,. o ex�G0v8n'lac;lbr dei Es
:'ttendendo Riei Grande do Sul e \ tado D0utor Ivo Silvei,ra.
-San'ta, Catarina, o que queres

-._'-' O, -'--' •

.mais .L_enzi? .'

,I
-- O

--- 0-,-,- TEATRO
Com a peça, "Agenda ConAden

ciaI", estréia, hoje ;no Teatt>o 1\:1-

varo de Carvalho, Marcia de

Windsor e Adriano Rey-s. "O,guàr
da-ro.upa da p,eç,'l foi criação e

confeoç�p do oonceituado costu-

,retro Cari'oca, Rúge;) Rocha,

i,' FeIa E!adia Transportes Aéreos
vi'lj'ou' segunda-feira para Pôrto
,Ale:gT,e,' ,o simpá;tico € l:;'1,egante
..,caSal dariqca Eva e l[eliciano A-

r,-aÚ�(jj.· 'O casal Araujo domingo
� foral? ,reêebidos na residêncfa do

',',: ',cost,l;lreiro' Lenzi para, um jant,"r�
_ '\ 1. ' "'"

I -'-- _o
\,'

-- O

O Presidente Nelsnn Pedrini, 'em
seu Gabinete nó . Palácio 'da As

sembléia Legislativa,' rece1;l\eu a

v'isita de Univ,ersitários que estão
com ,a promoção do 1:° Fesfival,
Un:i1ersttário ,Catar:inenSe -:' da

Canção.

..', ,iÇ

J�NT��'
"

t

1 . "l\1a-rgdt e' Sandro, 'i'-1ascarenhas,
'e;m,/ sua 'residência receberam ,

para" um janta.r, o senh0T e" senho- '

,rLJarÍdir'l e Lúcio' Bérg' �aia. 'O):
,!
çàsal. Berg Maia êle Capitão de

,"lVIar e Guerra voW:u;n 'Ia: .résidir no

: .iUo-" ,',
' ," ;,

,
-- O

'i
-_ O ZADROZNI 'É NOTíCIA,

O simpático e elegante casal
\Tr�ut e Júlio Zapronzi, da socie

C1açle de Blumenau, estivera� ,na

festa de sábado 'lplaud'indo a "Co-

1�NlVERSÁRIO' ,

A
.

Ch�,rm9sa J8.nine, �i!irà
'

do

J casal ,Nadir e, Pedro' Ivo Gomes,
, 1

\

leçãio ilfJel'lzi". to-. senhora %ad.ro�-i 1

U5'OU um modêlo longo em crêspo
preto, "com casaco midi em víson

branco.

O

BO;\TE

Scorptos 'a .boate que vai passar
por 'coln'}1l1e:t<1 re<fonna ,'�) nmeicnará
c-om atrações .'lOS fins de semana,

"I' s: ,/:) ---

AliMQIÇ'6
'Em sua: .nová resrdêncta . deno

rada -com, excelente bom 'gôste, o

ca:s:àl [,iutzÍ'a 1€ !Arl-s'i<:<arr€lre" Salum,
sábade, q.'ec'el;J'e>1'-a:m -p'ara -um ,aI

m'0'ç'Q) 0& c:�s-a,is': - .p>el1>utá'C1l'0 'e se

nhora Nelson Pedrini, Deputado e

Senhora FÍ'oravante ,Massolinf e

Del_lluü1Udo 'e :Selilinra' !Eil'fmri'que :

Cérdeva, "

.

(

,
,

O
"

'

T Y'
, -Amanhã mi canarll�, "lI'V·j(jl;l.!ttVr.a,
às 22 horas, o programa quente "A
Gtámle <r.roi't-e'· com 'a' fa!bü.losa er-.

qw.estl'a �do .l)Vl.a.e�tr,çj', i[S<lC' iKa;raph
chewsky, '!'

(

ROTARY
,

Os nome$
. <C0mentaCilos ;p::li'l'a -. a�

pl'es4.c;lê:rroj,a do JR0'ta·ry Olub'e <são:
deutro,r Gldema,r:de \ ,Meu"zes e'

·D.out€lr Wª,lIÍ'lQiI' Ga'rClia. Zomes.

-'-- O

A belez.'l cigana de Cristina As

sis, 'C'Ontimia sendo vista em so-

de!'ladle, sempre em Companhia
!'lo aca,«ilêmico Cycer0 ,Reis; 'um
tl!0S bons p'artii1os ,do Estado re

presentando a cidade
.

de Lages.

--,0

Marta ,José .sarUes, Cesar S-ilva,
LiHa HiJ.·Ise ;e 'Flávi'O 'o-. PeCilemei-

Tas, sába;Cil0., cler'&m
tã0 'oomePliliaGll3. ifestl\t
D0Z(i) de A�'Gst0.

presença a

nCiJ clube

0-- ,

�:ULE BRANOO
,

.

,A ]j),i.rl\)to,r,ia cl0 olube ,I;)o(lje de;
Ag@sto, 'em recelilte rel'1J.llla0 Ja
decid'iu/a dat,a do t,ra('licional, Bai-, '

l� E,mnco. l' Sessentà lindas me

ninas-moças de nossa socied�de
já estão inscritas pará seu "debut",
no dia 14 à_e agiiJsto.

@ ---

JORNALISTAS CATARINENSES
EM ,GOIANlA,
Osmar Antônio Schlindwein,-'

Damüro M'lfr,�, f

l,Y.Ioacir -Plerei,r-a,.
Vâni0 Bossl,e -e .·&1íedar da ,Silva,
encontr.am-se em Goiânia, parti-<
c�pando da VIU Conferêncil;l de .J'or
nalistas, re.present8.ndo Santa Ca
tar·ina.

0--

PENSAMENTO, DO DIA: 'É ,pré
prio do trl,lbalho, abreviar o tempo

dia ·símllolo
"

.

''':.1 ,.:-

?-

PARE \

•••

OLHE ...

êl' 'ident,ifica a

-��o cQJ@(P)
.

I

Musica POJuJar
Augusto Buechler

(
ATJGUNS D'EíI'ALHES DA

1 ,\' .

lWINHA 1YOCE NAMORADA.

:Elm uma ele minhas �olunfls a,nter,iol'eS, fiz referência ao LP - recente
mente lancaôo i3f'la Som LivÍ'e' � com a trilha sonora original da "telenovela
Mi>nha 'Dbce Namorada, R.eferia-me" na ocasião, .à composição .de Fred Falcão
c Arnoldo 'MNl-dros, Sex.Appéal'. �J)izi�, que o fato desta lTIúsica' ser parecfdís
sima ,com "Shü·]ty Sexy", não era nenhuma coíncídêncra, era um fato muito

lôgice, pois -ambas as músicas são .dos 'mesúHis autores , Dizia, ainda, que a

Miltír�a P,ê.tla tinha/se s11,idO,.muito bem -:-; levando-se em conta que essa não é
a sua especialirtade - COID() cantoi'à,

•

I ,

-�------�

'QUEM ('QMPÓS E QUEM CANTA
.-\S MiÚmCA�· TIlA TELlifNOYELA..

I i
'

f6,(i)'(i) t'i IEidl1lleat!J:��
16, t0 Cl�;};''e (da lC'rlaJnÇ'il"
�7,(')S 'Seriadb 'd�: !v�nt�.às
i703o MiJlher.es.' &t:D Y�t�,,_
�,,05 Ral'il1as dás S�l!v:as
lS,3Cl �eÍll-te i6
;9;0'5 1\1:i�a b9:ce N.mot,átfa.
1'9,4'0 'Telê �S1')Jttit :

'

19,4S J{àrna1,N�Ci'é� lê
Jbrnl\d � Sa,nt4. ·C.t-áritlQ

"_
"

, '
, \., '� .

20,t'(i) [,rm®0s cof�eci
'

2M5 1V1:oií,C'i; ,F:tâ:ncC(J
21,55 Noticiado PEIXES - Sej:J. mais comunica'l:i:vo 'ao entrar ein contato conL�!1soas dinâmicas
22,15 (j) C�f!,mi 'e progressistas, que isto lhe fÍlrá muito bem. Seu sucessõ será

, "-
evielent0 hoje, especial .tio que diz respeito a artes e estudos. Loteria

'..
'

22,55 Os Intocávêis' .,,'

favorecida.--��--��--�------�------���--�==�========�--����--�����--�--�--�

Antes de nrosseguir '!TI.')S' ooll'l'el1tátiô$, 'varn�s 'às -faíxas da disco, -a-comr>a
nhadas 'do nome elos autores oe tintei"�Í'eü�s': .;

I
'

"Face tA:

1. O Que lí: Que 'Houve: O 'Sem LiV'l,e:,
2, Dez Pras Seis: '(No'tra't'o H'IltÍ'ar e lpJ. '8. ,V'al1e), 'com 'Nonato Buzar ,

3. Você c\biJSOU (Joc'a'fii-A, Cárlosr;' M�.lti:a OreiHia. '

4. Vesper (Cezar 'C-osla Fi11rà,í\tdiT 'B;ranc): iJ'ffcks Wu.
5 . Relax (Lyrio Pa11ic:alí,: J:lIkà. S'oal'es�.' '..

6, Tudo Muito A�ui '(l\-Ú'l'tcS'NJ-llo'(1Qu-ito ;;NietO)':' ÂT!gela; e' Paulo < Sêrgio
V�l-le.

7. Minha 'Doce Namot'a'dá �Óri' ICâYnrtni.:N'e'lson Mota):' Eduardo Oonde ,

-,

F.ace ,8:
c'.

:'- - -

1. Instantâneo CÚtis 'Carl'os Sá)': tcofu 'b '3'ú'tOl'.
2, Minha Doce Namorà'cla: b-tCft'rés'tt'aàa.
.3, Sex-Appeal (Fred :f'alc'â'o,i\rnol'do' Medeif'6>i): Marília Pêr-a.
4. Casa Rranca (BUZar-'N"e:lsóln'Mota)': ':t'Í:>rgé NeIj .

5., Ga:-ota el� Aqtiari�s f(Marfós.Pau1-O s. V-a1'le): -Belinho.
6. Vesper: violão.

�, " '

"

7. Tia M�qUita (.Art'lftír -\rêr��-f.p. "I'áf>ij'ós): Mártlia Brab'osa: ,
, \

____ • _ __..J.. _

O DI.FíCIL É

SAIR .FORA DA TRILHA .

Das 14 fa·ixHr: que cOlhf.l'õem o disco, 'g ,- no m�xlmo, 4 - s'ão boas. Isto
é, agradam mésmo, àqueles que não es'tão' 'acoinpanhando a telenovela: esta é
que é 'a verdaelp, São elas: 'Voei Abusou, '$_ex.Appeal, Casa Braneà e (ainda se

pode,incluir) o próprio lema. da ,nove1a. As demais l1ão resistem à triagem:
'podem ser boas (ou melhor, interesl5ah'tes), 'mas p'ara quem acompanha a, novelá
(tele), Só.

Digo isso, Í1nseado em 'tl'aba1bo's anteriores; baseado em 'trilh'as sonoras
como as de "Véu ele Ndiva" 'c "Pigmaleã� ''70'' - esta última" pr:incipalInente,
avraciando até hoje. Estas tinhas, sim,' continham músicas boas. Músicas que
provaram as SU3R qualidades, peimari'e�endo:no gôsto do público, mesmo d�,pois
de serem utilizadas pela televisão.

'

E, por falm' em televisão, é preciso que eu' diga ainda: "Minha Doce
Namor-ada" ·é ·tm1.a telenovela, cuja mont�g�m não se justifica e que nada trai
de ntJvo. É um retrocesso ·em relação à ·um, . Beto Roe,kefeller, a um Verão
Vermelho e - apesar dos intermináveis cap_ítulos - a um Irmãos Coragem
- verüladeiras llovelas�filmes.

A onda, afora, é a volta ao romantismo e,' se a Globo resolveu entrar-
, " . . " .-

.

\
nessa. ,atraves de "Minha Doce Namorada", acho que fêz uma tentativa muito
mau sucedida. Bem sucedida está'.é com' "0 Cal'ona" --'embora'o .té'ma\ 'seja
outrQ,

' w .. ".- •••• ,� .... "'��, .. r,' __ "'"

Hórisclpo
tOMAR' cARnoso

ÁRIES - Quarta-feira benéfrica paIVa' ,às q'1<lestões 'domésticas e' familiares.
Estarão favorecidos, ainda, os assuntos r,elad0na'dos com' escritos,
propag,lllela e correspondência em geral. Saiba controlar seus gestos.

j

'T(i)URO - <De qualquer .nrodo, hoJe ter.á f-avo&a-liJiHdades quase providel'1ciais
1'10 GJt�'e se rerer.i.r ao ,setor das .ami,ita<iles, viagens e COR,tatos 'com

, ,

pal'entes e viúnhes, il,n.f.luências totalmente prop,ícifls à vida senti-
.mental.

GÉM-EQS � Tiôóas as .@,J'lovtunidades 'q.Me' -tiver 'Re ,rever seus ,!'llanos 'de ,ação
'deverão ser exmn�nades 'COFl:! .intevêsse e prevenç.ã-o ao mesmo temJ'le.
Pr00u're aprimer.ar ,as ,i,déi13.s .antetierme.N,1?e c0nce):Jidas e aj,a ·cem

decisão.
" \

CÂNCER - Uma notícia \"�ncla de ,l0Rge .poRer,á i])h.e oa,usar s'lllrJ'lresa e de,ixá-Ie(a)
feliz ne�te dia,. ,Se'N 'Sucess'O, socá maroa,n,1?e -em ,tu-ào que relaci:onaq' com
iniciativHs próprias, o setor ·Fl'I10,f.iss'�(!)lnal 'e ,a vi!cla sentimentaL

LEÃO - '!Dente enqUá'Gi.ar ,seus @ll:àlFl'as e :artliViirQl;arcil-es deiitro '!!Ice um· esquema
prático, a fim ,€l'e v.iS'I.ra'lii:�ar: ,Sl!las :P0ssi'b.i11i€lades ;fl!llttlll'as ,com maier.
clareza e prepar·ar-se, pS'ic:01ógic;a-mml'te, "J!'llra 'tomar iniciativas acer·

tadas.

VIRGEM - Nenhuma decisão dev�rá ser 'tomada prectl'liladamente, �ois levá
1.'âdas ps condiçõe.s de antever \prós e' contras com a,máxima clareza,
'calma e prud:ênda.' Pens'é an'tés de ag-i.r. Conte com a apoio' de
amigas.

VIBRA - OUÇfl com interês'se as noticias 'tilltre qhe 'derem 'os amigos e colabora·
à01'es de um i1n0d<e' rgre;raq ..�dle 'lil'l'1'e ffriZ€Í' ;}}o�e poderá surtir requltados
pfovéilosos. IlIllflu'êndas <excerYcion,ál1lTl'eut:e 'propTcias para

\
o AlVrOR.

ESCOR'l'''fÁO Tome delJ.iiJltel"4I'ç:êes· p'o'SiJav� 'no 'que se referh' ao seu lar,
escritóri6 ou vic;la p1'0fissTonall� D' <que tiver 'em a-ti'aso deverá ser posto
'em eli?, s/em demera. 'Qlinln'to ;r�s demais assuntos será um dia neutro,

SA'G'ITÁRTO - Suas chances de êxito profissional serão aumentadas no decorrer
das próximas horas, em ,�s'peéi::il se 'está relacionado com 'bens ele
ercei>ros. Dia -e'ln 'q'l!l'ê l'edllrá trá:t<àir';,!I!le .'heranças e legados com plpno
sucesso.

CAPRICfóRNlf0 - Suas possibilidàde's de 'êxito s'erão evidentes h�, se estivei'
'hgac10(a) ao setor de r'evistas, livros ou j·ornais. 'Saturno também lhe
propici::lrá chances de ,'O'h'ier 'Sue'esso em negócios de casas ou 'terras.

AQUÁR'rU - Não menfosprez'(> ,as oportl1n'ida'dés qu'e lhe dere,m as pessoas
nasCÍ'dé.s em signos '&(l\I�ti:C:os, pOIS túdo o que procede, delas 'tende

.,_
a beneficiá-lo, .'garant'indo:'lIlé 'êxito e progresS'o. Excelente fluxo para

.

a vid2 ii dois.

I,'

1,,;

"; :

� r , '\
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

DEPÓSITOS
Alugam-�é doi� depôsítos; com área total de 850 1m2,

siit:lilaÇos no pôrto, à rua 14 de julho n, 600�612; no Es

tyeiito,� dotados de, trapiche, com trilhos e vagonetes para

ca�'ga �' descarga 'de navios.

,

'l'tata'I'"à rua Felipe Schmidt, 33, com o Sr. Ivo Magro
ou pelo telefçne '3187.

IR. iOBEaTU MOREIRA AMORIM

DOENl;AS nA PELe-

,,"+;'Üa 'l(\Jtfiha-s - ,90 -Oeuro Cabeludo - Micose _ ..

AlerglQ, � Tratamento da Acne Pele Neve Carbônica �

�P�I'i')i�.
'

iDEPILA',AO
,

J�,Estãgiàrio do Haspttal nas CÚnicas da Universidade
dê São Paulo,

'
-

,

CONSULTAS: Diàriarnente, à partir das" 15 horas
, C�NSULTÓRJO: 'R. Jerônimo Coelho 325 -- Ediflcí"

,J'lll�étfl n �,',aIÍ€'ial' -r sala 2'05 _ F6n� 4438.
'" i' .

. I ,

D'R."_N'talDO SANTAELLA,
.::" .

�êSSOr.' de' 'p�llll'f4lría' ida li'a-CUldade) de M-edícillll
,

,
.

Problê�ái:iCa ':pslquisa' Neuroses
,_:. " ," D'OEr�'çAS N(ENTAIS

Consultórío: "Ellif'iélo .Assocíaçãc Catarinense de Me,

diCina;','�la' 13, -::-:- F��� 22.0'8 -:-:- Rua Jerônimo Coelho, 3.5:!O
_

� "

'� �torianop'oli!! -

.

,_ _'. I .:
•

o,f "

'f.: ,,0
"

" �

, ",,', 'D� :.��;��ariá; c�rti' il:'5. m2, cem 7 peças, área de .ser- ,

. V1Çó ''e �<.rageru. Si'fuz'da à rua �'lmeida Coelho, 15 _

(V� 'O�'ltátia) Saco (1:os . LiÍnõe'J, ratar �o local das 7 às
12' ti dai í,9' àS iI horas:'

.
,

:.,.;;','; ir,::, ':t" Y, ',*:'
"

_ "_
�

:
, ",) .,', :DR.- NORB"ERTO CZERNAY
, : '; ,:' ,:' ,'�' �R�IAO-DErilTfSTA

:, ,��, "e::tt�ml,la�e d� dentes - Dentistéri9 0pe-
- tll(ória p�lo s�tema de alta rotação - Trataménto indolor
--, ,Pró��ê, j(� 'e, 'tnlivet (;onsuhório: Ed. Julieta 2:

\�ar 4"tsálá, :2till.. _ RUa Jerônimo Coelho, 230 _' hv
,r� :tt'á& :.1& !� ,19: 'boÍ'lls.,

"
' " ....

',;. ,

DL,: -.ED,O 'BARBOSA 'SA�fTOS
,4, '. j";

'i, . , ,C.ru�gIi� D��ilsta'
�� :,à,,2.� • '64. f�i��, das 14 às 19 horas.

RI;'i àeoci� J� ;_ 'Edifí�i� 'S���i� .� Sala 13

1'" " "N. Nl�E 'PATiÚlNAL nO iNi>s "

.

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

I."

" ,Il:� .. SEBA'Sl',IAD 'MARTINS . DE
",

1", ," J":"" 'IIIOV'8...
·

.

'

• �
.

ir I

. "

. ,,�rurglã·o, Denfbta
)(,"

.�'�', .' .. �

� .....

,

. ,�sê � IWtaCão � TI:a.taroento, Ind�tor, Atende
�l.a �á;it�, �! a �i; n, ,.\1�. ,e, à, .t�nlll, di:ls :j.6, �s 18,30 hs

�lUsi��" C�� líói'� marGaQ,a: Edifício APLUB

�l!I 53;�"!59 ,à:l\dar. -:- tel. i,l:67l,
. _" ,) .. '. .�

'!,�' :DB�·,E'ILASIO'· CAON
.. ,'

".' .:' 'AIlvogado
'_.. �.raj�no' 12 � Conjunto 9

. ,.:' oÀlJ;.sC 688 - CPF 007896239,
. ,

.

.

/

I, ",":,:,,:::, ':':'Ci.,1JBEDO PENHASCO
"I :, .. ,' "', '

',', "�,:;: !' '::�.E .REST,ÁURANTE
.

,'\, :kln�J'� 40 <iUBE DO PENHASCO avisa -que o

BÀiR' tit:�6'RES:rAURMITE estão, permanentemente. ii dis-
.

. �ãb, ,(1o� '8�4()S, sendo permitida' a fre4uência d�,

tUtisilj: ê pUbÍU:9 em geral
,', ,Fiof#�l,is. ,rll!tço/71

1 ; "1.
.

'.
"

.

A DmF�TORIA

1
.,'

". 'rta*' ,co!h '-MenO' 9U 'dona Maria Teresa à rua Alvaro

de:� M;� cam Felj,pe Schmidt ___: 19 andJlr'
...... '�la .

S - Fone 2272.'
.

LOTES
I

i

',. ,Vé1l4e.!je
.

Uma residencla, 'situada llo JARDIM

l'rÁGr1�çv.. com dUai!, !!llas. conjugadas, três quartos
b.nbQ,

.

cOitilha; dependência de empregada, garagem

...al't'ri<J!l �,. 'eStacíonamento, ainda sem habite-lJe.

'f,;.OTI:S _., Ven�m-se, ótimos lotes, situados no

JÀJt:i'}�' :*TA�Açú com ãgua instalada, ruas cajadas
�. drinaee, 'pluvial , ,

D.TRIGut-SE a rua Urbano Sales, n. 37 - Fone 2981
,-

)

'PRECISA�SE,
....

'
0'

. I';' F, \ •

kc(jYlif.tJEl'ORES ,PARA VENDAS DE TITULOS DO

citrà�· s.bCIAL ,PAtNEl1tAS.
jtNFO�ÇõES NA PROVENA LTDA.

,

, RlJA �E SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER·

.olAL - &\tA 03.

I,
\ r

'1,1

'Pr. ALDO'AVILA DA :LUZ
ADVOGAD,O

:c. 'P. ífI'. _:; i001776628�

Dr� Carlos Alh:er'ló Barbosa. Pinlo
,

",

)
. êRM'� ,583-se - CPF 00264209

l!iix.ES�iÁrio ··].táternidade Escóla
.

Laranjeiras
.nUiiiea dé 5Mbbras - Pré-Natal - Preparação - Psico

�':ÍJiiàticà l'á'r:a M:a'{:e.1'nidaae - CiMo.gia
, ,

, '

as das 16 às 20 horas - Diáriamente.

r

r

,A:C
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE '

NEGOCIO 'LtOA.
Rua Felipe Schmidt, 51 - Galeria ,Jacqu�line, ,7

ADMINISTRAÇÃO ,DE ,aENS
.

...:.. CONTRATOS DE

LOCAÇÃO E INTE,RMEDIAçõES OE IMlWEtS
Profissionais altamente especiillizados iíls 'SUIS oydenl

VENDAS

/

j

1

I

l 'I�, ,IE MAIO

rJ
.

iEsP'êtializada "em ,MoCQtQ, - Pe.fu!:es - Feijoada - La.nches

/ .�. Sâlga�os

LAqQA DA ;C0NGÉIÇÃ0 tP,.nta das Almas),RMe ,de
"

Ab�tó a�ó às 23 h0ras

água - Ene,rgda elétr.icll - .Me;,o fio. --' Fr:ente �ra o· I. Rua TJrnd�ntes, n. ,9 _ Nesta Capital
Mar _ ótima Praia. . \

I J

EBtrada Cr$ 5(,)0,00 - Tr. Tir;t,dentes, '9, - i'Q ,andlU·.

f'
,

"VE.DE�E, , "
.'.' ,\
."

,I, JAI')JM 'BELA,VlSTA
1 Casa de Alve�'a1'ià' est:rdr. 'dl: .,nova 'c'Í7 �'ÇQS� ,.'. "

; -., ..

. Ter��n? c/pon�a[' .ll�ed: l!2;x �4.i5 �. Perlo Crl��!I \, :'. t.o�e� �os pj,eollstruir..8áp�.d� �Talorização - Zona

UmvQrsltáno, 60% lmancIadó' ti: l!)ngo prazo. Tr. Tua- Ma. P:roxm16 ,ao Campus ,UmversItanG.
n 00 _ Tl? �i,..t)NO:ntOQ Q _ 1:l 5ln 51.

....,.--

TERRENOS

Terreno em: Coqueiros a Rua 'Marl;l'U.es ,de 'Ca1"\'1'31ho
com 324 m2.

2 Lotes em Coqueiros na Praia do Meio medindo

14 m'x 25 m.

,Terreno no Jardim Atlântico com 324 m2.
Terreno a Avenida Ivo Silveira medindo 10 m x 28 m.

CASAS,

Casa a Avenida' Rio Branco com 3 quartos - sala
- copa _ cozinha - .banheird - área 'de servíçó.

Casa em Coqueiros _ Praia do cMeio � 2 quartos
sala \-;- cop� -:- cli!zi�ha; - banheiro - á�ea

de serviço. '

,

Casa de ��deiri..:_ Prata· do Meio -- 'Com terreno
,

' '

medindo 10 rri x "20 m'.
' .

A:PAIRTAMENtOS· ,

"Três apartamentos no Edifício.,Cisne' BrallC'o com 1

(um) e 2 (dois) quartos � Jiving.--,,:" ,cozinha - banheiro
- área de serviço.

TOTALMENTE FmA,NC!ADGS

'.

·FOIMAL .,_.
. F'ORtfECEDO,RA DI\' ;'

MATERIAIS' LTDA.

� I

-1 \

PROHEl
Yendend I

Representações em Ge'ral' e Conta .Própria
R. Gal. Libera,to ,Biterrcáurt, 1.999:-,- ,-e,sb'eih) '- <x.

Pos'tal. 82'1 -' Fone ,6'6'93
Materiais de Construção, Tacos,. Lambris, Papéis

em geral, Saccfs fIe P·apel,' Sacos 'cre FlaS't.tcO's, 'Máterial
Gráfico, Recr<'.vadeiras para 'latas redonda's e baldes,
Arquivo de aço; Prateleiras desmori.távels, Pasta sus"

'

I pensas, Carbonos e fitas de mãquina.

Alugo loja no Edifício Bahia eu( la: Iocaçâo.,
ITAG.�ASSU . .'

CASA com dois pavimentos, tendo na parte superror,

3 quartoS, Iívrng, C0p�, cosinha, 1 ba!1heíro, parte infericr,
sala de costura, dispersa, Iavaudería, banheiro, area de

serv iço, área construída, 227,29 m2 área terreno

380,85 m2,
SAO ,MIGÚEL '

EM, SÃO MIGUEL, com frente para a estrada fêdê ai

e fundos' para a estrada Estadual, Uma Chacará com duas

casas de madeira em terreno de 14 mil metros, quadrados,
senoo 12,0 metros _llar,a estrada Federal e 80 metr,os, pela
Esta'eNal. Cr$ 40XmO,(J@, '

,EDIFíCIII) P'RESIGENTE
Apartamento tiW'o "A" no 119 andar c/"t, quartos,

'Sala,,'copa e côsinha, banheiro" quarto de emprp.gada com.,

banheiro, área 'obnstniida 1Hl,86 m2, pronta e:r.treg? ..

Aoartarnénto tipo '''C'' no 119 andar cl? quartos,'.
sala. casinha banheiro, área de serviço, área construi

da 69.97 m2; "pronta
.

entrega. .

,I
Aipatt1\melíto tipo' "D" ?6 110 andar e/t quarts,«

sala copa e -oosinha, banheiro, quarto de empregada
, com' banheiro, área de serviço, área construida 581°3 m2

Apartamento tipo "A' no 59 andar c/3 quartas,

sala, copa e cosinha, banheiro, ql!arto, de empregada
com banheiro, .área fie, serviço, area construída

il18,86 rn2. .)ED1:FfOO ARTUR ...

A:partamentci (iam 1 quarto, 'sala, cosinha, han�l\j:íro,."
quar,t0 .de emprega'da com 'liJ�,[lheiro, área de\'�erVlço,

R'IO D,E dAN,EI.RO,. .

VendG. um ,ap!lrtamento pequeno no 3e:> andar de

oprMie nôvo n� rua Barata· Ribeiro n. 316 ror .. ".'

Cr$ 40.DOO.,00;' oU: 'permuto por apartamênto ;m fiG-

rianõ,polis. ' , , , .. . .. .

EDIFfCIO ITAJUBÁ - COQUEIROS
;Na' praia do Meo, Apartamento de 1 e 2 quartos,'

e�üega .até d:ezembro. Grande financiamento

n::R'R'ENOS

.. , :iBARREUioS... . .. .... .... ... -" ..... ,

. VENDO uma· fabttlosa área de terreno lia Estrada

Velha de Barreiros, cem fundQ's para o mali, Pleç{1 de

ocasião.
•

.-

I,

A PRONEL.· -,

Resohe !!eu Problema ,
,

'�ua"T�n,ellte· Silveira, 'n. 21, sala 02; Fone 4�'f)3.

B�M A�RI�'o \ -'�"1
Rua; .

H�l"ifi'inio Mille!!, essa com 2 quartos 2 salas,

COJlB, ,cosjiIba, banhéito, .gàragem, varanda' parte de

tl'.a-z, sala, bàtthtímo," lavanderia, 2 quartos, casinha chur
ri<!caria: terreno de 360 m2, construeãó 100 Ín2,

.

':CA.NASVIEIRA'S'
' , , t

, Lôeàl Jàr'tlítn: MaYi'tãn�ia .: 3 -lntes de 1.260 metros,'
C)lsto t!t$ 1?J�G(f,00, . , , , . . ,,' ,

"
• êONTJN�l'E , ... , ..... , . , , , .. , , ,

.
. . .. ,

J!\1'dim Continente, - Lotes entre a' rua, Sa,ntow

Saraiva' e; A�: 'iv.o 'SÍlvelrà:
' .. , , .. , ,

.:
" .\ . �,

, 'Um ]:ftte' ,à ,.Avenidá Presidente 'Kennedy medindo
14 :Por'.;aS,,.met;J::05 ''de esquína.

.

.

.. .�,P, A:�U, -A,:M E)�.TOS
,

.".' �DliF:t:C.40 '�:A1.:01()NÍt ,

, "Com �fina�Ci�me,ríto em 10 anos plen't> centro
:

de
cidade -ao :làaà ';'ãri Teatro. ''PrÓpl'ic para casal, sem filhos

. ,011 'p�!lsoo '''Sé:: ,A,:'m-elhór oferta 'do momento. para em-

.' pr�go -de : eaniÚI'I. I' .' ,"

\.
'.'

,: ',EDIF�Cm ""CEISA"
':' ::N.o "Pbttto 'rliais

.

central 'de' Flbl'Üfn6poti�, conítmtos
p!ltá' �!!Cr1tófil1!':e ,eónsU<l.tórias. Entrada- pequena com

gtande ;fiMnbia,mento.,
J

'I ,; .. ,··'E:PIFjtIO "JÓSl'YEIGA" ,

·

'). F'A·pã'(I;tà:meFltó: para prónta' éi:tirega, 'pre�o fiXo sem

re�u!!te�' :'i ","
,

'.
"

.

...

. I

· .: iC"�AS':"'" 'CENTRO, , . , ,

,':::Clln �nll .•m8, .Vid.al ,Ramo!l\. n. 60.' �oÍl}l grande ter,

t�Íl9. '�,;-:po'$. "comerciai. Cr$ 100.000,og de �nt'rada e

o, salde ,8 combinar, .

; ·�;M�l).i. :";AvetUda 'TroffiPoJsld, 'n: ,48, grand�l!
S�á!(j'g1'1l'O,'d��:�qtt;attb!!; 1,iWing,·:2 baD'h�iros, dependên·

Çl�$J de e�p�g�«bS" garageJ!l,' co,n�trução em. terreno

dij �5 "1PóJ"'1159� -quadrados, no melhor balrro resi-
denciíd ,�,$têriàn�'Polis,' "

"
'. ,CON�NEN"'"

.

ESTREItO "� ,
: ,

' '
.

. .
'

",CASA. li Rlla.,'Melmtp J0nes;' Atraz do Póstó 5.. Casa
· l1e :rvfatem�t; ,c1.f$0WJ de c6nstrúção c/3 quartos, sala, cOl'a

, t;osinhll� 'banheiro .e 'garagem cl 'Um rancho, de m�deira'

éonf ;J6in2.' 'çl e.�H'tdrid, lavahderia e· deposito,. .

.

:..�tt.l0 DANllàA . ., .
'

,

,Grnndé' loja, paTa fins comerciais, 'localizadas em'

6:l'f'a ae "grande densidade habItacional na rua Amta

Garlbaldt n. '35; ID'�o' de ocasião, parte financiaoa.
. CASAS -" !C�NTRÓ .,

,

' ,

PRA;lÀ DA SAtib�'DÊS,' "

•
. casa: .'.na' )fJrà�'Ii das. :SR1;Ia'ades, frente para o mar,

:1 '!e-n�tIlidá éirLt�m'en,o �e, 6'00 m2 Preço Cr$ 50.000,00,
. eotn financfumeritó: .

.. " '.
:

.. EOÍFrt'iO· NORMANOYE
'

,

_
:'Um

.

ótiino , �rfamento, ne Praia da Saudad�!!. l'oro

'I ,haíl�, '.3 �'QUattOS" 2 banheiros, ,sala, copa e cosinha,
t�h,' de :rnvP..'riló, 2' va�ils

.

para garagem .

,,�'.�.
"

APARTAMENTO
Eo.IFrCIO PR.ESIDENTE· I I

.. Apartamento Tipo "D" no 12Q andar, com 1 quarto,
�ala de esta:r e j-antar, copa e cosinha, banheiro, depen- I
dências de empregljda,

EDIFfCIO FLOR1ANóPOUS
Apartamento 'com 3 quartos, 2 salas� 2 banheiro!!,

cosinha, dí�pe-l'lsa, ,banheiro' e quarto de empregada.
LAGOA DA CONCEiÇÃO ,

Rua, Osni Orti�a, �casa de material em terreno de

, 15 x 60 mE)tros. : .. : ,.
COQUEIROS
Na praia dá Slmdade um' terreno com 10 por 27' mts .

CENTRO
'
.'

Rua Boç.aiuv-a, n, 226, casa com 500 m2 de construção.
Casa Nova, de Alto .Gab;lrito na rua, Rafael Bandei-

ra, preço Cr:$ 175.000,00 de entrada, saldo a combinàT
COQUEIROS

.. ,

Sito 'a rua Abel Capela, terreno medindo lZ -por 30.

CANASVIEIRAS,
Vende-soe um. ótimo, terrE'no, em Canasvieira medindo

ZO,OO m2, preç'O barbada.
Cl'eci '_ 1.948' e '1.903:

,
-

li
. , ,-;--:-'.---,-,�,---�

RÁDIO. ,ARITA GARIBALDI
RUA iJOÃO PINr,O, 32 � CAl�A pOsTAL 269 -

F'ONES 3331/2964 - FLORIANóPOLIS - ILHA DE

SANTA CATARINA - SAN-TA CATARI�A
PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SÃBAEm

6 às, 6,55 horas: Ra,ncho Alegre Com Portã�J)'bQ e

POl'teirinha \

7 às 7,45/horas: Desperta Malandrinho (Edegarl

Bonassis�
8 às 9,00 horas: Manhã Suave, 'Manhã Tranquila

(Borges Filhó) I

Às 8,30 horas: Anita Notícia Sh6W (Aldo Grangei!"o)
9 às 9,05 horas.: IAnita Hit' Parade

9,05 às 9,55 hGras: Fe�ra Livre (Fernando Linhares)

10 às 10,55 horas: Nos Dois Às 10 (Borges Filho)

Às 10,3(,) horas: :Anita Notí(!ia Shaw (Aldo Grangeircf
11 às 11,55 horas: 'Discoteca do Ouvinte (Evaldo BentQ)
Às 12 horas,:, .A Opinião de Fernando Linhares,
Às 12,05 hpT9S: A�italida�es �portivas (Evaldo.Bento\
Às ,12,15 horas:, ,Saudade Jovem ,.'

Às 12·30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro}

12;40 às 13,55 horas:' DiS�j'o'�e'm e CampeÕes do Discf

(F1enelon Da�iani)
,.. , , , .

. :
"

,

Às 14 hor��:' Comunic�ção)Càr,los' Alberto Feldmann1
Às 14,05 h��s: Sdc'i�ty 'e�' Destaqúe (Celso 'P�mplona)
14,10 às 15,25 horas: Rua do Sucesso 1.110 (Fenelon

Danüani)
Às 15,30 horas: Anita Notícia S]1ov,r: (Aldo Gran!:\eiro)
15,35 às 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Be,nto)
17 às. 17,55 horas: Mundo Jovem (Fenelon, Augus1o'
Buechler e 'Celso Pamplona)

,
,"

Às 18 llOrllS: Bola na Trave (Brígido Silva)
Às '1:8,05 ]lotas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bentol

18;15 'às 18,55 hor,as: Crepúsculo Mqsical (Ev.aldo Bento)
Às 18,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
19 às 20,25 horas: Agência Nacional e Mobral

20,30 às 21,90 horas: Máximas de Hoje (Jesse jú'nior)
-;- Às 21,30 horas': Anita Notícia Show (Aldo Grangeiró)

21,35' às 21,55 horas: ,Saudade Jovem (Jessé Júnior)
22 ,às' 22,55 horas: Música para Milhões (Jessé JÚni.or)
2S,05'às 24 horàs: Sup,ep PLÁ (Neide M�rir�s�,e Çesllf
Struve)

,

"

�', ,pROGRAMA'ÇAO DOMINICAl..

7> às,8' horai' Zecatau Especial (Waldlr BfàsIl)
8 às 9' horas: Sertão em Festa

/

'

9 ,às ici' hóras: Domil'lgo Alegre
,
UI ,às' 1(15 'horas: Mobr'al

"

lJ.,,:l5 'à's' 12,óo horas: 'MUSIcal
17100 às 14;00: Parada· :&$quEú1'iá 'Nô'vo
14 às 14,45' horas: Favoritos do Show da Tarde

- 14,45 'às '18 horàs:' T'arife Esportiva
18 :às' 20:ÔÓ 'hoi:à!S: Geraçâ�' 71

' .'

2@ ,às' 2i,oo' 'horas:' Coisás Nossas
'21 às' 22;0'0 'horas:' MusÍca l�ara Milhões
22 .às '23:00' horas: 'Sóm Súbferrâi:ie'o (E'geu Sirnas). \'�.'.f

OSMUKDO· \V,AR,DEltEI: ,Dl
BClBREGA

\

·(CF,F _ OO.1;g4;4209.�
Parecel'es ·e G0DSUltas Juríà.ic--as

I,

"

" I

'i �.",_,'!.'

.,;' ,'Vl:.NDE;.SE - ',I'tOIO�-- ,;:;�;�
,,�.:����.:
."...·, .. �;,f�"'.....

A Rua Conselheir.o Mafra, 134. com 170 m2 deJcon's- '<."'.-1!""

trução; sendo 'SS no '19 pavimento e. 85 110 i2Q. Área dQ'''i�;'··
6637, Qu_no Joca!. ' , �. \','","'

c� ,
A. SILVEIRA 'LEIII'

\ '. • 'I
•

(CPF --0019.48329)
Advocacia de la. e 2a.. Instância - .:Justiça d� Traba'lho

Atendimento ao Interior
EscritÓrio: Praçíl XV. de Novembro, 21

Telefone 2ffill
I Florianópolis

Conj. 302

. !ili±

I

IM Drs. Wfl,LDEMIRO C�S!CAES
OSNI REGIS'
MARIO CtlMACO 'DA SILVA

, Adv.ogadlls
At. Ricardo ,Maciel ·Cuca••

Solicitador
Mandados de segurança, ações de despelo" de .

desquite, possessórias, de 'usutapi'ão, 'de êobra,nça, de

indenização, testamento,· usufl"úlo, ''inven'tários, etc.

Aç5es criminais. Questõ'es 'trábalhistas 'é previden.'
, oiárias: Recursos e ,acompal'lhain'ento (dê processos

perante o Egrégio T'ribunal"de' 3'IJstiça ,do' Estado.
Consultas e pareceres.'

Ed. Jorge Daux _;_ cónj. '4 (so'b'reloja) - 'Te1. !4303
Rua dos Ilheus, esq. Araújo. Figueil'e'dó. .[Expediente: aas'9 às 11 e das 14 às 16 h(tt'às. .

CPFs: 001834409 000100491 ;_ ;002671129. !
��' ti '

; ,.,

\

AcaBa de ser .inaugurada à, rua Deodoro, 'j ,a mais
nov<.l loja de confecçõe:s.

MEM'IHA "FAOEIRA
ap�esenta as últimas novidades em malhas pára me-

ninas-moças, senhora:; e crianças.
j

;Pa�talonas _. 'tiínicas '_ blusas :.....:,'casacos.

Lembre-se: Menina Face'ità ficà' na rua Deodoro;

PAULO RENATO,'CORRÊA CLAVAR

,
.

' Çirurgião.Oen,t,ista: . �

';
. .

Curso de Pós-Graduaçãb em 0a6nt�'Pediatri8 ,pelaWac.

de Fàrm, e Odontologia de Al'araquara - São,Paulo.

CLfN1CA D'E CR1A'N<;AS E ADOLESCÊNTES
de 2as, às 6as. feiról -'8 às 12 e 14' às 19<horas
sábados g às 12 hor'as. \

Consul�ório �aleria COJlttASA, 49 andar -,coDjA08
R!'sidência: R. Silveira de SouSll 8 � Fpo1is. ,

VERDE-SE LOTES

iR�. 1A:-ssis""Brasil :- ,Ponta rife"Baixo Casa com 7

(\ómfi1ili\t�Í):iéntuS ().cim 96, .m2, .recém co�struida, sem

ItABiVI'E-SE .. Á.�a do terreno 323,6:7 m2, com 12 mts. de
'frente -e ,2'7,20 mt.<;, de funêlos.

·APARTAMENTO .

.

t.JOJAs· ..
"
..

Edifício �hia, na .

rua, João Pinto, Vendo 5 loj'a�
em fu, l:bcàcão. Bbm preço.
.' ALÜG,ÓÊl,

.,.' .. , ..

te :�!'ElI!'!lu!.��:Ü�,� �111!ICAL - EA:CI _,'L..tQnlldos - CromadOJ I
.

'

Is��eiro!Í: Com tím� e, d.uas roda� , I '

:'.' ICALEX (AlUtom,aticos) , I�C}� ..;_ '�,dústldà 'e' .cbmére�6 ,2\uxiliadora Ltda, I.
�ua ,CoE'lh,n' Nétto, 160/170 _ Fones 349 e 3S1

,iÇ�, BQs'tâ:I, ,J.t1. ,...,.: T.eleg., rCAL .:... ,Rio' do Sul se
'-,-J

"

Djstribuidor .em Florianópoli!!
.cOMERCIA'L APEMAC' LTOA.
R�a -l)é�éIoro; ''1 ''':_': .fone 4'084.

\,

\J
-

I . '0111:'4:0MEI8EMEK
. ' ; : ': 'FLOBIARíPULIS

l ,

,Lanche kr e Restaurante

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



luComoveis-
,

\

"YERDEN TRO�A E COMPRA
, - ,

J
.

'I

I '

/.

APTQMÓyttS
COMPRA, TROCA E VENDA DE V!S,fCULOS

/

I

nJi 1, -Dcdge Datt Iruxo Coupê Amarelo .... ,... 1971

11 1. Volkswagen - TL Azul Diamante _ "OK" . 1971

�
1. Variant AZ1:11 Diamante _ "OK"· , . . .. 1971

II.
1. Fuscão Azul Diamante ... , ...... , � . . . . . . �:��1. Variant Verde Folha ..•.............. : .

1. Variant Vermelha . . . . . . . .. . .• .. .. . . . 1970

L. VoJkswagen .Branco Lotus � , . 1970/71

II 1. _VoJkswagen Branco Lótus :,................. 1�70,

, j.
1. Volkswagen Branco , . .. 1969

1. Volkswagen Branco 1968

I
L' Volkswagen Vermelho '.' . '.' .. ',' . . . . . . . . . 1968

, 1. VoJkswagen B.rereo Pérola
,

.. .' o ••�. 1 • • 1966
1. VoJks'Nagen Azul '

0 L '; 1962
1. VoJkswagen - 1.600 - Vermelho .......• 1969
� ,.,
1. Volkswagen Beige Claro ... "0 •••••• '

••••••• o 1969.
1. Kombí de LUxo Verde-FOlha' ." .... :... 1969
1. Kombi STD - Cin?;à .'. � . : � ••. ; .. . . . .. .. 1969
1. Kombi SrD , �, 1953
1. Rural c/Tração 4x4 - Verde-Folhá' , o 1969
1. Aéro ,Willys -. �ranco Kilimandj'aro �. o o 1969
'1. >K!ium3;�ia 'Vé�eHió:":",,·;..;..:� .<. :.;�, f.·:: •.• ". ;1968
FIN� EM Al'E ,00 lI!mSES

,:A. �HO A�iS I

Rua .João Pínto, 40, - Fone Z777 ...:. F'lorianópoHll

JElDIROBl J\UTOM�EIS-.li.'RUA ALMIRANTF.' LAMEGO, N. 170

F?Ne 2��
Volkswagen TL 0";" "0; ••.•••••••••

�
.

:::

Volkswagen Sedan ..............•.........

Karrnann Ghia ...•..... '.' •

'

.•.

'

. : : .

1971
1968
1968

1969
1.969
1969
1967
1969
1968
1967
1969
,.1962
1956

Opala Luxo

OID-llla Std.

(

.:'
.'.......

:: ','[ : ; .'. , o •• ,'•••••••• o

;
.. . . . . . . . '"" '

..

Veraneio
Gal�ie

.......... "

• : .' .. "0 .

••••

,. � .-'� 'l� •••
' �.: •• • ••••••

Esplanada o ••• � ' •• )� ,_

Esplanada �. :'<.�.•• " 0,0 0_0 :: •• .: ..

EsjJlanada
'

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

Rural 4 x 4' , . .' r
" ••••

� '! ,""
" ," �.- ..

Oldsmo.llile .. � .. " ....•.. '. ,1••••• ,> •••••••

,Chevrolet , .

• 0,0 •••••••••••••••••••••••••••••

Lancha'8 Turbina .. /

FINANCIAMENTO .ot\TÉ 30 MESES

•

DEp,ARTAMEr:tTQS DE: 'CÂ*�S' USAQoS" �

. Felipe Schri1i'dt�:'_ f�nés: '2"97 e 3321

Volks 67 ..;..'Vermelho 319,00
Vo1ks 67 - Azul '.';" 319,00

373,00
373,00
260,00
373,00
426,00

Volks 69 _ Beije
Volks 69 _:_ Verde
Aero 65 ___; Cinza
Aero 66 - Cinza •.....•.••••••. o •••

Pick-Up 70 - Azul

!
.................. 01' ••••••

........ ,. �.:

,
........ " .

'.

CQIDmCIO
COMÉRCIO

RUA SÃO JOS�, 426 .� Fone .6412

ESTREITO - Florian6polis - Slnia Catarina
,

RitLAÇÁO DOS CAR.ROS

Galaxie' ..

:
' .. '.' : . . . . . . . 68
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, I.

o teste n' 41 da Loteria Esportiva
JOGO 1 - Botafogo X FLUMI

NENSE (GB) domingo de

festa no Maracanã. Êste jogo de-

,
side o campeonato guanabarino,
desta temporada. O alvi-negro é

ainda o lider, com apenas um' pon

to' na frente do Fluminense. De

pois de estar com o título pratica
mente assegurado, o Botafogo de ..

caiu de produção assustadoramen

te. Nos dois ultimos jogos perdeu
3 pontos. O tricolor que melhora
a c'adh partida, apresenta-se com

mais favoritismo que seu adver

sário neste ditícil confronto.

Ambos 0S time jogam comple

tos, com todos os seus titulares e

isso aumenta ainda mais a espec.

tativa do grande publico que de

devá presenciar o encontro. Aten

te para este fato: o empate da o

título ao Botafogo,

JOGO 2 - AMERICA X BAN

::;U «n» - Ambos visam sómen

,e o, exito fínanceiro. O America,
ostenta uma péssima forma que

)eriura desde o início do cam,

. lceonato. 'O Bangu, desde que ven

deu Paulo Borges. O quadro de Zi-
,

zinho soma 20 pontos -negatívos
snquanto o quadro proletário es

t� com 24. 'O América, ql!e empa-,
�0U com o Bohfogo em um tento ,

leva algwna vantagem ];leIo valo

res individuais que pOssui. O jogo
deverá ser' tão ruim que o placar
,erá dado, pelo numero de torca

,:;orcs cada time presentes no está:
.1••
JlO.

JOGO 3 FLAMENGO X OLA-

R_IA CqB) - O Flamengo, esbúga·
1hado pelo José l\t1'lrio :Vinhas,
.,promete outra grande apresenta.

, '(ão frente ao Olaria (igual aquela
"ê'�nllra:'�o':'-{ig'l1eir;eIil��!) Mudou de

técnico ao que parece, apen!:l.s pa-
ra derrotar o Botafogo e assim

movimentar (> campeonato c'ario
ca. Está com 15 pontos perdid0s

, e, prE;'para-se para conquistar o tí

l'ulo dó campeonato n::-cionai� O

quadro Bl}riri teve um� arrancada

briJ.hante nesta temporada. Amea

çou 'sempre a boa colo�ação do

Botafogo e agora passou a amea

çar, o Vasco da Gl1ma assim, estâ
't:m terceiro, lugar C?D1 12 pontos e

promete encerrar o .campeonato
com ')lma grande vitória. O jôgo
d,esperta o interêsse de. todos.'
pois dependen:;\'o da I renda deste

E.ncontro 'o Olari'l' poderá
. ingr�s

sar no campeonato.' 'nacional, ali

jandQ o América.

.I.
,

JOGO 4 � PALMEIRA$ X SÃO

PAULO CSP) -' É OJtra decisão de

campeonato que empolgará o tor

ceclor br!:l.sileiro neste fina� de, se"
mana. Ambos constituem as mai

ores expressões do futebol paulis
ta desta temporada. O time de

Gerson é lider com oito pontos
enquanto o quadro de Ademir da

Guia soma nove pontos. O São

,
JOGO 10

FAST CLUBE CAM) - O Amazonas
volta novamente às manchetes es-

JOGO 6 _.:. ATLETICO Mr'NEI- portívas apresentando seu maior
RC) X CRUZEII-i,O (MG) - Outro clássico! Ambos lideram o carn-

clássico e õut�a decisão qe,ccampeo campeonato Amazonense o que'
nato. Sómente com umà particu "por certo aumenta a curíosidade ,

laridade: O Atlético está fora da, de tódos e fará com q.1ae todas as

corrida pelo título. Esta em ter. fribos comp3ireçam ao estádio.
ceiro lugar e ,enfrenta um Cruzei. Flávio limongL O prélio é bastan-
,1'0 disposto à tudo. Uma vitóri'l te equilibrado com o Nacional a-

do time de Tostão significará' o pl\esentando-se um pouco melhor
campeonato pelo saldo de gols, Ja tecnicam.ente.
que América e Cruzeiro ocupam a JOGO '11 - REMO :x; TUNA-LU-
primeira colocação e O América' SO CPA) � O Tuna é uma boa
tem apenas uma partid'i contra o equipe e desfruta. de grande sim-

CJberlândia,l considerada fácil. Pa- patia ,no Fará. No entant,o o Re-
ra o Galo, êste será HpenaS mais mo apresenta-se' com alguma su-
um clássico do certame Mineiro perioridade por ser constituida de

:ont�a .o seU 'j:J:J.'iis ,terrível ..,; rival;, "
" çJieme.ntós" 'de_"ma-i:or� qlutlia.a.t,te .. téc

.Por' ISSO,' 'existe ,á, poSsibilfctade de
',I nica. Estas di,uis

-'

eqwpeS' dividem
uma vitória Atleticana; co�o foi com o P,aiSsandu à hegemonia do
no turno, 1 x O. futeboi paraense e integram esta
JOGO 7 ----' VILA NOVA X ATLE· série dé classicos do teste 47. Tu-

TrCO CMG) - O Víl'a estará des, 'do é paSsiveI quando se trata d�
íalcado de seu la.teral direito clássicos, ainda mais no Pará.
f:a.ssetete, expulso por jôgo vio- JOGO 12"":'" C. S. ALAGOANO X
lento. Joga ,em casa.� na cidade de C. R. BRASIL (AI.) - Este é o
Nova Lima onde sempre foi' res_ oitavo clássico. Ufa! O trinta e

peitado. O Atlético. vai de Três nove,. resuttado um empate. Resul.
Corações disposto apenas a cum- tado que poderá ser repetido pela
prir mais uin comprÓI�i'ssO. O em- igualdade das equipes (são do
pate elentro de casa, contra o Fla- mesmo estad.o). Fazem campanhas
mengo .ele Varginha já diz tudo sô- normais pelo pOderio que consti-
bre f1 fragilidade da 'eqUipe. Por tuem, Com ligeira vantagem par,a
jogar em casa, onde tem 'conse� o Alagoano que nos testes da 10-
gmdo alguns resultados positivos. teria já ''venceu o São ri,omingos,
le:va grande favoritismo.

.

enquanto ú Brasil era derrotado
em oútra ocasião.
'jOGO 13 ..L TREZE F. C.' X BO.

TAF,OGO CPB) - O Treze já a

:pa�egeu t'imbém na loteria, fazen
do o jôgo núm!"ro treze (para os
I!uperticiosós é urna boa dica),
tendo. ,vencido ao Campi,nensé. E
nitidamenté superior ao Botafo
go, além de jogar em seus próprios
domfuips. Leva grande favoritis
mo, o que inclicl1 também a pos
sibilidade de zêbra. Pela lógica,
dá Treze por 13 x' O.

Paulo venceu a portuguêsa de Des

portos por 4 x 1 enquanto o Pa'l
meíras. batia .a Ferroviária em A-,

raraquara por 2 x O. É um grande'
clássico sem favoritismo, com, o

empate bastando para-que os Sam,

paulinos comemorem o bícapec
nato.

JOGO 5 FERROVIARIA X
PORTUGUESA DE DESPORTOS
CSP) - A Ferroviária cumpre a

tuações 'fracas como de costume.
No entanto têm aparecido mais
na loteril( esportiv,'i que muitos
times grandes de Sã0 Paulo. Per
deu para o Palmeiras em plena
Morada do Sol, em, Araraquara,
por' 2 x O. Está com vinte e dois
pontos e' nada aspira, nem merece,

neste campeonato. A Portuguesa
melhorou sencivelmente êste ano
em relação ao campeonato passa
do, garantindo sua participação
no campeonato nacional. Está em

terceiro lugar I com 14 pontos jun
to com o Corintians. Embora a

derrota sofrida diante do São
Paulo pari 4 x 1, leva algum favo-

. rítísmo por ser urna equipê 'mais

categorízada,'

,JQGO 8 _c_ _' GREMIO' X INTER
NACIONAL CRS) - Mais um� das
quatro

, decisõe�, de ca:trlpeonat'o.
ueste test,e. Muito embora a fase
fllllOtl do certame gaucho sejá' ini
ciada com êste jôgo, p3:�a "pão
fugir à rotina servirá pira 'decidir
() presmte certame. Ambos fazem
campanhas normais 'com algwlS
pequenos :. tr:opeços quando tTata
V,'lm de classificar seus preferidos
para a, fase' final. O Gremio con-

ta com "Chamaco e Scotta,' para
conter o ataque 'colorado quê vem

fazendo' muitos gols ultimamente.
Príncípalments quando Claudio

miro não (joga. O catarínense 'Mar
ciano é uma das armas com

I

que,
conta Dino Sani para decidir' êste

cotejo, pela excelente forma' que
atravessa.

•10GO 9 __; HERCILIO LUZ'
FERROVIARIO (SC) 0utro

clássico entre -os oito que ,�om'
poem êste teste que à princípio
se apresenta bastante confuso pa
ra os apostadores. Ambos são de .

Tuba.rão, e fazem péssima figura
neste certame. O' Hercílío um

pouco melhor; com alguns resul

tados surpreendentes, contando
'lI pontos negativos, ao passo que
seu oponente" ca.mpeão do ano

passado decepciona completamen-
te tendo vencido apenas duas par
tidas ao longo de todo o primei- /

1'0 'turno.

,No último encontro entre am

bos Q Ferroviário vence,u por �xO.
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Trimsfira sua preocupação de comprar, vender ou .alugi1r
:;eu imóvel a, PREDIBEHS Imobiliária Lida. - Rua dos
Iíteus nO 8 Edifício Aplub sala 9� 9° andar.

banheiro, 'JelJendencia dE empregada e garagem.
ENTREGA EM MAfO DE :l.!n2

\

I

)

Financiamenio Província CréditQ Imobiliário ·S. A.

o Movimento Brasileiro

de A:lfabehz�çã{) já cele
brou convênios com 166

municípios catarinenses,
atingindo

'

8�:051 aluhos
matriéulados nas duas pri
meiras etapas .da campa,

nha. A primeira fase, que
teve i�ício em 24 'de mar

ço último, contou com a

participação ,de 112 muni

'cípios e foram' matricula

dos 60.711 alunos. Os con

vênios firmados entre o

Mobral. e as Prefeituras

Municipais atingiram a ci-'
fra de Cr$ 1.085.598,00 .

A segunda etapa foi lan

çada em 27 de maio com
54 municípios' particípan
tes, 'cujos convênios alcan

çaram ã 'importância de

Cr$ 384.120,00.' Essa fase
contou com 21.� alunos
matriculados nos cursos

X

X

D.Trabalho·
alerta as

A

,empresas
A Delegacia Regional do

Trabalho esta alertandR'
tôdas as emprêsas do Es

tado sôbre -a obrigatorieda'
de do uso de ,um livro d�,
Inspeção' do Trabalho a

partir do dia 24 de julho,
próximo. O, emprêgo do li-'

'vro' foi esta:"elecido por

Portaria publicada no Diá
rio Oficial da União do dia'
18 de maio.
Esclarece a Delegacia

do Trabalho que êsse 'tipo
de livro já está sendo ven·

dido I?�s -livrarias do Esta�
do, ressaltándo 'que' não' se�
rão aceitas justi�icações
quando das visitas' dos I

agentes de inspeção e fis·

calização.

Prefeitura
derruba

•

mais casas
A Secretal-ia de' Obras

da Prefeitura Municipal de·
Florianó-polis deu início na

,manhã de ontem, à demo

lição de uma das, residên
cias da Rua Tenente Si f
veira, necessária ao alar-'

gamento daquela via pú
bl,ica.,

.

\

De outra parte) dando

prosseguimento aos servi

ços, a Secretaria de Obras
da Municipalidade está

amPFando três grupos e�
colares com a construção
de nova� salas de aula,
sendo que no Forte Santa
na foram iniciados os ser

viços de urbanizãção.

Canelinha
,

"

reune, "seu é/

censelho
O. C(iJl1selho de Desenvol

vimento do Mu�icípio de ,/

Canelinha IT\wrcou reunião,

para o próXlimo dia 27 do

corrente, quando será

abordado o �ema "Projeto
Catarinense àe DesenvolVi·

mento", meta promicirisla
do atual go,'vêrnó de Santa
Catarina.

A reuniã<!J deverá contar

com a presrnça elo- Secretá.
rio do 'Go 'êrno Victor Sas

se, especinlmentê convida

do e com çará às 9 'horas,
sendo qué serão discutidos

e debafl(:los na, oportunida
de assL4ntos referentes às

indicações e reivindicações
do IVI1Uíücípio endeI'eçadas

no Fr.:;lano,

"

,. ,

i
I

de alfabdízação. ''A tercei

ra( etapa do Movimento
Brasileiro de Alfabetização
tem início marcado para

agôsto vindouro.,
OS PARTICIPANTES

Os 54 municípios que in-

I tegram a segunda etapa
do Mobral em Santa Cata

rina foram os seguintes:
,Agronômica,; Atalanta,
Águas de- Chapecó, Antô

nio Carlos, Araquari, Agro
Iândia, Águas Mornas, An

gelina, Bom Retiro, Barra

Velha, Caihi, Campo Ale

gre, Campo :ltre, Campo
Belo dó Sul, Canelinha,
Dona, Emma, Dionísio Cer

queira, Faxinal dos Guedes,
Fraiburgo, Grão Pará, Gas

par, Itaiópolis, Lontras;
Major Gercino, Massasan

duba, Monte Castelo, Ma-,

ravilha, Maracajá, Malei-

1'0, Nova Erechim, 'Pàl
mitos, Piçarras, Paulo Lo

,

pes, Ponte 1\:lta, I Papan-
•

'\ I

dava, Peritiba, Pedras

Grandes, Rio Fortuna, Rio

�lo' Oeste, Rodeio, -Santo
Amaro da Imperatriz, São

j Lourenço do Oeste, ,São'
José do' Cerrito, Sauda

des, São Martinho" 'Santa

Rosa de, Lima, São Bonifá

cio, Siderópolis, Timbé do

Sul" Treze Tilias.. Urubicí,
Vargeão, Videira e Lauro

Muller.
'

EDUCAÇÃO
,

INTEGRADA'

Enquanto o número de

alunos matriculados até' a

segunda etapa do Mobral

atinge ,a 82,211 pessoas, em
166 municípios e a 'impor
tância de convênios cele

brados alcança a impor
tância de Cr$ 1.479.798,00,

oito municípios eatarinen
ses já 'cantam com CQr�
de E1:I�cação; Integrada' qUt
possuem' '2.2.59 alunos ma

trícuíados, 'Ainda em caiá�
, ter, .experiniental os cdI�
sos de Educação Integrada,
se aprovados, deverão es-,

,
. � i r', �.

'

. ,�-

tender-sé 'por todo o terri-
tório catarinense.

Sào 'OS" seguintes 'os mu

nicípios , que contam com
"os novosçcursos do' Mob�al
e as. respectivas quantida-

I l '
;,

des de 'alunos: .Ca'noinhas
_.:. '160; "Cb,apecó - 28ci;
Lages' +!'5:0Q; Laguna �'
90; Rio, do Sul - 120; TIl
patão - 550; Crícíuma �
22,Q, 8". Itajaí' - 333.

'

,

, Os' cursos de Educação
Integrada' .têm a duração
d� oito a' doze meses e são
pràtícaments equivalentes
ao' curso'primário. .','

t����,�--����,,§··§=§���,e�..��u_������.

I COMPANHiA' CATIUUIENSE 'DE CRÉDiTO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

I -»

Ata da Assembléia Ger�1 Edraordinária realizada em 19 (primeiro) de' junho de 1971.

Ao primeiro 'dia do mês de junho de 1971, às 9,00 (nove) horas, na sede social,

da COMPANHIA CA�ARINENSE DE CRÉDITO, 'FIN�NCIAMENTQ, E INVESTI-·,

lYIENTOS, a RuaTrajano, 16, I'?' e 2'? andares nesta Capital, devidamente convocados

por' imúnciós insertos no Diário' Oficial de 24 (vinte e quatro)" 25 (vinte é ·'6ínço),. é ,

Ú (vinte e oito) de maio de 1971, ,e no jornal "O Estado" de 23,(vinte.,e três), 25',
(vinté e cincoí e 26 (vinte e seis) de"maio (le 1971, re'uniram.se. erlt 'prin;eira cónv()-; ,

(ação os acioni�tas da COlVlPANHIA CATAR,lNENSE DE CRÉ'iWrÔ: .. FiNÀNGIAf\'IENTO
E INVESTIMENTOS. para a Ass�mbléia Gei:al Extraordinária. AssIDàdo o livro Àe
presen-ça, com as ,indicações legais, constatou-se o comparecimento :de, acionistas
representar.do 99,66% (noventa e nc:ve vírgula sessenta e seis pór ,eento), do Capital'
Social, pelo que ass\:mindo a Presidência o Senhor JOAO BAPTISTA; BONNASSIS,
Diretor Presi'dente da Compánhia, no:;' têrmos estatutários, cqnvid04 '8 mim LUIz.
SARLOS SANTIAGO; para Secretário da mesa, que ficou desta forma: <levidamente'_
constituída. Declarando os' trabalhos instalados, o Presidente deterniit;lOu a leitura

(los anúncios de convo�ação referidos, o que foi feito em vo�' afta e que são. do

.seguinte teor: COMI'ANHIA CATARINENSE DE' CRÉDITO, FINANqIAMENTO E

INVESTIMENTOS, C. G. C. n'? 83.880 .427, Assembléia Geral Extr(!gr:dínária, Edital

de Convõcação .. �ãR conyocaclos' p,? ,�,en,hores acio�?tas.a. ��, rellni,rem. ,e� Assemgléia ,

<kraI Ext'raordináha, na sede desta Comp�nlÍía,' a' Rua Trajano, '16, 1'? andar, 00 dia. ' :

1\' (primeiro) de junh(, de 1971, às 9,00 (nove) horas, com ii seguinté qrdem do. di�
;1) - Al.jmento de 'Cap:iiál; b) - Reforma dos Estatutos Sociais: c) - Outros ,assuntos ,I'

'

de interesse da' Socifdade. Florianópolis, '21 de maio de 1971. 'Assinado: JOÃO

BAPTISTA BONNASSIS, Diretor Presidente, LUIZ CARLOS SANl'lí\GO, Diretor

Superintendente, HAF.RY CORRÊA, piretor. O Sênhor Presidente det�llmjllou, a,,'
leitura da proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, nos seguintes
têrmos: Proposta da n'iretoria: Senhores Acionistas - Por consultar .os interêsses

I .) 1'- "."

dÉl Sociedade, pr6pomos que o atual Capital Social de Cr$ 3.000.000,UO\(ttês milhões

de cruzeiros), totalme'n[e integralizado, seja aumentado para Cl�$·4.500.ÓOO,UO (quatro

rnil_hões e quinhento� mil cruzeiros), com a emissão de 1.500.000 '(h,um, milhão 'e
'

',(uinhentas mil) açõc;:, ol:dinárias nominativas, no valor de Cr$ '1;00" (hum cruzeiro)
cada uma. O aU�11ento ora Pl:óposto será realizado ,da seguinte, forma: � a) - com a

:f1corpo!..ação de partr do saldo da conta "Fundo de Correção MOJ,letâria" ef�tuada
110S' têrmos da Lei n�) 4.357/64, no valor de Cr$ 35.887,48 (trinta e cinéo mil, oit�

centos e oitenta e sete cruzeiros e quarenta e oito �entavos); b) :.._ com a incorpo·
:'ução do saldo da conta "Fundo de M:anutençãb do Capita( de l;:iro pirõp�io", efetuàda
nos têrJlOs do -Artigo 19, do Decreto·Lei n9 401/68, Cr$ 447.232,00 (q)latrocentos e

q�arerita e set0 mil. duzentos e trinta e dois cruzeirps); c) '..;.;,_ com a incorporação do

faldo da conta "Fundo de Reserva para Aumento de Capital"; Cr$ 269.209,69 (duzentos
é sessenta mil, duz.entos e nove cruzeiros e sessenta e nove centayo�);: d) - com a

incorporação da parte do saldo da, cOItta "Outras Reservas" Cr$ 75&.671'1,83 (sete. ,

centos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta crJzeiros e oitêritfi e tirês cénbvós), "

totalizando des,ta maneira o aumento de Cr� 1.500.000,00 (h\m\. inrlltão: e' quinhentos>'
rr,il cruzeiros). A prC'sente incorporação ao éapital Social se aprovada' por Vv.

'

Ss.,
, J '

será efetivada mediar:tt:: a distribuição gratuita das novas ações, entre: os acionistas"
proporcionalmpnte às ações que possuirem na data da realização da Assembléia.

Aprovado ú aum�pto, se impõe a' alteração do artigo 79 dos Estat).lt� Sociais, que

passa 'a ter a s,eguinte redação: Art. '7<?- - O Caj5-ital Social é de Cr$ 4.500.000,00
'

(quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividici� em 4.500: 000 '(quatro :milhões

(' quinhentas mil) ações ordinárias nominativas de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma.

Parágrafo I'? :_ As ações ou títulos que as representam serão assinádos por dois

Diretores sendo um dOes o Pr�idente. Parágrafo 29 _ A cada ação, que é indi.visível'

perante a Sociedade; corresponde um voto nas Assembléias, Gerais. : Pelo exposto'
,50licitamos conformidade dêsse Conselho para as medidas sugeriqas. ',Florianópolis,
16 de maio de 1971. JOAÓ BAPTISTA BONNASSIS, Diretor Presidente,. LUIZ

1 CARLOS SANTIAGO, Diretor-Superintendenfe; HARRY CORMA, Diretoi.·,. Parecer:

I, do. Conselho Fisca!:. Senhores Acionistas '_ Os m.embros do Cónselho Fiscal da

I CO�PA�IA CATARLNENSE. DE CRí:Dn'O, FINAN�IAM�NTO �'INVEST�'f9S,'
,abaIxo assll1ados, rendl' examm,ado a proposta da DIretona � relativ& ao aumento do

Oapital Social de Cr$ 3.000.000,00 ll,rês milhões de crm�eiros) para Cr$ 4.500.000,00

(quatto milhões e ql:iuhentos mil cruzeiros), usando para tau,to +eSel�vas que especi:
fica, vêr-iliC'aram estar, tudo em concordância com a lei, Estatutos S{)ciais e ,intcl'êsse
da Sociedade razão que nos leva a concordar com ,a mesma' e recomendar a' sua :',
<\provação pel� Assembléia Geral. Florianópolis, 20 de maio dê r971. Assinados'

LEONE CARLOS Mp.R.TINS, KURT ÃNGELO KUPKA e ODENIR FAíSCA. Termi·

nada a leitura, o Senhor Presidente pôs em discussão a matéria, ,oferecendo aos

acionistas os esclarecinlentos' que o .assunto comportava. Su]}metiq,a a matéria à

d.eliberação do ple!lál'lo, foi aprova'da por unanimidade á Proposta da Diretoria. Disse
'então o Senhor Presjr2ente que a Ordem do Dia comportava aind'a 'a discussão e

aprov'aç'30' de quaisquer assuntos de interêsse· da Sociedade, 'cohcéde�do a palavra
� quer!) 'dela clesejélsse fazer uso. Por proposta' do Senhor Pre�ídente, foi consignado
tomo Leone c:'u-Ios JVl.Jrtins, o nome correto do membro efetivo' do Conselho Fiscal,

ciesta Sociedade, reeleito na Assembléia Geral Ordinária de 16 de abril de 1971.

Ninguém mais se �1alljfestalld�, foi encerrada a sessão, ante� 'lavrando·se apresento'
;:,ta que, depois de !iria,' achada conf�rme e aprovaJla, foi ass�na(ía pelos membros

d" mesa e'-todos os aClGnistas presentes. Florianópolis, I'? de junho de 1971. '7Assinado:
,

.,

JOÃO BAPTISTA J30NNASSIS _ Presidente, LlTIZ CARLOS SAl'{'TIAGO - .Secre

tário, LAURO LUIZ LINHARES, pelo Banco dó Estado ele Santa Catarina 5/A., '

JO�O BAPTISTA BONNASSIS, PAULO BAUER FILHO, LUIZ CARLOS SANTIAGO. '

Companhiél. Ciltarjnense de Crédito, Financiamento e Infestimentos

João Baptista Bonnassis _ Drretor-President�
Luiz Carlos Santiago _ Diretor,Superintendente
A presente, é cópia fiel da original. o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Domingo próximo será efetua,

da a, última : rodada do primeiro
tu;�o, 'não querendo Ü!(SQ dizer'
que estará encerrada a primeira
etapa do -Campeonato, uma ves
,que ainda tem para ser: jogad? o,
match entre P'igueirense ,}Ç Hercilio
'Luz, que, como se sabe, não ter-,
minou, sendo posteriormente anu

lado pelo' Tribunal de Justiça Des

portiva. Na rodada em' reterên
cía, não atuará o Avaí que, ama,

nhâ faz as suas
I

despedidas, en
frentando o

.

Figúeirense no, está-·
díó' "Adolfo Konder". :Êste jôgo
deixou de ser etetuado domingo,
devido o estado lan:�açendà' do

gramado da, 'rua Bocaiúva,
. .'FIGUEIRENSE X, PAYSANDU ,

A última rodada" do turri.o �e:'
serva, para o estádio "Orlàndb'
Sbarpeíli" .um bom" match.. �'eu.
nirá êla Figueire:rtsê' €i' Paysánc;i\í: 1

'Este vem bem credenciadQ;" pois
C'lepois q\w ljlerdeu em Lages, PI1-,
ra o Inter, não mÇtis foi derrota-'
do: Empátou com o Caxias e, o
Palmeiras e venceu o Barroso e o

, .'

f

Ren�ux.' Adversário' perigoso 'pa
rfl,' 0\ Fi&Ueite::ase q�e' �st�:, invícto
desci€: CJ.,_ue 'à sua, frente.' se enc0!l�
tra 'o ,argentino JUan Rolan: !

Em Jóinville,; .joga-se o clássico'
,

regrorrál, com o: América, já caIÍ1-

.peão. do 'turno face ,1:1 suá 'vitória
'domj_p,go ,sôbr,�' o' Próspera, çie
'fflI'!dén,do a SU8. 'longa invencibíli-
dade. Clássico é clãssíco , e o Ca
iias. espera: derrotar "o .seu maíor
rival, .tendo boas ,'çredenciais,
pois vem de duas vitórias fora de

seu reduto,.:il; o :priD'cjpál jôgo da
rodada.

'JVVENroS: ,X 'PALMEIRAS
I'

,.-,

, '-:0\ jÚV�l).t�s; que domíngo estê
': vfr''â_e, 'Ío.lg"l:;' vai reapªr.écer en.�

, frenfàiÍdó
'

, em seu:" campo, o PaI.

lYiei,ra�i", ,'de ,Blum�na,v, 'que, dó
/' mÍngÔ; 'foi ,derrotado pelo, Hercilio

Lil� ',por �xl. Outro bom e'ncontro
da,: róp:ada.

.

, ,

r ,

,
.

INTE'tNACIQNAL X,
PROSPEitA. ,

Em Lages, o Internacional vai

receber o' rróspera, que, ,Iape�ar de

derrotado pelo América .domingo,
,

em Joinville ainda' é o .více-líder.
Um bom jôgo' para a platéia ser

rana.

RENAUX-' X BAJtROSO,,"
Em, &�U campo;' "lanterna"

r e c e b e r á- . o , time 'po�-tuá
río que vem de duas derrotas. :E

Q jôgo de menor jmportâncía : da

rodada, no qual o "Vôvo" tenta-
, "

rã, alcançar sua primeira vitória.
,

AVAI X FIGUEIRENSE
i

'AMANHÃ
Amanhã, à noite, consoante .fí

cou decidido, jogam os clássicos
rivais do soccer metropolitano. O

prélío está marcado para às 21

horas, no estádio "Adolfo Konder",
4,a,rendo;' .

seguncto'< 'se ,ribs2rva,
g;ande inter'esse entre os aficcio
nados péla, 'S)la 'reaH:?:ação, "pro
metendo bater todos os recordes
de bi\heteri� do C�mpeol1ato em

jogos nesta Capital.

,

De giro, em giro
Notícia alvissareira, nos cliega

de LAUSSANE, Suiça. E,MERSON
E'LTTIPALDI e sua ES,POSA,' r,e

ceberam alta do Hospital ,çlaQllela
cidade, no dia 20, totalmente' re
cuperados do aciqente sofrido em

Dijon, na França. Assim, '!fÓS bra

f'ileiros, dr;went0s um, ,vqto, de 10- '

var e agradecimento ao piloto
mundial Jaékye Stewart. O, mes
mo logo que tomou conhecinten
to do ,acidente de Emerson, tele
fonou de Londres, onde se achava,
para s,ua secretária que estava eJill
Dijon, para que a mesma", t01t:l:as
s,e todas as providências necessá
rias, para que os acidenta,dos fos
sem transportados para o Hospi
tal de Laussane. "Bom Giro" para,

tele".

Sábado, '19, o Cons,elho Técniro
e Desportivo da Confederação Bra
sileira de Automobilism'o, esteve

,eunido, e (1 Federação Catarinen
se lá este'{e present,e, apesar, dos

'Qroblemas financeiros por €lue
"

.
passa.

,Assuntos vários foram tratad.Os
r:esta reunião, mas nesta' Reu
nião, mas nenhum de grande in�
terêsse para noss,a :F1ederação,
com excessão do provável licencia
mento 'do atual J;'resident'e da
Confederação, Dr. Mauro Bento
Dias SaBes, e que caso 'se concreti
ze, Sieu substituto s.erá o Deput�do

INFOR�AM

, Ha.r�liÍQ. ,Cir�àilhp; 1.0 Vice Pre
:oiderite. '

_

' Sobre, o �allye da
'

Integr,8.ção;
já' que não, teremos representantes
no mesmo, nossa coiaboração
prende-se

. exclúsivamente ao ser

viço cj.e cronófuetragem que se 10-

cali'zarão nas_,/cidades, de' Mafra, e. '.

\
L'ljes.
Esperamos que o Deplutartlento

de Rallye da ':f. C. A, juntamente
\ com o' Depàrtalliento de Kart, este

sempre na dependência do DE
TRAN - nossas provas de K,art
são :realizadas em VL8.S públicas
--;. continuem se movimentando,
pois sym um Autódromo ou um

�ocal adequado para competição
fl;utomobilisticas de

\ velocidade, o

Departamento de Competições da
F. C. A. não tem copdiçÕes de Jun-
danamento. '

E a seguínte (1 colocação no

Campeonato Mundial de Marcas,
inclusiv,e a Prova ,de Le Mans. Ao,
todo ,jl). foram disputadas nove

provas, faltando sbmente para seu

termjno três.
l·o B9rsche com 71 pontos;' 2.0;
- Alfa Romeo, com 39 pontos; 3.0
Ferrari, com 2.0 pontos. 4.0 Lola,
com '4 pontos; 4.0 -,Che,vrolet -,
com 3. pontof:j ,e em 6.0 Lola-Che
VFo�et, �om 3, pontos.
Assim o 1.0, 2.0 e 3.0 lugar' já

estão defini�os, a disputa agora e

,pela, quarta posiçe,o.

Ricardo' Achcar, piloto bra'silei- '

ro, que corFe sob o patrocinio da

eia. SOUZ"l. Cruz, voltou recent;
mente da Europa, onde foi ver os

�ais �ecent�s modelos de veícu

los para competição. Veio real

�ente impressionado com um

,chassi IpgIes, o qual tem' condi

ções de recEjber nossos Motores,

Domingo, dia 27 a segunda pro-
'va do Torneio Sudan, em Buenos

Aires, os ,brasileiros que vão par

ticipar do mesmo, já estão via

jando com seus 'veículos.
\

I'b Grànde Prêmio da Holanda"
para veículos de Forinula Um, foi
vencido po'r Jacky Ickx, belga, em

2.0 chegou o mexicano; Pedro Ro

drigues, e em 3.0 o suisso Clay Re

ga:zzoni.
O Grande Prêmio da Loteri'a Fe

deral n,"I.liana, realizado domingo,
p'ara carros Formula Dois, foi ven�

'cido pelo austriaco, Dieter Ques-
ter, com March' BMW.

: Wilson Fittipaldi, mesmo tendo

que abandonar a prova na .segun
da bateria, conseguiu ser o 12.0 O

"argentino Carlos Reutmann, en
.

trou ,logo após Wilsinho.
Luiz Pereira Bueno, foi o vence

(lar da Prova Automobilistica rea

hzada domingo em Interlagos, com
súa Porsche 908, recem-importada,
� "segundo lugar foi de "Tite" Ca

tapani; com sua Lellinha/210.

lejador Walmor SOflres estará via

[ando para- o Estaqo de' Minas
Gerais, Onde partícipárá do carn

neonato Brasileiro de vela para" ,- r.

barcos da classe Sharpie.
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Segundo declarações do TesQu-_
reiro da :FCF. Djalma Bertoncíní,
uma grande maioria de Clubes con I

tínua devendo à FCF. as taxas de

arbitragem, ocasionand�' r�tíl.Tda
mente no pagamento dós ápitado
res. Os faltosos serão convidados
a saldarem seus débitos, e, caso,
contrário a FCF encarnínhará ;ao
TJD a relação, pára indicjá!�loil, po
dendo advir dai, jnultas e' não -po,
derem jogar, caso não 'cumpram
dentro de '48 horas a decisão, do

r. Tribunal. Aguarda-se
-

pára : êsses
, - '

dias, as providências' da FCF.

1· de Maio ....

inaugura'
nova Sede
No último sábado, o C.R. 19 d�'

Maio ,de Barreiro�, inaugurou" sua

nova sede social, oferecendo o Pre-
'

,siàente Odilon Omero 'olinger, à

imprensa; convidados e associados',
tun coquetel, ocasião em que' a 'no'

'la e belíssima sede _ foi" itiau'guril,:"r! '

da. É um amplo' Salão' de ,"'d'âhçà�
,

totalmente novo, que 'custou Qua-'
1'enta mil cl'uzeiros, ressaltando o

Presidente que a óbra é fruto dá

dedicação ·e esfôrço da Diretoria'

que trabalha em equipe, citando, os '

seus auxiliares mais diretos, Mal'io
Costa Amauri Menezes, Edio Mo

raes,' Adilson Silva, 'Gilson ,Silva,
Ari Chaves e João Silva: como res·

ponsáveis pelo novo 19 de, Maio;
que

I atende agora à toda população.
de Barr�iros sociq_l.

ArbHros , já
lisam cartões

'

Por determi:J.1a.ção dp, Departa
m2nto 'de Arbitro's, os apitadorés
iniciaram o uso dos cartões, ama- I

�elo e vermelho, na r�dací�' que
passou. A' decisão atende reco

mendação da CBD que �padroniza
8S arbitragenS em tO,do o Brasil.

ligas enviam �

informativo
a aCESC··
A ACESC ve,m' recebéndo os Bo

letins I�formativos de várias Li

gas do Interior, acompanhando
;;'sim 8.S atividades esportivas dos

municípios. A Liga Brusquense e

a de Joinville continuam com. seus

certames regionais, com' grande
sucesso. Em, Itajaí, o Presidente
Antônio Amauri contratou o� ser

viços contábeis de firma 'espécia�
lizadá para "I. Liga que dirige, es

ta.ndo a situação ,financeira bôa,
com o carp.pebna�o em', andamen
to e sem problemas.

No setor amadorista
,A; díretoría da Federação Cat-a-,

rínense de' Futebol de Salão, vai
marcar reuni,ãb esta semana com

'�s 'clubes da capital para tratar
da �inda da eq�iPe' salonísta do

'Ba���pa ,de são Paulo; 'para uma

. série de jogos em jUl�O próximo.
,----;.

!

A}ém,.'dp clube bandeirante seie-

'xibfr nesta capital; poderá' tarn-'
, bf,rr .programar alguns .jogos pelo

�nt�ri?r "da Estado.,

, Na' noite-de' amanhã, terá segui
rrlerit6 o'' campeonato estadual de

1:)ql� ;'a� cesto masculino ,co,m .�
-realigação da 'penúltima rodada
,d� turn'o, tendo por local a cidade'
dé Joinville.

, Na preliminar estarão jogando
'ps elencos do, União Palmeiras lo

tal � -Cruzeiro, com o 'clube, pal
meirense ,

surgindo corno tranco
favorito' ja que é uma das, forças,

-. -:';.. . '". � ,
-

�,. I .', . ,

," "do '"l?asquet�bol ['lQ,ulto do certame.

'Na outra partida O Gínásti�a qüe
vem apresent.'lndo com altos e'

tailW�" te'rá pela., frente o, conjun
tá do, �andêir;antes dá ,cidade, de

Brusque, nUm' prélio que, se afie

�ura dos mais equ�Iibrados. j'

'N�"próxfmo, mês de julho o 've-

Estará desta forma, o velejador
oatarínense, tentando conseguir o

o título nacional do sharpismo,
,perdida aqui nas águas da bafa sul

ç�3: 'capital catarinense.
(,

,

t' t'd' 'I' I d
-

�-
-

I

�mpep·na O· es a ua.·
.

em .... ommgo
rodada

.

do" primeiro ·Iufnu

�'
'

,

Vários . clubes
ainda devem
à Federaçã6

Ainda 'no próximo mês a cidade
de' Joínville sediará o certame na

.cion�l de tênis infanto-juvenil .e

da juventude, devendo compare,
cer vários Estados da Federação
entre os quais São Paulo, Guana
bara, Minas Gerais. Rio Grande
do Sul,' Paraná, Bahia e Brasília.

. \,
Na noité do próximo sábado, a

capital catarinense
.

estará sendo
movimentada com a realização da
,"orÍ'ida da' Fóg�ei��, tradicional
C'ompeticão pedestre, pa�rocinara
e organizad8. pela Federação Atlé
t�ca Ca!tarinense.

Como aconte��e anualmente, a

Corrida da Fogueira deverá contar
rom a participação de atlet'ls de
tôdas as corporações militares se

diadas na capital do Estado.

V�i se vivendo' e, aprendendo.
2 - Parece que _agora a,-Federa-

ção Catarinense de Futebol vai

tomar. mesmo providências quan-
to aos devedores de taxas. Foi
&té paciente' demais, e s,,,ntindo

pr�blemas de certos clubes,' foi,
como é 'natLJr8.l, esperando e es

perando. As coisas chegaram a

um ponto, ,com doi," e até três
meses de atrazo, que 'o recurso ú
nico é cobrar na Justiça Desporti-
va, porque ao sai mesmo o pa
gamento. Eu não sei como êsses,
clubes sue se jactam de serem

grandes, importantes, consigam
dever, não cumprindo suas obri
gações com a' FCF. Eu também I) X
Federação, de onde ela. tirará re'�,: l,
desejava saber o que pensam da
,cursoso pára p"lgamento de suas

obrigações" cOm as diminutas
rendas apresentadas (algumas

I '

marcadameqt.e enganandoras por
part·e de alguns clUbes) e conti
nual'em jogando tl"anqm�amente,
Exigem tanta coisa, falam tauto,
e não cumprem seus deveres.

,

3 - Eu tinha imensa vontade
de ,que alguém escrevesse sôbre o

julgamento do protesto do fi

gueirense, do comportamento' do

,Tribunal de JUstiça, elas defesaS"
das feças apresentadas, enfim sô-
1:1re tudo o que se passou na reU

nião do calenda. Por óbvias, eU

não entro no assunto, múito .em
bora tives'se visto, ouvido,' e con-,
cluido minha opinião, que aos
meus leitortis', infeÚzin'�nte, não

,
•

L "

,,'

i -'- �sse futebol tem cada uma

mesmo, "de lascar" como diria o

Zé ,Trindade, em ,que os artistas

'I. não} são, mais os atletas, e alguns
"dirigente� e até árbitros tomam

r, si o papel, princip."Il.o Se o fu

tebol é um espstáculo e ainda

por �irr::a pago, os artis.tas S8.0

os jogadores, qué fazem COrTer

lJ' "b9Ia, fazem gc,ts sensadonais"
,dribles I tão I b'rasileiros, mostram

técnic<t, categoria, disciplina e

entusiasmo. 'Mas sempre há o

tal ','da.rtola" querendo acontecer

para ter seu nome em coluna es

pQrtiva, rádio e TV.
Numa cidade do interior, um

Presidente de clube, ,dá entrevista

após uma partid8. e diz que pão
ganhou de mais ,porque o árbi
tro não deixou, -inclusive jogan-

\
,.

'.
.

.

.

do em seu terreno, d'esresp�lt.an-
do "o valor do, "adversário e des

,cülpando-,se da má apres�ntaç8.o
ele seu time. Em outra cida;de,
um médico ou um advogado que
pertence a clube, cómo faculta
ttvo o� presid2nte, acha que po
de dizer o que querem do banco

dentro". do alamb!18do' sem' irem

para a ru'a, jUlgando-se inclusive
'corri. direito de of,ender e bater,
e depoi� diz'2r à políci�, que são
,intocáveis ,pensandO totalmente
que, ainda esté!mqs no tempo de

juizes analfabetos e i'gaveteiros",
'E' que êles' possuem imunidad'es.

,
AI lei maior é ainda a do árbitro,

c

e no Brasil do momento, a c"l.deia
é para todos, e não só do,. pobre
torcedor da geral.

' '

__ •• oo
•__._'

---r--------

o Aniversário é de ILHATEX,
e você ganha €I presente!

o 'mais �ariQdo estoque de art:gos da ARTEX, GARCIA" KARS
rEN,' TEKA E BUETTNER e'm jogos de enxovais para noivas, toalhas
de bonho, guarnições 'de mêsa' e jogos d,e cama, roupões, pisos, t�mpos
e pc'nos de copo. -,

" O melhor da melhor indústria de Santa Catarina. ,

Compre em junho"mês de aniversário, por preços convidativos e

escolha na hora o seu presente. -
Também facilitamos o pagamento sem qualquer acréscimo.Jl� ��_�",,",,��""'I... ..__�s���������----����,·.:;;..;.;.:,:,:::..:�����...;;;;;;;;..;...._.....-._�

II.IIATEX�)

posso descrever.

- -' - ,

-1�.
'��I
r
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JUíZ,O D,E DllElTO ,DA ,SE,GU!lDA
.

, I
(VARA CIVEL DA ,CAPITAL

Edi.lal de ,NotUicaç�o com 0, prazo de
trinta (30) dias

,

\

{) Doutdr IUD SILVA, Juiz de Direito da 2a.

V�fa Cível da Comarca de Flcrianôpolis, Estado

,d� S,1:nta Catarina, na forma da lei,
."

,
.
.FA.z SA13Ea aos que o presente edital virem, ou dfl.e

�nhe,eim�nto 'tiverem que, por meio dêste, notifica os.

�flç�mO,S . J,WTERESSADOS, por tOO? o conteúdo, das

�s P segutr transcritas, extraídas dos autos de Protesto

JIJ4U!ial �� <J_.u.e � requerente TV-COLIGADAS DE SAN

TA.. CArMINA S. A. e �equerido CATARINÃO-70 (SE-

,�A).
:. Pctkão Jn,kia'

J
. /'Eli:m.o.' Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Fio-

. rm�PGli.s. TV-OOLIGADAS DE SANTA CATARINA S. A.,
� OANAU 3, P�SSQ.a [urídica de direito privado, estabelecido

,L,fl'.v.a Getúlio 'Vargas, 3� em Blumenau, por seu procura
� 'd;d�;' bast�n�;e, -adiante firmado, vem mui respeitosamente
.I�l'!f:mte V. Exa, para interpor .o presente Protesto Judicial,
; c"Qm iUAdam�nt.o no art. 720 do Código de Processo Civil,

.

���i�:i 'CATARLNÃO 70 (SETENTA, na pessoa de seu �

reprç,sent.a'nte leg.Q1 - JOSÉ ELIAS JULIARI, brasileiro,
ta§ad,d;: presirfu.nte' da FEDERA:ÇÃO CATARINENSE DE _

.

Jl:(rr�OL, ond� po,d�rá sei' citapo, face aos seguintes mo
·tYy�,s: 1, A p,etl.ci,enália é credora d10 requerido na Ímpor

t�tWi.� de Ci'$ 4Ji.704,80 (quarenta e seis
\
mil, setecef!tos

. � ;q�l:;i!tr�), Cl1,l.zp,i:r.o_s e pitenta centavos), represe'ntada pelas
j����'qs .duplk,atas, pre,eedidas. antes dos respectivos fatu

�i(ni��t�s., .'

das a.utoriiaçõ�.s de publicidade n.· 1.618, e

1629; '�e'ddamente assinadas nelorSr. José Juliari, pesSoa'
.1\,''; ',�_ . ,,' .

crkd,enciada como responsável legal do Cat'lrinão 7G,
çdrr�s')ondente as irradiações exibidoras de publicidade
e nromocões do requerido nos horários devidamente dis"ri
mitía139s (,docwnentos juntos); 2. Acontece, porém, .que"

sé�ndo so.ube a requerente e pela conduta do requeriq,o
Qlle' vem se omitindo no cumpril11ento desoa obrilmcão,.
n�o possui condições atuais para saldar o débito ou, a3sim,
vf� pt.9!'�eJ;J.do levianamente vez que' vári8s ações judi�
'.clilp; já foram interpostas contra o requerido; 3" Quer,'.

.. ' . flOr: 'jBSO. a j)etidonál·ia. promover a conserv"c'io e' rr·sQalva
I � 'seu� direito,s, _l'ltravés do pr�sente Pl:ótesto", a fir� de
que o requerido não' aliene, . Rem transfira bens 'imóveis

..

, "
. I

ii tm-c@gps, visando ;lO desçumprimento e insolvência d'l

Í}:bn:g,3,Ç.�O ,,etro mencionada, e para que, mais, tarde não

JJe.g.ue, junta;mente .com terceiros boa fé. Façe flO expôstn,
reauer se digne V. Exà. de receber o presente 'protesto
judiciáI � detlmriinar, incontinenti, a eXDedição de m,ane
da�p citatório, para qtl,e .@ requerido ,saiba dó inteiro teor
desta pflticão, bem çmno requer ô. pubiicacão no órgão
',ofloi a I., bem corno no iOl'n.?I "O, Estado", 1"ar,a co,nhed:
ii:i:erito:' oe te,-ceiros, oh,edecidas as fotmaJidades légais;

. tYf11!l segundo disnõe ,o �rtig.o. 720 dI) C.P.C. Protpsta·sc Mr
. ��os os meios de ))�ovap p�rm.itidos em direito. oanno
,se à presente.' para efeitos fiscais, o valor de Cr$ 200,00 (du
; yent.os . cruzeiros). Cumprindo o presente protesto, sejam
os 'autos entregues ao reqüerent@, inde'Dendentpmen..te de

,tra�41do. 'J.1êrmos em que, espera deferimento. Blumrnau,
,2? !'!f ijiláio �Ie 1971. (a) Renato de MeJlo Vianna - advo'
gado''..

.

, .'
'bes�aeh� de fls. 2.

,

,.HA. Como requer. Fpolis., 14.6.71 (a) �id Silva _

" JlJjl .d,e p:i.reito"
:.�, E..

'

1)or;1 q,IJe chegue ao conhecimento de todos, man

�O1l ,eXl'l6çlír o prese'nte edital que. será afixado no local �
; de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado

, .Nêsta çidade de Florianópoiís, Capital do Estado de Santa
'Catàrina, aos vinte e um dias do mês de junho de mil no
y:eúntos e .setenta e um. Eu, Jair Borba, E�crivão, o subs-

i 'ç�vo; �id Silva - Juiz de Direito.

�r···�;��;�-�-�-��"�;�p.����',i���e�-n�,��,��������������--í
, . ,,o sil�or riquíssimo do

�J;JTS; PASTEURIZADO

LaCTOO I

produzido p.,r

'-ATl.CINIOS TUBARONENSE S. A. .,

'I" 'Rua Lauro Müller, 2.7�7 -:- Tubarão :- S. C.
.

,

+.�_._.._!-�-_ .. _-_ ... _. __ .==-�-=-��- __ --,-�--=-=-.--=-��_J
DOCUMENTO 'EXTRAVIADO

Foi extraviado o doe�mente de' proprie<iade de m�

VolkswJjgen. ano 1968 � placa AA-5'511 motor 11. BF-i1.4�59,
.' c'hassi$ J], B8-4'7i356, pertencente 'ao sr. Neis(i)1Q Di Bernardi
Júni.or. '.

",.". 1

ALUGA-SE CAS"
E!n ·c'(){Iu.eiros, com. l:;ll'dim, 3

1C,e?<i1l�, 2 banheiros, Jardim. de
�273 i 39lO.

quartos, 2 salas, copa,
Il)Verno. Tratar fones

A.tUGAM-SE
Qúartos para estudant"es. Informações:' fone 2696

diàriamente com Sra. €eli.

O ESTADO, Florianópolis, quarta-toíra, 2::! de junho de' W71 - pá�, n

Tudo para \Sua e6Rstrução
-: Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 _:_,. 3931'

Caixa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm ao prêço de

crs 1680.'

,
,

ÓTIMA OPO,RTUNIDAD,E·
A DIPRONAL pOl'."interméd,j.a de seu Departamento

de Vendas, 'comunica qu� 'está admitindo elementos com

ou sem prátiea,"para 'i�tegrat 'seu corpo de vendedores.
Os íateeessados : podei>âo oh·ter melhores informações
em seus escrítórios, à' :Fua . F,elipe Sehmidt, 60 ou pe-

.Tos telefones; 3321 'e ;·21M. \

I '1��,,6,
�E

�������������'CZ::::::::������������������������������'-l�I N\F O R M A IIIII
1

-

I
WILMAR HENRIOUE BECKER

O Grêmio Estudantil Salesiano Itaiaí promoverá de

26 de corrente a 4 de julho a' Segunda Olimpíada Estu

dan1il de Itaiaí. A solenidade de abertura está marcada
,.

•

J
I

para às 19h30m de sábado, na Praça Irineu Bornhausen,

contando com a presença de' autoridades e de todos os

.

atletas �articipantes 'das competições.
tI'

.

I,
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PREFEITURA MURICi'AL DE. SÃ;O
JOÃO, BATIST,A,.

'INTERVENTORIA FEDER�L
,

A SECRETARIA DE ADMINISTRA:ÇÃO da

Prefeitura Municip I de São João Batista" por

seu Relações Públicas, leva ao conhecimento do

povo . dês te Município e em geral,. que o Senhor

I�teí'ventor Federal, Capitão SOpé Antônio Bento,

coviGl1 _p c'ftmar2 e já sancionou duas (2) Leis'

de.' grllilllde tm-:?ortil.ri.da para a Capital Catari

�nse do Açúesr , .

.

.

!"e� .NQ,:2J8/7,1:·" C�IA .o MAPA .DE VALORES
, ,

. ',�, - IMOSlÍIÁR10S .

"

Esta Lei, (fuve-se ressaltar, e daí a �ua' impodância,
veio _lI.drrigii· .as- de'pciêl.1.cia� ,:e parcialidade -na cobrança
dos Imnostos Imobiliârios, :Leito outrora sem nenhum

. critérÍio' de preporcionalid��e e imparcialidade. Ao tempo

em . que 'pr!l�oy,eu essa correção, .dividiu a cidade po�
setores par:'! efeito de construção e, zoneam'rnto, _prOVi
dêneia importante para criteriar as cobranças. Note-se

que. a pq_rti1:, d-aí, o conceito de proporção e
.. sit.lila�ão será.

,niHd::i.n.w\Nte:, específico, aumentando) ou dlmlll1UmGO as

h1.eidên�;�s : de acôrdo, com ,a Iocalizaçâo, "coastntcãe e
,

j',

.temnó dt> qon.ptrução.
Sé anaÜsarmos, sob o ponto' de vista ,do plano de

reestruburaeão e desénvelvímento, conclue-se que á Admí
nistl'a@() lVlúnieinal,., busca a curto prazo, a solução para

as il1ipdk;ações .da Ín:oblemápca de um Município q�é
c!'�e'e,' m�[; . gu.'�,. sofre . solu,ção. de continuidade se nao

. fil'r orga;ii�mente .dil'igido.
.'

.

LEr NP. i19;7r; 'F;=IXA. A CONTRIBUiÇÃO ,DO MUNICíPIO

PARA o' P�\�RÀMA DE; FO�MA'Ç�O PO PATRIMpNIO
'

..

'

,DO 'SE�VI,DPR púBLICO

Por, SUl} ; v.e.z, esta Lei, representa os mai� dignos
.ansews d.a 'eÍa.Sse servidora munÍcipal.' A formação de

seu patrimô'nió, é contÍ'ngência direta e consequência de

velhas aSpi.rações de todo funcionário. .

,

21
.

N� mesma .0casi�Q:o ,Senhor Interventor Federal
Q- -.�'�':'."', assioot! .os �eguil11es .:Q;e,cr��os: ,

.

.
. , .

, . DEçln�:::rO - N9 213171; Designando a Comissão que
Convite para ,J:ti'ssa de ,60 mês. d,� faleçi,� ,apr�iará 1). An,teprojeto de Lei de criaçãQ do CóDIGO

Li"-' U.S"A'D'rI"'IIT(,�
. DE: OBRAS no .MUNlqPIO, composta das seguinte�

mento. de: . u\, '. AV.!!.� � !!;1L11�\{";,j,�i)·.: ness.�:·, Pt. Mauro IrineU Werner, Dr. Alceu Krás

, POlZDB"M Dim.er. J,os.é.Jovino da Si.lv�irae Raulino José Cimo
. ,

'. c. ,Y, DECREr.o' 212/71: _' Designando a Comissã<?, que
Hélio Pozzobon, Ondina e Thais Cordeiro de Masc'a-

:jur.2rá os tranalhos apre.sentados para a escolha do
r0nhas,' Margot ,e Sandro" de :Mas:aren�as cOÍlvidau1 p�ra Patrono :�la Biblioteca: �úl:!Uea' Muuicinal, composta das
a missa que será celel:irada em mtençao. de sua ��en�a seguintes pesso

..
as:

. Sénbqra�. Mari-a da Graça Azevedo
Lígia na Catedral Me'tropollt:ma. no dia ,28 de ]un o.. C3.rrl0so. N�ldé::}4alZià- ,Dt)..t,ra.· Werner, Nadir Dacjam e

às 7 horas..
•

'_., .....

:--;-Maria Darlt' Sfi'ehler;-·. 9.S' .$enhm.·es Marco Aurélio de
, 6riv,eira,': Ev�rdÓ:�Vi�hl.à\ peixoto, Alceu Bayer Valle e

\

,. \

'" ,;Dl(W ,� ,�7 :

_ Vet}d� 7"t�üt'�� qualquer prova.
Tratar d�s '7<' às '12, h.oras. : ,: ",.,.

.

Av€pidà R:i� ·Bránio,:.r87�;
i .,0 1..:

"

Cr$. '7.950,00.

USINJi··DE 'AÇUÇAR':TI#C46 S. A. - CGC ?6.151.586
v:smA PE_A-ÇUC�:ADELA1DE S; A. � CGC 87)74.796

COMPA1�nuA) AçúGA)tEillA, BlGUAÇU S. À. - CGC

82.616.14$ " � �" ,/ ,', " '; .. .

xNDvstm'E do�çt() JOSE KRA.USS S. A. � CGC

84.043.$4 . ,:.. ,;,.;,. "',: ..
A$;SE'MBi�J.A GÊIiÂ.� �XtRAORDINÁR.IA CONJUNTA
"-,'

:.': :(FUSÃiQ"'DAS 'SÓ(:,I�DAOES)
"

.'; 'CÓ",OtAÇÃO
·

,M piretOl\Ja� ':di:lIc1: �mil.aqeil' Anônimas acima men

cíonadas oonvocam ô$ .��ores Acionistas para uma AS

�mbléia .óez.aj Ex�J'dj�'ia.�njupta, a realizar-se no

di.a 30 de :.111nho 'óê. W7.� � 'l4 'lwras, na sede s.ocial da

prím�ipl. � :cl�e',���:siQ .'Joã1} 'Bati,sta (SC), para deli-

7-:,ti��" §.p,>. ro'''''M
.

2. çJhíljiec,i�Emij(ié ;.�vi'6w�o .(lo� laij�os ,de avaliação
do patríJnÔnt<)· de ;.�. :SIi�d;i.4e·. .

'. \

3:, D��? e;�;ÓWlc�� tios E.statutos dá nova Soo,

·ci€daqe.
.

". , ,

..; . ", " i.

'.' •

.• ':,.
•

,

'

.

'

...
'

4.: Çqpstitu;iç� ;,definitivª .'4a. noya Sociedade, pela
. fusão das, &ti11afs.; : ." .• ,':

._ - . .' .'

· 5. �u�ão 'e . aprowção' (;lo quadro de dist�ibuiçãb
das aç�.·

'

..,'
. .

"

'.
.

·

,6. Eleitãó .�dPs membl'>!ils �a ;Dir,etoria e do Conselho
·'Fiscal. da'n�a �iedàd\)"\ .... ,

"

7: i qut;r,� a��mÍA!> .Q,ej.n"t.erê.$.s� social.

Sãp Jóã,(} -'J;l�itj.stf; (Se); em .� .dr I,u�ho de 1'971.

Jorsellm, '8a�Q,S'G��s·� �ir.et<>r Pres�dente.
César B�$tós' Gomes .::._ /Dil'eter ',Superintendente.
'Paulo �sios·G���_'· '_P'h;�tpr Técnico.

.

.

. J'.
-

-

.. :._ '. .. ..

Pe:d:ra d.�·,A'�olatÍ" ...::,.. M�n,içi\pio de Ilhota (ES), em 5
de Junho df) 1971.-..

.

\
'1

j.o�elirnl .Bast� :�o,mes,,-: Diretor Vice-Presidente.
.(!i!sar ·�stoS 'G9n"!es �'" 'Diretor Superintendente_..
P.aulo' ��;GPm:'e�; �'Dii'etor Técnico,

· Antônio ;Gi\PlOs" {BC); .em ::5 de' Junho de 1971.

'c:��� éPs�:'*���' �-.Dír�tor' Presidente,. '.

Paulo 'fHst� �m� ;;..:_' r>iretor Industrial.
· João RiÍmQS ,j�"i<)r,....,.,. DÜ'etot Ge'l'ente.
Gaspar:�(sC), 5:de \Junho"}Ie ·unt.
'C6�ar .�,s1l,s'.. �� --,;-' �íieto� Presidente.
;Paulo ,��fos .G:O,rrie$ ,2.: Di,ret9i' Vice Presidente.

Jo.�o Rameis",�jj.,lor· __,: Diretdr Gerente.
'

',,,.'. "t' .,."i.,'':' .�"

I
,

.' ',.. '.�'O,��,.AÇÕES
-'!BaAp'�sto�( ,:E, ':�IBANES'PA"

� Mesn{�,
�

,C�ufelas' :.' .peq'uenas: Péj.gamento
';- Falar ,e/b,.: Ce).'y ,ir�, fOlles' 33.26, e 2696.

;," ,_>_ ',:'., _.J.-
_ -:;..

à vista II
:�I

NA LAGOA DA COI'CEICAO
'"

Re�taur(iute � Lanch:meíe

A4DABIUS
RestalUl"ante: � 1� carte - peixe, camarão, slI;l,

ostr'l, c.!.l,me, gaUilh-a, be�idas nacionais e .estl�al'l:
geiras.

,

Lanebonete: � J,a �intJ!til sorvetes, cigarros,
bombon�, salgadi.!lhos, Sue6S viltaminas, sanduiche,

t doce', 4MBIE'NTt: $',I;LeC:'O,NA'DO

Secf�tãrio da F�n4G1 � istado (196�-1964) J

InS'�tor Fi��t 4�' ,J{e!lJ.dí;lj) }'1ilte,l.'J]:;Is (196�-1966)
· Mem�ro � CQ_��$. \�e .��Jlomia ,e FinançÇls

"

da Câ�:1Wol Fedfflll (W$fH,68)í. ; ADV� I! IfSGONOJvUSTA
(}le�tros OA&-SÇ l��. 'cBEP - 7a. REGUO·

. (Jl�8; 'C� 0739� m' .....��9)
Escr�.tório de MV�je� �sp.ecializGlda ,em, DI

REITO TRIBUTARIO; J. ;a,�ijQa, J,PI, lCM, RECLA
MAÇÕES ...... DEFE$A� ".... :Uf;�}tSOS.

FUSdES, T:JtA.NSFO��çÕES E PIVISõES DE
�RESAS.

- ,

Rua,DO$ llhéus� $ -- i6_!;li#(!�1') Â-pl!!4b ..,.. '89, ,conj, 85 '

,I
Fone: '47-31 - FlofiaMwlis _;_\ se ",

)
'I

I' ------.....!' ·�.:C;l!!.'!!'��� ,-

. � �DIF�CIO SARTIIS DUMO)lT 1 i

, CR$ 35�JOO
Me�sais situado ao lado da Praça Santos Andra-

.

de prazo de' entrega, março -d€ 1972, com: as mens�li
dades acim� sem. entrada, financiados em 15 alios

as suás 'ord'ens. , '

ED. SANTOS ANDRADE - ED. VENEZA -

ED. AUGUSTO (PRONTO) - ED. SALDANHA DA

,o\MA (financiado em' 15 anos) - ED. VILA RICA

.:_ ED.' PASSEIO - ED. TANGARÃ - ED. MURICI.
i: El). DOM' IGNÁCIO - ED., ARAUCÃRI.:!\ - ED. j"'PERNAMBUCO - E15. DUCA DE �,ACER!?A.· i

Para informações e vendas A Vendedora de Apar- !.
tamentos Santos Imóveis Ltda. Praça Santos Andrade �
n. 39 - 1� andar .:_ Fones 23-33·53, 24-14-88, 24·1491,

. J"

24-14'93 e �4-4462 "-- Curitiba. \ .

.

<,
'"

Horário das 8 às 19 horas, inclusive aos s.ába- r
-

ii

�dos, ,c;l.omingos e feriados.
.

.

Não fechamos 'nas refeições.

'. �:___ :
-; .......,����......;H

�f'
.

_
. ',) x' - !. f'C"i@_""""",""';-",";;""�C""" "�

1'-TáABAr�lI.l -,ÇO.M PL1STICO'S?
\'ENDE PLASTECOS?

�ntão' �ão p.oãe desconhecer 9s preços e'�' fabu-
los!!! e.stDq�e �a,s ,

.

LOJA$:,S�H.MIDT PLASTICQS
,

,

de Irmãos Schmidt �,Cia. Ltda.
Plã�tiços' e espumas 'para \estofadores.
VAREJO E ATACADO

;{��ns�lhei�:o Mafr�, 55 - Florianópolis.I
I�

• �-I

I

Missa � 79 dia

Sílvia (la SÚva FreysÍeben, Minerya da Silva lVÍartitls,
,l\ILaria José da Silva Polydoro (qusente), Luís 'Osrar de

Carvalho e senhora, Arcinoé Al;êas da Silva (a�seBte)' fi
ihas, irmão, 'ctÍnha'dl} e nora e mais qs netos, bisnefos -e

sobrinhos de
MA'RIA DAS N,EVES CARVALHO DA SILVA

recentemente falecida, -agradecem � quant_os que, de ma

neira bondosa 'e dedic;.ada OS,' acompanharam durante a

enfermidade da extinta e a levarárrt à mQi!.'ada derradei.ra.

De modo es·pe'cial. são" penhorados ao destacado médico

dr., Maurer' pela f�:'ma altamente cavalheiresca e clesv€

lada
.

como atendeu à r'alecida no períodO em que a teve

a seus cuidados,' bem como ao dr. Ad Silveira Nunes, seu

neto' por adoção, o carinho filial como a tratava e a aten

dia . ..A todos os demais amigos e parentes, pela dedicação
e profundo sentimento de solidariedade para com a ex

tinta e a todos nós, os nossos emocionados agradecimentes.
Outrossim, os convidamos para a missa de 7Q dia de

falecimento da saudosa MARIQUINHA, que será rezada
na igreja de S4nt� Antônio, à rua Padre Roma, sábado
próximo, dia 26, às> 7�30 horas da manhã.

I
,

I.

49 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO EM G,ERAL
EDITAL

FAZ SABER qae estª em seu Cartório para ser PrO

testada a Nota 'Promissória n. 08, Valor: Cr$ 100,00 ven

cida el'11 28-04-1971, em que é devedor AGENOR OLIVEJ·
RA - Rua General Estilac Leal, 85 - Fpolis., e credor
Indústria ,e Comércio '.Weigert S. A. E como não tivesse
sido encontrado o devedor' nesta cidade, intimo·o pelo
prellente Edi.ta�, a vjr pagai'. a referida duplicata, neste

Cartóde, e mais ps jpros e cas,tas, del!tro de (3) três dias
úteis a c.(Jaia!' desta .data, 'Oli apresentação das razões poro.

que não o faz, sob pena de Protesto.

Florianópolis, 22. de junho de 1971.
Aliee Reichert Kuntze - Oficial Maior.

A ASSOC�Ç.Ã.6 rR�FISSIONAL 'DOS ASSIS'l'�N
(TES SOCIA;IS Dli; SANJ;A CATARINA - APASSC, àtra
vés da sua Pre�l.dente, convoca os seus Associad@s para a

Assembléia Geral eleitoral, a se realizar no próxil)lO dia
16 de julho, à� 20 horas, na sede do CRAS, à rua Tenente

Eilveira, Ed. Cen.tro Comercial, sala 112, em Florianópolis.
Não 'havehcl0 número legal de Assoeiados, será feita

Elova

CO'l1v{)c.at-;e
após 30

minut,OS,
quando a

A.
ssembléia

será realizad'a com qualqq,er número de associádos pre-
sentes. .' ( i.

.

,

Acpani,s'é" ib'el'tas as' insch'i�ões pàJ."q: registro' ,di, dia..
,

pas 'ate o dia' 6 de' juiho.
.. ,

)
"

Florianóp6lis, 18 de junho de 1971.·
Elisa Fau�tino da Silva - Presidente CRAS 123 .

10a. Região

,'Acácio s"llva... .'

'r'

,',

DECRETO: 214/'7.1: D'esignando a Comissão que apre,

:ciará'o Anteprojeto de Lei, de c�iação do CóDIGO DE

.POSTURAS DO ,MUNICfPIO', ., C0l11posta das seguintes
; ·1)esso�s�· Dr( ,M�rcides ,da: RO!lll!3.· Pácheco, 'Dr. Paulo

'Goulart de' Faria, Ani'ilóqjilip Joãb Zunino e José 'Carlos
M""l-Jado: /.. ,

r
.

fi C6DIGO DE �P0ST-URA:S DO MUNICíPIO. além d�
conter' m.edidas d�·;ilól�ia 'administrativa' a cargo do
riunicíDio,'em m'atéria de' JJ.igiene, ordem pública e fun
cionamento dos, estabelecimentos comerciais e industriais,
visa instil.;!)Ú· as nec�ssárias relações entre o povo e o

·POd.ef púbH,ço' .local e· os ,mllriícipes.
. Sã@ ;João.... Batista, 2L de junho de 1971.

.

A,llieu Bayer Valle

'jt���:'���9
.

,,'
.. '11U)10 GU1RUJÁ is

Ondas .Médias 5.006 .W - Ondas Curtas

Frequência Modulada

,(Programação)
I I 06,00 ..... A;BERTúRA

.

1 I 06.,05 :- Vilja Rura] (Acaresc)
; ,06,30 � Alvorada Catadnense

: 07,OJ;i � Rádio NotíCi�s 'l3RDE\ 07 35 - Música
.

Popular Brasileira
. I ' .

� 08,00 - CO.RRESPONDENTE CIMO
� 08,1(1 - Peça o que Quizer
� 08,55 __::. REPóRTER ALFREV
"

't'.
09,05 � Viva a Vida (Luiz Aguiar)
09,55 - Rádió Notícias BRDE

ª 10,OS RÁDIO TEATRO - NOVELA

10,.3S - Só ,SUCESSOS
" l'O,!)\) RMilIO NOTíCiAS BRDE

11,05 Sho� d� Cidade

't2,OO - REPÓRTER ALFRED
12,10 � ALMOÇANDO COM MúSICA

,

12.;35 - P�DIGÃo' COMANDA O ESPORTE
12,'55 � COiJ;tRESPONDENTE CI�
13 UI GRANDE "PLACARD"

10.000W

i

, !

14,('5
14.55

SÓ SUCESSOS

RADIQ NOTíCIAS BRD:t

15.05 Desfile da Juventude
l6_,Ó.5 - �IO TEATRO ..... NOVELA
16,35 ..... Só SUCESSOS

I í6,55,,_ JUP16 NOTICIAS BRDE

I: �7,05..,.,.. 'SÓ SUCESSOS
>

I 17 ft5 .,.... REPÓRTER A;LFRED

) I, 18,00':__ O INSTANTE DA PRECE
! p 111 -.l.. 'RESENHA ll'J1FORMATTVA

t. I'\','Cz'ARDi\ ESPORTIVA
� <: 50 CORRESPONDENTE CTM0

!9.OO A VOZ DO BRASIL
20,05 - PROJETO l\fiNjj;RVA
20,35 ..... 0, ESPORTE. Jj:M REVJBTA,

...._
,-

21,00 - CORRESPONDENTE CiMO
;n,lO - MUSÍRAMA
2�,OO ,-. �EPÓ1t'.ÇER, AJl,FRED
2210 - A NOITE É NOSSA'
�3.05 (rLTIMAS MELODIAS

, L �.3• .39 � JiNCERRÀMENTO

I

I
, j

� I
.

\

)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜLLER • FILHOS:��lIlaierial de
, ",

\

COJtSlr�çã� em ger_
"

l'

••,
"

I

Fones: 620i .....
I, ,\

"

L ::ESportiV8:
"

e'm julho Dão
éORfirmadâ '

'

• ,<:- .\

::;'A, di)::eção da Caixa Econômica
Fededr-Iião confirmou' ainda a íris-

,
' ./ ,

talação .de agências
'

da Loteria Es-

portiva 'pata o mês de julho, 'como
havia inunciado à imprensa, repro
duzindo íriformações de uma fonte
do, estal)eleciment�,' Sem 'dar �aio:.
r'Eis detalhes, á'direção da C�a
Econômica federal, limitou-se 'a

J ne-'
o ';1' ""\--

gar que a Loteria Esportiva seria
implantada em jtJ.lho,' esquivando-'
se de informar quando: esta sua

.

s,�cção',;:,.ge instalará na Cidade.
,�

� t.
.

"'"_,, '"

�

,;:;':::]: -:- .

TÓXICOS:
. ,�.' �.

�,

.
, , ,

,

.

O titular da D�legacia de Rel'res.
,são ,aos-: Vicios, bacharel Délio S()O'
lón ,da' Silveú'a; proferiu pilleStras
sÔbre tóxicos e' entorpe�ntes

-

aos

alunos do -Curso Clássico do lilsti·
:t'uto' �tadti.ài de, Educação. A pa·
lestra 'também c0ntou com. a p,arti·
,cipaçÍio 'de professôres do eStabe�e
ciménto e acadêmicos da ,Faculdade
d�' Edú�ar.ãõ da Udesc.

,

De
'

outr::. parte� o Secretário B",ri·
deira . Mái�,' atendendo' convite' da
conlissão Parlaméntar Exterria' de
Co-mbate aos Tóxicos, que 'visa C'O�
lh�r �uBsidi-os-"�àl;a seu r'elatório
final, p:rof-;i�'á .,: 6onfei-ênciâ 'às 16
liMas, de aiilà:n'liã n�t,Assembléia Le�
:gisIÍl-tiv9: ' ;: +.;::- '" �,'

,

'

','
"

Selllana""di[' "

Pákia; T já. "

\:,
lem �seu. 'lema

" ,o rrefeito Arf Oliveira' r.ec�beu
"Elx,peW�!lte,,' ',dó;; 'conmel, OtfyÍQ:Cbsta;"�chefe 'da ASSessoria Espe-'
ci:,l_ àe R:el'1ções Fjúblicàs da Fr:e

sl.dên�i� da Rep'ú!bllca, comw:i
cando que o lema das, comemora

ções' da Semana da Pátria dêste
ano, 'será 'Ontem, HO,je-, tSempre:
'13rli:sil·, DeBtro' dêsse lema a P:r:e
feitur,:;i eJaborará o programa de
.Florianópolis . para, a Semana da
'Inde�endência:.

, ,

Julgados do
IJ ,foram'
'editados

'.1 J

...�..".

Florianópolis, Quarta·feira, 23 de [unhe de 1971
/

I,Aprovado o aumento dos Sectetada ,.d�' DOE comparece a Aciso
"

serv:idores estaduais �:ve�:ráC�:ta tom Cr$ 150 mU'
I,

1
!

.

"

, I

" ,:',1,
: '

I '

I i'

seguinte, na íntegra: "Consideran
d� que' o servidor público estadual

aguarda ansioso a aprovação por

êste Plenário da mensagem gover
namental que .majora os vencímen
tos do 'pessoal do Poder Executivo;
· Considerando que' os índices fixa
das não atendem às reais necessida
des do' funcionalismo, mas que por

,
fôrç�' 'de dispositivo constit�cionàl

,

f.oge a êste Poder a competência
para

' apresentar I emendas que ve:

nham satisfazer Os legítimos recla

mo� 'da classe dos servidores públi-
·

."

�, 1
,,'

:Considerando qúe esta Bancada'
t�m: 'pa;\ltado 'sua, conduta em ,to
fuI' silitoni� com os interêsses de

- -: .• I
.

,I" tão l�boriosa classe e que 'não po-
d,e; .por ,menor que seja o' benefí
cio, se omitir nem protelar na sua

cencéssão;
,

"A ,Bàncada do MDB, com assento

��sta <tsa, em conformidade com o

qu� lhe faculta o art�go 192 do 'Re

gimento lnterno, apresenta a -se

�inte PecJar,aç�o de Voto: "A Ban
cada do Moviri:J.ento Democrático

B.rasileiro mesmo ciente de que os

lndices de aumentó fixados no Pro·

jeto de Lei n? 28171, _ que majora
" os ' , vencime�tos dos Servidores do

PQder Executivo, não cOlTespon·
defu aos anseios da- classe, declara

,

que vota a favor da referida pro-
·

._, \ J

'p�ição., já que, impedida Ror pre·

; c.!itO, 'constitucional de aperfeiçoá
I�U� .� ampliá.la, outra atituqe não

,Pode tomsr $enão a de breviar sua

�provÍlçíio".

,\
"

", ..'
: r I'

, Ep;t .sessão extraordínáríà re�llia�,
�a, ontem à n,oit�, a, �mbléia ' L.e�
gislativa aprovou o' projeto' gover
Íl��ental que concede aume�to ae
200/0 aos' servidores db quadro ge·
ral 40' Poder Executivo e do Tri
bunal de Contas, atingindo também ,

os inativos, as pensões, concedidas
pelo Estado e as gratificações P01
aulas ministradas. O ' projeto foi
relatado pelo deputado, Zany .' GoI).· '

Zaga e examinado em conjunto' pe
Iàs comissões de Finanças, Justiça
e' Serviços . Públicos, tendo, .recebí
dó} três emendas:' as duás pr;i,mei·
rás do relator, suprimindo o' arti-

R' ,p :t'
,

DA' 'go 8<'> '(dispunha sôbre OS' servid;;',

,.', "_'�,' e:m"," n" ,V',O, tyS remanescentes' .d'o� �Ug()S c�-'
gO$"; isolados de' Auxmal1 de' IDSpe�, -

'd"
..

t
"

'

'toda, (lo Departamento 'de 'F#;ctiÍi-

c,AI'" 'an' , 'a'n e'
,

, �ação da Fazenda) . e alterando a r�
, U� ., .

'

•
," ,

.

:

dâção do'artigo 5�, para: estend�f •

" � - - ' ",

\
'

, 8()1! .-professôres cóntratàdos o rea-

e"'"
;"

'F "'I·' , jrisü�;, dá;' gratilicações:'p� iúIlas dã�
,

""I";.,, ..... -.',' ",' PO,:,.I',S" "

"

.

das;'.,� tê�éeir� ,ememla, "dôi, dep�� ,c
._

.. ,.'i, '1;''''''''' .. ::.. .'. .. :.".,. j ••

,
. :, ," t�l(loo.Delfi'm ,Peiioto' Filho, do MI>B;

',��p'dmindo o artigo 69, 'qúe Iler·
-itiit��: agB �rYid�res em regime 'de
tempo integral '_ de' nlvel univer
sitáÍio 'oú cargo' em coIlliSsão ..,..

ç'Xel'cer o'magistériO' suPeri,o�.
'

,
O ,Capitão' :AÍ��r�i� Lope�. qc�ba:

,d� qS�.u�r, o ,�úm�n40, dr Rádio :J>a-
'

,tr:ul,ha,' da1i.Polícia ,::MiUtar de Santa
càtarinâ,' , que! 'atua na região da
Grande ;Florlanópólis.' O ;ÍlÔvo' ti-,
tular.da,'RP, que substitui o Tf;men· VOTO DECLARADO
te Misâel ,Mendes" exercia> ru; fuin: .. :, ,,' ',', .

éõcs de' I'ub-Corpandante do Bata· A bancada 'oposiçioni$ta·", votou '

iMo Espediii de PoÍíciá.' fav,qràyehiu�nte ao aunie-n� �
ffi ,uma declaração' d� ,vQto pata
fohUailià:t ',seu protesto' d,iaDte� do
,tr�Í(l� "�nc�di�o, que: "pão :corrê�-,
pondé ,'Sos: ànSe�os d& ,e�e"., ,.,'

• ' Â' déC1àraÇã'o, lida da Ú�bul1a' ph.
10 deputado Juarez ,�do. é, a
'i"

Freside�e ,acusa grup� de pressão
(' ,.'

C"�!

: Na t�de, de ontem, o �dente: da
AssembliH;l distribUiu 'nota, à impr�lisa
'têssalyando a rés'ponsabilidade <4 ,Me
sa: ,p(ir q]iaÍquer atraso verifica40" (na
�ia'mitâ�ã0 ,da matéria, e re�t1diandp
JÍstíciás

, n�ste' sentido divulgadas" pela
impren'sa. ,<

·::·:A nota'�m' o te�r seguinte: <tA ,flin
d6;

.

ésdarecer d�vidamente' os ' fát�. e
,fêsta�lecer a verdade' nos" seüs'; devi·

" '" '

"

" .! .. ,-

d0� t�rm0s;';, no que se l'e�e,e à de-mo.'.
i", verificad( na apwvação' ,;do ;Proj�to'
qc\�l:�'eriviadó' peio' emirié,ií,te", Góv�r, '

,

4�,dór, ,C�16mbo: ,M:a�hado'· ,�anes';�'&.n. '

'

'c,edendÓ ,'lititnento" d� 'YelJ,ciíneptos" ads '

seni�ór�s' .'púbti�os dó, Podei:-' 'ExecJÚ.
vai ,a ,presidênda 'da Ass'embléia Úgis.
la:tíva sente-se no dever de declarar:,
I _ Refetido Projeto f�i erecebido

pela Presid,ência da Casa", no· dia + de
júnhó, péiíodo da manhã" ,e relI)etid_o,
dia seguinte,\ à Comissão de, Constit�i.
,çãir e Jt1stiça;', "

"

, n - O Projeto em questão foi" dé
volvido à Presidência" par� , aprecia�ão
do, Plenáiio, no dia ,21 do corrente,

.
\

��àndó. estava se realizando ,a Sessão

OtdiriJiria vetlpertina; ,

'

, 111, - Que,,) portanto, não cabe ne

tiliu,rrúi ,parceLa qe culpa à Mesa Dire

:tpra, pela demora na tramitação da
\ r�feri.da m�téria;

/
,

'TV - Que, aliás, a Mesa Diretora

reafirma sua disposição no sentido de

àc�l�ra; a' tramitação de tôdas as ma·

(éi'ias .de interêsse do Govêrno do Es

�do, ,jaI)1ais pretende dificultar sua

tJ;amit!ição rrQrmal;
:
- ,v, ..,,-: Que- repudia as' notícias falsas

,;"'2íeúl.aôás quanto aos fatos acima re"

.li\tad0s, por. serem tendenciosas e fa

'bncadas, com o objetivo de deformar
'lima, ;verdade que não interessa a certos

,�onhecidós 'e frustrados grupos de pres-

sãô" que antes tinham livre trânsito na

Casa;
VI -r- Finalmente, a Mesa Diretora

có;1gnitula-se 'com o eminente Gover-
, n�do� Colombo Machad� Salles e com

a �unie'rosa clm:�se dos 'servidores pú..

blioos ,estaduais, pelo desfêcho dado à

matéri�, (;Om sua aprovação".

'r ,

Educação Especial tem \

de treinamento'curso
A Fundacáo Catarinense de Edu'-

,

,cação Especial confirmoQ p.ara, o dia
,

,9 de agôsto vindouro o início de um

curso de treinamentõ· de pessoal em

"e4uc,ação c�pedal, que terá a dutaç$.o
;' 'dé dofs meses, A irúormação foi .pres·
, tada ontem a O EST,ADO pélo diretor
da entidade, Dr. Álvaro Jo;é de Oiivei
,ra aCi:'escental1do 'que em Sai�tà Cátari-

- ::. , na existem apenas cem professôre§' es-" C:onvêJ1lio ,uêsse· sentido, a fim 'peciulizados, fazendd com; ql,e sejam
de possibÍlitar maior, dh'ulgílÇão ÜUlitados os atendinieritos' ao's' excep-
aos julgl.\dos do .Egrégio Tribunal dopais que são de. 'apro'ximadamente
,de Justiça, foi 'firmado entre o' TJ 400, Esclareceu ql)e a: entidaae apresen.
.e, as principais' livrar.ias da cidade

, 'IOU um· estudo à .Secretaria de Edúta-
p1ra a; venda dos v61umes dé, jll·' ,� '" çãq' quê.' ,ajustadO' ao Projeto Cata ri·
'�'isprÍ1dência dos anos

.

de 1965', a:,' _ :' i;e_ris.e, 'dê bese�Vo1Vimento; aietl<,ler:á :jl"19.70, �ohtaindó, 'na" íntegr�' 9s', pl'i:ry'. ':" tc-��)S q�' ext�p�ton:li8 'dó tertit6rio ca-

eipais acôrdàos: dase Câmaras e' dó ," túínÚlse, a CUlto prazo.
Plrno."' ", ' f,'ise . CIl.I�(), �ss�,;'.er.oll, "iSil' farmar

,
,

À �ti;iSP1;udêl;cià, du '1'ribu:Qal de
Justiça' de Santa Catarina já está à
disposição do público em gel'al..

.,�. '"

pessoal que será aproveitado na exe

cução QO estudo elaborado para o
.

atendimento da criança excepcional no
\

Estado. Além da professõra Lizete Di'
.

\

Pietro Rosa na qualidade de coordena-
doi:a 40 curso, participarão p�ofessôres,
'locais e 'gaúchos' 'que lecionarão maté·

n.as etlP.e
cíficas ,no\campo da deficiên·

Cla mentaL

'POUCA TÉCNICA

ralando a O ESThDO, a professôra
Lizete Rosa declaro1 que entlOntrou na

Fundação Catarin nse de Educa,çã-o
,E<ipecial um", equipe muito entusiasma- \

da, t;nás có:�\ ,pou,:: técnica. Entendo

que a entidade cat', rine,rise está neces-

,sitando de asse�sori 1 técnica na part�
I'eclJ1�ógica. I1cre�ce tOll.

"

" �

O Secretário do Govêrno, Sr.' Vi
tor Sasse, transferiu seu, �gàbIDete
para o Palácio dos Despachos, ins
talando-o onde funcionava � asses

soria parlamentar. No local funcio
na também a chefia do, gabinete.
A parte burocrática da Secretaria
continua instalada no 3<'> andar do
ednícià do BDE.

Estudantes
inauguram bar
"da pesada",
Com. côres

.

e som "da pesadà", ()

Dir�tório Central dos EStudan�
vai inaugui-ar nos próximos dias 'o
Escrache Bar, destinado excluSivil-'
'vente aos �niversitátios. O bár es

tá sendo montado no prédio do

DCE, à Rua Alvaro de'· Carvalho.

Segundo os organizadores, o

Escrache terá em seu interior, ,além
da "bela decoração", exposições de

trabalhos art.sticos cón;&Cctouad<>s'"
pelos próprios estudantes.'

, .

Museu' abre,·
exposição 'de
arte jovem '

'Em nota' dirigida à Imprensa, a

direção do Museu de' Arte de Santa

Ca�arina está .informando, que j�
recebe� 'o regulamento e as fichas

de inscrição para a V· Expo�ição
Jóvem Arte, promoção realizada

a!1Ualmente pelo Museu de, Arte
Contemporânea da Universid�de de

São Paulo e que as fichás 4e i,ns.
crição encontram·se, à disp�sição de
todos os interessad9s, das: 14 às ,18

horas, diàriamente.

,

'Informa, ainda, a direção, dp
MASC, que a exposição de ése�ltu
ras- de Walter Weingartner, cõnti�

. nua séndo bem visitáda' é que, ,,'à
pa�tir dos prÚneiros dias de jq1lJ(f,
:I$tará ,exibindo telas da ,pintota
Ismênia Coaracy.,

,Posseiros
podem ficar
com terras

". .'

O Conselho Administrativo do

Instituto de Reforma Agrária 'de
Santa Catarina delibel'ou que tp.
dos os <\etentores de terras devol1:1-- ,

tas, cújas conce�sões não forar,n de

feridas pela ex·Diretoria de Terras
e Colonização,' mas ocupadall de boa
fé e inscritas no Incra, poder�o
obter os títulos de proprieqade
mediante requerimento' dirigido,
àquêle Conselho. O requerimento
deverá ser instruido com certidão
de proc'esso judicial, com renúncia
expressa de quaisquer direitos au·

feridos fora das prescrlçõcs leg�
e processos:' de medição e' demar·

cação das terras sujeitas a exame

prévio por agrimensor do !rasco Ás
terras a se legalizarem na forma d9
:rK'I?olu�ão :01/71" 'do Instituto' de

,

Reforma Agrária de. Santa Catad-
-

)
.

na, ficarão isentas ' do pagainento,
'da taxa de medição, desde, que o

requerimento seja protocolado em;'
quaisquer ,das, agências, dent�o do'
praz� iinpro�'i'ogávél d� 360 ;'d1as�
contados de 21, do corrente, data

em que a' resolução foi publicada'
no Diário Oficial. "

,
O Banco do Estado de Santa Ca

tarina, através do Presidente Lauro

Linhares colocou a disposição dos
municípios cujas áreas encontram

se dentro das atividades da Ação
Cívico Social 1971; uma dotação de

C:r$ 150,000,00,' visando atender' o
desenvolvimento das comurudades
dentro dos objetivos da Aciso. Por ,_

sua vez, o professor Ary Canguçu
de Mesquita; Diretor Superinten-
"dente do BRDE em Santa Catarina,
cri .aminhou expediente ao ,coorde
nador Coronel Francisco ian�ne Ne
te comunicando que

I

','dentro das
nossas possibilidades, concedemos

,,UI':") cota de Cr$ 100.000,00 de re

C'J."Sos próprios, para atender aos
,

:? .j.:tos de financiamento �ncalili�
I .dos pelos órgãos, de assistência
': "('fL,Ca nas .áreas acisadas",

,
�r quanto o Banco do Brasil con-,

tw,::' operando nos municípios Fci.
;s,ados, o Governador Colombo Salles

"ai;sinou : ato liberando um� verba

'pára o Departamento Autônomo de.
Saúde Pública que contribuirá com

o empreendimento, através de doa

ção de me,dicamentos para o com·

bate' da '�erminose e vacina�, com·

postos ferrosos e vitaminas.

,

. As .dnformações foram prestadas
durante a reunião de ontem das
Sub:c�misSões da Acisoj71, 'ocasião
em que o Coronel, Francisco Janone
Neto e o ,Tenente-Coronel Zaldir de
Lima registraram diversos contra,
tos, assinalando' 'contribuiçõés de
entidades, públicas" ,e emprêsas pri,
vadas, que serão' em breve consigo
nadas .. AD.uncia�am também a con

trib�ição dá Acaresc que exlpediu 6
mil' ....-folhetos de orientação aos pes-

,

cadores, �e. : 20, 'rli1 aos agricultores,
'I'ambém ,'o' Departamento Estadual

, de 'Estradas d� RodageiIÍ colocou à
disposiçã� da' Coordenação Estadual

da>A�ão 'Chico ,Social de 1971 -mil
,

'útios ,de gasolina,.,1. '
,'1 ! .."'

,', • �i�ai���do "

o 'encontro ele on.

tem; qúe, teve' por local o auditó.
ri� do,', Departamento Nacional de

�s�r�d� (d� Rodagem, o Coronel Ja
none 'N�to' afirmou que "é magni,

, 1', .. ,' " ,

fica a união de propósitos e a vo�·
tàde' de' ajudar dos -nossos conter·

rân'�oS, '

;,.�rorri1ent� quando se sabe

gúe� á Abis()' qúer apenas levar às
áreas menos

,.

providas do Estado; a

rio�a ���íStência' e a nossa solidarie,
d:ade ,'de irmãos brasileiros".

"

"
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G,G,C. n9 83.876.:003 .' ,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORPtNARIA
,CONVCiCAÇAO: ,

'

,

'

São "onvocados os senhores acionistaS 'pwa �ma A�mbléia Geral
....

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

....."

Extraordmària a realizar-se no próximo dia 2' de julho, às 10 horas, na

sede' sccid, sita à Pr�ça XV de NOVemb�o,; n? 1, P!l�éj." deliberar�lll sô'j:Jre
a :;eguinte

OMEM DO DIA:-
!':" - Preenchimento de' �argo vago de; Diritor;'
2<'» '_- Outros assuntos, de interêsse' (l,fi' So'çiedade.
Flori�nópolis (SC), 18 de, junho de: _l97,t� "

"

"

Lauro Luiz Lint,a res .

-
, Presidente

Paulo Bauer 'Filho'� DiretOr
Car:los. Passoni Júni�r' ;.. bir�tor
E rasmo S:lpo9a�i�::r:' _ ,D�retor,
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m' SECRETAIUA DOS. snvlÇQS PúBLICOS
'i

COM;PANHlA" ,CATARIMEHSE DE TELEM I
I
I

C'Olt1lJNICAÇÕES
Editall de Tomada de Preços nC? 003..-71 ;...À, VENDA DE SUCATA

\ A COMPANHIA CATARINENSE D.E 'rELECoMUNICAÇÕES
COTESC. tonia público que receberá prdpOsta até o dia 28 de junho
;je 1971, às 15,00 horas em seu Almoxarifado '�' rua Gaspar Dutra s/n.

_

rdefronte ao 149 BC) Estreito, para a venda, de sucata, conforme relação
abaixo. \

I - Objeto da Tomada de PTeç-os
A presente Tomada de Preços, tem pOr objeto a venda do seguinte:

J;TElVI QTDADE UNIDADE SUCATA-
1 2 ,000 Kgs. F;io de Ferre Velho

, 2 500 Kgs. ,Fio de, cObre Velho
3 5D0 Kgs. F'erfu Velho

'

4 10.000 Kgs. ..� ge 1'rllho Velho
5 900 Pçs. :Bt-açad:eíras Velhas
6 1 Pç . 'Pi'e� Manual
7 3 Pçs. Relógio VelhQ de 5 A
li 2 Pçs. Transfor.madores' Velh.os
9 2 Pçs. Gerador Velho

\101 6 ' 'Pçs.
,

Motores Dinamos Velhos
1 20.000 Kgs. Cabo de Chumbo clcobre
n '--: Das Propostas
As propostas, deverão conter obrigatoriamente:
.1. NOLne e enderêço do propç>nc:nte.
2, Preço unitário e total por item da relação.
111 - Do pagamento e despe,ses
O proponente considerado yenceqor, deverá l'ecolher lj, 'Tesouraria

d'r COTESC, no ato" da retirada das mercadorias, o valor proposto.
k; despesas decorrentes com o transporte dos materiaiS" ficarão sob

'a respon�abiliclacle do proponente vendedor.
�O.TA: A C9mpanhia Catarinense de Telecomunicações - COTES.c, se

reserva no direito de rejeitar tôdas\ as propostas 'apresentadas,
parcial ou totalmente, se isto fôr de seu interêsse, sem que

assIsta aos proponentes, dináto a�gum a reclamar;ães ou indeni
zações.

flúriaitópolis, 16 de junho de 1971.

r�1

A DIRETORIA

J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




