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NOVAS VARAS

O Presidente do Tribunal de
Justiça de' Santa Catarina, de

sembargador 'Marcilio Medei·
ros, dnstalará esta semana as

terceiras varas, criminal 'e ci
vil,' da Comarca "de Floríanó
polis, criadas por lei.
As novas varas funcionarãc

rias dependências onde estava
instalada a Procuradoria Ge
ral do Estado, no prédio do

"
Forum,: Segundo o Tribunal
de Justiça, com mais 'essas ya
ras serão oferecidas .melhores
.condições par a, tramitação dos

processos ajuizados,

--:"'.

Ás ,in'iC�i��' do: cori,cu�so
, publicó parã 'provimento de,
I, cargos 'em Classe inicial nas ,

carreiras de-, ,perito, cr.: flrânsi'lte e, agente fiscai, se acham

abei:tas, na Escola de PolilCia
do Estado, pelÓ Prazo de dez

'aias, a contár 'da última sex

ta�feira'.

, '

O Coral da-Universidilde FI'
dera'l de S�'n'ta Catarina fará

�á"ias apresent�ções na GUI.

l'1�bara, 'sob a regência do

Ma�tro José Acácio Santana.

� t,!!mporada dará início ao

convênio fir�mado pela Ufsc
com a Unive�sidad'e:' Gama Fi·

lho, çom vistas a um intercâm·
,biQ Cultural entre as duas ins

tituiçé5es.
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Sanla Catarina_ pOde ter
fO�'::��O�O:;7;'O:��:::�;" refinaria de_' p e IIÓ I e o
bendo a cada -um a im;portâ'néiã. de .

, (última Pági,na)
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d- e��' '�"'I·ml' pa'eloSão PaulC(, por cometerem ir�gullt·
.

,� " ,'na ·esquma da\ Sete de' &teml:iro, ,\'

:�!�:;::i��r;�·:�f:!;:-i� m'elo da tarüê' :::::2:�:iEi���::;i:;td; '.. .'
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Sul será o próximo Estado a iIista· :' '"

'
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. ,-: J �. sua terra.
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O Presidente Médici anunciará m�ntém rigoroso sigilo sôbre a

lar, os serviços de aposta$. /':,
_

'
.. •

hoj-e novos projetos de imp,'iC1;p l",-genda da reunião do Ministério.

c, através de un1a cadeia de 'emis- Nenhuma informação foi dada sô-

soras de rádio e tel�v..J.são.'O' pro· bre o que será tTatado, acreditan'
nUl1ciaÍnento será gtavado'uduran ' . do-se que poderão, ser anunciadas

. te' a reunião 'que o I,C��ie : do Go, medidas no campo 'econôtrnico·
.v&rno' manter'á C�Hn:' seu& � cM1p.is. finarlceir-o, :especia1mente relacio-

'trOs e retramfmitido \às. 20h30m., na<las com a nov,8. política de in-

Os assessores - .pr:�sidenciais, centivos fiscais 'para 0. Nordeste.
,. ,

,
.

rena em cri
J 0/
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realizado' pela Escola de, Po· ti' te've '118'lí-c-;'� ,Civil ou e�tidáde con�ê- I
'.
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ner" naci�nal•.
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'ganhadoreso Stiperintendenta Regional
do Sesi em Santa Catarina, Sr

o'lvaldo Pedro Nlínes em' ofi·
I '(lia' �ÍlQ·afu.iIÍhado à Secretari�'

, cÍa AêS�'lTIbléia, .Legíslátíva, in�j
formou' 'Íiue o n�cle?' regionall '

de Joinville deverá providen I

dar a' in·staw.ção, 9J�; �lR pôst Jf
r 4<:'.��lil�t��irrt1�l'fjo· :oo�,:Bti.iP'o d�
I Ir'u,'1U; d� acôrdo ,-com .pedidr
, f?l1mulado- ne;-;t;e sentido' pe.
gep1!tado Ivan Rodrigues,
MnE, da tribuna do legislativ:'
estadual. ,o parlamentar jus
fificou ii ,solicitação frisan

'Cjl!e_ o 'Bairro é mll' 40s m�
ropuloso�

.

de joinviHe, on
'

',se concentra grande númer
de trabalha'dores em indústriâr
e é o 'menos se�'�ido em mad
ria de ", póstos de abastec'

�ento.

:Brasil nada
devei e é até
'credor'do FMI

O Ministério, do Planejamento."
anunciou oficialmente na tarde de'
ontem que pela primeira vez o Bra
sil passou a credor' do Fundo Mo
netãrio Interna�ional. Jnfor�ou·.' que
tôdas as dívidas brasileiras já .foram
pagas' ao FMI e que agora as reser

vas do Brasil no -Fundo, acumula-.
das em 1969,' 70 e 71, chegam .a

US$ 1 bilhão- e 400 milhões;' equ.ivq..-,
Ientes a aproxímadamente' çt$ 7 T:

bilhões. '. �. •

Círculos financeiros' comentaram
com entusiasmo á netícía do MiÍlis ....

tério do' Planejamento, as�inaí�nt\o
�que ela vem refletir o acêrto dà .p<>=
lítica econômíco-fínanceíra a�o,tJida
pelo Govêrno Federal,

)

(',

Alegres, radiantes e reclamando I

da baixa temperatura os'" universitá
rios de Pcrnambuco que integràm o
Projeto Rondol1, chegaram ontem' à

CapitaL O grupo, que conta :.çom 36'

jovens, .cumprirá um trabalho de in·

tegração em Cl:iciuma e, Lauro
Müller. Hoje continuam na cida<Je
'ultÍmando pl'epúativo$ para 'as ta·

I

.re'�a� que lhes e�pe!!am•.

.\ Pernambuc8:DOS.·chegam
. !para' ':ü�·prDjê.to�-Rondou,

,I, ...

egis ativa
f....'_.....

Uma entrevisl� conc,edida no Rio pelo Presídeníe
dai' Assembléia p�aerá eeasíenar séria crise na Arena
calarinense. As declarações do Chefe 'do Le,gislativ.o ,fo�
ram consideradas difama'lérias por alguns seíeres .are
nísías, e hoje haverá uma reunião de membros da ban
eada na Assembléia para uma possível lo�ada de po ..

sição� Em,beta seja' impr�visível o'de,sfêcho 'd� �aso;
lent�se como .c;e�I�, o agravamento da crise nas pró,xi
mes horas. Líderes de :prestígio na ala governista
a'chain�se �ling-idós:e �ap escondem a 'sua ib:ilação. (ÚI�
iima e 4a Págin�s) •.'

\'

'

J,
I

,lomeçaRl" 'as
operaçõe� da
IcisO-11

.

Rodovias têm
crédito de
Cr$t400 mil

(Última Página)(página 3)

Vice..Consul
'.dós EUA

.

com'.
o Governador

,

I
. Q Sr., RO'Qert Sidney Gelbal'd, vi"
ce-cônsul dos Estados Unidos para a

região Sul,' do País, c6iu' jurisdição
nos Estados do Rio Grande do Sul e

Santa Catarina, chegóu ontem a Flo

rianópolis, tendo feito u�a visita ao

Governador Colombo SaIles. Hoje
avistar-se-á com outras autoridac\es,
retornando em seguida a Pôrto Ale·

gre.

.� Joinville se prepara
para ',torneio _e tênis

(Página 10) , '
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Está presente no processo de
engrandecimento de Santa Catarina

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVI ENTO DO EXTREMO SUL
A
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apita 'vo ta a ate'r .recur e e movimento
• 111
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":'Comando
:'� Sanitário
-u

,em 'ação
,ri;'

Uma comissão do Depar
tamento ,Autônomo de Saú

de Pública iniciou a Ofié
ràç,jio . Comando Sâ'ftiMtlô.

11" Estão sendo p€!r!tert1dás

-')J;

tôdas as unidades sanitá
rias do Estado, "(i (!fifiellIl
'do-se "in loco" as suas

condições de funcionamen-
to. Somente ria área do 1<;1

Distrito Sanitária já foram
visitados 80á estabeleeí-

mentos, tend€t sido hlvra

dos 1.800 autos de flagran
te e de intimação, 141 au

tos de apreensao e Ínutítí
zação e lavradas 172 mul

tas.

A equipe do DA$P, au

xiliada por diversos gl1ar
das sanitários, é composta
pelos médicos Ivanildo AJ·

huquerque, Fern<tr�do 011-
'. 'veira, Júlio Cesar Gonçal
ves, Jdsé Báhta Bitten

court, pelo engenheiro
Adroaldo Pinto Pereira e

pelo dentista' João Carlo�
Caetano.

r, ',r.
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Começa a-'
"�!é

decoração
do Fucaca

o Diretóriq Central dos

Estudànt�s - DCE � pro-
motor do Pdmeiró :Festi- .

vaI UniverS;itál'io' ·Catari·
nense da Canção � l.'? Fu·

caca - informa que já ini

ciou a decoração do Gi

násio Charles Edgard )V10"
ritz ,do Sesc, local ,onde se

realizará o festival, estan

do a decoração a cargo do

decorador Nézinho.
Por outro lado, o DCE

destaca como atração de·

sábado a apresentação de

músicas do Poeta Lindolff

Bell, interpret�das pelo
conjunto Os Açus. Dentro
da programação do lI? Fu·

caca, consta
.

ainda a ap:te
sentação de Escolas de

Samba, e a abertura ofi·
cial do festival será com o

Hino da Universidade pelo
Coral da Universidade Fe

deral de Santa Catarina.

COMISSÃO JULGADORA
. Segundo o DCE já fo
ram escolhidos alguns il0-

mes para compor a Comis

são Julgadora do festival,
entre eles {) Maestro Aldo

Krieger, Maestro Acácio

Santana, Maestto Hélio Ro

sa, Poeta Lindol!f· BeH,
Cantora Neide Maria' Rosa,
Padre EeJ.gar, \professot Jú
lio Wiggers e Alexandre
Evangelista Júnior.

A Bôlsa de Valôres de

F'lorfanópolis registrou du

rante o último mês de ju
nho um movimento recato

de' de papéis,- que atingiu
o montante de Cr$ .....

1.107·.79?,16. Apesar de ter

movimentado maior núme-
1'0 'de ações, g2.59cJ títulos,
a 'I'elecelagern Kuehnrich

S.A. não apresentou o

maior movimento em di

nheiro que foi de Cr$ ....
203.179,00, embora tenha

também sido (j título ntais

rotado, ou s€tja (;) máxima
fixado em Cr$ 22,68. as
maiores movimenta err� di
nheitó coubsram a FUi1di
çâo Tupy SA, que. nego
eíou Cr$ 243.925,48 com

g�.892 ações, e a Indústria
Têxtil

-

Companhia
.

Herlng
que vendeu 3l.498 títulos,
perflizendo o total de

. Cr$ 206.822,40.
A Indústria de Fé(wla I

.

,

\

·"'·Ib..f.:i •. } .....

"

, ..

Pavfmentação instalou sua
12- Reunião anual' oofem

�
.

;,.' .

Lages (Correspondente)
.

" ,

'""- A crlaçãó de cavalos de
, 'puti saca iriglêsa pata cor

ridll-s _;. atívídade piónei-·
tá �m �á.fita'Catt'i'ina -:- é

I;i, :me.ta. prineipa] dó Hátas
EI :'TfldIO'; inaugurado· do-

.

; ·mingo em' Lages. As sole
.rrldades, que contaram GOm

"a presença de eriadores de
.

tôda á região serrana e au
.

torldJdés 10Gais, tivei'am� ti
,

, .§�� .ponto .alto com o deS
.

'. ní� de "�rtzé equinos de pu·
'1:(/.��;d'igréei que serã,o cria

, ,

: dos' fiá fãzênda.

Segundó os próprietá·
fib� .do H.ltàs !::iI fndlo, é

_ intençâo 1'1.0 grupo em

trànsfori]1at Lages num·

:Centro de. exportação de

. ;nitúais para os prados
'Brasileiros e 'sulametica-

: � nos, fazendo com ql'l.e o
,

.

'PlaÍ'ialto consolide sua po ..
·

\, , ) ..
'1 siçao de exportár reprodu·

tores para os· grandes cen

'tros do País.

SéRIe
,romove
fotmaçio

�; ,

o Serviço Nacional do

CoMércio
.

� Senac - co

n'Iu!üca ql!e sé eM'ontralrt

ãbei-tas, M Centro de Fôr

maçã« P�o,fissional dá en

tidade, em Florianópolis,
as inscriçÕes para o Curso
de . Auxiliar de· EscritÓl"io ê

Vendas, 'a ser minístrado
a partir dêste mês na Em

prêsa, Comercial de .Treina
mento S�nilc, montada na

quê!e estabelecimento de
ensiho.

O Çurso é essencialmente

ptático, e destina-se à qua

lifi�irç'ãp
.

de mão· de-obra

pata �ós sefóréS de E!sOl'itó
rio ê. vend1fs

-

que vISa aten-
der as necessidades do
mercado de" trabalho. O
sena(l eSc1areée que somen
te �rao aceitas inscrições
de comereiários e candida
tóS à emprêgo, que preen·
cham. as 'segl!�I.1tes coridi
ções: idade mInima" de 16-

a,nos, cUrtlo ginasifll coI)1-
pIeta ou cuI'Sánda li 4a. sé·
rie e ser' dàtilógrafo.
A Secretaria do Centro

de Formação Profissional
do Senil c está atfmdendo
as

-

pessoaS interessadaS no

,horátio das 15 às 21 horas,
de �egunda ·a s':xta-feira.

mentou 160.000 títulos -

a maior número de papéis
- a razão de Cr$ 1,19, per-'
fazendo um total de ....

'

crs 176,000,00. Por' sua

vez, a Indústria de Refrigs
ração Consul teve 1.545
ações negociadas- a .....

CI'S 22,00, que totalizaram
Cr$ 33.990.,00 e 2.718 .títú
los a Cr$. 20,26, ',perfazendo
'o total de Cr$ 75.326,68. O
montarite dos títulos nego
ciados pela bôlsa dá con-
'sul a'tittgiu a e:r$ \ .

·1(J9.lH6;eff. na. Compánltia
Docas de Santos Antigas
foram negociados 17.(J(JO
titulas a Cr$ 6,90 e _

crs 6;52, t6talizando :
Crs 111.220;00. A _ Sadia
Coneórdía S.A. teve 20.033'
ações negociadas a Cr$ ..

2,00, totalizando Cr$ .. ,.

40.066,00 I e a Companhfà
Industriai \ Schloessé'r fl�,·

gOQiou 10,156 títulos, mlrtl
total de Cr$ 10.i56.00. Fi·

! :'

����:fste�éÍ}:��:·'��!���7.::� ["""8'" '0"e''5'" C· r··;·la 'C-um''·Is's·a-o'ram iao�' tttulo� ;;::fl.e.goH�•..: '�-,' ....
'

,:.'
'.
'., . ',".dmf â ái' .í,g9� ;t;ôta.H�aJÍ(i(t:

Ci,$ hiW-;OÓ ��a .Att�k'S.A;' ',Ci.'.·.'.,·a.·..

··

.. ',:.'.'.'V··:·.:.·.·'·8·.".'10'"8..
c,

r
..

··. el··el·.··.t··aFábticâ<de
.

'�1:'odtitós' : ,.:�êx- '

téls p�rfredP�i.{,,� lrt't}rciidd
nadon�L d'a�·bÔ��.·',dii ,'c�-

'.: U:.·,.·�e:,�;.·:·:·· ·r-a:-.ç-,,� �. r,o·J"e..to·. .�l�t 4�i:,;,2�6t(;1!::rt�il� � �; "li ti
'

itnMYttâneüa Ilé·,tr$, ... i".
1.172,60:, i

>:' , " "

o . thCi'êadO tégi@na1' mi:>-
virilentóu �': f2:67 a!:i5e'�� . �a
Ca.é:tàno i3i:áhcé' S.A:·, .'�tfh
giiicléi· ii ',iIrip'ofi�i1'éià:: . d�
Cr$

. �.261�0õ>' g: ;!:u�'tló C�t'
-

tátilfi�nsé .. de -l:ny��fiméfit<)s
que nó dia. 2 -dê jiJij-h9 es

tava. v�il}ritadp' �m/�t$ ,':.,
3.727,7Ía,78, ãtjngitf no (fi�
15 do mesmo. mês" a impor.
tâncta, de' ét$' :4,ia5.iJ9�,M,
Uma s�maiIa,· apos� : o : F'tÚ�'
do, 'élljO': valór. '4a. cotá> es;
tàvá f�aà()' érri" Cr� :3,B?,
sofl'eU " umâ red\íçã.. Pàtil

I Cr.$ 4.04L&74l4'�i '. :, -
.:
, .;'

,

�:. 'i

;0#
•

1 '

.':

Companhia Lorem: movi-

balM que se prolongará
até sexta-féira. No sábâdó
o encontro serã encérl'adô,.
em solenidade qüe éôi1ta'
rá com a presença do ai' .

rhor-geral. dó Departarrtiín,
to Nacional d-e Estradll9 dê
Rodagem, Sr.' Eliseu Re�
ze1ide.
A relinião ·anual de PlJ

virÍ1entação é considerado
o mais importante Qortcla
ve de técnicos errt enge
nharia rodov.iátia .

Feltrin, o presidente e Q

secretário do· Diretório
'local da AreIla, -8rs. Hugo
S'topassoli e P,rofério Fér
trin e ,o

.

secretário da Pre

feitura, Sr. Célio Carlos
Gomes.

Entre os assuntos trata
dos pela comissão co� o

Governador destacam-se os

de Santa Catarina. O ato
.

foi presidido . pelo reitor
em exerclcio, Sr_ 1l0berto
Lacerda, contando -com a

pres.ença de aU,toridades e

o í)rê§identéJ• da. Associa
ção ��àSil�if� d� ,'JjkV$fin:- ,

.

!àÇtlÓ, Sr;. l1�iil1d Si1va
Cardõsó,: irifórmô� qfÍé' 4rl:,:
fimté ii féunÍÍió. 'Sêrao', de
batidós �SSt1ntós' r�lttei(jriã
dos' ·éOIrt.·' géôt'édÍiíéâ "'ródo-- .

viárta, serviços f(�:' pegqui-
5a sôbre .' pàvim�nta.ção,
plarieJ;lme'ilto rodoviÍffiGi,
matc'rÍ'ais t.ittliiad'ÓS·. tia..,� pá-··

... virrtentaçãôj'· m:at�riais' ro-'
.... ,(.�' '\

dóviários/
.

0010'; CÍn:Ierlto e
ewnci'éto . CiineÍlti1. ;�

Siderõpolis ,r e i v i o d iça"
serviço de água e'h8spital.

da Assêrnbléía peh unani
midade de Seus :tíembros
rejeitou projeto de lei de
origem parlamants: que
vlstlVa autorizar a �ssocia
çãó

.

Catarinenss' de Medici
rH'i II controlai' e :f>rnecer

Assembléia, tendo : dado
,.

entrada na legislatura pas-
sada.

\

Foi in!!talada solenemen
te na manhã de ontem no

auditório da Federação dar;

ÍndÍlStrias de Santa Cata

rirlà a 121,1 ReuniíÍo Anual

de Pavimentação. 6 ato
\ -

contou com é! presença de

gra.nde número de técnicos
em engefihàtia rodoviária
de' todo o País.

A partir de
<

hoje, tendo

por local' o auditótio do

DNER, estarão retinidas as
. comissões téCl1icáS, em Ua-

O Governador, Colorilbo
SaUes recebeu na tarde de

ohtem em aud'iência uma

eomissão de
(

Siderópolis�
que apresentou uma série
de reivindicações do muni

cípio.
.

Compunham a co

cissão o deputado federal

Aderhar Ghisl, o prefeito
:&aulino Cesa, versadores
Vamor Fréccia 'e Caetano

-<;. : �.

"_
" ';t -, �-l ,,,;,,', ., ,�. �,\-;

seg\:llrtUs�. '.dmamizaçãó dos
estudbS . '�ata ,á 'i.nst9.laçiio
do serviço l'I.é· abastedmêtt
to d'água em - Siderópo!is;
conclusão das obraS' do
Hospital Mu�l.cipaI Nossa
'Senhora Apateeidã: :insta-

. r

lação. de um, escritório da
Acai'es_c n.o municípiQ e n

eonsttução dê uma ponté
déStruhla f)�laS éÍleÍ-lii'li.

Engenharia instala. Semillári.
Foi instalado, ontem

nesta Capital o I Setniná
rio '_Nacic,lfial de Engenha
ria Industrial, promovido
pela Universidade "Federal

pl'ofessôtes.
O SemiIiário se estêi'ide'

tá 'até o dia 10, éoátando
com· a párticipaçãô d� �i!'
g€ilhéitos de tade Ô' Pais.

, I.

Em' sua re��nião de on

, tem' a "Comissão de Saúde

os foimulãrios de atesta
dos de saúde e doeiça, ao

prêço unitário de li) cén
-tavos. O 'projeto é le au

torià do ex-Deputad, NilQ
Belo e do Presidene da

O relator da matéria,
Deputado :Murilo Canto,
que é o presidente da co
missão, deu parecer con

trárío alegando que a As-

sembléia se aprovasse ó

projeto estada criando
uma taxa ilegal e" que vi
ria onerar O povo.

Ir SEciETARIÀ ÔOS SÊBVf;tlS PÚlBLÍCOS
-7 =

ii!
\. COTESC ....... Companhia Ca!aril1ens� de Telecomunicações

Edital de Tomada de Preço 11. 004/7l
A COTESC CompanHüi Catarinense de Tel€ColTIurticações, torrla públiCO que

réali�ará Tomada de 1'1'e�os t;âra-- tc:;,:ecução €los serv\�oS de ínstalàçãô daS rêdes Ü!l�-

,iônicas das cidade� clt': ArarlitlgulÍ, Videira Q Lagesi n�ste E:stãdo.

1·\· 'PRAZO PARA ENTREG.c.\ DAS PROPOSTAS
. .

A� propostas dtvel'ãó Se; êntro('lttles �té às 15 (quirtzê) horàS dó dig

de 1971, n,) COTESC. ii t'1l11 'victor' j\'1eirdlês, n. 11, em Florianópolis.
PRÉ QUALIFICAÇÃO
Tôda 'I doctimpntação l-'gal pilra participação iéli "Tomada de 'Preços", d�verá

ser entregue na COTEI5C, 7'� (setéllta é duas) horal 1antes da aptésentâção da pro-

pIsta, ou' seja, no ,dia 9 de jtJlho às 15' (quipze) hora& •
� .,

NOTA -;- As �2speciftcdGões ttcnicas relativas aos serviçós, acima referidos,
acham-se àdisposição dos interessados, na sede da emprêsa. <.

Florian{�polis, 24 úe junho de li171.

12 dê ju1.hô
-\
I

,

I

l�- iiiiiõii__iiiiiiiiliiiiiiõiiiiiililiiiiiiiiiiiiíi-iiiil"iiíii-Iiji....�f-�_?���?�-�'�'�f���A�jl�.R§I��T�0!iiR�IA��������.õMo'iJ�.�:-J
,IJr

\.

ilval-I'

"

Transportés e Representaçà/és Lf'da.

Matriz - Florianópolis - R. da Concórdia, 27 - Fone 6533-
De Santa Catarina para todo o Brasil - Cargas, Mydànças e Encomen'das

_"' �

BLUMENAU
Rua João Pessoa, l.450 - Fone �2:17-50

CURITIBA
Rua Brasílio [tibel'ê, 235 - ,Fone 23-06-78

I SÃO PAULO
'-

,

Rua GuaeanéZia, 627 - Fone 2-92-1�-25
Entregas rápidas para todo o Estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo

L-' __ ._. _._ -

I

, t.r��-- .�=�-=---S;.;=ii'�----=---_···-v-;-�---.;...�...
·
�---------

"

1 CATARINENSES NA EUROPA é um produto genuinamente nacional

orgulho !lOSSO', prodUzido pe:á Indústria Turística Catari'nerise_ '

.. Quando setembro vier, você estará integrado ao mais homogêneo grupo de

turistas que já visitou a EurOpa, "CATAR1NENSES NA EUROPA". Pa:rá visitar 10

p-àÍses, 41 dias de programação.

PORTUGAL - ITÁLIA - ALEMANHA
.ESPANHA - ÁUSTRIA -- HOLANDA

FRANÇA - SUXÇA - BÉLGICA
INGLAT·ERRA

\
Inscreva�se já, não quei'emos que você perca à descida do RIO 1tBNO em fabu-

losos barcos desfrutando de magnífica e poética paisagem.
Planos desde a vista até 24 meses, consulte-nos.

TURISMO HOLZMANN· LTDA.
Rua Sete de Setembro, 16

FONE 3389

BANCO REGIONAL DE DESEN·VOLVIMENTO
-

DO EXTREMO SUL"

-," 1- .' . \ ,

.Fin"anci� progresso e éstirl1u1á�., a,' p,rodução at.ravés· de
financiame,n'tos a in·dústria e. agro-pecuária· catarinense

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l

,Reitor vê
,

I
• •

çampus.
;:ivançado • O," Deputada, Celso Ramos

. Fill�o esclareceu ontem há

Assembléia; em nome da'
O Reitor em exercício da Arena, 'o problema do pu-

Uísc 'iiiJ,nlisoll com' os sub-
. gamehtó das' cotas .

do IVC
reitores .. o' convite do Co-. '.

'

l'elativas,.a 1966, objeto de
, vêrrro '. Federalr para

.

a Í-l1'S-, e�,ític�� pelo \1ídel: êmed�.
talação '

. de ". um campus> bista' Dej�n:dir Dalpasqua-
avançado d�� Universidade", '

,le n,llm,'à das; últimas ses

no munlcipio'. de' Santarém, .

sões do' Legislativo. 'Frisou
Estado 'do .Pará� No -encón->. ..

Ó parramEmtâ�; arenísta que.

ira O :COOI'de�acÍ�r<regioIlàl '.' os pareceres ,d_os Ministl'oS
d� \P't:oJeto:)íon�:ón.·iêi �un, 'Oi'ozimbo; NOIJato e Car'los
l:elato dos' c'àm,;us àvança·.

'

.• '�l'4c\xi�iÜan'o, :i1lém dQ pra-
dos -já ':em,' fun�iorihmento: -

.fessot Rubens C.ome�, de
do Pais,' te11clo 'sido; desig-' .

, ." Souz�, :de}xal)1 claro qUê o

naclo '6 ,\ proÚssoi· Joã�: á��uÍüo' .. é controvertido e
.

Makôwiecky ,:p�ra 'c00rde:�' .

por "isso mesmo 'está sub
nar as' �tiv�dnd'ês.. relaeio',�' :j\rdic:e:: '''Não hã, po�tarito,
nadas, com a definição 'dá,.':·· ."" ;'

,
. ; -, '. - :,nizâo';"para' sé culpar <i 00-

á,nte"prõjeto -00' l;,efeúdoi.· .

, "
,

,

'

VfJ110" d'o' Estado'. peJo pa-
"cam'pus':. ",:' ' , ' .

"
., ".". , , :'. g<!mentú \das' mencionadas

"

Por' 'ô:it�9 l.a.d�, 0S-O"'lMl'Cii.nt:oÍSu-:::,: "',),,�:,�,:�a�,�.;;��,S.'sc,�,váQ�I.,
.

tério, dõ Intei'Íor- "

"

,-
..

",
"

.

A ,proposlto' do, critério'
à ·UISc, que' �r1vi'ê uma co •

�, ,'," .'
.

'f'
.

d
-, -de' ,àistribuiçã'o' 'do' lCM,':

missão !lO' Pará; ,31m " e. 'cQ'nsielera,do' inju",to'
fazer' li!n H�vàntametlto da' p�lo
'.' lIdeI" da,Oposiciio, .

o Sr,
área' .onde' pod�rá - ser ins-' "/ '

"
.

. (i;elso' R amos/ Filho . citou
talado o' campus ,av,ança·do.

\ -re'cente\ Decreto-Lei do Pre-
,

.'1

"
'

res catarinénses
suas culturas de

destruídas' pelas

tiveram
invern'o
recentes

chuvas- ,c1\l�:'atingiram di- ,-,

versas regiões do Estado.

As cultüras' mais· atingidas
fOl�am . o trigo e' a aveia, As

autoridades consÍderam que'
os prejuízos não foram ';

maiores, tendo' em vista a
",

estação' em 'que ,atraves-

samos, "p,ois no inverno os

agricultores preparam o

solo para o, pHlntIo e as

-chuvas ,atingiram 'o ter

reno e não as plantações",

de Laguna,' em comemora

ção ':ao 14!)Q aniversário de

fú'ndação .do Catarinense, _
o primeiro órgão de -im

prensa do .Esta<,lo,

,O presidénte da Associa·

�ãQ B�ásileir� de lmpi·cn.
sá, 'Sr, Da�t�n Jobim, e'n·
viou expediente à .Casa do
Jomalista 'congratulando;se
pela ,"louvável iniciativa de

re�mÍl'-se para ._eXflminar,
debater e estudar :,Os pl'O-

rUNDAçÃ.O UNIVERSITÁRIA DO'
DESENVOLV·J.�!ENTO! DO" OESTE

FUNDEST!,
. EDITA:L DE, INSCRiÇÃO

De' .acôrdo ,com, recente' convemo firmado ,.entre a

Fundação UniversÚá1'ia do Desenvolvimento do Oeste,
I a Urliversioade' para o Desenv61viÍnento do, Est.do de

Sa nta CatarÍna' e' ,a Universidade de ':Passo Fundo (Rio
; · ..Grande do Sul>,. t�rIlamos públ�eo' o se�u1nte: �.-.

1 _ Fic�i:n, abertás' inscrições de' professôres' ria Fa·

C1,11dade de Ciências. dá Educaçã'o, em Chapécó, para as

seguintes disciplinas:
-

a _ Sociologia :Geral
. (.

b _:_ Psicologia da Educação
é --; His.tória da Educação
d _ Filosofia da Educação

,

e -'- Bio16gia, Higiene e progrartía, de,' Saúde '

f - Didática

g � -F..struti.n:a: e Funcion�mé�to do' Ensi�o' de 19 e

2'?' graus
. ,

h· _' EstHdo de Problemas' Brasileiros"
i '_ Sociologia, da Educação
j _ Orientação' Vocacional ,

J :_ Introd�lção à· Economia da' Educação,
m _ Técni�a de Pesquisa e Oriéntação Pedagógica
,2 :_ A. assinatura de contrato. de trabalho fictlrá con

dicionada às seguintes capacitações profissionais:
a _ Apresentação do diploma de Curso Superior com

ProvaÍ1do ter o candidato estudado, "em nível super'ioT, a

disciplina em questão,
., b _ Experiência de magistério, na· disciplina, ém

;,j. ,instituição reconhe'C'ida peló Conselho Federal de· Educa-

J.�. ção ou pós,graduação específica' ou afim,
,

.

,ti 3 � ,Poderao ser cantr,atados, também', candidatos que
· V: n·ão sendo pós-graduados,' haJam fl'eque�tado, �stágio su

�' pervif�iollado, durante .·Ulll semestre pélo menos, na disci-
>, 0\

" • ..

�;:� plüla;! l�as Faculdades de Educação da lIDESC, em Flo-

'te; riaaóp.olis, 'ou na de Filosofia, ",da '.universidade de Passo

,�l Fundo {Rio ,Grande \do SuD.; '-
· �� ,,4 ._:;" '�, inscrição do estágio :supervisioh,aélo, cO)l1 bôlsa
.�.

a se�: 'iol'1:üocicla pela UpESC' ,é/ou (fiúan:Ciamento pela
• :0,: FUNDESTE será efetivada', ,PJÜl!.',li',aculdadé .

;c1e .
Ciências

'�f! ela ÉdtlCação aj}ós ánalise' 'do curricum' vftàe dQ ca1ÍlÚ.
,.,1. _ \
"i dato, 'inclusive entl'�vista por u,ma Comissão ESl>ecial.

,5 _ .os inlel'essados' :receberão maiores. illformaç9�s
sôbre o assunto' .na Reitoriá da UDESC (Av. Rio Bránc.,
164, ...:.. Florianópolis) 'ou com o Diretor' Impl;mtádor da

Fa:;uldade de Chape'có.
•

"

Ch:ipecó, 19 de julho de 1971."
Plínio Arlindo de N�s, _ Presidente.
Alt-ámiro d. Morii$ ·M.tci� - Diretor _Únplantador.

./ ,

•

CI
:"l

so'�7t,:'em','a ase' operaciona
. '
...

ode. pequeno porte.
Constam ainda do' pro-

grama da Polícia Militar de

Santa Catarina, distribui- /

.,

em "início

CHuvas ,Jnrnafistas elaboram,
de�troem .'

programa comemôrativo
pianlaço-es 'A Casa do Jórnalista es- b��mas ,'da,,' Únpren.�a' r:giO�

,
' , tá elaborando o programa nal 'nesse Estado", Affrma

do l Encontro de, Jort\alis- no
c

expediente sua -espel:an-
'

C��'ca de 300 agricu1t\)· tas Pl'ofís�ionais' de Santa Çll �le: q�e', do ,Ep:contro
Catarina, á realizàÍ'-se . no "floresçam medleHls� idéias;
pró"imo dia '28 na cidade s�géstõ�s, tôdas com' o ele-

Celso Filho esc larece
\

�:�;,�t:�:�:::,�:::� :�h::T::�'
Acg,"tjn,

,
.

'

,
"

diversas entidades CIViS, " .'

- '.' iniciaram. 'na manh�', de A, Polícia Militar do Es- cão de sementes, reparos

(

'qU'esta-8 Ir'·Ib'u'"'Ia'
,

r' I· a'" ':
. ontem. a fase operacional tado de" Sarit�' Cat<tl�infl; co- em Grupos, Escolares e pa-

. ,_'''.'
'

.

.

'

; "

"

.'
'

: ,.',. ""

da Ação Cívico Social dês- fi,ó' Unidade , do n( 'Exel'- 'Ilestras educaüvas- sôbre ci-
-

_

, .

,,;., te ano _ Aciso·.71. Qs :&a, ,"ci�o, 'está íntegrada
:

,na; vismo e assistência religi()-:

I' ' ...• � •
,

'

.. balheis se desenvolver'lio', A,cisO-71; de ,5'.a 18 de ju- • '8a. '
'

slflente' da 'República que
" '):[é, o dia 18 'abrange-ndo.:os:,: . '.lho .op�i-antlo , ,�os Ulunici-' 'As. equipes ele trabalho

autoríza às '.Estad�s '. a ,ado,_'
.

'seguintes 'I�uri:cipio�' JC'a'ta'; '_pios de!
-

Garopaba �� Pa-uló cJué ,;tuarão nos .municípios

tarem no -segundô ·.sémcs-
'

.

riÍ1.en�es: Garor)aba,' PmÚQ LÕP(Js.,:
-

'de G31'0paba � Paulo Lopes

tre ele 1971 u's índtces per- :Lopes,' Governadoi: .: Celso Segundo informâcões : do serão orientadas . pelo" Te-

cerítuais aplicados .em, 1970' H?n��:s, Gravatal; Penha, Comandante 'GE!l'!il� '�a Cor- . nl'nt('�oronel' Roque' do

p'ttra liisfÚbUiçl\o' �li�' 'rt\etil- PiÇHl'l'I1S, ,

BaITa' Velha', . As- p@raç�9:' \Cór:oricl:, Fábio O:ll�'e,irn lvje�de� 'c Majo:'

d�, das :,Párcet5s', l?êr,t:'��ce'n, v 'Cli�Tá, 'Indtü�l; "Guara:ni' ,,' ,Lins" 'I :pl(àgr,amaç�o a, ser i Luiz G'opzaga de Souza.

té{,'il<Ís
,. i:itu��C::Í:pi0>':I1a' .ar-

.; rim, �Schróedef," 'Sita ':Fran- . �l:lIllTi;.'icra.· inclui.' A)3silS(�:}n.- ,0.r e,ncel'rarnento elas ati-

l'�cadaçil:o do' ttibutp. 'E;lo- ", �isco:' do. Sul, Ma'tqs, Custa, .' da, ,,]Vlédiqa,.,":àd�;;:tológicii, ',.', vidades ela' Aeiso contará

g'iou .a ,i..sab�dofia:'):· d6' de- "Romelãndia,.' :São ., D.orÚin:- Vetei-hÜ.ria ã·lérri· de l'&- com a apresentação da

�í-eto'; federai; ft;i�al}�b
.

que ,gos, <Ga'lv50 <, b .·1'Ii'LtnIcípios' pal'o�: 8th ':�stra�a�:' municio,' Bancl'a de lVrúsica da Polícia,

culpá :nãô ;cab'e, oü resP�Jl:- ,: lócalizados .

ná 'fn'Úi�'
-

ç_I.e'· pá-is�' p()l1tiilhüé$ , ,:é .pontes I�Úlitm: do 'Esindo.

s�bJlid�d�,;<w;P:c:��,�:�o ,.da'.
v . 1\ ,,'

..

'.

';"

<
'

�i�)�l,�t���l�i�;� ,:8,·e"p,',ell"Q iR,'I"ta�';;I�a ':0'u�cleDSçã\).:,segkl·p,:do: <a,s qÍJ�,is, r O
,

" u t) V
, , �,',

' t ",.", I,: l;
�'

critéri?cà,�Ó�10;P:ilF�:fixa: c' "

>,

:ã? ,�oS.,í�1�iceS',�Ó}r.c:vr."era ,,�' \, ""'",, �:, i, , < ,.

Il1J'u,stg' Pllrà idete.rnJmáqos ,,), ,,' ,<' :, -

,..

," ,

my�i�íp�:ó�;� S��,ertt�:tei fe-·

;�'�\,,>',.\ ��,:::_;p",S,
'"

r',:'3'
;':

"�"��;',',_-O" 'r'I�'eC_�",":':n:,�:,:,",)'1";:,1"',-:: ç::':' a� 0.'-d�l::Ü, oti·:.ipiéi:ãH�a':(&��. Jina· ", . ,

_

n:iD1Úlad� ',:�üs ':pi�féifcis Il}Y�.
",':

ril (iin:a is : "poclé" àlterar.· 'os
.

. , '. ,- , . �

índices atlliÍ.lmente_; fix'aqos,
, � ,

-

' , "
,

CJl'bendo ":ao Estádo única-.,

rr\l."nte ' cumprí-los':,' �'con,
cluiu., '.

:},
.

.,
.

': fiscal
M;lis , três Núcleos

:)
tribtiintes do .interior, a

.. ..," . ' I'

fÍl)1 de evitar que,,' \'â , P'(Í; ,

pulàção ',d�s inú'�icíIiiós de

sassii;Ü�6s.. d�_ l'ep'arÜções
federáis 'se désloque 'parir

cell,tros, d'istantes de S,éUS
"don'licílios pata obter os

,Q çürso' Introdutório 'de,
,

édatividade, .
Aplicada visa

. fornecer aos funcionários
.

c da � Ré�eita. Federal, eSfle-

Luiz .- Heshth, • do 'Corpode
Docerite d,o, Cetremfa,Assistência ,'e 'orientação

Fiscal f-oram instalaâos no

corrente, �mê� p�la Delega'
cia ,da Receita Federal em

Flo�'ianópolis, v'Ísand'o me

-Ihor" esélarecer ,os oontri-

vàdo Sentido de;' defenden-
\

do',,;_e -'preservando os',. valo"

re� morais, e �gpi�'itUais 'da '

classe.":"_' como a ,livi'e ma·
'

n�fes:tação' ,(,lo peÜsilmento

buintes do Interior do Es- e�cla�;eçi:mentos "I'\ecessárib�." ciálmente aoB assessôres,
'tado, Os ,novos núcleos .fo-'" 'ao exato' cumprimel1tà' da., 'progf�inaelores e 'superviso-
ram ii)sl-aladàs, rto� munÍ:\

.

'õ1:ir�g<!çÕ�s fisco: '.federar!_';. res,. llm .instrumento que

éÍpios de Pô�to Belo: ,No� .,' ',)lhes·- ,au;<ilie no ,desel'npe-
va T�ento e' Carioinhas ' e CRIAT.IVIDADE ';.' 'nho, de S�!aS' tareffls, pos-
os

" atos foram presididos. , "'"" ,". sihilitando 'nm al;mento
p'elo D'Cleg_ado'" ;Tairo' ,Lis- �{..,� �.:, ",\<

\,',�, -.._'�':-, \.�q�an�.i·(a'tívo:' �e,' quslitativo ,,'
'boa: ",S�, :. a·.· fin'an�iqe' ,de" . d"e � S(iJu �:irod�!tivi'd�eie, Du�

partiCipar do -Curs,o' rntro':
. rante' o encontro, serão

dutó'rio ele . ,e,riaíivi\iade 'tratad\os' ainda aspe�tos da

Apli;cad,â,. segue 'amanhã peJ;sol\alidá.de criadora, os

pá'ra a GuanaQaJ:a' o Sr. Jai- processos ..

e
.

as técnicas

1'0 iisboa: '0 conçlave, que . criativas, . além da análise

será ,-dese�votv{db;. até '0 dos . bloq.�leios '3 criativida-

pl:ó:di:P0' dia 9, ,s,e�'êL minis, ,.
de e, o B'rainstorming jndi

,trad..o peIo professor, José.. viduaL
. . ""

Na oportunidad'e, o De-

engrandecer' 'mais_" o

.legado d<1 Receita Federal,
.

. -'4-�·'i �
ressaltou .,

que o' objetivo
princjpal dos Núcleos. de

Assistência" e " 6ri�ntação
Fiscal é prestàr odenta�ã�
e eséli1recimeilto a-os COll-

nüüs. Brasil",

Amanhã firíalmente, cum-"
prindo calendário planeja
do com bastante antccedên

cia, terá início a execução
.

da la, ACISO,;'
Foram meses e meses di)

trabalho na elaboração e

e$ediçã'o das diretrizes,
planejamentos, reuniões,
normas, obtenção de re

cursos e cooperação mate

rial' .e pessoal, com os

órgãos do Exército' Brasl

leiro, afetos, à 5'q, riM' e
- III .Exército,

-, empenhados,
el11 ' oferecer a Úasileiró<;'
mais pQbres, a s�a ajuda,
de irmão para irmão, cora
horan(l'o deci�iv,arriente com

os', c�ntros menos. desenvolJ

vidos,
li; ii participação expol1�;

tânea. de bon's brasileiro?'"
cujos objetivos,_ se.F:ão mes:. '. nun,cúlssem sôbre tão fas

mO' álcançados,;' pOli' tudo 'ó
que. foi . prggrafu'ndb, VJi con\·agiando tôcla 'a corren-

de' 'encontro' ás aspiracões' fc, 'ele, �xecução do Estado,

da-. popul:ilção' iI\terior�n�::'_' desde ,o mais hunúlde sol

e �r'i�_ mesmo:;: s�rii sombl:á'"
de .dúvidas uma:., imageh�'

•

favorável das 'Fôrç::js Armà,

daS; ,que juntamente com

as auto·ridacie� civis,' 'fede

Irais', estadLlais" rnunicipais \

e en' idades, particuIares,
tr�balhàrão ativamente em

'tôdas as ,frel�tes, visando o

bem estar de nossos seme·

'lhilntes, . hoje, jâ mais am

parados pelas leis, de im

P?cto do Govêrl)o, que tem

se mostrado sensível. pelos
problemas elO' ho;úem,

"

,É,' alem da' aJudá mate

rial e pesso'al, d� recUl'SOS

do Exército, uma melhoria

a'centuada da ed'ucacã'o e

do 'éivismo de noss'o irmão
"I

'

do :interior, '

-

Face a que rePresenta fi

ACISO 71 para o brasilei�'o
cal'enle' de recursos, eb

tel� recebido" decisivo' apoio
do Govêrno do Estado; das

autoridades, do comér'�io e

da indústria, com ,ti oferta

de' recursos materiais, pes,

ACiso'11
Gilberto 'Nahas soai especializado e outras

'doações de grande valia.

É 'a agricultura, trans-

portes, higiene c saúde,

.cducação, atividades comu-

nitárias, . b�m estar 8
.

moradia," metas .a serem

cumpridas pela ACISO que

é" como

. zadorcs,
homem

dizem seus organi-
"a integrucao do

menos favorecielo,
na comunidade brasileira".

Faz pouco, empolgado.
pela lei ura das diretrizes

(lá' ACISO 71, pelo que ela

representa para o brasi-

leiro. 'E'8crevi um artigo,
",' r'

re,c.ebendo do ,Coprden?dol'
Executivo/SC, CeI Fran,

eipc.o ,.Janone Neto, e elo

Presidente da SCESC, "Ten.
Cei.' Zqldü" de Llina um

ofício de agradecimento,
. '.'co.n:cfamando pa-ra que
mitros catarinenses se pro-

Cinant'e assunto, que vem

Qadq até o próprio Pr8si

dente da Comisstõ COOl'de-
.

,nadora de Santa C:üm ina

o Governador Colombo

"Machado Salles que vem

danelo a AC1SO, todo o

apoio e incentivo".

Falando em· ACISO, eu

me, Teporto a trecho de
,�

discurso do então Presi·

dente Costa e Silva em

196-7, talando sôbre as

Fôrças Armac1as: "Eu as vi

ao lado elo povo, nas jor-
nadas difíceis da Revolu

çiío para salvar o Brasil,

Vi-as, também, ,socorrer o

povo nas calamidades di)

Norçleste, do Rin Grand,"

do Sul. da Guanabara e de

Caraguatatuba, em São

Paulo. Sou Ites' emunha de

sua grande colab?raçã'o 1100

'programas do, Govêrno para

a aIfabefização do homcm

br8sileiro e) para a assis,

tênci<1 sonhl. ,nh.etudo T' S
;

regiões inós'pitas ,e nas

fronteiras ,longínquas",
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CO'.LUNA DE M,AURIC10
:

, 'CIB:ULARES "

f,,·
'

;'.""
,ASSUNTO ·EM�'.PlUTA

Desde há algílns '�ii�'; aêrás, quando o movírnen-
-,

.

'"
" 1., ,;

,

.

to d,qs BôIsas.eo�neçQu ii se apresentar <bem mais

calmo' do que no.. período ímedíatamente : anterior,

'eu disse e insisti "q�e', nada 9�v'ia':f de eir.?dÇJ, íntren-, '., ',f '.
'

, .', y ,

'S::Ec�mienfe, 'com as '�ôlsas 'de: Va19r�'s.·E nem a po-

sição .mental dos que nela tinham dinheiro aplica
elo teri(cl ,sofrh;lo qualquer alteração. Em abono dessa
afirmativa, eu assegurava, �o� convicção': - E só

aparecer um tato estimulador' qualquer, de impor

'tância mesmo relativa. que todos veremos o leão

adormecido se levantar rugindo /e 'com um apeti

te monstro.

Parece que não estávamos muito errados nes

S8, apreciação; rios' últimos. dias da semana pas

sada o Mercado foi informado _.:_ e com bons visas

I,

.. ,

'.:

Conforme antecíp:fi, ji' já�TrBRAS estará'no Mer-
"

ti I' ' •

t:'3do Secundário; já· ultinloll os,' erttonclirnentos \
com

\1:ARCF�LJ�O ,LEITE BARBOSA ·e com.à ÜBiA. D�_'
:;ui a pouco dev�rá'�aco�teGei- o 'mes�0 �Orh a CE�

, ,

'AL�:tA. ,E. IcC!m. isto,,' dois )g�àndes p.'1péi�, eto Nor-:':'
,:leste e!1tram 'firmes, nas Bôlsa's C!�< V.aJ9res� AinÍX>s:
. erão

.

um 'bom: cur$o. '

CorretQres, e elíÍ+g·entes. de Finá-nci.:'i:ras "ão cor
cr .durante um mês, eih' ;ihiem dê estud6s.: obset.
'ando' alg�1n?-s da'�'pr�cií�ais Bôls�� :iiltert,;a�iona�{s:

" ..

"

� ;", ,"', 'I,. .-:-
, ',V :T '.

"

�
� •

'_

- Nova' � York; Londres, Anistetdq;ni':: BrUxelas
: ',"'-.' 1" :--.,�-::,}. ,'oj,' �- "

;.� .,' .;�
>:;'rankfurt, Paris, �tiricn:-e Ro,in�.· Que': tênham bom
'.

'

,c ''''� ". ';" �,,!' ., I" .

'

,> -C

proveIto; piar)t� dC! J)�m�rÇ>�.,de., bobagep.s que te-
nho 'lido .ultií:nain�nte. sôb:!,é ::ãôfsas, . fiçó na niaíor
·.atisf�Ç.�q· cadâ. ';ê2í:qu� s�i'q�e ,ú�n "g��� :de br.asÍ
'8itos se, pn:H{tÚi�a ,.�. >est�d,�T rrleih'o;' 'esses' as�u�-
os,-'

.
'/,

.,' " '�.i� !."� " ,�. �',
,

.. ,1'.: ":: '�� .

�
-

.

� ...,'<
.

- .

Banco 'elo BI1á�il' ptétende' .abrir agências na

1eriezue!a e' Na ·H�í�n(]à.'· 001110' antp�ipeí em abso-':l , .( I, ,,-'
.

'lt:a J,ll'timej.r:a.. mão, t�mb.élil :ein 'Nas��u,---nas Ba-
:amas."

'

.,'
"

"
,

"

DONA ISABEL ,yai 'participar da ExpOsição de I,ondres. org�nizada pelo . .centro. Comercilal da Ein

'aixaeJ,"I -Br�.sil�i�a. Parte de sua polítiea de 'incre.
llento elas eXIJortaçõ.�s, Que é, no caso, 'ó que mais

uncion\).' para a empresir. E onde tem, o.btido re-.

'.
" -

'\ '

sujtados excepcion;3Jrnente favoráveis, ' '

i� ,

. '.

,

Sinal, de nov:os teinpos para o Brasil: - Meu
(',<j,ro ariJigo Samy' Cohn (Banco Metropolitano de
Investim�ntc)s') infOrIna q�e' o nôvo· Banco se pro.
rõ: à sustentar, àqOi1S�Ihar e financiar fusões e in-'
wrporações de enlprêsá.s, ' el�mdo-lhes porte eco

nomica.mente viave). Quando é que e� ima.ginei que

,v�ria isto �o País. 'Enqu�nto isto, tem gente que-
rendo redescobrir a pepineir,'1 dos empréstimós d�
dinheiro 'a, jliI'os. Gente due já ,era.

"Ás estinlativas oficiais 'são de que a produç'ão

lnrl:��trjar; Í10 primeiro semestre de
.

i971; acti�õu
l!ma '?xpansão s6bre ·igual períOdo de 1970. E co.

mo 1970, foi record, parece que' a coisa vai indo
,bem obr:{gado'. ),

Depois que um gl',a,nde vêndedor de, Sa-o P,�ul'o
, eS?",'otóu' '1 1

. ,
.

o seu )8. aro, as ações preferenciáis da
União Ci.9' B;meQs Brasileíro,� retom�ram um ,ótimo
i'Hmo n3:8 pôlsas,., CÓis,a a.liás PI'2vista e' r�itetacia

•

Q" _"
- .

por nos:, ,-,o nao entrou quein não quis.

J

- I

igos reforma os
,

o
(

o Congresso Nacinnnl estará rece

bendo nos próximos dias os projetos
de reforma dos Códigos, cuja elabo

ração .foi coordenada pelo Minis
tério da Justica. A iniciativa de re

formular as �rinCipaiS' codificacões

que integram o já antiquado arca,

bouço do direito positivo Irraailerrn,
visando cornpatibtlizá-Ias com a

uova realidade do Pais, é digno dos

mais amplos e irrestritos aplausos
da Naçãn, 1\- par de atualizar as nor

mas 'do direito posítívo pátrio, a re

forma terá condições de acrescentar
mais uma "parcela de conquista ao

esfôrço ' pela afirmação da nacíona.

lidade brasileíra, valendo-se para is

so de volumosa experiência 'que 'nos

proporcionaram os dois séculos já'
passados de lutas e tropeços em prol
da composição de leis amoldadas ao

sentimento comum do povo,

o Brasil ainda se ressente, na luta

cotidiana do seu maior desenvolvi

mento, d,e urna cultura social mais

evolttid�. Desde os tempos de, cote
'nia, a Sociedade brasileira tem sido

vítima complascente dà trarisplanta-
.

çãq e' costumes que, por fàcilmente .

assimiláveis, aca�aram sedimentando
uma infrlilestruturll soCial um pouco'

r
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alíenigena, sõbre a qual se ergueram los, representaram uma escalada dig
sombrias. afirmações de nâcioualida- na dos elevados ideais autonêmícos
de, Nos escassos êxitos obtidos pela da Nação. Não era preciso extirpar
cultura local sêbre os fatores oxó- dos textos legais as impurezas e os'
genos da civilização, o resultado foi vícios da transplantação ao mesmo'

na maioria dos caso suma mescla de tempo em que se impunha ao legisla-
I

experiências que a tradição consa -

,

dor o i"ml)�rativo de acompanhar
grou. com a mesma perseverança a con-

Não se poderia, portanto, preten- tínua evolução das io'rmas de vida e

der que o Govêrno editasse repen- consequentemente' dos' conflitos de

tinamente a fórmula (mágica para interêsses que nas 'últimas décadas
consolidar a, vida socíetáría da Na- • apresentaram no País-uma espantosa
ção e preservar as suas inequivocas capacídade , de mutação é floresci

coordenadas sociológicas" Todos o mente.

sabemos que o problema da socíeda- A reedição modernizada dos textos

de brasileira, abstraíndo-se as suas Iegais codüãcados representa uma.

conotações de ordem política, é um necessidade urgente e indecltnável,>
problema essencialmente de ciência ainda que não venha a resolver, 'de

social, que reclama serenidade medi- ríntttvamente, o problema da ade

tatíva, perfeita consciência, de sua quada sistematização da ordem .jUl'Í.
profunda natureza e isenção de es- dica e' social do País. A elaboração
ptrtto por parte daqueles, a quem se dos ante-projetos contou com o con

atribui � tarefa de equacioná-lo. A curso de renomados juristas brasi
história nacional está repleta de leiros que, com isenção e serenidade,

exemplos a respeito 110 esfôrço pers- elaboraram documentos à altura de'

pícaz de ilustres .patrícios que se ím- sua capacidade, Caberá agora aos re

buírarn do melhor propósito de na- presentantes do povo nas duas l�a
cionalidade ,pata edificar. no País as sas do ,Congresso Nacional apreciar
pré-condições de' sua expansão . sõcío- a, .m:itéria e' aprová-Ia, cofn o que ,e�:. .•
cultural. Os próprios' códigos e as tará. ah,er'to .um caminho mais mo
legislações especializgdas sanciona-. demo para ser triJhado pela Justí-.
dos ao longo dos' dóis últimos sécu•.

-

ças' do Brasil.

,/

a /paz' �o
,-

1-- :

" \

Tudo' começou quando, em
'.

princi-:
pios do' ���ãb pa$'sado, as tevGs '.

.pios do v'erão . 'passado, as te;es
que me pareceu, no mínimo, des

locado, Plàsticamente era bonito é

trnha até certa' re�ação com o pro-

,

O:'lldéi ,�� Ol?OSiçã�( carIo.;; Büc,h!el�,' lJ.�o.strava�
;. ,

1� '. '.: '.': ". _

..
' ,.

_,' '- • .' ., ",- ,�
� se-�.desiJU(üdo ' OlltCl}:l' a,o l}r�Ssentir ·.:a; .inevitabiíi'dade
'Ja 'crise dá Ar.ena, Ámi�o ':pe�soal" Íl�Úm.b 'do ��_

_ ',: .'
"'....1"'''" .... ...,..;'''' �'j _�

. � J,
_

sldcnte ·do Legislativo,. o ,paJ.'lal11�ntar ,:a;Çred:i�va-se
em c�ndições de ser�ir de medi�d�i:,/�é�'ris,elliando,

me ingresso para. �ntrar no teniá / al!.o:: fa:lantes anunciam: "At·encão d i�
,

";" ',i;
"

"

. . "
. . o a a '�...,r caminhos diferelltes 'qúe não a 14ta aber-e,' .em.bora n�nhum "de ,nós dois se, .

para o 'prog'ramã do"....último Pár�o", ' '"

ta para a obtenção de sua meta que é á 'reÍlovacãoquer p,ressentisse" 'abria .0 'curso à e o senhor, com a ..pale na mão, abre -

Vârl'as' oco e"nc'as que e f nta'a .
"

b "llolítica. Para isso abandonou . moment.a-.neam'e')'lt'e
')

•

c, ,H l' ,

n re n '''. �um II'1rgo ·sornsQ,_·ao perce er qu� Ja
mos m.ais OU" menos entre'!açadÇ}s: na. curi-a .�p ..Hospital quem pontEüa 'seu tratamento cardia.�o juilto ao Hospital Fêmina,

, Pr-imêiro, ',houve ,a,. crônica.' "O· Jó' com.-dez-" corpos é Filon .. ,

"., em, Pórto AlegÍ.-.e, e pen�'itnecia nestá Capi,tal 'a es�
quei da Paz''., Nela' eu' reg!stra.va o,' � _�. ,Na manhã seguin,'te me avisaram '.

'

d'-
' '. ','

. .,- per:a e ,que retornasse de BrasíJ,ia o Chefe qo, Le.pesado' tribúto que q�rlin110s ��ta,.V'ã.A que, Carlinhos:e�táva:' fuhoso' comigo,
.

'.
. "

.

.

pagando ,à sua versatiJidade;.-....Venden. Não .era '';erda,de' encóntrarrio�nos: no
. g·�slativo. 1}.o.tomar conheçimento da entreyisla con-

do utiUdad�.s tão dí;spal'eS"' quanto' a;:; mesm� dia, t.om�ni6s .u� café, e ·êle.,' _cédi�a :P�lo í�l'escl.ent::> da �Á:SSC�bléi!1 np Rio e ,�lo,
du.as' ��itadas<,,··i

•
- .

",." , ,�'.',
_.

deu' .bôas" gàFgaÍhadas;,'; Qú�tn se ,inipacto C,à;lsado nos :rpeío� al'�l1i�tas locais,: no. en-
.' ';Noutr9/,�'fa, por �xePiwci", Carla-'7 queimou foi o pessoai ligado aos o Sr. Ca�los Bl!-cbt;le '��.iffSS)C)u:'� :;�, �nse ):pa-�os' d-éSenvolv�a j�nto';'a wn cadá�' dois· empreendimentos, canceland.o a ie('�' i.úevitoivef"., ..., ,

VIÚ; ..."em ,perspectivá - e ês�e c/:úiá-' publi�idade no jornal. A;';te� q].le co- i.. ,

·vêí:'<o' env"'nos dois ,sentidos', da pa' meçasse a· rec·e.be.r.' ·cartas, ,end.erecei
lé,t-:ra: ,

estrito e lato - mas', ·ctesen unia, a mim mesmo; dizendo o qué.
voLvia"'sua. rica a:rgq1i1ent.ação, 'ü:'l)e' presumidamente as �éssoas' '.oiendi-,
"gocio câminhava rápida para t.ilTI Íe. d�s O'ostariam de me d�er. "

,

,
" ."

._ {. ti 1 .

Paz", liz desf,êcho,' quando lhe, sobreveio': ,'1 Enfim; "O Jóquei áa 'paz" l:tcabou,
Na ocasião,' me pareceu que haNia .te�.tação, de espalhar uàu�:s, b()rbole- poi- sugestão' do 'MarcíÍio, 4ancio ú

um ,defeito 'no enfoque sob o qual tas "sôlJ'Í'e o tu'm1,llar moI).õlogo. "Pois tulo .as> meu livf(õ. Carlinhos passou
era apresentada a mensagem: ora, bem;, Car�in:h!Js . envolveu' ,o' ombro ,ao ser litisconsorte da,;vminha causá'
depois

'

do sol e depois do mar,. do �liehte, ,�s,tic6� o braç'?' . di�eito litel<ál:ija, Nc;>s, n'ossos' . .j_l�tiinos encan-
o que vem ns' medida é 'um,11 Brahfua . ·como �uem ,cjescerra. a corb,na: dQ ho- tros, sempre me, saudava com ,'1'j
e não uma camp.a. Contudo, não me',

. riz<;mte, e 'Ó" convidou a sonhar: -:- "O .mesma pergunta: ,-"Como' é� estamos
meti no enrêdo - até porque eu ja- .

senhor já 'imagtno].l? Além <;lo' t'udo ,vençi�J:).do bem?":' ./

mais teria umá sugestão melhor pa-, isto, "" o sjl-encio;; a" siml_5:J.icicí'�de, a/ X' X :{{:
,ra anunciar mercadoria tão. inorto- . ig-tial�0dê 'de tod9s ',-: pois todos se-- Anteontem, áo rec�ber a notíçia da.
eloxa, ' r,�o's .,ig·ua:is, mais di?, menos 'dia -. morte de Carlinhos, formulei men.

Dias. depois, no .ent�nto, Carlinhos _' a.,:,n1Í\sica' clássica 'e respeítos�,' em talmente uma i.ndagação que não se

San�iv;a, ao me comupicar com .,ú:m off, aJém de tudo isto a comunhão dirigia a ninguém senãó à' nlin11a in

a:;;peqto ,süICeraIy.I�;1fe �na:\;reii'o ,que;' Cal?, á�, natu�eZfLtl
. a.tl�a�éS do Verde conforrbÚ:1ade: �:el11, nome de (lue

es&f.lva. eolócando. q,ç6es do Jóquei, �em a menor concesslio. a' nrátn:.lOres desígnio se inoculou em tã:ó bela fIo!'I'
, t, t ' '; ,,�-., ••,.. i ....

" )". 1 .', •

\ ". ),
,�ClulJ'.' dE: FJtirHú.1ópoli�:,e do citado e;ou�ril;s íigur,'1ções de'fqualidade,'du 'o.terríveligernien .'(;[ue 'a,forneceu?,n
cemitério. íac�'escenta�do que, "'quem'

I vidosa - enÚto o senhor'" vai ;isitar Ninguém ,-:ai me qar €SSa resposta,'
não morI'Ía num, 'morria no outro" um ente querido e deSCortina aquê A compensação, se posso dizer as
- ao me contar isso, Carlinhos dava- le verdor, o sol se vai pondo e os sim, é que o Jóquei encontrou a Paz:

<;luto qUe anunciava - as imaglsns I

eram ;dy um o'caso' e, fala'v1'1-se justa
mente de t\ÍIIlulos.. Na,da ml,lito sutil,
ni�s em todo caso, válido, O pessQal,

",

se machu,cava no, texto: l,lma voz

grave, apoiada' num fundo musical

de filme d� Boris' Karloff, ,'1ssegura
va que.,. depois do sol, d'epois do,
mar. ,. o telespectador não tinha na-,

6('1 de melhor a' fazer senão adq1.rlrir
o seu apartamento pan( a eternida·
de no Cemiterio-Pm-que "Jardim d,'1

,Paulo da Cosia Ramos

.,

I

,

A crise da Arena

A Arena catarinense viverá hoje; possivelmen-

te, U111 de seus dias mais delicados entre todos os

que se passaram neste ano político. Ante um di

ma, de tensão Indisfarçável, os parlarríentares que

'integram a bancaria partidária' na Assembléia acer

taram um encontro durante 'o qual poderão ser

tomadas medidas'de ampla repercussão no setor ,polí
tico estadualz Em pauta um pronunciamento. feito na

Guanabara pelo presidente da Assembléia, consi

derado difamató,rio e anti-ético por alguns setores

de prestigio; na ala sítuacíonísta, e cujo texto foi
, .!'f,

dado a, .p�blico através de órgãos da imprensa es-

taríunl, \;..,�.
'NCJe'�(o� Chefe do Legislativo faz sérias denún-.

,."

elas contra seus próprios' companheiros de banca.

da, ating;hjdo inclusive a membros da Mesa da As-
,

sernblera, Apregoa a renovação política e prega a

,derrubada das 'antigas lideranças de seu. Partido no

Estado. Nega\t unidade da Arena e acusa de serem,
...

. I
..

msínceros em seus propósítos os homens que com-

põem a agremiação rnajorttàría em Santa Catarina.

>E, pOr fim, afirma expressamente que a onda de

cassRçõe� -de nlandato� ele prefeitos" que se 'o.bser

va no Estado, é arquitetada por grupos olígárquí-
.

•

•

•

i •

. cos {ta A.rena, sequiosos de permanecer' à f�·ente. do
.

. "to' f

êOÚlando polrtíco; estadual.,Tudo isso - corno êle

fUcsmo ·f�z qlle�tã,o de crrfaiizar - dito co'm a res

'j'wmiaJJilitlade de Presidente' da AssembléiJ,l.. '

quer qüe seja. A miss.ão profissional é que IJ.OS·
, -"briga/li c{lméntar 'o fato, colõcando..:o PQrém no
'. .' . I

aato â;P�llo .em que o obsérvador consegue disnn-
, ..... l' ."

•

. �i-r. ():,�reside.l1te,do Legislativo � homein da .Ar,e- "

< na, lidei" prestigiado em alguns .setores de sna agre-

"',..(
,

1

, '.

/

"
l'

. Utd,o é' (lu.e ,a "paz', armada'" Que' se vinha obselvaw
•

I

\. I..... �
• ,

,

do 'deixou de ',ser.' "p:az": . A menos que, em, ,última.

rn.siâ:Í1�ia a �aJ:inha d� to.ndão do Governador' Co-
. '.-), ' .

,
... ,/ .

J.om}?o' Salles, -..:., Cle que é o comal1dantç 'suPrcnio' ,

,da nau are�:ist� - COl1Sigâ, 'a,tref�cer�i' llit1; "im�)QiI':
"

• r
••

� ,.
,,, '.' .'

do aos litigantes unia out:(,a conduta,
'

, "-'
,

t·

Desilusão

. 1. :....

'.Oposi�ão �FlJr�e
'I

,

" Os. �eptit.ados Djàl�ilir DalpasquaJe e peU'lin, Pei
�ôto fíllio estiv{'�'a�l� eI:tl R�çif� part-ic,ipando do sirmí-'
n}�rio' proínoviclo' peló, Dh:étório Regional dh' MDB
jit\ PernàmbilC�. ·��IJ.llã os,' p�'l'lail1e;1tarcs �ssumi
'rão a, h'iblU\� 'da ciSS�JU,blé�i "para ressaUar o ��gni�
fi��do do ctl:nçlave e' ,as c�nclüsÕes a que chegaram

"

,os b<;l.'cres :Oposicionistas, consubstal1ciadars na' "Car.
ta de �ecifc". Dirão qlÍ:e o lHDI? deu plais· �11l lire-
cioso pas-so IW sentido eta conc�ituação da filosofia
·pártidàJ:ia.; e. qu.e a pr�ocupação' ,iJ�ll'a. co�n a dou
trimt ficou mais' �Ja;'a com "0 '�stabelech�iento de
alg'lll1S; ohje�i'vOs. perl'lianel�te's; .

,

'. 1.'
•.

-:
...':" '"

�

".'
•

•
,

� .."t::
, "

Sérgio Lopes-
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TRIBUNAL
,

RESENHA DE JULGAMEN'I'OS comarca 'de rnilinleoou,' agIte. Luiz te, a ambos, sendo o L"X·off.ício para
A Primeira Oãmara Civil do 'I'ri- Fe1iP� Jopge,e agrçta.'Socl�e, A,ssi,S.. íncluír na condenação os juros le...

.

xmal de Justiça do' Estado de Santa tencíal da Ofi,oia.is -.dç :Exército . - gais ela 'mora, a partir da citação e o

Catarina, em sessão ordinária 'de S.A:OEX. voluritárío .para determinar que o

quinta·feira, dia 'l° de julho, julgou Re}ator: nes. MAY FILf,lO. auxâío-acídente seja pago a partir
os segUintes processos: Decisão: P�r' votação unânime, não ,da 'da��i da perícia judicial., Custas

1) Apelação Cível nO 7.003" da 'co- conhecer:' dO"recu-rso, per incabível na / �ormà da lei.
marca de São Joaquim (2 vol.), aptes, 'na 'espécie: Custas pelo. apelante. AcÓrdão: assinado na sessão.
Ary Pires de Camargo e outros e

. 'Acórdão assinado na, sessão. 8) Agravo de Petição n..2.318, da
apda. Odete dos Santos. 5)' AgrayO' d.�. petição. n. 2.185, . da. comarca de Criciúma, agrtes. o dr.

Relator: Des. MAY FILHO. comarcavde trrussanga. .agrte, o INPS Juiz de Direito da 'P Vara, "ex-of-
Decisão: Por votação . unânime,

.

e agrdo•.José Lora BQava. '

./
. f. fício" e, o INPS e. agrdo. Pedro Ja-

converter o julgamento em dílígên- 'RelátQr:' nes., 'IVO SELL.. cint�" d0s' p'assos.
cia, e' determinar a volta dos autos Decisão':

.

Por votação unânime,'. co- Relator: Des. IVO SELL.
à Procuradoria Geral do Estado,. pa- nbecer "dos. agravos .e .dar 'provírnen- I' Decisão: Por votação unânime, dar
ra que sé pronuncie. I sôbre o mérito." 'to" .em parte,' ;ao' 'recurso e�-ofticcio, provimento em parte ao recurso

Custas a final.
.

para ,det�rminât � que" o ,'auxilio-
"

aci-·. ex-offílcio,. para incluir na indeniza-
Acórdão 'assinado na sessão. dente' seja ,'pago. a partír : <i:R, perícia ção a multa de 25%. Custas na for-
2) Agravo ,de Petição nO'2.214, da jUàíbÍal,' mclumdo-se' na condenação ma da lei.

comarca de Urussanga, agrtes. O' dr. ós" juros, de ,mora"de' 6%, ao- 11110, .a Acórdão" assinado na sessão.
Juiz de Direito, "ex-ofÚcio" e o partir. da cítação,' -mantida' no" mais 9) Apelação de Desquite n. 3.551,
LN. P. S. e agrdo. Antônio Dcri. Cire-, a sentençà· agravada, Custas' ,Da ror,.. d,a comarca de Floranópolis, apte. o

li, ma da- lei''',
. ,

': , dr. Jüiz de Direito da Vara ee Famí-
Relator: Des. MAY FILHO. .: Ac�r�ão as�in,a:dp -na. sessão.: ,

lia" orfãos e �ucessoes, ,"ex-offíclO",
Diecissão. Por votação, unânime; ". 6).' A.g�avo, de ,.peti9ã? n> �.188. da. )

e apdos. Zenito Domingos dá Silva
dár 'Provimento em' parte' aos .agra-: C0lnfl.,rca· 'de Urussanga, -agrte.vc INPS E! sua mulher Lúcia Damásio vene-
vos. Custas na forma da' lei. . e' \agr�Q:�:Maii�l Elias: ' :

"

'; ';.' ra ela Silva..
\

. Àc6rdão assinado no sessãó. Reiatór.:\,pes',,: IVO· 'SELL.... '

�elator: Des. MAY FILHO.
. 3) Agravo de Petição .no .2.382, .d,a'·,:, l?ê6i�ã;9':: :P0r: '!�otàção.;·urlânirn�i: con� "'D�yisãÓ: Por' votação unân,ime, ne-

coma�ca, de Orleães, agites" o ,dr.' Juiz; yette:, :0"" ·j�g.�.�tb·f em' d�i��ncÚl,. g�r }provime�t1) à apelaç�o. Custas
de ·Direito, "ex·offício" e' o' LN. P; S; para"cqmpletal'">a· .. Íl'l�trttção. do 'pro- pelos' apeladQs ..

e Rides' SoU:Za e' ágrdos: Rides Souza çes,SC;:' 'Cüst;àS, a ::finaL' "

':. . "
- ,ACórdãó

.

as�inado na sessão.
Je o L N:P.S.'" '."

.

,
, :Ac�rdão"assiiiatdo' na '.sessã,o,.

" 'liO) ,Apelac;ão de. Desquite' n. 3.553,,
_ Relator: Des. MAY FILHO.. ' .' 7,).'.:Ag�avo: de ;'Petição ,"n;" 2.2�2, <;ia 'd� conia�ca"de florianópOlis, apte o

.
"Decissão: Por- votação . unâ�irn:e" çom.ti1rC�;. '(te: o.rle�s.;·

,

agbtés. '"o' dr.·' .�;r. JUiz .qe pit,eito da Vara de Famí
negaor provimento "aos agravos,' ·párã· 'fJWz ,de ,Dfr,eit0;."'.�ex-officio'l e '�{INPS li�;'ó:rfãPs. e Sucessões, "ex-offício"; e

cbnfirlpà'r a sentençá, "rec0rnda: :' ". ',e.'ág·rdo: ,Eqga{·'Péreira;· .'
';

.. '�
.

'ap'do,�: "Edson Mariano Henrique da
.

Custas na forma da lei.
.

, 'Relato.r:, I)es: IVO: SELi:', . ,.' SÚvetrã 'e �uá mulher A�a
-

Maria
.'Acórdão assinado' Dft. sessão.

'

'

.. Decis�:' I'qr;' �tação'. uxiãnime, .co�, ,- ,Corbetta da Silveira.
.. 4) _Agrav0 de Beti.'ção 'n: 2.557; d1_t, nhecer do�,r'eclwsos" provei-" em ':par.. :;. ,Rélator: Des.,MAY FILHO.

, "��, ;,-' " , ..
.

DE JUSTiÇA
Decisão: Por votação unêníme, 00- marca q.0 Joinvillo .apte. Atílio Za

gar provimento à apelaç;Jão. Gtl.Stfts. n�t\tto
.

e apc;ia.· Itabira ReHorestado-
pelos apelados. ra

.

e Agríeola Ltda..
'

Acórdão assinado na .sessão. Rélator: Des. ALVES PEDROSA.
11) Apelação de Desquite n. 3.272, Decisão: Por votação unânime, dar

da comarca de São Joaquim, apte. o provírnento à apelação, para julgar
dr. Juiz de Direito, "ex-offício", e procedente a ação, condenar a ré a

apdos. ielício Baggío e Nahir de Sou- pagar a indenização pedida na iní-

za Baggio. cial, acrescida de custas e honorá-
Relator:, Des. IVO SELL.. rios de advogado em 20%. Custas
Decisão: Por votação unãníme.vne- pela apelada.

gar provimento à apelação. Custas 15) . Apelação Cível 'no 7.754, da co-

peIos apelados. marca de Lages, aptes. Aneênio Pe-
Acórdão assinado na sessão. dro Bruggmann e sua mulher, e apdo.
12) Apelação de Desquite n. 3.438, José. Va,ldflmar Bohne.

da comarca de Joínville, apte. o dr ..
,

Relator: Des.
, A;LVES PEDROSA.

Juiz de Direito da la Vara, "ex-ot- Decisão: Por votação unânime, ne-

fícío", e apdos. Otacílio Pouchirolli e gar provimento à apelação. Custas
sua mulher Jurema Maria P.ouchi- pelos apelantes.
rollf

.

16) .Apelação Cível n. 7.769, da co-

Relator: Des. IVO SELL. marca de Carnboriú, apte. Nelson
Decisão: Por votação unânime, con; Edmundo, Uhlemann e apdo. Carlos

verter o julgamento em diligência,' Sens.
para sanar as irregularídades nêle Relator: Des. A�VES PEDROSA.
existentes. Custas � final.

.

: Decisão:' Por votação unânime, ne,

13). Apelação de Desquite n, 3.547, .. gar 'provimento. à apelação. Custas pe
da comarca Itajaí, apte. o dr. J1Iiz lo' apelante.
de Direito da la Vara, "ex-off'ícío .... 'll

.

.i7') Apelação Cíi\{el n. 7.801, da co

apdos. Almir çes;ar. Florêncio' e sua:- marca de Curitiba!los, !lJptes. Alzeri-
mulher Jacira Silva Florêncio. � 'no Rosa e' sua mulher e apdos. Jo"
Rela-tal': Des. IVO, SELL. y::i'I}0 Rosá e liõua mulher.
Decisão:. Por votação unânime, ne- Reiator:' Des' 4LYES PEDROSA.

gar prov�mento à apelação, ressaI-
. Deçisão: Por, votação unânime, não

vado porém a claúsula que isenta "0 �oimecer· do tecurso ,por dncabí!Vel.
marido .da prestação de alimentos' a' �stas 'pelá;' apefantes. .

mulher e a revalidação 'dos sêlos na'

.

'l1D
.

Apelação" Cível n. 7.969, da co

petição inicial. Custas pelos aWla· lJJarca' d,e Cóncórdia, apte. José Hel-
dos.

_. -I' -

lei e. alXio..Ávelino Ferrari:
Acórdão. assin�do na sessão.. 'Relator: Des. MAY FI�HO .

14) Cível n. 7.õ82,

gar provimento à apelação. CusLas

pelo. apelante.
Acórdão assinado na sessão.

19) Apelação Cível n. 7.980, da co

marcia de Criciúma, apte. The Lon

don Asserance e apdo, Expresso Cri

ciumense S.A.
Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Por votação unânim-e, co

nhecer do agravo no auto do pro
cesso e da apelação, para negar-lhes
provimento. Custas pela apelante.
Acórdão assinado na sessão.
20) Apelação Cível n.. 7.777, da co

marca de Joínville, apte. Lloy(i In

dustrial Sul Americano e apdo. Brau
lino dos Santos. i '

.. '�.1. \

ne-

Relator: Des, IVO SELL.
Decisão: Por votação unânime, ne

gar provimento à apelação. Custas
pela apelante,
Acórdão assinado na sessão.

. 21) Apelação Cível n. 7.797, da co"

marca de São 'José (2. vols.), aptes, e

apdos, Indústria' de Papelão e Pol
pa de Madeira, Ltda., Pedro Paulo
Sens, Fr,ancisco Bunn, José Bunn e

suas mulheres.
Relator: Des. IVO SELL.
Decisão\ Por votação /unânime, ne

gar provimento à apelação dos auto
res e. dar provimento, em parte à
"da -ré, para reduzir a condJnlação
das perdas e danos a Cr$ 15.838.33,
,acrescida dqs' juros moratórios de
6% ao ano,.a partir da citação, man

tida .no mais a' séntençâ apelada.
Custas na forma da lei-.
_Acórdão

•

)

...
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o se,u
prrogrrama

CIHÊMIÍ·
SÀ:O JÓS:f:'

15 - 19,45 e 21h45m

Reginaldo ,Farias - Rosana Tapa
jos

PRA QUEM nCA":.. TCI-tA'U
Censura 14' anos

17 19,45 e 21M5m'

Alaín Delori' - Mirielle Dure"

JEFF: o HOMEM MARCÁDO
Censura 18 anos

CóR'A"rJ

15 - 20 e 22 horas"
Pierre Etaix - Annie Fratelini

ESSE LOUCO' AMôR

Censura 18 anos

RO:XY

14 e 20 horas

(Programa Duplo)
Marlon Brando - Ewa Aulin

CANDY

Geraldo Alves Renata Fro'nzi

SAuARIO MINIMO
Censura 18 'anos

JALISCO'

17 e 20 horas

Robert Vihare - Gina' Lo11obl'igida

JOHNNY, O IRRESISTIVEL
Censura 18 anos'

GLúRÍA

17 e 20 horas

Renato Aragão' - Mária Claudia

BONGA, O VAGABUNDO
Censura 5 anos

RAJA

20 horas
Peter Martel -" Lela Falana

O COLT QUE NÃO PERDOA
Censura 18 anos

SÃO LUIZ

, 20 horas

John Me Lian - Loise Ober

A C;ORRENTE DA VIDA

Censura 11l anos

TELEVISÃO
I

TV CULTURA CANAL 6

15h15m - Teve Educativa
16 horllS - Clube Junior

17h50m Elas e Eles
18h45m O Meu Pé de Laranja
Lima

19h25m

19h30m

19h45m

Bola em Jogo
Noticiário

A Fábrica
20h30m - Simplesmente Maria

21h15m Café Sem Conçerto'
22h30m

Mar

23h30m

Viagem ,ao Fundo do

Mercador de Almas

-"16 horas - TV Educativa

16h40m - Clube da Criança"
17h05m - Seriado de Aventuras
17h30m Mulheres em Vanguài:'-
da

18h05m - 'P.atrulheiros do Oeste'
18h30m - Agente 86

19h05m Minha Doce' Namorada
Tele Esporte'
Noticiário

O Homem que' Deve

19h40m

19h45m

20h45m

Morrer

20h45m - Discoteca do Chacrinha
21h55m - Noticiário
22h15m - O Cafona
22h5fim - Gunsmoke'

COQUETEL
Domingo,' as 18 horas a Direto

ria do Instituto Brasil Estados U

nidos, no 6.0 andar do Edifício

Zahia, recebeu convidados para o

coquetel em comemoração ao dia

da "Independência dos Estados

Unidos da América".

0--

RECADO

Senhor Nélson Pessoa, Guimà�
rães, secretário da Sociedade Re-'

creatíva 17' de maio, lamentável
mente seu convite para a festa de

sába,tlo, com desfile da boutíque
"L'Elegante", chegou bastante tar
dOe. .Fico imensamente grato pela'
atenção e 'estarei ai em outra 0-

portunídade. -,

0--

Nossos cumprimentos a Eleni.,

ta e Carlos Eugênio Koerich, pe
lo nascimento do garotão Gui

lherme Benjamin.

0--

!<iUC1-\CA

Finalmente chegou a semana

do t'ão comentado Festival Uni

versitário 'Catarinense da\' Canção,
que terá início 5.a feira e será

no Ginásio Charles Moritz. A pro

moção terá sua renda destinada
ao "DCE';.

--0--

Eliana Guimarãe§, foi a favori

ta no concurso Miss Brasil 71, e

recebeu a faixa manto e coroa de

Eiiane Tompson, para represen
tar o Brasil no Conc:rrso Miss,
Universo.

0--

BAR OSCAR PALACE
"

O bar ,do Oscar Palace Hàt-el
téve' um excelente final de sema-'

na, com o shaw· da nossa querida
Neide Mariarosa, que não se pou

pou; cantou e fêz os que lá esta

vam, dar aquela animação ao bar.

,-- O
DEBUTANTE"
ROsa' l\t!<Atia: Werner Miranda,

da cidade df! Llagümt; represênta-'
rá aquela sociedade' no j

Báile
Branco do Clube" Dõze : de Agõ'stO,
dia 14'pr6xirIl'o'.'

'

I

-,_' 0'--

Qt11nta-fe!rá: ' em" Pôrto
'

A+�gre,
o costureiro Lenzi, será apresen
tado a imprensa gaüéha e' a socre"
dade.' com' elegante e bem movi
mentàdo CO�J.ll'8tel.
OS compromissos sao muitos,

mas, agradeço '0" COrlyftEl' do senhor
e senhora k'tauj'0 'e tudó íareípa
ra estar lá:

-- O -'-

Quem será: a Rainha dó' Cén
ténárío do' clube Dozé de Agosto,
que

'

receberá o' títul'O dia: 12 pró
xímo, num elegant'e' jantar? 'Fa�
ça suá inscrição na' Sécretárta ,d'Ó
Clube.'

'

� �.',��CLUBE'DOZ,f;
0--

Hoje .às 20 horas no' clube Doze
de Agôsto a Diretoriá' do Clube'
que da inicio aos festejQS do
Centenário da tradicional socieda.
dade, recebe as 'Debutantes Ofi
ciais do BaIle Branc'o� para:' um
coquetel. Logo mais vamos cõrjhe
,ceI' as lindas 60' meninas-m0ças
que vão fazer seu "debut" dia 14'
do próximo' mês.

0-.. -/

COQUETEL
:Pr' senhora g.overnador Colombo

M'achado saUes; sexta�feira. rece

beu no Palacio
. Agronômica, as

Debutantes do clube 7' de julho,
'

da cidade tl'e TUbarão, com', um

coquetel. Dona Peyse Werner Sal-
1es, sábado 'estará' na noIte de':
gala, no Club'e 7 ,de' julho, c.omo
niàdrinha' dos: Debutantes.'

o
, i

Quinta feira, a" socíedade de Tu�
barão com imenso pesar, acüll
p''lnhou Q sepul.tamertto do' sr.�ói:
lanâo Francallac6i.

. I

0--

R'(.)éc'�'
"Fbi bastanh� movimentidà
noite de sexta-feira; no' RUcca;!'
quando seu proprtebãrio 'fêz' a ínau-' -,
guràçã(/' da' simi)lltioa <e acoüí.etlb·' ;

ra Wísquería R!ocêa. Gente' btiBt,
ta, elegante e a mocidade 0b�a> r

vã de alegrfa,: entusiasmaq-a, com
a interessante decoração. Bêto /

e i,
'Moreira,- cantàvam e todavarn vio'-'" 1

Ião;' deíxandnn
'

militá' getroo' com'
água na' boca,'

--o--
O j govetnàdót' do' Estad'ó e sê.'

nhbiá'; GQlbmbó' Máchkd'ô" S,(I.11é8;
quinta feira recebem, a visita" doi
governador do Paranã e' senhora: :
'," I • .

., I I

HârO,ltl'O' Leon pJerés _

e ,e·',o gO'vef�;I:'nador ' do Rio Grande' dó Sul e'l
�

senhora Euclides: ,Tridli.ê�: Nõ""
Palácio

. Agto'nÔmicà;' os governa40';
res dos estanos vizinhós" serãó'

.

"
.'. 'Ih'Orn'enagellé:i'os com elegante' jan-, .

tar.

0':--

CASAME�TO'
Renate!�imbàu 'e'"WIldison" dé

Barro'!:\" nos ,convidam para' seu, ,';
casamento às 11 horas do ,dia. 17: :

próximo, na capela do Coiégio Ca-
"

tarinens-e. A' recep'çao aos ,con�

vidados será 'no restaurante M:'â-'
nola's.

-0"--
c:EooM'iuli
Movin1entam-se as sOCiedãaes;

Oatatinense, paranaense, paulista;-!
carioca' 'e gaÚcha" pl:Íra o gtànde: ii
acontecimento marcado pata' diá'; .�
16 próxirtro, em nossa ci<tàde' laiI� ,

çamento do maior �mp�Í'mdirrierr_' t
tó tunsticd do süf, d'Ó País'. Á\
elegante' recepção sérá' no' 'salão:
de festa do clube 'Doze de Agusto, e

será' conhecido o morium�ntai 'ptb�
jeto do-; arquiteto d�lrlos' Ftàitêi's.:

�.

co' Valente gue t�m o' nome' "ceh,:,
'

tro TUrI�ico, Comerciál . sãl:'ita'
Ca:tàrina)'.

-- Q-,--

,PENSAMENTO' DO :,lJ1A:;: O' m��
rito perde' seu brillto ,qiJllnd'6' êle<
meSmO a si' se

.

elbgia:'

,I>

�".e"". '

::-, '�
,

:i � "

:! '� ��
"

Em sessão realizada a 1<:> de julho, 'Q Tribunal de Cr$' 2.'9Í8;7(); SàlÚl-lg' S: A: 08; Cr$'� 1.'569;'90, ,Livtát�léer.
Contas do Estado, sob a Presidência do Conselheiro Nelson p�pela'ria Modêlo Ltda., Comercial �pem:ac' L'ttla;-' Càsti1{)
de Abreu, examinolj 123 processos. Estiveram presentes Ltd'a.' Ü; Cr$' l:20,O';O'Q; ,Luzn>t:a' Ltdá:' 10;' C�$�!�ÚU5;tiO�;,
os Senhores Conselheiros Nilton José Cherem, Vice:'P�e-' CremeI' S. 'A\ '14: Cr$",3J60;oti; Emílio '.Riorftah'ó'; s.' A:' 191' ,

sidente, Vicente João Schneider, Leopoldo Olavb E'rig, e' Cr$'� 2.088,2Ó', S. A:' MOinh'OS lÚ'{)' Gtaildenses. 11S-� .,:••• ,�.
os Auditores Convocados, Raul Shaefer e Cados .Bástós

.

C�$b 981Úil,' Cêra Brilho: Ü:i2; Cr$" 1.032;70; Gráf,íea': éO�:
Gomes. Presente, também, o Procurador Geral da Fàze:lrd�, tinenÜ, l'ip.ogra&fu' Canarlnh6;'"Grafo;g :L'tda�, Gtáfica�'e!'P:ãl"
Wilson Abraham. ' p�raría Metropóll:tana. II' - ENC*MINHAOO' À' ORIGEM!

as expedientes examinados foram os seguintes: TJ; '1062:
EMPENHOS SIMPLES ,C:O'NSULTA�

1) Isolados: I - JULGADOS LEGÀIS - Moinhos Reu" Interessados: ENtAMl:NH1mO' K' D;Ei]EGAf�G); 'DO"
nidos Itajaí S, A., Comércio e Represen'tações G_ -sbcats' TRIBUN,AI:-' D� CONTAS' DA. UN1ÃO:' p'reféítúra" :Ntúru<
Ltda., Elson, J. Rios Ltda.

. cipal 'de' .Barra Velha�j
2) Coletivos: I - JULGADaS LEGAIS N':("FOlÚ\fA' APOS'ENTA-bciR'íA:"

,\ DA INSTRUÇÃO. � Rois ns.: SF: 3945, 3910, 3a76>3!úí.' Iilteressados: JUiGADO' LE�AL _' Co�ef�r" �'A'vilá'
SA: 1944, 12i9, 2693, 3151, 5153, 488, 487, U08; '!ih; 73'9, Fernandes.
1631, 3890, 278, 1406, 3152, 3888, 2104, 3150, 489. SE: 3779, BAÜAl'�tÉtES�
3988, 3907, 3849, 399i, 384,4. SSI: 3811, 3!HS, 3860;'3809,

.

Interessados: I � APRaVADO drpi;RECEIt V:A' n"is'>
3807, 3864. GE: 3966. PG: 3897, 3965. STO:, 3956;' 3954', TRyÇÃO�' Junta Comercúll' do' :!tstat(o; Tribtlnat' �f Jus,
3872, 3871. SJ: 39.74. II - ADIADa a JtiLGAMENTo: tÍça, lI' - ADOTADO O pARECER DA INSTRtJçk0;�' Ma!
SF: .3948. terni'daéÜ�' Teresa·"Jt�rriós.
EMPENHOS POR 'ADIANTAMENTO éONT.RATb'· U:)CAÇA:Ó' DE 'SERVI(OS' , I

Responsáveis: I - JULGADOS LEGAIS - Prefeittn;;<t, Interessados: JULGAbO LEGAl; _;_ Leda' Sampait{
Municipal de Ipira, Prefeitura Municipal de' Brnç'({ def 'RENOVAÇÁÓ';;_ LOCAÇAO) DJ!:': sErRv.l(·OS'

} ,

Norte, Prefeitura Municipal de São José.
,

,�� I�tereSs,a.do: JutGADÓ LEGAi :_ Nl'lgtíi- Xu'ne:'
,OESPESA ORÇAMENTÁRIA _A LIQUIDA'R

.

,,',
.. ':�{�� Res,tis�(j; ,DE' c\:)N",:�A"O- .DE L:OCA�A,b" lie":sl#R'\i:its,:'Interessados: JULGADaS LEGAIS NA FORMA,DA �' InteressadoS: ANOTADaS ....: Airtoli Carpes; Wilsói'l"

INSTRUÇÃO: Helenita da Silva, Nagib' Aune� J'9ãó' P'�drô
, ,,'1; d,�' Silva.' Campos; Eliiab'éth R�is" Adema,t· Ag<>stil1lIo; .AD.'-

da Silva e outros, Leda Sampaio, Mai:Íll do Carmo Fr.a! tôrlÍo' Béjtista ,Júliior;' 'Mária ,da Gta�'a' Pícóili; Lad tB'bSo;
goso, Construtora e Investidora Sul, Brasil Ltdà: -, Aderbal' J: Zunino';' João' Carlos' R:bsa;\ Jorge' C.' iákiér;t" '. '.� f .

EXERCíCIO FINDOS. Mal'Ílim T: G. Baram; Maria S; Arruda' Ady VieÍ:rá' Fiiho
interessados: I - JULGADaS LEGAIS - LidÍa P�h- lVÍ:�ria T�re�a' Coinelli, Merci Faísca; Ira:é11def B�állctiini:

chiniak (: outros, Lourival BOl'ja, Wilma'r Dóiriin-gÚes; AlUe' Ruhens s'. 'FeÜpe',' Biáülio' Estatal' Filho, s�bllstiã'o" 1t1e�
rico Luiz Longo' e outros, ldálio Nery S'chtrÍldt, .w!rcÍ dêlro�l', Márcia Dia:s 'd� Noronha:
Faí�ca. II - DEvaLVIDas À aRIGEM: Manoei J(>ib P'RESTÀÇÕE"S DÊ' CONTAS;
Bittencourt, Harison S. Herdel'ico, Walmor Pereira. ui' - ,Re.spd'Usáveís: JULGADós' LEGAIS' - Hârol(l�é ti:
saBRESTADa: Alícü� Maria Haas e outros. p'êdernelra's; Fébiand\ói BOing, Preteltúr�l Munldp:ãI: de
CRÉDITOS ORCAMENTÁRIOS Sào",Lourenço d'o' Oeste; Celso' R. dos S'antoS; HatO!d(),P'.Interessado�: JULGADd LEGAL - Decretos SEF...,.. Pedérneiras; o'sn'ira' França, HeItor Luii SclÍe, DiilVa' c,
7,6.71/203 e 207. F-eiício, Jqsé" Constâncio dê' Albuquerque; Haroldo"P': :rfe�
LICITAÇõES neiras; asmar Oliveira, Lúci-o' J�i;é' Perln,' cÍiildldo"'.Rodia;

Interessados: I - JULGADOS LEGAIS NA FORMA Luiz Alves da Silva; Humberto P. Vieiraí Aai()li:, 'MlIXtl�;
DA INSTRUÇÃO.: Respectivamente, origem, rilímeto di TibúrciO' D. RUreirão, Terezinha" c. Dutra;' Élí6a" Mlfria'

, licitação, importância, adjudicatário: TJ, 13lfi, TJ, 1329:' Simas, clãudió' Mattôs, .Arrrràhdo A. Pereirll, Liane" illÍ!
DCC, 137, Cr$ f).615,�7, Lauro Lemke. HGCR, 01, '., .. , Siqueira', M:àt'ia. das Gl'a'�'ai;' Silva; Mercidés' R . .,Plrêhêéb}
Cr$ 1.770,16, Rossifil Inel. Prod. Plásticos Ltda. 06, .". Wilson Luz.

'

•

91&
Augusto Bu.chl.'·

,.J

OB'RÍGAD'O, PELF;';
A HOMÉNAGEM: DE' DESPEDIDA.

"Obrigado, pélé", 'é o título da .músíca que a�a�a de ser góvadJi pelJ" ,

conjunto vocal MPS'-4 que - segundo recente boletim da Companhia ',B�asi-
loira de Discos - será o esta tiro di) ano.

.

I A música de autoria de Miguel G�stávo, é uma homenagerrl ao màior

'jJgador do mundo, mi sua d�spedida do futebol. e será usada .como prefixo' nos'

��os da .sel�ç�o ,b�'�silei,l:���mês, de julho.
"

,GAL VA1 DEIXAR SANGRAR
,EM ·,L·0NrmES.

Outra nota .da CED. bastante importante:
,

_: G�' C�t� 'd�verá viajar em setembro 'para Loncl�es, com graJaçâo pre
vista. r'qr enquanto está terminando temporada no s�?w "Deixa sà�\'�at:", e.m

'

Beth Horizonte, e já tem apl(esentações marcadas em Brasília, Goiânia e" depois,
em Buenos Aires"

------r--�---
AiLBUM DE GE'oRGE HARRISaN
CUSTARA A �AS'SAR.·

.

,

Estamos, . novamente. numa boa. fase musical, -com bons lançamentos -

,quer' nacionais, ,quer internacionais. Mas convém: citar, que há,' Iançamentos
Je.itos· antes .dessa fase, que continuam firmes nas programações ,de rádio e .na

-preferêncía do 'público- pop,. ,,

Um exemplo: o álbum de' George Harrison, A'II Things Must Pass : Dêle,
fizeram 'sucesso, -inrcialmente, "My Sweet Lord", "If Not For You" e "Art Of r
Dying". Em .seguida, "What Is Life" destacou-se sensacionalmente," sendo, "

, inclusive; -larrçada .ern compacto simples,:recentemente. Além disso; 'saliente-se
que, paral:elamente, às musicas apontadas .acima, mais duas cairam no agrado '

do pessoal de -bom' gôsto:: "Isn't A Pity" (o lado 2 de "My Sweet Lord") e'

"Beware 0f' Darkhess",
" .

Orálbum deGéorge diz que tôdas coisas passam'. Isto-é verdade. Enftefanto,
. com 'relação a"qste mesmo álbum, eu não dirür-que êle não 'passará ',- ,mas que
vai custar, vai.

SANTANA paDERÁ VIR

CURTIR saM NO BRA:SIL.
Esta veio' em linha direta do "Som' Subterrâneo'" para esta', colun'a� "o"

corijunto' SANTANA poderá' vir proximamente' ao Bras.il. Segundo' se info'i'mà:
dbiS empresários do conjunto estão no Rio de Janeiro acertando os ,detalhes:

.A apresentação seria no Maracanãzin1).o, em agôsto dêste ano.
. ,. _.

___.�---,,_----

STÍCR'Y DÁ i
DISeO DE aUR� Ao'S STQNES.

Mais úma',ootinha do bdietim da Companhia Brasileira de Discos':
,

_ C�in d�as; semanas de lançamento nos Estados Unidos, o LP Sti'él(y Fin.!�r
valeu" aos Róllinl( Stones o 129 di'séo de ouro da sua carreira; colocando"se'-tl'iri
primefro .lugar na parada do Bil1board'.

'P'âja '-seu govêrno: o LP "Sti'cky Fjnger" é o primeiro do conjunto' a 'ser
.distribtüd@ no' Brasil, pela CBD.

• ó

_.::..�_:_-------

,PESQÚISA' MI!1SICA'L, diàriamente às 5 e meia da tarde, dentro :do "'MUDaO
J,overn" da"Rádío Anita Garibaldí. Eu, na apresentação.

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

B'BJÓSCO
bMAR

p o.
cARDOSO

Terça'f�rra - 6 de julho

ARÍES"- Exce'j:lttumdo-Ee as ati.tudes precipitadas a que poderá 'estar exposto,
tudo promete um rumo satisfatório no plano de suas atividades.

it{tmo -' as' ,assuntos relacionapos com amigos e viage'ns estarão :muito'
b(meficlar]os hilj'e, em 'cespeClal depo�s das 9 horas da manha � Há'

prob:tbilid'ades de ganhos e surpresas ine?peradas.

Gtl.:MEOS' � Se,us ,Pl'opósifos poderão ser revisados e aperfeiçoados nest� terça�
feira,' ,pois estarão concorrendo pará o sucesso de suas idéias ,a'
influêhcia benéfica de Marte.

CANcER: - Tudo' que disser l'espeito a si mesmo(a), às c�isàs que '1M' perteil·
tem, suas aspirações. e suas qualidades pessoais, receber-ã'o" .,a mais
positiva infhiência dos astros, neste dia.

''LEÃO ....:.. Influência.s astrais indiretas trar-lhe-ão benefícios' neste' dia';' É'
irrrr)ortiÍnte dem'onstrar aos demais a sua capacidade pessoal. Neutro'
pata o' amor.

�--•••
-

I- �

'VIRGEM: .:... Çom' oiimismo, dinamismo- e auto:confiança será plenàmén,te
possíVel �

0" seu su{:esso em tôdas as coisas que realizar, hoje. Boa',
influêüéia pára as viagens.

J!TBR-A:\__:r·Vb€·ê' estafá"prop-enso a melhorar alguma coisa, bem como' àjudár' a'
,

si Irieshio' em algum sentido. ,Assim, aproveite o' dia pa�a cui�dar' do"
setor profissional.

'ESCORP1AO - Deverá fazer, na medida do possível, tudo que convenh,a' pAra'
_. ,.t. aurtieiltO ,de',' sua' popularidade. Quanto aos sentimentos íntíino'S; I

, 'te, �r6cú:tec:'apÍ'jiriora4M� - $'�_ ..iliii.bi Ui.-l'
SAGI .:Nb:id - Acreditando em si mesmo, tudo poderá ser visto sob 'u'm llOIito'

,de 'vlsta.'positivo, à partir de hoje, se não o fêz ain'da. Há indíci0S 'qíie�'
muitas melhorias virão breVemente.

. ,CAPweÓRNIO - Seu comportarrrento e a
,. prudência

idéiàs importa,ntes; haverão de' lhe grangear
inteÍlêsse de alguém' dó sexo oposto.

com que sabe trocar

Simpatias e' dispertár 'O:
( i

'A'�BÁ:Rilé) - Assim como "nem tudo que reluz é ouro", nem tôdas as .'Ofertas'
que: re�'e'ber hbje' serã6' do seu interêsse. ,Mantenha-se cahno{a): ,e�
tranqui!o(a), para p'énsar mais' friamente:

iEiXÊs" � Um aborrecimento passageiro podera surgir logo de manhã; se'
'faiar' de.' modo' brusco com pessoas íntimas ou de sua família�' Muito' I
sueesso'"nà..'vida profissiort'al.· (

,.v ...,�
..

.;.�t' •.
.'.�

..

. ..:�.J:., .

I •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DR. EDMO' BARBOSA SA�TOS
Cirurgião Dentista'

Her'rlo: de 2a. ii 68: feira, das 14 às 19 horas.

Rua Deodor'�, 18 _ Edifício' Soraia - Sala 13

, Al'E�DE PATRONAL, DO INPS

,I

DR. SEBASTllO MARTINS D.E,

MOURA
Cirurgião Dent1sla

r
••

,r)

"',

".'. I

.

. pf6te�e Alta Roi:açáo _ Tratam'ento Ind6t6r[ AteMe

"eola manhã, das 8 às 11 hs. e à tarde das 16 às 18,30 hs

ExcÍusivame,nte com hora marcada. EdIfício APLUB

:sal�u53:_ 59 andar �- tel, 4671:
".j'.

DR. Év.n�ASID CAD."

"',I,' I

Advogado,

Rua Tràjan'o, 12: ;_. Conjun,lol"
QAB-SC 688' _:.. CPF 007896239

'

, "

. ,

RESIDíll:CIl' E� LO,�rES

'y,
I

,Vende-se uma' residência, situada' lIó'" JARDIM

. 1·,rA�UA,çú. com duas salas conjugao'as, tr�.!I.' quartos'
:b�n:ho cozinha dependência de empregada, garagem

'varan�a e est;ci�nament,�; ainda sem' hablte-sê. '

, l.OTES _ Vendem-se, �timo� lates, ,situados 'no'

'�/ÁRDIM ITAGUACÚ com 'água instal�dã, ,tuas. calçadas
,

. .

·:e�dl"enage. pluv,ial..
.

.

.,DIRIGIR-SE 'a rua Urbano saíes, n. 37 �. Fone' 2�8t;

-:<l' ,

',.'i.

,D�. ALDO ÁVILA DA LUZ,
AD'OGADO,

c. p, F. - 001776628�'

\
,

.

CRM' _;_' 583-SC -'- OPF, 00264209?

'. E5t;Estági'ário Maternidade- Escola· Laranjeiras'
,:CHnfcá ,de Sénliôras - 'Pré-Natal - Preparação ..-- Psico:.'
-

" _Prorifátiéa 'Para Maternidade -' Citúl1)gfa
doilsultâS 'dáS '16 às 20 horas' - Diariamente:

, i ,C:bb�ult6tio"..!.. Ed� APLU,B - sala 76' - 7:, an�ar: _

�iAij�O:
-

RE'N'lTO· CO,RREA:', Gi.A�iA�
.l ,: J

::. oi

Ciru�gião-Dentista.
.. ,Curso de .PÓs-Graduação ,em Odonto-p'ediatl'ia pela' Fae;�

',d� Fãrii1, e Odontologia d� Araraqnara-- São.:P-aula.·
,

'C\ANICÁ. DE, CRIANC;AS. E ADOLESCENTES
dt;: 2iIs�às 6a8, feir& .,..,. 8 àS.12 ,e l4. às 19:horas

'sÍlbaàtís:'2 às 12 horas. , .
,

,
"

ConsultbHo"Gáleria COMASA, .4Q �,:p!lar - conj. 40,9'
.

' i.R'rsfdência:,R. Silveira,d� .Sou�a 8 7':" ,1f,p()tis. ,�,

". -.\-

' ,
." ::;-. . ,-'- �

.,,�;
_ r' _:,......

_'� ,II; IlIBÉRTO" MOREIRA AMORllfl
-=-'<;...b�-�-·-·---" ''D'OENl;'A'S' o�- PEL.e'7' ,

,

,rias Unha!!' - Do Couro Cabeludo Micose - ..

r :Mérgta' _;;-.Tratamel\to· da Acne Pele Neve Carbônica .'.

Ilipee1i:!}g":
" DEPILAÇAO

" _, 'ÉFEStágfãrto 'dó'Hospital t'las Clinica��da'UIiiversiEl/àd�'\
,aê'" São' Pa'ulo: .

,

:, . ,'CONSULTAS: Diàriamente, à' partir da!F 15 ,hora","
.

CQNSm}r()RI0� 'R. 'Jerônimo Coelho,' 325 -- Edi'flclo"
,duffeta:._ 2q· andar' - sala 205 -:- Fone 4438.

.

':, f

.
'

.

DR� AR.y.ÔNIO'SANTAELLA�
... ;')

. 1 ' !hOf��sor" de P�iquiatria da' 1l'aculdàde de .MMiêin!t -
',- "

'ProblemáHca Psíquisa Neuroses
, 'DOENÇAS MENTAIS

" "Con'su'ü:6rio: Edifício A�sociação Catarinen�e' di!' M�"
�a;' sa1à 13 - Forie 2'2-08 - Ríi!) Jerôiilmo'Cóelhôt, 3sJ1i<l

. ,,', .

/

- Florian5poIfs -

DR. NORBERTO CZERNAY
C·IRURGIÃO-DENTISTA

,� ': '�mpitÚlte' e transpÍl,lllte de dente� :_: í>e:ptistéÍ"i� t1pe

�riWiij\ pelo si�tema de alta rotação - Tratamento indol�
,:....:� pt;ótese fixa e móvl';l. Consultório: Ed. Julieta, 2"

, .

Jerôn�mo Coelho, 2mf -:- hJ-

: ,\.'

Prevenção do Cânc.er GineCOlógico
Citologia ,Hprmonal
Colposcopia
Esterilidade
'Parto' Programado

/ Especialização no Hospital das Clínicas de São Paulo
,

Santa Casa da Misericórdia �'e São Paulo

Maternidada:-<Escola' da T:Jniversidade Fé�
. ,

. deral do Rio de Janeiro.
Consultório: Eldi�ício Aplub'
Rua dos' Ilhéus n. 8 - l2Q andar, sala 125.

De '2a. à 6a. feira.
'

'Atende: Das. 16,00 às 20,00 horas.

,' ..

'.t II! EU:'Ç"A-: O", '

, .....AI? 1'-, . �, )

CostUl!a-se,pal!a .bome�s, senhor.as, C;iap,ças e ,em' gerÁJll
,- 'MELLOt , CONFECÇiJES"

'

. "

e •• ;. •••• � • , •
'

�

...
�

: (. ,
\

j J

, .. '.tratar com MeUo 9u'dot:la Maria Teresa à rua" AJvilÍib'
;�,'J�C:;r.�iit�,: 34�" �squ\nIl 'com 'Felipe S�h�ctt.- }9" andiir
�' $ii\� 3. - 'Flon e 2272.

.

T', ;

',r

tl�

�. B"AtR ,E RESTAURANTE' ,.

� "":"�'��'JhretM+;fa"'do'CDU:BE' DO PENHASCQ" av1s8I'que, q','
t,I I' 11�1 �'( o,t�IRiEiS1'-AURANTE' estão;�perín�nénteménte, ',à'� disr,

'

�'
mffli'ç1io"dos associados, sendo permitida 8" fx:equêm::i8' �®
\tlílllstá5'�e-put't1i('�lem"ger.al.l,' "

, ,j ""

'

'" Fl9fian6polis, marco/71
A nmETORIA.

"
,

AC I
!

ADMINISTRADORA E CORREtORA D.a·

N.EGOCIO LTOA:
Rua Felipe Schmidt, 51 - Galeria: JacqueUn'e; 7

ADMINISTR'ACAO DE BENS - CO,NTRATOS OE'
, "

LOCAÇÃO" E INTE'RMEDIAçõES DE IMóVEIS
. Profissionais altamente especializados as suas ordens'

VENDAS

TERRENOS
Terreno em Coqueiros a Rua Marques de Carvalho
com' 324" mz ,

2 Lotes' em Coqueiros na Praia do Meio medindo
14 m x 25 m.

Terreno no 'Jardim Atlântico com 32',1: mã.
, 'ferreno a Avenida 'Ivo Silveira medindo 10 m x 28 m.

C<AcSAS"-

I Casa' a Avenida=Rio Branco com 3 'quartos - sala
,

� copa - cozinha _:_ banheiro - área de serviço.
Casa' em Coqueiros - Praia do Meio - 2 quartos

sala - copa ._: cozinha -:- banheiro - área
de serviço,

Casa de madeira - Praia do Meio. - com terreno
medindo 10 m x,20 'm ,

,,'

,

"

APAR:J:AMENTOS
Três' aparta6entos' 'nb : Edifício Cis�e Branco com 1

,

. (um) e 2 td'eis) quartos .:.... li�in'g - côzinha '_ banheiro
-: áre.f d'E!' serviçe ,'

TOTALMeNTE FINANC'j:.õ:DOS
.

'f
'(iiiiiiiíiiiiii

,

j: ; FORMl,t ......
, FORNECEDORA DE;,

MATERIAIS LTDA.
;' "Re'Pr�senta.ç6es em' Geral e' Co'nfa Pi'ópritt'
" R. 'Gãr:r'l,;'iberato' Bitencourt, 1.999 - Estrei'to - ex.
�t

)

P�stal 821 _ Fone 6693
, 'i. 'Materiais de Construção, 'racos, LambrIs, Papéis
". em geral', S�cÕs"d,e p'aIVill, 'Sácos'de Plásticos, 'Material

. Gráüco, . Recravadefras
-

pará 'Iat�s retlondas e baldes,
'/ A.tquivó' dê 'açti·; Prateleiras desmontáveis, Pasta' sus·
'�I pensas, Carbónos'e'fÚas'de 'máquina:,
i·
,:�-

OSMUN'DO' WANDGRLIVr DA�
N'ÕBRÊG,I, ,

(ePF ..:..= ·OO184420íl)'
Párecere's' ce' 'Consoltas' :Jurídica!!

C: lt SICíf!l_li tEM!.' .

(CPF - <fI)1948329)
A'dv6�aéih:leS1!1; e�2a. insfâncla�....;..<Justiça do·TrabalhoJ

,
" '. ,_ ,

c' Atentlirnetlto"aO' Interior
: ESéHt6rio!·'Praça;"XV' de ;-N:ovemb�o,
!

, Telefone ,2511
: j·Flóriai'l'Opôlis

.' Dts. WILDEItIR'O CA1CAES" I'

OSNI REGIS
MARIO� CLINICO DA SILVA

,

'

Advogados ,

Ac. Ri�ard&t, MliC(e't: ';Cas,ca'&s"
,

' ,� ..

Sbli'citaClói' .
.

. f '
'

,

'M�Í1dados de? segu�ah:çà� 'a'ç�e5" C!� cféspe19; d�"
'desquite, po.ssessórias;' 'dê ÍJso'capfã()�j',de ·c·óbrànÇ:a, de...
indenização, testàmerft9� usu'frut�;,' irÍven�ários, etc.

Áções 'cÍ"imi'nais: Questõ'es .t"ab'a:lhistas' e ,pi:eviden
ciáriâs:' "R'etllrsos' e' a1:bh1'panh'amento de' prQéeSSOS
p�raMe' o Egrégio' TNliúr'tal" de Justiça do Estado,
Cónsulfas e '�áreêéres. "

,

.

x
EH: Jorgê'Dáux'- ranj. 4 (sobreloja) -'- Tel/ 4303: I

.
R1I'a� d'óS Ilfreús� esq�' A:raúju\ Figqeiiéd-o. .

/'
.

c Ex_:p�'cliehté: das 9 às' II e das 14 às· 16' horas: '

, \',CPFs: 0'O't834li'09 - 000100491' - 00'26'71129,.
" ,

H �?' ,'I

"

I

Re�fát'lral'lte, e' Lancfro'nete

. AnUIRIUS \

Hestaurante: 'a la 'carte - peixe', camarão, SIrI,
o'strn, carne,' .galinha, bebidas· nacionais e estran;

geiras,
Lanchanete': a la millmta - sorvetes, \ cigarros, '

b�mlJOns; "salgadi.nh@s, . sucos vitaminas; sanduiche,
I

I 'dnce,?c AMB'IENT� SELE�,IONADO'

ÊUIF,tC'IO SINTOS: DÚM8Nt:' .

CRS·350;00;.
,

'M-ensais situado aó lado' da Praça' Santos' Andtá
,d'e 'prazlf,de' entrega," marçe de' .1912,' com. as mensali

. dades acima seI)1 entrada, ·financiados em 15 anos

às' suas ordens., " >c,�:, '" .

'

c
'

ED.
'

SANTOS, :ANDRADE· - En. VENEZA -

.
:ED.: AUGUSTO (PRO'NT0)' - EI): SALDANHA DA

.

'. GAMA (finaTlCiado em' 15, ,anos) - ED�' VILA RICA
. '�,im. PASSEIO - ED. TANGARÁ - ED. MpRICI

, �:�A���c6�N�iW� ���1:�R���t!t:� En.

,

" ". .p;àl',a, in�o�m�çõ�s' e :�end,as A Vende?Ora :ci� :Apar-
, tamentos Santos Imóveis Ltda·. Praça Santos Andl'ade
'n�' 39:'::_: 'lQ .��;dar �' Fori�i 23�33,53,. 24-14:88; 24:149i,
�24-,í��? é • 2:i!4'�'62 � ;C�ri���·a., . '" , , ' , , ,

'
.

:'1' � L�,ij:?rá�io,.das :8. à,s ,��:;hora�, .. inclusi:ve aos: sábã�
. ;' dós; . d@I)1<ingOll. e feriados.

" "

, .
,

, ',' ,: ,Nti�':7 febl1'àrrms' nas' réfeiç'õ'es>
'L;'_'�ij.l{tL

PROHfil

A PRONÉL
Resolve seu Problema

, .'
:Ruâ 'fenenté .Sflveíra,"n. 21, sal� 02, Fone 4�'63.

B6M ÁBIUGO f
.

'

Rua., Ilel'miIj:io, Müié!!. câl!� com 2 quartos 2, salas, ,

copa, ,cb.sinha, blnllleiro, garagem, 'v�ranl:la 'parte de')
tráz, sá!ãf' bànfiéivo? layaiü:l'aria" 2 quiwto�,-' cosínha chur
rascaríae tétren'(hde. 360 m2; construção \

18() m2.
- )CANASVIEIR;AS

, Lo�al 'Jardím
'

Mátilâil(Jià,' '3 'lote!! de 1.26(:) metros;,
custo ;."Cr$ "18:000,00: ' , l

'C'Ii)NTINE,NTE "

,JarUim. Continente - Lotes .entr,� a ,rua� . SI}'ntot·
Saraiva: é Av. Ivo SÜveii·à.'·'

.

A""P' À 'R-"t· A M"E" N;T Q S
EIi)'IF!ICi�" '��H,C:'ÔN" '

, cónf �ipahciámento .ern 10 anos pleno: centro. âiV
. eídâdé "aeJlaaró.::dl>"'l1e1ltto. 'Própi\ie pa�a casal séN,l filhoS"�

.
Oil p�,$�oa .só."A,' me�her oferta do momento para em-

I prego' de capitál:
'

�'
" \,' ,.. "

"

" 'eI!)I'ATCIEP"J,OS. NeiG'A'" , , ,

Apar.tíllnent;ó' pal'B':pr,onte entreg-ar .preço fixo sem"�
�eaju�t�, (,.",',., .. ,. I'

' '.
..

'

" ,,�apsão '�!l., ,AvenÍfIâ.· :rrômP.;slti, ,�. 48, gran�'!s,f
'l!a)a�;,c�arlG,es quart9�; líwíng.: 2 banhe�ro�, ,'iependen-,
c1a�' ,Q�'" emp_regail,os, . garagem,' construçãe; em, terrcn�;'

,

de ,25 t por ;50, -métJ::o� J'nladradOI5 no melhor bairro'; resí-
"

denctGN�i�:fJ"Ó�Olis:
.

' ,Esftd;hô � , '"

',�'
..

'.

,

; ÊDII::leIO�DAN.16LA. o, ,,[
:' '\ GríiRde, .,lojll: .para , fins. c.omerc.illj:'!, ,lpcIlI�zadll� tom"

"

áiea,:d�' ;:grand.�; Mrisid'�de habitacio,nal na' rua Amtat
Gariba:l'd,L�'ii� '3�,' pre�ti dê' oeasiãó, parte 'ffiil:lIícifida;c ,

, ·'GA'S;4!(S'"�",CEN:r.RO
p�AiÁ DA '·SA:UDAQES ..

.

, ;Ca5ãn� iià" praiá' d'íls"'Sa.udade�j frente, para' o' mal',
,I �onstriI.Jdà "e.1h 'térr,enu 'di! 609 m2.' Preço' Cr$:.50:00o;bo;,

com {il'lápcia,meiiit.o. "
..

·EBfFI'CtO 'NG,RM)\'ND:ve I
.

Bit)· ,6tirpP';llP�tai:ri(lútó nlJ Praia, da, Sauâadés: 1l0llÍ"
"

há�'�ócml ,3' q'úflrtõ�'" � 'b'anheiros, sala, copa e 'cosilihà,',
jard:ltil ',de, ,in,v�:rh�, 2' viÍiiÍas parà garagem.

,
S,Ã(): J()5!'" ;, "

'. ,

: I
. }ttli!; As�is <Bi'àsil - Ponta de Baixo;' Casa com' 7·

I comRatt.irn�f1tt?s') cOI}i .,,'9�. :�2" r;ec�m eonstttÍida7' ,:�ein,
i' HABJTE=-$E. ÁJ:ea:: �P tifrreno 323,67 m2, com 12 mlS. de
fl'ente,e 27,20 mts. de fundos. \

APARTAMENTO -....
'

ItOjA"S�' "

'

" ,. "

,

:Édifici�(J Iilih;a,JJnili TÚá",João' 'Pinto'. Vendo 5 l'ojá�",

em �a_., ,lo:eªç�or'B()in 'préçó, .

.,' /(l:UG'ÜE"LJ· '. ,
"

,

..��iio ,loj,ãt'nb 'tçíiff�iI.)",Bííl'li'a� em la. locação.
, ITAGtlASSU ",

.

"

,

',.

, 'çÀSA-'eom'40i.!! pa�rqe.r\ti,s. tenrto na ,part�:!lti'P.lú1or1
S�qJ:l:aftóS. liv,ing, .Cqp�l ,casinha:" 1 banheiro .. parti! .infeJ;iôr;

� s.ala .da eôstúiM d�sPéifsá;. lilvàlideria: banneiró' areli dê·
; sêhtICO;�, áté'jj" "chilS1)tuÍda;'- 227.29'" m2" áreá<

.

terrenQ<
í 3'ã6\85 m'2,'._.,:·.:.: :.1 .. : "

.

"

, i��srh�5tfÉÍ.:· é()� ft:entê "Ara a e:;:t!"gil.á' fédér�l '

e' fúnrlÔs'-ii&rà' ii 'est'fãaíi"Estaaí.üil, Uina' Chacará"côhi Jua!' .

, \'1

�: ',' "CA1JEIWUS", JUVENTUDE '

Broébtrali v, "E�'pífiíis em" Arame' ou Plásticos
, I

"

IcAb . ...,'· LA61:r _......;, ',lf.tÓnados _, Ctomiídos
,

,

,lIi4ue.ÍÍ'os::'doin uma e duas 'r�dàs "

".'.
, '

• IéAiLÉX:(AutOmático�) I

,IC;.::U ·,.i.�i�aftstriât�.,Com�.f�iÓ kUxi:liad'õra Úaà.
'.' '.,R�,�J'€Qei�úr)Nên.Qi'."�60i[�ô.� Fonês:'349 e'361. �
"ex,;, 1,>OS'tat, 1m· ....., 'l'eleg.; ICAL ......; Rio' do Sul '':__'�SC'I �1"

,
'. ',.,;, '

fi

, (

I"
Distribu'idÔ'Fel'n' .Fledanópolis

'

COMERCIAL APEMAe LTDA.

Rua Deodoro, 7
..

- fone 4084.

/

ONU:!:;ÉDMER BE:M EM
. FLORIANÓPOLIS'
í..anch'ê' Bar e': RtJstâurah18�

�:o''" ·.·B·� 'liA; O'I· " ' . -I l:I.
, I 1';' . ,!: .,J Co( �:

Lót�5'prontó&;prcongtlidJli,.Rápida valorização - Z6nal
A1ta: PrôiÍ:tm'ó",ao 0àm-p\.\'s" LÍlrtiversiw,ió;

Entrádll Cr$ 500,00 - TI". Tlradentft�, � - 19 andir.

Vendendo

éns� de' niâdeftâ'�ml�iTeflo 'de"14cmil metros quadrados,
senim ,120 'metros para' estrada Federal e 80 metros 'Pela
Estaddal. €1'$' 40:000;00. I' 'Erl'i)l-F'f'elf!)�PR-e;It)'ENT6
'. Apartamentô

"

tipo "D" nu' 110 anelar clt quarto.
Sáfàj copa. e cosínhaê. bânfikiró,; quarto de empr�gada IIcom"b-anhe\i:o área: de' selviço ârea constrmda 58,00 m2

. f:di;�t;Qi:'AJ�TtíR: t' r,
. '.' ,

Apartamento com 1 quarto, sala, cosmha, han�le)ro.
qÚiü:to .de empregada com banheíro, área de �.erVlço.

,

RIO iDE,JA'NEIIRO .
"

',VeMo Um aparfamento Reqüeno no 30 andar de �
pl1,é(lio,' nÔl)o' -Í).a�'ruiÍ"';13'�rat�"\Rib-eirõ, n. 316 r?r .' ... '

Cdli' 40.000,00,' oU 'pei',mu-lIo" por apartamento em Flo-
tiÍiÍ1ópolis.:

'

, ,: ':_ . ',' 'd' ",. ,

. EEHF'tCIO ITAJUBA - COQUEIROS
"

, Nihpr'aia :dd Meo,,, APéjrtamento de 1 e 2 quartos,
entte,ga �a.té ,'dez'l:1)Dnro, Gr,ande' fifi,anciamento

'

.

�êTiR�NQ·&'.
Jí te: 1 ., �

EIRiÔS,.. . .. .... .... . .. , .......•
..

:
..

,

"

:unHr"fãbulQsa" área' de' terreno na ,Estrada
Vfélh�.>.'.�. B1l:rriü�os;·· córri:1fuhdos para"-o mar. Preço de

oeasião('
,

t " I� \1"
� A#ART�M�NTÕ"

Eb'l-W=rCI't:»PR:E>&IDEN:rE" "
,

A'iMiftaIDeÍlh�, Tipo; "D" no .129 andar, ,co� 1 quarto,
!'aJ:a ·i;\�·,:esté.l:r. e, [antar, 'COP!)' e cosinha, banheiro, depen-
d�ciás'.de· etÍ1p�Qgaaa. .

, .EDI'F..Jcro,' F,rOR'I�NÓ'POUlS' .

'A;'p\jrtameil't6' com· 3 ,quartos, 2 salas,.l" 2 banheIros,
cosiltl1â;l d,i�péJ;J$,,}\, b�nhEÜl'P.: �" quarto de empregada.

.L'AlGQA ,DA CONCElÇ,AO
,

v, .

O:shl' btti�á; casa' aé" material em terrell6 de

1§�: ml!!ffo!r;"
' ,

nt9s" (

Nà'�raia :dIlSa.ud'aqe ,um terreno' com 10 'por 27 mts.

'óttJfRó' .

'

. p,;,'
R'Uil"Boçaipvá, n: �22g;> càsâ 'cohl 500' hl2 'de construçã�.
'Casa va d,e Alto Gabatito, na,.rua, Rafael BandeI-

raL�'
, "

�11f5.oo0jbtJ'ide\eíítl1áaai'sald0 a combipaJ"
,e "',

' t; , ':', \; /; �
"

,"', ' .'
\,

Sito�lf1!i.1:!$ ':�el Gap'ela, te1'r.eno medindo. 1Z por 30.
c"A�lE'"fR'i�'" ", .. ',.'". /, ,

, ��'eMif:�'é;u*r'Ó�i'!i1'tr.t�rr�rtl); em CanasvieÍi'a 'medindo
.zd;ob �:: �ít®ó\b'ar�ilâ:' ,.

'

'�ED.íF-í<tIÓ ',I;T�J(;J;B:Á:
' '

. LqJA:': ;�. E�tiuin�:,:;:';:';cQúí"55�74;metroS' quadrados.
OÍltra itú>m" 62;�2 '. m'éttos

.

qi1adra'dos.
'. EO iF'[tlIE1!'irDE>'N;tt"'MÂ'R'TtiÁ
sifo ;,af�,FUIi<:B�t'ê.{;e.s.�Jli,Hi'or; esquina com a rua CeI.

"

, cÀrite;J1oJ; ;,l\1�sqú,Hiá;,
"

Apartamento .com 3 quartos,
'com. ,120 ;m:e'ftós 'de ',área' 'construída mais a garagem,

. ·fi'ilãnki:Úlo> .
.' " '

.
.

.

ÁPA'íh:�i:N"-o. "c ': ',,': "
'

. Ru� e: Aifuiráhfe "'_NlvüiÍ ,:._ ..

Apartamento c,Om 126
rrietro�; 'éiha&râ'dos; 'p'om' 3 q!1artos e outras dependênciàs.
Fina,nciMo. :'131'$ ;;2ti, éÔo\bo1t dé� entr'a'd�'; ,

TERRENO
,;F;,i15uÍosà áréá. 'em ITAJAf com 4.092.388 metros

quacl-filciôs, 'com' úthà' 'c'áilli' '(Te m'a1:Iéii'a de' 6 x 8 metros .

,cté6 :..::.-'119'48 ',e' '1.903:" .

"

, "

,�
'>

.

.
.

ibÀ.t!-:J6l� .

PINTO,' 3�' ,;..:.:: CA'rXA' ?OSTAL 269

·r:'b,N�S'::�33,:n,!i964�..;..!. "F1..'OR'1A'Nó'POL'IS - Il:.HA CE

, .SANTA 'CATARINA - 'SA-NT� CATARINA
,

'; P�ÓGJt(À.V�'�P" DE' SE(;U�DA A SABADO

6'.'à�:6�S5fiiili�lis�'RârrcI10' Alegre' Com Portã01JnhD fJ

; R'ort'ê1rhilia�
, '

", �\:
>

:l,' .Y. . '<.'!

7' ;às �7;;45 Horas.:· Desperta' Malandrinho (EdeglW8
�*n�s§iS)';' "

' ,e ',' .'
'.' ..." -( ," �', ,

,. :-

8 ,à:s�9;OO hótas: ..Mannã· Suave, Manhã Tranquib
@p���s ,F�!h:Q);' i '.'
Às:,IJ:30, 'hó�às: �Ánifa'NotiCia' Show (Aldo Grangei\:o1
9:,:à�:9;05'hm:as: Anit� mí Parade
9;05,!às':9f55::ho�áS': Feil'a ,Livre' (Fernan'do Linhares)
Wí� ãS�,io�55; ner'as:' ,Nos, IDbis, Às lO (Borges Filho)

, ."'� .1 ;, I' :. � � -

.

,-o: 'A'is:::J:f)�';I:h0his:" A>l?ita' Notícia ,Show (Aldo Grangeir«
;".'

. :iiãt';ili;5S:h�r.asd;>iscoteca- do�Ouvinte; (Evaldo �to)
_;_;, :)fk)'2·i,fu;k�; .. * ,()pimão 'de Fernando Linhares
_.:.. ., A�/rn;OO';hera$; Atualidades ,Espovtivas (Evaldo Bento\
-:. :� '�í2'�5� hÓr-as, ,�u'dade Javem
,_'

'

�Nk7m;t3,o, h{�rÍas'!' An�ta'N-otícia . Show (Aldo Grangeirol
_:. li���iiâ� �llt;5'5 'Wl'aS: Itiscjovem' e Campeõe3 do Disc,

,(i3ieool& Dafuiá�ni) _

'.

. .

'�;14tt:�()iãsií 'Comuni'éação" (Carlos Alberto Feldmann]
Rs 14;05 ,h�rns: Society em Destaque (Celso Pamplona)
14��10'"àS, 15;25 horas: Rua da SucessQ 1.110 (Fenelon
p:amiani.')

....:I.. *!ll'� 115,SO",h01'as:" Anita "Notícia' Show (Altlo Grangeiro)
15,35;às 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Bento)
17 'às 17,55,,'horas:' Mundo" Jovem (Fenelon, AilgustlJ
Buechler éi,'Oel�o' P'àínploná')
ÀS Ul horas: Bola na Trave (Brígido Silva)

- �"]Í8\O� h0râl;�,: .Ntu'!i.frd'li:aes·Esportivas' (Evaldo Bento!
._!é i-8\:15'·à�)18�5'ho'ra�;' Q:repúscido Musical (Evaldo Bento)

A'iI',18;.30 horas: Alt'itá;"Notícia' Show (Aldo GrangeiroJ
i9 ,às' 20;,25 horas: Agência NacIonal e Mobral

20,30 àS:'2:1,0't1tIlfor3s: ;,:Mfufiirla�; dê' Hoj'é (Jesse Júnior)
,
'

, M'21,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
'2�)[OjtPÜ" 2il55ii h01'as'!, Sáu(lâde' Jovem (Je�sé Jiínior)
22 às' 22,55 horas: Música para 'Milhões (Jessé Júnior)
2�,05 à!l 24 l'1orá!� !S'blleptpL:A: (Neide Marirosa e Cesai'
Sfruve)

" PROGRAMAÇÃO, ,DOMI'NICAl;
:7 As8 ,hora�: Ze'catau Especial (Waldir Bra!!l!)

- 8;1'às� �L Mras:· Sertão em ,Festa

9'l»às�. �o,: horas: Domingo Alegre
..... r& às, ;n,Jj5, .bQras: ,I\:Ióbral
- í�l;HLàs l�OO' hOi'aS: ,Musical

'l!;OO.!,àSi lljOO': ,Pll�da: Esquema. Nôvo
14' às,14!.5 ,horas: Favuritas do Show. da Târde

- 14;45 ,à$' 18� hpras: Tarde, Esportiva
18' às �O;OO hora!:!: Geração 71

2{(t.� ,21,00; hpras:. Coisas N'ossas
2,4.. à� .. 22;OÓ ,:hatl\s:. Músicâ ::t�ara Milbõe!!

.....: ,22} as 23.óO:hOl1as:, Som Subterr;ineo (Egeu Simas).
.'" ",

': ·tuI.la·CERfRO
-...,e.. eUà i,ránde com 4 quartos, 2 banheiros ISO

«1llii::.péildê,tmà's�de"'empregada� gai'agem. Tratar na rua

C.H. 14élo Alvám, 19 ou pelo fone 4'704.

.1,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Auto
,

,,;�-

VENDEJ TROJ.:A E COMPRA

AUTOMóVEIS
COMPRA, TROCA E VENDA DE VEfCULOS

/{,
1 Variante .Azul Diamante "OK". . . . . . . .. 1971

1 Volkswagen - T.L. Azul Diamante "OK" 1971

)1 1 Volkswagen Branco •.. : ; ..• ; '. 1968

�,I 1 Volkswagen Azul •........,... ...••• . . . •. . .• 1968

1 Volkswagen Vermelho •.......•• '0.... .. ... 1968

1 Volkswagen Vermelho - 1.600 • . . . • • . . . • 1969

1 Volkswagen Beige Claro ................• 1969
1 Volkswagen Azul � .. I 0.......... 1967

1 Volkswagen Cinza 1966

1 Volkswagen Vermelho o o ••••••
' 1965

1 Kombi de Luxo "Verde-Pérolab 1969
1 Kombi Std - Cinza 1969
1 Kombi Sid •••.••....•.•• • • • • • • • • • • • • . • • • 1963

1 Corcel Luxo - Branco Coupê "�"""" 1969
i 1 Corcel Std - Branco Coupê •••••• .'..... • 1969

1 Cercel Std - Verde 4 Portas 1971
1 Rural C/Tração 4 x 4 - Verde-Pérola 196!)

1 Opala Marfim Dourado _, Std •••••••••••• 1970
1 DKW "Belcar - Azul .Lilaz ••••••••••••••• 1964

RUI:\

• FINANCIAMENTO EM ATIl 30 MESES
A. 'COELHO AUTOMóVEIS I

'

liJoão Pin!o, '40 - Fone 2777 - Floríanópclts l
"

ii --�� I
1 I

I
r" VERAl'lEIO'

,

'.'•.••.. , .. ',.. 69
VOLKSWAGEN , , , , , , •. , • • •• •• •• • 69

JENDIROBA AUTOMÓVEIS

�UA' ALMIRANTE LAMEGO, N. 170

, F,ones 2952 e 4673

�,1,� OPALA Luxo 4· erl , '-,..•.... , •. , , ••• , .'." .... , ••

ESPLANADA ••.. ,.. ,."., .••••••.".,.,., •.•••
-

ESPLANADA • '," ....•. " , . " " ' , .•• , ••••

ESPLANADA . , , ...•...••,. , , • , , . • . • . . . . • • • 67
GALAXIE ,., .••.•••.•••••• , •••• 67

g��������,r"'i��ji������� �:
FORD F-600 •. , .,; ,'.... ,...................... 66,
LANCHA A TURBINA

-69 1

69

mi

FINANC1AMENTO ATÉ 30 l\1ESÊS

11967
'1969 I1969

��:�! 6�1��ell�� '.' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : �:�: I
Aéro Willys , . . . • . • . . . • • 1965
Aéro Willys , . .. .. .. • 1969

Pick-Up Azul ............•.. ,., ........• , 1969

Dist,'�uidora de Produtos Nacionais Ltda. (Dipro'nal)
Departamento de Vendas

Fone: 2197 - 3321 - Felipe Schmidt, 60

Dí�BORAL
.> I

Volks Vermelho
Volks Beige
Volks Verde

64

71 '

RUBENS ·ALVES
li
I
I

REPRESENTAÇõES, CONSIGNAÇÕES, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, TRANSPORTES E COMÉRCIO

,\ EM GERAL

RUA SÃO JOS�, 426 - Fone 6412

ESTREITO - Florianópolis - Santa Catarina

RELAÇÃO DOS CARROS'

Galaxie ..................•.... ;,....... 68
KOlnbi - OK , .. , ., o • 71
TL - OK 0 ••••••••••••••• ,•••••••••• 71

Variant ; / .. '," . . . . . . . . . . . . . . . 70

'Volkswagen . < •••••••••••••••••• ,. • • • • • •• 69

VolkSwagen , . . . 68

Esplanada '/. , .........•.......... , . . 69

Regente , ,.......... 68

Aero 69,

Pick-up Wíllys OK 0...................... 71

Caminhão Mercedes ......•• , •••••••••••••
' ,66

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

I

I
I
I

Corcel Coupê
Itf '

11

lb .".....tt •
-'

tsr'_' Mo

Caminhão Ford ., : '

..

Corcel OK , .

... ,., , , , 69

•

ve

, IPIRAHGA, .AUTOMÓVEIS
COMPRA VENDA E TROCA DS VEICULOS
Rua 7 de Setembro, 13 _ Fone 3886 .

I 1 Voli,swagen o • , ••••••••••••••• , •• 1963
1 Valkswagen ,. 1964

� � ; �::�::;:� ::: :::::::::::::::::::::: ;;;��
I j

,,..........,;;....
.

r�
-

..

ur-:_-

NOSSA CASA AUTOM.ÓVEIS
R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis r

Comércio em geral de automóveis -.compra - venda
- troca - financiamento

Volkswagen , " 1969
1965
19.69

1968,
1968
1964
1960 I1966 I
==:{g

Simca , .. , ...•.••..••
'

Ford Corcel - 4 portas o ••••••

Volkswagen , . , , .

Volkswagen o ••••• , •••••••••••• , ••••••

III, �:�:::� ��: :::::::::::::::::::::::

�;iCk_UP Willys ..

: ,

..••

,11

FINANCIAMOS ATI!! 36 MESES.
MEYER VEICULaS LTDA.

Rua Fúlvio Aduccí, �97 � EStreito
Telefones 63-93 e 63..89

AUTOMóVEIS
AUTOMóVEIS:
OPala - Luxi - 6 cíl, Vermelho 1969
Simca Azu] �Turquesa ..........•.• , . . . • . • • 19.63

Esplanada,Azul Celeste , .: : . .. •• 196!,!
Simca Tufão Azul Turquesa " ..•..•• ,...... 1965

.

Esplanada Ouro Espanhol " .. ',., ,.:.... 1969·
Regente· Br anco" Polar , 196.9 r
CAMINHõES:
F-GOO ••.•••••••••• , � .'. , •••• , •• :, ••••• , , •••

·'F-BOO •.•..••.• , •...••••••••.•••

'

•••••••• �.:

1956
1959

r:.;:-=--- . -.
. I.

I Comércio de Automóveis e

Acessórios AP'OLO Lida.

Rua Dr. Fúlvio'Aducci, n. 1045 - Estreito
,

Fone 6284 _:.. Fpolis. - 5C .

Corcel Coupê - Amarelo '
.. ; ••• ' 1969

Corcel 4 Portas - Abacate
;

.-
'

. , 1969

Corcel Coupê - Branco ..•...........•.�...
isss

Volkswagen - Branco .. o •••••••••••••• , ,.. 1969

Volkswagen - Beige Nilo ; ,... 1968

Volkswagen Cereja :' .. .'. � , 1968'

Volkswagen - Branco :: ,. 1966
Volkswagen - GeJo ,. • . • • 1965

Volkswagen Vennelho. . . . . . . . . . . . . . .• . • 1965,

Volkswagen - Azul ,........... 1965

Volkswagen - Vermelho .....•..... ;...... 1964

DKW, Vemaguet - Vermelha •.... ,.........
1963

DKW Vemaguet - Amarela •..........•.•• 1963

Karmann Ghia - Azul o • • • • • • • • • • • • • • 1969

Gordini - Azul ; ,..... 1964

Gordini -, Vermelho 1963
Aéro Wmys -:- Verde � ,

' 1964
Aéro Villys - Beige , .•....• ,., •• , •...•... , 1964
Chevrolet - Azul , � • '.' .•• , � • 1956
Ford - Azul .. .' , .. ; •. , , •.• , • • • • • . • • • 1955

Simca - Verde Abacate ..•..• , ••..........•

Fuscão OK - Branco ; ...••... , ..•• ,., .•••
'

Opala 4, cilindros - Branco •.........• .'.'...
Financiamento - 24 .:_ 30 ou 36 meses

Carros revisados com, garB;ntia

1962
1971
1970

-

I

,.:oc. . ç_ ...� • ,"

I. , "

f '

�,AMAURI AUTOMÓVEIS
Lállcha a Turbina

•

R. Gaspar Dutra, 90 - Fone 6359 e 6632:

Compra, troca e venda d- Veículos

1 Karmal1 Guia Vermelho , .,., ••..•. ", •. ,. 69
1 Variant Branca '

.. , ,'" 70/71
,1 Variant Verde Fôlh� OK ,.,'; ,. n
1 Corcel Vermelho ,.:-�--: ;...... 69

,LVolkswagen Azul Diamante 1500 :........ 71 I
1 Volkswagen Brànco .1500 •••••••••••.• ' .•••• 70
2 Volkswagen Branc0 .. , .•• ,

_

•••• , 69
1 Volkswagen Verde Fôlha ',.. 70
1 Kombi Verde Çaribe , '. 67
1 Kombi Bege Claro '," , ..

'

..•.. � .•_" '61

Entregamos os carros usado! com garant!l _ flnsn·
ciaroentos até 36 meses

'

) c

............... _.-. ""'--��
100. -:"'\ ••-. ,._.. ,� '7..r-....... , .. :tnJ"",U_", ..",�..."..

,[frrr-�_���������.!j�i,���������������"_·
Organização Brasilefra Administração de Vendas S/C Lida.
,

. ,.

I
Rua Tenente Silveira., 21 - 2'" andar _ Coj. 107/109 .

/

.-'� 4 e

Kombi 65
Ent. 3.200,00
Saldo 280,00
Mensais

'I VolIci 65 '

I Ent. 3.000,00

I Saldo 270,00.
I Mensais

I Kombi 65

I Ent. 1.920,00

I Saldo 192,00

I Mensais

Volks 65

Ent. 1.920,00
Saldo 192,00
Mensais,

I Kombi 70

I Ent 3.500,00

I Saldo 600,00

I Mensais '

Voih'7_il
Ent. .4:080,00
Saldo 432;00
Mensais

I Kombi 69

1 Ent. 3.eyOO,00
I Saldo 504.,90

I Mensais

I Volks 69

II
Ent. 4.400,00
Saldo 396,00

I Mensais

1 Volks 67 I Kom1:>i 67

I Ent. 3.600,00· I Ent. 2,409,00
I Sa�do 324,00 1 Saldo 2-10,00

J Mensais I Mensais
-----------------------

I Volks 63 I Volks 63

I Ettt. �.600,00 I Ent. 1 680,00

I Saldo 234,00 I Saldo t68,00

1- Mensais I. Mensais

VoIks 62

Ent. 2��0,oO
Saldo 216,00
Mensais

f Volks 62
Ent. 1.440,00

1
Saldo 144,00
Mensais

,_----------------------�-------------------

I Volks 68

1 Ent. 4.000,00

I Saldo 360,00

i Mensais

. '.. �
'VALDm AU'l'OMOVEIS LTDA� �

Rua'Victor Meireles, 32 - fone· 4739 I
FIorianOpolis - Se.

Regente Vermelho ••.•••••••••••••.••••••
' 1969

Esplanada Branca " ...•••..
'

••••.•••• , • • • • • • 1969

Volkswagen Branco •..•,0........ 1969

Vo1kswagen Vermelho ; ••... : ."•••••• : . • •• • 1969

Volkswagen Azul.'., ,'r : ,. •• • • •••••••• •• ••• 1968

Vemaguet Azul ••.••.•• ' •.... , • , • • • . • • • • . • 1965

Vol1>3wagen beje; 1500 ••• : ......C'........... 1�71
1969
1967
1967
1970
1970

Corcel 4 portas ..• , "
• , .....•••.••••••••••• ; •

Vemaguet Vermefha •. , ., ... '••••• " ....• ,.

DKW Azul ......•.•••. , ..•.•.•.•••.... , ••

Rural WilIys - Luxo ................... ·e , •• e·e •

Varient , , •.• .,.', , ••'. , .,. � .• , .•••.• ,_,

FINANCIAMENTO ATÉ ao MESES

I iM-'1
. L!'5t:t!S!, ; ·1 =�_

lif?_

I i
.

lijjjâ

F-OllC 4414. - ABERTO DIA, E N01;TE.;
.

�����������.�=�

,
I

" II I. •

Koericit S. A. - Comércio d. AUtomóveis
Rua Almirante Lamego, n, 109.

Conheça '�06S3 Nova Loia
R. -Cons. _l\1afra, 20

Telefene 2931 -'2265 - 2027 '
..

Sedan Branco ., ','_' ..•••.
'

.•.••
'

•••••.• ' •. '. ""', '69

Sedan Verde / •..... ' ....•.••• , ó .', ;'•••• ',' .'., ',' 69
Sedan Azul _ ,'. ',' .•..••.•'.', •.• ,,,,'�.:•• , 69'

Sedan .Vermelho " ,..... 68
Sedan Azul, ,............. 68
Sedan Branco .. , '..... 68

�:�:� :;!��oNil�.. '. : : : : :' .: : : : : : : ': : : : : : : : :: : : : : 6668771Sedan Verde Caribe , .....•• , •••. " ., i , .......

Sedan Beige Nilo •.......•.••.•• '.' , .••..'. • • 67

S�dan Verde ': , ...........•. , , . • • • • • • • . . • • • • 65
Sedan Branco ,' , ...••••••••• , • 63

Se.dan Azul
,

" .
"

, .. , . " •.. , .•.• � ••••••• ',' • • • 63
Sedan C�râmica , ....• ' .• '.' ••••• '," .......

' 62
KOlnbi Branca •.. ' •.• ,., ••• , • "" o:.�•• ,';'. ',' � ••• 69' L

Kombi Beige Claro " , • .. • • 69

Kombi Cinia •..••• , •••
'

' 69 i

Kombi Verde Caribe � "..... 68

,
Kombi-Veroe Caribe - ,.: ••• � •• � ..

_

67
KOlnbi Bt'anca' •.• ,.�.,.,;' •• .: ••,••',' ., •• ;� ••••• � •••

,
67

KOUJ,bi ,Cinza . , .. : ... '•••• '0 '••
'

•• ,,' ••••••••••",' ��
,

.. 65

KombhYefde CariÍJe ";"�·�"'."'''i'''''''''''' �,4
KQmbi ��l ·i •..... ".:." .;� �.,. :,.., .. � , 63

Sedan_ Brcillf,'!o 4"portas ',� .. ;"";,, �"';' '69.
Va:dant .'i�ra'nca, , ••.• ,: �,.",,;.,�, ',70
DKW Branco

"

•.. '., ••• �" •

'

" 69

Rural, ,4.7.ul ••••• , , ••••• � • , .:.-••• ó'.,_ ,66

I Corcel Branco ." ••• : •.••••••• ", •• u •••• • .. • 69

�
Corcel Beige Terra " :,.'.u � '69

/

lI)

,I

ALVORADA VEíCULOS
Comércio de Automóveis em geral
COMPRA - VENDA � TROCA
Carros ,Inteiramente revisados
End. R. João' P:nto, 21

Fone: 4291
1 Kom�i Standard , ; '. • .. • 70
1 Komhi Pick-up .. '. ,

' '.... 69

1 Volkswagen Branco •••.. , . , ,
- 68

1 �olkswagen Vermelho 68
1 Volkswagen Azul '

..•.. ,., -.. 65
1 Volkswagen V.erde Birilo , .. ..•••... .. .. .•• 61

.65

c O M A F I-A. S. GENTIL
COM�RCIO DE AUTOMóVEIS FIGUEIREDO

ALAMEDA ADOLFO KONDER, 14 - FONE 2750

Próximo à Ponte Hercílio Luz

VoIkswagen , o., 1969

Kombi ..........•......... ".......... 1966

'Kombi Pic-up .' ,... 1969,

Rural Willys ,., .. , ,. 1962

Pic-up Willys ,. o o • 1967

.Aero Willys .i. ,.... 1965

Aero Willys ...•. ," o ., •• ,. •••• '1964

Aero Willys, ......................•.... ' 1,962
I>KW Belcar .... ,...................... 1966

F-350 .....................•...: ...
'.... 1969

Kombi ...............................• 1966

Simca Tufão .....
,

, ..,,'. . . . . . . . . . . . . • 1965

Opala '6 cil , luxo 1969

Opala 4 cil, : , , .. , .. ,� .•• 70/71
JK Teto Vinil , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1968

1966
1968

1963

JK Teto Vinil

, ')
Aéro
Aére .,..4 O. 0 '" ••••

o • .., t
. .

�
,

- se:!._,

HOEPCKE ,VEíCULOS' 'S. A.'
Departamento de Veículos Usados
A oportunidade de '

um bom negócio
Financiamentos até 36 meses

Volkswagen - Vermelho 1............. 70
70Volkswagen - Beige ••• 0 ••••••••••••

-

••••••••

. Volkswagen -' Vermelho..................... 69

Volkswagen Branco Lotus , 69

Volkswagen - Beige Nilo : : .. : 68

Volkswagen - Pérola . o I •••• o •••• 0'.: o. 67

Karmann Ghia - Vermelho .................• 68

Variant - Branca ,. o .. o... 70

Opala _:. Verde Antigo .-." ,....... 69

Corcel GT - Branco com teto vinil ,...... 69

Corcel Luxo - Beige - 4 portas,............ ·69

Corcel Stç( - Branco - 4 portas ..... ,....... c 69

Aéro . Willys - Azul Cibelis ......•....... , •. , 67

iDKW Belcar - Azul .; : , 0 •••• ' 66

�__�.. .u �\
Ir,

LOBO c��,�l!.S��6V.;' :��:;��T�=:.,JR. Dr. FulvIo AGUCCI, 952 .C', " II
.

Troc.. - Financia - PonTO certo para Bomt�Ne'góclo
, Doçlge Dart � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.70
) Volkswagen 1300 ;., .. , , :,'\:, 1969

V01kswageh' 1300 ..

' :: , '. ,.::.': L 1968
. Komb� 1500 ,: , •.. '.i 1969

Corcel Coupê luxo '; ". o .I;.': ". i '1969
'Yemag�let· " : ,1966, I

I Gordml , , , . . . . . . . . . 1964

.1 '���;h:�:�c���i<T��:�J�:;�" �k: . ;;�;
L' " ,"

",

�
"

,

,lo

CO RA.MOS�' �S8 A"
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

Revendedores Autorizados Volkswagen
'Rua Cei. Pedro Demoro, 1.466 - Estreito

Volkswagen Sedan - Azul Diamante ,. 1966

Volkswagen Sedan - Branco Lotus ,..... 1967

Volkswagen Sedan - Vermelho ..

,
" .. ,. 1968

Voikswagen Sedan - Verde Caribe ,.,. 1968

Volkswagen Sedan - Brailco .'.".......... 1969

Volkswagen Sedan - Vermelho ..........• 1969

Vólkswagen Sedan' 4 pOl�tas - Verde Pinho 1969

Volkswagen Sedan - Verde Fôlha 70/71
Kombi Luxo - Pérola c/Beige Nilo .,...... 1968

Variant - Vermelho Cereja .'.. 1969

Financiamento até 30 meses

VENDE-SE LOtES
LAGOA DA CONCEIÇÃO (P,.nta das Alma!!) Rêde de)

água - Energ�a elétrica - Meio úo. - Frente para o

Mar - ótima Praia.

Entrada Cr$ 500,00 - Tr. Tiradentes, 9 - lI? anelar.

4.

,I

. r
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I.

I
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'! �

. .

�qeerrada no Vale du.ltajafIN:P� q��� ,f�c julga , as, m�po,urBfjas
ª 'ça�e�ru���u�"�S�J�o�!� �ili••�m�!��! :r::â1f "

, U�"m ��=�i��or�����[!o��t��,�!�!�",,'A ,l3a .. Etapa ., ,.' "I' 'O Inps iniciou, em San;', �

'1'
(

t h Ih
.

Com o }.n,tuit<l ;. d.�. apri-: da CiJ.�P\lll!la da Febre rio Carvalho, esclarecem Trombudo .Central, Lontras, ta' Catarina, campanha vi,' .- reitor em exercício, pro- ca, sub-reitor de Ensino

..

e

'.
: j�lgar os raba os, mais

morar seus conhecifrrentos ,
, Af.to�a: . esM ,pi."'àticamente que entre os bovinos vaci- 'Pouso Redondq, Agrolâ�" ressor Roberto Lacerda, foi Pesquisa e José Edu Rosa,

.

. aínda por ttratar-se de as,

. tecnológicos, :um,
c

grupo ;;d,'e ",' ,,' i
.

-

d V I
. '

dia, 'I'aió, RI'O do' Campo,
sando interessar 0& sindi-

in�··'ladà,' no Gabinete da Diretor d'o Centro de Es-
" sunto .pertinente à cadei-

/ \ ê'nceirâda na::Regiao o �- nae Os se encontram: 16.488, <U.

•
-, ., catos :'Ou ';gnIPOS sindicais

.;:,-wt
.

.
�
.' (

trinta alun6s "i dQ" G��1g:i� iw, de ,.Itajll'Í, cujo objetivo touros: 119.668 vacas .... Salete, RlO ,do Sul, Aurora, '. 't d'
' ..' .. .Ó»

'

:Reitpria da 'Univei'sidacle tudos ' Básicos. :4 ra de,Direito Internacional,
Técnic Irídustriaã 'Cür"" ,. r",' .

d t "6 Jg-' b
. ) Laurentino, RI'O 'd'O Oeste, 'na assínatura e converucs d l' d S t C t

.
'

N tunid d 'i
..
d

"

e étit'uar
, :0

..
' '.,' , ,�,:, .. ; . ".'

\,V principal foi" ' o ca. as Ta- ;!, ) ... o OIS, 35.014 novilhos; , nara 11 prestação de" assis- : Fe iera e an a a arma, a opor um a e, o pro- e qu . ; L •

d.ei lVIatalurgj,a.,.,. 'da ;E,scoJil .. '

t
.: d� ,'rebanho animal 60.080 novilhas; 38.623 ter. Agronômica, Presidente" "

" . a Comissão Julgadora dos fessor Roberto Lacerda de- '11 Após' O· encerramento da

'I'écnica '.Tup',.y' "de'.' :J'.o'.·n.'v'.l·'l,l'e,' .men l'J. " , tência médica e ódontól.ó: t'rabalh'os do' Concurso de sol'e')'ll'dade,' : os integrantes•

,.e '-stli iln:Unização. Informa- neiros, ' For outro lado, não Getúlio, Witmarsun, Dona L' . , o clarou que a Universidade,
acabam de programar uma;' ." . . giea, A· Comissão Perma- .

fi M além' dos pesados' encargos d� ,Comiss�b comparece-
,

'. éõés "do Escritório RegIO- foram' vacinados 10.077 Ema,' Presidente Nereu, nente de C�í,1vêh'ios 'v:isit.a�' Mon{)gra as
"

ar - Ru-
,

viagem de. estudos' ào' Es7:: :'. tf�l ilii· éà'mpanha, em Blu- terneiros, em virtude de Vidal Ramos, Brusque, Bo.. I
à diversas, áreas para ,cou: mo Cedo para a 'Grandeza a cumprir sentia-se honra- ram.à Sub-Reitoria de As-

tado de São Paul() e. ·Rio. dão conta de que ,Ipo,ssuirem. .üdade s'uficien- tuverá, Guabiruba, Blume- .

do'
.

Brasil", que visa pro- da em· receber mais urna �sistênçia e' Orientação ao
. , I ,.'

. menali,',', • u,

cretizar. o. maior númerode Janeiro." Na .0pOrtunida,-' 291(068' bovinos foram va- te para receber o medi- nau, Gaspar, Itajaí, Cam-
possivel ,dêsses a�ôrdos','.�S- !porcionar \ ao universitário importante incumbência, Est\ldante quando lhes fo-

de visitarão .,�s. .seguíntes.
,'

.• cl';';a:dos" nos 40 municípios . camento, boriú, Balneário de Cam- a oportumdade de estudo. qual seja, a, de manter ram distribuídas cópias
. ,.

" n t:;arido presenterríenje pêr-Indústrias: M. Dédiní, ,Pi� 'iÍo.r '''u'á [urisdição, onde boriú. Ilhota, Piçarras, Na-" ',' , " 'é pesquisa sôbre as 'coisas com a Marinha do Brasil "dos 'trabalhos .dos inscritos
,

,.- ., correndo municípios- da .re- - - I

racícaba; Indústrdas' �.·om..

·

'i", atu.'aram.,cêrca de Ema vin- MUNICíPIOS vegantes, Penha, Barra Ve- ' , . do mar, o 'reconheciment6 um vinculo' de pensamento 'no Concurse.
. giãb sul do Éstado. i,Santa Bárbara," do .o.est�l f�há 'de técnicos e médicos' Durante a campanha fo- lha, Luiz· Alves, Mllssa'ran- '.

,

I. " dê ;suas riquezas e seu para· o bem da Pátria, pa:r-

Larninaçao. ,�flci911�1. :;; �e:; .. ,. �eterinMiOs. ram
.

atendidos 49.500jI'Ía- J duba) 'Ibirama, Ascurra,

O·'·
.". <.;.

". ;.:' aprovt;itamento econômico. ticipando .de um aconteci-.

��"etat'is� sdantOB'·'�il,d;l'éo'l's'afsocro·.�� VACINAÇÃO dores de animais, ,espalha- ,Pomérode, Rio dos Cedros, '. 'p'e:,r',a','-ri· O',,., ..�,..:., )
,(

d tIDI'Veontom;aql'"olre :.eOmns'cl.PenOIt·'.!Z.aOrbjea-11�0 01' oras, '. '. ,,: DadoS fornecidos p,elo dos pelos "seguintes muni- -Indaial, ,Rodéio, Timbó, Be- A cOlnissão esta integra a "

KnlPp MetálarlP-c.a, :C:attr�Ô s�pervisor ,da Cafasc I
em t!ÍpioS: ..Ituporanga, Petro- nedito Nôvo.

i

doS profesSôres Daniel Bar- juventude acadê�ica das
Limpó; Aços - Vilares',.' rS�Q.

P' d
-

reto, Jaldir Bhering Faus- verdadeiras dimensoes que
BCllla-rdo dô €ampo; B�r: ,

.' ',Rio -das Anhis cultiva cereais cienHficamenle
.

a ra'u "tino da Silva, Aníbal Nu- representa a grandeza ma-

bara Cia. Siderúrgica, ,São ',' '.' .

nes Pires, Ne�de Aimeida, rítma TIo fortalecimento da

Paulo; Siderurgia Bàrra, -:. Cêrca ,de 400' toneladas
.

��écllicqs' agronômicas, ,em senvc-lvido pela Secreta- além do Comandante Ay- soberan,ia nacional e na

�::��;�;KS�::O';�d:r��rgi�: .�::' �:���:�:�nt� 9�!�:�la��� ��:�U�!��Çã: �oans�:����ad: �:ares�� Agricultura e p':..r.... os,segu, e,'..', ..: .' �ha:�: d�a�:��dod�a��U�� ��f�!��:.e do seu de:tino
Naci�!1al, Volta Re,donda'� "'lizados 'êSte ano por 35 do solo, promovem a ele· Se g u n d o informes do 59 -Distri.to Naval. O ato A seguir" falou o profes-
.RJ e EIilbraCÍ', ,São' 'JoSé :a:griêultores" do' Rio das vação do rendimento agrí· município, a área. ocupada Os encartegadps 'dos Nú-

SOl' Dal1ieÍ Bal'reto, mqni.
,dos Campos. ' 'À,l:ita� 'nas' culturas de tri- cola e consequente .melho- por irdígenas e áreas d�l bleos 'Regionais'::do' 'Depar- ).,�:n�:�t:r c:::: e�er�;�:e��:. festando·se honrado em

;g'o' e,'
.

milho; sendo essas ria n{) padrão (,1e vida dos terras' devolutas consti-, :tamento" Regi9rt�i:;, dd Sesi, 'fessor
'

Roberto
. Lacerda, ter sido escollúdo para in-

práticas motivadas' por ré- p d t rurais ele: Rio tuem fontes permanenl@ ��tão, pereõr:rendo as em'
/

sultad6s .o1;>Údos em quatro d�� �:;a:� de revoaelas de formigá,,,,' prêsas' ipd�trihls cata::d:
.' .,.� d

.

ti
.

d' da' efl'ca'cI'a 'do 'Íiél}.ses /. pàra pres'tar: escIa-;.·lavouraS· '." emom;tra vas preJu lcan o .
.

,

�'dndúiid'as d.urante o últi- Combate a' Formig,a contrôle à Saúv,a. recimento.s sôbre a, esc�lha
" , , .. . do Operário Badrão. �e

; n1Q, '"a1'\o', . seguIJ.do !identa- Líderes rurais de Xan- 'Nêste sentido, a Prefei- ,... " ., .'

::';Ho:'s'p,l"f'a'... ·1-, ,

;.çã6.·téCni�a da Acaresc.
.

xerê �artiêiparam de recen- tura e a Comissão, de Ag�'i- Sârita Catarina>.e '·àrien.tar
. .:' '

.. , '.

te treinamento sôbre com- cultura local estão' toman-,
'os dnté,resg�dbS' 'c-!rir PaÍtiCi-

se· equip$j;: ':" .',. :�Il1Íorm�ções procedentes bate à formiga' atendendo do providências vi;;ando: a ,pa,r::�a?·.�9ll(;U��0·1\'\'-."" .;',
,

.',;' V':} , ' '�;; ':':1., 'i �áqúêle mumcípio indicarp. à pl'Ográmiçào' do Proje- )erradicação dessa praga
';., -A' campanha· está. 'sendo

no,· a e '':' '.,�,í ',,'
.

,h:llie 'à! ad<;>ção' de modernas ,to d� Co�trôle ã Saúva, 'de- no município de Xanxerê. ,to,ótdenida' ij·ó.·,EJsj:à'd� /�êl0
"',

' " I, • '."•• ,,::; '" i"" '. .'
- ,

•
' ,jS:r.:'Fraüc�lsco Óíiy�47a,'�sob

O Hospital" U�i;e;���� : ..L - ,'.'.,-, ";Técnicos caj�rinensesl fazem. curso em Brasília, ·�Os; auspíCios';-do' 'S��i 'càtari-
.

No ,'de .Blurri�hau dá- Fun- ,nense ,e :fem seu 'encena-
'dação Uúi�ersidade Reg.io- �,Tiinta e .seis profissio-, .participação de pesquisa- sil,_ Conselho Nacional.. ,<te �e�to màrcado, pai-a' o pró-

nal de. BI'umenau, in,fotmá / �háÍl1 ;da.:�gric�ltura, inçluin- doí..es do Centro Paname- Desenvolvimento da' .Pe- ·;JJilo· dia 16;·quahdO QS re-
, \. '" ' ,1' .

'.' t".' d D'
'.

d F b' Aft
' .

C Ih F d' 1 ,.p'.resén.tàntes 'dOs ,mUnICI-
. que. acaba d�'motlta;r i�r-

.

i9-,Q' qliatto' • ecmcos. a . 1- nc.ano e. e re, osa,. cuana 'e . onse, o e" era "
.

,'viço de Ortopeiliâ; �e:, ;',I'i'áu- \';tetorill' !Es'tádual do Minis- Ministério da Agriçúltura e dé IVledicilla Veterinária: 'pios: concorrerão em' Fl<):

matologla' .:réc�m.; : :a:d<Í�iti- térío .da Ag.ricultura e d\l Banco Interamericano de
. 'rlanÓpolis< à fase' est:<id.u�IJ

dos. Este' Ser...;'iç.o de�tiIJ.a·sé 's.eéretatia 'da Agricultura 'Desenvolvimento - BID., ,O Primeiro ,Curso Nado- ,do co�'curso.,· Q. I v,e.nced!)t,

ao'. atenctiInento cie acid�n- cié ,$àri.ta.' Catarina, pal'tici- ,
Como obServad9res ofi- nal de Estudos em Febre 'que' será escolhid'o Por'�pt

tados em ge.ral,·e cout� pitão' '.dô Prlm;úro Curso dais participarão represen, Aftosa faz. parte do .Pro-" júri compQsto' de �utor.iqa,
com a orientação de. iu�di- N�cibp.aL· de Estudos em t�)1tes dos Ministérios'

(
da

.

grama de Assistência' Téc- ··des, dirigentes do .. Se"si,�
co Ortoperus!4 e Tra.uma� Febrê· Aftosa a .realizar:·se Saúde,

.

&ército, Plarieja- nica firmado pGr con�ênio' :F�sC' e jo:rI).alis�s, �pt(l-

t(.logista che.gado te�nt,e- :e'n',I Brásilia no' período de· mento, Relações Exterio- entre o Govêrno brasUei- Se:utará Santa Cata�,ina tia

'mente 'do Estado dâ ':Gua-
.

'I9' If 28 deste mês. .res, e:lé:gl de t,écnicos -per- , 1'0 C' o �nco Intel'amerid"':' ::.ras,e. ·final do�concurso, �a
nnhara. .

'
. ',i (t' curso confarã com à tencentes ao Banco do Bra- no de Desenvolvlfne,nto. Pu.anabara, 'disputando o

" 'títp.lo de. O{>erãrló Pa�o
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Até àS
.
.1$ nor� de sex

ta·feira, estavam inscritos
dez uni,;ersltários: Antônio
Donner .

"Pirajá Martins,
Teófilo': Zaqro.�ny, 'Laércio

Aniceto' "$ilva, Terezinha
Marília ,Capela Tavares,
Sete�b-\ino·. de Lima, e Silo
va Hoerhan, Renato _Kad
letz, Antônio Sclllnidt Oli-

Estud'81tes
�iajâln'

"
....

em 'estuda

veira,' HOrlginaldo Leopol
do de Farias; Armando Me,
lo Schli(lti�g .

e Luiz Fra-

fual'il/-.

GP·mmmmmmmrnrn�00�0m0rn�0mcq
'�": ,80 1m EspeciatÇBOEx �
r:;;,l :i'_ o ·GBOEx· coml!rlica que, de acôrdo com o nôvo �sf�tuto, Ó ,�
�.l

\:
$ócio é excluído, independentemente de qualquer' ato admi- . ltl

�';
..

:
,ilistrativo, quando se tornar devedor de' mais' de 5 (cinco)

.

[:1
[;,l" rrensalidades, consecutiv-as ou não. "'., ,,' ; ��' , •. , Remessas, após a exclusão não serão:':comp�tadd's:,cbmo pa'- �
r:t �a",!e.tltó de men�alidades. Tais importâncias serã,ó restifuí- r.'1'
��. dÇJs "acp interessado, a s�us herdeiros ou J'en,efiCir;.r.ios que as �

'.�'.'.•. , .. ,

' poderão reclamar, caso não recebam a devolução dentro de
I �

L.J:J 90 (noven,ta) dias. .' .

.
" .

,.:;.c

r:_]. ."Mantenha o GBOE; sempre informado dé selJ enderêç� pos-
. �

�.' tal atuaJi�ado . .ResidinçJQ em q��c,I o�o aten.qida pelo serviço 9_
� postal, inform.e-nos p.ara ohd� devemos ,enviar sua correspôn- Gl
[;'] dência. Em qualquer correspondência ao G80Ex, faça ,constàr ta
El seu nome, número de m'at�ícula e ender,êço completo. �
t:1 A(jenie Autorizado em S'AN'J:A CATARINA: �
Y.:;'4 , ,'f<P

AUGUSTUS PROMOtOES E V,ENDAS LTOA. . "'",t'f�:J '6 Praça XV de Novembro. 21 .•to ahdar .·S/405' t.::A

B • (� ....
Edificio Matriz , , .. , �

r;]' ,

'��*. $
v'

FLORIANOPQLlS . Santa (atarina ;',.J '- ", ': 9
,� GREMIO BENEfiCENTE DE OFICiaiS DO 'EXÉRCITO �
,l3.1. A9�ncios e Agentes Au'torizodos em tQ.do «) país. ., �

��..
Sede: Rua dos Andradas, 904 . Fon

..

es:

�4.1,,654,. 24\-1.�21.',
.. 24.1421�'l'.

rl.:1
24.1422, 24-1054 e 24-1709 - Pôrto Alegre - RS.

'

.

,

GBOEx = Trcnqüiliàade no presente + seguranca no futura "
.

,. IDB���[l[1[;['1[;666ri][lEi�S��

• .r

-A saída esui· p;og!'am;J.�a
pará o_dia 11 ·e .0 régJ:es.so'

.

para o dia' 23, dê�tI� mês.
c.

Nacional. i,,;
., �

\.

jl�
"COMPOSI!:ÕES DE' LINOTIPO EM GERAL

"

Livros didáticos, eientíficos e de literatura - Revistas, Relatórios - Apelações
.

. , ,-

......; Teses - Discurso!' e conferências Folhetos - Prospectos e, todo e qualquer
serviço de LINQ_TIPO.

·Ismênia
,.<

�xpõe
no,·Mase

.

có'm., um coquetel ofere
.

'cido' ,. a 'tonvÚiados e im
,

p:reúsà·, d l\1.rise.u de, Me, d'e
Sà'nhr� �C;at�fhí.a ab'fê ,';hQJe

. :,?� ,2(j' h?a� .�: e�pdSrçã'p�;:pa
.

pin't6ra: ' 'ISJ11êIlia.; 'CÓ1ir<lêy,
'cbllstante 'dj:)' 17 ·trab�ÚÍOs.
..A

. �ostra�
.

é '.c:onsicl�_rá,4a
,pelo MasG como. d:as. D1:;tis
iiupErtarites' ll1ontadas.· ês-te
pilO'j' te.ndQ: em ,vista, (; '+'ê�
:nome internacional da. piu-

�çtor�. ".
"...

Ismêi1ia. Coaracy é ,de
São· Paulo, tendo' inici,ú:1o
seus estudos artísti�o§" na
Escola de .ru:tesanato do JORNAL O ESTADO

'.
i"

,i
.,,"

, � o'·
,..!...

...;..:r:-; .

i
,

I \ Rua Conselheiro Mafrá; 16.0 - Telefone 30-22 e 41"39.

,�; .�----:-:.-'= ."�_-=Silii!�",,?�···.-.-tii=-,-=-=��--����.�"':'�""!!-_c,;--':---.----�.= .....:4'
'';.

I. l,

. t' .'

-;"";_:",
"

"'.
, ..
'.;,

-

_"

I
, .,

_i

s

. ,

Museu de Arte Moderna· de
São Paulo e na 'Fundação
Armando Penteado.

, ,

DE CRUZEIROS
Agradeçemos aos nossos

clientes" acioni?ta.s 8,

especialmente,
ao 'quàdro de funcionários,

, .

R. ÂNGELO D'IAS, 57
c..p.480 - f... , 22;1457

Itu'MEUU-SÇ

'.,'

; ',)

TURISMO HOLZMA'HN LTDA�' ,

A melhor man�jra de viaiar, as ."elhores �ondições, �. melhores programações.
MONTEVIDEOjBUENOS AIRES - Julho 15 - Outubro 23.'
F6Z DE IGUAÇU/ASSUN'ÇÃO � Setembró 25 - Novembro 20:
BRASH_IAíCIDADES HISTÓ'RICAS DE MINAS - 14 Agôsto. '

� CATARINENSE .NA EU�OPA - CJ 'orgqIiio ,da IIid�str�a T\1rística de Santa

Catarina - Saída 20. -Setembro - 41 dias - 10 paÍSes .:._ inscreya-se hoje mesmo
-._ planos 8. sua disposição.' , .

.

.

UM óNiBUS. BRASILEIRO NA RúSSIA E ESCANDINAVIA '..:2. Saída elD. 7 de

Ai7>ôsto -.35 dias de programação em 'péU'i�, Varsóvia, Moscou, Lenihgrado, Estocolmo,
'�lsillqUe, Copenhague e Hamburgo.

.

I "HARAMBE" _ África - Outubl'o 1971 - 23 dias de programação no continente

t l'cgto. Do Cairo até Luanda, através �a África. . ,I'

EXCURSÃO DA MINIGUARDA À DISNEYLANDIA - 17 dias de programação

[.
no' mundo al-egre de Walt Disney. Gtüas especializado�./ -

.

, BRASILEIROS PELO JAPÃO E ESTADOS, UNIDOS .:._ São 23 dias - Tóquio,
Nagoia, Atami, KamaI�u�'a, Nikko, Taba, São 'Francisco, New York, Los Angeles,

, I )IOl�olulu.
J

SCATA
PROPAlA".,•.

1
PAINE.IS, '

.

,
E CARTAZES., ,

EM SI! CATARINA,

I

'garantia de bons serviços

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esportes

Mais u,ma lez adiada,
�

partida do
1:-ampeon'âto "eOl ';ff o r i a n ó P'olis,

Mais uma rôdada
'

foi efetuada ,e que marcou o inícíó' 'd'(I returno. 'êles: América x Renaux, em -Join-
'mais uma vez não é completada, com' Ambós 'atuaram com 'bastante, em- .ville; ) Barroso x Hercílio : Luz, �m

'

�â Capital' pri"kôa 'd� ,íh:ésll'ncÍar i o 'penha ,e dÍ$\pdsíà�a>Bf�ré�ertit�, 'ao Itajaí e Ferroviár-io x Próspera, 'em
,�nconfro que+a tabela lhe reservou, >vubllco qq.é':se 'co'iii11ót�oU' muito pem Tubarão.
:simpl�smente, -porque.: o ,npitaqof' :tiÍria: pel�ja dtsputàda� palmo 'a
-designado não quis, í:le, compareceu. p�ln1ô, .com. o' �rqueiÍo Egou' constí-
.pela-manhã ao�campp: do Figueire'nse , ,tuilldo-S"e :ll_� m�i�i figtÚ:ã 'em campo.
'��companhado,/de dir�genJ�s dà; alvi·: "'O, goiéh�a 'avaianó, ':, pll-Io .qué tem ,

negro e, pêrçon'éndo -,ó;gl'amadp;: 'mostra,do até 'àgo;ta" é índiscutívél-
�decidiu pela: ',impratiêabilidade ::.po, 'n;.�nte' o' nláis 'corIipiet(:'g�çirda-��qas
�mesmo .para o confronto que a tarde 'd� Estaâo:-' � /ArÍ:téontefu.,

'

córii .urn
'efetuariam o time do Estreito e .o punhado dê 'it;'tefvé,n�ões de' grande
Palmeiras. de Blumenau , :E, assim, vulto, sahTo�. o Av�.i de uma derrota
'de imediato, por telefone, .o gr,êtiílo certa, tal" a: ptessão exercida pelo
da cidade industrial foi cientificado time· "loôal: <'i.úe, com ;ô

.

e�pati�
Ida decisão do apitador , Da' stislfen,- (O x ,O) rnárcôu �íia -sexia rodada
§ão 'dó jôgo muitos, não ,tivetam invicta.� O;,Avai"fóúrioti'�om Egon;
.conhecimttnto e, à tarde, compare- MidnhO'; Deodato;' Moe�da fi Í'áuú-
;c.eram ao "OrÍando. Sêa;opelU", nho; Rogério 'e 'Moij.�ir;' 'Dai�ton,
'inclusive a reportagem ,de,l "O clãudio, Mickey' 'e ,Càdos RobertC).
Estado" que constatou que o �ampo, EM' LAGeS' TAMBÉM EMPATE,'
�dos melhores que existe em Sarítà

'

Na 'cidadri d:e"'Lages t�mbérn' déu
"Catarina; enconiírãva�e,' em' condi- einpate, • ��l:é� de i x' '1, 'jogando
�ões de servir de Palco para o Irttetnáciohal' é Juv.enttls --lima boa
:;'ncontro em referência; acrec,!j.�and(}- partida, ' ,�pê�a�' ao maU estadG da
,se que o sr. Roldão de Borja Netto r"'Cancha. O encontro, . assim como
tenha tomado aquela decisão' :por Ayai e PayS'àndu, ,constou ,no Teste
'solicitação dos dirigentes do' Figuei- da Loterlá Esportiva.

'

pense que temiam pela: tenda, fâce . TitI\NSFERiOO$
"

as condições atínosfédéás que se" ' AJém' do encontro ,Fig'u.eir,ens�mostravam .ameaçadoras 'desde· as "v'é'rs1,ls" Palineil'as, '" três' ,outroll
pi'ilneiras ho;as da manhã,

'

encontros não, puderam ser reali-
A'{.AI EMp'ATA EM �,��SQ�,E ") zac;IO$; isto e� face, ao:mau tempo,
Na terra berço da fiação' catilri- passanC\o a figurar ria Felação dos

nense, Avai e PaySandu ttav,aratn, conttontos' qUe vão. fIcar no' aguardo
um dos melehores choques da, rodada de \�atas para a sua eféfi�ação.

'

São

.

I.'

Os dois jogos realizádos pouco
alteraram a ordem de classificaçãc
que passou a ser está:

-, x.

19 lugar - América, 3;
29 lugar -- Próspera, 5.
39 lugar - Juventus, '7"
49 lugar - Caxias,

.

9.
. : 59 lugar _._ Figueirense, 10.

69 lugar - Hercílio Luz, 11.

,{ 791ugar
- Avai e Internacional,

13:
89 'lugar - Barroso, 14,
99 lugar .:_ Paysandu, 15.
l(l9 lugar - Palmeiras

\
e,' Ferroviá

rio, 16.
119 lugar - Carlos Renaux, 22.

PRóXIMA RODADA
. A segunda rodada marca para

'domingo os seguintes confrontos: _

Em Brusque - Paysandu x

Juventus.
Nesta Capital

Am�rica.
Flgueirens� x

Em T,-!bal'ão - HercHio Luz x

Carlos Renaux.
Em Joinville - Caxias x Ferro·

viário.
Em Blumenau - Palmeiras x

Internacional.
Em Criciuma - Próspera IX AvaL

_.

N,(J setor amadMista
Vencendo ao Colegial por 2' x '1,

o Clube do CupidO vai decidir'com
o' Clube Doz; de AgõstOi"�. noiW
'Çte, se;;ta�feira, o título da tempo

. rada. de 1971.

ra o embarque da, delegação cata
dn'Elnse que' partie�pará' .

do'· certa-'
me nacional de:. bola ao' cesto' ju�
venil.

miilat6ri�s do' cértame estadual

logo após- o certame citadino e cO

nhecidos os campeões das várias

regiões, afim de que 0 cert'ame te-
'nha

.

s,equência normal.
'

-J,;Z
. O elenco dozista dirigido Ipor Ro
zendo Lima, que está lutàndo :pe
la conquista do titulo de ' Penta

Campeão da cidade, levará·
.

uma

g,rande vantagem diant'e do
� cypi·

do" pois' bastará um empa�e para
;i_{�,r com o' títUlo. '

','

·A delegação barriga-verdé que,
está' se pre.pa�ndo em Blum�nau,
pâTtirá dlaquela 'cidade' industrial
para Brasília, sede' do certame
nacional. de basquetebol juvenil.'

Há muito entusiasmo na famí
lia riachuelina, pela atenção que
o atu8.I presidente vem dando aos

atletas e ao próprio clube, sempre
acompanhado por outros elemen

'os, da 'diretoria.
'A 'diretJria, ,çia 'Fedemção C.âta
r�ense 'cte FUtebol 'tIé Salão, vem
de !n�r�,�r té�ni'ã(r <ie A�semblêi,a
Geral Extraordinária' para :0 Ptó
ximo·· dia ,10, quando se��() debati
dbS' as�tfutos

.

atihentes' aos'-cam
pe6hatos �,staduais SaloIÜstas.
,','

.

,

o
'

clube azul e branco da Rita
Maria, já' mandou encomendar em

Pôfto Alegre, mais três barqos pa
rã a §uar fro�a e foi decidido que
alguns. barcos serão recuperados
aproveitando o materii3J daqueles

. ii}serviveis e sem possibilidades
'de recúpez:ação.

.. Os preparativos. das. 4Utl,S','ê,qui-
,i>e� para ô grande cOrhbate,,'de,<sex� )
.

ta-feir:a, já foram traÇadós', p�los
d6ís tTeinadol'es que áSsi:m tettío
até quarta feira, o tEh:ppó hecessá.,
r'io para os últilnos

.

rE*dqu�s: .

'-,-.

,. convocaçãó· já (6i ,dNulgad�.
a:tr�vés de No'ta OfiCial da '�ntida
de e os preSidentes .de 'Ligas e Clu·
bes estàrâ�' assim reunidos par:â
debaterem o palpitante assunto.

O campeonato salonista de juve
nis terá sequência hoje com mais

\
'

,

Uma rodada dupla: Clube do Cu-
pido x Colegial _jogarão na preli
lllinar e. Celesc ,x qluhe Doze de
Agôsto, farão o cotej o principal.

Ó pz:esidente da Fedéràção Atla,.
tica Catarinense, $1'. Carlos AlbElt.
tp Brognoli, deverá màrcar reu·
iião da entidade para dÍas dá. se
m'8;na em curso, quando serão de�
tEliminados os detalhes f�1s pa..

t pensamento da entidade ama
dorista. realizar as primeiras eli-

\
.,' �. ""'t " ,h.'_ ,._,

I

."
, ..

lF,"

,

,

'

,'>,
PREDIBENS IMOBILIABIA L''J)A.

)

���1I1 ", "2,;:;y ,

Â CalVE DOS BOIS NEGQClO'
LOTEAMENTO' CAMPINAS,f·"'·"

r'
""

I

I
'

'.

'ô;':Lt 'J

\

\
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Terá lugar no dia 8 do corrente
a solenidade. de 'abertura dos jo
gos. do XX q'3.mpeonato Brasileiro
de . Tênis ·'Infanto-Juvenil e da Ju
verrtude.xás 8,00 hs. da manhã, na

cidade de Joinvãlle. Deverá.
,

estar
"

presente 'o Sr
.. c'olomb'o Machado

.Salles, Governador do Estàdo, que
irá presidir aos 'atos solenes.,
'" Participarão, aproximadamente,
qu,,?-se 60P atletas pertencentes 'às
'Federações' Riograndense, .

Para-
.

" naense, Paulista, Guanabara, Esta..'
, do, do Rio, Mineira, ,Braslliense,
,Mátogross�nse,. Baíana, Pernam
na, Cearense ,e Catarinense..

Os jogos deverão
_
se desenrolar

naa quadras do, Joinvill� Tê�is
Clube, 'da $ociEidade Esportíva

,

e

Recreativa '.!Tigr.e" e numa parti
cular, de propriedade do sr. Frei

tag, somando ao todo 9 quadras
/ de tênis dotadas de ótimo siste
ma de iluminação.
A cidade de Joinville está peque

na para hospedar ao grande nú
mero de pessoas, na maioria fa
miliares de tenistas, que estão a

fluindo para lá a fim de assisti�
tem aos jogos que se prolongf.lrão

. até o dia, 17 do corrente, Os ho

t�is da cidade já estão todos lo·
tados e -até os hospitais estão sen

do procuràdos para hospedag'ens,
'Calcula-se que comparecerão, à

proximadamente� umas 300P pes
'soas para os jogos e que será, sem

dúvida, uma gra'I).de promoção tu
rística para a simpática "Cidade
dos Príncipes".
Alem da equipe ofic�'3.1 da F.C.T

mais de 80 tenistas catarinens-es
estão inscritos para disputar o

XX,o Campeonato .Brasileiro de
Tênis Infanto-Juvenil, e da Juven.
tude, a ter lugar no dia 8 do cor

rente; na cidade de Joinville
É a seguinte a equipe oficial da

F.C,T,:
INFANTIL "A" _ 9/12 anos
Masc.
Cláudio Werner

Guaram) _ Itajaí;
(Sociedade

TOMAZ
voei SABIA

IND. E COM. DE REFR,GERAÇAO LTDA. QUE TOMAZ FABRICA o MELHOR EM
,

F A B R I C A BALCõES FRIGORíFICOS, GELADEIRAS
RUA SÃO JOÃO BATISTA S/No COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
FONE 3095 - CAIXA POSTAL 175 FIAMBRERIAS E SpRVETERIAS.FPOLIS - S. C. CÂMARAS FRIGORÍFIdAS E, AINDA INSTA.

LAÇÕES PARA BARES E-LANCHONETES.
". I.

."

SÃO OS MELHORES PORaUE TOMAZ
GARANTE O OUE rAI '

Tocha é
transportada.

.

para CaU

.

Moacir Werner (Sociedade
Guararrí) - Itajaí;'.
Carlos A, Remcr t-s- (Lira 'T. Clu

be), - Florlanépolís:
,

Nild6 'yeiXêita 'Melio __: CTabar
ja,rli T<. Clube) - Blumenau;

\

'Renato Cassou '_ Joínville T.,
Club'e) - Joil?vílle;'
Samir Mfgu�l -,- CJoinviÍle T.

Clube) .�-;- Joínvílle: ,

Ja�fson Werener CJoinvílle
,T, CIUne). __:_ Joinville;

.

INFANTIL ':N' - 9/12 anos

F8!'ll:
Deise PéTés Nolasco (. Soe, Esp.

Bandeirante) --:--', Brusque.
Elízabeth Balbôa - (J,T.C.)

Joinville; . ,c.. (
Márcia ,Go'n�ah;,es - (Bela Vista

Country Clube) .:_, Blumenau.
INFANTIl,. "B". '� -13/15. anos
Masc.
Aldo -Ramos - (Soc. Guarani)

- Itajaí.
INFANTIL. "B" � 13/15 anos

.Fem. •

,Marina Lobo - (J.T.C.) - Join
ville,
JUVENIL - 16/18 anos - Masc.
Iv:an Gentil - (Lira T. Clube)

- _Florianópolis;
.

Carlos José Alves - (L.T,C,)
JUVENIL _:_ 16Í18 anos - Pem.
Clizena Stein - (Soc.

\ Guaraní)
- Itajaí
Patrícia_ Gomes (Tabajata T.

Clube) - Bltun'mau.

JUVENTUDE - i9/:.ot anos

Masc, ' : I'!,
José Cláudio Santiago (JTC) -

Joinville

,Rol,f Roessel (Bela Vista Coun·
try Clube) - Blumenau
Ricardo Boab;'3.id de Carvalho

(Lira T. ciube)' - Florianópolis
Pedro Goulart ( L.T.C,) - Flo

rianópolis

JUVENTUDE
Fem.

Ingride Roessel (B:V.C.C,)
Blumenau

,Lia Freitag (J.T.C,) JoinviÍle.

19/21 anos

Falando de cadeira
bôa 'colocação, levando-se em

conta a falta de tempo para trei
namentos, a falta de verba� e o

reduzid0 . numero de desportos
que participamos.

.

Na verdade, levamo's um ano

inteiro sem preparativos, sem reu·

niões, sen;t calendárió,· sem ati-
,

vid�de alg.uma, Em cima da I:�ra, surge 'então a ajuda do Pre:'
feito da Capital, e correndo fize
mos tudo, quando para competi
ção de tamanha envergadura são
necessátios meses' de prépànição,
banto técnica como .. administrati
va.

A"s vêzes dizem que certos d'2s
portistas são ditadores, porque
permanecem muito tempo em
seus cargos. No entanto, mal'
saem, 'cansados talvez da falta de
cal á.bonição dos podêres 'Públi
COS,I ou por acumularem "tudo,
Como sempre acontece em muitas

diretorias, a coisa desaba.
Pelo que já fez pela FAC qU!'1ndo

tirou-a das cinzas e nos anos, que) (ali pas�ou, transformou-a em u-
ma federação atuante, é de se la
mentar a saida do Sr. qdy Va
rella do esporte,. inegavelmên,te
um dos. maiores batalhadores do
esporte amador em nossa Capi
tal, s'8mpre bem acessorado, e sem

pre presente a FAC a todas com

petições.
O Município, Sr. Prefeito, pre.

cisa de. 'gentl:) que queira e saiba
itra�a.Thar, 1ffiesmo com saclrifiH
ciqs, em benefício do esporte da
Capital. Se o carg'o. de Presidsfl
te da CME não � remunerado,
mas exig'e ação e capacidade de
trabalho, não lhe é dirici! Sr. Pre-\,
feito fazer Uma mUdanç'a, ,e esco-

, !heI' um homem capaz de modi
ficar essa imagem negativa do es

porte da Capital e isso é fácil,
pela Stia bagagem esportiva.

'

figueirense
dispensa·. 4 :

, 'indisciplina
Ontem, a diretoria do' Fígueiren,

se Futébol : Clube; resolveu mandar
embora, mais quatro atletas, vísan
do manter a disciplina, no clube.
Os atletas

-. que foram indenizá
dos e liberados à procurarem
nôvo 'clube 'foram; o zagueiro Luiz

Carlos, o médio paulista Ari,' e os

atacantes 'Aiildo e Darcy.
O meia inédio Luiz 'Everton

"

já
está devidamente legalizado na

entidade da rua Bocaiuva, poden
do, .ser lançado. no próximo com-

'prornisso do alvi-negro pelo cer

tame. estadual,
Águia, arqueiro', que ainda não

estreou oficialmente no' elenco :ab
vi-negro, devido as transferências
dos jogos ocasionádos pelas chu
vas, já tem sua sitll'lção regulari
zada,

COO joga
I

com
camisa de

- ,

três estrelas
As novas camisas da seleção

- com o acréscimo de trê� estrê
las sôbre o escudo, simbolizando a

conquista do tricampeonato mun

dial - já estão na CBD e' vão ser

usadas nos amistosos deste mês,
a começar pelo jÔgo contra a Aus-_
'tria, no dia 11, em São Paulo. O

presid,ente João Havelange decla
rou que as três estr'elas serão co

locadas em todos os uniformes .e

p;'\ bandeira da CBD.
Em Brasília, o embaixador dà

Iugoslávia informou que vai par
ticipar das homenagens que es

tão sendp preparadas para a des
pedida de Pelé, condecorando-o,

.

antes do jôgo .do dia 18, contra a
, Iu[','oslávia,

O diretor da CBD, Abílio de AI
....,"';(1,'

.. "et0�nou ontem do Nordes
te (Natal, Belém, São I;uiz, For
taleza. e Reci.fe, onde vistoriou os

estádios para o "Torneia Indepên
dência de. 1972". Declarou que só-

..

mente h9je dará os permonores
da visita que fêz, pois' .primeiro
,fará I um relatório ao pr;esidente
.da entidade, Porém, adiantou que
os estádios estão melho1'8s do que
esperava, elogiando o "Vivaldo Li
ma", No Recife, os dirigentes lo
cais informaram que o govêrno es
tadual aprovou verbas para am

pliação do estádio do Santa Cruz.

\
A tocha olímpica dos Jogos Pan-

americanos com'8çou a ,ser trans
portada anteontem, do México pa
ra Cali. Pela manhã, no Palácio
q,e Los Pinos, residência oficial do
mresidente do País, Luiz Echever
ria Alvarez; a tocha será acesà e

após a, cerimonia, eill sêrá léva�
em r'2vez8lj18nto, por atl}3tas me
:icanos, até o aeroporto.
Um avião da Força Aérea 'Co.

lombiana, que se encontra no Mé
xico desde anteontem, trazendo 22
pessoas, levará a tocha até a Ilha
ele San Andres, entre as co�tas de
Nicarágua e a Colombia. De lá,
se�uirá em barco para o continen_
te, terminando por ser conduzida
até Cali, por pedestrianistas.

Gilberto Nahas
Tem' sido grande a preparação

dos municípios para a formação
de suas seleções para a magna
festa do ,espo�te amadoT em San
':<1 Cíltarlna, que são os Jog_9s A
bortos. As notícias vem de to
dos os lugares, de municípIos pe
quenos, de pequenas arrecadações,
nos municípios 'grandes que pos-
suem muitos recursos, todos já �

com suas comissões municipais de

esportes organizadas, treinamen-
tos int'sl1sivos,' verbas postas à'
disposição, técnicos contratados,
atletas Já convocados, isto tudo,
mercê um trabalho de equipe" dE!
organização e de patriótica decis,ão
em favor do esporte 'amador e da

'-cultura física da juventude de San·
ta Catarina.

r-,inguém desconhece 'o emp'e
nl10 das Prefeituras, Municipais
elo interior, mbrm\)nte Blumenau,
Joinvil\le, Rio d() Sul, BrusquH,t;,
pa,ra. que nada falte.,' às suas co

missões municipais de esporte,
num preparativo eficiente para, ao'
mesmo tempo que tentar arrebatar
o título, dar uma prova evidente
de organização.
Eu vi em Rio do Sul o trabálho

da CCO para que o ginásio coberto,
pist�sl de atletismo, quadras, -enfim
tudo esteja pronto no devido tem
po para maior brilhantismo dos
cTogos Abertos' que ali serão rea
lizados em outubro, reunindo Cen
tenas de atletas, de todos, os es_

portes -e de todos os municípios
de Santa Catarin!'3. 'As' seleções
.de .volei, basquete, futebol de sa

lão, atletismo e outros esportes,
vem treinando com afinco e \ se
d\efrontando em várias ciqades:

E aqui? Onde está a Comis
são Municipal, de Esportes? ,Ela
existe, pois em mais de Ufiiâ õ
casiãol participamos, e

�

tiramos
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SGeREiABIA DA AGRU:'ULTURA
.

Tomada de Preços N.' 6/71
,

A ComiSsão 1 de Licitações e Compras dâ S{!éfêtál'ia

dâ AgriCttltttta,' torná PÚblico para conMcitilentõ dos ín

tér{!ssàdos, ,que re�ebetã. propostas de firmâs habílitadas,
nais têrmás do b!!cretà dE·15·12·69/8.755, até às 1� um"as

da dia 20 de julho de 1971, para o forriecirrietltél de 190

(éêritO é áitê:t1taJ barrtcas de ISCA OOANULAPA AC

Mm:l!!x 450, com o peso mínimo de 22,680 kg '(virttê e

�doIs qll ilogramas e seiscentôs e oitenta griírfiali) por há!'"
. rica, num peso total de 4.082,40 kg (quatro mil e oitenta

e

.

dois quilogramas e quarenta gramas), de acôrdo eorn

o Edital nv 6/7l.
à Edital' encontra-se afixado na Secretariá dá Agri-

'c,,1türa, no Edifício-, das Secretarias, 49 andar, à ruã Te

nerite Silveita, s/n, Florianópolis, onde serão prestados os
'

.

esclarecimentos necessários aos interessa rios e foffieéido

uma cópia.
Florianópolis, 5 de julho de 1971.

lIton Sâmas

Encarregado do Setor de Material

......................_..._----�-----�------_. )

PERDEU-SE
Pasta. de, papelão, .

GÔr verrle, cont�ndo diversos do

Curnefitos, títulos, etc., per.tencentes � firma Alvorada Veí

culos, rua.João Pinto n. 21. Gratifica·se quem enC'llntrar,
-

·t

VENDE·SE'- CASA
Uma casa com 4 quartos -_ 1 halI _ 2 glllãs � 2 '&a

fil\:�í.ros _ cO!J� _ cosinha arriplà _ abr'iga dê carl'd .:......

..,garágem � 'churrascaria _ dependência d� emfji'egilda.
Localizada a 300 metros da Rodoviária. Ti'ã,Wf éorn

Dr. Luiz Moura Ferro, Fone 2548. Rua Marechal Cuilher
,

me, n. 5 _ Florianópolis,

1 Casa -de Alvpnaria estaflc. dE; nova c/7 peças.
Terrena G/pdmar' medo 1�' � 'H,5 mts. Perto Campus

. lJnjversitârio, 60% firianc�ado " longó prazo. Tr. Tit':t-
·d'entes, 9 _ 1«:1 andar.

\

MARIA I.9EOHOR DA LUZ
, TAVARES
MISSA' DE 7� DIA

TÚLIO PINTO DA LUZ .convida os parentes e

pessoas amigas para a missa de 79 dia, a· ser cêle
brada érri 7 do corrente, (qUarta-feira) às 18 horas,
fia Igreja de Sánto Antô'r!io, à rua' Padre Roma ne'sta

cidade, por alma de sua tia MARIA LEÕNOR DÀ LUZ.

, I
TAVARES (Picucha), -falecida em 1Q do corrente· Íl(;f

Hospital 'dos Setvidotes, onde s� encontrava êm ',t�à<
tamento. Ap1'esefita agradecimentos pelo Gáfi1pái'ed
fiiéttto a êsse ato religioso hem como .a todós que

i eóftipafece,rarri áó entêrro e enviaram pêsames.
.

I
l����������������'Ií

Secret�r.io da Fazenda do Estado '(1962-1964)
Inspetor FiscaL de Rendas Internas (1965-19ê6)
Membro das Comissões de Economia e Finançàs

da Câmara Federal (1966-1968)
ADVOGADO E ECONOMISTA

(Rêgistros OAB·SC 1:261; CREP .- 7a. REGiÃà,
0126; CRC 0739, CPF _ 006645709)

. � ,

Escritório de Advocacia Especializada em DI-

REI.TO TRIBUTÁRIO: I. Renda, IPI, ICM, RECtA !

, MAÇÕES.::-'" DEFESAS - RECURSOS.

FUSõES, TRANSFORMAÇÕES E DIVISõES DE

,EMPRESAS.. . .."

Rua Des Ilhéus, 8 _ Edifício Aplub _ 8Q, conj. 85"
'

Fone; 47"31 _ Flor�anópolis se

-�.
..

-

.. ·1

I

80x para bánheiro
EM . ALUMINIO ANODIZADO. ES�

I
QUADRil! DE FERRO, PORT'IS, ·1
PORTAS DE ENROLAR, PARA

I
i

VITRI.NES E GARAGENS

SERRALHARIA FLORIDA LTDA.
I

'RUA SAo P1UL·Pr N. 295 __: BLU-
MENAU - tELEFONE: 22-0706

"'-,

L
BARBADA

Vend&-se uma casa sito na Lagôa ptóxin'la á ponte.
O flreçó é barbada mesmo. Informações Rua Antonio Go
mes, 86, Sr., Sardá.
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WILMAR HENRIOUE BECKEB
Tudo, pa;a· sua construção

Fones: 6238 - 6308 - 6371 _ 6356 - 3931

Caixa Plásticq Sinfonada 150mm x 200nun ao prêço de

crs 16,00.

� ,

Ondas MédIas 5.000 W - Ondas Curtas

Frequ&í'iela M6dUtáda

(Programação)
06,00 - ABERTURA

.

06,05 _ Vi(ja Rural (Acarese)
Õ6,30 - Alvorada Catarinensé

l 01,05 � Râd.io Notícias BRDE

ti' aVls - M(jslca Popular Brasileira "

õlVj(j - CORRESPÇ>NDENtÉ CIMQ.
ijg,10 _ Peça o que QJ1izet '.
��,�� _ R�ÓRT� A;LF�E'p "

og,05 _ ,VIva a VIda (LUi� Aguíar)
Og,ôõ _ Rádio Notícias· BRDE

.. .

1Ó,Õ5 - RÂDIO TIÚiTRO ....., NOVELA
10,35 � Só SUCESSOS /.
10,53 _. RÂDIO N0TfCIAS BRDE
l1jó5 _ Show, da . Cidáde..

.

12,00 _ REPÓRTER ALFRED
12,10 '- ALMOÇANDO COM MúSiCA
12,35 - PÉRDIGÁO CÓMANDA O ESpóItTE

,.. 12,55 - CORRESPONDENTE CIMO
13,1(1 "'-' GRANDE "PLACARD"

14,05 - Só SUCESSOS

14,55 ,,,",- RADIO NOTíCIAS BRDE

'15,05 .:..... Desfile, da Juventude

16,05 - RÁDIO· TEATRO - NOVÉLA
16,35 = Só SUCESSOS

J 16,55 /,_. RADW NOTíCIAS BRDE.
I 17;05 � Só SUCESSOS

I
" 11;55 � REPÓRTER ALFRED

18,00 ....., O INSTANTE DA PREr'E
lS,W --= RESENHA ·INFORMATIVA

18,35 - VANGUARDA ESI'ORTIVA
18,511 - CORRESPÕND�E CIMo
19,00 - A VOZ úà BRASIL
20,05 "- PRdJETO MINERVA

20,35 .i.. O ESPORTE EM REViSTA
21,00 -- CORRESPONDENTE CiMt)'
21.10 - M'USillAMA
22;(10,..:.= REPóRTER ALFRED
22,iO � A NOITE m NOSSA

2�.05 _ ÚLTIMAS 'MELODIAS \

23,30 ,- ENCERRAMENTO

-
-, '

II TRABALHA COM PLASrICOS?
\rENDE PLASTICOS?

, eI1tã� lião' pode desconheeer os preços e . li fabu.

Idsd. eftoque das

LOJAS' SCHMIDT PLASTICOS
J

-

I.

de Irm'ãos Schmidt & Cla. Md!i.
Plásticos e espumag para estõfãdô:fêS.

I V::'�h�i'! �:::'':'s0- Flod.nópol;"

";._,_,,
"---viÃJANTEPROPAGANDISTA

.1' ,

NeGessitamos de três elementos altamente capacita-
dos,

.

para as funções acima.

É 'indispensável possuir instrÍição de híve'l Secundario

e0�pletO'; idade mínimã de 25 àn0S e' estar habilitado a

dirigir veículos. I

Oferecemos ordenado de Cr$ 1.200,00, 'exeelente am

biente de trabalho e toda
.

garantia trabalhista. \
'

Os interessados deverão apresentar:se a RUA JOSÉ]

CÂNDIDO DA SILVA, 657 _ ÉS1'ltEITO.

REPRESENTANTES
ImPottànté firrti� de' Curitiba, ptétêndénâo artittliar

..

suãs" atiVidades pata FlóNart&polis, pté'ªiM .dê tej>teSen
tantEi, fJéS$,àâ jurídiéa. DétalHeS 'sei'ilô' fôri1éêidÓS àos iii,te

teSsâdõs pelo sr.- CaI'i{)s, foM, 22-323S, ou. Mixã postal,
1,292 -= CUritiba. IndiSjJ'éhSâvel ê�f5el'iên�ia e bom conhe-

�ümentO' dá: praça.
.

PADARIAS
VENDE OU ARRENDA

• Vefide-sé ou arrenda-se uma ou duas padariíis
Bem lõêálizadas no centro. útimas ébrtdiçõês· de gràiide
produção�

Tratar - Rua Saldanha Marinho n. 8 U,i'undos do

Correio). Fone 2068. Horário Comercial, com Sr. Adi.·

PRECISA-SE
CORRETORES PARA VENDAS DE TlTULOS DO

CLUBE SOCiAL PAINEIltA8.
INFORMAÇõES NA PROVENA tTDA,·
RUA TENENTE SILVEIRA, 21 ..... dI!lN:tRà COMER-

CIAL - SALA 03.
"

.

COMUNICADO
O DEPARTAMENTO AUTõNOMO DE EPIFICAÇõES

DO ESTÁt10 DE. SANTA, CATARINA, c0Ihunil,la às fir

mas de construçã6- diVil, que éStá I têcebend� ll'l8Grições
para o regiStro de éfflpreitéirosl as (júa� deverão' ser pro
videnciadas de acõfdo éorn '0 dispost\) nos artigos 109 a

114 do Decreto N. GE-1�12-69/8.755, publicado no Diádó
Oficial do Estado, de 14/4/70.

Maiores esclaI<eéhneritos podetão ser obtidos lia sede

do I?eparmmento, 109 and�r' do EdifíciQ' das Dit'êtorias,
de segunda: a sexHHeirai 110 horário das 08.00 às 12.00
hofas e dás 14.00 às 18.40 horâs.

En9� Hélio Costa
Diretor

)

República Federativa do Brasil

�.1iri'ithfi" ria '.� �"kiJ!�(Jrà
. ';lQ' dl\;r.,:j\ de C.oITÜJa,e a r:i;�re Af(osa em Santil Catarina

AV�S�j Cfjj:�t:crlltREI��tHi '; U�:,.l!t� "1

INTERNACIONAL :tio 1/1l
AVISO N. 1

A 'é:omissãó de U(ÍÜaçõ�s Interrràciõttais inforrrià que

áb!'ill é'af.lcor�·ê.ftCía. pÚbliea intel'ha'o_ió'rÍ!iI pata aquisição
de 357. veícurós vgf destinâdos a execução" do Plano pc
Combate a:' Febre Aftosa ,vg nos Estados do, Rio Grande

do SúI vg SatlÜ\: Cãtãi'inã Vg' Pal'an:ã, vs são Pa'ul�';"g MiI)aS
Ge�aís �g 'Ballla 'êt 1!;spír'ito 8ttrtto Pt

' < :'
,

.

os veículos setãõ àdéjuÍfido's com recursos dô 'Bttttcà
Interaméficá'fÍo ; (Bib) éônf6ffhe contrato de empréstÍníos
'n. 2$2/SF�Bft ,�'g Céle15fâdo a i de dezembro de 1910 pt

.

As' profló§fM SeflÍ6 ret':etfdll� as dez horas do, dia

três de �g&'§to' de 191{ vg nã sede da Coor'deÍíação de

(;ombate ii ,F'éb�e 'ÁfWSã vg sita no Di;trito Ft!detal vg

'Brasíiíá' vg EdH'ieiõ Vefiâhcio' iI1 quinto andar onde pode-
t�o sei' obtidós" rrtatõrês esclarecímentos pt

.

A Edítal encontra-se púilliêlldo no Diâríó '01ídaI dli
lJniãó dd (Hã "i�té �t noV!! de junho de 1911 vg píiginas
4.922 êt 4,§25 pt

.

.

BrasHia .29 l:iê jUnHo de 19'tí.
Brufló C.. BrEi(J5'fecit � ':Presidente da ComissãO'.

INFORMA
\ Os Prefeitos dos mumcipios que integram f1 �un

dação Intermunicipal de Desenvolvimento 'Integrado
de .Santa Catarina, se reunirão no próximo dia 12 em

Joínvílle, sendo presídtda pelo prefeito de São Fran
cisco' do Sul, Sr. José Camar.go.
O encontro, que terá lugar. na' sede da Associação
Comercialle Industrial _ H)O andar do Edifício Man

chester, tratará da e1aboraiãó de docíimento conten
do M teses que serão tlefeficlidBS pela Pittesc nÓ I

Congresso Catarínense de MUflitJiPios, ttJ,!1rClicto pata 11

primeira semana-da'· ágôsto em F!ofiafÍôpó1i:s:

.j
J

(
I!
, !

Cf!NT8AIS . tLÉ'TRICAS DE- SANTA
.

C,ATARJIA'S. A� � CELESe,
Rua Jo�o �a Gost� Mo�I�ªnn, 128 � Práinh'a·

; ; �GC 83.878892/001
&leparta",.ent� de. Aeionistas.

[ A V I S O
.

Ó De.pn.ttamert·to de Adenistás da CELESC avisa q'ue
, a �rtir .do �iq;'J2, (de�e) d� cerrérite, estará procedendo
o pagamento do,s dividend.os referentes ao' exercício d,e
1970, para r: que';solicitá a·08 Srs. AGlonistas que se comu

rtiqúêm G0It( ii Administração Ceht�al (fones 2416,' 2492,
!!:5'13) f'o:ftiécendô dâdos imprescindíveis ao pagamento, tais
cotnd ,etid�rê'ços 'cotretos é'· GPF/'CGC.

éelesc/Flótian6polis; 61 de julho de 1971. (

Dr. CláJélio !Arrud'� RamOs _ CPF 005.293.899
>

CHefe l>éPtó� A�iôt!ist:i�..

'- - -. iJJ1'5_ L �

Ministério �oS. TraRSpCrleS .

Depdr,lameftfo- 'lfatió,nai de Estradas de, .

.
.

.

. ,Rodagem'
.

16° Distrilo 'Iodoviário Federal
Ser\TiçrJ 'dê. !;quipamen!Q e Mahti<i�l

'TOMltJ)A DE PREÇgjS
..

',., A y' I S O'
A chétíã do· 169 'Dihi'ito RÓd{)viãrio Federal comu

niêá que pre§tãi'á ãs f'ittrlas iriteressadas, ·infor.mações sô

bré ã foMAdA DE PREÇOS pata compra de PNEUS E

CÂMARAS DE, AR .pata O 169 D. R. F., a ser realizada no

'dia 2 de ãgôstó.
"OS lntétês;sãdos podel<ão tlirigir-se ao SEM-16" sita' a

Rí.iá Felipe Nêves, s/n., Estr�ito _ Florianópolis, rio h:o"
râ1'io dê 9 às 11 e de: 14 as 17 horas de segunda a sexta-

I
feita.

.

..

'.

Flàfián6'p'oi� " 29' de; junho dê 1971.
'H'�ld�bfándô· Marques de Souz� _ EngQ éhefé do 169

.

-_.-

/
......_.

I·�·_�-=;"l'=�r! .. _

,

D R. F., Florianópolis � SC.
Estado de Santa Catarina
POliCIA ·MILITAR

EDITAL DE rOMADA· DE PRECO'S.
tt 004/71

>

A Polícia Militár do Estado de Santa Catarina torna

PÚB1icã quê fàI'á 'realizar, no dia 15 de julho de 1971, às

leMô hofas, em §etl Quartel (letíel'al, à Rua Visconde de

Óttt'ô Pf�td; n, i01, tomaqa dê preçbs pata aqui3íção de

269.000 pães sortidos de 90 gramas, para o co�sumo du

rante 180 (cento e oitenta dias).
Os lfitetéssàdos. pOderao obter m�iotes informações,

"instruçÕes, . é'specUicáçõés e outros elementos necessá

tIOS áõ perfeita �õfihéCimentó do óbjeto do presente Edital,
junto ã 4à. Seção dã Jtgtãdõ-:!\1:ãiói: da Polida Militar.

Qu�rtE!l Gêffêfãl em Fl(rt'Íãrrópolis, 01 de julho de 1971.
F&bió' d� M6Uf-à (f Silva' Lins, CeI. Comandante Geral.

Q
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eERffFlcADO EXTRAVIADO
Foi extravlàcÍo õ Cért.Íficado n, 227�790, dó veículo

com as seguintes catâc'terlsticàS: Motor 9013295 - ChaSSis
9234Sõó9567 ..._ Côr: 13eige-tnâringá - Ano 1969 - Placa

AA-6!na, pérteneen.te a Áugusto :Borges de Mello.
'

J:c'"*, , -

���DipISO
...

""1"'
-

.

Indústria, COmércio e Representações Ltda.' IR. CeI. Pe4ro bemoro, 1.187 - End. Tel. "Madepiso" I

Fone 64$3 - Êstrelfo - Florianópolis _I SC. -'

TacoS filéteàdÔ6
rácoi sêiWótiãdos

Maiéríais de Construção
e étc.

éotftpiéte â beleza· de sua casa

é pise coiU elegânCia em bicos "Madepisô"
Portas trabalhadas

.. !.

.ÁtfuátÍós embtitidós
AberturasI, , I

!t�tph(de S,���.iÇ�. CEr/PIS' N� 7/1'1 '

• • -., _ ....,-.••.
I . .J.

"

• .' , ��':, '" \

•

Y,

gispõe sêbre.o reGol�irnÉmtG das contrfboiç'õel, .

:EO� recursos p�ÓpriosJ das j'n�HfulçÓe5 �inan-
.

. ceifas, S�ciéé:f<id�s Se9�radora; e 'Emprês�s que I, n·io r.�alilam.'ol'iera�ije$. d'e vendes de ri,ercado' .

'. �o
\ :�ias/-devi.da; Í')�S" .��S�S, d�. i�nJei�o .'a iun��: ''I:

. <la t 971.. > .' .:
'

,

' '.
.

.

"

, I

.\

�
_, f; ,

o ',Pfesiden:té dá· Clrl�iI Ee(;lfiÔmiea Federal' '-'" .

'

. (}EF; f1�' {lsa de suas àtfibüi�õe'S7 tegimetitais, e te�dQ
, em vistá á� Resoiuçã� .

dll DiJ'étóriâ,' de 24 .de junhQ.,,,
de 1971, ATA N. 461 balMli iCprésente· Norma de

ServÍ§o.::' ..

.

'

.

. ,,1, As:contribuiçõê� de que trata o:,.aftigo,49, PGl�'
.râgrafó· lic.,,· do 'Regulâl1l'.(Úttõ· 'lirféxo à Resolução. n.

174; t;l6 ÉiinUÕ' CenÍral €lo Hfãsil ,,(dé. 25. de fevereitÓ' 'j I
· M·i971; det�EÍa� pel�s é!fiprê.!uis·n6s _fiulses de janeit9,. I,ii, jÜfihd dit 1971, devei'ão fléf ,í'êGõU!idas à ordem. do'. IFunde :(iê PãrÍicipaçao párà :E:xécuqâo',do Prográma 'I I
'tlê irit�gfâÇã� Social,· fÜt fêdê B�il€áfüi ,àuteritadà,. á:
Í'ê�b�;ia§j ··Hij§ molde§·· ê PfâZô§ .estab@leeid!)S .ÍÍe'stã
}.rãi'Jti.lÍ dê Sérvi�o. .

.

. 21- Patá i;j tumpdniên.to· €lo tliSpdsto rló item an

teridr;' às eo�tribuint'es Yti1�ãI'ão' êemõ guiá dê r'éêo� c

I' lhÍfnentà � Documento. U'nieó t1.é Al'reéã€la�ão (DUA), '1 1

q'úé deverá .se,r preertchido de aeôrdo Gom as instru- .

·

'ções contidas",na Norma 'de Servi�Ó CEFjPIS Ii. 3!7-1.
. 3. 'Par'à a efetivação do tec'olhiínénto das' ·(:]ont6-

b4iÇ5es "ã' <íil� se, refefti O' item l' desta Noi'ína de Sei'

viçd, as' etilpt'êsas deverão utilizãt .um nUA pata cada

mês' de: êopttib,uição devida. '.'.

.... 4. ,Os, récolhime.ntos das contribúições ii qué se

,refere �sta Norma dê Serviço' devem ser efetuados
_. até.o i;liÍt 20 (vinte) dê juiho de '1S7.i. .,

5, Esta Norma de Serviço eutra ,em vigor a Pàrtit .

. . da ·l)J'.ê'Sême.' data.
.

,
..Rio 'qe Janeiro, 24 de junJlO 'd'e 19n..

, .Glàmp4olCJ Marcello Féill�ó _' Presidente.

f r

· :..._- _-_
..

_.�-,_._-:_.�S:::!: '.

j •
-
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rEDr,JU,�ÇÃ,O DAS INDUSTRIAS D'O'
EstADO DE SANTA C,ATAR1NA

,

. � ',. '.'
.

-

.! j ...,��' ,

Eddtll de Convocaçao dê· Conselho de
- Representantes,

ã. Pt�sic!errte da FI·ESC, '11e a�ôrd'o 'éoni as diStlOsiçoêS'
est.iltütári2s e com a Portaria n. 40, de 21 de janeiro de
18"5. convoca os Delegados Representantes dos Sindicatos

fili�f1�s, elrltos e emposs-ados regularmente, para 'a \Ses ..

,;ih f'renl1y<ií.0ria de, qu�fificaçãO' dos ':í:>'elegados-Représen
'-:;��I'S f' eleitores. a ser teàliiatlã no dia 5 (ciiléO-) dê âgôs..

, 'to ete 19'11, às io (dez) h'pt"ãs; fia 'sede ,da FíESê gitiCà
Rll':' Fêiine Schmi'dt, ri: 67, 5� andar, em Florianópolis.
Esses mesmôS beleg�dmr sã� coi1voaados parà a AsSem

bléia Eleitoral e destinada, a eleger a Diretoria, O' dón·
selho Fiscal G a Delegaçã0 Confederativa, com oS respec

tivos suplentes, deternlinada para o· tne�lllÓ loéáI, às
• i6 (dezesseis) horas do dia 6 (seis) de agÔstó de 1971, hóti

�írandó-se que' o. prazer para· iegistto
.

de éhapas· C'Ol'res
Donderá ao período compreendido entre às \5 (quinzé)
horas do dia. !1 (cinco) ãté' às 15 (qúihze) tiotas dó aia 6

(seis) dê agôsto de 1971.

O pédido de registrá dé C'hapáS,' em dUáS vias, devirá
ser feito â Secretaria da entidadé, irldtiindo uma relação,
também em duas vias assinada por todos os candidatos,
irtélusi.ve sup1entes, com a indicàçllO' d� Sindicato ·l�epre-

-

'sehtâdiJ ê do órgão a que concorr!'!rão�'
Enc'ert:Hlu (> praro pãr:( régi'stró de CÍlapas "'- às 15

(quinze) Í10l'às dia tJ (sêisi 'dé' 3'gôit�
-

.

dê 1911
.�; pl'�eedàr-se-á, na gê�sãó

'. s�iútlÍte _ �s 16' (de
:tªss�is) hôí'ãs do' mesrilô !Hã .." à votàç'ão :e, ém seguidâ,
à ahüraQaó. AS chapas qUe 'êônCórrerem às eleiçõ.es, pode·
rão indicaf mesários é fis�ais, em igualdade de condições
nnra ':1 éomPõgição da Mesa Éleitõ'rái. c

\
(} "gUqrurnH pará a validade das eleições, em pn-

meiró escrtitlriio, será o de 2/3 (dois terços) dos delega
dos votlintês. Não obtido· esse coeficiente, na hora acima

. inçlicàçla, rêâliZat-se-ã nô'vo pleito, dentro de 2 (duas)
hpI'as, em ségunda convocação, dependendo do compa
recimêntb dê mais, de 50% (cirlquefita por cento) dos de,

legados éiéitofes.
.

Flotíàn6polis, 5 de julho de 1971.
Carlos Cid Renáúx - Presidente

MISSA DE 1° ANO DE FALECIMENTO
A famITia de

. • MARIO, PizA
. \ .,

"dnvida pàtentes e pessôàs aInigas pál'a a missa de 19 Anó

de seu faleêimento que mandam rezar em intenção à sua

aimà, ná sêftÍl feira, dia 9, às ui -hS." na Igreja de SaIl:to .

Antônio, rua Padre Roma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜLLER 81 FILIaS·- malerial. d.
C,oll$tru,ção e� geral

F�: .�fO� ....... '�����5 '-'.6358.8 ,23�

4, f'

.

s" �,<

Idaêo ,Iev:a
,i ,Jus'"

.'
,

pata a Saúd�
• -;,...._:'\.

",

��, ".. �' • '.
, � ,+

.
-'0 ��c���ário .�d� S,aÚ:de, Sr; �ti&
co' Pataíso,: 'íníormou ter-r apre
s�ntado·"'ao·· Ml�St:éI1� dà. ; Saüde

. .' .', . .' I

seiS1.projetos, para: ser,epl aprecia-
dós 'pélos"Ól:gãos tééÍ1fcos.� .' �: .'

r,
"

"Floriàr:l�polis, Têrça-feira, 6 de jullto

',,:,'
.. "

:� ,

\

•

�

1

.
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A Petrobrás deverá. -determínar ,.. �'�Põr, outr�,: iidd,; faLándo sôbre
até o fim dêste mês

/se; a' nbya r� .. I ,a;, iÍistá��Ç�0.: fuLSidersul' o Secre

doaria que pretende -, instalâr� será,
' '.

';',.' táftio .do Íi>ã&envb'lv1ment0' afirmou
�o'ca1iZaCi.a em' Santa: 'Catarina' ati, � �... qué. "caiiawez �âiS se' afirma o

.

no Paraná, A ínrormeção !oi'pre$�
.

,} cp:rí).pl:exà industriai ,do' Sul cata
�?-.da. pelo Secretario do ;I?e�v�i: ,:,: i{ab.��:;;.:sen?o a �icÍ�r�ul "o com-

.:.....:,', p��Ldos prbjet'os 7 afir- Yimento Ecoripmico,., Sr. ;Al?iq�s. , .:, pt,��Em:t?; que 'gá. B: V'iáb�dade fi-,
moU;: ':-'-' S�Q, $: área' dó éombate �breu., acrescentando,: que à. '.ém,-. , : pall. .�' comple«o'� poiS- há uJA'1
às. 'doénçás 'tia,nsmiSsíveiS.'''O pri- prêsa exige: 'três requisitos -;Pllo�,. '/, toiúadw de� pQsição,) ,irreversível,
meir03i�á',� 'erradidaçil.o; da 'pôÍio- .. essa instalação: 'exi�tência: d�"am� '. &�' Jôdá:, á: reglão� 'em 'favor. da

:iniE'lÜte; .'atrll;y.és�de 'uma campà::iiha' Piá: ár� <lispOnfvel; &gua em-gfari�" -�tn:li}rêS8t,' .. :" ,'. .
.de'. ivacin�çãó de: ,420 miL ctianç&s �e;, qU:a�tidade e: pórtQ; de '�� " ,: ESFI!U't;lC:eU 'qUe o. pf;ojeto 00 �i·

(il' O" seg.4ndo :téin/por' fin�1.idacíe ;éàí(ldo..' - "-
"

,

'
.

qe�jJl' ú� pléoai'net\te 'viável, 'Iapr&
� �campaPha'. d� ..vacinação. copo

'

v;ettando ,(

a 'I:na'téria Iócal e· ábas'-
tra á·�oquelnc,he,: �teria a' .tétaD.9,. ;--.:. S�ta' Catahna ' possui \íxc� ���o : �. :nosso mercado sem,
a;Úng�do� à 70" crianças.. Um oú- .

. lente área qU� atendá ê'Ss�" t:i:ês Ps.'rtUi�r a "�locàça'-o da prQdu-( , 'I '-' ..... .' "" . ','" ,

tto :pro}eto" viSIt- a ampliaÇão. da, ,requisftósj da Petrob'�� ,l&auia. .

i 'i�o: hae�priíll"� .

.

.
.

-

Unidade;. dt{Vigi'lâI:).cia. Épidem1ó: : \ '.' ·:d�. na· 'região de são Frahc'isêo do
lÓgica de ',Vaiídla; :pelal qU(lI' .ser.�o

,.

�_Slil ,..",... ...decl8.ro'll.. '. "

..,'

vaci!à.adaS' tôdas as pessoaS. )que . ':Ihfonnou '6 .Sr:··'AIcides Abreú
não: � .. forfu:n':'::n�:"�b :Pass�o ,'e /

.

que "o Govêrno do Esta:ctÓ, obJé- '

c,ofitiolado os;casos'varj,6l:icos sur- tfvando atrair (i' Petró1?ráS P�
gidos no Est�do. 'O quarto· 'pro- Santa C8tá.r�, 'institui Um gruPo'
jeto' - ,prosstigulu"/� tem por de ,ti:abalho pai& a áabOr-Rção de
fim 'fl' ifup.1aIita�ão· de ambulat<? estudo e relatório abordando,

.

a

TIOS, (ie, h,tgiene, mental, que serão ,v;apilidade' de a refinari.à vit a se;
. iru.talactos' o�s sedes dos 12. sam- im1tala:da em nOsso ES�ado;'.

. ...

táÍ':\os, desafogando, assim,. o Ho& ,SIDERSUL

pitàl COlônia Sant'Ana, Já sobre··

carrega4o. O quilltô· reivinqica, a.

ássistêri�ia t-'mpuia�Oriâl à tubeT'
citlose; .at�véS 0.0 'reaparelhámento
dos dispenSários existenteS e a

cij�o d�' :váJ:'ios o�tros· e . por
fim; o último projétO objetiVSi �
amplia,ção do ('Hospital Infantil

· Édith Gruna Ramos,. com a cons

trução de urna nov� ala e seu

eqUip�inelitO,
"

,
," �

I>or' outro iado, o Secretário dá
Saúde i:O.fotIÍlou ter maR'tido, cÓÍl�
tatO com; 'dhigentes' da; Legtã�'
Brasil�it�' de' ,Assistência, ,oom vi�-

.

·

�a.s,' à :celébração de cOnvênios' ·pa
,

·t�.. ·'!ill1' tPeHlOr . rebdimentó e apró-'
veitamento 'das e'struturai dó '.Es�
�'it�o: e �d�/ LEIA. Di:�e tér�S{l ·,�v.is
tadó iiioq)t:.:c'OFt). "técnicos: da Ótgà.�
tiAzilção' P��An�'ericana 'dá"'Saude':

, ". "'�ç -.
.

>., -t;,. ....,.... ,_.." "e ,':-".... ,

'�lSa?ç,lo �':letf\l:u;.aç�� eJ1 Flo.tlair:10·, .:

.p:olis, no mês; de' setembtb;.·êle ·um
seJ.lli,nárià de: ai;'si�tência :médii�•. '

";'_ '. 'I ,".' ,,1 ,,,. ". 'i'

�l;lraIig'endo ".0S;: �r�s::-Es.tattos. : <;�Ó.<
�Sul.,.

" . /' .

-

c·

'

;' - >-(, ,.;,','�i: ,

-

..
'

�'"" mho' abre
cfédito ". para
rodovias'" ,

'

.'

'-- ,--�

,

, o' 'Gov�rnador €olombo ,Salles
lfbriú crédito' �uplementar de ..

'
..

",
,

I

Cr$ ,1.400.000,00· ·em favor do Depar-
t<Jln4mtp de, Estradas . de ' Rodagem.

, r�laéio�ado coin' o as(�1tamento da
i�ej;i-dà. .ivo' Silveixa. .

.';':
.

, Outtq ,decreto, àssiriad() pelo Che
fe do, Executivo ;ESta,IilJlaL.a!:)l�e crê-

'd,ito' ,4e ,Çri J':9q9.QoO,OQ .em fayor,
.

da Se.cr.etaria ,dos- Serv.iços Públicos,.
destinado a� .'pagall;tent;o de' cOIllPro
mi�s(\s ��col'r�ntes de convênios fir

ma.dps eptre '0 I)aes e o antigo· G.a:'
bine,te de Plane�Ínerito do ,Plano,de
Metas do Govêrno� - Plameg.• ,".' �i�

.. >

.

\ �

} .... ,

�

� I
"

l' '"

/

)'

: : � j .: •

,,_' ,

,I',

"
,

/retrobrá,s: de\cide�j se Fiesceleqeem"
,

.'
�

,/,'
'

s,

""� agüslo novo
refinaria " ,e'II:; ,para SC presidente,'·

, ' ,

, Q Prefeito 'P),ry OliveJ.1l' regre�u

O
.'

J""" I'
c

b d-' da Guanabara: onde se; avistou com

Oml a Im e e·m'" ra o ". autoridades" do -G�vêrno :Federal. F.! .'

,

'

',' ,.,.'
.

'

.

:', . manteve �ôntatos' éom: "O.' Superin.
, . tendente do: Serfhaa .� com illtos

em missa na Gu'anabara·� ��=:::bj:lli::::,:�:
�/ ,:�,,;;;,. '."" ._� '� �; _<, ,.... .-; .. �, ..• ,-�, ••:. ,-,-_.de sfu;'Secr.e�pi�.do� Pilta.�inteirá·los

\ na '!lua rn�ona religlO'sas' ·que ti· 'das', pro:vidências e contatos na ex.
�m Q ex-€ardeal-arcebispo ,como

capital, federal, ,bem. como. do, eucll.êbl'lfeSsor. Dá família estavam pre. minhamento dos asSun.tos 'que 9 le.sehtes' um .dos irmãos, q�e é coro-

· n-kl. e um sóbrinho.
::: "Para dar 11m.' exemplo .dá ded,ica

; , : ção de D. Jaitl)e � sua íriissão pas·

tqral, ó :Ml;>.DSenhor Ivo Ç�ll:ia:ri re.

córdou que em agôsto de 1943, quan
d� àinda . Arcebispo' de B.eiem do

Rará" êle não quis int.err6mper luma
v�it, ·Pflstoral ,de ,tl�&F dias, -apesar
da. fratura sofrida/em um braço, no·

: �riip.�l�o 4ia: .��, .'
j

.

'

';;_:_, Houve ,un:'i'.momento"em 'que,·

'a!)" .n1'l�str�i o� 6ri�m�" Ú�� criap.ça'
fu:'ôvilnento�: alI. ê�beça ' e -lhe atin

'gi�: �:;bTiço.q�eljrado., IÍom Jaime
d.ésm�i6Q' lie .

dor mas. :riem assinÍ
,- :' ,'I ,I

"

•
�

..

•

; <'_.",
"

.....'

,de.s:isttu '. cl.e:: cumprir' o ·que .éstava

pro'gl1am;ido; :�::te:;: �ê'hava 'que tinlià.

<lue ,cumprir . s�a ,C!brj.gação dê l;lis
;PQ e hão podia .dé� os fiéis ,à �ua

"

.

,

(..

e�pej:a., r. .

''Uni' llomem de fé e dé tf�11i
�ho". Fo( assjm que Monsenhor 1v.o·

C.a�liari recordou a persoÍlª1.itlade <1.0
D .. Jaime de Barros_,. C&.:iii�ra; aQ' ce.
letrar UIl!a !llÚsa junto" ao :túmulO
do

.

ex-Cardeal-Arcebi�pC)', do. Rio .de

Jan'eiIo, no dia em qu�' êllte compl&
tafi� 77 �no� di idade e �8 na eh.e..

.. fia da Arquidiocese:' :M:onsenhór-Jlvó,'
'..

•

>, , J.

'que conviveu cOlll- 'êle 40. anos, es.
.

, tava :emocionado e por várias vêiés"
tevê �dé. enxugar as lãgriinás, eu
,Q.úant6' celE,brava':p o:fício ,rel:iglqso.

,
'

O pedido 'feito ,por D:' JaÜIí� n'ô.
sentidQ/ de que o. I;linherro' q(xe ':?i·
guéri( qu'isesse gastar' c6m;'flôr�s' pá,
Ú s.�Jl :túm�lo f0s-!,é ,distrfJ:Íu-ídq c'�iu
.ós. pobres deixoa

"

de' ,ser :ateniUd6:
sôbre à laje.de márm:o�� ·b�anco, r�'a
nova. C�tecÍral dô Rio, éstà�a�' &frio
.
'. J,' ',' .' ." ",'

cf> rosas vermelhas.e um:"b,uquê, éàe
botões de rosas ámqrelas.,,·

, 'f ,

A mis.sa de sábadQ por D. Janne
.

compareceraln. cêrca de 40 �ss01is_

:';', ,'péc!�u 'qUe �m . vários,

Qfértas de, ffu�ciám!lnto ptira . a

pnplá-ç.taçãp'_'� � Sidersul, . sen,dó
,f;lU� '�.�itaçáó de uma

.

�u de
vári� de],as" �de�l'l'derá:'da escoA'.·

'�' ®.- �QÓloiria a ser adótaO{.t,
pOllr' os fInaDciartlep.tos, implicaÍn-'
� '&q.tUsiçãà de equ,ipamentós qt,le
,�t.ãQ

.

�o�idos pelos pl;tises 00-

pé· ;>e� for buscar os ,recursos".

;'r â n sito -re:gls trou.
três' acidentes ontem
",

i
Três atrop�lamentós dois

provocadÓs por Volkswagen, e w.n
,outro por un1,a G'117oça _,. �forl$rn
'as princjpais ·ocorrências regiStra

·

das p,ela, :pt3legaeia �e'Seiu::ança
, Pessoa:L .

no' <i0mingo
.

e
I on.tElm. O

aéidente de domingo ,oCorreu
..por

,. volta das 19 horas, .em Bainliros,
quando o Volks de plf,!.C{iS A4-92:

, 39, dirigido por r'aulo J�o, Rodri'7
gues - casado, 42 'aQos,'�cio
nário' pÚblicój re,sidente em Bar
reiros - atropelou a João Lll:lZ d�'
,�mvq. ,,-' c�adó, 24.�os, residen-
t� na localidade de Ponte. de Im�
rúí ' em I('1lihoça. O' !j.tropelániento,
oGorreu em Barreiros e a

.

vitima_ \_

·

foi socorrida pelo motorist?o que
'a internou no Hospitâl Sàgrad�
· Fanúiia.

A, segunda vítima foi ,o operdriq
Davi 'Hames - casado, residente

�.a 19calidácte de Be�ânia, em An-
·

.gelip.a -, colhido na Estptda G.e
rai CIe Róçado, na' Praia' Curn1?ri
da, às 7h30m de ontem, pelo
VOlkswngên ele. placas AA-Rô-22. O

x;notorillta JO$é Valério Guedert -

· i6lteiro, 23 anos ecóno�iário -

.

,soc'<;>p:eu fi, vitima que foi 4lter

P� ,no. $:ospital de Caridade.
_ 0AJt:lWÇA, ATROPELA

'

�. carroças também' aproveitam
o . asfaltq para �lÍlpensar o tem-

.. P9 :perQ:ido mflS vias p4bliCas cal·

çaqas a paralelepípedos e nas de

.)b,an.Q, -, qu.à.ndo os' boleeiros utili-,
.

'

mm ,c�m. mais fôrça ,o chicote no

loml;lq dO aIiiinal. Melhor resulta-
. . ,

·

do a�dà .é. obtido quando a car_
·

roça' v:aj. de leve
"

e morro flbaixo.
'. ;ASl5iW é' ,que,' ao chegar no final.
da Avenidá, Ivo Silveira, a car-

r()ça oonduiídS, por José AnÚ;io
M:acha�o :__

.

solt�ií:'O, 3� )<IDOS, r�
"sidente na loéal:idade de Santa

� Luzià, Santo Amaro da 1

Imperatriz
- atropelou por volta das 13- ho:I, . ,

Tas de ontem. o menor Paulo Ro-
", ,'� ,

,
1 1

_ _.

'" l' "

berto MoraiS, . filho ,.do c�'1l Os-
v'aldo e Netdil Morais", residente

nas imediaÇões da Êeliogás. ' A

vi.tim'a· foi sdcorrtda por popula
res e ,conduzltia ao Hospital de

· Caridade onde foi menkada.

7
I

A Federáção -das Indústrias do

Estado de Santa Catar�a - FieS!= .

- realizará dia' 6 .de agôsto a As

sembléja eleitoral destinada a .es

colher o Presidente e a
.

Diretoria' di.
entidade para o período Í97111912.

'

A Ássembléia se constitUirá' dos :De-'
,

"" , ,I ,

legados Representantes dos' Sindiêa-
'

tos fil�ados que elege�ãó a'�ová Di-

· retoria� Conselho Fis.cal· e a De!ê
gação Confedérativa, com i-éspectF

. 'Vos stipl�ntes� que ctfrigirão a Fé
deráção durante três anos. A posSe'

· da, riova Diretoria dar·se:.á l!-0 dia, �� .

de agôsto.'

Ârf'volla
satisfeito

"

da Guanabara'

varam à Guanaoara.
\.

Prefeitos dos �unicípios dã Gtau-,
de Florianópolis, sob a presidência.
,do coronel. Ary Oliveira, ,se re�ni-:
rão, h�je, às 14 horas, em São. João
Batistà. O Superi;ntendente da Suo

tlesul será {'epresentado pelo '. pro-'
fessor José M:üllen'

. ,

'IV mostra
/.

..'

sequestratlof
,

de , diptômata;

,,' ,�í.

. A: Cadeia" Nacionâl . de Televis.ã\)
" ent�evist�rá hoje o ter..rorista· Nóel :; .

.

Hen�ique F�rreira, vulgo. "Dlogo",
.

que foi' o 'encârregag,o da guard� ao
Embaixador

.

von Holêõen,' �á Aie:
.

manha,' q�ando de seu seque�tro �
Guanabara.' O· programa· mosttari,," :

também o 'Japarêlho" é, �o lecaJ. oil�···
.

de o diplomata permaneeell pi�'

Canoiuhas
quer, m:erenda'
, ' .

,escolar
-

I '

O 'Dep�tado Benedito Teré,zio'
de Carvalho 'aprésentou indicação
na Assembléia visarido obter .do

'

Govêrno : do Estado, 'através
'

da
·

Secrehiri,'1 da Educação, a instala
ção de um núcleo da Campa�
Nacional de M-ate'rial Escol!H: e�

Canoinhas. .salientou o pàr1amen
tar que aquela cidade fic,'1 déma':
siadamente distante dos. centros.

·

õ�de funciona a, CNME, sendo se

de de uma tegião integrada por
importantes mllnicípi.os.

,'.

• I

,:+

",'.'

�:' ,

Entrevista concedida pelo Presi-

dente da Assembléia Legislativa I a .

úrna emissora de rádio de Joinville; ,

�o 'Hotel Excegior - Copacabana.; do .

�io,' repercutiu desfavoràvelmente,' 'oh� .

tem entre setores. 'ligados à'; .Arena, .,

�stadual, ,que �nsider�ram, � decla. i
'

�aç6,e� p[est�das'difarüatórias . e '. cO�� ': '�
trárias ,à' ética', Líderes arenístas .. eSti� .'

· !, ENTREVIsTA
r,

'

,,') \

a
.

receber ordens ditadas por três ou

qtiatro
.

famílias' que mandam na polí,
tica. :deSde 1930". .Disse .que "qualquer
&9�teÍl�iné" .de catarin'�nse vale tanto

<)_.uan,tc,> :'bs' ;bbiénoJIles " que até hoje
val�ram.'ria ;pdlítica 'de nosso listado'
e que '�/� :D�pdtad ' Henrique Córdova
nem, é�;"iffibuídoo dessa idéia,' não-so.
iDos�' rhàik ÍIÍt�ligen�s do' que IPngué�,
thas' t$bém' não '�m� menos int�Ú.
ge�tes (d� . qbe : aqueles que sempre se

. ihteres�ir;áID: rmais inteligentes do qlJe',
tbdós' �{�útrOs"./ ;

'.

I ,l/,'

'Friso�� que 'nã'� há unidade na Are-. �
,�iÍ:<e� .. :San_fa: ...Catarina, asseverando
'f'! ;:.' ·i . .; ..... ,-:' -: "", • ,,' _ -,
I."Ra:·.mlllta ':gente: 'em -polítiea .que- sao
.': " , -;,. ,I. � ,1 .."

"

'

'

.

OO:P.1Q.:���'. espasadrapo, .e Com. 'muita
-

. t'l�. ..-�' r'f,� ;, .{., "�'- ; .• '�' 1;'" .

f.âcilid�detEU :jli aQvertl o Se�or G.o-

�ç�déi;��:qu� \�t"cert.o êle �eFá esta

',����;i�, �p�radTaÍ?l> co� �it<t 'du
rex.:durânte 'setls' qUatro' anOs' de g<'!vçr·
\� �'�. ','" '.', ' \..

,

" I

\
•

no/", Declaro1.\ '. O. ':Presiderite I da As.sem-

,b:lti�'·;qub;· esiá ;a· �a�r Uo j6go dfl' ver-
"dade�.qUé·'o: Presideflte Médiéi está a

,

_". ���in'�i�'�' itodoo' eis' brasi:l'eir�{", àc�.
�� ... � �',' ('o' :'," ,

.

f C(fn�a�O /que· �l)ã� serão ineià clúzia
à�:,l_av�de'irl!l.S·:de '.fundo de quilltal que
'f!I:ãiJ 'eU' ;xn�· :afastar das, 'PJ.Íllh,as çlire-
.. tii:ies".:.' I. ,.; ';' :.' -,' '.

'.\ 'P�r ,fim, "�ei�,rindo-se aos. Pedidos ,40
:�açikS ,de'��h<ktos d� Prefeitos em

.

iJqiriv.ítk�' Bluiii�aú �. Cricium.à .

disse
:, . , "

"

[' . ,

€Ipi< ii 'onda, ."é>resqt,1!do 4e esqtl�mas
de �clípula <que, prét�ndenÍ o tumulto

.

��tiidKr{o:::ri�: sentido de respingar DO

�róprl�' Q�vê�;'. fÍcia 4R., PágÍFia)
. ," .

\
\"

'
� "

verarn reunidos ontem com. o
.

prop6. :

sito de apreciar o c�riteúdo' da e�tJ;e- i,
vista e após, comunicaram a; intenção.' .

de tomar uma atitude em, fll;ce " do, "

que foi declarado. Em reunião, que·
.

se realizará hoje' deverá < ser :tomada': .;
uma posição, formal, A, situação, ,de.n,.� ..
tro da Arena é tensa, e ,algJJI),S'dé :�í:ls
rderes, que se co�s'idçràm . l!,iin����: \
�las -. afirn1�s d'e{ 'Presidente, il

..�: ..

Assembléi�; "não, éscon&m a �ü� :"re�',;
yJ !ta .. Qntem mesmo' hlgu'w '

.. paria::;,
i men�ares 'i\ltehtarani·. amlzl�ia�>,; ';, :u�a; ," '.
represália; mas. a maiória' .dOs revol-""

.

r\s0� . aeh.ou·· pr�ferív�I, aguari13:é liíé
h:�e.- '-

'I:
,.-'

I
.�.

, \

,

.
" '. �

,

O Chefe do Legislativo falóu '1\0'
\Rio, Ollde se. en<xmtravi: 'dommgo, a

(lma emissora 'de" Joi�ville; .�o·' '''h�ll
d:o' Hotel 7Excelsior�paçat;ân� (Ip

.

Rio. Em., �

suas
. declaraçi5es . ,acentu�u

�iJe 'não podem,Os ter ,'0 .nosSp "Estado
C-:1m0 se fôsse umà g�a�de' . fa,z,enda
c�de três �iJhões de caiarine� q�
1." vivelfl fOSS�lfi -três milhõés de Peões.

.� (,

,

,"""

\:ai; :. "i� '-

..

,,;.... .

./
,.f

I pese, quer ,:,Jaeilitar, 10
empréstilllll�:; jielá �,BH�

,
'" ;.;,

'

,.1.

o pre�itlente 'do. Ípesc, . :ár." ,t'tili
. P�Ôil 4eP,o'Íf;' de ,lO

.

ou
.

15 :àia,5 ti�
Alberto· de Cerqueifa ·Cintta, 'infor- ... Ô<i�i:�êÍlCi,a. Não" é fórmula' mãg�ca
mo� qué seiã reformulado' 'o méc�� �sa'. inlen�óÍ:hÍ;, mas' sim : r;;S�tado

_ rusmo de empréstimos paI'a, � coh� c()n�i:etQ, �zrâ 'no�'i dln{lfuica imp!an�
, b:úÇão de casá. 'prÓpria; b;;de qii� ,t;áda�

",

,',.'.'
, ..

'

r
.

atuall:he�t� O s�t0r ',�siá
"

wt�lisl!do . INTERt,ÔRílA,ÇAO . ,

.e que, 'com a �ua' tefórrtlUlação, ./0. .

�,
. :

. O'.; Sr ..� :Céik,u�ira
'

'Gint:ra. afil'lnou
associado receberá: màis ràtlÍdame�té: taillbé� 'que '.'outt�. item importa�
a importância que pr�tende 'pará t'e .;da·,.1idvà>dinârnica c do Ipesc é a

constrÚir s�a r�sidêndü{. ""�" :." �n� .. in:teri�r,iiação"::. .

:_ Pretendemos· m:o'difi�'�l�"'� sis� �'�2 ·J�,'é�·tr��os em contato 'com a

.. tema: dli" inscrição, .; Íjm. d� .e�ikr . Seéret'i1rla'. d�:,'Oeste e :.ela reservou

a grande, espe.ra PllJ3 ieçeb'ei: o eik :.. 'rii, irea::'�cle':��a '3úr,'6(l'i�0 U�l' local
l)l�éStim:o pl;.etendidó.·. 'r:, .'.:

'

,<': ,a�'â::: t..t1j�: : iW�ámoS iri$ililúr. uma
, D-ecía:r�u qúe s�a fuaior PteoCil;a� 'dHég�éiá-:',}q�� :�ilb�ªh,ger.á: tôda 'a 'te-

ç�o rio' m'orÍlCnto. é � :refÓ�a·'a�. ,gili'ó:·':!oS.feiiór��nte.· 'preten{!!emos
'nfstràtivé!" do, Ipesc; à�e�tiíà!rd�' (ju'e : ft�,�§�\iêrri.(Íis :fulc{o.tegiôes. do .�sta-

,

.��O�·péssoal "áos '; poucos está, ��. ali!�P� . ;ei�i': :4,�Jili{ .ij� q��: :.�, Ipesc . �e i�tale
;t�ndo' �s '�ovas normas �dÍnüiistta- 'êitL tôtràs 'a,L'áreas ca'tarine·;nses _:..

�ivas é. q.�e ·vis<:lm, ·llrincipalm.é�-te·, ;tleclárou:
". , .

.

'

., , dar á\) servidor um' perfeitO sero-,' ,'�eMPR..-sA. FJNÀNC�LRA
.

.

,. ço 'previdenÇiário'< ." : .: \�oti, ;p�r:,.ouitQ lado; que 4en·
'. ,

_,.., 'EviQ"ente�ente"q�e 'essa ie,for- ;�6::das novas' nor;iniís administrati:
mulação: não poderá 's�r .Ieità de' ',vaB':�t� p�évistá �àra o Ipesc uma

.' úma. hora para �utrà -,' ac�nt1,lou
.

" ��tl1I�·.�e 'eID:prêsà financeira, o

· _:_,- 'porque àlgup.s· dos noSs�� sé�i-. qué' .�poss�pi1itatá .� ampliação dos'

ços nªó' fundoru(m como deverial.n � beÍ1:é�fçiÇ�..
"

. ..',
\

.

< , \

e :nao' pod�m lier ,paràlisàdos de<:te,. :.l2. COÍjlo resql�íldo
..

_,- eSQlarec�u ..,-�
pente. 5êm . que continuar operan· ". fututàg, pensões. pod'erão facultativa-

"

do, ainda: que . IPceC�;ri�e�te, '''\té nÍente,_: s.et a4i;nentadas à vísta de

q,ue :se faça a veroaQéjra refçl-tl;nt,l' '.�pr�s fàcultativll.s .e l)rogres-(, .�

·laçiJ.o. Aos poucos estaxemo� ,rlandQ fliv!l�.. I •

I'ca� 3,Sl!:Oéiados, de, fOrnlJl rl:).�op.al, Q!; ,
• "'Dili5.é quç .Il]ll out�,o itcljll da refcil'"

. benefícioS de ·q:ti-eito. ne in.icio,. co-. ,

.

mula�ão/, 4.i.z Tespe,ito 80§ fJna.nciq·
y'
ruo rel'u'ltado

.

d'as � reformu4ç�� '-".' ,mentos, ;pàra aquisição �e bens de

ii<Ímjnistrativas� oonseguim,os pagar '/'���o a. j�;tos. mais ba,hitos, como
· � hox:a··o íl1l4ÍUO nataii�de, �. ao 'I ipÕllici8, e ,:uteIl,Sili� 'parll r��moCa-
úuxU,io fu.neré!l, 'qij.C an�,' 50 era�

. s�çloS: ; ,
. . .

.;.., "

'1

,�. '" "
.' .. ,. '(. '.' '.' �.

, ,COIIITE PAa� MISSA .(

"

,

I \". 'I
, ", ,'" _

'. ",,","
AMÉLIA DE� SOUZA BACK;. viúva;' ,AL;BERTO LE,ÔPOLDO' BAGJ(,

filho" ZAILDA: MÀCH.ADo BACK,. �ra;·:LYG·� DE 'SOUZA :j3AG� EN

TRES, f�lh.a; OTTQ. k ci1T�Ú!;&; 'ie� ê 'lfefui" �nvidam os pl!l:_e�tes �'

amigos' de �EOPOLDo E!\AC� fáeÍ.�id.b· � i:? do corrente, pa�n. ,a' l\Hss',A
de sétimo dia, que man;ct.am celebt:ã:f nó Pl*�. dia 8 (qqinta feita) às

19 ho�'as, na Capera .do .Colé�o·'.CafaHhbnse, cm�iÍlte�ção dà,.umá daquele
lieu inesqueçível �po�, pai, sogro e 'ávõ.
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Antecipam agi'adecimentos ll;os que, a,ssociand!}'se à. prQfund<ll cdôr
:'ql,le acabam de oofrer pOJ1 êsse ten-ível' :gQlpe, ,tiverem a j?ondade �e çom-

parecer ao aludiçlo a;to,rél;igioso.,l
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