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SiDtes8 do Boletim, Geometereol"tloo de A. SeI%88'Tetto

.'

válido até 00 23h18m do dia 8 de, jwlho de 1971 .

FRE,NTE FlUA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFE1UCA MEDIA:

1009,3 milibares; TEMPERATURA (MEblA; 16,9Q centigrados;
UMIDADE RELATIVA MEDiA; 87,4%; Cumulus -, Stratus -

Chuviscos esparsos - Tempo médio:
- Estave.l,
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Quatro " jovens estudantes'

universitários de Blumenau
· estiveram participando, no fi.
nal de .jun,ho, d� 'VI COngres.
so Jovens Cientistas Paulistas,
aprle'Sentando trabal·hos pes
soais no certame. � despesas
� viagem foram pagas pela
Preiei�ura -

de Blu;nenau.
, I( "

,

.. ' FL0RIANéroL;IS!"
..

,A( partir "do dia 13� a Far

mácia' do Inps de Floriahópo··
lis 'estará aten<Íerido em suas

novas Instalações à, Rua' Br'i
gadeiro SÚva' p.a�s: edifício

t MUssi, Ch�cái.a ,.de. Espanha, .

I,��Rçlo .que, .por, .êste, motivo,
,

'permanec.erá, 'f�<;,hada, hoj,e,. ,

·

affian.hã e, segq,nd�-te,ira., .;'
.

Em seu ,n�vo en:derêÇõ ·tef.á I,
",0 seguinte hórário',' de; :�te�di ,', j/' �entó 'ào pu�lico: .

.8' às' 1� ��'. I

, tas e .14' às 18h30!JJ" diària-

I mente, �ep:os "aos;.,sábados 'e

I
domíngos.

'
.

! 'BLUME�AU'
-,

95 lJ1uniclpios iocaliiad�. na
· regjão d� Alto ·Vale' do 'tajal
foram preiudi��dos. pelas iílti.
'mas' cheias dó rio Itajaí·Açu.
'"Rio do Sul

..
e Tai6,.·fdr� �s

munielples que mais sofreram,

aspe�\ahtlen,t(!, ne . sets..r. da

agricultura.
Pór outro .Ia�o,··o tráfego

(para, Lages, est�ve inrerreen

pido, já �nd� volt�do presen
temente ao normal.

.
"

,'.�����--��.

I. A;' :cfdade: de .)nd�iâl· come- ,

j'fuOlmrá,
. n'OS' próximos. días' 24 '

,

, ,e, �,"� piá; do, Co.'l�ilO. ';CÓm? t
1i:,' { _!)�Ft� '�ao. :J!l;��,ra��na �a�_,festl- r 1

'I. '. : 'vida}:lcs, 'ltávêl'� expOSlÇ.� '�dc ; f.,

'jl-,gàdO hovinõ,. de �mbÓs, ,Pt:,?" i
: d.utos agro--peC.\láYIQS, prod-q· I

,

tós, para agricultores, além. de
.
salto.s' de paraquedas,

o município de Taió está:
I' so'{r�ndó' as conseqüências das'
f�tt'ii'h�s ' �heias, _qua�do o'

.

Rio.
t • • '_, '_ J'

,i J.tajaí 'subiu mais de 7 metros,

l' preiú�i'can� a c'onstruçãó d'a'

,'bai�âgem de
-

cont�l'lç�o '
.
das,

:cheià's' ,atrasando ainda. mais'
os 'tr;àbal'hos ali realiiadoS� :.

·

'indaial, Rodeio; �')c�rra; .Na
v'égarites e Penha, são. as' loca·
'. -.' ,. '- ,

!idades 'que' estão sen'do bene-
, tiéiadas, -espe.cialmente' na
·

parte educativ{)·escólar, pêla
oPeração' Aciso'-71.

. Cê'rca de 300· ho.mens, entre
oficiais, sargeIitos e' soldados
do 1/239' Regimelilto de Infan·

taria,
.

estão. ópe�andó, 'desde

seg�ndà-feira' (passaêi1a' nàque-
.las i·eglõés.

.
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,
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, '

Os ensaios" foram' exaustivos' 'e' 'os
intérpretes' das músicas con1!on:en.

.

tes
-

'ao I F;ucaca' encontram-se- :ati
nados para ai fise :clas6ificátó�'ia,
que começ'a,'hoje, n� &!s� . .'.52 com-

",

rrol1l'oção' de' generaiS
1-

,;\_,. ,.
�

•

�

au�,nciado para dia 25
,

Os
.

nomes dos' .futuro.s '. g�nerais
que· 'serão promovidos pelo Presi
dente ·Médici no próximo dia 25 sai.;'
rão de uma relação q,u!:! a Comissãb
de Promo.ções de Oficiais .ind.icará.
após ,a reunião. que fará TI{) dici 16,

"
so.b a presidência do Clwfe -do. Es

tado--Maior do E.xército, Gene'ral AI·
'fredo Souto Malan.'

O número de vaga;> no quadro de

generais' ainda não. foi fixado, pelo
ExércitQ,' 'sendo cyrto, entretanto,
'que serão ,pl:omo.vidOs dois generai�
de-divisa0 ao pôsto aci�a, isto. é, o

de cluatro estrêla?, em virtude das

\::agas deix;�as p'clos �n�i-ais Sise
no. Sarmento e Augusto Fragoso, que
já estão exercendo as funções de

Ministro do' Superior Tribunal Mi�
.

lita,r.

M'édici- 'e S'tro
declaração

essner
•

assinam
'. ,

ção. equitativa dos grupq.s de ti'a

bél1ho internacionais, a auto�determi.
nação do.s povos, a não-Íntel:venção
nos assuntos internos de cada Es-

. tadó e sollJ.ção. pacífica das" contro·
vérsias, o respeito. aos direito.s fun,

damentais dá pessoas humana e a

rejeição de· ,iiuallluer pressão eco-
, . nômica entre as' nações.

Os Presidentes do Brasil e do Pa

raguai .- firmaram ontem .declaração
conjunta ratificando. 'os 'conceitos e

propósitos do do.cumento assinado.
em ASsunçãO' no dia 5 de maio pe·
los Ministros. das Relações Exterio·
res dos do.is ...-países, Os, Presidentes
Garrasta2iU ,Médici e Alfredo Stroess
ner afirmaram que 'ao efetuar o

intercâmOio de pontos·de-vista sôbre
a atualidade política mundial e te,

gio.nal· coincidiram nos, princípios
.

que regem o comportamento inter-'

'nacional do. Brasil e do Par�guai,
Citaram co.mo exemplo a igual

aade jurídica dos Estados, a co.ope

l'ação. fraterna entre os PÓVo.s, O

repúdio. à divisão. do. mundo em zoo

fias de. influências, o reco.nhecimen-
to da paz. e co.ncôrdia I como. fato.
res essenciais dé progresso; aso.· /

lidariedade para -o. desenvolviménto
comum, a eliminação das desigua�·
dades econônrrcas, culturais e cien·

tíficas entre, (JS nflções, n distrihui·

o. Presidente Médici deixou, Bril
sília na manhã de o.nte,m, viajando

, direto. para Bela Vista, fronteira do
Brasil' 'com o P�l'aguai, ónde iriàu·
guro.u, juntamnete co.m ° Presidente

Stro.essner, a ponte iptermicional
sôbi-e .0. �io. Apa. A obra tem 120

metros de extensão, tendo sido

c,o.nstruída em 10 meses, sendo com·

plptada com atêrros e acessos de
1.200 metro.s. Os d,o,is Chefes de
Estado. encontraram-se no meio da

ponte, orde a fit,a simbólica mar-.
cava a passagem da fronteira entre

I •

I
os no.i,� pllíseilo .'

O Governador Euclides Triches
(lO Rio Grande do Sul, chegará a es�
ta Capital às 8 horas de hoje, en

quanto que seu, colega, do Paraná
<Ó;

'

\ !"Sr, Haroldo �eo.n Peres, desernbar-
cará meia-hora depois. Acompanha
dos de assessôres participarão' nesta
Capital de reunião' do <;ionselho de
Desenvolvimento do Extremo-Sul --.
Codesul - quando o Governador Co
lombo Salles- passará 'a presidência'
do órgão ao Sr. Euclides Triches. I-

Os Governadores do. Paraná ·e Rio
G;ande do Sul logo. apÓs o desem
barque .se deslocarão para o Palá
cio dos Despachos, a fim de efetuar'
visita protocolar ao Governador Co- .

10m'Do Salles,

A reunião·, do. Codesul: será 11).1-
ciada ás 15 horas, tendo sido. acres

cido mais um item em . sua ordem
do dia: a, aprovação de recursos pa
ra a divulgação. do turismo. nos

três Estados. O encontro.' será aber
to com um, pzonunciamento do Go

vernador Colombo Salles, seguindo-
. se os seguintes assuntos: leitura,
discussão .e apro.vação. àa a�a da'
reunião anterior; relatório de ativí
dades 'do Codesul referente a

1910/71; relatório e' balanço geral do.
! BRDE; relativos a 1970; transmis
são da presidência do Codesul e

posse do. Governador Euclides Tri

ches; programa anual de trabalhos
)do· Codesul e -orçamentos para 1971;
'alteração. do convênio que 'criou o

sistema Cod�sul·Bru;>E; aumento de

capital do. BRDE e comunicações e

proposições.. .-

.Os - dois ' 'Governado.res serão ré-

A diretoria, da Caixa Eco.nômica

F.�er�l., e�amiriará hojé, COIU d.iri·
g�"htes., de . eiÍtabeiecimentos ba'iká
d�s ° ,esqUema de aplicaçi[ó do' Pro·
grama de Integração Social. O� 'i-e·

e�;s�s' do.;' FunDo.' de :ParticipiJ,ção,
'que j� estã'o sendo aplicados em di-

'"
versos empreendimentos, estão sen·'

. d6 .recolhidos po.r 5.500 agências da
•

I �
,

rê:ge �ancádq e 632 'd,í} CE.f.
:;�

.:' ",'

PHILIPI 81 CIA. a casa do conslrulor
INFORMA

o teste 49 da Loteria Esportiva, tem

apenas 5 favoritos, sendo 3 destacados
e dois bem definidos. São êles: Brasil,"
Coritiba e Dom Bo{co; com menos

destaque está o Esportivo e o. Vila No
va. ,

lorianõpolis
Passarinho:
Pelé"deve

.
.

permanecer
..! '

,

fiscais' 'estão
r ••

apreensIvos
.

-

com remoça0
" '.'

,:A- Associação dós Fiscais' da"" Fa-
zenda do. 'Estado de Santa Cataríiia
enviou ontem, telegramas ao Gover

nador Colombo . Saldes e ao. -Secre

tário da Fazenda, Sérgio 'Uchôa de

Rezende,' mamfestando sua ."aprer;:n·
são. quanto. aos,' efeitos nocivos que

, '

,O Ministro; dá Educação prepôs
ontem ao Presidente da República
que interfira :junto a Pelé, no seno

tido de que sua despedida oficial

ocorfa no dia' em que êle jogar sua
última partida no. Brasil. O Sr. Jar- ,

bas Passarinho lamentou a retirada
do. jogador da Seleção Brasileira no

momento em que muita coisa pode
da realizar pelo futebol, mas disse

que respeitava a decisão. tomada por

Pelé.

provocarão na arrecadação estadual,
as inúmeras .remcções procedidas na

área do. Departamento. de Fisçal.iza�"
ção dá' Fázenda. (últ�mà :gágit;a).: :

i., .. I

I ,,, �1

Fontana quer
colaborar
com Colombo

O si Atílio Fontana já reassumiu
o. cargo de' Vice-Governador, tendo
afirmado ser 'portador "d�', maior
interêsse em colaborar com o. Go
vernador Colombo Salles, tanto no

. setor' admdnistratívo como no poli
tico, pois entendo. que essa atitude
é meu dever cívico, o. qual procurei
sempre cultivar e ·cJr�prü:". O Sr.
Atílio Fontana permâneceu cêrca

'

de
dois meses na Europa, .

tratando de

assunto§ ,»ai-ticula1:es íigado:;r 'às ·em·,

W,ês.� _çl{�e d�rige ".().Íl!i:na p�gina).·
'-, .

0'..
. .' " .. � � .,_ ......�.-. , '

Ienistas de todo' País
se reno'em!ellliJoinviUê
Reunindo atletas de do.ze Estado.s

da Federação., terá inicio., 'hoje;' em
·Jo.irrville, o XX Camp,eonato Brasi
leiro de'. Tênis 'lnfantocJ�venil e da,

-Juventude. As so.lenidades de '�ber
tura co.ntarão com a presença de
autoridades locais e o. Governador
Co.lombo Sanes' será representado
pelo Sr. Osvaldo. Moreira Douat.

Os jog,ps serão desenvolvido.s nas
''_

.quadras da So.cIedade Espol't\va e

RecreatLva' Tigre, da Companhia
'-Han'sen Indu.strizyl� é·'do. Jbinv'ille Tê

- llis Clube. ';0 certam�, qúe contará
Gom apro.ximada41ente -600' �tletas,
se desenvolverá até dia 17.

Depois' de encerrado. o ceJ.-t:mlc,
os- vencedo.res representarão. Santa
.Catarina em to.rneios de âmbito. na

c�onaL (Página" 10).

/
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"C'eraAm"I·ca de Cascae'S
-

ta:U�lsal�� �����Çã�� Il�St�)tl�:�S�::
•

'..'. ,

'

_

.. Fl'arJ'klin Cascaes está expondo 'seus-
.trabalho.s de esculturq . e pintUl'<l,·
com motivo.s folclóricos da llha de

em
...

e"�
.

x-p�-o
._',0

"�S'--I
•

ça- 0--
... _ .. _, .. ',

'0"-
....

'I E E �:��.�a i�l�:-�I�a�s:eesi���l,dO�'s ��,j��l�
,

\

i .

"

.,

" n·
,

pais o.bras do. artista são -o "Boi·de·
Mamão" o "Boi1atá" e os anim.ais, . ,

do. '''Jôgo do Bicho.".

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



:-estivB começa oje com ,15 musicas

;1.1

i' .' ' Com 45 músicas concorrentes, terá início às 21 ho
;,:.;; : 'ras ctt) hoje a. f,"1s:s .de Classificação do I Festival llni

versítarío da ÇRnçã<o Cat�r�ense, que, constará de
tl'�S 'etamü's el1;:t!$$�Ht}fit!!i1'i:aIS e fll f�li�si'n'1�, � llea}i2aIr
��e d:OtlUÚ'lI{í!'�'. Ao lJ)(.'(r1ijir, ��s Hl !l\0fas, es,tªrã:� ffi!bel'tas as

'

qi1het@ri�s 'e 08 p(!)'rtq,elil' <;l:Qi Oilliá8�'i> tn'larr-lel'i Ed!g�àr
Mori't<il, d:fI SESC. Os IDgl'�sS(jl!;), el$uã� fi.J%l;c;tQs, 1i"!il1I\Cr$ ",

5,00 as cadeiras 6' ,Cr$ 2.00" devendo ,os associados do
Sesc pagar. apenas 25% ,do ingresso.

'

.A solene abertura do I F'1!l@!'I!ca contará com ,"1 apre"
,

s�ntp,��o mo Cara!� (!l;;t trniv�rotlilade Federa; de, Santa
C<1tt�l'i�f;lI" ex,?cw.t!llpc;l'(\)! o fljJilI) da Ufse, seguínde-se a

mensagem do Reitor, Robfrto I,acerda e às palavras
do 00fl'f«1f;l,:l1!g,gQJ' d.1íl' �e�tam€" acadêmico César Ev1l'n..
geljsta, As t!l�s de <il'r:>\��i�i(\la:.Qã;� - hoje, amanhê e sé
bado - a]),resenta'rão, 1"5, eeneerrentes,": classtíãeaadrr

, quatro .em c1"1da ,etapa. A finali�Slma:; de'; domingo con

tl'l'llá; eóm t�: mlitsiJeas, devel1fito' itilr pl:émiàdas i até: a t!!l:J1�
ce�ra> e@t0�ª'I\l,ãb,,' ,

,

.)\'URI & DECORAIÇi\O'
À Comisiã9 .)w,!gad;qtu dq, I �Fueaéll, é ip,tegrada pgA

quinze jurados: ElPtre:'o's qúa�,s; jornalis�:;l.�." VQ�,tl'lS Gom'
,poSi'tores, m:,[,estrp e' piqfêssõr,�s" A, pr�sMêw.eia t;lstará
a eU1'go do JO'l'n,àl'tsta,'S'Io)'i'IÚQ eál)ral ·2 os, çiema-i's, niem
bJ'es são, os segy,intes: .ja�qa,r, d�' O Pasquim.;' MaTÍ.za
,Alvo:;; de lLlrni"1, 0; eruzefl'ô;' :çompositot N'etSQfl" )\Iliottà;,

,J< >

"

r�'!.$( ,�_.:_çg, �"-'�---..L-'

;,'j}

1,11.

':"'1)
.,1,

l� !
'

'I',

, ", �y..t9r; ��sa:r ,OFtaqd:Q, VªI'�.,-te
;, " c;.�rqp,O�!tQl1: �qsà:r, QrftAdQ Valtlil>te:' ;, .I

"

P.esd�' �l,!I� �a'$Gtí.u', Q�ii'Q; dia; �, ,

'Sai péla rua o"'pequ'énino�;
� NãQ ç9nh�ce �eljcíd�q;e wMgr
';, �.�.,' '" Q'l,wr �ende:r aine�doim 'tori'àdiriho:-
,;j '.H '

" E!�tiltib�'r� : ,'.
. '

;
i

ta#nha' d'el1Ja,i'l'Q' Q'<i!, braço
'Cm: Ilil,iil:hj� I:t<t, tpiJs'���as no olhar
J:amai� SGl;lI!J� {I.. eQl' êe um ljbraço,
NiIllRCa: tevtf .�, �jitf�it& d� 'am�r. '-..

E'$f'rt�iI��
'.'

SeUl sOl'i:i'$QI é ::m1i,q e- vázio,
S'ofJ,1e' (lomQl ad'ut).lttl' . 0, 'ffi@rrln,'G

\

É' precfs<;l a\lllt�Si d�' �ais nadá,
< "i ... "

.

tCbm,p�'&Í!' iHtl',C>l!\'ct'!illlffl, :Jorradirtho.
Ç'stribill'ho, �Gu,j'•. P<iI'r,a 'imp',.�vj:�'Çi9�
C(mal!li'e amend@jim tÇlrit<ldi<n:b>0'

ameTld'@i!m tOI'ràcllill!hO:
amend@lFrÍ'.! l)efl'�sc�, .t.í;lZ ,� tem -vttllPüna.

·)t'

,I'

i ........
.1 .:

i)

\ \

Autor. �_:Iço 1'" F!r-F�ir,.
GQnl�ds.tto:r: �.fçé! F, F'frétl'i

�tei'J)r�t;içãa: ,fl.I,ç�' F. FeF ..,int
Eu �ueria te traI' o m'&fI

"

'" l
Eu queria te 'etevat, �()P�u' .

Eu queria fazer' de' ti: a senl{orà, dps meus dias
�l?s voçê n#Q viu ,iu� elJ:. te' �'fnhª
Sem saber o 'que ,{aziá me :aba�donou
E �u fiquei sõzinh�/s�Ín :am�t ei Sem .carinho,
Sem c!lri;ho, e s�:m a:?l9'Í';'

'

E assim vag,��j t'l�l,�'�td� , "

•

AssÍl1'! vaguei, p��ª- l\\,HI' ,:: ,

Com minha al'u;a' p�rdidâ
"_. ",.-",E sem eSperal1Ç�S ,iJ�§

,

)
.

lV.f:!S agora' s'011' e'u ',que -digo -

Nel;n venh;as m(f "pt'OCNtar.- ��cê já. .,prQvau.

Qt�e' nãQ> t�m ªlH�� p�r�} Iila,i: :
.

,,'
. .:'

.

'.'" "'.'

aa�bOlii
8.r.bosil
Qi!,QOlii

",1

'" "

'.> •
,-'

\

UM �UI'iD,0 Cl:Ui; VEM,:."
" '

.
'

, ÁVlt��: Ilil;ld�s'- N,�i R'i}�IiI:J;i;no,

CQNf.fi�if<i!r:' �liId'$ �ti �,,,,Ji.n,o·
" .':,:" I,g,t�t,p:t�t:»!IªI;}:. Sil·-v••r., Ftlt.Q,

G,(l,&·te em, r(i\� €Qllf' �UançQ' ,:�"
.

.: . r�, ., . _
_ I

,

n,0l qe- ge'!1te., frID.. e,\\p,e-��:g,ç" '
.

No mWIldo, 4í sql' '"
. ,

No, !lHln€lo há ftnc�n;t" \ '

.:"
,

lI: tlim mlUl'dQ ({i�e- .:V�� ,�� soçotr� 'd� lient�
Basta "H�,ti.,� SQÍ1�'\so '00c tiei�ro
Ab bem Qu'611et e �o�bso_ d� br.anco
E qesej�,_'�sfÚt"p�i:{ ��,ti�.s .. ,' .

Um mund6' de ,�orfis�� :ben{;;frlulCôs:
:j3l!§J�" \ln)r 6 �4��ejIQ" �Q:'»�Q�e . "

"

Á(j).' b�m"�'l!\fif,eF:� 'd��'&j,f,l' '<!fo' J,'IIiJ.I?tl,'e
E, 1l1�êl'{�' �§S'��,,�W,\l�, '�W:�f;lS

. .

. tInI' m;ià,ndQ. oiJl!.�t ytj:<;ll, F6it, teltefq<!P,'\t'.': .. \ "

, ,

:\ ,�.
... ':.

,
, �AZ, ,': ,' .. , ".

.
"

"

,

.

".4:lllt�n:�:. 1.,ií'�inh.. (itr<�q�Q
.

\@o,",l\l,o�t'tQr.:: "f.�ih;"hi (:'Féfoso
:t"'\"';':\"N'ão :�), ,�,:' � �'"

"

,,,,,,�,
I'"

''''''''<.:<;;' /-Nesve ro-undo 19uE,lo, 1'1'10' : ..
' .t',

�,;,�, :;' .,

Ellf q,uer'd ª pâ�:' \'
'.

Farq . viver çQ.m m�u. ""lU,ó'r'
�l!I amQ as �i�F�$
li; ª �iltiu���ª !iJ,'IJ.<IJ � crio.u

�'fl
,

.,' ��§t�' ml:lndQ�'l<;l1J:C�" nãQ,1 .'
,

Et:l! 'vQU vivor
,N"um . roijltl;lifQ q{���tQ'
Et;l q,U�:f,9 �" sbr
P<lli'<l') q'l,I@ .pQssa l,lil.<t à.lim�ntar,

v:,

Au,to:r: Ptul!o R. Costa,
C9'llJ.p·QSitor:' Paulo R. Costa

Cinco mil <:tuti. - Cri&tQ
Poiuidio:.
Surge o es.r;>Írito
JD�'v� e A(ij,'�Q
A fa, \1'ªª' Q,ttl}n
A lia,'lva,cãQ'
NlM'!'!; l:).�t!l vWgero
1i:h�, SIl>!'1tW;(j)Qu,.

.A 4.l;;t�n�lt «, çl.ii$�1}
�ª<'li.né t.ol'· n#,!'_ j.)31'qll�ll'b�,

,

O!l tds lt41,i� lt.{i.os
Ma/:,fos
�intaJ,'w I,l:� 'lo. �atéa.ti.
St' p,iea,Í!am de' Di'a;��
Esqueceratn o' camelô.

compositor Omar Fontana, Diretor da Sadia; �ober
te! Mattar, de ,"0 Cruzeiro"; maestro Aldo Krieger;
maestro Hélio Teixeira da �o5ia; prefessõra Ivette

l3'a.lireto; j;lr�fess0f JlúLiol Wi,ggertõ,; e())rnipo�,iltQr Alexan
dJIr@ E�1.\.I'l:��Hsta Jl'; J;l�ç!re- re'q,g�u' Olíveira: ;'\irt0l'1 Olí
lle�)!&,,, Dii'olthr de "FmI'isr}l(i) dÇlJ Mmnicil'laJltt'fade;

.

e aea-

dlê;miô<D �anon �eis,.
.

Pel't.'lCias das mais variadas córes, predominando b
vermelho, ama:relo, azul -e branco, constituem a deco
ração do Giinásio do StlílC'. Um grande painel com as
@ô;lles da' b:!1illldeir� ttl'º ID�l'e,t6fj,fil> Ce!'ltr1l!l ,dos' Es,fiudah
t(l)s, - J!,l,r�)m(:)tor. do. eert!'l'm(l) - t",miMm jnteg'ra a de
coração' do ginásio, e�(\lel!lt'::jJçii.a _QOI;: 1\1,'1F)J':le� Gabe-rloHi

- :fUJ�apd@ � O ES'f"'PO\. (ii qJoQ!l'Q'en'?I'dor do, li ]i)ucaea
infÜl}'1I).0'1l� que tem si<d� gJ'liI<l:);ÇLi;) a 'lieljle�.tivtç1a,dJe' €lo li F\!l

, caca.. lDJiincipalmeq.te no i�t(,il-:ri(l)'r, �e (lmd(l)' wr0cedem
.
grande parte dos eOPc(i)'l'lIliH'lItes. .I\lcl�ee1i,tl:'JI q1Jl:;l cp, Çilllá
s.ie} t)i>o, SESI[)' com lQta(Ç;ãJ{l d�, 3:.QI').1') pes!>Qas, ,s�rá ]Yeque
:pl(i), lD;aF� q,b.'Frgar o g'randlfi)J pllÍlbU(ilQ, 'evEll C:ilJ]í)it.al EB ml1l1pi·
cípio� vizinh,0s. Esc�al'�)(!le� €lue" s(i)H;(jl�t€lll'!l;NiJ., iirJ.s�r�ções
52 músicas, mas apel#l:s, 4'6, f€}lifl;1f1l! selsrt$OflRid('l.s.

AI� MÚSICAS

'São as seguintes a;SI ]i5 p;J.1;Íisif1:UJs l.lIllll'e EBs,tatllã<D, sena.O"
apresent"d'as hoj�, n!it prpliF1e�l'a: etapa> do'. Fucasa:

.J, l

Música RISADA
A1,.ltor: f{l€iton A. Ramil

êOjXl:go'sitor l(leiton A. Ra:mil

N(a porta de um apartamento
A' fuga foge corri o vento

'

• A bôca engasga l1lum chicI!ete
O bªrro da mOTI€>ciefeta
A fome que já fe2 €l'i!eta

]E; agio'a ,o gôsto se repete
Mas p�á que m(%i'ificarr
Fazer o llesto c0nuinua'l'
"s'e (i} 1ÍJ<ilm é rir de ta,d0
Mas pr* que mudaI.' <die mapa
Sa.liJeniiJ!o que a h<Dr,'i é po.uea,
'Se o bom é rir de tudo.

-

Músjca: TARDE CUNSUMIDA EM SILENCIO'

Autor: E;1son J. Uba>tdo
C0m.positor: Nelson Ub!liPqt0 Jlil:P,0
Interpretação: Nelsem Ubald01 Film0

O sol vai correndO' bem Jilrá la; da fim d0 mundo

Quero uma tarde cOl'l'sumicda em sil'êneio
Para procúrar alguem que não eh�g'eu prá mim.
Mas eu vou ficar

Pa�a te esperar
Junto com o so,1"
Um dia chegarás
E P&O vais voltar

Çomo o'sol que foi
O mar reza uma' preee
O vento' é uma ,cantiga
Só para nós dois

O sol vem correndo bem ÇJ:e lá do fim do muncdo
Quero uma tarde cqnsumida em silêncio
para a�'l.r �lguém
Que já chegou. prá JiBi.t:p.

Música: ISABEL

al!ltor: JOã(i),. Hugo G. Veras.

C�mpo&hj;ol1,; joão Hugo G. Venas,

Amor sem fim
Vou sàzinho sentir

Isabel Já não vem mais
Vq.i� prá longe de mim

,

V!).i buscar 'paz qlle (l)'u punc'a soUb.e' dor
I Agora é muito tarde,' etl sei.

'

Nun<?,'l mais vai voltar.

.

Eu levª,rei em mim
A dor de não saber amar e Ser feliz,

Mas a,pl'endi' enfim,
<Que nunca mais fare� sofrer

�uem_ me quer bem
'Adeus oh meu amor,
Oh Isàbel, foi um lindo sonho
Mas aea_bou.

(

Mú�icª: DI1t8 :SEM ACU:nm,'fES

.Al!t:01': Qarlos. A .. .:lago
CompoSitor: ·Ca:r10S A. 2iago

EN queria pqí, sempr;e,
�ias s,em' aC.identes,

Que ,é1� piá. }lJoeler viv;er )'

]E' P�0 míüs sei reI'
Pois no mlllflqo fli,i rn�lda:Íiie,
Nunca liem. a ve1'dade,'
:ts�o ,é'prá v0cê v,er!
QUe no mundQ' sem', s(i)he':r

" . Ning'ufim: J1)octe viver.'
, '

, .

I
,

lVIrÍíslca,: SOM NORMAL
Autor: Klerdir A.fves. Rilm�l
C'omppsito'r:, Rleqir Alves RilmM

O som n,orma,l'
, Vem da caipital do estado
('Vai de nopte�,a; sul
E o caso é quase refiz \

CD som normal
Preençhe o vazio

, De que não ve ,o seu nariz
Cabeça cheia ja passou
Eu q,uero ver

Você s@:rrir'em.p p;:t:,?;" rapaz
Ateneler '(I) telefone
Entender ouvir seu nome

,E dizer: Não é Não
Eln'l1Do�\a, a hlga falsa
Ror êsse lado'

�i,lm.da existe paz, raPaz
Quero ver alguem cortl\lso
Pergúntar: Você acaso ... ?
E dizer: Não é Não
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Música TEMATICA

Compositor: Nelson R. Wagner,
C'(i),m,positor: N@�son, R. wagner

Lnterpil>'etação: Os, �rufiljt(i)TeS da ]!Jh:!ll
Sem teu ��mor em cacl;at g�S,tOl
A despedída está mos versos
Leços brancos nos recados, que deiXastes, que

[penecem..
JO:t:1:am cantos, 'qesençantm;. <lesa,c,q,tos
Leva um veio de tristezas demoradas
'S2m palavras prá você.

(Sem teu amar em cada gesto
Em minh,"1 mãos não Ntla<$ Se es€].Ueeenl
Es1m ausência é frra é fuga dêste (j)Q'rpO,. cl'êste versos
Tão sequente vi<clíUJ am<'l,rg'a: nêsses dia:s nestas b0r,"lS
Nesta estrada, a,l!€.y�, te1!l! VU(lt0', espera:p.ças de, 1;l:M

El'e&:resso�
Viver no tema do so�
Viver no esp,"tço do :(Dar

Cantar, pedindo revel' esperªncgas de ter' va�ê; meu

rbem. .. '

V1v.er', v.iver
C0'l'lllpIleenct:.er que a: tua ausê,nci� faz sorrer'

Viver, viver, compreender que 'Ui ,tua ílusência faz
[cil<l'r�rl" morrer, morrer

Sem teu am0r' e'm �acla ,gaste-
,

A juventude não' mereci!a: IIJ,"I.is-:-ehÜ'l'ar eternidades.

Musica: �MOR-MAIOR
"."
{,',

"

,

Autor: Ariberte Venturini
Compositor: Ari'bert0 Vemtulli:,ni

·Vem, vam9s conversa;r
Vamos conhecer

O am0,r dentr0 QJa nós'

Vem, vamos, chegar
ViveI' amor�rnaior é eJ;al'.
Tudo, tem o seu problema;
E tamlDém a so-l,u!j)ão

,Basta pa.1·,�r Nffi pol:te�
E buscar dentro, de sr

A resl'losta verdadeira
Pi. razão de estar aqui.
Vem, .vamos conversa.!;' ...

O porque de ser asslrn
Neste mundo. dLfereL'l!te'
Está no encontro" do conhecer
No caminho· à:' l'lerem.'rer'
No momento que &8 quer
No aceitar e no existir ,

Vem, v!amos conversar ..•

Milsiea: GRITO E FALO
Alltor: Carlos A. Zag'.o'
Composttor: CarlQs A. Zag,o

Eu corra, gritQ e falo

<liluando est0tl COm dor, iê, iê, jê
�JU penso, brigo e ba�o CiJ.·ue é um horror ' ),
lê lê lê '

Mas quando eu estoU, �u peço paz e amor
Muita paz e amor

Voltando (:!nt(iQ, �u fieo l::t m� lamentar
, lê lê lê .

I

Não pêço prá ninguém que venha me acalmar

rê lê I�.

lVI'(isica,,: DE)
Autor: Luiz Joaq,uim. MVieS'
Compositor : Irlan Von� Linsingen

No rosário em louva mundõ'
NO colorigo universal. I

:passa o inv�rsQ: do invertido;
Com o tOd<il' lle,prnltido',.
Sem' compmmisso paJi',a o' a:J;nor.',
Mias o mundõ desmentido
No p0rtão d0s cem slo)n.ti(iÍos,
H0!Í'e, faz, '&1'& Setl ak?rig0:
Ulilil la'mente, 'em mt;lu 'l!ugar.
Um illlst<'ltnte, l;lID. segW1dQ,
Uni], mOl'liwnto., �, 0lhar:
O sorriso paiôsoU segttl1l.dQ,
Pl1imeÍ'r0 :ti1aSSl:l a seu cheg'a':l\
Viva tu,' o t�u e�cap.tQ
,semI fJJl>ai� pra�,to porá captªr;
Quando a noite virl"tr dia,
No morrer de fantasifs, '

Já não tens por quem chorar.
Mas lamentas a t1,la so.rte,
SeJJB senÊtr CJilJl,e @ llad,:0' fo-rite
NUlilCa f.(i)i pará; q,tilet'll p>edi.l'"
Mas sabe-r o que õuscar,
Um instante, um seg�do,
M�l momentos a se olbar.
J?,'ilssa g,ente sem sentidos,
Mtl ll!braC?@� sem lliQrig(i),
Com·mil pedidos prá Oxalá.

ROTEIRO TUR�SfJ'ICO

Sam,ba de Anachecild0 Pereil�a,
Meu Deus quanta beleza
Concentrada nesta ilha '

Me1!l1 Deus quanta ma;ravilly.l
<Qme exuberante natmreza

.

Lagoa da C'0nC;içã0
Sambaqui e Cacupé
Jurerê e Armação
Onde o so� é mais brilhante
E D eéu é mais aztll
Mar de and/as afagafltes
Paraiso d(i), sul

II - Parte
VOM falar da sua gente

, Do seu d0m, h(i}spitaleiro
Povo aleg'l'e e sorrüiente
Trata lDem () fOI'asteiroI

As mulhelles são 'tão belas
E os homens são gtmtis
Eu al\lôO a todás. e.las

• ,':I-,
E nle sito tão f�liz
É uma illy.t de encant,o,s,
E não é tão, pe€!ueniria
De quem estou falàn�0 t�nto

E de Santa Cat.alma

'>

',:.
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FOR'IYIAL -- rORNEC,EDO'RA DE)
MATERIAIS LTUA. ,

,Representações em Gera'lr e COQ,ta Pr6pri.', '

I R. Gil'I. Libel'a,te Biteneour�, 1.999 ""'" Estreita. ...;.. eX.
Postal ,821 _. Fone 6693 I',

Materiais de Construção, Tacos, Lambris, Papéis
em geral, Sacos de F'a©-e'�,. Sacf)s, �'�:J?láS,ticQs'\" �ª�eri!l.l·

I

,; Gráfic0\ 'RllcravadeilJ'as lila<l!a latas l'etílol,lelas e bll'ldés;1
.

'\
ÁI'cJJl1ivo de aço, Prateleiras (!)Iesmontáveis;" Pasta �.us., Ii I I JiteFlsas, ([;af!!!honos e fitas de máquína. .

I'
__ '__

..�_

".'
. ".:1:

' ........ , ..

h� 'A11lf��r-ação de detei:minadQs_'__arti\g6s�'e ·-:pàrágr.�,f�s
dos estatutos sociais, cujas redações deverão passar" a.

ser as já apresentadas aos senhores acionistas I'f� ;asseUl- '.

bléia geral extraordinária realizada eru. Cl� de junho
de 1971;

c) Outras alteraeões estatutárias:
d) €:onslillidação dos estatutos sociais;
e) Outros assuntes' consequentes e cerrelàtosl d'e i,n�

t.erêsse social.

Brusque, 06 de julho de 19'71:

I,

�,

A DI'RETQR,'tA, .

FÁBRICA DE TEC IDOS CARLOS RE'NAUX S:' Â�
-

C. G. €. _' N. 8Z,981.671/QOl'
ASSEMBL�lÀ. 'GERAL EXTRAORDfN'ÁRIA'

C(!»NVOCAÇÃO
São convidados oS seNhores acionistas' parac il Ass�m:

hléi>a Geral Extraorcllinária, a se' rearizrr !lO (Hi ]19': cle

jtl'lho próximo, às 1:ID v,oras, na sede' social sita ,à, A\,W�- "

l'l'Y0!a I'!' de Maio,
.

liJ). 1.283, na cidade de Brusqüe" pa:ra,

del.ibera,rem sôbre �@J segl,lÍnte ','

OR'DEM DO mA,:

a) Ratiftcação e homologação do I aumento' de,: cap�i{�l
P(l}:F subscrição em €tinheiro da importância de .".'.. '�i" _

Cl:$ 6\500.QOO,00, (seis milhões e qUInhentos :p1il, .cr��.'
zei;0s) passando o eap1tal social a ser de "" .ç", .. :.: :
(OrS!! 2'0.(!lOO.OIDO,00 (vtnte mil'hões de cruzeiros); ;,

.

'_"--'M_._.-:-_ '_,_,�,

ÇALÇAS COMPRIDAS

SAIAS

P*NTACOURT
, \

!iob medida par;l· s�l'IhÇ)rªs !1 çriilnç,a$
�tla Alm,i'r.aVlt� Lame�a, 45 apt'?, �Q".. .' ;j

:.'�,.'l
I 'I
i ,I
I .

� " _' j .:. ----"-----_..:

IR. ALUIZIO COSTA SOUTa
Advogado - OAB _ 15.69 _ CPF. - 029�784á9
Sõmente cobraVlças jud'iciais.
Esc;ritório: Rua: Feli,p� Schmidt, 39 - ,!e.I. 31,83

,
\ I�MEU ANJO DA, GUARDAn

Casa especial.i,zada �m artiaas-" de Umb<i!I1'"
. MERCADORlAS� ", .

JDef�maC!lores - Banhos de élescl\rgªs (Erva§�{- &�
nhos de descargas (Líquidos) - Sabonetes.'de signo,- l"ér
f\'lll'j6s � Pálsa�o da sorte ._ Pembps ':.,_ PQPteiros'::..;
Pátuas -- Vel'i'ls (Tôdas as, côres) -- Pós (Diversos) -1 LiVros
- Charutos - Cachimbos '- INISÍgneas _ pefq;pla,Ções
cQmp�etas � Fitas (Tôdas as côres) - Imageps '"-r' 'Fig:as'
- Velas 7: .linhas - Bilzio;; - Ql!Iadros - DiscQs��etc:

'

• ,Rua .Fwlvi,;" Ad:�c..f�i; , l':�$�p��\t':"e�c.a.�,.- • Bó'E 9
"

Estreito Florianópolis

\ .

._--..�-.-

S'INDICATO DA INDÚSTRIA Dk'PI�;
NIFI'CAÇÃO E CONFEITARIA: I1:E

FI.�llnANóPOLIS
EDITAL, DE CO,NVOCAC;:AQ

Pé�0 wesente Edj,ta,l, faço, saher q,ue na clia ,ã (trfS)
!ilp setembro de ,19171, será Ill,eali�ada n.este $�rt���à�l ii

� 1"1'+"0 para a cOfllbW.osi(\'ã,o da Diretória, GQnSe1M. ]jl��a�'
e DelegadoHepresenta'll!tes a'0 CQI:lse1ho, da' Feq�rªçici :�
Q1JP está filiado êste Si,nc1icat@; bem COlMO U' (le, !)eu,s rés�
pecl'i\(6lS, supIeníes, ficand0 a,IDedo o pl'azo. de 15 {quf��)
d�!ft� J:lflllla 0' registro das chapas na Se'cret�ri:.l. (lUe cQ:rf'e�
a partir €la d'ata da publicação' c1,êste edital, tu.(1o,: cte' Ilcôr7

I do com o art. 11 e seu parágrafo 19,. da Pt;)rtaria' n, 40;
file 21 de janeino de 1965. As, chapas �€y,erão ser .l!e'ltis�
tral(�as em separado" sendo( uma para os ean,diclatO$ ª: p;'�
reto:rra e C@.nselho FiscaJ, C0m· s(ms respectivQs lluplentés;;
e (i)�l,tI'a pa1'ª os DelegadQs.represelltantes, ao C(}ns�lhQ' da
Fr,f)(:lfªe&ü e seus shllp1e,p.c1es. às reqiUerimentos p�r:a 6' J;'e�
gistro de e1!a'pas deverã'o ser apl1esentados na Seç:re1!ariao;
�m' 4 Eqlll'atro) vias, assinadas por todos IllS' çªridid.�tos,
�e��Q!,llmente, não sel'ldo' permitida, para t� registrj��\ �
Qy.t(!)rg\l 'de procúração,' devendo ser apresen,t�dos tQilos,
0S re(f{llIis,itos contidas !'l@ par�graf(') 19, do, art. 1h'Q.!l' citá
da Portaria. O reqltleI'�e'f,),to; a�0mparrhado de t9,dos os<
da,eos e do�umentos, e�igid0s palia, o registrQ,; ll�rá diri- -tgi�lÇJ ao PlIesidente do Sindicato, poden��' êsse �q'tJE;li1-
'me1l1to �ev assinado lilor qualquer dos eandidatos da c�'pa;
A �f\eretall'iJa' da entidade, no expediente normal, fornecerá
maiores detalhes a(j)s irrteressad'os, áchan€llll-se af�ádêl;, na,
sede do Sindicato, a' relação do que é obrigatório. par�. o
çit<l,du registro. Caso nã@, seja, obtiào '''q,Uorlull'' em, pri.
meiu cOlüV0cação, as eleiç,ões,' em segun'àil c�»�Qeação,
sel1ão, reaHzadas no. di'à 8 (oito) de set�mbr(} de" t97i ê,
�ão conseguindo aiaada o coeficiente, 1em terceira e ú1�fll�
çQnvoçação, no dia 9 (n0ve) de. setembro de W'H. parq; ó
qlle ficam convocados, àesde jª-, todo$ os assec��os d�
�n.tidade. As eleições serão realizad'as; n0 períOdO d�, o�tq
'horas à,s clezdito horas' de cada dia. ' " :

Floria,nópolis, 3 de juiJ.ho de '1971.
.

,

Adi. Cat"rinense d'a Silva _ Presidente.

SE€RETARIA DOS SERViÇOS soCiAIS

,INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. .1)6I

ES'TADO.DE SANTA CATAR,IIA,o ,
/ • •

(IPESC)
A'V I S ()

O 'Diretor do Depal'taq(ento de Adminii?tl'ação. �ràl
dq Instit\1to, de Previdência 40 Esta4(). de Sa:nia Gàtal'w.a
(!e ordem -do Senhor :Presidente, t_9rl'\a 'nú�Ú�Or' ��a, êo� .

ph�rimento d98 interessados, �ue recebel'á pnopos.tas; tl6!
Firm.as habiIitadâs pl;�li-nlinarrnentei nos tê1'1;fl'OS dh Dê
ereto Lei n, 200,' e Decreto' N. GE.15.12.6�}/:ã,755' até, �s
U,OO horas elo 'dia 23 qe julho do corren�� ;:ÚiO; �iU'� �x.,e
cUQão çle $E)1VIÇO",S D� MANUTENÇÃ,O- ,El' ':PIM:Ft�l\ di>
edifício' sede do IPESC, sito' a Rua Tl'aj�!1:o n:.' l, flQ,fia.
rlópolis, Santa Cata,rina.. ".. '. ..

O Editi'il �ncQl;J,tra·se afix;qdo; ,tIO haU tl'� �dtrªqa: tI'oEdiflcio do' Instituto d'e Previdência' do, Elstadé,"d'e Sànta
Ca1arina, Ol�c1e serão presta'qos ese!�reciméntos' necessários.

JU'<lrez Fonseca de Medeiros _ Diretor DJ\Ç-.\.
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I 'i CATARINENSES NA EUROPA é um produto ge.numamente, nacional e para I

I
'
," " ísti Catannense

' .1 '

orgulho nosso, produzido ))e�a Industna T�ll'ls ica .

.

_

.. Quando setembro vier, você estará integrado ao mais hom,?geneo grupo de

I turistas que já visitou a Europa, "CATARINENSES NA EUROPA. Para visitar 10

I países, 41 dias de programação,

PORTUGAL -·ITÁLIA
- ALEMA.NHA

ES,PA"HA � ÁUSTRIA - HOLANDA
,

'. FRANCA-- SUIÇA _' BÉLGICA
J

INGLATERRA
Inscreva-se ja, não queremos que você perca a descida do'mo RENO em

losos barcos desfrutando de
o

nlagnífica e poética paisagem,

Planos desde, a vi�ta até ·2:1 meses, consulte-nos. , =,

'TuiisMO HOLZMANN LTDA.
,

nua Sete dOe 'Setembro, 16

FONE 3389

\

Fone 6533

e. Encomendas'

22-17-[i0

:,�-,':,,:', > '�.'. CUJÜTIBA
Itiberê, 235 - FOJ;\e 23·06-78

PEULO

,
,

p=��-3ãbiiYS�-o-�r-=_' _ � __ , =- =-� :-,,-F--��-��-=n� ';,'

,,:
.. '\

'

:.' ;J1UBIS'I!1D H'OL�MANH L�D'A ..
, ':1 t·

", A melhor. maneir\ de'viajar, a� melhores cO,ndições, as,'methor(es .programaçies. J
MO�TEVID'EO/�lJEN.QS' AIRES � JLtl\1o '15 - Outubro 23. I
FôZ DE IGUÀÇU/ASSUN(;ÃG_ - Setembro' 25 :_ Nov,embro 20. I

BRASfLIA/C'IDADE'S, HISTóRICAS DE ,MINAS -_o 14 Agôsto. I

CÀTARINENSE' NA' EUROPA' ,-·0 orgulho da Indústria,' Turística de Santa 'i' f
Càtatina. _' Saída 20 S!::te1{lbro - 41 dias - 10 países �-'inscl'eva-se hoje mes'11O,:; 1,
-, planos l' sua disÍlOSiçãó, ',', ( ! 'j'.
'_ u� ()N_II�US BRA�llEIRO :NA °RI,)SSIA' E ESCANDINAVIA - Saída em 7 I
Agôsto -;- 35 dias de pr!>gramação em Pa1'is, Varsóvia, Moscou Leningrado, Estocolmo 'J'
Helsinque, ,Copenl�ague e' Hamburgo. : '1"

\' "HARÁMBE" ':- Afri.c4 - Outtlbro 1971, - ?.3 dias de programação no continente � j
,
!'cgrl), DQ.Cairo até Lual).da, através da África. J

'- ! J

"I
EXCUR·SÃO óA MIN.lGU:ARDA À ,DISNEYLANDIA -, 17 dias' de programação: I"

, : 'no mundo al-eg!"e 'de Walt Disney. Guias especializados, I'

BRASILEIROS' PELO JAPÃO E ESTADOS UNIDOS São 23 dia� -, Tóquio,�
,São Francisco, New York, Los

v .

,COMPOSlt:ÕÉS' DE LINOTIPO EM GERAL
. >

Liv�os didáti�os, cientíUcos e de literatura - Revistas, Relatórios _ Apelílções
Teses - Dis�ursm' e conferências-- Folhetos ,_ Prospectos e todo e qualquer

de, LINOTIPO
�

,
J,QRN,AL' O ESTADO

Rúa COfiselhetto Mafra, 1�0 _ Telefone 30-22 e 41-39

. -�
,

ua,

A borboleta
lírio Comin

Voando, voando, voan

do. ,. lá vai a borboleta

(levia,na. ;' Ziguezagueando
sem parar sobe, desce,
levanta, abaixa, para cima

e para baixo, ascendendo,
descendendo, mil subidas
e descidas, com sua antena

a balouçar no ar. Lá vai

ela, driblando tudo e a

todos, 01'", para a direita

ora para a, esquerda, mima
rapidez e sutilidade quase
invisíveis. Tôda colorida
de- '�zul�escuro ' brilhante

"
'

de bolinhas prêtas enfei-
tada desptelendosa, des-

preocupada, , iridiferente,
·

tôda soltinha, passa por

jardins, alegres de flôres,
pousa aqui, ali, -voa mais

um, 'pouco, l'{ão satisfeita,
volta, torna a beijar mais

uma _1''5sa -vermelhà, des

preza - essa amarela, não

liga, pàta '.aqüela'. dália
" , \

grande �e vistosa, segue seu

,rumo 'desconhecido. Pas-
· sado.: a-lgull1 :.tetnpo," uns

minutos apenas.. ei-Ia de
•

A
(;.- '.. '/ "

· novo ,a. contornar 9s can-

. '·t'eiJ"o;;1 �]ji'incá�ldo d.ê" roda.

,.,'Não :���'lUite·. 'fIue :'ninguém
chegUe' pertó'" É difícil
até para índio caçar bor

boleta. É lindo ficar apre

ciando tal �ena: Esquece
mos as rosas grandEJS, pe-

9uenas, vermelhils, brancas,

amarelas, as dálias, os

cravos, os. gerânio,s, a,

,(papoulas, '(jS crisântemos,
as folhagens' tôdas' que

enriquecem o jardim, es

quecemos' às horas, esque·
"cemos as, coisàs ruins"que
nos 'aconteceram '116 dia,
inclusive a tristeza, enfim

atê n9s mesmos. A borbo

leta azul nos em'polga, nos

atraI, nos absorv'e a ""si,

Quiséramos pegá-la para

vê-la mais' de perto, obser·

vá-la 'bem, com dois olhos,
alisarmos sitas as?'s, sel1-

,til'mosi' � cocEdr'a 'de sua�

patinhás, as curvinhas dl!

sua tromoinha.. 'Tê·la na�

Tomar-ll1os posse,

certifi�artilos' qúe é real

'mente uma coisinha linda,
que áquil'o' que voava não

el'a" ,.algo. criado pela ima

ginação mas concreto, vivo,
pal"pável,. carinhoso, Umll
borbolet'a num jardim flo
rido.' Contos de Fada?

Coi�:á' para criança? Acho
que Dão. Creio l:té que
em nosso�: dias, � ,vivendo
m\.Íitàs voz�s entre o asfal

to e ,o· ar poluido, somos

capazes de' sentirmos \�ais
que! as pessoas das fazendas

e sítios interioranos uma

cena' dessÇls ': A borboleta

é símbolo de de�pI60cupa
ç.ão, uma advertência para

aquêles
.

que vi\rem conti

nuamente preocup.ados com

negócios, cpm tadG, tor

nando-se neur�:}S, doen

tes de tôda espécie. Se

perguntássemos à, borbole
ta o remédio, ela nos <liria:
vamos voar, voar, voar,

zigtiezaguear, driblar para

a direita, para a esquerda,
para cima,'. i"n'à baixd,
sempre voando, voando,
voando ...

\

.

I
'.

'i; �".-
,_ "'I' ,'1',,; .l�"

MunlCipar �gauouia
e lema de
Encontro

administração
"

� .
,

ministrada em Lagesserá
Será realizado, em Lages

de 12 a "17 do' corrente 'um

'curso '�ntensivo ,de admi.
.nistraçâo municipal, destí
nado.va secretários," chefes
.de serviçj, admi.n!sh·ativos'
e técnicos dos munihípios
catarinerises.

.

O', Wl'SO' ,é
promovido pela- .SudesuL
em 'oór,,'ênio com a Uríiver

sidad� - Fe'denii 'der, 'Rio
,

' . �

Grande. d'o 'Súl 'e Centro de

Est\;�lo�· ' .: e Pesqui�às' e111 '\

Admirristração. ,'"
' ,

0, 'cursb .te'm 'seis'..�bjéti-
�. ,

, ,
,

.

vos fillldamentais, visando'

suprir a 'falta de pessoal
".habilitado. Tais objetivos

são os seguintes: melhorar

�� estru.ura ela administra

çãó -rnunicípal na Região

S�ll� colaborar na Implanta-

,ção 'da HeforJl1a Adminis-.
trativa; apoiar o Sistema

Nacionàl de Planejamento

Integrado; motivar a crra-.

ção 'de uma mentalidade de

lilaríe.];mento nas admini's
tr'ações' municipais:" ínror
'mar sôbre os modernos' 'curso.' ,

conceitos e técnica,s·· de- ad
ministração municípa] e

noções .de planejamento lo

cal integradn e, p01:'" -últi

n;1, motivar a mudança' de
atitude

.

e corriportarriénto
ela adrnmistração local lD.ara'
:;l' promoção do clesenvol�i·
mento.' .

,

k, Secretaria' da-Educa·

'ção .v,ai realizai,' de' 12 de

'julho a .. 7 éle, agôsto um
, 'c, "

Encontro . de A tualizaçào

pJ,d�gó-g{câ, -destiaarlo :1

profe�sôres' ,'do ciclo 'bàsicn

dos' 51? ,e' 6,0' graus. O e11·

'��ntr,o . ',�erã desenvolvido

e111 dtJa�' 'etapas, se'n'do qUI)

na priméi'l�a par] iciparão 97
· p;-'o,fe§s6res que, 'sob a

ori€�taçã� 'da -Udesc e doi
-

Secretaria' .da" Educacão.
fo�'m:).rã,o 'equipes de reei

.

cladores. 'Na segunda eta

,pa,- ,a' ,l'�al;izhr-s'e .nas COO1-

I A Sccretaría do Govêrno

está expedindo convite a

tôdas
'

ar' j)r�'fcit,n:a,s" pata

par. ic'lparc'l11 'CIo referido
\'

�

. denadorias 'Regionais, seráo

t9cãlizadas as áfe.as dI'

lín:zua' 'nacional, matemáti-

a

rurais sou
.'

fstad,o -Cáixa '. vai
....•

do gschnec�r
,6 ,'J'S:

atos ca histórül,
, .,../' .

-

ClenC1as.
.' "

geografia .'

-

I '\

l\íf;'i� � dois - �'ÍIídi'�atb.s,. de

otra]jamà(ídres'� Tl1ràls ,io-
.... " ,'�',

ram-' 'Junçlados'
.

no último
, ,

,dOlllingo, um em MOl:J'O' da .!

FU111':1ça e outro em 'Sic1e-"
:rópolis. No primeiro muni

cípio uma concentração de

cêrca de _quatrocentos agn

-cultores, marcou a funda-

çiio"e ínstalacão . da entida

de classista. Já em Sideró-

polis oitocentos rm'alistas

cqn,1parec-eram para' insta- Na _viajelTI ao. És·

'_ tado, .'os r�pl;ese·nl,iíptç.s' dã

,FEtae;c . n)'aiftiv�i:a�,' 'tam·
bém, reu

...

mães com traba

lhadores rurais de Cric�u-
A Caixa Econômica Fe·

dcrl\l, pr:0gramou uma série

de palestras em S�'l1ta' Ca

tarina, c.om o objetive) de

'prestar esclarecim.el};tos� sô

· �re o Programa (le Integl:!.'
ção Social - PIS - re;

centenlPnti'!' instituído. N és

te sentido o Sr. Arm?nrlo

Arruda, do Sistema de In

formações daquêle estabe

lecimento de érédito, nro

feriu na ,últin1a terça·feira,
· n<f'séde da Associação Co·

mercial e Industrial de

Blumenau, palestra, sôbre (,

1'IS. ,\

O ,éi,':'lo dé:" 'con'ferência.'o
deverá estender-se por to

dos os _ Municípios catari·

nenses, sendo que hoje a

,reuniiío" .
terá lugar em

Brusque',
L

_""(

.
.

la; seu sindicato. Em am-

bas' reunioes a Federação
dos Trabaihadores na Agn-

,

cultí.tra do Estado de Santa

Catarina - Fetaesc - es·

/

,ma e Maracaja.

Reures:entanfe de se' no Funrural
<

--'----------_._. ------------_.

O ex-presidente da Fede

ração dos Trabalhadores na

'Agricultura do ,Estado de

.Santíl Catàrína ',- Fetaesc

- e atu'al S�cretârio Geral

da Co-ntag, Sr. Zacaria Pe·

dro Schmitz, foi designado
para Hepresentanté da Con

federação dos Trabalhado·

r.es na_Agricultura no Con

selho Diretor 'do Fundo d�

'Assistência ao Trabalhador
Rllrar -' Funrural. A por

taria )Jai�ada _no Ministério

do Trabalho, cumpre o dis

posto na léi que.' institui o

,Prorural, ,criando o conse-

lho integrado de represen

tantes da Confederaçõe:<
das classes, profisslOnal'
agrária, Cont�g,. e,' econômi
ca, GNA, além de represen·

tantes 'do� Ministérios, d�1

Municipal - CDlVI.

Falàndo na õportúnida-
de, o Prefeito daquêle mu·

r.id"pio destacou: 'a impor
tânci.a do CD,VI como orgão
de assess6ria', para .equ'àcio-

.
, I

namento e solução' dos pro-

b'lemás ,elo níU?ICípi(l, ,.vi
smido o desenvolvimerito

de Xavantina.

O referldci 'Cdnselho � c'on'-'

grega, autoriClaclé?', � . 'Ííde�- ,

res 'locais alén1° 'tle: repl:e
sentantes dos dIversos' Cort
'selhos de Desenvolviméntb

Ccimunitárió, loc!l.lizados no

'intGll'ior do 'município'.

XAVANTINA
Com a presença do Pre

fei: o, dirigentes do Sindi-

)
cato ,)-1ural., méd�cos, co-

-

merci�ntes, técnicos da

Acaresc_ e líderes rurais,
num total de 100 ,pessoas,
fOI recentemente organiza
do em Xavantina o Conse

lho de Desenvolvimento

! �AUG&��,�D�MmL�m=-oo��__�*�������.ua��������sm���D&m���=����._&Q��·.�t����m�__��..�__"��� "'�'

I ltR1\DESCO SE ,INTEGRÁ NO 'PR�JE�o ROHDON-ESTADUAL Dt 'SANTA
,CATA1UNA,

PalJl�ti"amente a iniciativa privada vai tomando çon� -iênciil do importantl" papel I'xercido PQlo Proietô -Rondon.

D�sta feita, o BRADESCO - Banco Br'asileiro de foescontos S. A. - através sua agência de Florianópolis,

{conced,eu à Coordenação Esladual de Santa Catarina, va li050 auxílio em forma de material, doando 165 sacolas

de viagem, as quais serão distribui das entre os partici oantes e colaboradores.

Nq flil9rante, �ssis�idos pelo' Coordenador Executivo, Bel. J030 Silveira, observamos a solenidade em que �

pr�f. Carlos Passoni Júnior, Coordenador .Estadual, mos rava -e, po�ter!ormente, entregava ao Gerente local do
,

\
'

Brad!,sco, Sr. Seleme Isac Seleme, uma amostra como um início de uma colaboração in·terdependente .

Pense desde já 'no seu I mpõsto de -Renda de 1971. Aplique
em ações çJa' ItacolGrhy e comece a ganhar 100% de aba'
timento. As ações são pr.eferenciais, com dividendos míni

mos de 12% ao ano. A Itacolomy tem um capital autoriza-'
do de Cr$14.122.283,OO, com capacidade de produção de 24
milhões de litros/a·no. Para maiores informaçõ�s, dirija-se ao

representante po Banco Halles, ou agentes autorizados,

II '.' ..$,gu"n" pmd�úndnlei lucros, para I/oce,

BANCO HAILES
DE INVESTIMENTOS S.A,

FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALÔRES DO �ST.
DE STA. C;ATARINA S A - DIVESC
R T'8J8no, 16 . fone 2525
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ASSUNTO EM PAUTA

A nova fase de altas no Mercado de ações não

'nos surpreendeu de forma alguma; inclusive havia- .'
mos previsto essa alta _ e até fixado a data da ,"vi

rada" _ aqui mesmo nesta' coluna, em dia da se

.mana passada. E, .ao dizer, isto, não estamos eutó

ricos com o acêrto dessa previsão: _ ela, ao nív-el

.das I informações de que dispúnhamos, nos parece

•

tão óbvia, tão indiscutível, que realmente não há

porque badalar muito o tê-la formulado.
Mas hã uma previsão nossa, feita ao mesmo'

tempo, e que, esta sim, por não ser tão evidente e

nem tão clara, nos parece deve ser regiestrada.

"

Segundo entendíamos há dez dias,' o Mercado

;'lPÓS o termino oficial do semestre entraria em
.

nô

vo processo de alta; mas, dizíamos então de alta

selecionada, de alta técnica, de alta discriminatória.

Que 'não .hàveria nada' de ,r,\3recido com a euforia

ele' Abril ou Ma10, quando, fados'os papéis subiam
todos dias' aos limites máximos permitidos pejai
Bôlsas. Que, nessa nova fase, somente os papéis

que apresentassem 'jusbífícativa' 'para tanto merece,
'riam as atenções prioritárias dos investidores e' dos

prorísstonats do Me�,cado:
Ao que parece e segundo observado nestes pri

metros dias de Julho. a ··c�isa vai acontecer mais ou

menos na forma de,ss.'l. previsão.
E é de fundamental importância que os inves

tidores, sobretudo os novos, estejam atentos.. para:

isto e não se deixern impresbionar por 'certos 1
mitos

que se vão cri:::ndo no Mercado sem que) saiba sua

origem e nem a sua fundamenJaçào técnic,'l.
O flito do papel nôvo, por exemplo, é um dê·

Jes, Quase todo o .pessoal do Mercado está conside-
,

'

I
'

rando que 'l�ap�l nô,Vo e .papel hO,m s�,õ s�nônimos;
mas não, são. ExÍstem �apéis n'ov�s qJe

-

s'ão de pri·
m'eira ordem, merecedorés' de' se situar na Lista·

'

.

dos melhores do Merca90; .ma� exis�em. �'lmbém
,

... : ,,' �, ',-
' , :'(

,I, ',<
" \, ;:

- papels r;t0Xos .que sao apenas 'razoavels; outras que

" são mediocres e, finalmente, :;tlguns, poucos que são

nitidamente' muito fracos, serú maiores' pel'spécti_
'vas ::t'l�édio e longo prazos:

", 'ÍricluSÍ\ie 'para-�s'P,eculações a" curto 'pr,'izo' êsses

papéis, S�0' perigOs'Os; at'é ag'ora, êsses 'papéis novos

;- tão.Jogo enttam, 'rias Bôlsas _ 'sobem àcent'uada
.

e, ràpidaJ11ente <!J que ,en1 P��ri'cipio, dai'ia !!:l0 inv�s�,
tidor 'lucros bem razoá-J,eis em cUrto prazo mesmo;

que êsses p::rpéis não fos'sem: lá essas coÍsas. Mas

pOde acontecer _' e cerüiínente àlgllm dia aconte

li:era _ que um desses papéis, «u mais de um dê.

,le8: ,não; tenham êsse comportamento. Nesse caso,
quem o comprou' rí,'l-- esperança dessàs valorizações

-
" � ,

à 'outrance, pode ficar com êles na mão sem saber
I" ;., "

•

ó :-que' faze�. E se a Co.isa fôr mais séria nem cori-
•

_': _' _ 't ' :' ,- ,

·�,�guirá vendê-los COlp prejuízp: porque, o gra;nde
risco -dêles não é � prejuízo, é' a àusênc1a mai� o�
menos acentua.da de liquidês.

A hora nãq está pa1;a especulações., Está para

iIÍvcstüúéntos.

NoHtiátio
, .'

Na semana passad� o EldIlCO Çentral ,aprovou a

't1'ansformação de M,M,ARCELL<? LEITE 'BARBOSA,
a maior Corretora do Brasil;' em Sociedade Anôni

m;,> (até ent�o era limitada): Â0 m,esmo tempo, au

torizou � posse de cinco novos Diretores,'todos an

tigos' 'àdministtadores da:.einp�·êsa, le �,qÍle agora
J

atingeni. nela, o seu fim �e carreiTa.

Ontem' à noite �ntrevistamos na tel,evisão, para

a Rêde de EJl1is,sora Independentes, Raimundo. B,'l'
.celar. o homem da CEPALMA, e_ os dirigentes das

Sosiedades Corretoras q�e vão participat do lan

çam2nto de 20 milhões de ações dessa eI11prêsa. O

processo lle �egistro deverá estar sendo aprovado

no Banco Central !linda nesta semana e mesmo em

Julho tei'emos o papel no, Mercado.

Confonne pronunciamos, o iníoio de negocia
ções da' TIBRAS foi um êxito. absoluto; o pap.el'co_

ineç9� a iua vida firme no Mercado, da forrua a

ml;;lis s.atisfatória possível. P,'ipel Ílôvo e bom, quan7
do bem lançado tem metcàdo assegurado,

Fiqüei realh1ente 'impressionado com a po.ten
cialidade 'do merçado em R2pife, onde ,estiv� na

,se:,t�-feira, Âq�ilo 'lá está' explodindo. E só' trab,'3.
Iha1' bem .e a �ério, que lá 1)oderá desenvolver com

rapidês surpreendenle \,un pujante merca,do de ca.

pitais, . inclusive de ,ações."
,

.

Lembram-se que recàmendaÍnos White Martins

como uma das melhores pedidas naquél�S _dias de

�'lriouxamento de Merca;do,? A. razão' -está aí' ni.'esmo'.
Foi dos à.pis ou .x'és papéis que J'eagiu mais pron
ta � enéTgicamcnte: Jão 'logo la teridênCia do Merca-

, '\ ,1',
"

do t'�vert-EU, E, (lua.h�10 se for'em elhrulg-andd os re-

.
S-�ll�:acl?S, �o b�laJ�ço 'de JunhQ. a Pp�iÇã�' 00 'papel.
111'lS Bôlsas ,devlàá melh ,rar muito.

'

,\

;E' não é. PaJi<:l. epilObar-' nãopmas TODOS, os pa.,.

péis que ll1enciÓ�lamo's,' l)e'ita':· .'��lun� 'no� últimos

qtli�lf,� qi�s' estão lide!'a�do os altos �erificados çles.'
,do' 9 dia l°. Desculpem o mau jeito;'mas é a verdade. I

I

Maurício Cibulares

ultura Popular
o -Govêrno Federal através do Mi. de fazer com que se eleva a qualifi

nistélio 'da 'Educação e �ultura, lan- cação profissional de, cada u,m 90-
çoti-se li uma série de iniciativas com brindo tôdas as, áreas do País, ab-.

vistas" à melhoria do nível cultural sorvendo inclusive as populações ruo

do povo brasileiro, medida há muito raís ansiosas por esclarecímentos

tempo necessária e que a,gora começa esses programas estão abrindo novos

a ser, adotada. 'Além do Mobral, mo- e prorrtissoj-es horizontes para. o aprí-
vímento vitorioso que, como pouco muramento cultural da gente brasí;

tem d'� existência, ,já suplanta as ex- leírn,

pectatívas mais otimistas, várias ou- Com a descentralização das tarefas

tras campanhas estão em pleno de.. ligadas' à Educação, possibilitada pe-

senvolvirnento, - propocíonannn. às ia convucaçâo das emíssorn-, comer-

populações dos mais distantes pon- ciais 'de rádio e televisâo o Gover-

t9S do País, meios adequados para a rso 'bll�ca alcançar mais depressa,
ampliação do's seus conhecimentos. com o auxílio de todos, os resultados

.

Entra essas campanhas situam-se' perseguidos por essa 'meritória cam-

0,8 programas diáriamente transmiti- nanha implantada no Pais'. Hoje, sem

dils, pelos meios de diVUlgação de 'ne,ces,sitar sair de sua PJ;Gpt'Ül casa,

massa a,s, emissoras 'comerciais dt; a comunidade urbana e rurat de to.

l':'lllio e televisão. convocadas a dar rln o Brasil, pode dispor de reCUrSOS

sua valorosa' parcela de contribuicão !!Tntuilos pum, elevar seu nível d'�
ne�sá' verdadeíra, cruzada educa�io. conbccímentos, Para tanto, basta um.

nal desencadeada 'pelo MEC. Com ,es· cam�nte Hg-ar o aparêlho de rádio ou

sa providência, não só o homem das televísão nos 'horálios estabelecidos

cidades _ .ii beneficíado por estar para a '1:ransmissf1o uêsses prozra-

em permanente 'contato com um amo mas e a Educaçãn 'estará chegando
biente culturalmente mais evoluído de moctf� simples ,? cômodo.

- como também a população rural 1 Ao adotar esse .método de ensino,
vem l'cecbenclri; ensinamentos que, ,que já começa, a dar sel!S prrmeírns

l num futuro não muito distante, hão frutos positivos, o Govêrno certa-

r
'

mente baseou -se uo princípío de que

proporcíonando a Educação para to

dos estaria trilhando ri caminho, cer
to para um tuturo melhor do Pais,

Sem írnprovísações, baseado em es,

tudos feit-os por órg.âo altamente

quaÍificado, o Ministério da Educa

ção procura hoje elevar o nível cul

tural de todos os b1'asileiros, propor
cínnando-lhes os ensinamentos in.

djsp'�nsaveis para que o Pais se fir

me cada vez mais na posiçao que 110-
- je desfruta no conceito das nações
nvres.

Sem Educação .de nada adiantam

os esforços para se chegar ao grau
de desenvolvimento por todos alme

jados, Levando os en�ina�1'2ntos bá

sícos a todos, o Govêrno fará com

que, dentro em breve, se eleve a qua.,'
tírtcação profissional de 'cada um'.
lhul1ic1o dos conhecimentos que hoje
recebe gratuítamente em seu lar. o'

brasileiro terá amanhã melhores

condíções de vida, pois poderá apli
cal' esses ensinamentos em seu t�,l
nalhn diàrío, que se tornará mais

racional .aprínuo, dessa forma no

vas perspeetívas para o desenvolvi
mento do País.

Estímulos ao Norte e ao Nordeste
Ninguém pode negar ao presente

passo da, política, revolucionária, qt1e

o Govêrno do Presidente' Garrastazu

Médici empl'eenc1eu, um dos m,'üs in

cisivamente marcados, no p�ocessó
da renovação nacional. Indo ao -en

contro de realidades econômicas' e

so�iais 'longamente abandonad,as, o

que· o • eminente Chefe da nacion,'lli·
dade esta 'fazendo' é, veridicamente.

, int::grar 'd homem brasileiro, qual
que'r que seja a região

"

em que viva,
no sentidg humanb� aá sOlidariedade

é da comunhão nacipnais. Benefician

do o t1i'1,balhador da cidf),de e dos

campos. ao mesmo tempo que lhe

facilita a açi'io no concêr'to do desen

volvim,?nto brasileiro 0 Presidente
Médici abre ao Brasil as perspecti
vas duma Na�ão 'que se funde num

� mesmo 'espírito de progresso pacífi
,co e desenlpedido, Por �õda parte, a

'8:('80' p�esidenc\itl se faz sentir, fixan·

do o Brasiieiro ao solo que passa a

!!lTlal' com e'ntusiÇlsmo maior, e con·

t:tant,e nos destinos do país em que
'\

.

se .Qr�ulha de haver nascido,

A recente legislação ilôbre o Pro

g'rama 'de Rectistl'ibuição de Terras e

de' Estímulo �1 A�.To-JndÜstrj,'l do

'ordeste e do Norte se inclui ,entre
as providências que converg'em para

O agricultor o homem r,ural que se "natureza, 'o presidente '-- Médici _afir,
.

confia às compensações do solo em mou que, "a, construção de uma so

que semeia, ou dos campos em que .'ei,edade livre autônoma e desenvol-

cria os seus rebanh�s, nã� é, já ago- vida, o desafio da integração ·n,'3.cio .

ra, um esquecido, coma .se a, fasch ria!, e a revolução agricola exigem

naGão exercida sôbre os' reSJ;l:onfá. 'medidFLil corajosas .e de grande, al-,

'Veis pelos destinos de tão grandes e,' cance,' s�'m a� quais' não será p,Os-'

generosa extensões de terras estivés_ síVE)1 criar a infra·estrutur,'l. néces-

se apostad,"t em mf,lrginà1izar o la- sária ao nosso plenó desenvólvim,ento

vrador paTa tentá·lo estréitari1t:mte" � -.' eco_n6111ico e industrial". Esta é a

dedicar-se a outros setores' de ati'Ji-' sua f i los o f i,'l. de govêrno, que

'dades, Hoje, o homem a quem á tra-
;, nao :;;e prende a imitações e n'luito

cllção f8miliar conseguia ainda 'reter menos' procura base em experiências

no ,''!m�nho carinhoso da ;gleba.' de eS5ranhas, m,'ls que consulta o pró-

que tirava o provimento modesto prio solo nacional e suas coriting,en·
-onnt a prole,. não é mais um 'incorís-

"

tes 'realiçlades, sem desprezar adui- r,

ciente ,escravo do empirismo ances- lo que há,de muito peculiar aos Brasi·

f' traI, mas uma, consciência, ativa'
.

e '.

,Ieiras pi'ofundamente votados à scili

clarividente, visando alto à prosp;rl' -,-' datiedade cristã e,'pois, à perfeita

dacie par,'ó\ si mesmo 'e para a comu- integração numa socied1ade cujos la·

n:dade de que faz parte, ços d2 relação espiritual, se consoli-

O decreto-lei presidencial acaba de -dam em f01'm'as de respeito a todos

dotaJ o Govêrno dos rec(.!rsos me. os direitos e de fidelidade aos" prin�

diimte os quais desapropriando as
-

cípios em que se plasmou, durante

áreas jt.lgadas de interêsse social,",mais de quatro séculos e meio,
'

a

possibili�'l. a sua distribuição entre própria nacionalidade.

Guslavo 'Nevesf

êsse objetivo de conscientização do

trabalhador
J
dos calnpos, no esfôrço

que, esclarecidamente", passa a d,e·

senvolver em cadência com as de

'-',"'is frentes de expansão sóéio·eco
nômica do BrasiL

;

pequenos' e médios produtores ru

ra,is, que adqurirão por compra, em

condições favoráveis, os lotes produ
tivos.

c1ustificando
.

os seus atos. de tpl

Humanismo de H. H.
\

o ESTADO, FJoriarlõpoli8, quinta-feira, 3 de julho de 1971

Escrevo momentos antes de 'en-

frentar os' instrumentos de torti-lra
do dr. Saulo Albuquerque, que ape·,

sar ele dentista, é meu amigo, Diante
dessa adverslC\'l.de, só we resta ele

var meus pensar'nentos a um plano
espiritual, possuido da certeza de

que ,são os dentes, na verdade, o

mais puro refkxo da cOIlsciência hu

mana,

Assin-i, ôco de idéias vãs, ofereço·
lhes um trecho dé Hermanrr Hesse,

um hino humanístico que há de' re

nov,\(l' suas esperanças no bicho-ho·

mem _ desde que, é claro, não es

t:'ja com I
dor-de·dentes.

m,ente vivo, e se entregam à morte meu sangue murmura ,em mim. Não

sob o Jogo da metralha a mi1l1a1'es é agradável a minha história, não é

de homens" cada um cj.os qu,ais cons-
i
suave' e harmoniosa como as histó-

titui um ensaio, único' e 'precioso �a 1')I'3.S inventadàs;, ',sa1;le a inseJtlsatez e

Natureza, Se nãó passássemos de in- a confusão: a 'loucura e o, sonho, co-

dividuos isolados, se cada um de ,mo, á vid� de todos os hQl;nens qÍ\e
nós pudesse realmente ser varriclq já. 'não querem ,mais' mentlr a snllElS-
por., uma bala de, fuzil, não hav,eria ,'mos.

'- .'
,

séntido p.lgum em �elata1' histórias :1\ ,vida d,e todo )ser huni,ano é uni

Mas cada homem nâo é apenas él�_�,caminho Em direção a sí mesmo, a.

•
mesmo; é também um ponto únicb. tentativa de um 'caminho. o -seguir

singularissimo, sempre impolj;ante e ele um simples rastro, Hon1em al-

p�culiar, no qual os fenôme;';'os do guru" chegou � a ser·' coulpletarriente,
Inundo se cruzam daquelã forma uma êle ,mesmo; l1lAS todos' aspú'am ,a ·sê-·

só vez e nunca mais. Assim, ,'l. his· .10, obscuramente alguns,. ôutros'�.mais'
tória ,de cada hom2m, é essencial, claramente, cada qual como pode.
etei'na e divina, e cada homem, ao TódÇls levam consigo, até o fim, vis-

viver em alguma parte e cumplir 'os cosidade ,8 cascas de 'ôvo de üm

,ditames da l'iatureza, é algo 11l{lravi_ mundo primitivo. Há os que não che-

lhoso e .digno de tôda a atenção, Em gam' jamais a se� homens" e conti"

cada um dos sêl:es humanos o espí- nuam sendo rãs, esquilos ou formi-

'rito adquirju forma, em cada um gas, Outros que si;íJo homens d_{,t 'cin-"·
dêles' a criatur.a padec·e, em c,'lda tura para' cima: e peixes da cintura

qual é crucificado um Redentor. pilra baixo, Más cada um ,qeles é um
) " '

impulso em direção ao ser. Todos

temos origens comuns: as mães; to

dos provi-smos do ,mesmo a"bismo,
mas càcla um ---'- l'es'Ul�"l,do de' uma

tei1ta�iva" o� de \1m impulso. fuicial'
,_ tendê a' seu próprio fim., A'ssim é

que. podêmos entené1;er-Íl9s uns aos

out.ros, más somente a .sr'.mesmo po-
de' cHda um interpre,tar-,se".

sabe-se cada vez menos o que isso

significa, o que seja um homem re�ll-

"Poucos são hoje os que sabem ()

que seja um homem. Muitos o se�·

t, i '1 ') por, E'<';-lli·lo . '.'moTrem mais'
. aliviados, como· eu próprio, se. ton-
sej:!'dl: terminar êste r'2lá to:
"N'ão creio' ser um, homem

sal,ha, Tenho sido sempre um

que

ho; .

busco' mais nas estrêlas e' no) livros:
, ' -) , ,J i

começo a ouvir os ensinamentos que

Paulo da Cosia Ramos

'Fiscalização do TeU apura
numerosas irregularidades
em preíeiíuras do iniet.ior

, "Os poetas, quando esc-revem no

velas, costumam proceder como se

.1 fôssem Deus e pudessem abranger
com o olhar tôda a história' de uma

vida humana, compreendendo-a e e�:
pondo-a como S'2 o próprio Deus a

rel,'itasse, sem nenhum véu, rev�lan·
do a cada instante a sua essência

mais íntima. Não posso agir assim,
,

�

e os próprios poetas não o, consé

güem.. Minha história é no' entanto,
pàl'1V miM!, mais impor:taJite que 1'1 de

,

qualquer outro autor, pois é' a minha
> •

,

'1

própria história, e a histól'üt de um

, hon,em _ não a de um persoriage-m
in�!i:mtacto, possível OU" inexistente

em qualquer, outra fonna, mas ,a de

um homem real, único e vivo. Hoje merl1 que busca, mas já ag_pr,a não

. ,

A construção de palacetes com recursos desviados

da municípalidadé, o superfaturamento definido como

"um jôgo contábil para acêrto das contas", e um ex·

prefeito que se vangloria de subornar, autoridades, ro

ram algumas das irregularidades constatadas pelos
tuncionãrics do Tfibunal de Contas da União' 1;1a ins

peção realizada em Hi2 municípios sôbre ai aplíoação
dos recursos do Fundo de Participação.

,

Apesar do decreto presidencial determinando em

principias de 1970 o pagamento' das professoras em

novos níveis, muitos municípios continuam pagando
em tôrno dos Cr$ 2.5,00 e o atraso é frequente haven

do casos de 14 e 18 meses, como Guãrarníranga '8 Peso

queira.

CAPITAL

O relatório prévio sôbre essa operação, comuni
cada pelo presidente do Tribunal ele Contas da União,
Ministro Abgar Renault, relaciona, sem citar a quase

totalidade das Pref-eituras, algumas C\'lS váriasl irregu,
laridades constatadas,

\
Na. compra de materiais para "construção de uma;.;-.

barragem num manancial' de uma pedreira" no valor

de Cr$) 1.541,88, verificou-se que o material empregado
na obra foram duas manilhas, areia e dois sacos de.
cimento. A obra, inspecionada in loco, '3 apenas um

bueiro por onde corre um filête dágua, enquanto que,
na fatura apresentada, a aquisição Iôra de 10· sacos de
cimento.

A mesma Prefeitura acusou despesas de Cr$ 35

mil. Feita 'a avaliação. por cima, constatou-se que o

valor da obra não podia ter excedido a quantia de,

c-s 15 mil. Uma pl'Ofessôra désse município, ao to

mar conhecimento,' através de publicação obrigatóri,'l,

'de que a prefeitura havia utilizado materiais parf1 ins·

talação hidráulica na SUfl, esco�'l. no valor de Cr$'

2 f:lO{).OO, co?npareceu indignada à prefeitura para: pro·

testar, úma vez 'que nada fôra feito na ,escola -mencio-

nad,'3.. .
'

Os fatos apontadOS ocorreram numa so Prefeltura

e _ por' coincidência _ segundo acusações feitas pela

atual diretoria da Fazenda, o EX-diretor do DVO do

,município está construindo mn pal,'3.cete- "çom
.

mate

riais d::sviados da Prefeitura",

Em outra Prefeitura _ conforme o relatório de

!nspeção aprese�tado preliminarmente pelo presidente

elo TCU _ foram comprados, eIn três prystações
iguais, 20 postes de conc'r-eto no valor de cr$ 4320.00,

Veácicla em 30-4-70 a primeira pl'est,,,ção, foi liquida·

da em 03-7-70. As outras duas, vencidas em maio e

.' junho, foram pagas em outubro,' após o que sofreram

adulterações, uma., cieIas paTa Cr$ 11410,00 e outra pa-'

ra Çr$ 10400,00, valôres com que foram lançad1ãs
caixa de d-ezetnbro.

, I

,- Há �\:li-s prática�. como uma Pref-eitura em que

, existe, em formulário, um tipo de recibo à espera dos

elementos caracterizadores das despesas: Isto poderia

s'�r considera.do admissivel, mas foram encontrados

cloCllmentos para comprovação' da aplicação (um c'_ê

les lançado (duas vêZ€s, o original e a cópia) num to:
tal de Cr$ .5 080,00, sem que houvesse assinaturas dos

credores, Outro qocumento, no valor de Cr$ 2-210,00,
foi lançado duas vêzes, perfazendo o total de _Cr$ " ..

9 500,00.

DIVERSOS
I

,

Poucos dias antes da t�ansmissão do cargo ao seu

su.bstituto um ox-pr·2.feito, que' já tivera suas quot,'3.S
do Fundo de Participação 5uspensas, recebeu -dêste a'

importancia de Cr$ 152464,18, retirando Cr$ 134975,92
pari "realização' de pagai1leDtos diversos", Muitos dos'
documentos de despesas relativos às contas dessa pre�
f.eitur,'3. ilãCi correspondem à prestação de serviços de
utilidade do município, pois se referem, em grande
parte, a interês:;;es pe,ssoais do ex-pref,eito, tais como

pagafnentos de honorários a advogado para 'defendê
lo

.

de ca.]ünias em juízo. Êste ex-prefeito, segundo VQ;l

corrente na região, se val1gloria da �acilidade de subor,

nar i ,autori,darJes conside'rando ineficientes as diligên
cia'; reaiizàda� no seu l1-lUnicfpio,' de ;vez que, afi�ma
êll3, nunca houve punição.

'

Outra pr,efeitura explicou ,como "um jôgo contá"'(�
bil parl'l acêrto de contas", a difer,ença encontrada, en!'
tre o ,que fOI dito como despesas' dE) terraplenagem,
Cr$ 35 400,00, e o que os documentos comprovam Cr$ ..

16 128,OQ, 'L' I �.

Constatou-se, também, um caso em qujO a escritu·

raçã.o acusa a1canoe de ex-tesoureiro em cr$,i7 '757,20,
inclusive de recursos do Fundo de Participação, �as
ainda não houve qualquer Tecolhimento.

, ,

Alegando despesas com "ampliação da seção, de
maternidade junto ao põsto de saúde", un1a pr'efeitür,8.
diz ter d€spenclido CrS ô G33,30. Examinando-se os do-

,

I
cumentos pode-se comprovar que apenas Cr$ 1447,30
foram para os mais diversos fins, como aqUisição ele

f;oran� para os 1113is
I
dviersos fins, como aquisição de

allmentos, entre os quais arroz, feijão', goiabada, cer.

'veja, etc,
A importância de Cr$ 92 164,28 f9i consignada' por

uma. prefeitura com a dif.erença entre o total desnen

dido na constru,ção de lLlTI,'l e�cola (Cr$ 213600,00)" e o

que recebera do Ministério da Eclucae8.o e Cultura

(Cr$ .135000,00). Contudo, mesmo· sendo 'verdade, a di .

fer�nça deveria ser apenas de Cr$ 78 600,00.

PROFESSORES

Por determinação, expressiva do Ministro Abgar
HenaU).t, os funoionários, que cleveri.am exercer uma

fun_ção de orientaçã.o às pref,':ituras, lev;qnt�am com

maIS detalhes o problema do pagamento das 'profes
sôras, Por decreto do Presidente Médici as profes-

.� sj,ras fOl'l'Dàdas têm de receber no mínitno o salá.rio
mínimo ti as leigas 80% dêstE total.

Na exposiçf:o elo presidente do, TCU, 'ctistribuida
l'lOS �jnis,VOs, ressalta-se que a utilização de 20% da�]'
quotas do FPM estêve condicionada, ém 1970, à obser.
vancia, pelas prefeituras, dessas diritrizes uara remu

nerFLção do seu magistério primário óficial' sob a fis

calização do TCU,
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'11 seu
programa

",

CIR'EMA

1S' - 19,45 e 21h45m

Beryl �eid - Susannah Coral

TRIÂNGULO FEMININO

Censura 18 anos

RITZ

17' - 19;45 e 21h45m

Ryginaldo t'atias - Rosana Tapa·
jóS \

PM QUEM FICA... 'l'CHAU

Censura 18 anos

CORAL

15 - 20 e 22,OOhs
charies Brenson

PÀSsAG�IRO DA CHUVA

CêriS�If ,18 an_os·

.RO'X'Y'

14 à· '2b',OOhs
pr� Duplo
ReÍl-8Jtd Ara"o-ão -- Maria Claudia

EANaA O VAGABUNDO
Têf.f :Bdi Matino
001;$, NA LONA
Qfusuta 5 anos

17 é, 20,OOhs
VittorlO Gassman - Panela Tilfin

censura 18 anos

.J.
-

� _ ... ót� ,;:. 1' __

f, e' 2U�hs
Gíorgíc Artlis�on - Kathryn

.Sc�e
AVENTUREIRO DE MARROCOS
CensUra 18 anos.

RAJA

20,OOhs
M'árion' Brande, � Ewa Aulin

CANDY

Censu'ra 18 arios

SÃO 'LUIZ

20,OOhs
Frànco Nero

ADEUS TEXA

censura 14 anos

TELEVISÃO

15,15 Telel Educação
16,00 Clube Junior

17.,5é Elas e êles

18,45 Meu Pé de Laranja Lima

19,25 BaIa em Jôgo
19i311 . À Fábrica

20,30 S4nplesmente M;,$ria
21,i&, Central d(j) RisO
22,30 Á Grande Noite

23,30 Judd

TV COLIGADAS CANAL 3

16,OO.Tv Educativa
16,4()1 Clube da Criança
17;05 Seriado ,de Aventura
17,3(i) Mulheres em. VangulJ,rda
18,05, S.upercar
1a,30 Agente 86 ,

19,05 MÍnha Doce Namorada
19,4(') Tele Esportes
19',45, J'ornal N1acional
20,70 O Homem que Deve Morrer
20,45 Faça Humor não Faça aGueI"
1'a

21,55 Report�r Garcia
'2,15 O Cafona
22,55 Ponto Critico

/

1!"'UCACA •

Hoje às 20 horas no Ginásio

Charles Moritz numa promoção
do "DCE", terá inicio o 1.0 Festi.

vel Universi.tário Catarinense da

cancão. Quarenta e cinco müsí

Jas, estãO �s,icadas �a' se
rem julgadaS por uma competen
te coztússão. Jornalistas cariocas

especialmente convidados esta
rão na mesa julgadora do Fu,

caca.

--6-

.

O doutor João Augusto Saraiva;
acaba de ser nomeado diretor do
Centro Cirurgico do HOsPital Cel
so �.

.

Pela sua nomeação, o

oonceítuado médico tem rec�blido
merecidas manífestaçõas de a

migos e admiradores.

0--

DE LAGES
, O doutor Antônio Ribas, Pre

sídente em exercício do Clube 1.0

de Julho, nós enviou simpático
convite para as festas de come-

_ moração de mais um aniversário
.da tradícíona! sociedade lageana,

. I

Com ansiedade está sendo aguar
dada a completa reforma da boa

te Scorpios, agora com novos pro

prietários, . que são da qapital do
trabalho (São Paulo).

-0-

LENZI EM PORTO ALEG�E
Hoje na Capital Gaúcha, o nos

só costureiro Lenzí será apresen
tado a imprensa e a sociedade,
como substituto do internacional
costureiro Nazareth, Haverá e-.

Zury Macha,do
l'

0--'

CONGRESSO
O Presidente da Assembléia Le

gíslatãva, Deputado Nelson Pe
dríni, está sendo convidado para
o XXIII 'Congresso Brasileiro de

Enferm,agem a se realizar em

Manaus sábado próximo.

---0-

A conversa que circulava' em

cecente reunião,' é que será o

Presidente da Associação Catarí

nese de Medicina, o doutor Júlio

Cordeiro. X Os lindos e. elegan
tes brotos: Mirian Leite da Costa,
Anelise Borges, Luciana SantaelL"1
e 'Anita Bittencourt, serão as re
cepcionistas da l.a Fucaca.

--o--

O Deputado' Aldo Pereira de

'Andiradei Presidente .er,n exercício

do Poder Legislativo, recebeu a

visita do senhor I Robert Sidney
Gelb(.Lrd, 'ldice-consul dos Estados

Unidos da América.

I
.),

--o--

Relação das musicas que se

rão apresentadas hoje no 1.0 Fes

tival Universitário da ,Canção
(Fucaca) e compositores: "AMEN

DOIM TORRADINHO" de César.
'

Orlando Valente, "EM TI NÃO

HÃ AMOR" de Delço Ferreira da

Costa, "UM MUNDO QUE VEM":
de Rudes Nei �'lulino, "PAZ" de'

Terezinha Cardoso, "PRÓLOGO"

de Paulo Roberto da Costa, "RI
sADA" de Kleiton Alves, Ramil/
"TARDE CONSUMIDA EM SI
LÊNCIO" de Elson Ubaldo, "IS:A

BEL" de João Hugo. G. Verás,
"DIAS SEM ACIDENTE" de Car
los A. Zaga, "SQM NORMAL" de
Kledir AJves Ramil," "TEMATI·
CA" de Nelson Russi Wagner, "A
MOR - MAIOR" de Ariberto
Venturini, "GRITO E FALO" de.
Carlos Alberto Zaga, "DE" de Luiz

Joaquim Alves e Iran Von Línsin
gen, "ROTEIRO TuRíSTICO" .de
Anachecíldo Per,eira.· No inter

valo Piara computação das notas,
haverá um Show com uma ala da
Escola de Samba '''PROTEGIDOS
DA .PR,INCEZA", e }>ossívelmen_
'te mais um Show.

O Coral da Universidade Fe,de·
ral de Santa Catarina Abrirá ofi

cíalmente .o festival, cantando o

Hino da UniversÍdade.

0-

NEGOCmS
�

Os Sehhores Jorge Daux e Mar
co Aurélio Boabaid, no restauran,
te Manolo's almoçavam com um

grupo de arquitetos e homens de

negocias e também gente de im

prensa. Dur\ante O almoço, o as

sunto era o "Centro 'I'uristíco Co

mercial, Santa Catarina".

,

--- 0---,
•

Fomos informados que es

tá, sendo muito erícíente na esco

la de aperfeiçoamento social (Eh.
cíía), em nossa cidade, é a senho-:

ria Ireni Lacerda da Rosa.

--0--
_ .' ........l

legante coquetel, com desfile dos

modêlos de Lenzí, Antes de dei
xar nossa cidade, o costureiro fa

lou francamente, tentei em. ou-

< tro Estado, mas. não deixarei mi
nhas clientes de Santa Catarina.

--o--
I

GOVERNADORES PARANÁ E
RIO GRANDE DO :SUL, EM
NOSSA CIDADE

Ç> Governador do Estado e se
nhora Colombo Machado Sa11es,
'hoje recebem a visita dos Gover
nadores 'dos Estados- xízínhos, Pa,
,raDá, Governador e Senho� Ha·
roido Leon Peres, 'Rio Grande do

.sai, Governador -e Senhora Eu,
elides'

.

Triches. O cerirnoníal: do
�Palácio, Professor Nelson Tei
xeira Nunes, está em atividades
com o acontecimento.

.
'

Maria Cecilia Althoff universitária

que está bastante preot:upada com

o .Fucaca, i.o Festival UlÚversitário
da Canção.

-.--0--
Pela Sadia Transportes Aéreos

, chegam hoje a nossa cidade pro
cedente do Rio, jornalistas: Sérgio
C,"1bgal, Nelson Motta e a Boni
Út'Mari2ja Alves de Lima. Os jor.
,nalistas cariocas. participarão da
mesa julg�dora do L° Fucaca .

o-

PENSAMENTO DO DIA: A fé
'compreende o que é invisível.

Musica' Popular
Augusto Buechler

CAROLE KING ESTÁ EM 1.0

EM COMPACTO E LP .

Eu já conhecia há bastante tempo la Carole 'King, quando das min�as
andanças pelas emíssôras paulistas e cariocas no dial .do meu super-transís
torísado

.
de 4 faixas. Ouvi e gostei, logo de ca1(a.

A música era It's Too Late. Agora já é, porque o disco econtra.se a

venda em Florianópolis. Dela foram prensados LP e 'compacto, mas pelo

que eu sei, aqui só há 1"1 venda o LP. Nêle, Carole King canta, toca Pian?
e guitarra - além de ser aautora das músicas. E, dentre os outros rnu

sícos participantes sabem quem está? O James Taylor, sacando do violão.

Eu vou dar aquela ouvida no disco e voltarei com muitos detalhes.

(Nota: na contracapa do dsco, às letras de tôdas as faixas. Se a música

pegar de jeito _: eu falo de "It's Too Late" ,- e�a s�rá aqui publicada).
Ainda uma observação quanto ao título dêsse tópico: Carole King

está no primeiro posto nos Estados Unidos - tanto na categoria LP, como

compacto. Há umas três semanas e�a ocupava o 16°.1uga;r no "Cash Box",

Subiu rápido.
.:__ __ ----:------ .

,

'.I. .·,.,:t,:!J";:d' "�

ACONTECEU NA SEDE
BALNEARIA
Não participei, mas fui infor

mado que estava bastante concor

rida a festa junina sábado na sede
-

balneária. do Clube Doze. de Agôs
to. Aldo Gonzaga " seu conjunto,

.

animou Ia festa junina.
.

--0'--

BAR

Tritãô'; 'o 'bar que
brar a - Barra da Tijuca no.Rio,
domingo estava bastante movi
mentado. Parabéns aos Senhores

próPllietários pela feliz idé�'1 do
Tritão.

-"-'0--

O simpático casal Le,a 'e Antô
nio Carlos da Nova, receberam a

visita do doutor Aldo Luz, Aldes
Ferreira, Mafiso Pigossé e, um

jornalista. O doutor Aldo Luz � o

iornalista, que nã.o conheciam a

resjdência dQ ca�al da Nova, fi·
êãram impressionadÇls.

�/--�
.

,_
.. ,.'_�J.

diante diste· símbolo
PARE

VAMOS RÁPIDO,
ENQUANTO HÁ SOL.

-Stevie Wonder, quando de Sua recente estada em São Paulo, foi pro
var uma feijoada com uma repórter de Manchete. Qu.ando êles estavam

�aindo do hotel, após o almóço, Stevie disse a ela:
Vamos rápi-do, enquanto há sol": ,

"A rnôça lhe perguntou" - e, agora, transcrevo o que s ela mesma es

creveu - "como é que havia adivinhado o aspecto do dia, pois naquêle
momento o sol de São Paulo mal conseguia atravessar a densa neblína"..

wonder respondeu:
- Estou sentindo o perfume. Você nunca notou que os dias enso- ,

larados são mais perfumadas que os outros?"
_________ L_

ARETHA ESTÁ CURTINDO
MÚSICA DE PAUL SIMON.

Volto a. 'chamar a atenção de vocês para um tremendo compacto sim

ples, recentemente lançado pela Companhia Brasileira de Discos e que
traz-nos, mais uma vez, a voz de Aretha Franklin .

Desta vez ela está curtindo música de Paul Simon (da dupla Simon &
Garfunkel): Bridg-e Over Trouble Water. A versão ficou original, sem .pre
cisar fugir muito do esquema traçado pelo autor. Além da excelente ín

'I
,terpretação de Aretha - que faz da música o que bem' entende -, des
taque seja dado às intervenções de um sax que é uma coisa muito séria.

Se, por acaso, ainda- não houver o disco n,a praça, convem esperar.
-

--;
- _"_

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

IKE & TINA TURNER:
OÍITRA GRANDE DICA.

Outra música que já se encontra a venda em Florianópolis e que' só
uma emissôra nossa roda - 'a "Santa Catarina" - é Workin" Together,
na interpretação da dupla Ike & Tina 'I'orner.

Eu venho acompanhando o trabalho desta dupla, desde a gravação que
êles fizeram para "Come 'I'ogheder", de Lennon & McCartney. Quanto
ao recente sucesso "Workin" Together" é -born que Vocês saibam: a mü
sica faz parte de LP do mesmo nome já, a venda em Florianópolis Cur,
tição tá a1Í! \! .

Horõsco pu
�DOSO

•••

OLHE •••

COMPRE!
êle ident�fica a

�(Q1©J®[p)

\
.'

O�1AR

Quinta-feira - 8 de julho,

ÁIRES - Uma notícia não confirmada poderá suscitar intrigas que você
esclarecerá mais tarde. As pessoas em geral deverão. lhe parecer
mais inter,éssantes hoje.

• I
, TOUHO - Se agir de maneirl"l criteriosa a falar aos d;:;mais com demons
, " tração de confiança el!1 si, isto lhe fará muito bem hoje. Procure

aapritnorar seus conhecimentos.
GÊMEOS - Evite impor sUas idéias as pessoas obstínadas' e com tendên

Cias, a combater seus princípios, Deverá ser mais prático em re..
lação Ia trabalho, procurando realizar o máximo.

CÁNCER - Terá, no transcorrer .desta data, uma influência bastante salu
tar para refletir sôb.re sua natureza pessoal, suas aptídões profis�
sion,ais e seu progresso de modo gerar

LEÃO - A influência de jupter será poSitiva para você, podendo favore
lo (a) magnificamente hoje, Procurar demonstrar mais interês
se pelas pessoas industriosas.

VIRGEM - Hoje você poderá ser favorecido (a) pQr' terceiros, especial
mente no sentido profissional e no que pOSSI'l depender da refe.
rência ou :rec�mendação a seu respeito .

LIBRA - O segrêdo de sua libertação econôml'ca ou a I'
-

� rea lzaç;:to no �e:-tor sentimental, poderá estar, hoje, contigo na sua 'própria ma.
neira de agir.

ESCORPIAO - Não deverá gui,"1r-se totalmente pela intuição, mas, terá
-

nelà valiosa orientação nêste dia. Pluxo astral promissor às e�.
periências psiquicas.

SAGITÁRIO - A coragem e o espírito de iniciativa com que fizer face às
circunstâncias ambientes deverão levá-lo (a) ao suoesso nêste dia.
Bq'ls notícias.

CAPRICÓRNIO - Bom flúxo astral para os àssuntos COmerCIalS em evi.
dência, especialmente relacionados com parentes e pessoas de '1'ou.
1'0, Virgem ou Peixes. Atração pelo sexo oposto.

.,

A,QUÁRIO - Suas chan�es de obter resultados financeiros eSljarão rela
cionados com personalidades eminentes, os ,pais, ou alguém de
projeção na política. Amor favoreciçl,o.

PEIXES - pata propícia parla meditar sôbre suas possibilidades. As que
nao tiver :po momento, poderão adquirir, pois a sua capac{dade de
sucesso é quase ilimitada.

./

I
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DR. EDMOJ BABBOS,_ SANTOS
Clllftullgllo, D.ntlst.

HeráJ1,lq,:' CI�,.I2.'.".,6a<> hílr., das 14 is 19 horas,
R.4�� �qdpr;.')." 1ª_ - Edj,fí';;io SQraijl. :- Sala 13

ATENDE PATRONAl, DO INPS

DR. SE.BASTIAO MARTINS DE
�O,URA.

Gilurg.i.�a ttenlisla;_
'. Prótes .. Altá Itútat;'Ílo - Tratamento·,IndoJef; Atende
p.l:'la manhã, das '8"h lI' hs, e' à\ tarde das 16' às 111,39' hs
Exclusivamente com hona marcada. Ed:iifício' AP:I:.UB'
sala ,fi:�' - 5\1 'andar �- tel: 46Q'I,

; ;�

A'dvoga'dcr
, .,,f

Rua Trajano 12 - Conjunto 9
QAB·s._C .688 - CPF. 007896239,

RES�D;tNClA , &.�tlitE,�.
Vende-se- uma. 'résidêttcla, sítuade M' JARDJiM·'

rfAGUAÇU com. du�s, salas. COR9ugadss, tres quartos
-banho, cozla,};J'Il', -deaendêneía. de, empregada,' garagem
varanda e estacionamento, aíndâ sem habite-se,

LOTE-S -' V>éndem�!!e,' ótímns-. lotes; siliUaàos no,

JARDIM ITAGUAÇÚ com água" instalada, ruas- calçadas
e, drenage pluvíal..

DIRIqIR-SE � r�a Urbano Sale�, n. 37 - Fone, 29m.
! "t

: J

Dt� AidjO$. 'Á,·tLl DAo bUI
-

. '"

lD'�OG�OOJ;
.

C: � f.. ;_ OOP7�628l

G'Ri:M,'_ 583,S.C _ CP'.F; 0021.14209 .

Ex-Est�giário 'Maternidkde Escola' Laranjeiras
.

Clínica 'de Senhoras _ Pré-Natal -:' Preparação _ Psico

Profilâticã Pará Maternidade - Cituiegia
Consultas- d,as�16 . �s' 20 horas - Diáriamente.

Cousultonío - Ed. A�LtJB' - Sala.,76 - 7\1 anáar.
, .

Cjrurgli"ci-D�ntista
'

Curso 'de Pés-Graduação em Odonto-Pediatria pela Fac.

<le Farm. e Odontologia de Aráhu'!u�rá - São Paulo.
'

.

CUNICA DE CRIANÇAS E' ADOLESCENTES

de 2as: às 6as. f�ir; - à à�:li e 14 às U) h�ras
sábados e às. 12 haras.·

,
.

Consultério ,Galeria: COM�SA, 4Qi,andar.- conj. 408
Rrsidência:, R. Silveira. de _SoNsa a - Fpolis.

DR IDIBI'''' MoattBA" AMORIM

Professor. de !,siqtri$tri,a. �a ,'À.'.culd�de de Medieina,

Problemática Psiq.u:t!lâ� Neuroses
.

POENÇÀS MÊN'TAIS

.. qO��lU.uÓ.í:i(j),: Ea�hii�".Á�SOCiàç�o Cà:a�in€n�!!' de' Mt'-·
dlcma" Salá ,13 ,_ Fione. �2c08. - lttua·'Jerolumo, Goelho, :l5j1,.

- ,,:10�iàn6poh$ ::-"
.

DR. NÓltlU:it.:ro CiER,NAY,.

CIRiJ�GI:AO.DENris:rA
_l

.1 � t
" <�J' ., r�

Implante e tr�rupl!lil't�,' de d�:nte.s. '_ Dentistérie, �p�,
rlit6riíl pelo sistema de alta rot���p '''':' Trl!tam�nto, indolQr
- Prótese fixa e' 'rnÓvk 'qd��llltQtio: Ed. Julteta, 2'

lindar - saJa, 208, ,..,..."'R�á ,J�rÔ�ini.Q Co�lho, 230. - hJ'
rái'io nas 15' �s 19, �Qr'ail:; i

',I,

DRA. HELENir'KRETZER PHItlPPI
CRM - se '1052 _. CPF 250342198

OB'STETRICIA e GtIECOLOt;IA: .

p.revenção· do Câncer mnecológ�co
Gitologia Honmonal

Colposcopia .

Esterilidade

Parto, Programado,
Especialização no Hospital dás.CUJilicas de São Paulg,

Santa Casa d� Misericórdia de São Paulo

M.atemidadà.Escola, da,. Universidade. Fé
d€ral do Rio:, de, Janeiro'

Consultório: Edifício Aplub
Ru'a dos Ilhéus n. 8 :o- 12\1 andar, sala
De 2a.· à 6a. feira.
Atende: Das 16,00 às 20,00 horas:

125.

Costura-se,.p,ara\.homens, senhoras, crianças e·em geral

MELLIl CO,NF'ECÇÕES
Tratar com M.éllo !lU' dona, Maria Teresa li rua Alvaro

de Carvalho, 34, !sqpin'l com Felipe Schmidt _ 1Q andar
- sala 3 _ Fon e" 2272.

'

CLUBE� QO PENHASCO

BAR· E RESTAmt'ANTE' .

A Diretoria do, CLUBE.DO J?ENHASCO avisa que o

BAR e o RESTAURANTE' estão, permanentemente. li dis.
pm;ição dos associados, send:o permitida B frequência, dt,
turistas e publico em gerál.

Florianópolis, marCÔ!71,
A DffiETORIA

I
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BANCO ,BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
•
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Lo

BALANÇO
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São Cristóvão
Visconde' de Inhauma
MARANHÃO
São. Luiz,
MATO GROSSO
Aquidauana

'

Campo Grande
Corumbá
Cuiabá
Dourados
Fátima do Sul
Ponta Porã
Rondonópolis'
Três Lagoas

Astorga .

Bandeirantes
Bela Vista do Paraíso

, Cambaná,
Cambé

'

C", -:IpO Mourão
Cascavel
Cianorte
Clevelândia .

Colorado .

Cornélio Procópio'
Cruzeiro D'Oeste
Curitiba:'

, Centro
Monsenhor Celso

Floraí
Goio-Erê
Garapuava
Ibiporâ
Icaraírna
Itambé
Jandaia do Sul

.

Lapa do -Paraná
Londrina
Mandaguaçu .

Mandaguarí
Marialva
Maringá
Nova'ESperança

Sociedade de Capital Aberto -- 238.637 Acionistas
Cadastro Geral ele Contribuintes - Inscrição n. 60.746,948

MATRIZ - Cidade de Deus - TeL 48·9000 - OSASCO -,-:. São Paulo
AGÊNCIA NOVA CENTRAL ,:__ Av, Ipiranga, 210 - SÃO PAULO

AGÊNCIA CE TTRAL - Rua ]5 de Novembro, 233 e Alvares Penteado, 164' à 180 - Sií..O PAULO'
-

CAIX-A' POSTAL. 8',250 - ENDER1tÇO TELEGRÁFICO "'B�A'D:0SCO"
CAPITAL E RESERVAS·"., ... ,.:",.""" Cr$ 352,465,583,88'

EM 30 DE: JUNHO DE 1971, COMPREENDENDO AS OPERAçõES DA l)jlATIU�,'E 448 DEPAl7AlVIENTOS
ALAGOAS
Maceió
AMAZ.ONAS
jV[<álilja us
BA,HIA
Coração de Maria
Feira de Santana,
Ilhéus
Ipiaú
Ité)bul1a.
Itapetinga
Jéquié
Salvador:

Goianésia
Goiana:

'

Campinas
Cenero

Goíés
Inhumas
Itaberaí

. Itapuranga
Jaraguá
Jataí
Miracema do Norte
Pirenópolis
Porangatu
Rubiataba
São Miguel de Araguaia
Uruaçu MINAS G,ERAIS

Belo Horizonte .

Governador Valadares
Juiz de Fona
Uberaba
Urbelândia
PARÁ
Belém do, Pará
PARAIBA
João Pessoa
PARANÁ
Apucarana
Arapongas
Assai

C.,lDERNQS': JUVENTUDE
Brochu\Fas - Espirais... em Aname, ou Plásticos .

\

11!:AL. - LACI _ L..tonadosj - Cromados

��eiros: Com, uma. e, dl!!á!L rodas
lCALEX (Autemátícos)

ICAL � Indústria .e Comércio, .Auxílíadora Ltda.
Rua, COE'lhQ Netto, 16G</170 _ Fones 349 e 361

ex. Postal, 1!;7 _. Teleg. ICAL. - Rio do Sul - se
.. ".-'-'--�--_.---:._.�II

Avenida
Calçada,
Centro
Sé

Vitória da Conquista
CE'ARlÁ·

.

j t"

j
� Fortaleza

It VitóniaGOIÁS

; Anapolis
I Carmo Qjo Rio Verde

I 'I Oéres

GUANABARA
Barata Ribeiro
Botafogo
Castelo,
Centro
Oopacabana
Haddock Lobo

.' Ipanema.
Laranjeiras
Madureira
Mercado das Flôres
Praça Saens Pena

B:,U'8'1 O U G 8.S

DISTRITO FEDERALI
Brasília
ESP.iíRITO, �NTO

li

Distribuidor em Florianópolis
COME.RCIAL APEMAC LTOA.

Rua Deodoro, 7 - fone 4084.

Ilrs, WALDEMIRO CASCAES
aS11 REGIS,
M'ARIO CL,IMA(Ullut S'IL'/A

Advo![ades.. 11;

Ac. Rlearde Maciel Cascaes

Solicitador

M.mdadtls de segurança, ações de despejo, de

desquite, possessér las, d.e usucapião, de .cobrança, (le

indenização, testamento, I,Isufruto;' lnventérios, etc"

Ações criminais. Questões trabalhistas e. previden
ciá.r.ias. Recursos e. ac'ompanhamento de processos

perante o Egrêg.io Tribunal de Justiça do Estado.
Consultas e pareceres.

Ed. Jorge Daux - conj. 4 (sobreloja) - Te!. 4303

Rua dos Ilrn;us., esq. Araújo Figueil:edo,
Expediente': das,9 às 11 e das 14 às 16 horas.

CPFs: 0(1)1834409 _:._ 000100491 002671129·

.'

AC
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

NEqOCIO �TDA.
Rua Felipe Schmidt, 51 _ Galeria Jacqueline, 7

ADMINISTRAÇÃO DE· BENS - CONTRATOS DE

LOCAÇÃO E INTE.RMEDIAÇÕES DE IMóVEIS

Profissionais altamente_· especializados as suas ordens
VENDAS

TERRENOS

Terreno em Coqueiros a Rua Marques de Carv-alho
com 324 m2.

2 Lotes em Coqueiros na Praia do ME:üo· medindo
14 m x 25 m.

Terreno no Jardim Atlântico com 324 m2.

Terreno a Avenida Ivo Silveira .medindo 10 m x 28m.
CASAS

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.

APARTAMENTOS
Três apartamentos no Edifício' Cisne Branco com 1

(um) e 2 (dois) quartos - living _ cozinha _ banheiro
- área de serviço.

•

TOTALMENTE FINANCIADOS

'I, - ... - -- -- - ......

I"
-

NA LAGOA DA COICE'leiO
o

' • :..JJ

Re,�taurante. ,e Lanchonete,

AOUARIUS
� l1gsta4fante: !l" la carte - peixe, camarão, Isiri,

ostr'l, cárne, gãlin'ha, bebidas naeionais e estran·

geh�(ls_
, L;mchonete: a la mir\1nta - sorvetes, cigarros,

I boro!�()n�, .,salgadi!1.hçs,.
r:;UCGs'

vitaminas,. sanduiche,", doe!';3 AMBIENTE' S.E,l'ECIONAD0

i :�.
-

Jj.

,liiiil:"";"�'�iiiiiiii!iõ����������,_.

I EIUE·ICIO SANTOS DUMONT
CR$ 350,00

Mensais sit4ado ao lado da Praça Santos Andra·
, de prazo de entrega, março de 1972, com as mensali

da,Çles acima sem entrada, financiados em 15 anos

as suas, ordens.
I '

ED. SANTOS ANDRADE _ ED. VENEZA _

ED,. AUGUSTO (PRONTO) - ED. SI'\LDANHA DA

GAMA (financiado em 15 anes) - ED. VILA RICA
- ED. PASSEIO - ED. TANGARÁ - ED. MURICI
- ED, DOM: IGNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA _ ED.

PERNAMBUCO - ED. DUCA DE LACERDA.

Para iruormações e vendas A Vendedora de Apar
..

tamentos Santos Imóveis Ltda. Praça Santos Andrade

n, 39 - '1\1 andar - Fones 23-33-5;3, 24-14-88, 24-1491,

f
24-1493 e 24"4462 _ Curitiba.

Ilorário das 8 às 19 horas, inclusive aos sába

, dos, domingos e feriados.
,

.'

Não f�chamos nas refeições.

I;'
I ,

ONDE COMER BEM EM
FLORIANÓPOLIS
Lanch� Bar e, Restaurante

l° DE MAIO
Especializada em Mocotó - Peixes - J<'eijoada _ Lanches

e Salgados
Aberto até às 23 horas

Rua Tiradentes, n. 9 - Nesta Capital

..

"CASA D,AS� LOUÇAS"
(Cherem Netto & Cia. Ltda.)

MAIS .. ESPECIALIZAQA DO RAMO � OS MELHO

RES PREÇO� - ESTREITO � RUA GAL, LIBE;'
RATO BITTENCOURT, N, 200

- Em ,frente à churrascaria "Faisão" -

Jogos ele .Jantar � Chá - Café _: Jogos de' Cristal e

Vidro � Tudo para Rest1111rantes - Bares - Hotéis

..

Peças avulsas - pratos - xícaras _ canecas -

vasos � bibilôs - leiteiras - açucareiros, etc.

Faz rcposição de peças de jôgos de porcelana,

r
qualquer marca e de Cristais Hering

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

.... CASA NO CENTRO - VEND�-SE
-

COIU garagem, dependências de empregada, um am-

plo quarto, living, copa, cozinha, banheiro a côres e insta.
lação telefênica.

I !
Local livre de barulho, servidão na praça "Getúlio

Vargas, 23 - (3a. casa). Tratar no local ou peh _.
tele

fone 4471.

Palmas
Palmeira
Paranaguá
Pananavaí
Ponta. G,rossa
R,Qlflndia
Santa Amélia
Santa Cruz do Monte
Oastelo

SãG.,João de, Caiuá
São Mateus do, Sul,
São Pedro' do Ivaí
Sertanópolis
Terra Boa
Umiarama
PERNAMBU.CO
Recife:

.

Centro, .

Conde da Boa Vista
Imperadon-
Maciel Pinheiro ..

PIAU,(
,

Teresina
lHO' DE JAN-E'IRO
Basra Mansa
Campos

Duque de Caxias
Niterói
Nova Iguaçu

Petrópolis
Volta Redonda
RIO GRANDE.. D.O
NOR.TE

' '

NnÍip� ,_ ,

RIO GRANDE DO SUL
Bagé

.
Caxias do Sul
Peloeas
Pôrto Alegre:

. Andradas
Centro
Farrapos

Passo D'areia
Voluntários da-Pátria

Rio Grande .

Santa Maria
São. Leopoldo'
SANTA CATAR;;lNA"
Araranguá

'

Balneário de Camboriú
Bfumenau

'

Bôa Vista
Braço do Norte
Brusque
Caçador:
Campos NovQS
Canoinhas
(Cont: na pág.· 7) ,

OSMUNQO WANDERLEY DA ..

NÓBREGA':r
r

,
!

./"
'(CPF - 001844209)

(CPF - 001948329)

Pareceres e Consultas Jurídicas
'. "

C. A,. SILVEIRA LENZI-
Ir
,I

.',

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

Atendimento ao Interior

': Escritônie: Praça XV de Novembro, 21

'I'eleíone- 2511
I .FJo,riCJn6polis ,

•
o�

JA'RUIM BELAVIS'M;' ,. i

. "\ ......... ..:..�.. "'.�

Lotes .pron.tos pi construiJ;:: nápida valorização,::l:., .Zôrt." \

Alta, Próximo ao Campus L"niversitário.

Entr�qa Cr$, 500,00 - Tr. Tirndentes, 9 - lQ' 'aJi,�lu:f
--_._--"

RÁDIO, ANITA' GARIII:DDt'·· :�.
, I. ._

.

'.
. "c .�.

.

\
"

IA .'

RUA JOAO PINTO, 32 - CAr'''Á ?OSTAL' ..""':"" ,

FONE!; 3331/2964 - FLORIANóPOLtIS........ ILH.A 'ÓIJ'
SANTA: CATARINA - SANTA� CATAAt�"
P.RÓ,GIU\MAÇAO DE SEGUNDA A s.úlA.Go

6· às 6,55 horas: Rancho Alegre Com P?l'ti���"
POI'teminha

' ,
"

..

7 às 7,45 horas: Desperta'

,

'.1"

Malandrinho
.. �1aÔlt'

.' ··
.. '.0·"

Bonassis)
8. às, 9,00 horas: Manhã Suave, Manhã» 'l1r�n�hn;
(Borges Filho.} ,�"

: íi .. t •

Às 8,30 horas: Anita Noticia S06W., (Ald;o. Gi'8lig�:O)'
9 às 9,05 horas: Anita Hit Parade

"

'" ..
"

9,05 às 9,55 horas: Feira Livre (Fernando It��!I)'
10 às 10.55 horas: Nos Dois Ãs 10 (Borges, FiUtd)' ,,;
Ãs 10,30 horas: Anita N.otícia Show (Aldo .GrW��.ct;·
11 às li,55 horas: Discoteca do Ouvinte (Eya14o��)' �

Às 12 horas: A Opiniâ.o de Fernando Linhàres, :�,_:,. :,.,

Às 12,05 horas: Atualidades Espol'tivas-(Evald�,iBin�'
Às 12,15 horas: Saudade Joyerp .. ':,::,
Às 12,30 horas: Anita Notícia· Show- (Al.dG·.Qr.p��rof
12,40 às 13,55 horas: Discjºvem e Campe�!i do QiS�: _p�

.-'

(Fenelon Dainiani) . .
(

�s 14 horas: Comunicação (Carlos Alb.erto.�Fe�)
Às 14,05 'horas: Society em Destaque (Ç,elso"P,a�l,
14,10 às 15,25 horas: Rua do Sucesso 1.110 (Fenelon
Damiani)

..

Às 15,30 horas: Anita Noticia Show (Aldo Grangeiro);
15,35 às 16,55 horas: Show da Tarde. (Evaldo, BMto) i
17 às 17,55 horas: Mundo Jovem (Fenelon, Au�sto
Buechler e Celso Pamplona)
Às 18 llOras: Bola na Trave (Brígido Silva)
Às 18,05 horas: Atualidades EsportivM, (Evaldo B,en,t�"
18)5 às 18,55 horas: Crepúsculo Musical (Evaldó.:B!ntó�"
Às i8,3D horas: Anita Notícia Shaw (Aldo"Gr�g�i1ió)",
19 às 20,25 horas: Agência Nacional. e MObr�;'

. ,

20,30 às 21,00 horas: Máximas de Hoje (Jé�e"J�9r)
Às 21,30 horas: Anita Notícia Show, (�ldo, G�n�eil:o)
21,35 às 21,55 horas: Sáudade Jovell} (JéSS6í: Jüni1;lf,)
22 às 22,55 horas: Música para Milhões (Jessé, J11niór.l,
23,05 às 24 horas: Super PLA (Neide Madro$a:.",G�"".,;
Struve)

. PROGRAMAÇAO DOMINIC��
7 lls8 horas: Zecatau Especial (Waldir Bra!!Jl)
8 às 9 hOTas: Sertão em Festa
9 às 10 horas: Domingo, Alegre .

10 às 11,15 horas: Mobral

11,15 às 12,00 horas: Musical
12,00 às 14,0Ü': Parada Esquema Nôvo
14 às, 14,45 JlOras: Favoritos do Sh{)w da Tardl.
14;45 às 18 'horas: Tarde Esportiva

,"

.;
18 às 20,00 hora�: Genação 71
20 às 21,00 horas: Coisas, N'()ssa�,' I

21 às 22,00 horas: Música Para Milhões,
22 à� 2�,OO horas: Som Subterrâneo,.,(�g�u ..,Simal)"

I

CASA NO CElTRO
lWmde-se casa graJ)de com 4 quartos, 2 banhell'O! _

eiais, depe.ndênc1as de pmpregada, garagem, Tratar ria.:tu
CeI. Melo Alvim, .19 ou pelo' fone 4'704.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

j I' , I 1�.tJ ... . �I.:· "ft�"

Criciuma Pedro de Toledo J ,,< ',1" . � ..

Cur-itibanos+ Penápolis
Estreite .

Piacatu
F,lorianópolis
Gaspar

'I Ibírama; l)l1bi{uba� . Indaial
�I Itajaí
t

.

Ruporanga,!
Jaraguá do Sut
,Jo<Hlí)�q,
Jóinv11l'e
Lages.

· Laguna
�I �a.lil.W.o .. l.\$tlU:er·
ii Mafra
:1' Orleães.
1 Pônto-Uníão
,�! Rio Negrinho

� �!�t�OA�;r; da Impe-

l'.�.· I.",
ratriz

, São Bento do Sul
São Francisco do, Sul
S%ío Joaquim

'
.

�. �Q José do Cedro"
S!io Miguel D'Oeste
Táió
J'Íijucas
'Pimbó
'Dubarão
Urussanga
�ideira
.'Xallxerê
. SÃO PAULO - IN.·

, .TERJOR
A.damantina

"

DI'SPONíVEl
REALIZÁVEL·
Empréstimos:
::\ Produção :- .

Ao Comércio .

A Atividades Não. E}specif�ca.d:as
Ao Govêrno Federal ' ..

A Governos Estaduais e l\'[unic
cipais .. ,..... . .. , .

A Autarquias ...............•
A Instituições Financeiras .

Em Letras Hipotecárias .

Pindamonhangaba
Pinhal
Piracicaba
Piraju
Pirajuí
·Poá
/ Pornpéia
l?,Ôr-to,. F,eliz
Pôrte- FfH�Iêeka
Praia Grande
Presidente Alves
Presid.ente, Bernardes
Presidente Pruclente'
P,resi-mlll'lt.e, wcnceslau
P'romissão
QtI,e}uz
Quil'ltana·
Rancharia
R�g�nte F�ijó"
Eegionópol�(>
Registro A

•

R�beir,ão Preto:
, Cent-ro ,

Campos Eliseos
Rinóp.olis
R�o Claro
Brio das Pedras
Shlesópolis
Salto Grariüe /

S;anta Cruz de Rio Pardo
Santa Fé do Sul
Santo !Anastácio'
santo' AlJ.cl'l:é,

.

Centro
.:,1

?16lsv,5;2Qa,;Q2
3139:902\727 ;()6;
1�3;09g;OllS�44:;

-,-

! \

I

'.� �
.,

..
'

"

-,-,

-,-:'"
""-,"'-_.' 1,�8�,q�t/��;!l6�:

.� i

5:027.345,12 ".,: �';;': ":' ",: .' .; )', .

775.690.672,98
'"

'

", r.

'6-8:303.287,67
-

1.3t�3t���;'];�ê r·'

A'gúaí
Agudos
Alvares Machado

•

.

.Alil�.rkªnfl·
� '.Américo Brasiliense
• Ailidradina
�. AT<!çàtuba

! 'Anú:aqU;ara.
Araras
.Aliur Nogu#i).\&
Assis ..'

.
.

.Ã'varé -,

:à';u:1,ri
.

Barrá- Bonita"
··�rrétos
��rrinl'l�, _

B-aUlJ'u
J: B�be�'@u'Ee
,� Bj:l:{c··
�. Birigi41:' .

j; ['.. �ilf� Paulista
, :Bbracela ,

.

:!;. :ijotuc'atu"
��.� Ir :' Br.ás· eU!Jil'as , . ,- , .,'

'. �faUF):!li.
+ i l3ródosq1,lÍ
:�, [ I éabreuva
�. I . G:aÇá�a:,< !,:1 II O':i.felâ-;m,�Ta

· G:amp�oos;
ii; I' -:çaí:'liÓ
I�' centro:
: �� I

.

v·jla:<·: l:Ji1dustri.al�·
;�d GânclM(j), �01!,1. •.
,�� q�rqpj:Gttj!ba '

.

'). G'aI1ctoao
Castilho:
Câtanà1i:wa ..

r Ç��ql1�i,ra.César
Clemerttiha
'G,bS.m�ppli,s"
Cdsmorama,
GoYa

.

I ' Gf;!,!vinhos Agência Central
""'-�! I C;rlÍ!leiro . AgêNcia.. NONa, Central

,i ( â\��, Ágpofl' Ras'!; ,1 lliàéena
-

-

AUO!l$o< Bove:l'o

1
timuá:ina Augusta
�det.ad4>· . Aven4cla Rio' BTan;co'

1,t. F:el'n�&l'lol4.s, ... 'Baitoro. do Llm,ª1!l
Ji,éiJi'àll' �. V�Q,il.!iélQs B;u'ão !dli Liip.eira
f}Ipv.i(iá P,a.1J!istJl Belém
�mra:ti,cá

., , . . . Bom Retiro
,

,.i'. "1'
.

Gallla· Brás '

<x�á Brigacle-i'l'Q Luiz An�p�o_;;
·

Get.�'!4�. 13rooklin Pahll-ista.,
,G.uil�i'nbê 'Blil.Ümtã·

· GüaLra Canibuci
d\i�,ràçaí '. Casa·Verde'

qi:larlmtã, . Cidad@ Val�gas
,G�p_aj:-em::t," Colónial
Gu<u;ªtillg9-etá Consolaçíj'o.

"� . .. GuaTÍba:. ' . . . .

Grimge
.

Avenida
· G;?futhos�' . Pal!liHsta

.

(." . . . G,uaia):lua
· .: §��t��:tlVãO!' �;���g!,enteádP
H�n'cu'l�ndia Itaim

·

là1lpf ..
'

I
.'

Itaq�lel.'la
Lpira;ema Japaquara,
llifi).ü�a

.

Jardim Ap1érica
Fgarapava Jardim' Paulista
Jndàiatuba Dapa
I!hdiana LaFg�' do., Mouche

ii: c: Illlubia "PauliSta' . LiBerdade
.

Íi1àp,;ÍiIl.1U··
'.

Luz FUNDO, ,DE> RoESEIWA lEGAL

ltaQer�,_ Major Diog,Q' I�:f>ortâ,ncia,: le,'ada1" a, ,créçlito desta, c,o,nJa .....
,
....... : � or.'t.-. � '.;�.� • .; .�. " ·�.�9�,()�OOO�OW" _. '., .

í''''' I�ap.e��,!1inga· Marcon<i' FUG'�eDr'a<?ls'-�1? �ESERV�.PARA PREJUíZo,S�E:V.l:iNT4,AlS;-..•O�à,ei.�.;:"'. IttaPova-nga. ' . . Mal'echral Deo!3ode· .

,,; "�'i It;lIliti. l\(Ioô.ca' . Importância 'levada' a' crédito desta 'con�a .,
,

..
'
..�., . . . •

, �[���O:f99�'Üt)
.

I�aA.b!;l�. Nações Unidas FUND,O DE,· R,ESER,vA. DE, R.IS,QOS 1E'M.,OP.eRA:oõ;E:s'';DE.�C�''''81��
J�a:t!-p.g,a Nossa Senhpra do ó Im,portância. leyada. a, crédito desta conta, ..•... " .....• ',' ••• - ',' . . +.68(J�OOOlO&�' .

Itirapi:l-ã Paraiso RESERVA PARA AUMENTO' DE GAP,lTAL. - R!E4;MAÍ;lj"iÇ�O«"Q:� ,

Itu:'
.

Pari AÇÕES DE O'UTRAS' EMPRESAS .'.
.

Itup�v,a(, \ Paula :Bauza Tlppórtânéia 'l'evada a crédito' 'desta conta : ....•••••••
'

•••••

JpQo<t,i!3llbal Pen)la,
I . .

Fl,INDO .DE R>ESEJWA ESP·ECIAL ..,... Deneto.Le.i;·lS1f67.<i'
, J;.j.car-eí P,erdizes Iruv'[Dortâucia, leyada, a. crédit·o\ ,dE:sta;, conta., . , � .•

Jacu:piraJ1ga Pinheiros PROVISÃO' DE DIVIDENDO'S A PAGAtR - 29, S:EMe,�:r� l)�lV,l;.
Jílt:di1'l,ópolis PlFaça, Júiio Mesquita Importância levada a crédito desta conta ..............••..••• '.' •.

;rà� . ,

Rangel P-€stana., COMPL'EMEN'TO" DE' DIVIDENIDO'S' P;6<GOS··.NO, 19" SJ:�J;�T.\·DJ:�
JUJ!llhal SaNta· CeeHiã.· 1971 '.I. : .•••••••• ,. "",'" ••••••••••••••••••••••••••••• 0·••••

1:" J JunqU'eirópÓlis Santa Ifigên,ia DJ)NJ\TIVQS�:
.

Jm.tüia ' SatJ.:t41,R-osa D0acão feita à CAIXA BENEFICENTE DOS., FUW,
['\<.1; Laranjal Paulista· Santana c'rONAiuOS

.

DO' BANCd imASILEIRp DE

I�')i bavinia;, I Sa,at!)" Amaro. DESCONTOS, 'SIA.
'

.' .. ', ..

'

'.' ; ...
·

Len�-ófs,P:l\u!Li.sta. São,. Bento JJoacão· f(üta,à.COGl?ERNDIVA· DE, CONSUMO'D'€>$,:
í.l1. 'Lifu.eira São' ,Jut1�s Sadeu FUNClONARIo'S".DO ,�ANC.Q B-RAS'ILEI;RB D;E·
(t,_�' 'I4ns, São' Miguel pàul�stà D.'ESÇONTOS, SIA. . , � o •• °.° • �

:1', l.l()lteR;l. Se.Nadml, Qaeir6s Im:]i.lortâucia. destiuada. à FUNDAÇÃO· ImAnE&QCl;,
Lucelia Siqueira Bueno p,ara ,construçãD de HosP.ital e· a!'i1,1,li!li��p ,de,. eq�ic
�;g,teçi!l,..- 'tatuap.é,· pamento médico,cirúrgico, Assistência Médica,
Macatú,I,;-a.· 'Tl'em:embé da Can,ta- Ensino Primário, Médtio, TécnÍ!lo\ e· S.\;lpeFior� e

. >

1\f�í1ia .

'

reka constituiçã.o do' capital. dentro: de especrfficação a '.
"

:M:!lrtillQPolis '11ucuruvi ser estap,e,lecidtq" p,el0 C.onselho, d�, Ad�nistra.çã(j , , ,

lMiamí. 'fulj1iassu. . do Doadpl1, o�servad[')s ,os; Estatutos dq" Donatái'io 2i��jf}'" 2�QO;OO();OO'
'

.

If
, li�ti�iÂ'I!fll�,' ViÍa._ AlJ.3&tácio "<>je-JifÍ('.�,.;U .. içÓt", ',.:,". r

�!ràl\4�po.u�·i Vil'à' Cã-rrão' '. GRATIFICACÕES E PERCENTAGENS' A'DISTRIBUIR, :( .

Mogi dás Cruzes" Vlla': E()llmasa i Aos Funcionários , , � ' �."" � .,,"' .. ,�. : . , Ç,;.q�l!� �
�o� Guaçu Vila Gi,bilh'erme' AOS DIRETORES

. . \.
. ,.

; i i�

MogJ Mirim V;i1a, Gusta-vo,
'

3,3,%, sôbre o Lúcro Líqvido de Cr$,. 59.29.fk709ll1 : ... : .• ", .. " ••�:i. 'l:�5:a,1593�6 �
Mónte .A:lto V�la" J,agp.ara , SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O S'EME$3J:RE:'S'l.11GWl�l\� ••).

'

'" 2(l8}'Ml9�Jigç" ... ':

Monte: Mor �la Leopoldino '.' , .' ,I' ',. '

�

.�tJ.nl1;inga ,do Sul Vi1�,Mâria, TOTAL '.' :. �
'

'. '.,.; .. , e��, TOTAL
'1.'.," •.•, •.•.•.•.

;.•.•,".>, .•• �!.' ••.••• "

:'. ,o. Cr$,. 2�8.141.92:7,03
Nóva

.

Odessa V.ilalll\$.arianG�,' !..
.

"

,; .,' .
. .

g���6!�'} Vilá .. Noya, Cori.eei�ão VISTO' DO CO�S��HO' F'ISo-ÀL:" -DIRÊTMii§;�éoN�,�: 'ã,) Irúiz::si;,��t: '
.

"

',í a)! Altino Avian BANÇ,P>W,SU.,E.,I�Ov p); QJ:SCONTOS} S-/A'.

"" Qsvárdo Croz. V\i'la. Prudel'lte
'

a) Dr,; J: Obn""t'�IÜ.' i)� �.,i!,tT����� Fill:lo, a) Jarbas Mei�eles. . .. '." , . . " , ...

g����:rde ���:::::a����od�eM��I� a)t Dr. Cyro' Pinheiro'. Dória, a)1 Donato·F;:anci�;$i� a}' �� �r4c-i� .. , Júnior. a) Francisco Sanchez,
, SW,P;WQ, 2 ,de.i1,1lhQ de 19171

, ��'t.e,mb� SERG!P'E
. a) l'uiz' de' Souza 'l:.eão·· .. " 'DmEo;ro�I!}S"EX!EOtrÍ'IV.0.S á) Lültq. de. Wllo Brandão a) César Prates Castanho "a) 'Ma"�1 tabete

ci;':', 11.,P,!�ag\'<iliçU';:Aáu1iSta;i '.,
AraeaJI;t. " a) :V,e"âl'l.Gio,d�"Souza aJ,i 1t,,"l!dor"1('49;Vt�.cir�·\ ',. ��:���;�'tt!){;lúJ:uiar a) Antônio Aguiar G,raça] . T� C, �,ç.�.C. "'7""·SP. n936.611 i

I�t:.;\�:z=Pz±it.itg:a�f!ii:i!EiMf�.I��_,_:====. �=====�J��,_kL '&7 ,i 1·14::(±i�é��Ei$[ai.�.��_��-=--:::=..-_··._�--,-."=-�-:::=,m�13S!_::::'-I:E�:====--=:==i o.

Despesas' Operaêio'iúiis' � , ..•

Despes'as' A:clnünistrativas ., .

Perdas- Di.ver.sas, '
.. '.' '.', ..

"

.

Ue_spes;.lS. ,de 1j:x:erçíci<�$ F;Ut!1TO(' ; .

lju'!';l'OS e Pe"rdas '-:-'�, ,. . . .. . .. ,

I '

CON''''A�' [l)'E' COMP!EN,S-AÇAO' : '.�',•• : :;,••••• '

O
..UTRO'S C.RéDITO.S
B.ok.N<CO CEN\fIMJu D0. BRJ",SIL >

174.77.L749,64 -

Recolhimentos '

, .

Cheques, Documentos e Ordens
emCompsnsacâo ou ,a' .Receber

.Adianta�en�o s{H�11e Cambiâis ,e,'

Contratos de Câmbio .. f " .'1
Crédito ,em +-iqlJ�d,!ção· ... ,.,.
ACJONIST"AS '- Ca·pital" a

Realizar . , .. , , . . . . . . . . . . . 8il,11,326,50
Devedores por Crédétos- Liqui- "

dados no Extesion .... ,., ...
'. '61.582,37

C,otresp0'l!I;fflel-lJ�e no, País .. I . . . 47-,,4tlà.951,49

lVl��:�'o��:::t�t���eEl���er�or G��; , ,)

Moedas Estrangeira§. .

Departamentos 1').0 País .. ".:.�.
Outras Contas , ..

,.

1 ! i.

VA�QRESí E,·B·ENS;
,

.

24S.139.293,57

2:,4,22.660,84
.

.

7:8H.383,98

. General GHcél'io .

Sau.tos�
Centro
Gonzaga

São Bernardo do
Campo:
Centro.

Rudge Ramos
São Caetano do Sul
São Carlos
São .João, dá B�a:.,Vist.a
São José dos Campos
São, José do Rio, Prêto
Sao Manuel
São Sebastião
'SeHa, Negra"
Sertãozinpo
Sete Barras
Sorocaba

. .. SOUlms

,

Títú10s à Ordem do Banco-Cea
tral do. Bnasil .. , .. , ..... ", ..

Letras do Tesouro Nacional e'
.

Títulos. Federais .

" .Titirlos Estaduais e Municipais
Valônes em. Moedas. Estrangeiras
Outros' 'Valôres .

10;631,10
.

16.760,00
77;3;3��18'1

30.85�'��f!,6;44·
. . . . . . . .

/

� : ..

IMOBILIZ1.){DGh
Imóveis' de Uso, .Beavaliaçãp. e Imóseis em Cons-
'trucão : , ,

MóyelB e utensílios 30.118.980,87
Maquil\lálli{)s, .. '.' .. ' ..

' ,. . 46 ..270,Q�4il'14;,

AlJf!ox�rifado '" ��. :'::'
Ir;!,;;talação 'dá Sociedade .

Sltruaré, .

S\1Záno,
Tabatinga .

Taqu'aritÍnga
Taquarituba
Tatu!
Taup.até
Teodoro SampaÍ'o,
'Torrinha'
'TremenBé
Tupã .

Tupi. P?)l�ista '

Valinhos
Nal,pál'aÍso. '

Vargem Gran<le' do
. Vera·, CrJ,1Z,

.e. ,�.YilJ_hgd!h.
.

Votuporanga

RE5UlTADQ, RENOENTE. ..

.

'.
,

OI'

" .. ',',

1'''''0' .\

�.. ;',

.' � . � � --. _, , "

,

',

I ,,'(

j � •• , • , " �

-':' : !.� «: ���:. ""1,', j •

./ .....

3�;9$*�;'1�'. 2:92E.�6\9â4';07·
• • h:\-. '

.(.
/ ,.

-:--,-.�

-,�
""'0";-:-" .

, 1�1979(iil,159,07

�
. '

TOTAL GEEAL ;
", �r$ i

.' --.......---

Stll

!DESPESAS;' O:P:e.R'A'Cl6N,AIS"��. ,': ';"
'i

Juros 'I sÔbre . De'pósitos i ii I '''Vista ;.
-e a. "/CU'JIto . 'Prazo, ... : .... , . .'

'

Juros sôbre Dep,ósitos a Médio"
PI'aZO .

Juros sôbre Outras Exigibilidades
Jü�'os', sôb.re Operações com o -

Bal').co Central do Brasil ,;.

SAO,:-PAULO, - URBA.
NAS

.

,,-,-.-

193.97(:Ui4
185,389,83

-,�

"

!

-":"

Despesas de COl'hiss.ões .. ·: .. : ..... :.. :: .......•
Despesas de Correção Monetária' ............••
Despesas de RedéscoutÇlS ..................••

Resultado de Câl'llbi'o .. �.. , " , .••

\

D,E.$PESAS ADMINIS3'��TI:VAS'·
Hono,í:'ários; da ml'e..touia" e do. Conselho Fiscal
PESSOAL
VencÍ'rRen.,tos :,:"',' ..........•
(!ratificacoes . , •........ , ...

Grati'ficações . de ,N;atal .",.. Lei.
4,090 ..

Indenizações Trabalhistas '.' .

,

\
. \182.640,68'
3.919.279,47

Eilcar,gDs: Soçiais. . ..
. " ',,' , .

IIfu1POStoS e Tax:as .. , .

Mate'rial de Expediente 'Coi1sumidó'
�

.'. '.�

DESPESAS' GER:AIS
Ai\1guéis. .., .. , . , , .

Prop,agand[f e Publicidade .

Outras , , .

,-, ••• 0 •• '" •••• "'.'"

_

"< � �

é R� �'9Í'I,tíT<\"O';
'1j,:;'"!!!'·..!!!Oié'_!'!:,":',·,...·,.......------,.,.-,.---.---,.,....,_-"�::-":.�"",�±T%"'·.�+-�.•...,.:r.��+��_=...��.�.. _=""'...,.i-'!!';P;�"""'='''''�•._�.,,'.,..,._ , .......,..""'._"'.-...,............--,�.-

SAT,P_O NAO DIS'T'RTRUTDO NO:,SÉMESTRE ANTERIOR ,.".

,,: ". ''',' •••• '.' . -'>"
'

:'" REVER'S:i\:O 'DO FUNDO ,DE RlES'ERVA' 'PXR�" 'PRETUfZO'S"EVEN'-
'1'TTAIS - O\)"ra�óes Gerais'

.

"
.

. , . ., '.. . .'

'

, , ..

REVERSÃO DO
v

FUNDO DE RESIDRVijiw: Ri,sGi6:,iÓ\i ·6:R,ER.Ã� �
,

,

.'����A�EO�::':�?O'NAis· , .. "",:.,,,. ...•... ,.:.., .. '.' .'... '

�,Im�as de Juros e C(.Imissões:
Sôpre Empréstimos à, Prorulpão, . . 7:{J\G69!522\�;' . '

�ôh.re EmBréstimos ao Comél'cio, :W"QQ?:6�4t37;
S&hr.� .

Empréstimos a Entidàdi:s�,
, 'Pu1>l>lCas .. , , ...............•

Sô!iJ:e Emprpstimos a Atividades
'N'ão Esnerifiradas .,." ... .'.': .

Sôhre Empréstimos a Instituiçõ:es
Financeiras . , '.' , .

S:ôJ)l'e, O�áras Operações .

o .\, o::. .... \ ..

,; .. �

.... , .

"

J'::.""

'11�1��S'.;�� .'

�
. . ,

"

, ��. .

"j�-;�Ú4'���, �". i!
;

>,,:.
o·.

.'. ,1 ..

. 725�658;l�"
. 3.244·,�;;5,qp,
38,"7�5.;3.o3,q3 .

��----�I- �������

Despesas de Insfalações .

AMOR:rIZACõES.
Am,Qrti2;a.çõ,es. d,e, Móy�is,. I:t;p,áve�s E:" UtensBIP(l.· .. : .

Amortiz,ação de Ágio. de IncorporaçQ?s,. irwlusive '

juros' ': .. :: .. ': : : .. � : : .

"

, 6�29'1;Êli2()S,�;:

I
<_ �

••

:::-
',.

.i, .

2�i9'7-1i{;93j044'

�1.i;13!1;()PO\QO;,
,

2.625,000;00
.

.10tnQOO;OOi

toorooo,OO

NÃO' EXIGíVEL
CAPITAL
De Dornácildados no País, .....
De Domiciliados lno �x.teni(i)r .. 168:750.000;00,

,

•
16.875.000,00.-

. 492.6(}9.;�1
166.347.974,57"

Aumento de Capital .,., .....................•
Correcão Monetária do Ativo ., :

'

.

Reservas e Fundos, .............•......... , . a52.465�583;S8
" o • o '

_t �.... .�:Z::S.. • ....

EXIGíVEL
DEPóSITOS:

À. V:i'stae e a Curto Prazo.:
D(i), Púhlico . ,. . : ...

De, Dorrucihiados no Exteeior .,

De Entidades Públicas ... , ....

1.890.071.521,02"

15!},.380.281J',05; 2:049,:451:809;07

:I'�.'
..•.

I.

Â\Médio Prazo
. , " • D.o l?\lb1iGo:

A Prazo Fixo
.

C o m 'Correção
Monetária

2,639,386,11

2!.186; 733,iJ,�
, ."I!����"��

"

De Entidades Públicas .. o •• , •• '23�826fi�19,i5 .' !,

�,Q�3,27,7 .9�8i32TOTAL D§JS ElEP.lÓ'S�TO.s,. "
....

01JTR.AS. EXiIG IB1LI;D:ADES

c.l}eqi,1;le.s e' Documentos .a
L!q�Ld?i�

,

�

Ordens' de Pagamento :.

Coeresporrdentes no País, , .

Matriz, D.epartamentos. e COÍ'-:
respondentes no Exterior em.

.

Moedas Éstrangeiras �, .

Departamentos' no País
.,

.

Outras COntas ,,: c »

»,

J.��.i
, 1,15·:7fre"Q!?e,§p, .

35.658.2:?6,30

I
I

(

. 4.J66..71,4,Q3;,
Q51.p.3�7,50,V�··
55.922.561,28

,

,.$

OBRIGA:ÇpES, (Especiais)
,

_

Recebimento, por. COIl�a. do i

Tesouro" Nacional ,.-

Redescontas' e "'EmpFéstimos no'
Banco Central

De p,á s i tos Obrigqtórios-
F,G.T.S. '

.

Obí-igações por Refinanciamen
. tos e Repasses Oficiais ....

IJiI1'JDostos sôbre Operações Fina,n-

i ,.
F

49:144:356;35"
.

97.934.642,03

ceiras , .

OBrigações em. Moedas Estran-
geiras' , .

Ob-rigações por Compra de
Imóveis , , . : .1 •••••••

Outrás Contas " � 272\:g90:603,35
.

3.109:414;833;96
-,-'

. 42vU1;9.02;'i4'

'i R.e-SULTADO PENDENTE

R�ndas Operacionais " : .

Outras Rendas : ' .•

L).fcros ..... ',' , ........................••

Ren.,das. e Lucros em Suspenso, :
'

� ..:.'t
Rendfls de Exercícios Futuros. . ',' .

LUGl'OS c Perdas .: ,., ".' .

-,-

-,-

,22'W$S:3M;;9!l
208.579,13

CONTAS" DE C.OMPENSAÇÃO , '. :�' ' :: : .. : .
.

\
1.881.881.979,72

.

TOTAL G.ERàL : .. :,.: .. '. ' :' ;. :.' .er$:'.51366;9,34.311,60

49.576;�5

78:741);D4
.

. ',"'"

·18.649�:m5M

'CQ1:recão M,onetária df.) OD�racõ�s, Atbra,s.," '-.::' .. :�:� �
.

R�ndas de Tarifas .Sôbre S�rviços ......,
.

De Cobranças ,.,.............. sá9�tfi6Q;��,;-
De, Recebimentos ., .. ,........ 1.664.'37.7:,*)"
Ue ·Trallsferênci�s de Fundos,.. . 3:448:576;14'
R�esultado de Câmbio : ..... :. 6:!O4:359;17'

.

f,.,'

2.1'38;807;33 '153:104.409,12De Outros' Servi<:os 1 � .'

R,ENlilA:S DE TíTUlO'S E VALÔ:RE.S�MOBI['l:AR1OS· . :', '. :,. .
.

R.end,as d� Títulos e 'Talôres Mobii'iáj,ios. inelusive.�ju'1'os'·e';Cõrreüão
Mnnet!iri.:J, s{\bre Obrigações Reajustáveis, d:e' Tesolu.'Oi' N;lCiona1

OlJTQ;AS RENDAS'
..

Comis�?es' Recebidas ou Debit;arnall; '.<.,.:,.:.. :. '.
."

'7.829)88,10
A'�l1guels, e Outros , l :. . .. ·S.2157:i34,42

53:'886�129\9!}'

.

'13,086.3�2,52
1·,'

lJlCRÓS DIVERSO'S
. 'R-;ecul1eracão de Créditos ComJil.ensatd;os '. '.' .

Fim' !D0..foIsaeões e Reajüste, de Va1ôl'es.,PJ.\tJtimQnJ�,is�,
•. :Reversão df Amor;tizações : :, ..

. 7t')�074,22, .

422202,62

\'
..

" .

�.

.

'�

'(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automoveis
VERDE, TROCA·'E COMPRA

:;

AUTOMóVEIS
,

I COMPRA, TROCA E VENDA ,DE' VEfCULOS
I

[, /{,:.1�i 1 Variante Azul Diamante - "OK" 1971
1 Volkswagen rr: T .L. Azul Diamante "OK" 1971

1 Volkswagen Branco' '. . • • • . . . . . . . . 1968

1 Volkswagen Azul . � •...............•. ' , 1968
1 Volkswagen Vermelae 1968

1 Volkswagen Vermelbo - 1.600 ••.......• 1969
, , /1 Volkswagen �,eige Claro ...........•.. . . • 1969

r; 1 Volkswagen Azul •....�.< : 1967
,
k' '1966I 1 VaI swagen Cmza, ,

.. ,'

:. '-..__
.1 Volkswagen Vermelho .. , ; .....•. 1965

1 Kombi de Luxo "Verde-Pérola" •...••...• 1969
1 Kombi Std - Cinza 1009
1 Kombi Std � : • , : .. : • .. '1963
1 Corcel Luxo .

- Branco Ceupê "0 ••• '.... 1969
1: Corcel Std - Branco Coupê ., •• , •....•• o 1969'
1 Corcel' Std - Vet�de 4 Portas •• : ..••.•• ,. 1971
1 Rural CjTração 4x,4 - Verde-P�rola ,... 1969'
1 Opala Marfim Dourado - Std ,.� .• � . . . . ••

'

1970
1 DKW Belcar - Azul Lilaz " ••.• ; •.••••. ,. 1964.'

F1N'ANCI� EM A;tl1::aq MESES
A. CÓELHO�

..

\João' Pinto, 4iJ> -- Fone' 2'rn:....,. Flonanópoh.'
,

-- _ _,.__j

Rua

RUA ALMIRANTe LAMEGO:,. N. 170

i

Fones '2952 oe 4673
;..

VERA,NEIO . 'I �-.r�· � �,;. •• : �. �,. 69-"
VOLKSWAGEN· ' : .. :: .. ' < .: .. : .. :. � .' ' 6,9 [OPALA ÚlXO 4 ('il.,.: , .. :�."

'

.. , 1691
ESPLANADA ' � ." •.... .-.. • 69,'
ESPLAl'J'ADA •.. " , : . .', '.; •• ; . o.," � •• '68

E�L::ANÀnÂ
'

••...
' '

.•.. ' •.•.•.•.•.• '0'.' ••• ,; .'; '.; •• ,;. ·67

·Gf;.LAXIE '

... '.' '.",' .......••.••.••.• � •.•• ".:... 67
K

".

"
,

OMBI Luxo ,,�(:.'....�J;.>:.,.o.:.':...,.,.",.' ..f1..... ;;•••• 67
OLDSMOBILE '''t�;;.���:�:'.\� .;-�'1�.. 1'f. �:.�r.-t�����:!�f�r::::;clvt 62\
CHEVROLET '

.•.......... � : . '.' ; • , .;� ;,' .• • 56
FORD F-60C', ..... '''','' ... � ," , .• " .,; •..•••.• ,.� •. '66:
LANCHA,A TÚRBINA' :,. "" ... , . �.

FINANCI�N'r9 AT� 30' MESES

I i
I

I DIPRON1L : '.' ,1
196,111

,1
[

Volks Vermelho .............................. � ..

-,,'"

Volks Beige ,"o
'

, 0'.. ·1969
Volks, Verde' ; .' � ; .. ; ;; 1969

I KOl1:í.bi Vermelha . . . .. . . .. . .........•• 1969
I Kombi Cinza

r
. •

1969

r�ll' !:�� �!���: : : : <: :::::::: :::::: :': :':': :'::: �:��
l P�CJ"�p. Azul . .'.. . . .. .. . • . . .. . .. . ... . ....

' 1969

lD,stri
;uldora de Produtos.�acionai$

.

Ltda. '(ÓiJ)ronal)
�epartamento de Vendas

I

'F,one: 2197 ....:.. 3321 - Felipe Schmidt, 60 iI
, f

';' ===s:
��I

RUBENS ALVES
:'

REPRESENTAÇÕES, CONSIGNAÇÕES, COMERCIO
DE AUTOMÓVEIS, TRA,NSPOR'l'ÉS E C(JMÉ1�CIO

EM GERAL

RUA SÃO 'J,OSe, 426 - Fon. 6412

E�TREITO - FI�rianópoli$ � Sant. Catar!n. '

REl.AÇÃO .C.OS' CARROS

Galaxie ;.; .....•. ,.... 68

Kombi, ...:.. OK ".... 71
TL - OK

'

71
Variant ............. , .••.. " .•.... .•... 70

Volkswagen
Volkswagen
�spla!1ada

........•...••. ..•••

.

69

...................'.......... 68
69... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . � ..

Regente .........
, ",' .•..• 68

Aero" '
, •............... .' •.•...

'

69
Pick·up Willys" OK .......................• 71

"
"

.
.

�aminhão Mercedes. . �
'

..

'

.. '. '. : ; ; .; .. :".';.
' '66

F·350 ,.......... 64
Caminhão Ford � : :........ 64
Corcel OK , 71
COl'l:el Coúpê ,:, .. o • '.' .'., : ••• 69

.

..1:.
.

'

, .

IPIRARGA AUTaMOVE'IS
. "";" ,

COMPRA VENDA E '1'RocÀ DS VEJCULOS
. �lla 7 qe Sete,m:br�, 13 - Fone 3886

1 Vol xwagen ;............ 1963

1 Vofkswagen 1964

�. ; �::�::::: : ::.:::: �:�:::::::::::: ;:;�
Ji

.

r�êÃSA AUTOIllÓVEIS�l
'. I R: Vidal:Ramos, 41 _; ,F.lirianõpolis
.,

'Comércio em geral de autOmóveis .::.::_ compra - venda
- troca - financiamento

.
Volkswagen . . . . . . . . . . • • . • • . . . • . . . . . • . 1969
Simcà ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • 1965
Ford Corcel - 4' portas .•........ ,..... 19�
Volkswagen • . . . . .. . . • . .. .. .. . . . .. . . ... 1968
Volkswagen � .. ;,....... ..• 1'968

.

Vemaguet DKW J oi .. .. • • .. • .. .. • • • .. • �9:G4
vemagúet DKW 1960 II Pick Up WiIIys :

:
.. 1966. , I

li
�=- ----4bl,KHF6rfi±HERJif.J�.- �I;1i'

.. �

.·lI

FINAN.CIAMOS :ATê.� 36, 'MESr:S\,
MEfu �ÓS LTOA.·· '

Ru� . Fúlvio A.d;ucct; 5tt.;..-; Estre'lto,
Télef<1D.es 63.;93

7

./�
AUTOMóVÉIS

AUTOMóVEIS:

OPala - �'uXi � 6 ciI. Vermelho.......... 1969
Simca Azul Turql1esá "........... 19631
Esplanada' Azul' Ccleste •.....•••. .- •.; •• ; •• :. 1�691si�.ci Tufão Azul Tu�-:ques�" ... ;;.;;.; .... �.... 1965 "

E...�l.ànada Ouro .Eqp.aÍlhc� 1 •• .' ...�:, o: � .. , �. ,�, J969'
CAMINHõES: c'

F-60e "
o , • ',' ••.•.• ; •• '. • • • • • • • • • • 1956'

·.F.:606 '.' : . � ; ...•••..•• ;.;,; • , � •.•••••••
' 1959,

--�-'--.
\

�- _':"j. ',"" '11-,r-
..

. !\ C'��ércio', de, _�eis· e I'

Acessórios ,'IPOI.O· Llda�
Rua Dr. Fúlvio Adltcci, .,-; lati

Fone 6284, --' 'FpóÍis. - 5C
Corcel Cotipê � Amarelo ......• : •......• ; ,1969
Corcel 4 Portas - Abacate .......• ; ..

'

... ; .• 1969

Corcel Coupê __;, Branco .: :.......... 1969
Vplkswage'n - Branco ',' . . . . . . . . . . . . . . 1969

Volkswàg�n .:__ Beige Nilo �' ó. • i.968·
Volkswagen - Cereja .:.�.................. 1968
Volkswagen - Branco ,. o •••• '.' • • • • • • 1966

Volkswagen
.

- Gelo .: ; .. :. 1965

Volkswagen. . Vermelho' :.. 1965

Volkswagen - Azul ....•.....,', : :; : : �'. 1965

Volkswagen .,...-" Vermelho ... ;.............. 1964

','1'
DKW Vemagl1Eit - Vermelha � : ..... ,1963

'

,

DKW Vemaguet - AIl,larela ..

'

'.' '.'. . .• 1963 'I"
Karmann Ghia - Azul .........•.... :' ...•... +969

\

Gordini 0'- Azul '.; � � '. : : : .:'.. : . '. • 1964

Esf-reito
.

"

Gordini _:_ VenÉelho
'

"0 •••••••

'

••••

Aéro _Willys - Verde '.,.0' " ••

Aéro Villys - Beige :' ; .

I
Chevrolet _:_ Azul '

.....•..•.......•

,

Ford - Azui ; •• " �.; : ••

I
Simca ,- Verde Abacate '

..
"

.. : • \ ..•

Fuscão OK - Branco '....••••...•

I
Opala 4' cilindros "-- Brailco : ..,., � .

Financiamento - 24 - 30 oU 36 meses

I ' Carros l'ey.ísaOOs com glll"antia '.

,.i-�- '::: .. ::;.. ::_�

-

_' ,,' ..�����.:..._;;! •

�i::-:-_; -. �� _

'

�

1963
1964

11964
.

1956
1955 '

1962

197i'
1970

AMAURI '. AUTOMóVEIS
Lancha a Turbina

R. Gaspar,Outr«, 9ó � Fone 6359 • 6632 �
,

'. ,

(;omprà, troca e' venda d. Veiculos

1 Karman Guia: Vei'melho, 1••••••••••• �. '.. •• • 69

1,Variant BraIl,ca •.......••• � ',' "
• , ••.• � • • 7Q/.71

-1 Variant Verde Fôlha OK : ••••••••. �... 71
1 Coreel Vermel,ho ,

'

69 t
1 Volkswagen. Azul Diamarite 1500·.:;: •• ; .•• .'•..71 I
1 Volkswagen Branco 1500 '.' '.' •• r. • • .. •• 70
2 Volkswagen Brahco o • • • • • • • • ••

'

'69
.

1 Volkswagen Verde FôIha •••.•• ,.

'

,

.

10
1 Kombi Verde Cál'ibe ::••••.••••,: 61
1 Kombi Bege Claro •..

' ; ; ... � •••.• '. : 61
"

I

'Entregilmos os carros usadoll com, garanti. _ finaDo

l�D�'�:::::�n��·

, {

'-

I .Orga�i2agã:o Brasileira'Administração deV_s S/C L�.
,
.'

' 1

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

I Volks 65

I En:t. 3.000,00

I Saldo 270,00 .

I Mensais.

I Kombt.- 65
I Ent. 1.920,00

I Saldo 192,00
I Mensais

Volks 65 l<pmbi 70

I Ent·/ 1.920,00 I �t. 3.5�;08:
I Saldo 192,00 �'�!> 600,00,

I 'Me:Rsais' .

.

.J M�II$ais

f

, '.

Rua Tenente Silveira" 21 _ 29 andar - ce]. 107/109 .

. Vclks 7ü.
Enl. 4,OaO,OO
Saldo 432,00
Mensais

Korribi 69
Ent. 3.6,QQ,OO

I Saldo 'Sõ'ÚO
I Mensais

I Volks 69

I Ent. 4.400,00
I Saldo 396,00
I Mensais

Vo1ks 62

Ent. 2.400,00
Saldo 216,QO.
Mensais'

f Volks
62

.

Ent. 1.440,00

I SaldO, 144,00
!. �ens:ais

I Volks 68

I Ent. 4.000,00
I Saldo 360:1°°

.
í Mensais

I Volks 67 J lt.Qmpi ·'67
1 Ent 3.(i()(l�OO [ Eot 26�,O.o
I Saldo. 32.4,00 r

.

S;Ud.Q �oo
f Mensais t MensaiS

--�------------------�

I vol'ks 63' I Vo1kS 63 '

,

I Em. 2.600,00 I $nt. 1 680,00

1 Saldo 234;00 ! SàIdo. r68;OO
I MenS'ajS, ! Mensais ..

.

Ru�' Victor }{clrel'� 32· - ,a1e 4739

FloiiaÍi6J?ólls � So.
.

.'

.

Volkswagen � portas ,..:_, Branco ,0,'.•• .:. ••••••• o 1969

; .,

AlAMEÓA� ÀDQ1.FO: KclNni:R. '14 - FONE. 2:150 ';'
,

'P,rõKÍmo ii � Hen:ilio l;�.',
,.

VoIksw;lgep. "

.•. 0 •••••• ; ; .. : • .'••••• , •• o •••,.. 1!)B�'
Kombi '; •. ;.'.;., •.. �'.;.•••.. ; •.••• :•••••c••• !.196;6'.

. Kombi Pic·úp •....•..•

'

.•..••.•.• '.' • . • • • •. 19&'9-.
RuraÍ Wiflys ,., _ �' .•.. '.' .. : ••

'

1l9629�"Píe-up will:Y5 ••... , •. , .. '.' .
-.

' � '. . . .

'r,

Aero Wffiys •••••• , , .....••.•..•_ ...• , •.•• -e- 1$65
Aétó . WflIys ,'n.� '.�""". 1964'

Aero".' . Wil····ly� .1982.".'�
• ,

•• ,.
_

,.."'.•• "!

DKw BeIcar •........•....•..•.•.. o'' ••••• , 1966

F·350 •. ; . :: .. :.'.. ',' ... '.' ...•....•.• '. r'," o. lfj69' ;,"
,

]{ombi'
' 1966

•
. ." _:' "'j � '.�'

o • .. •

'1'00'5'Simca Tufaa .: .....•...••. � � ••
"
•••..

'

......•

Opala 6 ciÍ .. 1:uXo . < ; .. • •• • • • • 1969

Opala 4' cil. ';�.: :••..........•••••• 70/11
JK Teto Vinil . ..: ; ........ .- ..... :.. 196a
K" T

'.

V' �
,.. ,..

,

1966J ' eto' IOH ' ••••••.••••••••
'

••
"

• • • • • • •
'

.

, Ae'r"o '>
•

• j

�
- 1968,'·

.

.' � .c l � • � _* •.
" .

Aé,ro' , 196� :.:

I
.....

?·\
.. f ••�···:

..
I,.
••

�·.···.···��'_..···_.
.. •

. ,,_'_-r-!"��-:-

I �-==�-� �_.�"=.".=---

.

fiz '. "=-:")IJ II HOEPCKE:,:gí.CULOS S. A.
lIf.!;:�!.����-��������_�����������-.. I t Depj1rta� 'd. Vefeuf.os, Usados

I·. . _·
...A c:'pOrtonidada 'de um :bom nes"io ...,.;o

FinanciámentQs até 36· meses

Volks-wagen' _: Vermelho ........•..... : ...•.. : 70

Volkswagen:_ Beige ...• , .•"., ....•...• ;'.ó '70'

V�lkswagen � Vermelho .... � ..... ; .•... ; ...• '69

Volksw�gen. I Bj.'a�C(1) Lç,tus .1.
\
••• ',' ., •• : •••• ,,' 69

VoIkswagen - Beige:.'NiI9'" · ; , .. ,,'.,'.,,�·68
VOlkswagen' _; P�rola .. , � " .....•.

'

67
'Karmann Ghii ...... 'V�'rm:êlho ;�: ., •........ : •• ; I.

68
Vàriant - Brancá

, � < •••••• �'; 70.
Opala _:_ Verd� Antigo � '69
C01'(�él GT ..:.. :BraÍlCo, �m teto vilpl : � 69 I ICorcel' Luxo":'" Beige '_' '.4 portas •.....•.••.• 69:·'

'l
Corcel Std. -, Bhm� -,..'4 poi!tàs .'. � . � •. ; .••. • 69

I
.

Aéro WillYS.- Azul Cilielis -," • 67
,DKW Belc�r - Awl

, :
.. . 66 1 .

_-
.

- " .' '"'- .-

I '

t

,I,

Volkswagen .

...;... 'Branco •.•••••• "�""""!" 1969

Volkswágen _;.' Vermelho .••••• ..• ...•.••..•• 1969 "

VoJiswagen � Azulo : ; ' 1968

Vemaguet - Ati1.ar'cla '

._ i ••••• � o '1965

Vemaguet - Verde • o o • .' ••••••.• o •• � ••••• o • , • 1962·

Varian('� Vermelha ,... 1970
Corcei 4 portas. ltUo. :•.•••

'

•••• , .,� ••• ',' ••••• ,. .. 1969

Corcel'-2 portas·· ·""Y'�"""""'';'''''�. 1970
Rural' Willys .:...:. Azul' e' Branca' •• '

o _ 1967

Impala 2' portas - Branco , .. � .•..•.•.•.'.. •• 1966 ,
. ..,.

FINANClAMÉmo AT1D 30 -JiESES
1"

00./_ ..

'; \ ;'

ESTACIONAMEfITO·.À,VENJDA•

»'" ••.• � .. ,� .'O �,,�.'.- � ..;.' .'., � -. ;..
'

Rua· João Pirifu, esquilUi ,de A�erutlá m�mo Luz -

Fon� 441,* ,--:. ABERTO. DlA, E �I'l'E.:
.

,�!A�
, ,

Koerii::i1 5.; A. _,.;, C.qmérc� .dlll .Automóveis
Ru� Almiran�te L�g()-� n•. 109 ..

Conheça nossa Nova· LÓjil
. 'R. Cons·.' Mafra,. 20' .'.':

Telefone 2937 - 2265 - .2Ô27
·

Sedan Branco-···.·.·.·.·.·.·.·..•.• '. '.'••.•...• '

••• ,•••....•.•

Sedan V6!:de
Sed,all

.

Azul .. , ................•••.••••• ,... '69

I'

Sedan Vel'mélho ....•...... , ..............•,
••.....

Sedan Azul .. , '. .••..••••.•••..•• 68
68

. 68

Sedan Brqnéo : ; . ; : : ;,; • : , •••

Sed:m B'lige Nilo' '

0:' •• • .. 68
Seda'ri ik�nco' .. :....•.......•.•........ '. '.' . • . • • . • 67
Ser!an Wrde Cai:ibe .. . • .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 67

Sec\an Beig-e Nilo , . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • 67
Sed:iti' Verdé ....,'" .......•••......•.•..,..... 65
Sedan Branço

· Se.dan Azul.
......• : ..... ;.. .. ... ..... ...... . .... .• 63

63
Sedan CE'râmiea' .....•.••....•..• , ••• , ••. , ','

Kombi Brànca r., •••.•• i ••.••••••••••
'

•• '
••• o •.•••• ,

· Konlm l3eige Claro \

Kom.bi Cil'lZ'a •.•.

"

••••••••••• '.

'

•••••••••••••••

}{ombí Verde Caribe •.......•..••••••••.•.••

Kombi Verde Caribe .••. i ••• , •••••', '.,. �

Kombi Branca .•.. ; .••• , , .'. �'o '.

l(ombi . Cinza '
"

•••
�
•••••••

'

III ••

Kómbi Verde .Càribe .•.: : ••• :•••••• "," •• • 64
KOlúbi' Azul , , ó

•

••••••••• o ••

S�dyt1. arA,ll,CO 4;, porf;as ..•• , .-, , • , ••• , •• o � •• , • o io

Va:dant Branca
'

..•..••. ó •••• ; ••••••• ; o • o ••• �
DKW Bl�anc�

,
. ,',. , .

,;.' .

:············
..>············1···�···

'Rur'al A7.uI , ••••.• ó •.••••••• , ••• o •• o •••••.•••

/. Correi ,Branco,
'

' ; ••••, •••

� Corcel Beige Terra ; ,,� ••
'

•••• o • o •• o

{;

62 !
69 I

69

. 69

68
67

671
65

63

69
70

69
1)6
6�h
,69
--

.. 1'J

ÂLVORÁDA ." VEíCULOS
Com4rcio d. A14omó';'ls em 'gerll
COMPRA�-- vENtJA' - TRÓCA
Carros Inteiramente revisld�1
End. R.. João P;trto..,2J

Fone: 4291
·

1 K��bi Siandai-d : .. : ; . .. .. • • '70.
1 Komhi Pick-up . . . . . . . . . . • • . . • • • • • • • • • • • • 69
,1 .VoIkswagen Branco •. ,' .. '" ...• '.0 .,., •••• ,. 68
1 Volkswagen Vermelho . " .......•.....•••• 68

.. 1 Volkswagen Azul ,... 65

-'} Volkswagen Verde BirilQ: .; .......•..•.'.. . ••• 61
: 1 GOl' cl ini, '

•••.•..•.,_ .•...• o'••••
"

•••• : •••••,....... ,65

1\,1 DKW .' .....•. '.......•.••• ,. "i .:
..•.:....• ',." o :�3..

·_����:·7�·�=-·i4-:Tj·:��E!17CE7.!'Ji!.))i�aqr�t:����.��f

"

.. :.

r-c�o riAr I'�,'LI. GERTIL.
'cóMSRCIO De: AU'l'.ÓMõV'E15 FIGtrelREOO.'.

. '.' .

---'-'''---'--_'__._--_.�_._.__
. -'

.

\

- -�"

'C. RAMOS' S. it

.
'

'1;rhí��

,I : ,-

COMtR�O·.E A<afKIAS
Revendédof'llS 'Autorizados Vorkswagen

Rua Cel. �� [)e.o.;-oro, U'66 ,_ Esh-.éf.fo
Volkswagen �dan ,--;- Azul �amante' •.•....• ' -1966
'Volkswagen Sedan ...,... ,'Bl'anco' Lotus .' ... ,.... 1�ô7.
Volkswágen S$n' - Vermelho ....•..... o. 1008'
Volks'W'dgen Sedan ..... Verde Caribe .' .... i'•• '1968

"

VOlk:>wagen Sedan _' Branco ....•... ,...... 1'009
VOlk?wagen Sedan � Vermelh<l '1969
Volkswagen Sedan. 4' portas - Verd� Pinho 1006·

. Volksv.agen SMan - Verde Fôlha .--.., .••• 70(7.1
Kombi Luxo - PérOla c/l3éi.ge, Nilo ;" 1968,
Variant - Vermelho Cereja .... ; '.. 1'969

.. Financiamento até :m ll'leSeS I .'
•

. ". '. .

VEHD'E�St:" 'LOtES
.

LAGOA, DA ÇÓNCElÇAÓ (F;.nta das Alma!) ll'OOe a'�
. �gua "'" Energiá elétrica - Me;o ;i·io. - Frente pata. o
.Mar ..,... ótima 'Praia.

Entrada Cr$ 500,00 - Tr. Tiradentes, 9 - 19 aIl-dar.

,------'------.-'�
.. ---._----- ... - .. ---:---� i�

,jr··,· \ MADEPISO· ,

'

. �j" ..

Indústri.a" Comércio e Representações Lida •

R. Cei. Ped�o ;Qemorq;-J.787 - End. Tel, "�depisoil
Fone 6453,- Estreito :- Florianópolis - se. '

Tacos fileteados

TilC�S selecionados "'"
,.

,
,Materiais de' Construção

.

,e �tc.,.
Cornplete a' beleza de sua ca�a

,

;.:e piêe ,,c,oI1� elegância e.m tacos. "Madepiso"
Portas trabalhadas .

Armál'ios em'hutid;6S'
Aberturas

- �
Y'

" -,J!'?' �.

\.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Professor
elogia
a UfSC.·

�;

Universfdade instala mais'·lpesç !r,az (Seminário de. Engenharia
cursos de pós-graduação �:����::IO Industrial prosseg'ue hoje

, ,

'

o Conselho Regional de

Pós-Graduaçao aproyou pro

jetos da Universidade Fe

deral de Santa' Catarina

objetivando a instalação
dos Cursos de Pós-Gradua,'

ção em Odontologia, na,

área de Odolltopediatria e

F'isico-Química-
A decisão' do órgão coo,

1egiado foi tomada em reu
niáo l'ealizada em Curitiba

que contou com a partici
pação de professôres que
coordenam as atividades de

especialização no Sul do

Bl'asiL, A lJFsc esteve ré

presentada no encontro pe

lo professor Walter Celso

de Lima', Coordenador de

Pós-Graduação,
Q início das atividades

dos dois novos Cursos de

Pós-Graduação deve�á ocor-'
rer no próximo ano, com

a contratação' de profes
sôres nacionais e/estrangei- ,

ros, que completarão o cor

po docente, No âmbito d�
. Universidade ,Federal de
Santa Catarina já existem

profissionais especializados
para integrarem, diversas
áreas dos novos cursos.
Com o funcionamento de,

mais estas duas áreas, a

,Universidade Federal de
Santa Catarina passará a

contar, a partir de 1972,
com quatro 'cursos de Pós-

.Craduaçâo: Engenharia Me

cânica, Engenharia Elétri

ca, Odontopedíatría (e Físi-

co-Química. /

Um outro processo que
está também merecendo a

apreciação do' Conselho Re
gional de Pós-Graduação
refere-se ao funcionamento

do Curso de Linguística. Os

processos agora aprovados
serão encaminhados ao

Conselho Nacional de Pes

quísas e ,Çonselho Federal
de Educação para decisão
final.

. Li�tmciaHUi'a em lluímica aprovada
,

'

A Universidade
.

Federal
'de Santa Catarina acaba de

criar o Curso de Licencia
tura em Química, que obte
ve aprovação das Comis
sões de Ensino e, Pesquisa,
do Planejamento e da Rei

teria, estando Ü" início
.

do

seu funcionamento a partir
do mês de agôsto;

\

A criação do Curso de

Química, : -na U�vêrsida\de
Federal de Santa Catarina,
,visa dar solução para a fal
ta de profissionais qualifi
cados ao exercício do Ma-

�
,

gistério de Química no En-

sino Méáiô.

Segundo informou o pro

fessor Rodi Hickel, o Cur- I

so de Licenciatura em Quí
mica destina-se 'aos estu

dantes das áreas de Ciên
cias Físicas e de Ciências
-:

Biológicas do Centro de Es-

,tudos Básicos que tenham

obtido os créditos neces

sários na lI!- fase do Ciclo
.

Básico e poslsu-em 'as indis- �

pensáveis aptidões para o

exer,ríció do Magistério ou

da profissão de Quimicc.

VAGAS
O professor Rodi Hickel

declarou, ainda, que para I)

preenchimento das trinta'

vagas da 31!- fase, em agôs
to, serão chamados os alu

nos das áreas de Ciências
Físicas e de Ciências Bio

lógicas que tiverem con

cluído a lI!- fase e satisfei-.

tos os, pré-requisitos das

disciplinas d� 31!- fase do

Cursa de Licenciatura, de

acôrdo com os índices de

aproveitamento acumulados
.

em relação aos créditos já
cursados.

. Palesiras :sóbre Organizações de Emprêsas
. , ,

-9 professór Delso ToUl-!
nho, Assessor Técnico do

Departamento� Nacional do
Senac e titular da Cadeira
de Orgànização. e Métóclos,
(la

-

Sociedade Universitária
'Augusto Motta, da Guana

bara, nUnistrar1l, nesta Ca-

pita'!, de 12 a 14 do cor

rente, 'ljma série de Pales-
.. tras sôbre' Organização de

Emprêsas, tendo como ob

jetivo esclarecer sôbre téc

nicas e métodos de organi
zação empresarial, caracte

rizando aspe'cios pU\'ticula ..

re-s, da erilprésa. c0mercial.
O Departamento Regio

nal do Senac em Santa Ca

tarina informou' que o Ci

clo de Palestras sôbre' Or

ganização de Emprêsas es-
,

I'

tá _�berto a ocupantes na'

'área � de.. assessoramento,
,bem como' candidatos à

, 'função de mando com ex

periêncÍa Pl�ofi�sionàl.
-As mesmas palestras se

rão proJlei-idas em Blumé

nau, pelo "pl;ofessor Touri

!1ho, nos dias 15,' 16 e 17 do

corrente. \

Vinculada ao FJlinish§rio das Ctmunlicações
AJUDA��irE ADMnnSTRA1DEVO

EMBRAJEL

\

Com a finalidade de coi
Iher subsídios junto ao Ins
tituto de' Previdência do Es-

tado de São Paulo, encon-

tram-se 1,1a .capital paulista
os Srs. Juarez Fonseca de,
Medeiros e Ivo Pimentel Ca
rioni, respectivamente; Dire

tor de Administração e Ins

petor de Previdência do

Ipesc. Uma das, principais
meta dos visitantes é conhe

cer tôda a sistemática de
funcionamento das agências
instaladas no interior do Es
tado, visando a instalações
de agências do Instituto de

Previdência do Estado de

Santa Catarina em diversas

micro-regiões.
Segundo o nôvo presiden

te do Ipesc, Sr. Lui� Alberto

Cerqueira Cintra, a nova ad-

ministração ..da autarquia,
tem com? uma, de suas prin
cipais metas a interiorização
do órgão de previdência es

tadual, "objetivando não só

,

a . expansão do Ipesc, mas

também melhor atender os

beneficiários residentes no

interior".

OperáriO
IPad[ão:
'. .-

InSCflçOeS
As inscrições para a Cam-'

panha do Operário Padrão,

dOI Município de Floriallópo
\lis continuam abertas no Nó

'cl�o Regional do Sesi do E3-

tfeito. As inscrições. devem

ser de iniciativa das cmprê
sas e serão' encerradas no

próximo dia 15. Após as ins

crições.. o Sesi promoverá as

e'l�ições para es�lha d� re�
,

presentantes das emprêsas e

providenciará tôda a docu�
mentação do candidato clas

sificado.
,

O candidato venccdol; do

Município de Floriànópolis,
participará qa fase estadual

do concurso a sq- rea]jzado

!lesta capital, na segunda
quinzena dêste mês.

Por outro lado, a COOI'd�
nação Geral do Concurso

Jornada de Odontologia': tem
inscrições� ainda abertas

do Todescan, Livre Docente Ortodontía Preventiva, a caro

da Cadeira de Prótese da Fa-" -go da equipe de 'professôres
culdadc de Odontologia . da da disciplina de, Ortodontia

Universidade' de São Paulo; da Faculdade de Odontolo-

Materiais Restaurado�'es, e gia da .Ufsc; e Diagnóstico
Técnicas de Restauração, das Lesões, Orais, _pela equi-
a cargo do ,profe�sor Léo pe de professôres da cadeira

Werner Suffert.. catedrático de Patologia do Curso de

da Cadeira de Materiais Den- .Odontologia da Ufsc, As ta-

tários da Faculdade de. Odon- xas de inscrição para os três

tologia da, Universidade Fe- primeiros' cursos estão fixa-

deral do Rio. Grande do Sul; das em Cr$ 1'00,00 para 08

Prótese Total - Dentaduras, associadoS, cÍa' Associação
pelo professor Eleutério Mar- Brasileira 'de Odontologia e

tins, da Cadeira de Prótese Cr$ ,200,00 par� os não filia-

da Faculdade de- Odontolo- dos. Os quatno últimos curo

gia da Universidade Fe<Íei-al ,-865 têm as taxas" de inscrição
do -Rio Grande do Sul; Círúr- .arbitradas em' CrS 80,00 pa-

gía OraI, a cargo da equipe rà _os sócios � e Cr$ 160,00
de professôres da disciplina pará não associados da ABO.

de Cirú�gia O�al do
.

Curso " De, outra p�tie, a Regional
Seriado de Odontologia' dq de Floliàn6pd).is da Associa-

Universidade FeQeral de San- ção ,Brqsileira' de Odontolo-
ta Catarina; Atualização ,ettr gia marcou para o dia 31

E�dodontia, pela equiJ'(;. de próxi\IÍo, após: o encerramen-

prof�ôre& das cadeirds 'de ,to da"II lornaqa Catarinenso

Endodontia e Odontopedia. a,e 04ontologia, a Assembléia

tria, d,o Curso de Odo.ntolo- C:.er'd-! de Elei<;ão da Ílova

/ gia da Ufse; NoÇ� Sôbr;e
. diretori? da entidade.

,O primeiro Seminário Na

cional de Engenharia Indus

trial, promovido pela Sub

Rc.i!Ql'ia' de Ensino e Pesqui
sa e. Centro Tecnológico da

Universidade Federal de

Santa Catarina teve continui

dade ontem, pelá manhã,
COD;l aptese�tação do traba

lho do professor Nélio Piz

zolato, da ,PUC do Rio de

Janeiro sôbre Sistemas de Dis

tribuição Física.
No ,período da ,tarde fo-

Continuam abertas na se

de da Associação Brasileira
'

de , Odontologia - Regional
, de Florianópolis - as ins-

ram realizadas as reuniões
da; Comissões, Técnicas, se'�_/
do que o encontro pIÇ>SSC!,,'1ii
rá até o próximo sábado
com defesas de teses, con

Ierências e reuniões plena
rias ..

LINGUíSTICA

Numa promoção do Cen-i.,
tro Brasileiro de Linguística
Aplicada - Cehral - reali

zar-se-á, entre 25 a 30 dês-

...

;._.

PRA" é o
l
quadragésimo

filme de Frank ,Capra, di
retor de origem

.

italiana'"
e radicado. no' cinema

_ norte-americano desde �
década de 20. Conta a

- :' . 1"

história de Um jovem
_
que

resolve 'mudar os destinos
da

.

popuÍação .
rural de

uma cidad� do.' :íntE�riot,
mta-rcada pela perseguição
auto-ritária da força ,de

um capitalista opressor.
A partir de \,lrna situação,

Íi1v?luntária de' c,erto
modo, este jovem deixa

de frequentar a Univé�si
dade para. contiÜum a

luta iniciada por seu' pq_i.
A partir daí Capra desen

volve o filme num:;L at

mosfera de f;atemid�.d�,
um Universo a esperar
pela paz cristã,'. o amor
amplo e iÍTestrito, a to

lerância - isto é' toda a

1�'iL' filosófica que o di

retor, já havj.a demonstra

do em filme de admirável
....

� �. 0..'

pl�nit;ude, antes da gu.er-·
ra ("Dama por um Dia"
"Aconteceu NaqlJela Noi

te", "O Galante Mr.

Deeds", "Horizonte Per-
,

pido", "Do Mundo Nada

se �eva", "A Vitória Será,
Tua", "A Mulher f(Lz o

Homem", "Adorável Va;,

gabundo",1 "Este Mundo e
um lIospício", etc.)

Apelo ..

O CINECLUBE DA EN

GEN�IA, com esta

pr0l'9-0ção conjunta, com

pleta um ciclo de 10 fil-.
mes apresentados no de

corre! çle 60, di-as. Inician
do sua programação com

o 'clássico "Lá Bête Hu

maipe"
.

de Jean Renoir
continuou ,com "Moran

gos Silvestres" de Ingmar
Bergman; "Cidadão K,'l
ne" de Orson W·elles; "No
Tempo das I;>iligências"
de John Ford;. "Orfeu" de

.Jean CoCj'Pflll;' "ViVP-f;f;l

te mês, um Seminário de

Orientação ao Método Au

dio-visual' '�le: Guberina-Ri

ven'e, "sob' a direção da pro

fessôra Zsu�sa�a Morize, do

Cebral,
O curso "cou�tará ele 25 a

30 horas de aula teórica

e 'prática, sendo conferidos

certificados de acôrdo com o

aproveitamento, e frequência.
As inscrições s� acham aber

tas na Livraria Universitária,
à Rua Vitor Meirelles,

'O professor Stephen Al-

bert Tobias, Diretor do De

pnrtameqlo de Engenharia
Mecânica da Universidade

de Birmingbm - Inglaterra
de Birminghal11 - Inglaterra
ra os Cursos de Pós-Gradua

ção em Engenharia Mecâni

ca no Brasil, declarou que
em visitas realizadas às ins

tituições que desenvolvem

atividades de ensino e pes-

,
quisa nó campo da tec11010-

-'�, gia, destacou apenas duas: o:

Instituto Tecnológico da
Aeronáutica e o Centro Tec

nológico da Universidade Fe

deral de Santa Catarina.

Salário mensal: ; Cr$ 872,10
Seguro de Vida em Grupo
Assistência Médica
Férias de 30 dias

Certificado de Reservista
Curriculum Vitae

-2 fotos 3 x'4

conclama

Operários
os Empresários,
e Dirigentes de

,

crições aos participantes' da

II Jornada Catarinense de

Odontologia marcada para o

período . de 29 a 31 do cor

rente, na Capital. O concla
ve, que. é patrocinado pela
Regional de Florianópolis
da ABO, constará de sete

cursos a' serem ministrados

em dois .períodos diários: das

9 às 12; e das 14 às 18 ho

ras. Os participantes poderão
inscrever-se em mais' de um

CUf1l0, devendo .no ato de

mencionar as op-

tine-Clúbe da Engenharia
mostra clássicos do cinema

,
,

Uma Só 'Vez" de Fritz
,

,

,Lang; "Sangue de Pante·

'ra" de Jacques ';['ourneur;"
Maldição' dó Sangue de

'Pautem" de Gunther V.

Fr�ts'c� e Robert Wise, e,
i J -'\,\. _

•

agor;q,,: '''A Juventude de

fhOpin" de AlekSftnder
.Ford' e <IA Felicidade não

,se Ô,ompríL" de Frank

, Capra.
.

P'oi-éín, '6 ,alto nível dos
·filmes eScp:lhidos para
nossas primeiras exibi�

ções não obteve uma es--

. pectatiya �e ,público su

. f�ciente' p.ara a manuten·

Ç�Q 'do Cineclube. A ne

cess�dade
.

pa Criação de

umClube d� Cinema, con
forme f0i co'nstatado pe
los meml?ro's do Cineclu
be '

da Engenharia, não
e- interêssante para os' ór
gãos dedicados à Cultura.
Assim senq.o, apelamos
aos' interessados. pelo Ci

,n!;l.Il:llj,S ,Q.� Arte, para sua

__ participação a um qua·
'dfo de socios' suficientes
P!1ta a continuação do ci

clo.
E�te ciclo deverá con

tinu,'iL::, se pos�ível, com a

exibição de "Umberto D"

,de Vitória de Sica, "O

Çorcnnda' 'de Notre Da
me" 'segunda versão com

.

Charles Laughton e Mau_
reen ,0'Hara de William

,'Dieterle, \ f'Domínio de

Bárbaros" de John Ford,
','�eu Ami�ó Amélia e

Eu" de i Glaude Autant.
Lara.. Para ao segunda
q�ena dá agosto está
programado o "Ciclo do
Cinéma Expressionista A-
1emão,,' . com 15 clássicos
/ do cinema mudo alemão.

Info::,!pq_mos que o pre

ço para sÓ'cios não estu

dantes é d�, Cr$ 10,00 e

81'S 5,00 para estud,'lntes,
tendo direito a assistir
cine(1 fi.lnws por l1'tPs.

" .
\

Curso Colegial c(llnpleto ou equivalente (29 ciclo)
Dois anos de) experiência em administração de

. matérial
. .

I Bom índice de datilografia (150 tQques por mi

l1utO>COl;n máximo de 10 �rros. ein \1.000)
Aprov�çao em exan;es de seleção

.

Os candiclé'.tos q�ie preencherem plenamente os requisítos deverão se apre-
sentar muniflos dos�segLÍintes documentos:

Cal:teira Profissional

Certificadü de Con�lusão do Curso exigido
'Título de Eleitor 7

À Rua Saldanha Marinho, s/n., (defronte ai Faculdade de EdQcação) das 08,00
às 12,00 e da,s !4:00 às 20,00 horas nos-dias 08 e 09 e no dia 10 d�� 08,09 às 12,00 hora!:l.

Sera cobrada no ato da inscrição a taxa de Cr$ 10,00

Durante seu encontro com,

o professor Roberto Lacer

da, o técnico inglês destacou

o interêsse da Unesco em

'colaborar, com as atividades

do Centro Tecnológico
,

da

U fsc, .Iiberàndo recursos fi

nanceiros e fornecendo equi-
; pamentos lançados recente-

mente na Europa.

se vai 1
eocl.Jnlro
da· fC

. A fim de representar Flo

rianópolis no· 59 Encontro

Naciooal do MQ'vimento Fa

milia'!' Cristão, viajam -hoje
para Pôrto Alegre 'os' Srs,
Francisco Schram e Antô.rlÍo

Dias, acompanhado!;' de sOas

espôsa&. O encontro s�ra rea

lizado na capital gaúcha de

10 a 18 do corrente, tendo

g9)'::',. fii1��,ü!?_de�,redefinir .as
bases do Mov[IÍlento. ,Além
da Dic)cese de FlorianóPOlis
eslar�o _pÍ'esentes ao conéla
ve as de Joinville, Tubarão;
Chapecó, Rio do Sul e Brus

que.

I

I

�. ,

11
'

l�'-': ................
-

,

PREDIRENS iMOBILIARiA' LIDA.
\ ,

Á tRAVE DDS BO!!S NEGÓCIOS
LOTEAMENTO CIUI!PENAS

'. ,

'mrmm

Classes a prestigiá rem essa

campanha de ini,ciativ'a do
De.paáame'nto Nacional do'
Sesi e do Jornal O Globo,
do Rio de Janeiro. O certa-

.

me em Santa Catarii1a' esúi
sendo realizado sob os aus

pícios do Sesi catarinense e

de O 'ESTADO.
I

,Sociedade
Biblica
fêz anos

...
' BIumenuu - (Suc1!u'sal) -
As Comunidadés Evangéli
cas de Blumenau comemóra
ram, 'no último domingo,' o

'

dia d'e ::Açao de Graç�ls
I

pelo
tr<,lDSCUrSo do 239 ano de

fundação da Sociedade, Bí
blica do Brasil.
Como parte do programa,

houve um encontro, às 15

horas, no Templo da Igreja
Evangélica da Assembléia
de Deus, dos represel1taates
das segtlintes Igrejas: Reve
rendo Eny'Luz de Moura,
da Igreja Presbiteriana; Lai·
non Banber, da Igreja Batis-

'ta; Francisco Heimicbs, da

Igreja 'Irmãos Menomitas;
Eri.ch. August, da "O Brasil

para Cristo"; Edson Kolanda
Lemos, da Assembléia de

DeLIs; dois jovens da Igrej'à
A.dventista do Sétimo Dia;
João de Deus, da Igreja Uni
versal Apóstolo; Oscar De

gau, da Sociedade ,União
Cristã;' representante, do Pas

tor Leonhard Cretzberg, da

Comunidade Evangélicai' e a

répreseiltante do Departa
mento Feminino da Comis
sf\o Ríhli'fl locRl.

I

, I
,�,

riWGRAMAÇÃO

Os sete cursos ,que serão

ministrados durante o de

senrolar da II Jornada Cata-

rinense A, de Qdontologia, são

os seguintes: Prótese Remo

víve�, pelo professor Reynal-

O Cineclube da Engeha,
ria junto às formandas

do Curso Clássico B do

ColégiO Coração de Jesus,
estará apresentando di,as
8 e. 9',

-

às 20 horas, os fil�

mes "li.. Juventude de

Chop'in" é "A: Fel,icidade
.

não se Compra", respecti
V1'lmerite. O local das exi

b'ições será o Auditório d,a
Faculdade de Ciências

Econôm�oas. '
Os Filmes.

Trata-se de dois clássi

cos do Cine)TIa Mundial

que estarão sendo exibi

dos na quinta-fei;-a (8) e

sexta-feira (9).' "A JU-,

VENTUDE DE 'CHVPIN",
f,eito no ano de· 1962 em

comemoração ao cente

nário do grande compo

sitor, é um filme polonês
d� Aleksander Ford
/

realizador que junto a

Jerzy Kawalerowicz e An

qrzej Wajda forma o trio
mais importal1te daquele. ,

cinema. Obra de caráter

plás,tico, lógicp, e unifor_

me 'preocupada em mos�

tiar a arte de Frederic
Chopin e seus. sofrimen
tos ,'lliad� aos seus' co�
prorrlissos ligados,aos a-

"

contecimentos históricos·
da Polônía d� -então. O
romantismo

.

século XIX

está, evidenciado em Cada
fotograma do filme; os

costum�s populares, se

folé10re, está 'apresentado
,em dois curtos fragmén2
tos in�eridos ao filme.
Por esta qualidade defi-, /

nid,'iL "C9m segurança, este

tm1tamlento cine)-biográtli
co. recebeu dois preritios:
"Melhor Filme" no Fes
tival de Karlovy vary ...

1952 e' "Meda.Jha de Ouro"
no Festival' de Ferrara
1959.

O 2.0 filme" a ser apre
sentado dia 9, "A FELI
CIDADE NÃO SE COM·.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!�����������������������������������z=a��������������������������
! "TOMAZ .llV()CI SABIA '

IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTOA. QUE TOMAZ FABRICA O MELHOR EM
F A B R I C A BALCOES FRIGORíFICOS, GELADEIRAS

RUA SÃO JOÃO BATISTA S/No COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
FONE 3095 - CAIXA POSTAL 175 FIAMBRERIAS E SORVETERIAS.
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FPOLIS - 5,.. C. CÂMARAS FRIGORíFICAS E AINDA INSTA
LAÇOES PARA BARES E LANCHONETES.Esportes

, -

.

,.

o EST.\DO, Florbnópo):s, f{lIillfa·fcir:l; 8 ele 'julho ele 1971 _, P:.íg. 10

SÃO OS MELHORES POIiQUE TOMAZ
GARANTE 1.1 nUE FAZ

_.)- .

1

L�.'��..

�
..

�_.�.�
.....

�_.����������������

mp.

.j -;

nato ,rasi eir
, ,

.' 'Figueitense� e' Avaí,
hoje, ;se não chover

Conforme decisão da Federação
Catarinense de rutebol que deseja
ver completada o quanto antes a

primeira parte do Campeonato,:
esta noite dois encontros serão rea

Iizados, jogando Avaí e: Figueiren
se, no estádio "Adolfo Konder" e

.

Internacional e Próspera na cida
de de Lages, O primeiro completa
a 12.a rodada e' o segunda a últí,
'ma.

Ambos os jogos despertam in

comum interesse, nas duas cidades,
notadamente na metrópole ba�Ti
ga-verde, em se tratando do clás

sico .da rivalidade, razão porque
se espera um bom .público no lo

cal do embate.

FORMNÇÕES "

Para (3 confronto 'desta ,n0,it�,
"

que estará sob a m�diaçã� de RC)l
dão' de Borja :Netto; face.3; .ída de

'José' Carlos Bezen'a ao' '-IHa, :08 ti
.

mes 'póderão ser "ê�tes:

AVAÍ ._ Egon, :paulinpo, :Õeil�
to, juca e Raulztnho: Moacir e Rp
géfio;' Dàitton, Claudio, Mickey" e

Carlos Roberto.
FIGtJEI:RENSE ,_ Ãg1.f�'1; Pinga,

Jaílson, Beto e Fernando; Zulrnár
e Pelé; Jair, Cláudio, Sado e :rvnzí
nhó.

Ná cidade de Lages apita GlIber
to Pedro Hoffrúann Nahas.

Figueirense. quer derroJa�, líder invÍ,clG

Cruz e Souza 3,' 'Bàngu I
I

Com a presença de gr1'3.nde nú- comandados de ACácia não encon-

mero' de torcedores e sImpatizan'- traram obstáculos, para derrubar
.

tes, retornou domingo p.p. no gra- seu oPonente, ampliando para 3

mado dO Abrigo de Menores' após novamente por intermedio de Joel,
lone;o período de inatividádes nos enqU(1nto Ademir .dÍl'ninuia para os

campoS varzeanos da capital, a banguenses. Na direÇão do enc6n-
"""1'1""'0<:<1 enlline do CRUZ E SOU- 'ro. com bom trabalho. esteve o
""

, .h ",.�"�,., rir" Céu que n,<l. 0- SI' ,TnQ{) 811va O CRUZ E SôUZA
pDx'tuuídaae d'8U combate a for·

\ te equir!c-! do BANGU F C. Cbn

"lêlJ1. f1'is8,r a grande ' expectativa
reinante que ce�'cava o encontro,
devido a rivalidade existente entre
as duas agr,el1:,uações. Nos 45 nu
fintas iniciais de bom futebol, 'fi
emüne do CRUZ E SOUZA já ven-

(

a.a por 2 x \0, tentos de Joe1 e p'a.
Uco. Na etapa complementar, os

A,:pegunda rodada,' das melho

res do returno, reservou para a.

Capital a mais .ímportànte pugna,

já que, nà liça, estarão AmériC(1 e

Figueirense, este fornec�ndo o

campo, de vez que, na primeira
etapa do Campeonato o Jogo, foi

Em JoinvUle, oportunidade em

que,a vitória sorriu aos rubros' pe
lo escore mínimo, o que não dei

xou de ser wn bom re-s1l1tado pa.. \

ra ambos. Foi a J.?l"imeir(1 per
rota do conjunto alvineg,ro; que'
vinha, de um resultado auspicioSo:
1 x O sôbr.e o' Palmeiras .no·�stá
di,o "Aderbal Ramos da Silva", em

Bll).qJena,u,

Com a equipe que possui que, é
das mais cal",as do futebol,barri�a
verde, o Figueirense tem condições
para, quebrar a' longa inv'êncibiU- "

REMO
O período frio que atr,'3.vessamos

é recomendável para a prát�ca do

remo, mas são poucos os' que se
aventuram a madrugar nos galpões
para treinos.' ,Daí óbsel'vamcs pou.

GO rpóvimento n,as nossas duas

baías com vistas a regata .que da

:rá inicio ao
.

T,erceiro Ca;mpeonato
qtadino de Remo na mai:1hã do

dia � de setembro, quando, se

rão homenage,'3.das as Fôrçás Ar

madas;' pelo transcurso, dois dias

depois, do Sete de Setembro. Es- .

pera-se, porém, maJor movimento

nos 'próximos dias, pois o sol vaI.

tau, convidativo.

'X'X X
T�m apr,esentado mélhoras eon·

�lderáveis o Estado cÍe saúde dó

desembargador Ary Pereira Olivei

m. presidente da Federação' Aquá
tica de Santa Catarina, acidenta
do' faz' pouco tempo quando, no

interior do Estado, encontrava.se

a: serviço da Corregedoria Geral
do

.

Estado, da qual é tittilar. Ary
já se encontra em sua residência,

dade' do conjunto oríentadb
'

,por
Burigo, Embora. se reconheça

-

que
o quadro joínvílense é .maís cate
g0rizado e encontra-se embalàdi�

'simo, em (j'lmpo adversd ,e .com

torcida contrária, as' coisas pÓq�
rão"sêr outras, ainda mais,saben
do�se. que em f\ltebQI

,.

PQucas ve

ze�
.

a- lógica não Vingou. E' é yj€11-
sarnento numa Vitória que' certa.:
me,nte'terá repercus;ão em todo /0
estado que o Fi�,éiiense vhl aden
tjara

-

a cancha na tarde dó pr6x1rtlO:
domingo, quando' se' êspera' o

maior' público já visto no/ eStá:éUó
"Orlando Scarpelli", isto � São
Pedro' fôr camaTada, porque 111ti
mamente, . qualqúer chuvinha, més
mo mie não cáili, na dia do ehcoir-�
troo priva o exPectador f)oriRfiopoli
hl�O' d� sUa h,"l'tlifua.l âiv,ersão dÓ
miniCàl.

depois' de guaTdar por várias. se

màfias leito no Hospital dos se�
vidores, e há dia!; foi visto, ampa
rado pdr umà bengala e p6r súa

espos'3., caminhando' com dificul
dade num pequeno trecho da tua

Felipe Schmidt. Seu retõrno ,á

FASe, que se' acredIta, poderá sé
dár dentro de dois m:ses, \ face as

melhoraS ápresentadás. Tem sido
visitàdo por esportistas ligados 'ao

remá, especialmente por Sflciy
Berher, vice-presidente que· o
substitue no mais alto cargo. da
FASC.

XXX
Na $egunda quinzena d,o corrim

te mês, serão realizadas eleiç§es
I

no Clube Náutico FranciSco Mar
tinelli -a, segundo consta, o dr.
João Batista BOhnassis nãO pre
tende <;l1nciidatar-se a nova reCon

dução e o sr. Argemiro Capral, vi
ce-presidente no exercício da pre_
sidência, face a licença do titular,
não parece disposto a acéitar, ca-

'-
so venha o seu nome à ser indi

cado. Vamos ,<lguardar.

jogou e venceu com os seg1,1lntes'
onZe ,..:,.. ,: Acácio, Ronaldo, -Và.dinho;'
pocle e r-edro. Debugre e péCa.
Ademir Varzola, Jael, PalÍco e

Juarez.

Na l're�iminar entre as e�ttil'es
suplentes o ÇRUZ E SOUZA go

leol,l comodamente pelo elástico
marcador de 9 tentos a 1.

\

\

Hoje, em Joinville, terão lugar
,

os atos solenes de abertura. do

20.0 Campeonato Brasileiro: de

Tênis Infanto-Juvenil e, da Juven

tude, devendo constituir seu .ponto
alto a presença do. engenheiro Co-

o lombo Machado Salles, chefe
.

do

Executivo barriga-verde, que foi

escolhido presidente de honra: do
-" . ", .

_,importante certame que' congrega
os mais' completos' raquetistas do

·
país nas diversas categorias; !:lUm

: total "áproximadarhente de .600,
procedentes do Rio ,Grande- do 'Sul,

.. Paraná, Sã0 Pau!qí, GUI'1r).al;)ara�
;'Estado. do Rio Minas Gerai�l' Bra
.sflia, Mato Grosso, Bahia, Per

nambuco, Ceará, além de Santa Ca-
,

�'3.rina que, pela primeira vez sedia.
,um'Campeonato Nacional· do es,

7 ·p.orte branco.
Os jogos, consoante temos divul-

·

gado, serão desenrolados nas qaJa
dras do. Joinville Tenis Clube e

·

Sociedade Esportiva e Recreativa

Tigre.. além de uma part.ícular
.propr.iedade do esportista e m
dustrial Freitas. Ao todo, nove

quadras; tôdas dotadas de bom
sistema de iluminação. Os jogos
deverão prolongar-se até o dia 17,

calculando-se: que cêrca de três
mil pessoas compárecerão aos jo
gos.

s .• Catarina
no brasileiro
universitário
Já regressou de Porto Alegre o Pre-

sidente tia ·FCDU Luiz Salgado Klaes,

que tratou nàqueTa Cidade da participa-

�ão de Santa Catarina no Brasileiro

Universitãrio. Santa Catarina estará;

presente em cerca de 15 modalidades

esportivas que terão início dia 16, da-

ta da realização' do Congresso Técnico

na UFRGS.

Os treinos estão sendo intensificados,
I

e é quase certo que o Reitor vai auxi-
. !

-

lla-r ·aos estudantes para que possam

comparecer ao magno certame estu
'-

dantil.

Sábado decide
campeonato
bancario.

.'

Será' sábado no campo do Paula

Ramos" na Trindade, a decis.ão do

campeonato Bancário do corrente
ano, que envolveu 12 clubes e que
reunirá na partida final Bamisul x

Banmércio, líder e v.ice líder. O
BanTisul mercê excelente campa·
nha está invicto e seu adversário
tem 1 p.p.

O Bartrisul que joga sob a orien

tação t�iüca. de Mario BeJ;toncj.ni
dcver:á alinhar Zanotto - Nelson -

Adeniir � Figueiredo e Napoleão
"':- Aurélio e Narbál - Elias - Nil-

- son - Ivo Jocy, podendo ainda en·
tràr estioca, Rogério, Gilmar e To
maz. Silvano Alves Dias apitará' a
partida tendo como auxiliares Er
nani Silva e Zilton Santos.

I

II

['
-

.

Ilt

m oinville
•

OIS começa
1-

__.I

.Falando de cadeira , J

Gilberto Nahas
.

.

, "'/" ...... ", " '"
.,'.

Lamentei bastante o ocorrido 'na
cidade de Brusque, terra' de gen·
te b,'1stante .

Ci�ilizada, .dé 'hà�e�f?�'
afeitos. as, causas esportivas; cída-'
dé berço de' duas expressões má

ximas do futebol Catarinense, que

bastante J;o� ,honraram �nl ,todos
os tempos, como sabem ser C,A.

Carlos' Renaux e C.A. Paissandu. ."
.

Sempre se, diz, que e,l1? esporte -

"

!8.S coisas acontecem, 'mesmo

quando não se quer e quando se

evita, Imagino mesmo' a :f�sta�
ção do' Presidente Walter Asclín;
gen, (Bilo ), cDnheçidO, por ,ltod�'
Florianópolis, homem dedicado áo

ram tão glorioso e simpático
clube,

.

quando tomaram conheci

:rnento d:y 'que pedras, areia, sôcos
, e.pd,n�apés existiram por parte de,
torcedores menos esclarecidos. ou

.cre, torcedores fanáticos, que açu
lados por pessoas responsáveis,

'. que depois "tiram o corpo fqra",
tornaram-se selvagens e partiram
para torpes agressões, fora' de

campo, certos de estarem fazendo

justiça contra !'3lguma c�isa que
não sabem/os, que foi mal difun
dida, que foi preparada,' açulada
,.ergonho�amente até por gente

.

esclarecida e irrrorensá pois êles

próprios, não sabiam porrrne es

tavam agredindo os visitantes. in

clusive, um Presidente de Clube,
um advogado, um ancião rle 70

anos. Toupeira do 'elube e até aos

atletas.
Não se trata de falar porque

foi Avai mas, simplesmente P01�·

que
.
poderia ser outro 011"'.1(]11er

clube., outro qualquer Presidente,
e até ,8. vida dêsses homens finou
em perízo, face a valentia do Q'I"11-

po, (e êles' sempre são valentes

em grupos) que naturalmente as

siste jogos cheios de chopp, e

a valentia sobe a. cabeça mais' rá

pido
.

qus o: JUIzO, tornando-se jo
(metes nas mãos- de' qualquer um

i�responsáv�( q�e' grite "mata,

apedreja:
·É público e notório as reclama

cões anteriores. 'não da anrazivel

Brusque, mas de meia duzia de

arruac-eiros,' ficando desta forma

comprovado que' a Polícia preci
sa mesmo, é agir, deixando de la

do as amizades e o eorulibr io tão

'próprio dos que cumprem ordem,
JTl'as agindo mais firme- com os

que lambem pão cuerern coope

rar com a Polícia, E a Polícia é a

lei. e !'l lei d?v� ser curnnrida e

resoeitada nor tOéJ0S, para 11nS

com nersuar-âo e nara outros com

a mesma agressividade.

seu clube a comunidade brus�

quense, êle que, sempre se esfor

ça ao máximo para atender bem
aos visitantes, que .sabe fazer ami

zades, sem meios termos, quan
do assistiu a agressão sofrídá pe-\

la embaixada do Avai defronte a

monumental' sede esportiva do
Grêmio Alvi Verde.

Imagino mais ainda a vergonha'
que se apossou das tradicionais
iamílias brusquenses <1:1e funda:-,

N8.o havendo isto, as cenas se

sucederão e teremos então enisó ,

dias b-m piores que o vergonha
so. �('.()ntp(';rjo em Brusnue, cue

fez até a Diretoria do Paissandu,
corar de vergonha.

'. Í)

/"

EXlS T
/

Se V. vai pagar Õ Impôsto de Renda, ou
se Ja descontou na fonte e vai receber o Cheque
de Poupança, aplique seus incentivos fiscais
90 Dec'reto-Lei 157- no Fundo Catarinense de
InvesUmentos, o único fundo fiscal de Santa
Catarina,

As cotas do fundo valorizam em 300%.
O oatrimônio líquido cresceu 120%. E os

cotistas, que eram 1,231, agora são 2,558.
E estão muito satisfeitos,

Pr'ocura obter maiores inform'ações r1Çl
sede da Cia, Caiarinense ou' nas agências do
Banto dÇJ Estado,

/

Fundo Catarinense de Investimentos.; D.L. 157
administrado pela

INTEURANTE 00 SUPORTE FINANCEIRO DO' PROJETO CAl "RJt�ENSf! OE DESENVOLVIMENTO.
.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WILMAR RERRIDOE BECKER
(

.

-,

\ ,

Tudo para sua construção
Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931

Caixa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm aQ pJ'êçõ de

Cr$ 16,00.
'

Os jornalistas �'1guar e �él'gio Cabral,
J

de "O Pas

quim"; Mansa Alves de 'Lima, de "O Cruzeiro" e Nel

son Motta, além dó compositor Ornar' Fontana, esta

rão visitando no próximo sábado às 17 horas, a Gale
ria Nossa Senhora do Destêrro, pj'11:a conhecer <8 tomar
contato com artistas" de Florianópolis ti seu movin�en-'
to culttlura�.

'

(P,rQgramaç,o) ,

06,00 ...,... ABERTURA

III 05,05 --Vida 'Rura� (AcaJ!esc)
I 06.3(1) - Alvorada 'Cqtal'inense

I {i)'i1,{i)5..:.. Rádio Notícias BRDE, "

,; (I),7,,35 - Música Poeular Brasileira"

@8,O{l) -"CORRESPONDENTE ,CIM'O
1il8.l,(»> - Peça o ',qde ,Q,ui.zer
08.55 _ ..

REPóRTER ALFRED

09.05 - Viva. a Vida., (Luíz Aguiar)
09,55 - Rádio Notícias BRDE

.

10.05, - RÁDIO :TEATR0 - _NOVELA
10,35 - Só SUCES.sOS
10.55 - RÁDIa N'OTfClAS BRDE

11.Q5 ..,.,. Show . da Cidade
12.00 - REPóRTER ALFRED

12,10 _ ALMaçANlD'O COM MúSICA

12,35 � PERDIGÃQ C0MAtNnA .o ESPQRrf:E
12,55 _ CaRRESpaNDENTE CIM'O

13,1& - GRANDE "PLACARD"

14.(15 - Só SUCESSaS,
lU5, - RÁDIa NOTíCIAS BRDE
15,.135 - Ji)esfile da

.

Juventude .

,

16,05 - RÁDIa TEATRO _ NOVELA
1161.35 _ Só ,SUCESSaS \

16 55 _ RADI'O NOTfqAS BRDE
17.05 _ Só SUCESSOS

I
17,f,5 - REPóRTER ALFRED

i 18.00 '- a TNSTANTE DA PRErE

11'8.10 - RESENHA INFaRMATIVA,

I tR,:i5'- VANGUARDA ESP'ORTIVA
!, 118.50 _ CORRESPONDENTE CIMO

I
1�).ti10\ � A vaz, DQ BRASIL
20.05 - PR'OJETa MINERVA
20,35 _ 'O EspaRTE EM REVISTA
21,00 _ caRRESPflNDENTE CiMO
21.Hl - M1JSIRAMA

"

/...

22.00 - REpóR'T.'ER ALFRED
: I 22.10 _ A NOITE É NaSSA \

2305 _ ÚLTIMAS ME�()DIAS
2;1.30 - ENCERRAMF...NTO

i

! ,

-j
I
l

lNFORMA

�ª--------_._-�-----,------
/ '

�;'
e

'"

g: _ �Estrutul."a e Funcionamento do Ensino d'e 1Ç e

,,,-' ,-:W graus
li, :- E..'ltudo de Problemas Brasileiros

i _ Sociologia da Educação
j - 'Ol'ieRtação V0cacional

1'",:"," Introdução à Economia da Edueação
.
Bt -' Técnicir de Pesquisa e al'ientação Pedagógica

,

2 _ A assinatura de contrato de trabalh(!) ficará con

d�eip�ada às seguintes capacitações pr(;)fis;;i<!lTIais:
,

.

a'.",.". Apresentação do diploma de Curso Superior com
;prfWando, ter' o can�idato estudado, em nível superior, a

qi�,éj;pHRa em questão.
'

>,{'�'.,.... Experiência, de m:)gistério" na dli.scipl{lilJ8, em

,Jnsfi:hüção l'ec(;)nohecidia, pefõ Ce!lDselhó FecleraL de Educa

:ç;ã�, eu I'>ó�,g>1'acfu'aç,ão específica ou afim.
'

:,'/ 3,'=", Ped:erã,o, se'r ewntra,t.ados, também ca:mdid'a-1;os que

�'�'�0;.,s�pd'!')' J�ós-gl'aduad'os, hajam frequen;ado', estágiCl Sl!l-
·

'pery'�si.oFlado; clúrante um, semestre pelo menos, 11a disci

vtiri,_,a, nas faculdades de Educação da UDESC, em Flo- Iria,h6P4liS, 'ou na de Filosofia, da UniversÍdade de PaSso -

,

FiínqO (Rio Grande do Sul).' J

,

, ,4 - A inscrição do estágio supervisionad�, com bôlsa

�,,"Ser :fornecida pela I, UDESC e/ou financiamento.' pc:la L
FVNpESTE será efetivada pela Faculdacle de Ciências '�..",;;;;;,.;;,.�,:;:;--- --;;;----,mõi;:;;,;::-----

:'d,� Educação após 3't1áÚse d@ curricum vitae do candi
dato, inclusive entrevista por uma Comissão Especial.

q � Os 'interessados receberão maiores informações
,�ô'�r� Q assunto na Reitoria da UDESC (Av. Rio Bra�co,
l,� ,.,- Fl\;>rjanópolis) ou com o Diretor Implantador da

- Ii'ªc�qade ge Chapecó.'
-

.

.

, Çhapecó, II? de julho de 1971.
-

.'

p'ifniQ Arl'indo de N�s - Presidente.

�Itamiro de Morais .Mato� - Diretor Implarttador.
--��----------------------, '-----------------

VENDE-SE
1 Cas!! de Alvenaria estad('. df; nova c!7 peças, \\

:.'; ,Terreno c/p�mar 'illed. 1� x 14,5 mts. Perto Campus
Univérsitário. 60% financiado, b. longo prazo. Tr. Tira
glinws, 9 ..J. II? andar.

Mjl!l,�tórj'" d" Ed.uc:açãq e Cultural

'i'nl\!el'sidade t:ederal de Santa Catarina

. � ,F. I T O R I A J

oeQ�I'tarnej1fo çfe Engenh'aria e Arquitetura
Q"vf��o, Ad'minisfrativa

,

C,OiMUMltAÇÃO
pe' ordem supeeior: tarno püblico 'que se acha aberta,

"�, o' (l�a l� de jl\!l.l'flO do c01'rente ano, no De]?lal1tament0

�8' Enlg�rihafia' El' Arquitetura da Sub-Rteitoda cl'e Planeja»

n}ev-to' '(:1'a tJniiyers�Cil!ade: Federall de .Sanüa Càtla!);ina, no,

; Ghn-hm,ta trniversi1:á,Fio da 'I'ríndade, ed'Ílial d'e 1'omad'a de

',PteIl:i?s para o forneeimenéo de máterial e mão-de-obra, des

,tirt"d'ó . ao, prédio do Curso Seriado de 'Odontologia do

'(:Çllt'iO 1':li·Médli:co desta Universidade.

·

'

'. Maior�s esclarecimentos poderão ser prestados no

,bepartamento de Engenharia e Arquitetura, no enderêço
':�cimª referido, no horário das 12,00 às 16:00 horas.
':'; Fl�:ciªIil-ÓiJ}01i.'l, 02 de jull'h@ de 1971.

�;:;1,l' �s.s . .Á,lv�ro, "'�nrjq,ue de Campos Lobo - Diretor,

�tr�4:t�:h ,:siS'.,:

np�çÃI' UNIVERSITÁIUA DO'·

'ltltSEifV8LVIMENITO Il0 IES,TE '-

'FUNDESTE'
EDITAl. Dl: INSCRIÇ,ÃO.

-

De acêrdo com recente convênio firmado. entre a

"Fb.ndacão Universitária .do Desenvolvimenüo do 'Oeste,

Ia Uni�ersidader para o Desenvolvimento do Estado de

'"Salita Catarina e a Universidade de Passo Fundo (Ri<f

'iGrilnde do Sul), tornamos púhlico o seguinte:

,,:: . 1 � Ficam abertas inscrições de professôres na Fa
'. �uldáde de Ciências \ da Educação, em Chapecó, para as

i;�g:üinw� disciJ)1llinas:
a"� $o�iol'@gia Ge:ra�

,

,
"

'1;1 � :P�iç;oJ'o:gia' �fa Educação
c � História da Edtlcaç,ão

,

,

,d _ Filosofia da Educação
.. e - Biologia, Higiene e Programa áe Sa-qde

fo _ Didática

�:-----------�--------------------r

,BARBADA /

Vende-se uma casa sito na Lagôa préximo a Iponte:
O preço é barbada mesmo. In!lonnações Ru� Antonio,Go
Itlll'S, 86, Sr. Sardá.

, COlUUl;l'QRiS PA.RA VENDAS DE TITULOS n'O
cumE' �QCIAL P.I\INEIltAS.

lNFQRMAÇOES NA PR'OVENA LTDA. \
"

RUA TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO 'CaMER-
,�. - S_\LA 03. '

'

�:--
-

\
-

ReUNIDAS S. A.
CO,t.ETIVOS

TRANSPORTES

Partidas de FLaRIANóPOLIS para:
LA,GES ...,. Via ÁgUqS Mornas, Rancho �ueimade, AÍfredo

Wagner e Bom Retiro: às 05 00 �' Í3'OO e
·

;, ,"
. :;lI,OO hora�.

"

�õ.'R!]10. UNIAO � Via Itajaí, Joinville, Campo Alegre, São
"

,

BEmtCl, Mafra e eanoirrhas, às 19,30 ,horas.
$Xo NrrGUEL 'D'OESTE - Via ItajaÍ, Blumenau 'Rio) do

Sul, Curitibanos; Campos Novos, 'Joaçaba,_
Ponte Serra.cla, Xanxerê, Chapecó, São Car
los, Palmitos, Monclaí e Descailso,�às 19,00
horas.

,PERDEU·SE
Pa-st!i de pap,elã'o, côr vereie, cont�ndCl diversos do

cumentos, títulos, etc., pertencentes à firma Alvorada Veí.
culos, rua João Pinto n. 21. Gratifica-se �ue� encontrar.

D 'R, F���flQiiànô�oUs.� ··SC.
,

'

....
-.I.iv:isão de.' c.e,' e.'�';,�.r:ns. e.in Gr,Upo. '

E$t". êf�\ Sa�t,' (ata.,,,.' ' II à) � Ifo(i, <WI

;ttitíE . TÓMIDA DE PRECOS . 8oAVI$1'A ::;:���� DE $EGU·
,

,.'�: '.�." ,\,' ,: rt 004t71 -, .. ,_,.. �-� � , ,- - �< �1\'�õAVísTA ca�AN1PÁ IH!;-SEGUROS:-DE.,VrnA,
>Ã.. 'Polí�Íl! :Mi1itar do, Estado de Santa Catarina torRa

'

ç<oin se,de à Rua do p"asseiô, 6� _ IOI? al+dar, Rio de -Ja-

públicQ:' que f�z:á 'r�ali�l';.�no dia.15 de julho de 1971" às neil'�. Éstado' da Gualúibara, participa a'os senbores segu-

ui.oo .horas, -em> seu 'Quártel' General, à Rua- VIsconde de rag:oo,,'é 'esti,pulantes" da' ,apólié� de se,guros, em gri�Q
(,hit�� P��q; :n.": l.61)� 'f?m:ada ,de 'preços para aquisiçã� de CV, n, '2!55eAE - Estado, "de Santa Catarina,' que no pró-

. 26fi1,OOO"p.ães: �orti'dos � ',90 gramas, para o consumo di'.- x.imo, a.ia 1.� de julho, às, 14,�0' horas, 'na' sUa sede', será

rattte lSó :��en�(),'<�, oit�rita ilias).
"

,

"
,

coneedida a participação' nos i'esúltados finaricE:úrós' \led.
,

-OS/':iiltere's:sAdoov /poderião obter maiores inforli1a9ões, fiCddos n� 'apólice acima' iridi·cada.
' , , '" ,'.

instruç�s-;\' e$Pe�jJiçaçÕes' e outros elementos necessá-

'

"I
'

.

.

. '. '

riO:.t'�ao;'lle�rf6 c&n,hecipumto.do objeto do presente Edital, ' LUIZ CARtOS' S lHAIV! '

JUJi�O,�; 4<1, ,Seçãb>'d<> Estaào-Ma,ior da Polícia Militar. (MISSA' ,O,E. 79. DIA)
.

: Quártef ek��ral em. ',Florianópolis, 01 de julho de 1971. A famíha de Luiz Carlos Saraiva, cop.viâa .para a missa\
'F.ábio;�, M�ura e,Silva Lins,' Cet Comandante GeraL

, .", 'que' mandam celebrar em: intenção de su;,t. alma, às; 19

iÜTtf�-viAçAif"-"cATARINENSE �:�::j�:�:ia 9, (sexta-feira)" na Capela dQ ColégiQ

" ,- , '.
", :/�<lrti.Q�s�,de: FLORIANópaLlS pa'ra:' Anteci)1a agradecimentos.

lf.LP��Ap!: ),;..:' �iretô',às' Q8;-()O' _ 12,00 -e 18 horas.
,

,:., .

> \1la, :Tfjuçàs,' ,1fapema, Camboriú'" e ltajaí,' às
"

';
-

'06,00" J_' 08,30 _ 1530 _ 1630 17 OU _

,.: .. ,'
"

,- ..' , ,

,

,
..

" t8,30, -- 2(1;00 e 21,00.
Jmw.!]l,i{dE ';':,Direto; as 19,30 horas. ,

.. '
Via: TÍiJICas;: Camberiú e Itaj�,' às 05,00
o.5,'áó ..

�, 07,OO,- 09,00 _ 11,00 _ 13,00 -

; ':,
-

, :',1'3";3.0'·':'::: �4,3Q' _' 16,,30 e 17,00 .

CURIrl:&�':':: �{(05;,ÕO -;- 07,00 _ 11,00 _ 13,00 e 17,00
<

.
,,{; >J�"M�a�� ': '

I
I

JAAAo�rÁ' :: �'Wa, :CoÍ'upá, São Bento, Rio Negrinho, e'
, '" ,,'i," �"l\Í'lt'Pia;,:à$ '06,PO e 16,30 horas.

SÃO, ,F;R:A;NOIfiÇO:,...,;..�' 19,,30 horas.· "

",

,', ,'... . _�'�, :,'i ,'o �. '., \
'

)

I I,

I j
II:

ri
I

'II
I

liII
I

I ',I
,

- '

I
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\ TBABAI�HA COM PLASTICOS?
\"ENDE PLASTICOS?

ent�o não pode desconhecer os preços e u fabu
loso estoque das I

LOJAS SCRMIDT PLASTICOS
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.
Plásticos e espumas para estofadores.
VAREJa E ATACAD'O'
\ ';onselheiro Mafra, 55 _ Florianópolis,

....�
.

.

;i'�'�r�'��"C?�6(--�.a���-�).....4EEa.Dij ����(.· '��
r i DR. EUGÊNIO' DOIR VIEIRA

-

Secretário da Fazenda do EstadQ (1962-1964)
Inspetor Fiscal 'de Rendas Internas (1965-1966)
Membro das Comissões de Economia e Finançds

da, ,Câmara Federal (1:966-196'8)
ADVOGJl:OO E ECONOMISTA. /

, (Registros ,'OAB-Se 1.261, CREP ,..:. 7a. REGLÁO,
0126; CR"C 0739, CPF - 00'6645709)

Escritório de 'Advocacia 'Especiaii:tada
REITa TRIBUTÁRId: I. Renda, IPI, ICM,
MAÇõES - DEFESAS - RBCURSaS.

FUSÕES, TRANSF'ORMAÇÕES E DIVISõES' D�
EMPRESAS.
Rua Dos IJhéus, 8 - Ed'iÍ'ÍciCl Aplub '- 8P., cO::J.j, 85 �

, Fone: 47·31 _ Florianópolis - SC
-

',.
,2 !

,

em DI

R,ECLA

EMPRÊSA
-

SANTO
GUARDA.

I �
I

,
Partidas de FLaRIANópaLIS para:

pôRTa ALEGRE - Carro leito às 21 heras;_ ,

04,30 - 07,00 - 08,30 --12,00 _ 18;00 -
19,30 e 2(00 horas. ,

IMBITUBA -, às 06,30 _ 07,@0 - 10,00 _ 14,00.'.,... 171,00
.

e 18,00 horas.
/

LAGUNA � àS,04,30 - 06,30 � 10,00.-:""" 14,00,."... 14,00
,

..2. 17,00 18,QO --'- 19,30, !i! 21,00, !,iGfq!l.
.

TUBARÃO - às' 0'1:,30 _ 01,00' - 08,30 - 11'1,00 �. t2;00
,- 13,00 - 14,30 ...:. 17,30 --o" 18,00 _ 19,30
21,00 � e 24,00 horas.

"

CRICIUMA _ às 04,30 _ 011,00 � 08:,3Q � l:;!:,OQ ...... 1:4,30
�

--:- 18,00 ;:- 19,30 � 21,On e' �4,QO boFaS,
ARARANGUÁ � às 04,30 - 07,00 � 08.� '_ 12,00"-

18,00 - l!9,30 e 21,00 horas.
SaMBRIO ..,._ 04,30 - 07,00 � 08,30 _ 12,00 ...... HI,(')O _

19,30- e 21,00 horas,

CERTIFICI\\DO EXTRAVIADO
Foi, extraviado o Certificado n. �21..790; do v.eiculo

com as se�uintes características: Motor 901':t2Pli �, e��ssis,
923�5009567 - Côr: Beige-maringá _ Ano 1969 _ Pla�a
AA-6813, pertencente a Augusto Borge� de Mello.

CERTRAIS: EtÊTBICI,S: IiI: SANTA

cAr�íuN.A" S', A. ., C�LESC
.

Rl:I,a Joijo' d'a Costa Moelmann, 128 - Prainha
. . ,,' ,CGC. 838711892/001

,

p�p�rt�,nento de Aci9nistas,
'

,.'
, ,,;" A V I, S 0-'

,

, o,',ikptil'tà�n:�P de' AcionIstas da CÉLESé avisa que
ii' 'IHíDtÚ( ql�:: &ta., tí, ���ze'), 'do cOI:rênte estaFá procedendo
,:..... "

t» l_',' '" " 's ','.
' 'J'

�,
' pp'�a,�el\'1!fl.� d�� e.iv.l'cleI\dos referentes' ao exerc'ícío de

l�flilI;piir� q><IDl:là{soH�ltá aos .Srs. Acionistas Que se comu

biCÍl:l�JTh, çonli. ª' A:��rt.�tl'!\Ç,�(;) 'Central (fones 2416, 2492,
257a) fp�p�!?i!í:iÍd,Ci),,-qa'dÕs'�m.prescindíveis ao pagamel�,t�,_ tais
CQ:ffl'6.' emlerêç�� eerretes e CPF1CGC. .

,

'c�lekç'/i't(;lrlaflÓp?li�,,oi de julho de, 197L
p:c� ÇI�i.I�ió, Arrud� Rámos. CPF 005.293.899 _

Chefe Deptg�: Ac{c:mjsta�:
'

.

-

"

, '

i
i

II
, I

.A� ,Chef,ià: -dj)-' l@ilil .Dístrito Rmlo'.'iário. Federal C,onUl

ni'ea, tIu.e' p'lies:tail1ái àS fi�as, 'interessadas; informações sô

Ih'e a' 'rO'�D'A,. DE �REÇOS para comprá de PNEUS E

C�rfA'S::OE' AIt:p<a,nii" 6· 169 l!).' R. F., a'seF l;ealizada 11:0

dia 2, de agôs.tO,' : .. ' ..

'()s inteiêssaí:los,"pb.d�rão dirigir-se ao SEM-15, sito a

Rua, Felip·e<-Neves, s/n.,' Estreito _ Florianópolis, no ho-
'. ' " ,/

.

rín:io 'de ,9 às 11 e d�, 14 às 17. horas de 'segunda a sexta-

fei!'a. ,'c
. . "

'

F;l�t.�a,p;QPoli$' , :�' :de- ÍlmhÓ (je' 1917:1.

Hil'��b""1WQ' Ma,.ques cfe Souza _ EngQ Chefe do 161? .

. '"'� "

'.' t

,',

âÔD·rmAaIA, ;EXPRESSO
BRISQUEISE S. A. I

Pafti(jas <le' FL'ORIANóP'OLlS para:

l3li-UMWAÚ "."" �eto às l!5,00 e 17,30 hOras.
Via 'Í'ijucas" Pôrto Belo, Itapema, Cambóriú
e ltaj,lÍ-, às. 07,30 � 10,00 _ 11,30 _ 13,00 e

1;8\QO ÀQras, \

:8Rl(FSQlJ1l;. ...", via' '-Nqca�, Ca.nelinha, são João' B�tista e

:ttt9va Tllent.Q, às 07,00 '_ 18,OQ e 18,00 horas.
"

''',
.. _'. 4- -'''_'', -.. ...:" "

IATE CLUBE' DE FL'ORIANÕPOLIS
CONSELHO DELI,BERATIVO

-.. EDIT,t\Io\ DE CPNV'OCAÇÃO
relo presente. �cam eonVi<lados os senhores Mem·

l;lros do, e:0nselho, Deliperat,ivo do Iate Clube· de Floria..

nõpoli-s para a reali7.á:�ã"0 de. uma reunião ordinária em

prim@Í,tra co�voea�ão às 9 (novee) hora1l do.'dia 11 (onz�) de

julho p.' ,y.r:ndo.{JrQ, ria s.ede. sod�j:à rua Frei Cllneca, 145,
"

nesta Ça��ta.ll cóm a, segui:liJ,te
GROEM 1)0 Dt�:

'

, ,a} A,i>i:eciai:- e ,discutir o relatóriQ antl,al do Comodoro,
bem ,co�o j.ulgà1" as, co�taS do, exercício anterior.

b), Eler.,ão' dOl' ComodóIto e Vice-Comodoro.
e} Eleiç,ao' di, e�nse�ho. Fillcal.

. d}; PoSSe' dQ, C<)modoro, Vke-Comodoro e Conselho
Fiseai,

e� AsSuntos de intieJ.!lIsse �l'al.
,

• .\ h'o-rá maréada, não hàvendo n'ij,mero legal para fun

eiOl'!-ar a reujião. '�m pl'imeira convocação, deverá 'reali
zàr-se, eni segunda, ti úl(lllPa convocação, meia hor� mais

tar�e; .de aC0Fdó eo�, o disposto 1,10s estatutos sociais, com
,qualquer núméro de presentes'.

FlorianÓpolis, 24 de junho de 1971.
Dr. Sidney Oamiani ..... Presiderlte.

FÁB'RICA:, DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.

C. G. C. M. F', _ N. 82.981.671'}001
Sociedade Ariônimil de Capital Aberto

Certific:adQ GEMEC. R. 691$013
.A.SSElVIBLÉIA GERAL 'ORDINÁRIA

F�cam convocados os senhores acionistas a se reu

nireml em -assembléía . g811aJ ordinária; em sua sede' social,
à Aversida. 1<:' de Maio, LI. L283� nesta cidade de Brusque,
mi dia. 2'1 de agôsto d� 1971; às, IH horas ;àra,deliberarem
�@>bre à si.g):jjnt�: ,'(

ORDEM. DO DIA-

l!' _:. Ex�e, di�c�ssã,o' e aprovação do balanço, gera!',
conta 1UC!ll10S, e perdas" Parecer de 'conselho fiscal e de

Nil'a,iS d@cúl,h:leJ:ltos referentes ao exercício encerrado em

30 rlle a liJl1iJl de 1971.
2 _ Eleição da Diretoria Executiva e .Cons. de Admí-

Ilistragão .
.'

. "

3 ....:.. 'Ele1ção do Conselho FiscaÍ e seus suplentes.
4 _:__ Assuetos de ínterêsse social.

, AVJíSoí :
.

,

AeliI!<ITncse .à disposição, dos senhores acibnistas na,

s'ede só'Cialll ira 'emprêsa os documentos a que' se, refere o

artige 99' d'o"de'creto-Iei, IiI" :Úi27 de 26,09.1940..
, '. '

.

, BT'11Squé,'02 'de julho de 1971.

Dr:Eridl" Walter- Bueekmann, diretor.
Carl'os"G:id' Renaux, diretor.

'Ernesto' Guilherme Hoffmann, diretor adjunto., ,

DECLARA,Ç[t.O
_ ,pec_1a:t'_oj. para OS devicl'os ftns, que me, f0ram fúrta�

dos os docl1mentos ábaixo discrÍln,inados:
"

.. a). C'ettifi:cado de propriedade de' veículo de, caracte

'l'ísticas seguintes: Marca VOlkswa,gen - Tipo: camÍlR'}i0nete
'. ,I·,' .'

,...,_ 'M(')uêlCl, Variant _ Ano de fàbri;ca�ão: l'97l! ...,- Licenç,a:

AA'-66tl3, �. Côr: Branco-Lotws _ Capacidade: 5' pesi'iQas
_ Uso: �arHcular - Motor n. BV_083.{)30 .:... €lJ,a'$sis;n.
,BV .. {)57.4-35;

, . ,

b) Carteü'a de motorist�, em nqnie do declara'nte;.,
c) <Bilhete do Seguro Obrigàtóii.o do, veículo cita'do.

Flfõl'i'anópolis (SC), 7 de julho de 1971;

J'o�o' A:d�lberto da Silveira

JUí1!O'DE InR,r�TO n�, �n��\�,C�� 'lE
SÃ" ·Y�iO JÜ\TI�rA

EdHaI. de Praça, r.c� o pra�o de 5
'(cinco) dias

a 'Doutor Mauro ri'ineu Werner, Juiz de Di

reito <la Comarca de São João, Batista, Estado de

,Santa Catarip.a, na forma da lei, etc.:.

F;az saller aos que o presente edi:tál virem, ou ,dêle

conheeiment(;) tiverem, que atendendo ao que foi reque
riç}'0, por S,- A. :rUBaS BRASrlJIT, nos autos ,de Ação Exe

cutiva ql!le move contra OTÁVIO DE 'OLIVEIRA, e aten

deRdo ao mais que dos autos consta, autorizou a praça
dos bens abaixo descritos: "Um imóvel urbano, sito nesta

cidade de SãCl João Batista, no lote n: 1, uma parte, cor
respondente, com a área' de 301.620 m2, medindo 91,40
metros de frente que faz ao Sul com a estrada geral e

3.300 de fundos que fazem ao Norte com'o Travessão

Le@nardo de Oliveira; extremando a Leste com a he�d�ira
Aracy e ao Oeste com a herdeira ,Maria; no lote n. 4, l!I.ma

palite ,elo me·smo. com a área de 836,60 m2., medindo 35.60

metl'os de bente que faz ao Sul com' a hérdeira Irany e

23,50 ,de fundos, que fazem ao Norte com a herdeira
,\ Maria; extremando a Leste com Eduardo Nader e .ao Oeste
com Paulo Cipriani. No lote n. 6, uma parte do mesmo,
com a área de 1.159 m2., medindo 19 metros de frente
que faz a L�ste com Virgilio, Dadam; extremando ao. �ul
com a herdelra Rose e ao Norte, com os herdeir� William
e Cesal'� No lo!e n. '6 uma parte do mesmo de fOl:ma 1'8-
tangu,lar" com a área de 2.112 m2:, medindo 22 m., de

frente que llaz ao Sul com uma rua _projetada e Q6 m., de
fundos Cill!!e fazem ao Norte eoro o herdeiro Marcolino;·
íe'J{tremando ao 'Oeste. com os hel1deiros césar e Maria e a

Leste CClm uma rua ,pr.ojetada� estando' ditos imóveis re

gis1lrados sob o n., na, €Qma:rca 'de Tijucas e foram avalia
dos pelo Ivalol' d� Cr$ 19,000;00 (dezenove mil cruzeiros)
e s�rão le�doB a p"Óblico pregão de �rrematação, a que�
maior, oferta fizer e mais, oferecer acima da avaliação,
pelo 'Porteiro dos auditórios, à' frente do Forum local, no
dia 29 de julhO, às 10 horas. E,. para que cheglle io �o
nhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorân
cia, é expedido o pres�nte edital, com o prazo de cinco

dias, que s�rá afixado Ílo lugar de costume- na
' sede

dêste 'Juizo�' e por cóp�a publicado na forma da lei. Dado
e nassadCl, nesta 'cidade de São João Batista, aos 29 de
junho de 1971.. Eu, (ass. ilegível), Escrivão, O datilografei.
Mauro Irineu Werner _ Juiz de Direito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜLLER & FILHOS -- inalerial de
Conslrução em geral

'Fones: 6201 - 2425 - '6358 e 2,35.2
, ,

"

INroRMA
' ,,'

Após o il:ci,nÓ l-çaJ.i,zado .ntem, Za

galo deu a, conhecer a nova'Jfo�1óD.a�o,
do ataque da Seleção Nacieaal, que

sairá jogando,'com Zequinha, Ri 'felino,
Tostão, e Paulo César.

, "

'fl"·'P",·.

Florianópolis� Quinta-feira, 8 de julho de 1971
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Governador
vai sábado ao
Sul ·do' EstaI'

(

o Governador Colombo Salles
confirmou para sábado 'sua vi�ita' a
Tubarão e Gravatal, oportunidade
em que procederá diversos atos inau
gurais nos dois municípios sulinos.
A comitiva governamental deverá
chegar na divisa Laguna-Tubarão da
BR-IOl, por volta das 10 'horas, dflS
loc'and<rse, em seguida pará Tuba
i'ão onde o Chefe do Executivo 'vi
sítará as instalações da Sociedade
Recreativa Sul Catarinense, sediada
no Bairro Oficinas. /
Em seguida, a comitiva, deslocar

se-á para Gravatal,' onde o ,Governá
dor do Estado será' homenageado
com um almôç., nas Termas de Gra
�atal. Finalmente, presidirá os 'atos
de inauguração da )Úiha télefônica
e o langameiüo da �pedréJ.' f�nda.men
tal d'o Hotel Internacional.

"

Municípios
de SClarãu
Congresso,
,Na reunião da' Associação' dos

Municí12ios <fã Graride Floriartõpolis,
real,uada terça·feira em São João

,Batista, foram ,discutidos vários as,

suntQs, entre êles 'a realização do

Co'ngresso Catarinense' dos Munici-,
I

pios, .

a ter' lugar nó mês de agôSto,
em Florianópolis., ApÓs o Encontro
o Interventor de São João Batista
ofereceu aos pal'ticipante§' wn jltn·
taro

ENTREVISTA ,

A convite da Casa do jornalista,
o Prefeito Ary Oliveira estará con�

cedendo ainda esta semana, entl:e
vista coletiva à Imprensa. Na opor
tunidade o Chefe do Executivo Mu-
nicipal abordará assun.tos relaci<r

�ados ,com a' sua adínipistração, es

pecialmente sôbre o alÍlrgamento de

várias/ ruas �entrais de 'Florianóp<>
lis, das :provid_ências levadas a efei·
to no SeTviço Federal de ,Habitação,
Arquiteturlt e Ur.banismo .:._ Serlhau
- e no Ministério' dos Transportes.
bem como do 'nôyo plano Diretor
da cidade.

DiploDlàdos
da' ESI se
reQnem ,hoje
A Associação dos Diplomados da

Escola Sup�áor, de Guerra, estaTá
reunid,á', hoje à tarde no auditório
da Fpculdade' de Ciências Econômi
cas, a fim de analisar o calendá
rio de promoções para o .segundo se-

mestre dêste ano.
'

I
O coordenador, da Associação, co·

ronel Zaldir de Lima, informou que
será r�alizado em setembro. um ci
clo'de palestras nas cidádes de Flo

rianópolis e Joinville e', rios municí
pios pal;anaenses de Londriná, Curi
tiba e Pontq: Grossa.

,)

fajntO
entusi'8sm8
estudantes i

Meinbros ela CO,mi�sã,o Executiva
da III Fainco, ao regl'éssarem à' Ca
pital, comentaràm à ótima recepti
vidade da' Feira da Integração In-·
dustrial de Santa Catarina.

O Departamento' de Obras da
III Fa_inco informa que já começa
ram' os trabalhol) de adaptação e

preparo' do Piwilhão" 1\10 Silveira.·
Â' Copüssão. de Vcnd,lS também

hi.fol'lnol1 qLi'6, j'á fotam wm'dic1os 86
dos 1Í8' ';stallds e. que a proclll;a
MAte lill\� _ j'NÍl sido .:intetJr.lI,

Fontana volta da Europa- Arena. 'ainda

p,ro
Impressionado com o desenvolvímen

to da técnica da administração públic�.,
que observou durante sua viagem à

Eúropa, regressou à Florianópolis o s-,.
Atílio' Fontana, que já assumiu, a, Vice
Governança dI'), Estado. Falando h' O
E�TADO na' tarde de ontem o Vice
Governador Atílío Fontana declarou
que "ao reassumir' o cargo de Vice
Governador, sou portador do maior' in-.
terêsse em colaborar com o' Governa
dor -Colombo Salles,' tanto no. setor ad
ministrativo como no político, pois en
tendo que tal atitude é de meu dever
clvi�o,,'o qual' procurei sempre cultivar
'e .cumprir" ..

-

,'.Abordando sua viagem péla
.

Itália,'
Inglaterra e Alemanha, em. caráter par-'.'
ticular, o Sr.' Atílio Fontana observou

"que o cOnceito atual dd Brasil na Euro-

pa é maior ao constatado em sua via.'
,

gero' 'anterior aos p,aíses eUropeus, a

'cre9�ntando que ,cos homens de em

'�rêsa
.

d!i Europa consideram que o

,

'. Bqlsll; atravessa uma fase de cresci
..

.

mento, ,bastante acentuado e �ão são
/':" ;�O�C�8 aqueles que desejam imigrar e
�. n�é' meslp,o investir; pois acreditam firo
o. __ �, 1_ .. ,

,

'iJ;le'méftte no nosso desenvolvimento'''.

EVOLUÇÃO CATARINENSE

: ,€emparando o desetivolvirr:ento da
suinocultura e da avicultura cata�inen-

se' com a européia, .o industrial Atílio

Fontana observou que' Santa , Catarina

já evoluiu bastante DO sêtor, ressaltan
dó que "devemos andar muito; para .al
cançarmos a técnica e a precocidade
dos' animais lá produzidos";. Áxiunciou
que se evoluirmos mais um pouco, 1'0-,
(deieiDos exportar carnes pana Europa,
meta, essa que já consta da ernprêsa
que dirige, "principalmente .no que diz

respeito a perus congelados, <we en

centram. maior mercado na Europa".'
.� Esclareceu.lque há, também ,excelentl(
·

mercado pàra Carne bovina e ó preço
é altamente comPensador.' ,

..

� Qukto ao p;oble'xpa' da .. exportação,
Informou o, industriàl Atílio F�ntana
que 'manteve diversos entendimentos.
com empresários .europeus e,' breve
Q1�D:re; a sadia, cistárá eiportando pe
�s COlige lados para a'Itália. Salientou'

. que, aproveitou suá' viagem para adqúi
rir

.
diversos equipamentos para os' fti-

_ g\)rffic�s' da emprêsa, inclusive para os

QJstaJados em' Concórdia.
;' FÜ1aliz�ndo ;uas de�larnções a O .

ÊSTADO; o, ViCe�o�ern,ad�r Atílio

#Ón(àna excusou-� de -falár em poli.
títa',.'di:z.endi:> nã'O ter' conhecimento da

�tuat situação, p<?i.� estava de 'cheglUÍa
K;Capita1, Umas' espero continJ,úlr ' des
fi-utando dêsse clima d� 'paz 'e trabÍllho
que tem levado o PaíS a um notável e

Seguro desenvolvimento";

Junhu teve 52 acidentes,
64 feridos 'e 5 morlo's
Um total de 52 acidentes, pro- ,

vocaooQ 64. feridos e cinco mor

t�, fOl o s..Ido negativo do movi-
-

me�to do trânsito na Grande FIO-:

�ianópolis em junho último, ,se..

gundo
.

levantamento feito pelei
:paitótio da,' Dele��cja de Segu·
rança. PessaaL Os dados estatis-

revelJlm que' o, número de

acidentes,_ com vítimas, continuám
allmenta,ndó na Capital, apesai
das diligê�c\'1s em contrário .das
autoridades de trânsito.

,D9s. 52 acidentes registrados em

j,tl.t1ho, 28 foram provenientes -de
atropelamentos, 17 d� oolisões" 4

,
de,. capot;agens, um p,or abalroa

'inenta, um por atropelamento. se·
,guindo dê colisão e um, acidente,

..

l}ão especificado.
",Dos 64 feridos, 27 foram. vítimas

d� ,'1tropelatnentos, 23 de colisões;
9 de capotagens, um por abalroa

,mento, 2 'por atropelamento' segui
do de colisão e dois fOl'am feri-

.

dQs e 'acidente não cl�sificado.
Dos cinco casos fatais registra

cto's ',em junho,: três" foram 'próvo";'
cados por atropeIame�to e doiS

por coli,são. O primeiro déles
ocorreu no d�'1 4, às llh45111., na

localidade de' Morre�es, municípfo
de Tijucas, onde uma camionete
F·1GO colidiú contra wn barrancp;
-o segundo deu-se no dia 11, às
llh30m.; na Pista da Morte. - tre
cho de Barreiros da BR-lOl
onde ,úma Var�'1nt atrop'elou e

matou' Uma meno�l:; no. dia 21 fo.'
'ram registrados dois casos fatai�,
,wn ocorrido às 9h20m., na gara
ge da Emprêsa Flarianópojs, oá
deí um o�bus escorregou da ''rarri-

-

pa de �'1Yagem, atropelando ' um
cobrador e o outro, às' 15 horas:
na localidade de Tijuquinhas m�

nic,ípio de' Bigua\,u; onde colidi
ram wn VOlkswag,en e 'wná Kom;
bi, morrendo um ocupante do
Volks e, o último' acidente fatal
do mês, wn atrop'elamento ocor
rido no <l�'1 29, às 19h30m. na

. Pista da Morte, onde wn� carriiõ·
nete CheV'rolet, do D)'1es que· atro
pelou e matou Ul� ped�stre.
'Segilndo o levantamento, á

maior incidência de acidentes dá
se na �ista da Mode, Rua Max
,Scnl'Rínm<. e

<

trécho de Bj'1rreiros
da BR·IOl - onde acontece'ram 7

" elos 52 'acidentes registrados.
.. / , "

-
, .

BDs' 52 .acidentes; 18 acontece-,
Tam no periodo da tl'l1'de, 18: no

periorlo notul'!]o, l� flf'la m::lnhã e

3 pela madrugada,
. Estiveram envolvidos nos aci

dentes: 45 !1utotnóveis, 12 utilitá

rios, 4 ca.niinhões, 3 onibus, 2

bicicletas, uma Lambreta,
.

_uma

carroça e uma motóciciej;a, num

total de 69 v.e.ícúlos.

,
'" OS d;ias em: que ,ocorreram lhaÍór
·�ro de acidentes forá� os dias
5, 17. e 21, éom Cinco registri;>s,
'enquanto nos dias. 2,.12, .13, 14, 15;

16,: 18 e 28, não fo�, registrfldo um

ti.;nf.ca caso.' Ressalta,.;se_ que nos

últimos dois anos o nw,ior perío
dO sem a,eiçlentl',&:coin vítimáS, na

área " da Grah:de '�. 'Fl'drü;mópólis,
· deu,;,se no últi�o· mês, ,pOis do dià·
í2 Í10 dia .16 �. tú;lCO 'di�s' :._ não

'. �e registrou' acidentes. cOm, feri-:\,

dos. na área.' "

. "

.

PiSTL\ Di� MORTE: ';.'
','

Com os sete (lc�déntes registra
dos no último mês na Pista da

WIQrte, ele:Vam�se a 38 o nÚmero
de aCidentes' ocorridos nliLquela
via pública no corrente ano, o

que corresponde a 12,7%' do to·

tai dos �ciâimtes 'cem vitimas

.computados na área da Gr!\lJlde
Floriànópolis.
as

,

aCidentes acontecidos
.

na

Pista da Morte, em 1971, apresen
tam um saldo de 42 feridos e 13

mortos, o que corresponde, res-,

pectivamente, a 1q,6% ,e 62%, do

total registrado na Grànde' Flo

r�\lJlópoliS..

D�S COMPARATIVOS
"Com os �meros de junlio os

acidente!; COm vitinias � na região. ,.

" ',I -' , "

.da Grande Florianópolis, em 1971,
· elevam-� a 300 acidentes,. TestUtan
do 396 feticios e 21 mortes. Com

parando-se' 'com O mesmo pelio
do do ano passado, quando se

'l'egistraram 185, acidentes, 229 fe

ridos e 16 mortos, temos Úm �u
meilto, de 62% nos acidentes,
72,9% no' nUmero de feridos e

3L3.% a pmis de mortes.' ./

Cotejando-se os dados do pri
tne±r_o semestre de 1971 com todo
(>' ano de 1970, verificaremos' que
o nUmero de aci<lentes corres. ,

ponde 'a 73,7% do total.do ano

,anteriar, enquanto· o número de"
reridos corresp'�nde a '70,5% e o

de mortos a 59,4?/o.
,
'Nó correr:ite ano; () maior nú
mero de acidentes foi' l�gistrado
no mês de lo:Ibril,' que apresentou
'\lIm' saldo de 60 acidentes,' dos
quais resultaram . 81 feridos e 6
inórtol'.

-

A Bancada da' AÚa!i.ça Renovado
ra Nacional na Assembléia �egÍ$lac
tíva estará reunida mais uma vez

amanhã, sob, a presidência ao 'GQ_
vernador Colombo Salles.. no Palácio

/ dos Despachos; a fim de comple
mental" os entendimentos que vi;
sam sólucíonar '0 impasse,:', cníado
com, às últimas decíarações do Pre
sidente do Legíslatívo.: Depois dó
,tUnl�lto da' última terça-feira,', quán;;
do a situação estêve tensa-'na Ban�'
cada, os areIlistijS' tiveram' : ontem
um 'dia aparentemente .calmo. ::A
sessão vespertina: da AsSeiiíN�Hâ ,foI '

presidida' pelo Deputado Aldo,'M:
.drade, Vice-Presidente," enquant6 Q
Presidente -da Casa, .que ainda não
compareceu ao seu, gabinete; depôb,
da crise, avistou·se' nas i últllnáS

.

:ho.
.

ras da tarde com o Governador, C0-
lombo Salles.

Nos meios parlame,ntareS o cllina
ainda é de ,revolta ante as: de}!lara
ções do qhefe' do ',Legislativo'. q�c
foram lnterpretad,as ,Como ofellS.iias
a membros d� Bàncada. A maioria,
no ,entanto, .IPant�m-se. na . e�t,I,l:/

.

tiva,
j esperançosa de qu�' na reu,nlão

de amanhã surja finalmente, UIWI
soÍução sa,tlsfatória.·· Um ,parlmnen':
tal' adiantou ontem que 'anão pod&
mos deixar fugir. a 'oporturudade de
escÍarecer tudo e prese�ar, acun'a
de tudo, o interêsse partidãrio":'· O

.

Deputado Ben�to Ter-ézio de car·
valho, que ocupa· a vice:Uderança da
Atena,' .frisou' que "à Bancada ha·
verá de Sair uniaa, devend�, obede
cer, no que preciso for, ao i co�an
do do Governador Colombo Salles'"
'. Os' acontecimentoS verificados �s.
tes primeiros-, dias da. Semana re

percutiram amplamente na 'capital �
no iiÜerioi', ..... com, oS iíder.é'S Politi
cos manteUCilo-se em alel;ta na es

preitá do possivél desfecho do �Pi-
,- sódio.. De Brasilia vários parlamen
tares arenistas telefonaram' a ��
correligionários, procurando se in-

,
\

téirá'l' da situação. '

Colo'mbo . se
.'i' "

',: .

congratula
com Proterra:'

, .;(

,/'

. o Pr9grama de Redistribuição de
Terras e de Estímulo à Agro·Indús
tria do/N�rdeste e do Norte deiidu '

entusIasmadó o Governadof Calám-'
bo Salles que enviou ontem meniia
gem ao Presidente lVIéâici, elogiando
a medida destinada a criar a :iMr�'
estrutura necessária ao pleno des�h
volvimentp ;s�nômico do país. ,A
mensagem governamental tem o 'S,e
guinte teor: "Vivamente eritusiâima
do instituição Pr<rterra, permito:-me
respeitosamente eongratular,me" V�
�a . Excelência por m�dida destina
da in,tegrar norte e nordeste país
na: magllifica eScalada progresSo
nossa pátda. Respeitosas saudaçõeS;···

,Daux IQnça
dia 16 Centro,
Turístico·
A Firma José Daux SIA fará, dia

.

16, às 18li30m, no Clube 12 de Agôs
to, o lançamento do Cecomtur -

, Centro Turístico Comercial Santa
Catarina, primeiro empreendiméntó
integrado ao Projeto Catarinense de

Desenvolvimento, que será edifica·
do em Florianópolis. Na ocasião se

rá oferecido um coquetel, que con

tará com a pr�seIlça do Governador.
Cnlnmho f'l1l11es (' f'lenhota,

Fiscais di.sealdam do
, I

critério ,. dê 'remoções
A Associação dos Fiscais da Fazen- I

.c da -do Estado de Santa'Catarina, em,'

telegramas 'que expediu ao 'Secretário.
da Fazenda, Sr. 'Sérgio Uchôa de Re- .

zende e
.
ao .Governador Colombo, Sal-

'

les, manifestou sua apreensão quanto,
aos efeitos nocivos que provocarão na

arrecadação estadual, as inúmeras re

moções que' se vem'
'

processaádo : na"

área dó. Departamento de Fiscalização,
da Fazenda.

:
\ '. "!

..' Os' telegramas da AFFESC enviado
ao Secretário Sérgio Uchôa de Rezen

de tem a seguinte teor: "Remanejamen
to fudclonáriós, fiscais por interêsse ad- .

IIlinistdti�o . jamais obedeceu '.' determi
c.açâo 'ldg�b'&>liciÚlmos a V. Exa, de-

.

'terminar ,��iifitàçã0 anteriores e atuais
,

,.répÍ� a"finÍ d�,cOnstata� afirmação
essa, . AssdciaÇão. ,COncretização tais
atos- gerarã?;' intranquilidade e insatisfa

ção classe fiscal, com" prejuízos equilí-.
. brio. oi�qlió,tárjo perfeita execução do

Pr?i� 'qtin,�ense de De�nvolvimen
tC?,"�, i. "i' ;,,,�; ". ,,'

.

,
.

A"' rÕeD.Sa�' enviada ao G6verna
dor· ebioiD.bO; Salles está assim redigida:

;�biftt6tia' ,AFFEsC' reunida tomou Co

�he�et:lt� llqtíci� veic�lad,as esta ca-
. <pÚál::tespeiÚj deze:na.s 'atos remoções

.

funciohái-ios:fis&iiS. SoJ,ici:tamos V. Exa.

�Xawe :�ciljaii�j�nto pessoal fisco in�
conveniente início, segundo semestre,,

ie&x� ri'êgatlvos arrecadação, brça
merltáiia� N�sSa preocvpação prende-se
hJfe;� pefféit� �quHíbrio orçamentá
rio, 'pr��é�do sucesso administração'V.
.�. exécriÇãp, Projeto· Catarinense de

,�n�b};yilnentó" ,

.

""�As' remoções - pondera a' Assocía-:
ção - são 'ato de rotina contra .os quais
nunca se insurgiu,' nem jamaiS . recla-'
mará".

' -, '," ,

, , .

- o que a AFFESC não aceita -
.

afirmou ontem fonte' da 'entidade ::_' � .

a:: forma pela qual foram as aitas re-'
moções' efetuadas .. H!:um dispositiVo'

I

'legal quédiSeiplina '0 r�m�n�j'amento'
,dos fiJncio�ários fiscàis. �t� � f�i cu��'··
prido. Esqueceu-se' entretanto

.

a Dir��

ção do Departamento de Fiscalização
da Fazend'l- de cumprir outro dispçsiti
','0 legal: o que só permite a remoção
,(os Fiscais de Tributos Estaduais para·.

;§,\eas geográfjcas, segundo a: classifica.

çfjQ d� cada um na carreira funcional.'
•

,'<""

"

"

Colombo abre::crídilB de
CrS-t 340 :mil,'à Cotese
o Governador '�lom1to Salles '

abriu crédito 'no valor' dé Cr$ •• o:; .

1.340.000,00 em favor da 8ecl:ebu'iá,
,dos Serviços Públicos, que· se des
tinará à integralização do' capitl!l. da
Companhia Catarinense de Teleco

rqunicações - Cotesc;

OutroS créditos foram auwriiados
pe�o 'Chefe do' Executivo 'Estadual: '

.

Cr$ 4OO.®O,OO ,Parp. áte�der :;d&"pe•.
, �. cO,in a instálaçã'o e m�ilU:teÍ1,çãd'
da' Secretaria do Desenvolvu'nento,
Econômico;..!Cr$ 260.000,00 em :!ia
ver' da Secretaria da Agricúitura pa�

ra o F:.mdo lwtativo ÁgroPecuário;
Cr$ 119.373,00 destinado à Secreta-

. �r..ia·· da -Faze'ndá pEita cooertura de

despe,s<l.s. Com: a conciU.'lão de salas'
4e a.uJ.a, '.em 'UalóPolis, e' programa
de '.�peh.çã{) Financeira com. Mu-'

mClplOS" ná' maioria de. se,l,lS $iste
'mas 'ródoviárioS' em ltIal·acajá;.L !tá,
Sa:lete:� e ?ombrio; ,e Cr$ 12.0Ó{J,OU,'
il�",{irea:; da ,Secretaria da Segtú'an·
Çà,� ,ln.foriná�s para o pagamento
,do pfuje;to do Estádio Olimpico, do

Gentr\) ,de I$tJução da Polícia Mi-

lit��,· em Flória:n6polis.
�' .

.�
-'
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, - ", .,('AY�QECIM'ÉtriO):�·, "", ,I 'I'A Família do querido e, saud�' JOAg �AR:LdS ,i>A� NmS, n�tural I

\ "...,' ......."_ -'- ,,,, ':' )
de Fermehtelos, POi'tug�l, falecido no r� 5: 4êfte mês no Hosp·ta:"de ,

Caridade, agradece a tad()s, aquêles_que, Ç§m. pedi��ção e carinho,_ o ,aten,

deram e confortaram durante a suá �':iúeiIDida<le',,:em especial ao Dr. Wal·

domiro Dantas, 'Irmã Ca�ilda: 'Pad� Ei-n�&; É4,ferpleiros e dema{s auxilia

res daquele nosoc{miio, llegr como ,ao f'a4rê Daniel ,e a tô�a a Colônia

J?ortugúêsa aqui raq,icada.
' , .

, Florianópolis;, 7 de julho de 1971.'
r..

"

-
'

(MISSA- DE 7,9 mA) .

R�ta Tolentino das Név'es, ViÓva, !!:laria· da Luz Tolentioo Neves

;Üha, Mário Carneiro Ne'VéS;, filho, e as Faihilias de' J�ã9 Carlos Tolen

.ino Nevas. Paulo Pinheiro,' Jaime Càrnelr.o·· NeVes, DesitféríG. Mel'lel','
;;lrlOS Saldanha -e Fernando Hérreta, <convi.Mm � demais pareri'tes e

uilÍgos do queri'do e, s�ud.oso JOAQ cA.RLO'$ DÀ$- NEVES, natural d�

Jennentelos, Portugal, plj.ra a. Mi�a d�' 79 'Difi que"& iÍltenção d� SUb

,];ma," mandam celebrar na Igreja de NGSSa 8enh'9Í'a do Rosário" sábado
.

.' ,� ,
, ,

Jia 10 do corrente, às 19 boras, agradecendo, antecipadamente, pelo

L .omparecim'ento.

_��v..;.:...;;= •

. �.,�I
I

AIVIÉLIA DE SOUZA BACK, viúva; M.BERTO LEOPOLDO BACK..

ilho; ZAILDA MACHADO BACK, 'Ilora; . LYGIA, DE SOUZA BACK EN·

TRES, filhà; OTIO IL ENTRES, genro e netos;' convidam. os parentes e

a�os de LEOPOLDO BACK, falecid� à ,19 do corrente,' para a MISSA
1 de sétimo· dia, que mandam célebrar 1}'0 próximo� dia 8 (quinta feita) às

I i9 horas, na Capela do Colégio Catarinense, ',em. intenção da alma daquele

I seuliriesquecivel' espos,o, .pai, spgro e ·avô.' . ,

I
.

Antecipam, agradecimentos' aos qué, ltssociando-se à profunda dôr

�
que acaba� 'de sofrer por êss'e tenivel golPe, tiverem a bondade\ de com

I: parecer ao aludido' ato religioso.

��7 .. - ....rt.·;::· ': 7---'
._�
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