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IlftQtelJe do Boletim �tJféiwlógteo de A. SeJxa�etto
" V�'ido' atÊ! às 23h18m do dia 11 de julho de 1971

'FR,j'jiNTE ,FRIA: Eq!. curso; fRESPAO ATMOSFERICA
'�D!Á: tOJ2.4' �ibares; 'l'EMfERA'I'URA MEmA: 13,20

t':êtl:tfgmdos; UMIDADE RELATIVA MEDIA: ,87,5% - Cu

ip,tilus ..,.... Stratus _ precipitaç'Ões esparsas - Tempo me,
/

dio: Estável.
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A 'Farm'ácia do Inps, 'na

Ga:pital, d9 Estado, agora si

I tuada 'na rua Brigadeiro Silva

, I P�es,. na Chácara de Espa'!lha,

I. j fe?:.�má, amanhã às �4 'ho- i

Iras. \',

, Nesse ',m��lno 'local fll�lCio.
nará),.' o setor' de' dístribuíção'
de- medicamentos .gratuitos

atendimento especial.

CURSO

o Curso Sel'iàdo de Odonto

lôgia, da Ufsc, promoverá Curo

sos de Aperfeiçoamento Pro

fissional, 'visando beneficiar a

I I.',comunidade catárinense,

t A,Iém ·da " J'ornàda 'Catari.
-

j' n�nse de Odontologia e

cur.[, I sês programados na 'Capital,
,

serão' desenvolvidos outros

'cursos �nas cidades de :SI'ume ..

, nau, Itajaí, Joinville, taçador,
',k.ib ,do Sul' e Criciúma. '

1

COOPERATIVA

"
A 'Coo,perativa Habitacional

, de Flõí:iàn6polis e�tará -rece,

bendo, até o final do" corren
te mês, a revisão de fichas de

inscriçãQ_, daqueles g_uç, .no:
corrente ano tiveram seus I

vencimentos' majorados." A In:edi�&, 'v�sa ,propjci,ar um au-
I 'I

,

" n;ent�,j' tl�, ,s�a:(Ut1id�de. ,", ;' �

,I,, ..
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.
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,
0,-"�'��e�;ntende�te �� Inps,:'l 'I" '

Sr. Laélio '�uz, juntamente I
com o Coordenado� de Pes'-11

I'
'�';âl da 'Áu'tarquia, ,'s�guiu, na I I

c

,', i , u,I'Úma ;exta�fei"a para São I l
t�' ',./ ri! ·Ft;'�'n�is�o do Stl! ii fim ide.i ).

tg,; ./""1 • •

� � .. 1"1'.
,.�

li!' 'r ,.,.�<

p", ", f" "f,nspeclonar- ,�a�� tlpra,S" i:!o:< P,f� ,I, ,.. ,"
"

d'&b que" a&rj9á�á 'à nova'Ag�n., I'
"

1 ci.a ,,'�o Instit�to naquel,; mu·

'1IiI<C:lPIO. ", I
;' Se,gundó, i,nfo'rma,çõelj da

')1

admi�istraçã'o do' Inps, o Supe.
'

,

>t;intend,ente Regional deverá, Iseguir ,brevemente" para a

) eu'anab�J:;a; onde. ',a,pres�litar�,
'

� ,aos dirigentes' do órgão, Cen-
'I tráll os :J)robl��as ' refer��t��' "

r
à, 'insta'laçã,o 'de' novas : �9ên-'
'ci�s

.

no 'Ê�ta'dó.,
, '; �'P,or' outro ládo, sérá em·

possado amanhã, o nôvo agen,
, te,' de Crici�ma.'

l-

,�dminilltração, 'Redação e,:Ofi •
..i ,las, Rua Conse,neil'o Mafr,a,'

'1'60 - Cabc:a Postal, 1�9 -

'. Fones 3022 e'4139 _::,Floria.
, '"6polis .:.... ,Santa Catarina. l
'DIKETO'R: José Matusalénl co.

r
" �eIJi,- SÚPE�I�TENDE:NTEt

. M.arcílio Me4eiros' filho I
EÔITGR:, Luiz Henrique T-an·

,credo "I.' GE�'E'NTE: Osmar
',Antônio": Schlindwein, - SUB·
GE�TE: Djvino Mariot:;
R.EDATORES: Sérgio da Cos
ta Ramos, Antônio Kowalski

'Sqbri_n.h�, StSrgi,o ,;Lçpes,. Máu·
'r'o :Julio Amorim '_' e Pedro
'faulo ,Machado I, REPORTE·
RES: Wilson Libó"io de Me
deiros e Aldo Grangeir" /
SUCURSAL DE' BLUMENAU:
Rua XV de 'Novembro, 504 /
REPRESEI'\I;TANT,ES:', A.S: La-
ra' Ltda. "_ 'Aven'ida Beira
Mar, '454 ,- 119, ándar - Rlo
.....:. A:S. Lara Lida - Rua Vi·
t�ria, 657 - 31? andar - São

I Paulo -

I g�&pal Propaganda
,Representaç,oes' Ltda. - Rua
',Çoronel Vicente, 456' 29
lu��ar P6rto'iAlegre e Repre.
sentação �I'anaense de Veí·
cuias' ,Pub"l,fcitários Ltda. RÉ·
PAVE - ;;Rua Voluntários da

W'
P�tria! 41�:/ -:- 129 andar
,Curitibà. : ;�'

'
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'Brasil joga' com: lustria
-,

nas despe'didas .,de Pelé

, -

- Edson Arantes do Nascimento tro de um nôvo esquema: sem sua

.presença, Entende que nada adian
tará sua presença na Mínícopa do

prólímo ano, pois não, irá jogar em
1974-- e o Brasil precisá de uma

equipe,' defínítíva para o "próximo
.mundíal:

,A par,ti,dai de hoje entre o Bra

sil e Austrta está sendo aguardada
_

com muina expectativa e contará
na trij:lUna de, honra com 'a�tori�
dadés e a presença do 'capitão do

English Team, .Bobby Moore que
está rio� Brasil para escrever uma

rêportagem sÔbl'é a
. despedida 'do

�eL f,. p,em}ltíma despedida "de
Pelé será tfa:nsmit-i�'iL por uma ca-

, ' t!�ia;- de televisão. Via' 'Embratel
'

'para todo' o País e, ainda para os

Estadós Unidos. ,atr�vés da Ma

nágem.ent 'I'elevísion., 'Sy�tems.

estará atuando hoje à tarde, no

"p��'iLe�bÚ, pela. última vez. no �,
lecionado �ana�ll1h0, despedindo-

,

s-e do pübtíco paulista. Embora jo
gando' apenas os primeiros 45 mi
nutos 'contra a Austria, Pelé adiou

para o. próximo domingo sua des

pedida final 'd,'iL Seleçãó Brasilei

ra, atuando contra o 'selecionado
da Iugoslávia, no Maracanã."
Na partida de hoje, o treinador'

\ ,
I

Zagalo escalou 9S' seguintes atle-
tas para atuarem ao lado do'Rei:
Félix - Zé Maria, Brito Píazza
e Everaldo - Clodoaldo e' Gerson'
-, Zequinh�,� Tostão � Paulo 'Cé
sar. Pelé, que conhnllj'iL_rá a jogar
pelo Santos, considera que com

sua salda da seleção o técnico Za

galo poderá montar o tíine deu-
, '

-Vencedor . ·00:
facaea. ,r,I

/

... : sairaJogo···
c

..

<- , ,-,

O' �om melhorou e com 'êle as
" _! �

apresentações do I Fucaca. <'Muita

mov:ime�tação 'na grapde platéia de
on�ení foi'o ponto"alto da última,'

el,iJ1lÍnatÓtia. }Iojé, a partIT ",das 21: '

,

hOl:â�. o",Ginásio. d� Sesc de��ra 10-
ta�

,

para' �' fina!i;sima do c�riame.
Apena's doze 'múliicas I concorrem

':'ho'je' e a escolha dos tl'ês prÍlú'erros �

.

cQlo�ados ser4 difícil 'p'ara os. jura
dos.

I '

Vitória do
CupidO
adià' dec'isão

.

vitória de sexta-feira por
um' a zéro, sôbre o Doze, o' Cupido
�diQu 'a decisão- do Campeonato Sa
lonista,_da Capital, obrigan.do a a'm- ."

'_"'''bõ'S uma' disputa �xtra. 0\ jôgo t'êr'::
ve l�'nces .,emoc�onantes e -o Doze, �
que preciSava de um empate'para
a, conquista do 'títUI'o, cometeu fa
'lhas que lhe cüstou eal'(i): a perda
Q.o título 'q�,l(i)!já e,ra seu· pràticamen-
te. (Página. 6):.

/

P81�_P,1 81 CIA. a ':8.8 do conslrulor
INFORMA

Uma equipe do Aéro Clube de

I
Blumenau fará viagem, de visita ao

Centro Técnico tia Aeronáutica, em

São José dos Campos, São Paulo. A,

visita, será feita no dia 21 e com

preenderá o laboratório e fábrica
,d'e aviões do CTA.

'À

overno
Com um contato tel�fônico com O ESTADO, dondo' por

inaug1urada Q cabine telefônico de Gravatal,' o' Governa,dor Co ...

lombo Snlles encerrou ontem à tarde Q visita que fêz ao Sukdo Es';:'
todo. .Durcnte súa penncnêncici no Sul o Governador fêz pronun':'
elemento na cidade de Tubarão e que obteve qrnndê 'repê�éussãó
politica: Fêz um cpêlo aos deputados presentes no sentido"de' quê
auxiliem seu Govêrno, ressaltando que "jamais faltarei cem meu
dever também 'no setor político". ,,' -',,:', ::-, ,

, - Peço aos deputados aqui presentes e 'a to-dos que inte...

g�am 'o bancada, da Arena na Assembléicque' não se esqueçam de
qUe preciso de seu apoio. Não tenho vocação, políticc nem' inten;
ções políticçs.: Quero é governa,r Santa Catarina como 'úma or';'
ganização empresqricl ajustada 'às, condições sócio-econômicas
�Iocais - frisou.

"
-

,,('
'c

DIÁLOGO COM O ESTADO /
No diálogo que manteve com b Edito'r de O ESTADO 'O Go.. (

vernador Colombo-Salles afirmou que a inauguração, do telefone (
em Gravatal se constítuic numa. demônstrcçõo de 'que seu 'Govêr";' (
no é5t�:�e empenhando em favor de ume maior integração de to':
dos os catarinenses, a exemplo do que ,vem'\fazendc. o Presidente da
R�públicÇi CQm o Srasil� "Enviou sua nré'nsàgem,,(J' todos 0S'�' seus

"

coestaduo'nos, dizendo q-ue' durante todo '0 seu Govêrnc haverá de
'trabalhar diàriQmente,pensándo 1'10 desenvolvimento de Santa Co ..
tarinci e no bem.estar de sua gente. ; (Último p6glho)
\
J'

Belo, inicia. ' 1IIi�101 liga
hoje sua ,'I. Jubarão, a :
toluna diária Pôtlo, 'Alegre

,
.

, \
"Batista laia
iôbre '

pleito
de'1974

Beto Sfodieclt: é o nôvó colabora'"'

dor de' O EST.dnO. A partiI de ho-"
j �

- �

�

je apresentará diàriamente jiU_g co-
�

.

,

[una -na�'l?áginá""2 dêst�· JornaL, Fó-
'

calizará t, assuntos "de '._âmbito

Distrito 9,.. deputaao Batistà Ramos,

presidente do Diretório .Nacional
'I 'd; Arena, �fin�ou que "até O' mo

mento ,sabe-s� qU� ·'as eleições pa-

Fonte

a

," EiOeéutiv�:' I e Leg1ilativo, no que
,

diz respeito a.os interêsses da Na-

'�çãé:'rodevia.

Prefeitura,acelera as

-'obras n'a�MalSchralllm
� " , ,

!
r : " ...' �

'Oi)crários da Prefeitura' Municipal
'estão conserta"ndo parte da Rua

,Max S'chramm, defl'<'mte à �scola, de
Aprendizes, l\farinheil'os. 0., intenso

,'e pesado tráfego' ,provocou' )sérias

avarias,'" prej.\lIdicando o trânsito de

veículos no 10eaL A Sccretal'ia de
Obi'as deter�l1ill0U t

o aceleramento
dos serviços, v,isando concluí-los es

ta semaÍla.
'

"

,

ssem I"ia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E (o seguinte: três pessoas, anoni.

mamente, dirão alguma coisa sôbre

uma determinada pessoa _ de iniciá

o Govérnador Colombo 'Salies. Estte
escolherá uma das opiniões, cujo au

t6r serã lidentificaflo e /focaUzado no

próximo duming'o.
'

.,..','1\,.,
,�; '

.. \�......

Do Governador disseram:\

-:- "Se charme se medisse em een

,ti,metros êle seria uma gigante".
I I

_ "Colombo' gente, Colombo téc-

nico, Colombo politico? E uma t!in
daile in.lprevisivel que ainda encerra
os

-

seus mistérios. Ele- é difícil de

se ,dar a cOJl�ecer, por inteiro. CfUlhe,

ço� um po�co, rn,a1s o, Governa!l0r. �

EÚ� está começando, 'a gente', tem 'que
esper�r 'par'a �er. Respeito-o' profun-

,

' ,

damente_ p'elos -

seus propós��,os e pe-
la ho)]estidade de suas 'intenções.
j\incla �não, deu para me tornar seu

adrrí.k�ctor. Mas' acHo a possibill�a:de
'bastante viável, a médio .prazo".
_ "O 'Governador. ColQ,mbo 'Salles

,

I é um homem confiante. Nãu recusa

o profundo çonteúdo humano às ati
turl'�s e aos atos com que deve cum·

'

prir a difícil tarefa de impla.ntax.
nt>sta unidade federativa" Q' nôvG es�,
tilo de govê_rnó ,pxQ'h{eÚ<;td' ,péla,Re,.

, , 'f'
... '+

valnção .As primeiras. ,'proVidêllcl;tS
determinadas pela ,'ordem, política e�:,

,.
tahelecida- ·e·m 1964 criaram "p,a"a
quem o olhasse de ,long'e, a inÍagen,i
iN'eal do chefe sem humildade' num
,l2.'ovêrno· sem povo. Po�cos di�s de
convívio me baSt:1rarit p�'r� desfazer
'es"a ilusão qu� log-'o abandonará a�
'esquinas da Çapftal e 'd�_ in'terior;'.

,.'
I

,i,
I

,

. , '

�Fucaca

Hoje d'everá sair a músic,'3. vence-
I

d.ora' do 1 FUCAGA. 'Assisti as duas

primeiras noites e posso adiantar que
será difícil escolher a melhorzinha.

At� plágio ao j�ngle do 'Rinso apare
'

ceu. Ehfim .. ,

Agora, prá q.u'e fazer um: F'estival

cujo gênero já era? O próprio do

Rio já é_um negócio tO�'3.lmente obso

leto. O quente seria partir para Fes

tival' de �presentações, livre sem jú
ri e.;, cons,equentéinente, ,

sem pre

miações.
Aqui, 'um elogio ao esfôrço do Ge-

.

sar"E.i,r'angelista e 9l;! Tma"Althof, ao

comportamento muito louco do PÚ,
brico e ao "desfile de modas das' ju"

::8.da:s":'

Penúltimo Adeus

,.. .. :
"

.

I,'
r

. ,I ApeSar de tôdas as controlvérsias'
g'eI-a,dàS em tõrno' da; despedida de

I Pelé como, integ'r-ante do. selecionado.

.verde-amarelo, hoje o. Rei faz sua pe-,
,núltima partida-pela Seleção. Brasi·

leira:- enfrentandQ a, Alistr.ia, no Pa- I

caembu (sera transmitida pela TV�
Cultura). �pós 0.' jôgo. de

'

boje,
, Chico Bondade pr(jtagonista de A

Marcha fará, sua despedida � o, últi
mo adeus � perante' 200 �il �essoas'
no Marflcanã:,. contra a Iugo.slávia. O

Ac\eús l<'inai será no próximo domin-I

" f, g'O ,e, ·segundo. as impressões,. a con-

trovérsi;,t ,persis,tirá. Pel,é deve peno::
, I ; durar as chuteiras em' ,definitivo' ôu

I. si'lmel1,te deixar a .seleção? ,

, I

::.

.'

" ,

nhecido por' suas boa� m�neírà,S � I
impertinência, testava seus alut1QS
servindo uísque sem gêlo.' Se o, �u· I
no utilizasse a pinç{l,. receh�!:+ ,tre':

. rnenda chamada. P'Uriç�\ é pata g;af�
çons . ou empregados" nunca, 'paJ'a
quem se serve,

,
, ,

S!ruve grilou"
E as pessoas' contínuam> falando,

Ainda' agnra falam d�' sa.í:�a �e Ce- ,

Sal' S!l"lVe do progra�a Ei,.�s, e, �les h
come se �le tivesse sido, >despedido; ,

po.r - q1)e�tões diversas, O �q�'e' á,{$6�. i '1teceu fOI que o tal ,1l-pr�Ser:tt�6r fi; � i:
cou levemente grilado.�()l'll'"�,�� �...
pessoas pedíndo, -em rCOllse,f,I:uencla. ,;

sua, demi�sã.o..
.; ?f.' ':1

César agora estuda ,P��9st��::,,' (li r
t,'abalh.o em Blumenau e' São ',P�u,lQ.) i
O programa co�tinu� ,com ,M�Sll

"

{
bolando. os negõcíes e 'Miurç: Am:�·�'
rim apresentando. no lugar' ,do de.,.
Ipissionário.

I
, I

Esta 'ê Gal, uma·'
. I, fi

.

d Ih
_. r, .�

, as mu .eres... f [,

Esta' é Gal, uma �as JnU\he��� I: tlhgais de-s.te' Brasil e il 'p\<\üu' 0ª1l- r t
tom pap dá Amériça dO. s'\ll, 'Fo.to de: ',i '

..1Mal'isa A�ves de Uma,
r _-\ ._�\.' '. ...�:

'

. .1
•• :-(./" '1< "l

�

J "I

T.ese .
'i 1.',

, , l "

",' 1.1
O Instituto' dos Advogtúios d.e $�� t

'

, .• !
.• "j'. ,J \

ta Catarina resolveu atr1bU1fl prenuo [.
'

'de Cr$ ·2.00Q,00 para a melhor ,:tese i

apré�entada por advogados; e' 01$ ....

: i
. 1.000,00 para, a dissertação apresenta-',
da p,or estudantes. <?' t�márib é li-

1
vre, deven�o" ,. por�� versar sôbre f
problema ]UndlCQ, latt1;a1. r,

A �omi��ãO j��g�;Q.�:; já. fO.i'" CÇ>Íll?- !·I
tituida, $�ndo ,,:integt�da· pélQS Drs. l� ,

HEnrique Stodieék, Çl'SIU\l.ndo Wim- l
"

derlei . da Nóbrega, ':fii:vil�siQ Caoil,! I

Edmundo Acáoio. Mor'ej}a e� Aldo Avi-

',�a Luz.
' .' !,' "o

�

�v' :',,�,
. ", .

��.� 3"
Via Embral:el ,

'.

-,

x_' .

'/ ,,,' '.

A.
.

partir de hój6,� e �t�ü{)!! QS uom;m.·
gos:, o p.rogramà ÉJã�o ,<:;a.�al()anü
&erá, transi:nitidQ,. id"·�tam�n��, .

,;vil!.
, :)'.�" < �,. .

Embratel. f'" i ;
,

. t
".

,

I Falando em FC, s..ail.l:�.m '!��. êl�: Te--
. çebe Cr$ 45Q.OOO,(l() me�saIs.:,�;lf�; ��!!'
p'esas. "Gasta ·Cr$ a09.0C)9�OO '�.:a ,P��4u'
çã.o., $obrand.ollhe Cr$. lSO:QqO;OQ;:;jia::'
ra, gastos pes�oai�.: "�n\lqà,�t'�

;,

,i,��Q!
cada membro do júri ,ee�be}Cl'$ ,', .

,

�;50Q,�O 'pelo Ín�apl,O· ,�ê�. ,
;.' ., I

MaIS Canal 6: amanbã, aS' ,8,31) dll i
noite;, a 'Vid.a de L(H\is !\rmstl'(iJlg ."..,.

I

. Sa.tQhÍno. - e!!tará lU) af, vja:' .J!;.m- I
"'I

bratel.
"

"
, '.

Tecâ"
TECA é. Teatro 'Estvda:t:l:tiL ,qi.t.'ii.�i- I í

nense. São seis mQç�s. e',. sere :rcar�, ! :;
com muito, peito,' fa,zéndo, segqndo
dizem, 'teâtto 'prá vítlelc. ',Estãó' m<);p-·
tando A Greve do Seio. fLiiÜstraW)
de AristÓfanes' para: o VII F�s'tiv�
.Catàrint(nse .de Teatr@.Arl\_ador:

.

Di.·
iem v que está 'úffi:'1 IOtlcur::t,.;. c6m0

- também é loucura fazer 'teatro sem

o tal apo�o nece�sário., , ,/ �

12 100,.· ,,/
,

-

Acideales
I' fazem duas
j vitimas

AVISO.
C.o,NSTRUTo,RA SÃo. L.UlZ LTDAt, turna JúbliCQ que

foi extraviado uma -guia de recolhimento caução nv ..••

306/70, no valôr+de Cr$ 1.333,09 da Secretaria dos Trans

porl es e Obras cuja validade tornará sem efeito.
Thoiné AntlJnes T�ixeira � Diretor

Uma eap.G:tagcm
aÚ·Qf)elamento. CQID

',CONVITÊPiiA MISSA üE-7Q .DIA '

I _

\
"

MARtA CARDOSO XAVllR
Os f'anlÍli.ares da senhora l\:Iar�a CaruOSQ, jXav�er (do-

'

na' Pequeninha), .ainda consternados com ;0 seú íalecímen
to, ocorrido dia 6. 1,71, nesta Capital, convidam parentes
e �mi aos "ara a missa de 79 dia,' a ser realizada. no pró-

, � B '

�imo.' dia 12.,07,� 71, às 19,QO haras, na M1;ltr'i:/í de. BaI;':t'01Í'QS.
Anteé��a€lame-nte, agradecem a todos q:ue compareee

:rem a ê-ste 'ato de: t'é- cristã.

e um

duas
vitim.as f'�l'am registrados
sexta-feIra pela Delegada
dé Segurança Pessoal 'da
Capital: A capotagern OCO'1'.

reu pot volta . das íe 'ho·

l'as, na' Avenida Rubens de

:.\nrud'a,' Ramos .

_ Beira�
MÚ' Norte - 'quando, 'o'

mo.tol'i$.ta, de uma Ko,mbi
.

A'CDADE"IMENTOs.em piacas perdeu o. � eorí- '>

. "

.... - '.:,; I�l �

,

-

trô.le do, veículo, .derrapan-. E
.:�e�e ::l:���a�:: oes��!:: CONVITE PARA MISSA DE

�

7° DIA
rista

\
':AreeUFlo Bertoldo '

,A Família do jQy.em· -,

:aTeis ;.. casado, 37 anos, JQR(;E .PEREIRA FILHO, torna pú'QUcc seu agrlloe-I
residente à Rua Santa Ca-

'eimento' ao Dr.' Lúoio Dias da Silva, I)ireto,r do U.os�italta�ina,�!ei.n .}oinvÚle.'- foi .

Naval, 'e aos' Srs.. atenctentes, enfermeiros e íuncíoaários
inedk�(lo ho Hospital' Cel- daqtiêle es.tabeleciml'l-ntQ hospitalar, pela assistência e ca-

·

'S0 Ramos.' l'inhQ Clo..m que se portatall,l durante o. período: de sua ea-
O 'ó�'tro, acidente .regis- ,i,' fe'rmid;de. 'Estende QS agradecimentoa às WeSS0IJS que a

':trou"se por- voltá da,s' 1,7 ho.-' . ..,

h d J P' F' 'Ih' f,',,' cQnfort:;u'am, aOO:ijlDilfl aP- o .orge erena, 1 o a�e a

.. �as 4ihndo
'

o taxi' Corcel .
"

'
..

'

, , SUl�' illtin:w mm·ada.
"

,

de placé;ls ,50-00;29 atrope,' j \, -
. APl:Qveita' a ,oPllttunidade para convidar, patentes e

,'lou, ,o' :'rnenor ,Jailton :J.Vtônc
"

p,�ssria�, aiulgas pira a Missá de 79 ,Diá. em inte,n,cão à: sU.a·

teir6, . de 4 anos, filh;o' do
.

alrtla qllê" fará celebrar' às. Ü} hora>; do próximo' dia ,1&,
casal' Ma:nóel e Mari� Sil", �; Igrela::. $,:.io. L1Üz, .

na Agronômica:"
vi MO'Flteiro, 'residente à .

,......_,..;��._.,..,;....�_

· RQa Padre Schroeder,/46: �ÜNDA'ij'E SOUZA SALLES
.'"'

Jailto'ri;. que brincava .·IJa�: 4'1. TABELIÃ() DE' NOTAS E PROTESTOS EM GERAL
imedia'ç'ões da residê.n.cia .

• "
..

EDITAL
.

de seris pais, foi s.o.CQ,J;\t�o:·
�1C) �otôrista \atropei�!nte,:

.... 'FAZ' SABER q_úe· está em seu Cartório para ser. pro.�
.

",test,ad,a', :à' d,�pli,ca.·ta '�n,':' 7599" _,. Valor: Cr$" '500.';1'10, 'v�h�i<jaErnanf· de Castro S«I:itos,
.' ,

.
.

.

�ni, 25. of, 1971, 'el1l 'que .� devedor GENESIO ·_BSPINDOLA
casadoj 21 1)nQs, resiílenté: ' ,� .

· à Rua.; São. Vicente de Part.: MARTiN.S,' rua J\,ntônio Schroeder·Ale. Praça, Getúlio Var-
..

l�, 1QQ, que: � tlonduziu ao, gas, 23-A; .nesta Càpital, e Credor INDÚS:rRIA DÉ. Mó

RospiÚü de Caridade' onde'· VEIS IDEAL' LIDA." Rua Capitão Euolide's '€le Castro; :142
•
� Blú�enau. E como não' tivesse' sido encontrado'o .de".it>i m�q,lçado,(, '

,

,\.
.,' '., ...

Aper.:as u�a '�oli!,ão co.m, ,vedQr nesta cidade, intimo-o, pelo presente Edital a vir

tluas ,vitimas toi regis.trá- ' pagar a r�lel'ida dupliçata, l'lilste Cartório e Wíll!l os júros

da o.n'1;ew pel<l Delega�{a' e cust<l�, dentro de (3)· três dias .úteJs, a contar desta data,
,

' , ',. ou ii. apresentaçào das raz@es porCJ;lle não: o faz.: SQb penade Segurança· Pessoàl. ÀS,

li!' hQ,ra,!i, na Rua BOéiliúv,a,\" de p,rotesto.. ,.

Flor'ian,ópalis, Cl9 de ju.lho de 19'71.
chQc<lJ;·am,s.e o VolkswMen
d� p�atlas A,tVla-39 di.rigi. AI�ce R_iqh�rt Kunb. � Ofic!al .MaiQr,
do pelo Sr. Ale?,a�drf\
'Franõisf;o E.vangelista
çasí\!Jo, 4U anos, advogadQ,
residente à. RU'a Alves de

IU'ÁtQ, 31 ...:.. e a Pick-Up
WiUys de placas ÀA-12'27,

,QO,ndl;)Ziiga pGr SecuIl;diu9
Ala�tªci.Q dos Santos

çll�ad.o., 44 anus, residente
na 'loJ;·alidade �e Pontas

das� €anàs. Da colisãQ, re-

suitaf-am J f;eJ;id'Os 'à espôsa·
dQ ,IDotQrista do Volks, Sra.

Reatl'lz." Evangelista 'e. o.

,me n Q r M�i'io.
.

Gabi'iel '

, Abr�u, de 9 anos, que tam·
bém \

viajava no, 'V�lliswa.

-" ESCRiTÓRIO DE· -ADVOCACIA-
" DR. EVILÁSIO éAON
DR. ROBERTO ,GtlN�AGA, SAMPAIO

.

." SQl. E�l!liCi�s �agatQIi
Joses. Q�.a.sc Ns., 0-165 � 09� ...,.., Q146

<

çPf.$. OQ7896239 � 0162820,79/
.

. IWa Trajano, 12':_ Conjuntb 9

.

, ""'0 EM ITAGUASS
<

TERREM .

.
,. " ' U

Vende'se um terreÍlO sito no Jardim ltaguas,sl) (Co.
queiros), �o.nstituido. pelos lotes ns. 4 e 5, da quadra ,15.
l!lledindo 2q,60 metros de _frente por 26.,5Q metros' de
frente a fllD,dos.

. ,

'1'rat<lÍ' ii nua Abnirante Ll!mego., 182.

gen."

Tradicional'. empl'êsa catarinense, em' expansão, ne'

cessita de pessoal d� s�xo 'masculino, para completar seu

ql�adro de empregados:

DATI�ÓGRAFO
AUXILIAR DE 'ESCIUTóR�O
AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Os candidatos dever'ã'o ter 'cursado ou estar cursa!\dQ
,

. I

o� segund� ciclol colegial' e ter experiência no ramo c:!e sua

eleição. Inútil apresentar-se sém os requisitos acima.

EntreYi;>.tas para se�eção à rua Tenente Silveira, 25
19 andár, 'das 1�,00 às 17,00 ho.ras, nQs dias 12 e la

do. corrente, com. 0., Sr. Ro.gério.

--

U ESTADU, Florlanópolls, Domingo,

.'�--�..���..��--����

II CI"UaE \2 OE AGóS'fO'
VELEIROS DA ILHA
LIRA TêNIS CLUBE

VENDE-SE AÇÕES DÊSTES CLUBES.
TRATAR PE_L.O FONE 2_i-t3.
DR. WALTER LINHARES:

....

-....._._-_.__ ._-_._- ..... _,....-- �. o -_.�-':-....:.:.:..
:)o"L '�& � 'JI�L D!t8.I&4L.Lk�&., p �_�":(

J '

.

'I.••

1'; Secretaria dos ServiçQs Públicos ,I

I �,m:pallhia Calarin.e,nse de
municações - COT1:8C

'.Dli DOS. TE1tEFÔNICq'S
.
Em ruais um transcurso do, dia dó em.,wega��

em emprêsas .
de telecomunicaçôés, A COTE.�C'. �

COMPANFUA .... CATARlNENSE DE TELECOl�nJNlC��
ÇÕES, através de sua .Diretoria, irmanando-se às rila."
nifcstacões de alegria, congratula-se com seus co.l,ili
b,Qiado�'es e empregados, prestando-lhes sua l);wreef<;td
hom-enagem e agradecendo pela maneira> prestimosa

i ) e f}esinter'essada cerrr, que, através de S�tl' trabalp;�
I· honrado.: 'engrandecem e elevam sempre maiS �lt�
',sua EMPR-tSA' e

.

as
. telecomunicaçêes no ESTADq

CATA,RINlIl.NSE.

\ d-�';"
.e �.';'.\

CUSTOS
,

,'"
.

INDUSTRIAIS
! l.fnportantê �mprêsa :rêxtil 'de Joinville, em pik�

.

no, désen�olvimeÍilto., ne�es�ita de um c0mp,�tel'lte eo.�.
tado� d� Custos Industriais, para admissão !wediat�.

'b8 pretendentes' deverào te.r ba'st,\nte eiperiên;:
, oia :�m cóntàbilidagé; cáloulo de C1,lstos, :progrª,!irlaç�e�\

I
.

s�&temas, f'luxó.gramas·, e l.néto.clQS. Exige-S,€!. g.r.aú: .'ij�
i�trúção,' mínimo;' d:e ciclo colegial ovntacto.r. ,�": �:,:
.. � 'Carta,s de: p,ró'Wió p.uhbo, COI1l "curr�c'U:�UIílíl: yit�e;,i:
,�'órHês de referências' e pretensões, para:';'·!, .

.

'1

0".' 'CONTADO'R D.E CUSTOS
'

.

. :G�jxà Postal ,002/",,:," Código 89.200
, .� .. Santa. ·Catarina.

.

, - .
.

"

��
.

,.t:>"
\ '.�

.

�, �!l" '

I I

,I

\
Vende-se máquina de solda elétrica

,- Desenipeno$ _ Sopradores _ VenU\adQres ';q...
1 'oUas '_ Forja� _. MQinhos para e�malte '""', Politfi:
zes' _ Balanças - BOmbas de óleo _ l,\1otdfes. "l'1�,7
triCos, etc. etc. etc. Vêr e tratar à Ruá Sarapui, )�

lVIooc;a -:- Sào Paulo _ CaJ)ital
c

"í

Ir:=..:,-.' - :-._='& -

I' ,COMPRAwSE CARTA PlTENTE
DE DISTIUBUI,D:OR:A.

Sl:,M INTÊSMEDiÁRJ.O
R,ua

..Jos,4 B,onifácio" 93 _' 7� andar. � q, 74 "

.

Fon�s: 34-6190 - 32·3568 - 32·8259 - Sr. 'Ri�iro·
São Paulo

Êste empr�endimento
vai revolUCionar "

Santa Catarina.
I

v

. �timento sOfido'rendQ Cr-e5,(fiftte

\,

lI!l!!,LII!I!!I!!L&, as- __

I )_',
..-

•

de

-

� ), .\ �
I,

�."
,

o Doze já está se' mO�éit.�qo
.Da-ra (o ,

centenáno,,' CQ��sQes: ��bQ'
�ant as' festivid;tdes' qüé . começaiii:o
no próximo .dia .'31 com .<J""eldçâ;,q>4.a

I ,
As pes,s,oas crit�oam, e critioam, qua- 'Ratpha,' flUe. reiÍli!.rá, ,:por >��ni ,�QS'.

se\ se,mpr:e sem .r�záo. Outro' d\a' Nu dia 11 ba.J,erá 'l�' .3'r�e d�l�
f,aJlwam q�ando, um cara" :gega�a gê,-, le de 4I;�tom.óvei� p.�l�. cit\��� 4ia �l�

�,) lo, ,do b�l�e", ,Q�:rn, ��. ,�eç1os. SaiQ�I? sefá a ve:l!' do. Baue !,\ali �Ú_U!$.
. II ,que um determlp�d? dlplomata,. pu!'>- , 'hto é apenas o 'c�mêÇo.; ,mil' ,fe!\\(a;s

t: fêssQr CIp, .Ins�itut� Rio Branco e &0'- mo,vimentar:ã.o � .cidade por' um,; ano.
I ',�

"

,
"

a p'artir
domingo

,dia ·1.1·
't

:j""grãlda""
"'.' 'til' ,.',

' ,.1

". ','LAVIO
Cavaleanti

, I..,. '.

:<

"
,

.

i

tv' c'úllu,ra <canaL 6
•

, .', � <

J' '

· florial1ôpôlis ·

./

; 1

,( ... I,
,

I

,sarlta catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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..

. Médici e o t r e d a p rê m i o s a
":�-jovens agricultores. de Sta. Catarina

;;.� f·�'
-

Três Jovens rurais ca- genheiro agrônomo Luiz
J.�;i .

. e.: tarinenses receberão das Carlos Soares, da. Aqlresc,
.

mãos do Presidente .Médici partiram ontem para �rasí-
amanhã, os prêmios /a que lia, 'onde também partici-,

'f� '�, fizeram 'i us no carnpeona- -: parão do!Quarto Encontro
'."",

to Brasileiro de Produtiyi-, '- Nacional de Clubes 4-S a

dade Agrícola, Os três ío- realizar-se no período de

vens são: OSmar Bruno 12 a 15 dêste mês ..

Kirst, de Concórdia; Ana CURSO
,

.

' Steiner, de Presidente Ge- O Curso de Parasitolo-
·

túlio � Reinaldo Wollick, - gia 'ministra elo para 32 mé-

• de Pomerode,' campeões dícosr vetbrinários, encer-

"em Sllinoc\lltura, VestuáI'io rou-se nGj última sexta:fel-
"e MeltlOr Clube 4-S; res· ra, em Flo�'ianól?olis, sendo
pectivamente, Esses jo- que COllt<;>U c;om a partid-

ven') acompanhado do en- pação' dos profe"sôres Braz
' méstioos, "

,,'

de Freitas Fernandes·, Vil
Eglé 'I'heresinha Buseti,
ambos 'da l"ílcvLdade 'de
Veterinária dí\ Universida
de lederal �o Pa��n�, "�i

o. Curso: fm realiâado no

Centro de Treinamento- da
,p.,caresc Celre e

constou de 'aulas teónicas
e práticas sêbre 'ocorrência,
sistemática, morfologia, 1510,
Iogia prevenção" e tl'a:ta
menta dás p.;'incipais' doen·

.

ç,ns dos liovinos., sui'n�s,
avos e .ouh'os, Rfl.lmais ;(]fi-

',,*,'''.>-

. 'nié�:finaric�i�a, ':,eql'lJ#d.a:h-
zação inqu�trÜi:r{iaÇlao [, 'e

)
,". �";' �. l'

• . '.' ,"

,'disfrih�l�ão : da<?" p�o,��iç�o
IJesqlielr�. ,Tàmp:� (Set,á,

'ex�l�inad�! ú;�'; :ctiA�}� "Ai
estudos sôbre, captütá.,;e ,:éS-

tudada� '�s;:', '"t'��:4,���t�+
• ,. •

".
';,� ;..) .....��,:••• :," �.,..� �� l�':0,; '�erninário;' que 'terã

.,

perspectiv�s:, e :':só1uçÕ,GSi" �

fE,:;:F.:o,' �,::t�!:,::E
..

;I:: ��tE:;�t�H�{:t

taménto Estadual de Caça'
e Pesca, Prefeitura' Muni-

.

cipal . de' Govérni;ldof Ce_lso
Ramos,' Banco do

.

Brasil,
Südepe; Etipoa" Colônias'

de Pescadores: �sag e i:a·

,dtl'strias ,:de pesca, ,

A Associa_ç1io de Çrédit,o
e Assistência (Pesqtleira' de

: �an ia' cilEariha,- confii'niOU
.' para" às 9' h,oras

.

da próxi,.
·

má :iexta.fejr�a a 'insfqléiçãq
, 'de- um seminário ',pata ira;
.:tar ,de-' <:\,Ss!jp.tos . UgàdQs ao'

,
'_ setpr p�,sqt]'ei�:o:, Q ':�hc�n-

,

.tro, 's�rá le\T,àdo ': a� ··e.feitQ
'em Blgüaçú' e .'patroeihado
péla

'

Ml,u;icipalidade, ' em
.

�olàb-oraçã,o ,com �' Depar.

..�. -

C1!i1gr�:s;so da Juveniude :,-:'
levá ao: vale genie f�mos.a·

.

. J, :, ....

I: .'

/

•

:':". I',. .'

�
\ ,,:_Z:',y:,.',' \� '" � \

. �,

,,�.u�> ' Q" Centro de, Juve.litucle
•

riskblógo Clemente, .,KeS:, 'Grecco, que discó!rúã ';: §�,�
I'o'l't,a ,Aberta cle 'BIÚmenim," selmicr,' da G61aJlabara, que. b�:e' �'terrl'a "Ed��:aç'�o:',",�,
tJue' irá p\'Qrh�V�r,'�.' IQ� Cô:n-.

.'

n�' o�asião . pí-oferirá 'con� ..
·

.. Des�nvolviInent,ó". " ,
� :./'

g�esso 'da Juve'ntlJde', C�ta·
.

ferê�cias abordan'elo o, te' As
"

,insçri<;õ�s �1)�m: ..... �.
riner:se - 19 Cóníúsc; a' ma "Bl'ásil, o Jovem, Des· rç Co�iusc se aéhaÍl1·�b�r.
'ú�àl,izar-se miqu�la, "éiclade," páta", �e São Paulo virá, 'tas n'a' Seáetàri�>do ;,C�ií'
�or;tal'á com' -a ·presença·

.

o diretor
.

dá escola", de' " tni 'áe Jllvenhl�l� : �P:oÚa
", '

�Je., vários confe�en'dstàs, Pais' e Méstres e prafes" 'Abert�, no horári9' c�in,�f
eptre êles o sociologo e sol' universitário, Milton ciÚ .

.

,
,,' ," .

,.

.' _"
,

. I."', .

�

,

,::;:��.�������;:_UI"����," F r-�;'�': --��':��
J. ,I" '. "",",

,

nl r, I.iRAM!)� '�NDÍlSTRIA m:·PArtIS E CELQLI)S�,.�'J;I "
. ','"

.1
I

Locohada' nÇl Cidade de Santo Amaro, t:!stado' da Bahio, cêreo', q� :�: :
70 kms da Copito" que entrará em funcionamento neste mês, n�ce,ssit'á"; ;
de:

" '.'
.

-,.' ": ',"f ;
� CONTRA-MESTRE DE JABRICACÃO DE CELULOSE

>

'I

--' CONTRA-ME.STRE DE FABRICAÇÃO DE PAPEL' , ">11 i
- ENCARREGADO DECAlDEIRAS ;:''''1.- LABORATORISTA. , c,;,
Escrever, dando indicacões de "Curriculum Vi toe" e experiên�i�; i

:;

profissional poro c' seguinte'enderêço:. ! :

It\jDúSTRIA DE PAPÉIS SANTO AMARO S.A.
.

' ,

Avenida Est. Unidos, 340 - 80 andar '-_ sola 809 -' Salvador-Bahia':;, ;
,

"

,

\, . -..,...
-

.!: '

'.'
'_ -t- -'.

-

........- �""= ._.,_,s_",,,..� MiI'l'Fi-..""O >�!

I�-=��
--------. ,

I""

Transportes e Represent�ções L:td�.
Matriz -' Plór.ianóporis - R. da Concôrciia, 27 _:_ Fone 653.3

I'
•

• ,\

De $anta Catarina. pata to�o, o B:rasil -7-, Cargas, Mudanças e Encqme�d�s

:,·l�LUME,NAU''::''"

. Rua João Pessõa, 1.450 "-..,- Fone 22-17-50
.. CURÍTIBA

,

,. Rua Brasília Itiberê, 235 - Fone �3·06-78
:,,-�, .j ,

I���·j t
�s,'.i
���./"f' \ •

;l'J� .. ,.' Entregas ,rá�id�.-s, para todo o Estado de Santa €:;abrina, Paraná e São Pau19

�1��: :�-��.,�-��o::-,�=o_-��-r��--n"�i--:::- o��
__

=,=_�_,
- iJ'

��"�.

SÃO PAULO
.
Rua Guaeanézia, 627 - Fone. 2-92·19-25

DivI-DENDOS
T,:

comunicamos'que se, encontram a disposiçio��
�

dós Srs. 'acionistas os divldendos
correspbndehte� ao primeirQ semestre de

1�7!, ã �az;o. de.12% a.a., calculados I

"pro rata.tempore" sôbre.o capital,
inclusive aumentp realizado dom a

incorporação�' de ,reservas. ,

Florianópolis, 2 de julho de 1971.
,

J
f, ,

A DIRETORIA

. I

'j

. ,
'

Reitores da Atreconh:ecem"liderança
.'

.

o ,Diretor,' do Departa- quela, regiao.v .é ,cáSl{'vez Executi�o 'da Federação,
mento de Administraçâo m�iol',. sentíndo.s« ernocio- professor Jorge, Serrano,
:Geral da Universidade Fe- nado ao ouvir de Reitores objetivando a prestação de
deral .

.

de Santa Catarina,
"

locais frasns t'ext\lals de, colaboracão técnica, 'adrni
professor. .:r.ait :f\,'a-tlcisco '"�üe, ,"o,: Braai]. é país, 11atU', nis.rativa e acadêmica, pe-

l-1aIl1m&.,. <la ,re:tcif.ll,ár a Flu-' '. t<l�I1�ente líder da. América la Universidade Federal ele

�'iaT\ó;PQÜ�" Iu-o�etl�n!e'.< i:Í� !><i,tilla?',. '
' Santa'Cataf'ina, 'às institui-

Guatemala, revelou' que, 0,1
'

Ó "PI:üj'essor Jair Hamms"·' cões que compõe o Fupac,,
.

.

• '
\ 1_ '. L I

n.lOVin'�nto 'upi:ye.rsitá,ho: qa, ,
-: ,-:\çlj O,H ': rern. companhia' d0 'o. acõ.rdo foi assinado êrn

AHlériç� qel1t�',a1,' conside- ,,'R�it!iir ,Fetr;«.ir,a L,im,�<ateú,' .. ato' que ,.é.��1,tQ�1 com a' �re
randu.se OS'A"{:H�ÚrsOS. "o ,dos

..
'" dendo il, convite formulado sença do: ElIl1b.aixÇ\dor-; cio

países ill.teg�'litites ,ê.: bom, .: .pela I\edeia'ção 'da� lÍrii·' ,Bqsil na Guatebala, Má-

l?i�lS 'IS (1iticuid�çl:{lS, 'l�;�io: . ',:V1{l',si'd:),des, ',:, Pl',iyad4§ cÚt ,rio Vieira de. Mello, além

tC$. que 4Pp_e4êrn : ér...escen-.' "

Ai1iÓI'i<1� çentra�. ---: Fup"c,. de. autoridades ' .educacio-
te, '

' dE:s�n\T91\'\:me�'to
.

: s,é \\ ',', ;::,' .,'_
.

n�is. o convênio estabele-

c.óU'cel1t�''1m-,�;is:'�(lÜg''�� es>,
,

,CON.VJ!;�Ia';, '

: ." ce mi'e Qáú à J)niversidade
�tn\tu�"IS', . D9Q-!GjÍ'Q\( óaüielá: ó ,'�' ,J'J" l':c;i.tat�!nftL�, '0,- R�itoi: '. Feclc-1âl (ia Silnd Cat�rina,
PJ'o.f6;;�9r ;,J�'ú:'-(Hâi�rhs; ;<Íüi:" • FéJ'r�t'� L,iTll:a _firmo'ú " CCi!i·

'

oIie�)t"l; a' exeqHçã?: . do

�: nl:<;iieçito ;\'q�;:;�i;i,sÜ:,:l'ia.' : V�,I�Jp ",:óm,', 0.:;Se9{�t$ri.):'·, 'Plano" qe ,Refori1'la: op$ e\11
... � " I � . . '_ ,"

�,

doBrâsil
elaboração em diversas
Unidades da. América Cen�
tral, As despesas decoi rcn
tes da execução do' acôrdc
correrão por conta 'ela' Fe
deração "centro-ame'r'icíll1a,-'

virnento Universitário,
Em setembr., es arào em

.Plorianópolis .

1'1:
. técnicos e

,

, professôres , centro-america
" nos' que participarão elo

Seminário Internacional de
.' " AClmini,§tl'ação: .'Universitá-

CON'FERIDNCíAS .

ria 'e;'"es.tagia_'rão na Univer
, 8 Reijor , r'cl:refl'a': Lima '

'

sidade 'Federal de Santa
proferiu . con.ft'rências, 'par: . Cadri�a' .durante duas se-

.

-ticipou ele debates .e·' vi�i '.I
-

manas; _ ."

'

'.
,:

tou cêrca de ,pove Univer'- O Reitor' Ferreira Lima,
sidades instaladas na

..
Gu�, ,deiJoi's' àe cumprir progru-

,t�'lnala, EI \'Sa]vador, C'osta . .má: na América Central,
Rica, Nic'arágLl�, Fa'namá ell1ha�coú \ com' destino it
'e Belise, :'Dé'

-

ou>tra �)rtE',,' . �lem�lJl'l1a', a�iqental pOI'
o' yrofess�� ,

J�it- Ra!TÚns' :'cPl1yite q�� ,dnco institui

�bol'doLl; atra'y:és d� p,alés-, ; Ç.õe�, de ;ef\sir:o superior cl:.l·
, tras, ?spe��os "da: Désellvql, :'�Aú�lé, p:ã,í�:' '
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COLUNA D'E MAURICIO
;CIBULARES

ASSUNTO EM PAUTA

'"

Quando comentei nesta coluna a colocação de

eções da TIBRAS e da CEPALMA no Mercado, procyrei
ressaltar a imporfância dêsse fato; dizia eu então 'que

, ,

não se tratava de mais uma ou duas emissÕes de, pa·

péis novos, o que - graças ,a Deus - já não 'constitui

, novidade para nós. Di,zia eu então que estava Inauqu-
"�I

rando uma nova era, em que ações de emprêsas co�s,
'tituidas e implantadas sob a égide dos ,incentivos Fis

cais vinham ao Mercado de poupança livre disputar,

por suas qualidades intrínsecas, o seu quinhão nessa

poupança,

. E porque isto seria importante, tão importante ao
/

ponto de merecer comentários' especiais e enfáticos?

Por d�a5 razõe� bilsica(.
A primeira, delas, ,é que o Govêrno e as ernprêsas

, \

benefici,árias desses incentivos têm o dever inelutável)
de criar mecanismos para que elas, no momento pra

visto na lei, passem a ser papéis líquidos. O sistema

de incentivos fiscais tem certas regras de jôgo e uma
/' t"

delas, das mais importantes', é que depois .de um certo

prazo o iJ1l'vestidor·contribuinte possa se desfazer

caso o' queira - dos papéis que subscreveu. Êsse di

reito se transforma numa farsa no momento
�

em que o"

mecanismos para tanto não existam e o direi íe asse

;lvrado se ja meramerrte formal diante da 'impossi
hilidade prática. Neste caso, e eu já disse isto por

mais de uma vez, não se trataria de investimento fiscal,
.nas pu fá e slmplesrnente de uma doação.

A segunda rizão, talvez importante do que a pr i

-ne ire, é ,que desde há algum tempo é notório - para

luem queira ver - que o mecanismo dos incentivos
I

"iscais não tem mais condições de responder, sõrlnhc,
.

ele problema de capitalização das emprêsas do 'Ner

deste e Amazônja, seja das já em curso de implantação,

seja das que ainda não -começaram essa implaniação,
:.eja dos n(lVOS en;preendimentos ,que ,certamente terão

de surair naquelas bandas. O acirramento crescente- na

disputa dos incentivos disponíveis - cada vez reIa!:
•

Vi1mente mais escassos diante da demanda - q'ue se'

.'em rdll!tidó tão direta e gravemente nos absurdos

custos cobrados pela maioria dos captadores, está segu·

ramente a indicar ii imperiosidade de que novos cam�·

I]ho� para ingresso de c,!pitais nessas regiões se ja.n1
abertos.

E, no quadro atual, ês�e caminho só pode sér -

ou só deveria ser o do acesso ao mer,ado de pou-

panças livres, que já tem capilalizado tantas emprêsas
�'m' tantas re§iões do País, não !la,vendo porqu,e, se
exdulr liminarrfiente as do Norte e Nordes�e.,. .,.1

É daro que 'nem tôdas as emprêsas dess�s regiões:
têm 'essa possibilidade, como nem tôdas as emprêsa� i
diJ. demais regiões do país a têm. Mas é preciso que

çuidadosa[11ente se vet'ifictuem quais são as que apre�
��nt�m'. e�sa �os,sipili.dàde' "'+ �oÍ'ho 11 TIB_RAS e a CE

"PÁL:MA: É�ta"s! se pr_o.,ederem corretamente, podem
idivia.r ém f!1ui'lo ,a dispu:a pelos ipcentivos fiscais que, i
'or essa via, terão at.ingiclo a �píenitude de �eus'

(

I
Porque, pélo menos à mim, parece evidente que o'

,objetivo da politi�a_' de incentivos- fiscais é 'carrear:
;It!- .:. .'. I,

j;

',' recürsos pa/i.l. empr�endimen'fos que, po'r esta ou aqueljl
,

,razão, NÃO TERIAM c�ndições de' abri,r a po'upança
iivre, não tendo o meóor sentid'o ap'íicá-Ios também'

-h'
. ....

�m emprêsas' que, �or',sú'as ,condições inlrínseCil's, pos-
"

I ",' .'
"

sam no todo' (ou sobretudo ém parle). beneficiar-se do

aéesso a essas poupanças.

O Plano de Integração Nacional e o recentemente

anunciado program''a de apoio à agro-pecuária nas re·

!,jiões mén�s desenvolvidas
c

do País - recebidos sob

aplausos generali,iados têm como sub·produto uma re

êução à 'mefade �a massa de cruzeiros posfa à dispo-si
ção dos empresários industriais do Norte ê do' �or

de·ste. Isto, parece-me, é um fato indiscutível. .Se 'ludo

ficar como está, tendo sido reduzieja a massa disponível
e mantendo-se na 'melhor hipótese a mesma dema'nda,
�. daro que o acirram�nto na disputa dos recursos

remanesc.entês para projetos industriais será cada vez

maior; o que seguramente se irá .refletlr nos custos

de captação, em alguns casos já em níveis absurdos.

E ninguém me disa que a limitação pela SUDENE na

taxa máxima perlnis§ível tem qualquer efeito prático_
Que'ln mexe. um pouco-pouco, que seja - com essas

coi_;;as sabe que isto é uma" louvável manifestação de

pr'in�ípios, algo sôbre o. poético, que na prática não

ru�cio�a. O· n,e�a�i��� d� i'por fora" está' ai mesmo
,

1

à disposição' .de queni gueira. /

Tei;ricamente, .
ch",as seriam as linhas de, solução

il serem' adotadas. isoladõs ou de preferência conjun.
tamel1te,: I L!ma, que precisaria, de muita coragem,

s.cria em nova' ótjca, re.ver segundo 'critérios severos
, •

c' '"

\ '1S flrójet,os ind�lstriais' já ;aprovados em anos 3nte·
,

.

. \

.

' ri-cres ii, à fUI de SE'U and.amento; de sua efetiva vi:tbi·
,

,; 1 " " ,� ,

)idaqe, e d\')s c�pacidades empre�rial e moral delnons-
,

e(etiy:úi1ente, pelos resp(w.....,:e.·is, decidir-se,' Sô-
'. .'

-hre a" conveh'iênCia" tle 'sua continuidade. Quaisquer

prob!·cma.s
.

(lU di'ficuldaaes"'result�nte disto, seriam se-

c;;uramente em longo prazo \ c- men�s graves ,de que

a políiica do avestruz; dê, ei�fiar' a cabeça na areia f!.
.

.

." ....
supor que está co�. o COl"-pO iryteiro; escondido.

A' segu"da,' bem' :�aii simples, 'é.·exatament,e a de
•
'.. • ,i., ',),

'vir 9U��.ar 'pa1rÍl as empr,êsas, -;- que t�m'hi1m condições
'i' .

.
" .

v

f,ara 't.'!"tõ - r:ecu_rsq,s no
.

mercado ·de' poupança I iyre�

Que'r"�o'nform"ê T:'BRAS dem'or.1strou e 'CEPALMA, vai,I t,' no .' ,
' .),.. .J

demonstrar, nã'o. ·tem n�nhu." preconcei:o contra essas

'emprêsas. Pelo _contlário.

Mau,ríçj.o Cibllhres
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Cada vez mais se afigura a certeza
de que o futuro econômico' -de Santa
Catarina terá nas atividades que' se

desenvolveram." em favor do., setor
pesqueiro UJTIa de suas maiores fon
tes de rendimento. Estado possuidor
de um dos maiores Iítoraís piscosos
do País, Santa Catarina têm tõdas as

condíções naturais para que o seu

desenvolvimento seja. acelerado at1'a-'
ves .das providências que se tomarem
para, aumentar o incremento das ati

vidades p:esqueiras.
O poder público, dos mais respon

sáveis pela tomada de medidas que
venham. a beneficiar êsse setor, .la,
começou a agir no sentido de apro
veitar o excelente campo de rendas
que é a pesca, desde que explorada
racionalmente com o aproveitarnen
to das modernas técnicas que se ore
recem nos dias �tuais.

A transformação de Laguna no

grande pôr to pesqueiro do Sul foi
das maiores providências que o Go
vêmo já� adotou para dar expansão à

pescá 110 litoral catarínense. A con

cretização dêsse velho sonho deverá
em breve se tornar na realidade m-,

.

a de . domingo,
É geralmente conhecido o episódio

do deslumbramento com que o imor
tal criador de Fradique Mendes ou

viu', dec:�amados por Edual�do pra

do, versos' do poemf.\. '''Avesr de Ar

ribação", de .Castro Alves: "Às vêzes,
quando o sol nas matas virgens a

fogueira das tardes acendia ... " Diz

se que Eça de Qu�iro�, interrompen
do o seu amigo, exclamou: "Aí está,
em dois vérsos, tóda a poesia dos

trópicos!"
O qlJ.e, na verd,'1ele, fêz do po·:ta

têrprete da sensibilidade ela raça f0(.
térprete' da sensibilidade da raãa foi
o vigor eloqüente das "Vozes d'Áfri-
,ca" e do "Navio NegTeiro\'. E as es

trofes que tradicionaln;I,ente se lem

bram, recit'3.das mesmo pelo povo, não
•

ter�'1m sido recolhidas e identifica'
,das pela alma popular senão nos vi
brantes clamores poéticos de protes
to contra o cFtiV'eil'O.

Todavia, Castro Alves, celebrizado
na idade der 24 anos, quando falecia,

,

não o foi tão só .yel,'1s vibrações de
seu idealismo abolicionist.a, ne111 ape
nas pelas preciosas concessões que
soube fazer a: uma, época em que '0

poder da oratória e a ve-emência ·da
expressão prevaleciam n,'3. influência
da mensagem_ Se há razões para os

que lhe atribuem o êxito poétiCO aos

,'efeitos dêsses c;:araéterísticos formais

nd
JAPÃO TAl\'IBEM CONCEDE
TARIFAS PREFERENCIAIS'

'0 Japão concedeu formalmente t,'i�
rifas preferenciais para um tot�l de
95 ,países em

-

deser:volv:mento a par
tir de l° de agôsto,
Um comunicado do Ministério de

Relações Exteriores japonês infor
mou que o plano de redução de. ta
rifas atingE;! 892 artigos, dos qu,'3.is 776
fica) ão isentos de 'direitos de impor
tação e os demais se beneficiarão çie
uma redução tarifúia de 10 a 50%.
Dez artigos produzidos por países

em ,desenvolvim,ento, inclusive a SÔ�
ela. natural '�m bruto e derivados d�

petróleo', fOI'�m .e·xcluídm;' contudo da
lista em virtude' das medidas ele pro
teção às indústrias do p·aís.

A. chancelaria calcula que· o regime
dp tahfas preferencials r'2duzirá ,em

2 '800 milhões de yens as arrecada
ções ad\J,'1neiras relatiyas ao ano' fis
cal que termina no dja 31 de mal1ço.

ACÚRDO pO CAFE
O presidente do Instituto Brasilei

rn do Café, Sr. M�.]'io Pp'11'oPc1o de
Faria e Silva, f�rá nos próximos dias
uma viagem de contato e observa
t:ão aos países produtores 1,'1tino
�mericanos, O objetivo é tent�r fi-

contestável que todos esperam, vin

do abrir excelentes perspectívas ao

desel1'volvimento do 110SS0 Estado ..

A criação, por parte do Govêrno
I
do

Estado, de um órgão encúregado de

oferecer condições ao melhor apro
veitamento, das atividades pesqueiras,
o Grupo Executivo para o Desenvol
vimento da Pesca - Gedepe -

, foi

outro passo de significativa impor
tância tomada pelo poder público
que num futuro bem próxímo estará

dando seu trutos em beneficio .de um

maior progresso da terra catarinense.
O Minístério do Interior dará sua

parcela de corrtríbuíção aos esfôrços
díspendidos em favor do importante
setor da nossa economia, deterrnínan
do a Sudesul a realização de estudos

,que levem à definição das diretrizes
da comercialização, industrialização
do pescado nos três Estados sulinos.
A medida, que deverá ser posta em

prática' ainda rio corrente ano, vira

certamente pôr· tel'm� ao desequili
lJl'io que se vem verificando na eco
nomia pesqueira; sôbre 'a oferta e a.

demanda ao produto. -

,A -grande . soma de recuses que es

tá sendo canalizada para a captura

c índnstriafízaçãn do pescado, graças
aos íncentívcs fiscais oíerecídos pe
lo Govêrno para aplicação nesse es

tável setor poderia' vir provocar um

grave desequilíbrio na economia pés
queira se medidas dêsse gênero não
fóssem tomadas. Felizmente o poder
publico está atento e ao primeiro. in
dicio de que alguma dificuldade pu-'
desse vil' a entravar tudo aquilo. que
vem fazendo para oferecer maiores
oportunidades ao Estado, adota uma

providencia, . que garanta à continui
dade do processo em andamento.
Tudo está' sendo encaminhada pa

ra trarisí'orrnar a atividade pesquei-
. ra ele Santa Catarina em fator de re-_
levante valor ao seu desenvOlvim·en-,

- to . .Juntamente com a atenção dispen-
.

dída
.

pelo poder público a esse ra

mo da economia, também a inicia
tiva

_ privada I está colaborando, im
plantando emprêsas pesqueiras com

'o aproveitamento dos incentivos fis
cais do írnpõsto de renda e que' num
futuro bem próximo irão' dar sua, va

Liosa parcela de contribuição para Ie
var Santa Catarina à posição de des
teNue que ela tanto vem procurando
alcançai' e que bem .merece atiugir.

dos versos, n�m assim �e deve gene- volvendo após, das praiaS cérulas,
ralízar o conceito, quando omita a brilhante, 10 perdão".
beleza de SU,'1S intagens, que consti- Castro Alves rep.resenta· o idealis-

tuem, por dizer assim, engastes de mo das g.erações 'de há Uln século, e

pérolas na ·clava que brandia contra mais, O hum,'3.l1Ísmo humanizava os

a escravidão 'e a imp�edac1e, ., jovens - na' expressão dum psicólo-
Da p,rópria' alma aberta à estesia <'go de ren'ome - e o horror a qual-

cantava ,que ,era, "a borboleta . que quer fmma de exploração, inêlusive
espaneja o pó das asas lúcidas, dciu- a do homem pelo homem, gerava a

rad'ls. "
e sentia que "Deus para solidariedade social,' a . despeito de

o poeta o céu desata, semeado de lá- todo individualismo,. pórqu� êste se

grimas de prata". Moço, nutrindo um radicava .)sobretuào no conceito ele'
grande id2al humanQ' fae�� a�, ,:rlt-uál./'-a',,, .;yalOl:, espir;itu,'3,1 e cnãGi se conf�dia:
exploração do tra'ba1n'ô "e'scl':3.\fo era: . com 6' egoismo. Os' dias de Castro
vergonhoso desmentido à civilizaçã'o, Alves eram qquêles em que se con-

confiava na fôrça espiritual da Cruz, fiava à fôrça das idéias a s,egul'ança
anzol com que "nós vamos no mal' da civi]i.zação. "As idéias triunfam
fundó pEscar almas' para "Cristo,' eril' mais que "a_s ,'3.rmas"" dissera, no seu

todo o mundo", "Colombo", Araújo Pôrto Alegre. "Eo-, ,

I
Quatro anos antes de morrer, Cas- lo do pensamento", O livro era para

tI'O Alvés se ,isolara .numa fazenda de �astro Alves o fole espancador das
propriedade de sua familia - e ali trevas duma mentalidade qüe con-

pretendia terminar "Os escravos", ceituava o trabalho como condição
Osares campestres lhe revigor1'lvam á de 'inferiortd,'3.de social, e, pois, coisa

alm�, e o corpo: para negros apavora;dos e discipIi-
"Amigo! O campo é o ninho do poeta .. ,

nados sob o jugo dos escravocratas.,
Deus fala, quando a 'turba está quieta Daí� êsfes versos que ·ficaram cris-

I '

Às campinas em nor".'� lizados .na consciência dos que nUIl-.

A solidão seria o seu mundo par,'3.- ca perderam o sentido duma civili-
disíaco: "Vem comigo cismar' riso- zação peculi1'3.r a um povo c;:ujo' de��
nho e grave; a poesia. - é uma luz·. tino se funde ,no ,idealismo espiritúa-
e a �lma - uma ã've". Todo o seu lista' da socisdade' J.:),rasileira·
ser es�ava elevado ao Criadcir de tu- "O livro, caiD<�o ria: ,alma,

.

do o que é belo: "A Ij1ente leva (.3.,
É germe - que faz a palma,

prece a Deus - por pérolas e traz, É chuva que faz o mar".
"

Gustavo Neves

econômica
xar uma posição comum do bloco,
antes da reunião da Organização In

tel'naci.onal do Café, em Londl�es, a

partir de 9' de agôsto,
Na qU1'l.I,idade' de ma,ior produtor

muD.:iial de. café, o Brasil proçura
reunir fôrças que' permitam aos 'de
mais paises lutarem contra os inte-'
rêsses das nações consumidora,\, ji
deraJas pelos Estados Unidos, e. que
pretendem, habitu,almente, fixar, lar
gas cotas de exportação. Isso aumen

ta a oferta, com a consequente bai-
x'a 'de preço!:! no mercado,'

,

A Colômbia já se m',mifestou favo
rável a uma alianç,'3. corn os' brasilei"
ros, e s·s acredita ql.xe os demais paí
ses latino-americanos não procede
rão de maneira diferente, Na opinião
de:;: observaclores� os produtores s6
tendém a lucrar com esta conjuga
_ção" de fôrç,'1S. As n�esmas fontes
dissHam que é possivel espérar a

união. ele todos os países produtores
de café, pois �ssinal:am uma decla-.
ração cànjunta em Í970 no Rio,

PRAZO IVIAlOR PAT�.A 'O PIS
O Presidente da Federação das In

dústrias do Estado de SRO Paulo. Sr.'
Teobaldo De Nigris. informàu ter s9-
'licit,'lc1o à. direção da Caixa Econô
mica Federal a prorrogação do pra-

.

�::�-__ .)�H, '

zo de pagamento' das' cotas do Pro
gl'ama de Integração. SociaL,
A medida: 'se justifi.c�ria ,segundo o

Sr. De Nigris pelas, dúvidas que ain

d,'3. existem entre os empresário�_ a

respeito da inclus'ãü ou não do IPI,
no faturamento d�s emprêsas: Outra
difÍculdade alegad,a, pel? empreSf-'
riado refere-se .aos qU,estionarios a

serem preenchidos quando do reco

lhimento ,pois' "ainda é muito difí
cil encontrá-los,".

,
"

EXYOR'l'A()AO OE' CARNES
OS ,empl'esáTios 'brasile,irÇls. que

'pa'l"ticip,'l.rão da reunião do Comitê
d? Exportação de Carnes da ALALC,
marcada para· segunda-feira, em $ão
Paulo, 'pedirão. o referendo do orga
nismo para a criação de um bloco
fOl'l1'1ado pelo' Brasil, Urugu,'lÍ e Ar

gentina que visa a 'evitar concorrên
cia de preço nt1'e os três países no

macado i)1tern(acionaL
A informltGfto é do presidente do

'Clube elos 'industriais da" Carne do
Rio Grande do Sul. Sr,' Fernando
FetTeir�, esc,lareceljlPo que f1 idéia de
criAção do bloco já tem 'alg:uns anos,
mas' que só 'ficou fortalecida 111ft reu�

'Dião não 'Oficial de ,empresarios do' !,
Cone-Sul, rea1izada na semana.

paf)sad'3. em Montevidéu .

I ,

POLíTiCA PARLAMEI'iTAR

HORA DE·HARMOlfIZAR

.

O Governador Colombo Salles parece fel' vencido

o primeiro, grande round polftico de' seu peniodo go

vernamental ao contornar, pelo menos de momento,

à crise que se prenunciave- grave na bancada arenista

com assente na Assembléia Legislativa. A maneira co

mo o Chefe do Executivo conduziu o episódio deixou

claro sua' firme· disposição de manter unida a agre:

'miaçãO' majoritária, àinda. que impondo eventuais sa

crifícjos de idéias e de posições de líderes partidárias.
Quando reuni� pela �egunda vez a bancada no Palácio

dos Despachos, na última sexta-feira, o Sr. ,Colombo
Salles tinha diante de �i uma situação das mais em

baraçcses: uma bancada par-lamentar notoriamente di

vidida, entre o Presidente da Assemi:lléi� -'. pivot dos

acontecimentos - os que 'expressamente se rel;I(�!a.
ram contra o compo,rtamento do Chefe do Legislati"ro
e os que, embora também fizessem restrições a, tal

I
com-

procuravam uma al>ternativa menos radi

modo de ver Imais sensate. Ao término do

.ertemente,
cal e a seu

,

encontre, no entanto, o pêso da mediaç�o do Gover·

l1ador ficava pate!1tead� no ;nten�imen�o mais ou me

!IOS uniforme de que se deveria distribuír entre todos

o. sacr iffcio ca: re.núncia, e buscàr, daqui para a freno

te, a reabilitação da bancada,

Talvez não seja ainda desta vez que a desejada
;li1rmonia da Arena sej a obtida. Mesmo os mais en-.

I

.usies+as ,pregoéiros dêsse ideal partidário, aliás, re-

conhecem que há ainda um longo caminho a percorrer

neste sentido. Mas' o episódio serviu de .experlêncla
para que ·no futuro se eucamlnhe melhor a 'represen,
tação situacionista. E �eixou, como lição, a certeza

de que o divisionismo alicerçado nos antigos esque·

mas políticos poderá ser fa'tal sempre que estiver' em

jôgo interêsses pofiti�amente relevante e as fôrças in·

ternas do partido não se COmpênetrarem com isenção
de sua responsabili"dade para com a cóesão partidária.
Nem sempre, durante .0 affaire ora', contornado, os de

bates se 'Cindiram' ao tema centrá I que seria IJ 'posição
àssumicla, pelo Chefe d� Legisla'tiyo, considerada in.

!oleráv�1 por grlJpos arenistas. Em várias oportunida·'
des, pelo menos, o que' .se observou foi o renascimento'
rias antigas siglas, fazendo com q�le a busca da pos·

" �.

sivel solução se (;ondiciona,ss.e,_també,� áos il'lferêsses L.
de.Jas '�!;!(o_rre!'t�s. ,�Is�o· S?: .n'1,.o,., }��ilslonou resulta�9t O I

m�gaTivos em �irtudê dà prontidão cgm que agiu o Go.-1'
r

vernador Colombo Salles e a compreensão que, na ho,

'.I-a
_

exata, tiveram gregos e troianos.
...

,

Na evolução dos acontedmeiltos importa ,consi,
derar, agora, o problema da escôlha do nôvo freler di

Arel'!a. O Governador Colombo Salles, mais uma vez,

terá a resp'onsabilidade de buscar o equil,íbrio part.i.
dário, indicando para ocupar o pôsto UQ1 nome que te.

nha ao mesmo tempo condições intrínsecas de líder e

c; necessário livre trânsito '.entre os compan�eir05.

Prestígio

Ao nôvo líder. competirá, doravante, o ajuste da

máquina arenista. Se a unidade do partido é (Tleta que
,

' •

/..'j.. J; "

deve ser persegu.ida sem atropelos, com moderação ,a

ent$lndiménto, "j'sso impõe' atuação perseverante do Ií-
.

der visando' conduzir aos fins dês�iados e abreviar se

possível. '0 alcance dessa importante meta. Daí 'a re

levânci.a da missão que os parl.amentares ar�nistas
r:l!'con'heçendo em parte sua' falta de· condições para

decidirém sozinhos .- atri.buiram ao Governador cata ri·

nenses, de.' indicar o futuro, líder, da bancada que lhe

;'0 Legislativo estadual.
,_.. "

o·ferece cóbertura Não há

dúvidas de que ,na dependência da maior' ou m.enol'
capacidade de comando qUe vier a ter ó nôvo líder si

hJacionista estará o êxito' da. harmonização interna !cio
par�ido.

o Deputado Milfon Oliveira, que representa are·

.giãó ·de' ,Tub'a'rão, sentia-se ontem muito prestigiado pe.

los 'companh:�i.ros, durante a visita, que fêz àquela área

o Governador Colombo \Sall�s. Uns dez parlamentares
estadua'is, 'atendendo apêlo seu, participaram di r�.

I
_

cepção ao Chefe 'do Executivo no sul.

Eme�,da
r·1--,.

A comissão especial incumbida de' apreciar a emen·

da constitucional de autoria do Del;lutado Waldir 'eu·

zatto do MOS, que ,?bjetiva rever o critério' de remu

neração dos clIlI1selhelros dó Tribu�al de Contas, es,

colheu para, 'relator o deputado Antônio Menezes Li.
I

ma. Em 10 dias, a contar d� quinta.feira última, o par-

lamentar o'posicionista terá pronto seu parecer. Não

ti preciso acrescentai' que êste será 'favorável à' emen

da. A decisão do plenário é que I')ão se pode ainda

prever,

.-
"

.' , )

Sérgio ,Lopes,
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ular :pesca 'no põrlo ·e·,.··',···'·" uu
,

,

Anunciando que a prin
cipal meta de sua admi
nistração é' a implantação

, da Companhia de Pesca do
Pôrto de Laguna,' visando'
a instalação de uma in
fra-estrutura 'racionalizada
.de pesca na região, foi em- ,

possado sexta-feira' na, Ad
ministração do Pôrto de

Laguna, 0\ nôvo Superinten
dente, Brigadeiro Junot
Fernandes Monteiro, 'que
substituiu o Sr. Zacarias
João Vieira. Ao ato com

pareceram o Secretário
Bandeira Maia represen

tando o Governador Colem
bo ,Salles; o Professor Saul
Ulisséia Baião, de Laguna;
'o Prefeito Dilnei Chaves

/

:J

/ ,

< ,

mar Ghisi, além de conví-.
dados e }l!iprimsa.
Na oportunidade, o Bri

gadeiro Junot Monteiro de
clarou que é sabida a ím- ,

portãncia da implantação,
racional do' Pôrto de Pes
-ca de Laguna, já decidida
nos altos escalões da híe-

rárquia administrativa. Após
discorrer sôbre o árduo

Cabral, de I Tubarão;
Deputado 'Federal

'J

e o

Adhe-

posso objetivo, que é ver,
o mais breve possível, a ci-.

dade de Laguna fazer mais

história, ten'do a �rimazia
da implantação racional de
um pôrto de pesca e enga
j ada no) acelerado proces
so de desenvolvimento do

j
I'

�

'I.

'v ' serem removidos, o nôvo
, Supenintendente, do Pôrto
de Laguna declarou que
precisa da colaboração de

todos, e "á garantia desta
ajuda, nos dará a certeza
de. que a .qualquer momen
,te encontraremos 'o apoio
indispensável, que nos dá-
rá fôrça 'no caminho de

)

;

caminho a

problemas
percorrer, os

e obstáculos a
_I'

f
f·

, '

;.: ,fi!:

A [IAe-EAJARI'flEI151:' REAPll[A
�'SEUS RE[llR505 E ,§LgnIA' [AlARinA ,

�FDRTlIlE[E fi E[fJnOmIA 'DO ,E5TAD'O '

"

I
FAUDRE[E '11: 'DnOSe

' ",

,I
E�U:JflA.5: pE.JA 10 III [êlJR8In�J15f�*

I
Brasil".

,
"

,

Na qualidade de repre
sentante do Governador
Colombo Salles o Secretá
rio dos Serviços Sociais. re-

.

corÍiou suas atividades em
" . ',/ "I

Laguna e frisou que o nó-

vo titular qo Pôrto de Lil-

A FALA
J

OFICIAL

elA CA1:l\RltJENSE
Dl CRÉDITO, FINANCIAMENTO E iNVESTIMENTOS.

, �'

.' * ii uenUD' nAS 41 RliÊn[JA5' DO R.D.E.,
� � I

j I

'"

r, Via ,Embraiei

•

o Presidente do Instituto. de, Previdência do Est

d? de Santa Catarína, Sr. Luiz j\lbe;to Cerqueira Cir

tra, baixou instrução normativa estabelecendo nôv

horário de funcionamento' ido IR�sc,' objetivando m

lhor- atendimento .

aos seus benelfcíáríos. /1 partir
'amanhã; o Departamento' de Assistência Médico-Soci
'e o Departamento de Providência . d� autarquia pas

sar�o a luncio.nar �m jornada especial de trabalho,

iivididos em dOIS turnos diários: das '8 às llh30m e da

LAGUNA PARTICIPA
13 às 18h30m. por sua vez, o expedíente do Ipesc,

-c,
segunda a- sexta- feira será das' ,i2 às 18h30m.

Falando a O ESTADO' o

'L' S'
, ",'

Prefeito Saul Ulisséa Baião �r a-O' V ,1IlCe'n" !II Va Iabordou a criação da Çóm- II'
-

ti
panhia do PÔÍ'to -.de Pesca '

I
de Laguna dizendo que, te' t

·
'

61::;:��- :�n:�:t� .,'.'. �o",�I,��m ��d�!�", e-a in"u�!!�
pação simbólica, prática- mais tres apartamentos,.O' Lar, São V;icente de paj�mente. Participa a muni. ,'comemora /no

.

p:róximo dia 19 � passagem -do 610 a

cipalidade , do empreendi- versário\ de -fundação da entidade, A, missa es

mente, com 'tudo kquilo marcada para às 19 horas na Capela' do Divino Espír
que, estiver ao seu / alcan- "to Santo e, será celebrada pelo Arcebispo Metropolít
ce'e com o necessário à no, Do:n Afonso Níehues. Para às 20 horas está

p,r�sua 'implantação.
' /

gra�,"tda à tna:lguração �e mais ���s apartamentos
, Finalizou dízendo acredi- entidade, localizados na Avenida Hércílio Luz. Ao

t,ar que com nová, adminis-, -atos de ceinemoração do 61° anivet$ário de fundaçã]
tração o, Pôrto de Lagunã= -. " 'do.. Lar -São,. .Vícente 'de Pàula e",farãü: presentes autocrl
,"terá um nôvo desenvolvi- dades 'e convidados, além do" Governador cOlombjmento, o que trará amplos Machado Salles.> Arcebispo Dom .Afdnso Níehues e

benefícios à Laguna e até, ,Sr. MJrio Altenfelder: Presidente cia,Flmdàção Na�io
mesmo ao sul catarinense. nal do Bem-EstaF do Menor. ,

.'

I
O problema da pesca está

guna é. amigo-do Chefe do

Executivo e seu candidato

pessoal' ,para o cargo, a

quem confia plenam'ente
para o impulso e dinami

zação da companhia." 'Res

saltou que a Companhia
,de Pesca do Pôrto' .de La

guna, criada pela Lei 525,
teve como idealizador o

,engenheiro ,Co�ombo Salles

quando dirigia o Departa
mento Nacional de Portos'

e Vias Navegáveis,
Finàlizando suas pala

vras o Coronel Bandeira
Mai� traduziu as palavras
do, Gover:nador Colombo

SáUes ao \ Brigadeiro Junot

Monteiro, dizendo que "La-.

guna .é o meu bêrço natal'

e Santa Catarina é' a messe

de meu labor. Não trabalho

só, (sou homem de equipe
e todos é que poderão Ia-

zer um pouco em favor I

desta rica Santa Catarina.

Confio �m seu" trabalho,
ardbr e entusiasmo, :llém
do seu' tirocínio' administra
tivo .. Abro, um crédito na

coluna contábil da confian
ça pelo dinamísmo 'que
sJ!i ser cultuador".

sendo encarad,o {como p'i'io-
, ,

rit'átio pelo Govê�:!lo Fede
ral e b1u�to se eSp'e�-a da

quilo que se �riAr aq1,Ú em

Laguna".

11-7

14-7 - 2.,15 hSf _; Jrasil X Tchecos
, ,

.�

18-7 - lS,OO h$;-- Brasil x Ipgoslávià ,

-

1-'

21-7. � 2t15 hs. _; Brasil x Hungria
.

/
I

'

2�7 - 17,00 h�. - Brasil x Paraguay
(

28-7 - 15,00 hs. � Brasil x Argenl�na'
31-7 -,15,00 hs. -'Brasil x Argenlin,a

I "

,:
,

Vigarista lesa os
beneficiários: do Inps

A\ Superintendência Regional 9'.? Instituto Nacíona

.de Prevídêncía Social em Santa Catarina distribuiu na

, ta' alertando os benefícios d,':l. autarquia contra a

ati�dade de determinado índívíduo '(jüe; -dízendo-se agent
do

lN.PS, ":stá Cl;ng�riando.. írnportáncías que c�ega
a casa de Cr$ 30,00, para tínancíamento de. empréstím
ou para pagamento de taxas de seguro; que serão bre

vemente pagos pelo .Inps", EsciaT�ce .a nota informan

do' que esse individuo está agindo nas' localidades d

Estreito e
.

Capoeiras e nos IIluriicYpios de São José
. Palhoça. '

.

Aos beneficiários' abordados pelo vigarista a Sup
rintendêneia Regional solicita que proceda uma de

_' núncia à Delégacía de Polícia mljtt:;;, próxima, pois nã
existe funcionário, do Inps autorizado a receber qua
quer ímportãrrcía dessa natureza."

-

CARRO
.'

,ANO

Corcel 2 portas Std. '1O

Corcel. 2 'poriás Luxo'
�

69

Corcel 4 portas Luxo .,J ... ',;;)-- . 69

Esplanada 68

I Simca 66

KomlJi'
'\" �5

Kon'lbi
' (':1

69

Itamai:'aty "t, • 66

Itamarl'ity " 67

Aero Willys 65

Aero W}llys, 67

Aere Willys
,

68
I Volkswagen

. -, '(
67

Jeep ;/ '" 66

F-600' - D,iesel, 62
F-600 - Gas 62

F-350 68
"
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merlca
. E' hoje, fiFla.l�ente, a.

- b�t&lh�
.empolgante d\1 segunda rodà,d� dQ
returno, reunindo, no �stádi,o "'Q:r�
Iando Ecarpellt", à tarde, duas das

maiores expressões do' esporte, de

Sant,'1, Cªtªrtp,ª. e' quase, em �QdJ?S,
o� tempos;' fI:llute I;i I freJüe, ,t�l;lí
:p:raporeionaclQ :.es,Petáculos �e
técnica e' combatibiltdade,. muitos.
dos quaís 'estão'. ne:m' 'vivos. ainda,
'na. memória dos, esporttstas. .',.

"Amu?s jog� �.U.P1� c'ªftadà cli-,
Ji(;}il, até mesmo par;l\:Q Figueiten� ,

se que contará :córri' dois "\na,!iÍdi;
oaps" preciosos.. o'. campo. e; ,' .. si,
torcida.

"
VaIo América procurar co�

var '8, sua invencibilidade que vem
d�' muito. a�tes do Campeonato.'>
Êle ç'on;e:gutu passar incolune pai'"
todos os seus adversários na' prí
meíra parte do Campeonato e ei-
10 no. pedestal, díspôsto 8" nêle $on
tínuar . até o final, do Campeonato,
ti que lhe valerá a conquísta.: pela
quinta vez, do galardão máxímo
e a honra de representar

'

Santa.
Catarina, no Brasileiro de Clubes'
que a Confedera9ií.6 BtasileiI:a d,�
Desportqs veql de instituir e vai
promover pela primeira ve�.

" "
.

"O cartel '''amérfc,i1no'', - realmen.-·
'te digno dos loüvot�s mais entu:'

. '

Esportes
\

./ , ,
,

invicto eu renta

)
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voei SABIA
IND'. E COM. pE ,��F�IGERAÇAO "'TDA. QUE, TOMAZ FABRICA o MELHOR EM'

F A B R I e A B�COES FRIGORtFICOS: GELADEIRAS
RUA, SÃO JOÃO BATISTA S/No COME;RCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
FONE -30�5 -,- CAIXA PO.STAL 775 FIAMBRERIAS 1<; SORVETERIAS.
FPOLIS S. e. CÂMAllAS FRlGORíFICAS E AINDA INSTA

LAÇOES PARA BARES E LANCHONETES.

SÃO OS MELHORES POROUE TOMAZ
GARANTE O OUE rAZ

Lícinho as baixas do jôgo contra

6Avaí, 's� melhorarem poderão a

tuar.

AVAí EM CRICIUMA'
)

Em Criciúma, como partida que

é segunda da rodada, em impor- '

tãncía, o Avaí enfrenta o Próspe
ra.ra: Um compromisso difícil pa
ra os pupilos. de Nélinho que es

peram .contírmar a vitória do tur

no, ainda maís: depois da bela a

tuação de quinta feira sôbre o'

Figueirense.
,

i
.

,

O Avaí deverá alinhar o mesmo

time que derrotou o Pigueirense,
ou seja Egon; Mirinh?, Deodato,
Moenda e Paulinho'; Rogério e

Moacir; Dailton, Cládio (Cavalas
zi ) e Carlos Roberto.

.

{ DEMAIS' JOGOS

Completam a rodada os seguin
tes jogos:
Em Brusque - Paysadú x Ju

ventus
Em Tubarão - Hercílio Luz �

Carlos RenatÍx
Em JOinville - Caxias x Ferro

viário
Em Blumenaü

Internacional.
Palmeiras x

�

!
L.-������������

,

.. �

.

('siasticQ�. . Bs,t:re:ot\ nQ. Ca)n�I?Qna
to j,og�MQ na: ci:q�C\e �e ,13illSq,U�
quando i:m�ôs 2 ,x�o àQ, ca:i-lQ� Re'
nauxe .. �� segunda rodada .atuou ..

em casa e por 1'� O '<;l,errotou 'o

,�'�u tne,�IUq ", adversaI'iO. �e "�lO,je,'
. que vinha de umá. vitória .sõbre

�,palmeiras, no ,r�dú�q ,dO álviV'er-,'
de. Na: rodada númerr; três, .jogou
�m Blumenau e não fez .melhor
que, O Figmiirense; pois. empatou'

-, pai i x l: perdendo, assím,'. seu
.prímeíro, pont,Q, Nâ�roda:da s�e'g1i.i;n
,'t�, fêz' sua tercelra p,'J,rheia . "nos

. ,'domínios·, do aàver��rio .. ..:..: o' Pay':
sandú, : vencendo por três.' tentos á. .

zero. N'a S.a volt�" dó' certame, "re- .

, .• _., '
• c· •

-

\.

beu a , visita. do Interngcíonal que
'nãro resístíu � .toí derrotado por
·3 'x 1. Na sexta. rodada, enfrentou
o .ferrovrário, em' Tubarão,

.

conse
guindo qérrotar' o éa:inpEl&o do ano

p�ssado por 3 x I'. 1\ seguir veio
o _jôgo COUJ, o Barroso em

-

Joirivii
le, e nôvo escore de' 3 x 1 verifi
cou-se, 'ainda ravorãvel

" aos ru
bras. Na oitava rogada,' o Am.éri
ca foi' até Rio do SlP e conS>!}gUiu
eri,lpatar sem ,8,bertur� de conta-
,gem com o Jilventus. Na. 9.a roqa
dá não saiu de Joinville; e enfren

. tando '0 Hercílio Lu�, cl,errotou-o
': pór ? x. 1. Veio o' jôgo com, Olie flo-

ríanopolitar. )8., coro América im

pondo-se ao Ava�· por 1 x O. Na'
l Là

.

rgdada os rubros descansa
ram e na; seguinte, decidindo a' li

derança, em seu chão, o América

derrotou o Próspera. por 4 x '3, pa
r�, encerrar Q turno com um eI?
pate diante do Caxias, seu maior

rival, não tendo" a' pugna, que foi'

no campo do alvinegro" acusado

tentos,
Como se verifica uma campa

,

nha 'e doto do adversárío. fie hoje
do Fígueirense.
Este; mesmo

.

assim, acha, que
vencerá a contenda que será das

mais empolgantes, promete de su

perar " todos os recordes de bilhe
teria em 'jogos • do Campeonato .

QUADROS
/
Salvo alterações os dois, times

poderão apresentar ,as formações
que segue:
AMÉRICA - Geraldo; Celso Ca-'

bral, Ladinho, Fíorezí e Bebeco

(ou Alvacir); Hamilton e Paulo
.

Ce�'1l'i Vado, Ciquinho, Romualdo
e João Carlos.

.

FI(_}UEIRENSE - Ág'uia (Joce
ti); Pinga, Fernando, Beta e Ar

�old(); Pelé e Jair; Caco, LulÍz E

werton, Sado. e Mazinho. Águia e

; i' ..

Vitória do· ftvaí repercute na Cidade
-\. �

'.�

. R.epercutiu agra,dàvelmente em

'Old':l a cidade, princiW'llmenbe en

'''8 GS avaianos o trillnfo espeta.
',"l8.f .conseguido na, neite .de quilJ.
:'1 féir'a pelo "J..eãó da ")Inã'" na

U>6Ieja: que sustÊm�ou conU,'!!. Q

Pigueirense, 'àchãndo. todos ql,le'
n I X O. estêv,� muitp longe da

�1'?.duçãQ fIel d,a luta, sa'6endo�se
�"e oitenta por cento das ações,'
"-" ne,.tencer:;J.m.
"

RrTJmente, foi uma atuação e

t)'lnto dos alviazuis" que noje
tentarão derrotar o Próspera co

ima fizeram no turpo apesar' das

agQra
.

,"m tantos pont<)s no passivo.
Pud",ria eStar 8,0 lado do líder

ou de. vice-líder na classificação,
Foi 'a vitória 'da técnica, da harmo

nia conjuntivà; e da" fibra, coril to
dos os astros com 'o pensamento
fixo num só objetivo: v,encér bem,
",omo)o pizeram para satisfação,
de sua torcida.
Ao Figueirense" que não est�ve

1)em, Í'�stou Q consolo de ter s�do
lutador at� o fim, lévando a pugna
o del'ra,dei.ro apito do juiz, sem

um sQ, insta,nte recor,rer a violên
cia e a qesleald,ade para, tumul-

"",- ..

''';'lté�''1, com os ericiu- )

" didiando a partida.
'ir' ']reL o autor do gol, sem dú

vtdfl. .o mais bonito que' vimos_ no

Qampeonato, merec,eu ás hon

ras máximas da partida com um

desempenho estupenda' secunda

do por MOÇ\eil' que p.l:'ogride de
irHl:(l para jogo, Uma defesa bem;

lutador,

., \

"PJlEDIBEN$ IMOBILIÂRIA LIDA.

:<_"

'I�
1:

,I \

l,"�-"--, . ,

,,;' -, -.,.,

i

Il.��

,·:t·',:"mn quem na Capjtal é o

"''l'?lhor

Pelo que se observou, jogasse
sempre assim, o AvaÍ não estaria

Rua dO$ Ilhéus, 8 sala 92

A, CHAVE DOS 10MS,. NEGÓE,lOS,
LOTEAMENTO CAMPIRÀS

FinanCiado em 24 meses sem juros
'ferrá é ferra quem comprar nã.Q erra

._-_._----_.

§ )

��-_.._---

---"...,.,. -�--_-..---

tuar o ambiente que 'poderia a

";81-)ar desfavorável para o seu li

vaI.

Hoje, contra os vices-líderes, que
no mesmo dia, à tarde, lá em

lages, conseguiram derrotar o In

ternacional por 2 IX 1, o time\ a
vaiano vai te�taT r�edjtal' sua

"Derformance" de transanteontem,
"'ocurando llma vitória, que, ce1"

tamente irá renovar as esperanças
da torcida do azul e branco de

a1cançar uma dj'1S priJ;neiras co

locações.

SSS forma
sua equipe de fulebol

Reunidos· na noite' de têrça-fei
ra Última, os servidores da Secre- I

tarià dos Serviços Soci,�s organi·
zaram' o seu Clube de Futebol de

Salão.
Na mesma oportunidad.e elege�

ram a primeira Diretoria, a qual
ficou assim constitu�a:
Presidente de Honra - Coronel

/
'

Marcelo Bandeirfl. Maia.

Presidente - Dr. Arestino José

de Campos
Vice Presidente - Lauro Rupp
Secl'etãrio '- Waldir Pedro Del

Prã. Netto
Tesoureiro - Major Otília Alves
Relações Públicas Arnaldo.

.

Goulart
Treinador - Dr. Hamilton Platt.
A Diretoria está, "no ITlomento.

empenhada na aquisição' de jogos
de camis.as e demais material es

portivo para futuras apresentações
da equipe.

"

/

apil
Vitória do Cupido adia
decisão do campeonato

" ,

'" Perante grande. .públíco, tivemos'
na rioite de sexta-feira o Clássico
sálonísta da ilhà entre, Clube Do

ze de Agosto e Clube do Cupido.
Para o Doze apenas um empate
interessava enquanto que para o

Cupido somente a vitória lhe da

ria condições para disputar uma

série extra, pela decisão do título.

o PR�MEIRO TEMPO

-

Imit�izando Joel,. pa1'a a marca

ção de Tamino, o mais perigoso
jogador do elenco tricolor, notou

.se desde os' primeiros movimentos

de que a pr,eocupação do treina

dor dozista era ",'1marrar" Tamino,
deixando Jipão' isolado no ataque,
na Juta inglória contra os dois za-'

geleIras do Cupido. Aos 8 minutos
o Cupido já havia atirado cinco.

bolas ao arco do_zist('t enquanto
'/

que o Doze nada de objetivo ha-

via, conseguida. Ma� o treinador
Rózendo Lima, mostrava-se satis

feito com a disposição de seus a

tletas, pois ficava positiv\'1do ai

a pf'eocupaç�o maior de' manter

o empate. Aos 13 minutos, o Do

ze perdeu a primeira e grànde
chance de marcar. Jipão lançou
Joel em excelentes cdndições, mas

o �iro partill s,em direção. E com
o Cupido melhor no ,'1taque, o pri
meiro te�po termÍnou.

O SEGUNDO TEMPO

Com a mesma formação as duas

equipes iniciaram a fase fÜl,aL
Para os dois treinadores tudo ca

minhava bem. Com o Cupido 'mais
)

objetivo no at,'1que mas com o.

Doze formando excelente barreira

na sua defensiva, o jôgo çaminha
va para os últimos dez, minutos

quando Silvio cometeu falta assi

nala<\'1 em cima, pelo aPitador.
Reb�lou-se o jogador, sendo en

tão desclassificado. Deba entrou

ep1 seu lugar. O nervosismo ntlft\l.
crescente assutador foi tomando

conta das torcidas que não tive

ram a rigor grandes momentos de

vibração. O jôgo tornav(.L-se mais

e mais dramático. As duas torci
das viviam o' drama das duas equi�
peso Tudo era expectativa. O Do

ze bem na defensiva e o Cupido
melhor na ofensiva, sem grandes
ch,'1nces. Aos 18 minutos, Tamino

- cortou um avanço qozistll- e ati"

rou fráco. O arqueiro Maurílio fa·
lhou

.
e o árbitro bem colocado

maréou incontinente o tento já
que a bola havia atravessado a

linh,� fatal. A toÍ'cida do Cupido
explode de entusiasmo e a quadra,
é invadida pelos torcedores nias

logo a seguir evacuada pela pron
ta atuação da polícia.

.,....i -

Vej� co.m 'q\luntas pl.acas LANYTAL NYLON faz um ambiente;

LAN\'1':\L NY1:"ON é carpete em placas de 0,333 x. 0,333 M., sendo. � .for

rqção prefetid3 nos países mais adiantados do mundo. É isolante acústico e terri 12

lindas cÔres. ,Agora, também, em ])rolipopileno, e ... co.m preço. genial. Um pro.du'to.
da Algodoeira Lantien Ltda.

'

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: DURIEUX SIA _. Co.m. e Rep.
Galeria Jacqueline, loja 4

fones: 2182, 4187 e 6617

Florianópo.lis -'- SC.

'" OS. ULTIMOS MINUTOS

ijl

Os dois últimos minutos foi de 11'

intensa sensação. O Doze em bus- � i.

ca do 'empate e o Cupido tentando Ir �
, 1"-'

manter a diferença, Aos 19 minu- �",.; ,

tos,"Jípão foi bem lançado, mas; � l.

perdeu o equilíbrio e "furou" na1 ;
<frente do arco tricolor. Era a úl- ,lt' r
Uma .esperança. E ainda com o :ç>o-' r '

"ze forçando o arco contrário, o :t':

árbitro, terminou a partida. �i
'j,l

� ,�"1
li'

\ ,i
O' Clube do Cupido formou com �:

/
Julio Cesal; Luiz Flávio e Acióli;!.i ,

Sílvio depois Deba e ainda Franz b·
. ,�

Doze com Maurilio;' � I

C::�eno) Joel " JiPão.} I

i '�,
. �
".

OS QUADROS

e Tamino. O

Raul e C�ro;

A ARBITRAG�EM
;

..ii.'I(

Hj,�mU!é?ç $.lerrêt,'l auxiliado ri')!' �'Flávio Zippel e José A<;acio do,S !ti
Santos, o me�hor trio salonita do:. i

Estado, funcionou na partida Do- l,
ze e. Cupido. (l!

�:

Jôgo difídl de apitar, mas

apesar dos'pequenos êrros do

tado, naturais em jogos de

�'1te, chegou a agradar.

A CONFUSÃO

/

Ao término da partida Cupido
1 x Doze O, o treinador

.

Rozendo

Lima descontrolou-se e ofer�Líeu a

diretoria da Federação Cata,ri�en- gil
se de Futebol de SaJão, taxando- ,;;
os de desonestos, criando um cli- ,�

iU
ma de mal estar e. de, provoc,'1--�i
ções. Felizmeí1te, tudo acabou bem ;'i
com a turma do "deixa disso". í;,'.

�;:
,�,!

COMO SERA A DECISÃO ,�,I

/.

A diretoria da entidade salonis

ta' vai �e reunir terça-i!eip para

trl'1tar da série extra de jogos pe
la decisão do título que deverá

ser em "melhor de três", inici;an
do-se talvez na noite de sexta-fei

ra.

JUV'ENIS EMPATARAM

As equipes juvenis- do Colegúl.l
e do Clube Doze de Agôsto, ,émpa
taram em 1 x 1, na' decisão do tí
tulo regional s,alonista de juyenis
Também deverá' haver uma série
extra de "melhor 'de três", pel,8. de
cisão do .certame.

Os dois quadros jogaram assim:

Doze com Bento; Neri e Herminio

(Paulo).; Ricai-do e, Edson (E<ilil.
ton). O Colegial'c5m José;- Hum
berto e Sergio; Murilo e Mario.
Sergio marcou a 1 minuto para o

Cupido EI Neri empatou aos 2 mi
nut'os da fase finfll.

A RENDA
A renda da noitada salonista de '

sexta-feira beirou os 500-,00 .

'-r -'�
;

,

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WILMAR RENRIOUE BECKEB

)

Aconteceu•.•sim
gratificaria com 25 mil dólares

N° ',69�

':�i�a'l4:' B6st€lW�1' ê um pob)'e ,dia

! b�: ��� �í�i� 'que líl�� tem res�eJêflcia

:>t'� ,\d��� ,eia qualquer lugB,�" :!'l<(i)S
..

'i��s,', ,�UQlic,(2s ou nas oÇll�,�clas. ,

\

;':R�ueB�-6. um elrinlrl@iro p�lo CQl"veio

�'" ,'d�; aeôrcl0; eom os di�0,�türos
';'l�g,�1s\::dáeí�@ll;l. eidade" remessas 1e

,,'d�ei:io� sd p.odem ser pagas a 10es- ,

, /��,hS : ��e �$m residência fixa, Res�h
, >�e,ii.- 'eÍiltã0 sfo apresentar ;;t Delega-

:Çi�\ ;de P01ici!:l-, flue o, meteu ua 0<>
" ittliifi, .' '-:A�, �ecebeu o seu dinbeire},

<'j \. � � -.' ,

:rhi�ue"'; na� , 'tUn,is�a , a, eadeia' e ,C(2fi-

);&ld@�Ó� ':�f)ni�eili(i),!
'

,

!�',_":'
..
��"":" "� ,,!,:_.:" �

LGllit,a, tam

feia;:' A Lo

apenas Pª�

,venda

editó-

, )

,pandit, Nehl'ti, o I primeiro

Teixeira, da Rosa

.
'

iN'I1-Á GÁRIlJÁUU EM SELO COMEMORATIVO I

"}" C:ôhfo,l'l'lle iá flotieiawos M mes!}s, mectiante pro· ,

PQstá-dó�'ftlat�Úàta, nosso conterrâneo: dr: Salvino Fon-
, sêeá.; ª cttr�ç�b ge:ral da EBC,!" foi, 3QJ,wv'Ç\çl:o a emirssão

..

�e ,um S��0 p�rª, Qomemorar o 150'° a:niversário dê Ani--

-��''PkÍl;�aldi. " \', �' ."
,"

' -�QW1�cedbr do assunto, o novel Clube filatélico de
" t8,gUná solicttou providências a fim dê que' 0- lanca

, ,inent9 'Se efetuasse n.a r�feüda cidade: que 'é o b�r
::'Ç'O ,�tal da heroína dos dois mundos, nno dia 30 de

á,QstQ pró�ir{lo.
'

"" (:)', p�esidente dó Clube, sr.' Sahun N,l1Cif, ii1t�ressou
"

�' pela �missão de uma 'folhlglla- filatélica e de, Um
,

, �hº Qftc�al ll,ara lnutiFz,ação� do sêlQ referido.
,

: '; :Ag:Q.l'1\" qu.e já ��i.ste :t;l,.0ticia favoravél quanto, ao
'l�çªnw:ntQ dq sêlo em L,'1guna, o citadQ, preside?te
'-iriiClou" gestão junto ao Goy,ernador do Estado" Eng.
;'Colombo, $ales, para prestigiar e honrar, o aconteci

,'�ento com, se);! çOmparec�mentQ. :Há dois motivos fon-

',' tes para que o assunto encontre apôio - o y-alor da

':;bQn,ie&a��da. e o fato do Governador ser filho de La-

:,:gi#la. '

'

'i:.; �,i �oticiª-' reeebila dQ _ jQrnalista Moysés OaraQos:ky"
';;��olh,a. d�, 'tarde, SP) nos diz que o q,esenho no. sêlo
(';1'oi trÜlibora!jo pelo'\ artista Biágio Mazzeo: Anita é

"!apteªéntada em atitude guerreira diante da casa on

';''dê ' nasceu, vendo,-se, ,

ainda na estamP:l1, ao fundo,
>:�..

,

:Jf:� ;

"

\

IM!:: -','
,tE: ',iIti��e�SãQ l'ealizaqa a 6- de julho, o T�'ibunal de Contas

); ,��, .', � "" .'"

'J1;f;}!;sta4ó., Sob ,a p'residência do Conselheiro Nelson de

,!(b'i-e'Ui, ��ªmtnQu 1�!'l processos., Esti.veram presentes os

,GomielliQiros Nilton José Cherem,' Vice-Presidente, Vié'ente
;,h;ã� 'S�hneiqe;, Leopoldo 'Olav� Erig,' Ner�u 'Corrêa de

$'QJiza �' os AuqitQre§' Convocados, Raul Schaefer e Carlos

l1ast® Gomes., Pre�ente, ta'mbém, o :procurador Geral da

Fazel1:cla, Wilson Abraham.
'

, Qs expedientes examinados foram os seguintes:
\-E�PENHOS SIMPLES'
: 1) Isolâdos: I - Julgados legais na forma da instru

ç�� := (;;umerdà.l lUdre� Lt<:la. (2), Filo�eno e Cia" L�vl'a
ria e Papelaria Recorde, Ltda,., Kiliano Francisco Kretzer,
Livraria' e pápelaria Recorde' Ltda., SilvestreSilveira

, El'eti'icidade & Comércio, Machado e Cia., Madesc

:".adeirllS �, Compensados Ltda. II -"- Sustado o pagamento
ttli fQ:frníl f;lq Í1'ls.tf'l,l!:ão /

-- Oldemar Cai'vl;!lllO. III .;...., Sobres,
-tado - F0rmulários Contírtuos Continac Ltda.

'

, : \' ,2j CQletivos:' I - Julgados 'legais na forma' da ins

tN�ào' """" $.A: 2692" l2G 1, 1-94;5, 3Q158, Q�7, l�é!;), �317, 1220,
�,' 74', 3155, 1818, 3057, 3894, 992, 4154,,2101; 2883,

2131, 391, 1272, SJ: i!973, SF: 395'8, 3874, 3957. STO:
,*19. ,UA; 3959, SS: 392.5', 4l61, 4160. ÇEE: 3914;. S'l'O:
�i,*, 3962:, 3964" SE.; 3.92!,), 3987; 3938., 3995, 3999, 3993,'
�:.u" '

'

,hT.A.'MQS
, :" !, ��t.�rCil��do$; f\ti�tqQOS, - J?LJ\.M:m,f,}: 40a�. SG� 3918.
J ":: ':' <,

.,�.

•

•

I

IMP'N,�$ ,0." API�N"AMeNTO.
',; :,', ies:�ns�veis; l ""'" ::htl�q€los ,legai$ � PrefeitQ,l'a
,NIlll\l<iWàI -de SiiQ fra.nciseo do 'Sul. II Sobrestado -

Fréf�itui'a Municipal de Mafra,
'R'ECURSO '

"

" rhteressados: Referendada' a 'decisão da Presidência
.:.. A'Fitânio M'alieésld e AlfredQ RlJssel.
'PESP!:SA ,ORÇAMI=NTARIA A LIQUIDAR

interessados: I -, Julgados legais -' Carm�n q.

"pr-e-

INFORMA
, '

Tudo para sua construção
Fones: 6238 - 63Q8 - 6371 - 6356 - 3931

Caixa, Plástica Sin,fQnada l50mm x 200mm ao �J;&ço de
o-s 16,00,.

O' Superintendente dó Departamento Regional do

Sesí, S�. Osvaldo Pedro Nunes, retornou da Guanaba

ra; na última sexta-feira, onde participou de Reunião

que contou com a presença de todos os Superintenden
te! Ido Sesí para tra�W' de diversas normas de ,serviQQ
acyqta<il\$ :pelo él'&,ãQ,

,

, ,

míer" da, tndía, foi aC\!'S,a:\;i() pela ,: Q�

posição d�' l&a:r1ameh,tQ:,��r;}�,� ��e,' �e,-r
o presidente qo ÇQI1Sê1i{Q,'q,e, MIPlS
tros mais ,câ,'J,'@, �lo, :Wumto� Ü" �ocifil,� "

lista Dr,kam' Manohar 'LO��8. aJl.rma
que Nehru :,GustQU ªgs,GOfr�S, PÚ?l-i
cDs, do EstadQ, U!Jla: � média' à,fi) 'mil

libras por dia, ertCl,1.j.àp.tq '" qUê' Q, ,Pre
mier Inglês"�Mac:wman,i 're'ceQe ,,'ape
nas 4eJ Líbras.. SQn1ehté ',' uom' �ape'te
comprado para Q �eu gabin-et,e 'llih'
'nisterial custou nadí;\. menés'. ide; que

á

, ,

, \. 16 mil libras!

, .' �. ,.�
� ': ',: ..I.

Em Flórida UÍll seti!lQl'::,Ja>lJle:s': Do-
lideI' fugiu' cqrIl a: $ua Í'lQiVa :'cl�,:, '�9�: .

me Mary Sini9i. O cI"lIiiQso/,(Ío :?i;}a-',
so" é que êle tem t� �n6s' de) ili,dà'd�

,

e ela 72.!.,
" I" -:" ":,

'

. :'."

J l

, Em Montevideq "� "G'tin!J.j.flÓ�O, !6i '

condenado, á, prisã.o" F�rp.ét1;Ía, ' "tl'!ls'
oontactos 3'16 d�as de �qá: pr+&ã<{'pre-:;
ventiva". '," ,',

., .: � : \ �

.

,!,

" .

�·I. ;-,.

eostume eSQ.1.hsítQ; No ;$tll d� ���'
'

mania é hábito, antigo , -o ,FióiV0, �S:�r
bal'beado pero sieu m.elh��,; - àrri:igo�:' ,

"

... " �:) I

FilatéliSiJ :,
Giuseppe Gar:ibaldi, a cavalo.

, 'Pos�jvelqwnt($, haverá equÍ'<:Toco" pessª notí�ia} -la
,

he;roína estará d�fl'onte à Casa, de Anita (ou sej(-lo o' Mu-'
seu) em La�u.na, e nã? diante, da, cas.a onde nasceu,
em Morrin.has,

'

Estamos aguardando a cOfifirmaÇ,lão �e, vári� 11,0.

tíc�l1S, para divulga-las.'

APOSENTADQR,IA
InteresS<,l<;los: : Sobrestpdo

QYINQUi;t�IQS

� f'

ENCONTRO CATARlNENSE DE

FILATELIA E NUMISMATlC,;A:
Conforme estava 'previsto" teve, lugar a 4 do mês

fluente, nos salões dO C!�be' cados Go$eS, de lnu�
J;TIenau, 'o D@QÍmo EnoQntro Catar-tl'l!en,se de FiI�tElUa
e' Numismá.tiça.. O esperadQ :iuee�SQ, tQnW\kSe brilhau�
te realidad_e."

"

Compareeel'am, 98 pessoas, ,sendo 77: fU,atelistas e

numismatas e 21 aoomp,awan,te§ (esposas, e filhos):
provenientes dos s'eguiIltes lugares: , Blumenau, 3). ª&

soeiados E\ 4 a,eompanhant�s; FloFiap,ó,poJis" 10 associ�
dos e 1. :aoQ!'l1panl1ante; Timbó, 9 associadoS e 2 a9Qm
panhantes; Joinville, 5 asso e 5, aQOmP,; Itajaí, 5 �S. e

1 acomp,; Laguna:; 3 ·ass,.; Brusque,,2 aS$.o.eiados; ''Var7
gem do Cedro; 1 ass,; BalÍ(eário de Camboriú, l' ass.�
Apiúna, 1 ':l1ssociado" No total acima estão ipCluidos os
visitantes das Feguintes Capitais: Curitiba, 7 associadOS
e 6 acompanhant,es; São Paulo, 2 assoeiados e 2'l;!,com.
panhantes.

Foram oferecidos vários brindes às espq'sas dos fi

�'l1telista:s � nl.lmfsmátas., 'A êstes coul)e uma fo.lhinha,

�

Lages.
CONSULTA

Novogrodesk;i, Mam:o de F:;(vla Carneiro, II ..,...,. Sobre,sta<;\o
.,
- çonstrutoxa SãQ Luiz Lida,
EXeRCíCIOS FlNQQS

'

Interessados: ! � J1,ll�aCilos legais tIa 'fQrma da' irn!tru·
ção - GetúHo F. 'reixeiI'a, Nair �e ,Sºll�a �orges, �
pr�sas Reunida;> Ltd.a" Hercílio E. Ça.rvalh.Q, Marli! 4e

_
Lourdes Corrêa Silva, ��eazar do Nascimentl;l, Mano�l J.
de Sàuza W', D�lia 1\1. CoçaI e' outros, Serv�çQ Interm\!rn
cipal de �gUª e EsgôtQ" Eqison Vilela, qOQperativll; d.�
Eletrificação 'RlIral - São L,o,urenço ,qo Qeste, Pedro

Amaral de .castro, José do Nascimento, Jos� :paulino 40s
Passos, Antônio Fernandes da Silva e oqtros, Nelci Mi·
�heÚn, II'�;_So.b�est<,ld�s � çE)$�; 13. l)�art,E)� João .Artu�'
C, Travel�so" Pedro J?enedec\{ <;le �ardto, Ary F. d�
Macedo e' outrQs.

'

/

primeira pessôa que o encontras��-.,
Vendeu num instante 270' mil' exern

Illa17,gs: ,um "'liftboy", rapaz que to

mav,'1. conta do elevado> de uma ca

sa comercial, encontrou o errm'2

recebeu o. prêmio. Arírrnou que' pro-
. " 'dinheiro, a s��acurara, oorn esse

!

índependêaeia.,
.

Ap,(i),ntece,u 'em um hotel: 'Um hós-

pede mUittl, nervorso soncitou ao
\ ,

"hporteiro que pedisse aos Vlsm o.s

do. quart,o '€[ue guatdi'ls$.em silêrtcio'
dLWante a ,\}pite, já que êle 'estava'

doent�, o que foi feíto, Um hóspede
ao, �al;lo, :;to despir-s�, jogou: Ó sa

pato no. ch.ªP, Lembrou-se então do

"nerVOSQ" do' quarto' ao lado e aoa-

� bou eles,p.il1do-se com' o máximo si

'lêne.\o, sem ,fa�er ruido, T-l;ês ho.ras

,dEà:QQis Q vifinho bateu 'na. sua por-

t?�, aCl;lrdou,-o e disse' "For favor,
hO:q).em, quan,do é que o senhor vai

jogar o out:J;'O sapato no canto? Há

três '-horas que estou espeI'ancto!".

.. ' ;

na manhã- :dO seu C,l1Sl:UIle.I'\tQ" ab�r-
, " '; -=:-'�,;, 1"7'

• J ;'r1,
ba -,é' en�oltí'L em Mm, �'1,l,l;l.:r.ct,;\n��Q ',: e'

,

"

", ÍVIq:rY,:Sr,mth :Cle, ;:Tol�do ',e uma ve-

remetida fa"noiva' como, �iMl
'

��' ,,:' -: '

" )hlOOª,': eie, lQ,l ;an€ll', .de ; i4�cte, �f�e-
submissão, 8;0 hornernl, ,

' ,,:-:
'

.' : '�' s.e�t,QU-;�é ª,si, a11ltoT'lclç,tele$ procuran-
"- .L: -" .:_ :, 1

' '

;', .' d�', 'um' erripré010 ''€lemo • eosinheira.
, "Mãe" a' professôra hoje fêz' limá" , c '

"p.tov�ndo' ter
b

\;rabalpl!-do dur�pte
,pergunta que só eu' soube Fés.:g,q,ll� (

,

"

'

'�ó 'ànos numa mesma, fflmília, '1' da

der: "Muito bem, méu filhO, Q 'que- ';,:
'L

.: ';'qu�l.':r:nol'feu agora .o íijtirnQ: descen-
é que êla 'perguntou?'" H€luem, é, qU�" ,', '

' ',: dente. Não f� ,p,tls$Í"el um empre-
havia qé!!2bmdo as jan@las, dtª: e�º�-

"

',; ,'g�, n'ov'o. em outra �rlmUi!i, mas, 'con-
la." , .,

,'" "'. S.sguiF,a;pi' 'ip'ternal'-,' a bea velha em

-' � ....".,' - " ,::'um:'�SnO/)lnd.e 'eli oQnHnua. ajudan-
Em Jassy, fia Rum,",mia" um, ,'lié!.l1<X", "> ,', ,::; d�, ,na 00sinha;. ';,'

de 80' a:Ílós fe.>i prese' porqu,e foi;,:á�',,",
" , ,

'

( ',' ::: -'- ...-:;, ,;.-�""""',-

panhado ,em' flagl'ante- q.uafiéló''',m�;,�,
_

-

'

, ,',,, �'papai� diz o ChiquinhQ, "nos-
,

tia' as' mãos no b61so' de u�' oicl&":,,,' ,,' ' �o, p.Fofessor ,é: 'um mentiroso." "Co

dão' pa:ra roubar. PeraFltEÍ ,(l juiz '-, fê?4" ',".' .' ',,:)mo., �meU ,.filho.,' ,ti que: é que êle "dis
a séguínte deel,l1l'açãe e o(}m,ssã�::,":', .. "se'l'<�. ";Bem" ,êlé " afínna ";' que c�da
"De;de' os meus IS afins 'de ,i�d'e.· ,

,

"

'� ; "qí,liÍl�a Ol'üülça ,que' :vem ao. muncto,
eu ganho 'a I}1��a v4d� rQ1ibçui€lO:.�:, " ','

,
' ê." üHi: c;hiiiês�' Nêsté éas>0 nós ' dev�a

Nunca ü';'e outra profissãe? É, de: la�
.

,

- mos' �,ter, cíO:iS: "chinestBhQs, em casa,

meritar- que; 'quàndo festejo Q-', �e,u . :" ,

..
,

'" somos, d@zei,)!;--, "

>: ..

65:°' jubilEm �'omo. b!,ª,lled0f de ear'téi-' ',;
,

,

;'�'" ',':,
.. ,' ',� _;_

,"

ra, tenha sido ,l1l'lanhado. Ê que ,ôs; , '
'

, "
'

"

" ..
'

,

'

/
meus ô"edos já' pe1'deram l\ habUi->" ,', ',_ "E� N·�thj,.ng.hàní, 'P61"'�,oca:�ilio,l.'
dade' que tinham.'!' O 'j� f-e;L',$L, "

I
um 'ba�a:i_' de, 'l;l�I?:e�ci0;" o' �rce1 K

. mesma 0píniã,o e ma::Í1€l:ou. ree0l;l'iii�'" ,
de' ehester 'fói ,p�en:üa€lo, 'q_orn {" ui

o velho á :penítenciária� àerço ,:Cae cebê ,-,'
, ,"

I li

:.:
.l.!....··

- '.

',:.'1
'

; ..l ;,' .'
'\

•. fí
, "- ,

' . '" '" (
� :.. ' ,�

-;: .;
• '1. ,;., ,i .

}

l,

r" '

sv ,

,
,

. /\',

,I

0�C;i.e fiiui>a,' '!D '-Carim.bo postal" com:emovath:Q ap:r(}Vi\<"'''

dto 'pel�" �ÊCT,' sobre 's�10 comum. .., " ,.,

, 'trsararo' <;la: palaY1'a 6S srs,' jornalistas, Oscar J'Cl'iJll'
ger; <:la' BrUsq1,le, é {vUs(m Alves, p,gssoa�, de Blumelila:u"
,

. Pe10 'Grppo de"'FI'ab�111hO" de F;lorianópoli,�,', i110��
bid6.' dê re(il�ir"o $nte Projete, do. Estatuto da, Feà�

1'aÇão' 'çàtarmenSe 'd,e Filatelia, foi' entregiH: uma,� c4�
,

, piá do mesn'l@, aos Presidentes 'das entidades alj" l'e,u".

Íúd�s,' pa:l'á �stude.>. 'A discussão da�",se-á em" ,�l'\l$';

qüe no" préxUnÓ' Encontro, em 'setembro."
'

, ,", "
,e

, '_ i �,i �

_,c. '. ,', • '( t.:

EX("'LtJSIVAMENTE TEMATICA
•

" ':''t,}
,-

('r,ela J)riin�ira v=e2i, segimdo tudo' 'indica, ' teréínos\
em Sãc{ PaúÍo &' .re<Í.Vzação ela �o expos�ção fill!-t�liç,a
��el��i�m��té,' tew.áhc;a: TEMAPEX., '". j,

'

"

S€lrl\, �Vi.deJ;ltemeJ1),te, orga:b;�a(Í.,a pela,_
,

Assoqiaçª-º
':Br�U��:ra d� FHà...téUa Te�átiC(1 que s,e prQPôl2 'a' apre

. g,entaf -(.1oteçQ�� ip',éd�tªs já quc'" é sua' intéhç(io ccin1ié,
gqÜ", q..11�- o&.'e�Qsitqres se preparem' para as' futuras
il;'l.tem;;}ci,o,;!'tais, e cQ,lU, poss'ibilidade' de cohqttis..tál" os
r:fuÚhores :p;r�miQs". '(Américo Tozzini, 'RevIstá \ Rotary
éau.he Sijo i>l;I.'UiQ � '�l'ra Funu!,t). "

"
' " ,

,

Q �ulf � ',UM FIIA'l:ELISTA?
' "

,

"o. fHa,tlilHsta é \mI saco de curiosidades, q1.\�, lla.
Vlilfd�dé. \Tive lIú'ÜS vid:as do q�e um gato - e t.ódal2
'elas, eáeantáf.!,Ql'ª&. entusiasmada� e' var�l1das; êle ÉÍ' Um
a.pai�Q�adQ p,e�a y1da e por tudo O que ela con.tém,; �
um e,mbap'&dor da boa von,tade e d,e bom entendimen�
to entre os povos" (L�'1. Blauvelt, autoria; traziQ..Q pa,-

Tribunal de ,CuRlas, ,

,\ '

-

�� � .

, < I

" ,.\'

. ,l
"

f

, ,
. t, " .�,'>" f '>�,J.'\:- J-" . ," \,,� ... ".-" \�

Fi!.;O c�'oletftn,,� -A';Et�,;\J.e)F;, ,� \ A$f3; ,l3'l'�si.l�!l'a., dt.

n:�is:tª's Fi'latél�élas;;: ma,ib, 'q�;1�7H:,� ,", ""

'ENVI;i:,Ü,JPE J)E l° :D,IA: ' :. 'r:' � ,�.,
"

""

,

,Da Rá(Hfi "'Canâdá, ;<Seção" :e,igsUelqq>', .. l'ecebemo,
um, 'b..�riit�' F\Í).(;).� : rel�tiY9 ª-o-Iu..veWoj-&tmhol�aào :nu--,

mª" :p;ai.s,<lge� " eÍenWo:, :ele; uh.m,· fô!hli\ ge: ,J'!oi:<!q,� Ag'l'9,de-,
eeffH\)S" Os 1nteress!..l,ctQs pQd,el'ãô' g.frig:i!l(,�e,_aQ seguinte
e:l'lcti�Teço:' Rádio,' Ca,.�adá' -:-' Simviç0 Jrit���eionai:;,-
P" o. :Bpx 60tlO' �'FJ;4;VA�' Canad�, '

,

ltEm,MPE��Á ,:�U�LI<:Ã' ::", '

'

" " '.'

,:N0 mGl]l}Elntq'dà)'n.a.ugttiáç9,J')lda E.�F'lNr. I, nos.só '

oQRt.e�râneCi, 'JQl'Ii1J.Íista, ArÚnlr" Bl:lrl'qC0;�' r-éêebeu' :pas·
::n�,os ,dó prefeit6 MtiriíCip,'1;I, de ,Nova, rgi;ta.ÇU� :J;t.J., um '

/

p:,tisthw p€rgi!:miriho, corrio Pt�rriio e< reconhecimento
pelo ,muito q\l.e ha"feitq �.a'-divulgaçii0 dl\: FUªtelia,"�ro
toMes, os '-s�tores 'c�n'Ílrà.t§ ,�, &<;lÇ\�i,s, dÓ ,M.�cfpio ci-

/

Íla,.ct!/}.
'

' ' ,

I�TEltCAMBío ,'"

'M>RIANÁ M..AQ�A.mo T'HEBl:�,' aos e.uidados ',:dé
Jean'ue .... Stolk, ,Ê.i!tI'fl,cta, da �ea.l�ngó,' 11'79; Z;ç 25 BR+l
gü, �QOOO G�a�:xba:�:, Coota- 2@ anofl. çursa. o Pre-Ves,

, Ü�üla.r dé ,Fij'Q��iª, �: élata, Qlho& vei:çl.,�s � cabelos

ças(�hos. :ó�e�ª 'J.'Il.<l<ntE;}r t:rQea de sêiC:l$;,',�,"l'Úuito es·

pec.iJ�,l�ente; de, '��tai:;; e, Gorrespone:i_ência.,; cc;nn jovens
''hrq_�Uêiros e estrangeiros, �m portuguêS e ,espanhol.
CQ1U;�ESPONl}J1l:.NÇU, !'

-

\
Q\lalg,uep, t'o�"l, ' ,QQp;l,e;mtát'l-Q;, !!ugestãQ, PQQ!3tá ser

�ncairiinhada; á 'l"f4,�eira,. da Rosa, c�: PostaX 304, Cod.
Postal 88@00, i'l�:ri{Ulóp�li&, S•.C',-

"

� '. '.

--..... "

'mtet��,5�dQs; Julgada legal 'a substi�uição reqllei'ida
,-.,= CR Mmei.q� S/A., Ern.tuco SIA., Engenharia de Siste-

"

tl:lªS e Proc�ss'ªtnentos de Dados, Emprêsa Beta de Cons·

truções SIA." En�(mh'aria de Pavitnento Ltda.
'

\ -

Edê,1itQsa.

'Intere$�ado/S,; Jq.l&,ago, legal __ Mana :pe,dro FerreÜ'�.
CQMUNICAÇÁ()

Inte\:es$ados: () Tr\bunal reSQlveq co:u.bBç_er da' eo�q·
nicac;ão e' deterrnü1ar o seu' arquivamento na Djreto:da Q_e
Fiscàliz1;1Ç&O' Finançeúl/a - Câ.mat\a Municipal de Lagt.ll'l;;ll
Maternidade 'fel'esa Rªm.os, !

PRORROGAÇÃO DE .PRAZO

'Interêssados: l � Determ�u:ªdª a a,ve.rba.ção n� .res-'

gi,stros respeçiivos, � Coe n.C;l0 , Co,nti Engetllú{ria e ,CenSo
'

tl'qções �tda ,/ Ce:;ãr A. Gh<,lnen. Sobrinho, HaY3.$0h.j e·
Cia, Ltdª, U Vderida � :Prefeitura Municipa,l (te

,;111fll
Intere�Séldo�: 1 - Respon.<lida n.QS têrmQs do voto çG,

Uelatol' � Câmara Municipal de Tre�e de Maio. J1 .,.:..

Respondida J?a forma do' parecer da instrução ..,...,. Prefei�
t1.1ra, Municipal de Pôrto Belo.

DEVOLt:JÇAO DE CAUÇÃO

eAL,ANçOS GE,RAIS
lllt.ere��aqos: A._provaqo o pªrecer da instrução -;

Usina d.e �eu.enç!alll�nto d�c Leite.', ,

iAI,.ANee.TES MENSA(S
, Interessados: Adotado o parecer -da instrução

Comissão d.,e Desenvolvimen'to, -da Ca]1lital, Departamento
J\utôu,omo, d.� �!1�ep_Mriq S�nÜ4ria, �atertÜ<;là.qe, Çarmel�
p-u.irq,
eQ�VetUOS

Interessa�os: Julg'ado legal na f!'lrma da' iNstrução, __
Escola. Superior de AdÍilinl.stiação e Gerênci�.
SO.,I.'<:;:ll'AÇ4Cl, DI; PIISPOSI'C;,AO

,

l�tº:rE)S�ildo: AI;\-Í:.qqQ - Gover�'3dQr do EstílClo.
eoNT�ATQ$;
COMPRA E! \;E'ND4'

lntel'eS:$.ad s: J'4lgado leg1J:l S/A. Moi.IihOs Rio
elrànden�eS j:
EMPREI'Í'AD:A

Interessados: I � Julgado legal na ferina da instpu
ç�o _.:.. ç�nstr4tOFa Dal' nó Ltda.'-'0onStrutora, Albuquei;.
que e Tllka�ca SfA. iI � Sobrestado Q1!)R - Énge.
ntiar1<1 SIA: '

�QeÀçAÔ"D' 'SERVI�()S
,lrltél'essados: ' Sobrestados ,"'- Maria L,. Ná$po�D,

Rosit:a-r-P. J viggi3n'o, .carlos' E. R. Vi1lacol'ta, Fied�rieG
J01i� Mann, Maria S. Bilbao, ThomaZ' R. David Bowen,
Sebasüllo ,!los SantoJ, Aroldo da Silva, Eliana R�itz Slird:á,
iveFl� :p�as, FJorzani t�vares', Cícero J. Valcànária, Casar
liuiz' PasSolc,l/ ,Maria 'Âparecida Gonçalves.
LOCAÇAO' DE: PRa'!!DIO

. �ntere6sà:dos: ,Sobrestados
João Kalinoski.

"

Maria dos Anjos Bom,

LOCAÇ;\O Pfi: SERVIÇQ� ,,_ RENOVAÇÃQ
lnte�essa,9q§;\ .Julgadds l�gais - .M;il:çía J;tàimunda dá
., -'.

t ,

Sjlv�ita; Aldo. J. PeiJ\Qtq;
,

RESC,!SAO D� <;Qt-I,TRA'TQ DÊ LQCAÇ40 l;>E PRa'!!DIO

interessados: Anotado, na fonria dlt :l.nfittução -
Gabriel Nicolau de Moraes.

�ESCI,SÃO DE CONTRATO DE LOCA'Ç:A:O DE S.f:RVIÇOS
lnteressados: Anotaqo,s n� fOf!1lQ' da �li!Atrução -

Mal10el G: dos Santos, Mário �ol'�a:r1,th,EqláUa" ,Antoniazzi,
José 'Bahia E. aittencourt, Maúro de, Pcaula Carneiro.

CrÜa;UTOS' ORÇÀMI;�TAflIOS - DECRETQS
,

interessádos: J\tl�.aqo:? !��,ilis -' s'�_;li': 7�,71/206, e
1213.

'

,-lcrT.çOES,
,

lnteressàdos: Anotad,.a� na :liQrma, da, �n�trução -

Resp�ctivamente, origem, llú:m,ero a,à \icitl\çã,o, import�n.
\'lia, adjddica!Mios - DCe, 153, Cr$ 3-.909-;60, Formal
L,t<iª:, ,Dce; �52, Cr$ 3.84O,QO, Formal Ltda, PM, 003,

I C�� ,llÍ. 673;40, :Ní:)r,ber-tO Kuhnen, Â:l'nálc:IQ Luz, Formal
Ltda " Centr0,� siOieiàl da, P'. M ., João K0l7fú, lnâ. Reum
,das'tv0 Hez, "Elson .J" Rios Ltda. :HMKB S/N., Cr$ 1,058,
J(')hnsori 'e J�'hrÍ.son, ....:.. 1'L 1, Cr$ :2.2718,50, Johnso,n C

Johnsbll', .:..... n� 84, ,Cr$ �35:00, Apsén Laboratórios S/,A.,
..,.;.. n, 94, Ct$' 3,026,40, - Distribuição e Representaçõe,s
f' éHio, - n. 97;:'� 4.054,50, La'bói!a'tÓrlGs Áyerst S/A., J
-- l'l. 98. 'I"'r$ 2,050,00, 2l1lllison Labor.atóHo CarIo Erba,
->n. 'ún, Cr;$ 4_301;00, .San.ctoz do Brasil $/A., -, n.

'

lID2, ' et$: :2'.160,OV" C�m:ercià�' Eletro Médica, � h. 105, I
Cr$ 64<8;00, QitliÍdl'àl Ltdà", -'!ll. n. 121, Cr$ 884,00, Sigofar
Ltda:, ,'4-'- ti: 10), C-1'$ 994,95, Sigojàr I,;tda:" - n. 111,
Cl'� 1. 921,66, E��tr� Méqica, ;:..- l,l. 114, C1:'$ 2.767,50,
Sigo�ár' Ltdá." ,� n. 116" Cr$ '129,00" S1;Ipell Meitado i

I

VitóFi'à.
'

,

,

4Ii.T�RAÇAC)' CONTItATuAl., l' ;
, ImteJ'essádos: I - Julgado légal na form,a d� instrução I

� Bráulio Éscobar Filho. II - Sobrestado - HeIenice j

Eousoil e o:utros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escolares
iniciam
spas férias
o Instituto Estadual de Educá

tão' concedeu ontem férias esco
lares a 8.200 ahmos do estabele

�irÍ1ento,.·que trequentam aulas nos

períodos matutino, vespertino e no

turno. ,As .férías, que também atin
gem, os 300 prefessôres do IEE, per
durarão até o dia 31 do corrente.

, .'
I

!,dên:t�ca 'medida foi adot;ada pe-:
lã'.�.reção do Colégio Çoração de
Jesus que congrega em seus cur

sos - jardim de infância, giná
sio e. eolegíal - 2.086 alunos, ou

seja número igual. a um de seus
'terminais 'telefônicos.'

,
'

: .!

. Fonte' da
.

Secljetaria da· Educação
rnfór-mobt que Santa 'CatarinÍi:

.

foi
lilCluída:,ono' Projeto Fllôto do MEC
para a.' experi�ncia da TV Escolar,
promovida pela .FUl'idação Centro
'Bra�i'lei.ra de' TV E'ducatlva.. O pra·
jeto objetiva preparar as bases de

im!,Iantação da TV Escolar nos sis
temas educacionais brasileiros, de-

:vendo ser desencadeado em março
,do próximo, ano, cóm desenvolvi
. mento previstó para o períOdo de
setembro a_ dezembro. Além da área
de F'lo�ianópolis serão abrangidas
as de Belém, Brasília, Curitiba, Rio
de Jarreü'o, Pôrto Alegr,e, Recife e

yitÓria.

Retornou
Governador
do··. Lions

I

Procedente de Las Vegas, retor-
nou na tarde de ontem a Floria,nó
poAis, acoinpanhado de' sua espô
sal o �r. Franc�sco Evangelistfl,
que naquela cidade norte-america
na

. participou cj.a, 54a Convenção
Internacional do Lions Clube e

.tomou posse no cargo de Gover
nador do Distrito L-lO, com ju':'
ri.sdição· em todo o estado de San
ta Cat;arina.
'.Ao desembarcar no Aeroporto

Hercílio Luz, o 'sr. Francisco Evan

gelista
.

foi recepcionado por re

presêntações de diversos . Lions

Clubes, da capital e do interior do
Estado.

I{

Florian6pol.is, Domingo, 11 de julho de 1971

I

\\,politico ao seu
Tubarão (Do enviado especial) de expansão, sem necessidade' de

recorrer mais ao Tesouro do E�
tado. Assim também o Banco de

I

Estado, em três mêses já tem.

condições operacionais próprias,
'I'erça-feira próxima irei a São
Paulo para fazer uma antecipação
de crédito sôbre as ações decor-.
rentes da abertura do capital do

BDE, a fim de pagar todos os em

preiteiros que constroem rodovias
em Santa Catarina. Estou pagan
elo dia-a-diá todos os convênios

que foram tírmados pelo meu an

tecessor,' honrando o compromís-
so assumído. Chegou o dia de
'temos somente um milhão de
cruzeiros na Caixa do Estado. Mas
tudo estou fazendo para nã() de�
cepcíonar o povo, porque se isso
acontecer o maior decepcionado

Api'oximadamente às 13h20mil1. o

Governador ,e conütiva ,chegaram ·à
sede de Gravatal, onde foram re

cebidos pele Prefeito HêniO' Bez e

demais autoridades do Município.
Desloéando·se em ,seguida à estâl1-

- cia hidromin-eral" '.

o Sr. Colombo
Salles participou de· um' alni'ôço em

sua homenagem.

Instantes àpós o :'governante .cata
rinense inaugurou a 'cabine: telefô
nica do Gravatal Ín�ntendo �Qnt�cto
com o O ESTADO. O Prefeito �êniQ
Bartolomeu Bez, 'em' nome d�' mu
nicípio; agradeceu o bímefício' res
saltando o incenti�o do ,Gov��llO-:� à, ,: .'

serei eu mesmo"•.

RECEPÇAO
o Governador chegou a Laguna

por aviao, tomando em seguida
o/carro oficial que o conduziu na,

vísíta à região de Tubarão. As'
llhl5m o Chefe. do Executivo che
gou. a Estive, J.1!1- divisa com, Tu-'

'

barão,' e seguiu acompanhado poa
.

•
grande '9sravana de 'autoridades
'e populares até à Sociedade Re
'creativa Sul Catarínense.

rena nal
,.

ssem, 'ela
Encerrado
encontro de
paVimentação

I
Em ato que contou com apre·

sença do engenheiro I Hildebrando

Marques de Souza, Chefe do 16<'>,
Distrito Rodoviário 'do DNER, au

toridades ligadas ao setor rodoviá
rio e Imprensa, encerrou-se na ma

nhã de ontem a XII Reunião Anual
de Pavimentação, realizada em
Florianópolis. Na oportunidade., o

engenheiro Máximo Francisco 'Sjl
va Cardoso foi reeleito presidente
da Associação Brasileira de Pavio
mentação e agradeceu a colabora
ção dos participantes' do encontro,
anunciando que a próxima reunião,
dependendo de confirmação; será

.Ievada � efeito em Manaus ou Be-
lo Horizonte.

.

A seguir, foi efetuada a entrega
de prêmios aos trabalhos apresen
tados e que foram, distinguidos:
Nomograma \para Dimensionamento
de Pavimentos Baseado nos -Resulta-

"dos da AASHO Road Tes., de auto
ria dos engenheiros N. J. Aratangy
.e Luiz P. V. Andreatini; Um Nôvo
Processo para a Medida da Defle

xão dos P�vimentos com o Emprê·
go da Placa e Viga Benkelman, de
autoria dos .engenheíros N. J. Ara

tangy e Luiz P., V. Andreatini; Es
t';do de Medidas de Resistência' à
Derrapagem, de ajitoría dos enge
nheiros Saul Birman é Richard C_ J .

. Além da comitiva' -Governamen-
tal, integrada pelos Secr,etáÚ�s Schloesser; "e Roteiro para' Elabora

ração de Relatório de Contrôle de .;da Educação; da Administração \�
,_ .

dos, 'Sel1?:iços'},SoCiaiÀ.",e,ntr� outr.à� ��r;,cuçao de
. �ervlç� de Ter�apie-,,� '" , ;.; 1,,-, 1:

.

nagem e P'ilvlmentaçao 'por- Flnnasp.ssess�res, estavam presentes' (')
.' ,. ._Presidente da Assembléia LegiSla. Consultoras, de_ autoua do engenhel

tiva, os Deputados Ccl,so Ramos 1'0 N. J. Aratangy.
Filho, Telmo Ramos Aq:ild:;t, Ade� Os trabalho�_ apresentados d.uran.
mar Ghisi, Ar�stides Bolan, Ep1tá,- t�

. � XII Re.umao A.nual· de PavlJllen-
cio BittencoUll"t e Miltbn CarIos taçao foram apreCIados por quatro
dê Ol'iveita, o Prefi:üto n11ney Cha- cómissões especialmente. constituí-

,'ves Cabml,' líderes políticos regio- das p�la Associação Brasileira de

n�is, o. Juiz da Comarca e diver., Pavimentação. Cêrca de 16 traba-
sas outras autoridades. . lhos foram apresentados às comis·,
Na Soaiedade. Sul Catarinense o;, ' �ões e quatro foram premiados.

Governador passbü' em revistakas'· Cada comis,são era consti�uída PO!
tropas do 3° Regm{�nto de Infan-' .

um presidente e mais dois mem-

bros, todos engenheiros filiados a

ABP.
taria, fqrmadas em sua honrl'l, e

participou de uma sessão especü;t1,
oportupidade em que. usaram da '"

, palavra o Deputado Milton Carlos'
de OÚy.eira, õ vereadoi- João Pr!'l
xedes Teixeira, Pesidente da Câ

mara,. e o Prefeito do Município. .

""i'"'---

.iniciativa privada e o I?ronto aten
dimento à reivindicaçãO' feita pela
comunidade. O ato contou com a

presença: do Presidente da Cótesc,
Capitão Douglas Mesquita e dos Di-

, retores Mário �rusa e 'Marc.os 1

Eduardo: Bandeira Maia, além da

equipe técnica.
Na p�r'te final dg.. programa � Go

vernador presidiu ao lança.mento
da pedra fundamental do Hotel In.
ternacional do Gravatal, quando no·

vámente usou da palavra para in
formar' ter autorizado o BDE a apli
car 50% dos incentivos do IR no

empreendimento. Em nome da em-
_ 1',

prêsa falou o Sr.. Aldo Zapelini.

Loteria' Esp,lirtiva só
em setembro ou outubro

"

,

Fõnte da Caixa Econômica Fede-
ràl de ,Santa -Catarina informou on

tem a O ESTADO que 1'õ!. adiada a

implantação da Loteria Esportiv� em
.

Santa Catarina, ,marcada para mea·

dos do corrente mês_ \Salientou
que essa medida foi adotada em fa
ce de problemas surgidos com os

computad�res eletrônicos da Data
me c,

.

que não e::;tão corespondendo
às exigências qa entrega e' confec·

ção dos volantes."

Anunc��u' a mesma fonte ql1� es.
, '

sas deficiências já estão sendo cor·

dgidas e a im'plantação definitiva
da Loteria Esportiva no Estado de,
\r�rá ocórrer eln setembro ou outu
b·o vindom·o. Quanto ao problema
de insericão para' revendedores, es'

clarec'eu "que ainda não ficou, deci
dido o local onde funcionará a LE
na, Capital e, nem está sendo cogi·
tada �I abertura das inscrições para
revendedores.
Schmidt - Joinville, LíH;io Thoma·
zeili Neto - São Francisco do Sul
e Evilásio Ramos Schmitz, Florianó
polis.

Rádioamador,
recebe prêmio
do 5- Distrito

O Comando dO' 5<'> Distrito Naval
marcou para às' 17h30m de (.l.uinta·
')'eira próxima a solenidade· de ,en-
trega de prêmios e diplomas aos

. participante� no XII Concurso de

Radioam�dores" patrocinado pela
Diretoria de Comunicações e ;Elé-"
trônica

1

da Marinha. A cerimônia se

rá presidida pelo Almirante José da
Silva Sá 'Earp e contará com a pre-'
sença de autóridades militares .e

�ivis, além de convidados( e Impren
sa.

O Prêmio Divisão Naval em Ope
ração de Guerra 1918 serã concedi
do ao radioamador Nelson da Silvá,
de ,São José, a quem ça,berá um

manipulador eletrônico "Roller". Ao

radioamador Osmar�Waterkemper;
de' Coqueiros, será concedida, um� .

.medalha de ouro, cOITesponden�e. ao
Prêmio Cruzador Taltlandaré _,. Mo

dalidade Fonia. A outra medalha de

ouro será entregue ao radiO,amador
Jeronimo Borges Filho, de São Jo·

sé, correspondente ao Prêmio Cru·

zador Tamandaré -
\ Modalidade

cw.
.

Cinco participantes do XII Cçm·
curso de Radioamadores receberão'
diplomas pela ,primeira participação
no certame. O Diploma Almirant�

/

P<larquês de Tamandaré Bera entre::
gue aos seguintes radioamadores:
Nelson da Silva - São JOilé, Jero

nimo ;Borges Filho - Capital, Raul

MULLEI .. ,FILIaS - material de
Construção em geral

Serâ à!i 20 horps de têrça-feíra a

s,es�o 4a. Câpwa Municipal da en

trega. do Tl�uló' de Cidadão Hono
. rário �e Flp�ap.6polis ao Sr. Eugê
nio Raulino Koerich, de acôrdo com

fi proposição apresentada pelo Ve
redor Waldemar Filho.'

,
,

- Em pronunciamento feito mi
tem nesta cidade, durante heme

nagem que lhe foi prestada na So
ciedade Recreatíva Sul, Catarinen
se, o Governador Colombo Salles
fêz um apêlo aos deputados' pre
sentes' para que. auxiliem o seu

Govêrnó, salientando que "jamais
faltarei com O meu dever também
no setor politico".' O Chefe 'do
Executivo falou a um audítémo
composto em sula maioria por li-

. deres políticos regionais, e foi
motivado a fazer êste apêlo em

virtude da presença de /vários par
lamentares arenístas. "Sou um,

Fal�ndo' sôbr·e a concessão das ' Governador diferente de tantos

féri;as de juQlo, somente a partir outros", disse, "Não tenho origens
do dia 10,_ o professor Valmor na 'política,' nem tenho portanto

,', Bonifácio :Senna declrurou a O antepares políticos. Mf1s jamaiS
v. ESTADO que tal medida foi ado- faltarei como o meu dever, Vejo
d� tada tendo em vista ó calehdá- aqui diversos senhores deputados,
EleTiO escolar que prevê 210 dias le- e digo que êles têm me ajudado
todtivos e' já foram Cumpridos 109 a carregar a minha- cruz politica
meiíias ou seja, pouco 'mais 'da me- Ontem mesmo tivemos uma reu-

lo �dcte do' calendário.' ntão no PaJácio do Govêrno, e' com
tim'.'
.',

>' franqueza: sempre tenho' mantido
o De outra parte; o Colégio' Ca- diálogo com os senhores depu-
�- taririense iniciou' suas férias de tados, Eu não os enganarei nunca.
julho no último .día 3, devendo-se li: peço aos senhores deputados,
"prolongar até o .cÍi.a 31. As demais neste instante em que volto a e5�
escolas ofíéiais fiscalizadas . pela ta; terra onde palmilhei a minha
la COordenadoria de El'.lsino da infãncia, que rião se esqueçam de
Secretaria de Educação tnãcíarão que preciso do apoio de Suas
as férias escolares do meio do 'ano E�celências. Não tenho vocáção
no próximo dia 17 até � di(t 31 do política' nem intenções polítícas,
correlÍté: ; .}�:' :'",;, t ),1:,' _. �uer,0 é" go\"ernar�,San1ja tGatar.i11la;-
Tambéfu. a'··1�.ái0ria 'dôs ,cUtsós r éb�o uma orgaÍ1i�açãO 'Ie�pi'esa�

da Universiaade" Federal de Sànta tia! ajustada às condiçÕes sócio-
Catarina já concedeu as férias de econômicas locais".
julhos aos acàdêmico; e os d.e- Referindo-se ao .sétor fldmltrls--
m,ais entrarão no dia 17. traUvo, 'disse o S,I'. Colombo Sal-

.'

! _'

les:"
� Encontrei- uma situação JJ'"

nanceirfl' no Estado que está me

exig'4ido qia-a-dia uma ,'atenção
tôda especial. Encqntramos' a
C�ntrais Elétricas de Santa Cata

•. rina GOro uma dívida superior (tO
,

},i:\eu pàtrimônio. Hoje os pagamen
.

':, 'tos estão sendo feitos em dia,
principatmente 'a nossa fonte ge
radora, .a' Sotelca, -recebe mensal-,
:inêlité' o fatilramento que encami
nha à Gelesc. No próximo ,ano es

ta emprêsa terá condições' de au�
to-financiar suas próprias obras

Cmdaio ,com O ESTADO inaugura teleione

Ao reunir pela segunda vez os

integrantes da bancada da Arena na

Assembléia, na última sexta-feira, no
Palácio dos DespachOS, o Governador

Colombo Salles conseguiu final

mente. estabelecer um melhor en

tendimento entre 'os parlamentares
arenistas e evitar que se agravasse
a crise provocada com os pronun
cíarnentos feitos pelo Presidente do

Legislativo, e contra os quais se re

belaram fôrças do' Partido. Como
'da reunião anterior, nada oficial-

mente transpirou do encontro' entre
o Chefe do Executivo e a bancada

sovernista. O encontro teve'ainda
a participação do Vice-Governador
Atilio Fontana e do Secretário do I

Govêrno, Victor Sasse, durando
aproximadamente IhlOmin.
Ao seu término, os deputados,

arenistas limitaram-se 'a afirmar que
"está tudo em ordem" e que "a reu

nião transcorreu em clima de abso
luta tranquilidade". A escôlha do
nôvo líder da Bancada, que se espe
rava concretizasse na ocasião,. fieou
para ser feita pelo Governador Co
lombo Salles, possivelmente no

transcorrer desta semana.

UNIÃO

Nos bastidores ar.enistas as ínfoi,
mações a respeito da reunião COIl)
o Governador giram mais ou menos
em tôrno de um ponto comum: a

•

preservação da, unidade partidáría
O interêsse tanto do Chefe do. Exa,
cutivo quanto dos. próprios deputa,
dos em que o partido saísse forta
lecido do impasse, segundo os ru.

mores, forçou' a 'que se chegasse à
conclusão de que devem -ser procu
rados novos caminhos a partir 'le
agora. Isto equivale a dizer que ha.
verá um estreitamente das' relações
entre o Presidente da Assembléia t

os integrantes da .Bancada, .com o

que, então, o primeiro colocaria um
: paradeiro em suas declarações pú.
blicas de conteúdo político que caí.
ram no desagrado de companheiros
de Partido.
Diante dessa expectativa, que se

observou ontem nos meios situa,

cionistas, o ambiente se tornou mais
ameno na Arena e a crise prática
mente chegou ao fim. No decorrer
desta semana o Governador Colom
bo Salles indicará o nôvo Líder da
Bancada e começará o esfôrço pela
manutenção da unidade partidária.
(Leia 4'!- Página).
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Aplique em �lffita Catarina, nos prOjetos ,aprovados pela

DlVESC r

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários' do, Estado de

Catarina S.A."'" \.
Santà :

I
',J.'I I ',I
l� A DIVESG é subsidiária da Cia. Catarinense de Crédito, Financia- I

'[ I mento. e :Investimentos, 'e integ,rante do Suporte F�nanceiro
..
do Pr<>"

'jeto Catatinense de Desenvolvimento. Tem os segumtes prOjetos se-

.[ lecioI1ados: '

ÁREA DA El\ffiRATUR
!
ii 1.

1 2.

!
,HOTEL INTERNACIONAL DO GRAVAT� - O primeiro projeto'
aprovado pela Embratur para Santa Gatat1Ína.
HOTEL SAN� RA}i'AEL - Empreendimento de grup,! com largá
experiêncla no ramo hoteleiro no sul do país. Sua pedra funda

.

men�a:l já foi lançada, em Itapema, Santa Catarina.

.

!

,

'AREA DA SUDEPE

1.' éONSAL, 'CONSERVAS SANTA CATARINA S.A. - Ampliação, d.i�
versificação e integração da atividade pesqueira. Rentabilidade. da

, aplicação assegurada pela tradição, patrimônio, valorização e ti

P9 da indústria.

2.' ,WILDNER S.A., PESCfi; CONSERVAS Ê CONGELA�OS - No

1�
..',·I'

ano passado, exportou 80% da sua produção para Fran�a, Esta-
� dos Unidos, Bélgiéa; Dinamarca e outros.

3.' FRIGORíFICO HOEPCKE - Produção de, 400 toneladas' de ca·

!i1"!1 marão por ano. Localização em 'Flo'ri�nópolis, com pavilhão in�
dústrial de 5.810 m2 construídos, numa ál'ea total, de 8.500 m2.

'I

�I 4. CIA. DE PESCA KRAUSE -,- Sede em Itajaí e fábrica no mupi-
j cípio de Penha, com localiz,ação privilegiada, numa das faixas
f "mais piscosas do litorl').l brasileiro. J;:>edica�se, principalmente', àl.l
'i captura e industrialização de' camarão. Fábrica de gêlo e pier

,

Próprio<: .
• '+

. 'ii

'ij,.ll.,.=_�������/�Jk.� .,AI
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I'

I Banco da Província do Rio Grande 'd'o,Sul S.A. Ii '.

omunlca O
Comunicamos às emprêsas e ao público em geral que Iestamos recebendo em nossa agência desta Capitat à Rua, I

Felipe Schmidt, na 19.' As contribuições do Plano de Integra- I
,çãQ Social - PIS.

'

l
__

I

, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nelson, Russi Wàgner com

provou ser um excelente com

positor. Sua "Temática", de.
,

fendida pelos, Cantores da

Ilha, o�teve o primeiro lugar'
na noite de abertura do

FUCACA. Nelson teve mais
duas composições ínscrítas., _

Dizú
Termina hoje, o lI? Festival

Universitário Catariilens� da

Canção. o. espetáculo, que de

verá ser grandioso, com su

perlotação dó Ginásio de Es

portes do SESC, ,aicanç_ou ex

celente nível' artístico' pro

vando, mais Uma vez, que o'

catarinense ,
- e, em

, especial,'
o ilhéu - é musical por ex!

,

celêncía. Mais promoções dês-
, c I

se gênero se fazem neces-

sárias urgentemente. O pró
çdmo, segundo promessa da

.Diretur da Prefeitura, deverá
ser em 'Outubro."

e-lo .... lo .......... lo lo".......

lo
�

..

A maior torcida organizada
da primeira noite foi a de

Tubarão, que vibrou 'com a
" '

'classificação. de "Isabel", uma

composição de extraordinário
,bom 'gôsto e que .seria suces

so imediato no Rio de Ja
neiro' ou São P;uÍo, tão logo'
fôsse lançada .

.....
,
..

\
.

"Risada", de, Kleiton Ramil,
de Pôrto Alegre; obtéve',o 39

lugar na primeir\l: n0Ú;e,
,/

de-

endida pelo autor mais" QU,i
co, Sergio, e Peri.

.0' sistema' de som, que \se'
moswou defici�nte na� primãt
ra noite, esteve bom nas de�
màis e hoje, com a ttansmis
são de diversas' emissoras de
rádio e <;la TV Culturfl, será
ainda mais' cuidado.

............................ lo,"
/

Anamaria despede-se nOJe
de Florianópolis.' Vai ver o

encerramento do FUCACA' e

amanhã, segunda:feirá, segue'
para, o Rio" o�de novo;; com·

promissbs arÜstiéos 'a: es1)e-

A GRAN:�ET� ·':P:(JBLICI.! ,

DADE estã (J,â-rido \'Mbertü:J:1a��r
, ,

'completa ao FeStival. Aléin de

Iter supervisionádo tôda a

campanha publicitária, forne
ceu os apresentadores ,e está"

coordenando, com tôda a sua

equipe, os espetáculos. Nota
10 para "Os Côragem" & Cia,

O programa "'Elas e Ê,I�s",
'de amanhã, vai apresentar 'Os

vencedores do 1 (l FUCACA

entrevistando, também, alguns
membros do j uri. /

Elia F'itzgerald, que 'deixou
o Brasil para () entêrrQ de

L'Ouis 'Armstrbng, declarou-se
encantada é'Om a atual música

p-opular brasileil:a.
-

Empolga
e.a, elogiou

-

Antônio Carlos.

"Jo�afi e Ival;! Lins. Numa só

noite, numa boate, pediu bis
para "Você Abusou"; "Mudei
de Idéia" e '''Madalena'', Ique
cantarolou, de leve. No finar
da noite aCÍ"escentou mais 'um
efogio a Jorge' Bel1, que con�
siderou "da pesada".

••• li ••••••
'

••••••

O programa Flávio, CavaI·
canti do dia 18 S€l:a trallsmi-

J
tid'O, em P.ég;t�" q.ir���IA�11te de

Lisboa, a'O vivo, :via Intelsat. '

Flávio Cavaicunti vai entrevis.
tal' Gardncha, e Elz,a Soares,
que viajarão ,de' Roma, espe

d<;llmente 'para êsse fim. .Du-
_

' , , I ,1 ,

rante a entrevista será entre-

gue a'O Mané 'a camisa n<'> 7,
pl"esente' de JairZÍnho; O-lltra
atraç(lÓ 'será a volta de Stevie
Wqnder.,

,M'ais' d��� ::�i����;'i��' 6u'\ba-, '! �

l'es �speciais' se'rãa �inaugurá-;
.etos

I'
n� Iih�, : n�s p'ró�irno�

meses: ,,:A (!.Q�ltiriuà-r ',élsfiün, :1
vida noturna' ela 'Capital, que
anqava lá, Pelo, zero abaixo de

zero, vai continuar. melhoran-
do.

_' �=�-I'

------------------------------__------�._----------------�--I--------------------------------------------------------------------�--------------------
. '

Blumenau' & Gente-'& Coisas' i

MAURO -

DICAS pUS BIZUS

RECADOS

A coluna inicia hoje e, se todos

quíserem, seguirá" todos os domin

gos, re.unindo u��. turminh.a que es

creve 'e diz. A Idem de umr pontos
de-'v:ista, tudo indica, prínoípíou no

"p.'3.squim". .nsu, no ritmo do .ímí

ta�, "Mánchete", "Fatos & Fotos",
Blumenália (em "A Cidade de Blu

menau") e "Blumenau & Gente &

Coisas":
É\ PRA DESABAFAR,

pra falar com franqueza, Mauro, .não
li se ou como vocês resolveram aí

na 'nossa ci�ade o problema dos co-:

bradares dos coletivos urbanos. Aqui
na 'cidade de "vocês, ou agora a coi

sa vai ou eu estou dando muita sor

te que só 'esbarro com cobrador

atencioso, bem orientado, com o

"trôco sempre pronto e a população
-.
está tão conformada que Já' 'não
estríla mais, não com o cobrador,
que poucos d fazem, mas, pra gente.
Mas o que eu queria mesmo, Mau
ro (com isto ·que mais parece um

bízu)
'

é desabafar.' Veja você, não é

que o Orestes rne pediu um Regis-

em cana 6 ,cita4� pes�oal., Até aí, tu
'do Iegall Más" eu pergunto: como é

'. I'

permitida, entã a circulaçãó de, 1ro-
gas, tipo Intervalo,' Capricho, David

Nasser e tôda a programação de TV;
I incluindo-se aqui o "Mulheres em

vangu,arda"?,-vanguarda; .. , Bela.; pia
(la!' soustímoípiatacapumpum! ,'Fun
.díu minha cuca'! (.Tonjan)
BILHETE - Sou leitor inveterado

do teu "Bluin�nau, &. Gente & / Coi
sas". ;Estás fazendo um excelente
trabalho de integração.' Afinal,' Blu
menau !ambém é San�'3. Catarina. E,
'Fl�orianópolis! é também, a capital,
para .Blumenau. Você, 0 Bell, e "tuttí

'qu�nti" representam a nova linha de

comportamento FLO x BLU. Sou

grato,' por isto, -pela, referênoía que
você deu ao' "Panorama", via "UDESC_.

, Nada mais façq do que cumprir com

o meu dever. É córn 'aquilo que sem

pre acreditei: Santa Catarina, tam
bém pode ser bacana. Um abraço

,

(Celestino 'Sachet).
MUSICAL'íSTICA - O grande tiro

em matéria de som pop é o LP pós
tumo de Jímí ,He'ndi'ix' ,"Cry of La

ve", que esta a vendá ..Jilas lojas de
-"'discos, áquí, em Blumenau. Vare
acrescentar, ainda, que' outros. dás
oos de Hendríx estão dando sopa e'/

tro (pra coluna dêle, lá na Cidade";'
você conhece), e então deitei opi
nião franca, sincera, leal, sôbre os,
Milagres, do Péríeles, Opinião fran

ca, sincera, leal que o, Péricles já
conhecida de viva voz. daí o Ores
tes .ínventa de fazer U"ma introdução'
'ao bízu, introdução lá meio do vai
que nã� vai, se resgl:lflt$ndo.,E. a,
coisa' foi mal interpretada, em cer-

,tos, circulas, como, era de eSjPerar_
,Não é que me incomode milito, não.
A opinião ffca, corno fica ainda eu

considerar o Péricles um dos' 3 me

lhores poetas, catannensss . .M,as,' a'

gente, que escreve e fala, não gos
ta de ser mal 'interpretado pela fi
nura dos outros, ne?' (Geraldo Luz)
,CQISAS QUE EU NÃO ENTEN

DO - Foi prêso duas vezes, aqui no
Brasil, Julian Béck e seu' grupo tea
tral pO:' posse de 'drogas. Beck, par�
quem não sabe, é o' fundador do Li

ving Theater; 'que, entre muitas mi

longas e postulações, aplica uma con

cepção comunitária ao teatro, em to
dos os _sentidos,' inclusive no que
diz" respeito à criação. Enfim" o Li

víng Theater é vanguarda, lucidez .' e
seriedade intelectual., Negócio se

guinte: o govêrno está em plena cam

panha antí-tóxícos. Log?, botaram

, "

merecem ser urgentemente compra-
dos. Q,-:and? ouvi la faixa ir;titulada
"Freedom", dêste seu ,LP póstumo,
cheguei a conclusão de que ninguém,
nem Joa Cocker, George Harrison ou

Alvín Lee conseguirão igualar-se' a

Hend1:ix no rrianej9 da guitarra. ,Fa--.
lei e repetirei se necessário fôr!, '(Ton-

, , ,

jan). r

'

INSPIRAÇÃO NA RUA - Os estu

dantes, .na fértil imaginação, já bar

tizaram Ia 15 de novembro de tobogã.
Pelos altos e baixos nos paralelepí
pedos a tendência ,é uma só: desli

zar! Num dia dêsses, quase "me esta

telei, em hora de um movimento tre

mendo. Lembrei-me de Drummond.
Nossa principal artéria hem poderia
servir de ponto de partida para' o

"no meio do carrinho tinha uma pe

dra' I, tinha uma pedra' no meio do

camínho .. ." (Gervásio Luz')
OS ·ANIMAIS';'- O lag'al:tb olhou

toca afola e urrou: - Meu inimigo
sol, cortá, essa de calor, pô! Eu não

sei se você sabe, mas você está azu

criD)'3.ndo os participantes da "Cru- "
.

zada Internacional dos Lagartos",
que decidem neste instante qual se

rá _0 'próximo ato de. revolução, tan "'

to. no campo político, quanto moral.'

Putz! Argh! .Bruuunf! respon-

deu o sol cuspiu uma gôtf1 de suor,
E agora, senhores e senhoras, cofU

vocês a dupla do sorriso sexy :
pulga e pernilongo. t

,
'I

PIa - pla - platx ... platx. MUl- I

to lobrigado! Muito obrigado! Fiu-, I
l:fIiu! 1,
-;- sabe. bicho,' eu tô muito grüa- I

da! Cheguei a conclusão de que sou t
pequena-burguesa! Só chupo san- I,

gue de' elementos não engagée no ide- fI,"ais, revolucionários vira-latas, gatos l]
tubulados, macacos revísíonístas, �
etc...

'

i:
- Corta essa' ,de' pequeno/ isso já 1

era! Meu negócio é curtir,' s'ángue I:
drogado. Tô na minha! Ligadíssimo, I

bicho! MORAL: Os anírnaís, também,"
são animais políticos. 1:onjltn):'

,/

"Acho a promoção mais ímportan- ,

te 'feita em todos os tempos ppr uni
versitários catarinenses. Bastaria
uma 'razão. motivou', a' possíbflídade
criativa de nossa gente. Bjast\1ria .a
outra: conseguiu levar . imenso nú
mero' de gente de tôdas as, elasses

'

para uma disputa musical. O que não
'

gostei? A exclusão de Neide .. Marrar
rosa do júri. Não sei se foi convida:
da. A verdade é que um!,'!. figura de'
peso na música popular aqui e no

Brasil, (Lihdolf Beil).

1- Fucaca

a transmissão, da televisão e

de rádio, êsse' fato deverlj.- s�r'

EDUCAÇ,Ã'O TRIBUTÁRIA
O Giná�io, do SESC provàvelmente vai bater, re

cord 'de públiço na noit€J ,de hoje •

Samba, J
{Música e letr.a de Abela,rdo Souza)

I

Criança, aprenda ,na Escol� Primária, '

A educação tríbutária1
O sentimento do' dever.
O senso de çooperar com a Nação,
Atendendo assiul a' C�ns,tituição�
Conlo deve

-

sel·.

Amanhã, estarás enfi'onhaUo,
Sel:ás um éidadão ed)ilcado,
EP1, J�atéria· de tributação. _ .

�a�,àrási ,teu� inipostos em dia,
Aceitarás com alegria,

''., Pois é deve'I' do cidadão,
II

Criança, aprenda,
,

Que o lmpôsto de Renda, ,

Se paga, peló que se ganhou '," •

E a ·arrecadação será aplicada,
Em escolas, em estradas,

,

'E ° p.ovó- foi q�lem lucrou •••

-I
i
,i

, }�divesc
�",:';;:rr',� r," " \_

,

"'"

,
) I I

distribuidora de títulos e :'vo1õres mobili'qrios do estado de santa catarinó
.��,

'INTEGRANTE DO SUPORTE ��t.;;F',NANCE'RO DO PROJETO

CATAR'NENSE DE DESENVOLVIMENTO

"',' • tr

,(

.....

O 1.() Festival Universitário da Canção Ca.tari
nense, pron:lOvido pélo Diretório Central� dos Estu

dantes, iniciado na última quinta feira e Com 'encer

ramento previsto para' hoje, veio comprov/ar' um fa·

to conhe,cido: a alta music;alidade do catarinense,
notad�mente do ilhéu" com seu espírito carioca. des·
ligado e leslPlicente. , I'

A'promoção do DCE chegou num momentno em

que mais se acentua a necessid,ade dê, realizações dês-'

se gênero, para descobrir, incentivar e promover quem
faz; ar,te nó ;Estado, e na, Capital.

'

�

Embora'com 'a,lgumas fraquezíls no que se re"

fere à coordenação I - coisa que exige equipes espe
ciais - o 1.0 FUC;ACA melhorou b�stante a parti't
da ,segunda noite, devendo atingir um desenvolvilhen
to muito, bom, na noite ,de hoje, quando será trans
mitido por várias emissoras de rádio e pela TV,
Cultura.

NIVEL ARTIS'I'ICO
'+,

Se .havIa, _;,�iI\da, algttm complexo de infe:l'ior�dade
em reláção ,a outros' conéul'sos ou festivais, as
�r:imeira;;; Inoi�eso· tê-lo des�(;)ito� O túvel/ art�stico
d�"",maiol� .partç:)-,,�as c'ómposiçótls B:ptesentadas Ala fa· '

'se alimiÍ1!atór-la foi dos mais ell:;vados, 'havendO': mú-""
'

sicas que poderiam, tranquilamente, disputar uIn· fes
'tival nacional.

:"Temática", classificada em 1.° lugar, na no�te" tie
quintá-feira, voltou a" mostrar Nelson W�er como

um autor de extrema sensibilidade e equil1brio. ,Um

arranj o especIal de Aldo Gonzaga ie a' exéelentne inter

p'retação dos Cantores d�' llha, proporCionaram , Ia
Nelson Wagrel'- um merecldo primeiro lugar.

"Isabel", de 'um jovem' autor' de TUbarão, estu
dante da UFSC, çJ.ispensària a torCida organiZad.a, en
tusiasmada e vibrante.' ,Tem categoria' para, vencer
sàzinha, com letra e músicy1 de 'rara felicidape ..

Um' quase ,empate verifícou-se 'entre "De" 'e "Amor'

A ui�����,i�' R�'c��"t�'ansfor, ;Maior", na' contagem, dos votos. Dois p�:qtos so-

mou-s� 'de repente, no ponto
mente fizeram, com' <lu,e "Amor Maior" ,f9,sse a quarta

de en"contro da Cidade, prin-
classificada da noite, g;�ando aplal1:sos.

ôpalmente de gente. jóvem,-- Uma nota diferente/ foi dada por "RoteirO' Tu-
"-;rÍstic'o", acoIÍlpaJíhJI:da -por 'um"'reg'ionaI.em rodas de violão. Às quar- � �

tas-feiraS: a pedida é 'o picadi-
'ATRÀSOS· NA ENTRAQA

'

Repetiu-se, novamente, o atraso na entrada, dosnho especial, com um conjun-
to de seresta. concorrentes no palc;o, impacientando o públidO' e,'

certamente, a comissão julgadora. A mesma falta de

,noção de quebra do rítmo do espetáculo, fato de
extraOrdinária importânc�a, proporcionou i longos.

'

m

�ervalos. ',Ainda exis�em cantores e, conjuntos que
pretendem ,afina,r os instrumentos depois de chamados
pelos ,apresentadores.I

'

• • I

/ HOJe a nOlt�, cou).
de ,diversas emissoras

evitado a: todo custo.

A FiNAL' DE HOJE
A Últim� noite do Festival poderá trazer muitas

surpresas, assim como pode conformar com,o vence

dores as preferid,� do público, que continua li insls
,til' na sua eleição.'

J
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.., o seu

programa,
CINEMA '.

13,30 horas
Grande 'Oteio - Darcy Gonç_alve��
SÉ MI!,U bt>lAR 1=AlA�U'
Censura 5 anos

15.45 - 19,45 .:' 21h45m
Alari-Bates - .Gienda jacksoi\'
lvluLHE'Res APAIXÔ'NAbA�
Censura 18 anos

RITZ '

l(i) \1(0'1:'as (

Th'eodo'l'jO) 'Bilrel
MtN�A MGNTANHA E"eAM�ÀOA
Censure Ô anos

l4 - "16 - l'9,45 - lHM5ín
Grande Ot'e['0 - D'ercy (ioi\'I';alve�
S� ME\)' tJ�LAR FA\.A·$$E

'

Cei\·surã 5 àn'õ's .. •.

.'

,14 horas

Antônio\ Sabate - Agata Bled

VOU, VEJO E DISPARO
Censura 1'0 'ànos

17 - 20 - 22 horas

.{

.;

Charles Brenson - Marlene Jebert
O PASSAGEIRO DA CHUVA
Censura 18 anos

ROXY

14 -.20 horas

(Programà Duplo)
ÁFRICA ETERNA ..

_
..

Thcoçloro Bi'kel
MINHA MONTANHA E�CANTAgA
Censura 5 anos

"

JALISCO

14 horas
Theodoro Bikel

MINHA MONTANHA ENCANTADA
Censura 5 anos �

16 - 19,30 _:_ 21h30m
Reginaldo Faria - Rosaria Tapãjés
PRÁ QUEM FICA.:. TCHAU
Censura 18 anos.

�-:�
�

......
-

'"

14 horas
.

!��1I'1
Doug McClure - Naney' Kwah
CADA PORTO UMA' BRIGA
Censura 5, anos

""

16 - 19 - 21 horas
Antônio Sabato � Agata Flori
VOU, VEJO E DISPARO

Cc-nsura 10 anos

'I
oi

"

í

1,;1 17 .:_ 20 horas
Renato Aragão - Maria 'Clâ(1dia
BONGA,·O VAGABUNDO
Censura 5 anoS

--,-, --------

SÃO LUIZ

.. ,

,',
14 horas:
Ted Boy Marino
DOIS NA LONA

Censura 5 anos

16 - 20 horas

GregQry Peck - Telly Savalas
O OURO DE., MACKE,NNA
Censura 18 anos .. . .

\,

y;!."

TELEVISÃOi

10,45 � .Te1e 'Educação.

�

12,00 - Almôço, Com as, ,Estrelas .

13,40 '- Câmàra 6
\

J4,40 - Batman - Filme,
,

15,05 - 'Roy "Rogers _,_:' Filme
15,30 - Brasil x AUiltria
18,00 - 'programa Fl'ávio' Cavalo,
, '

"

canti

22,00 +- Póltrona 6

TV COLIGADAS CANAL 3
\_'

08,30 =- TV E�caFh:_a.
11,50 - Igreja E;vimgélica \,

12,00 - Coricêi-to Para fi ,Juventud�
13 00 - Búbalo Bill Jr. \

13,45 - Gasparzinho _,',
14,30 i.:_ Cinéma de Avént�ras
16,00 - masil x Aust):ia
19,00 - Praça da Àlegl�iíl
20,00 - .Torr\a:da nas Est:rm-
21.20 - 'cíhema Samrig

,

2:3,00 - Os GuerrilheÍl'tJS

, '

lury .
Machado

"

�otl\iité para' o call'àh1.enttl de Mat'la

Apal'ecHhi, BetÜl\l e Maf'éo AMô�'Ó
Ràmbs tibm'és, que s'eÍ''á dia M pró
ximo, A 'c'éi'íinôrti'a reHgiostl· será às

1'V horas lia Catedral de Brasília.
-'O-U_.:_O--'ó-

T�aho - Dia 16 üo Teatro Alvaro

de Carvalho, tetll. inído a temp�í'ad'a
da Compalil'lía tit:i Cotnédia, do C'0n- I
sagrado artista ftàló C\:\'réió.

-0-'0--0-'0-
,

Nossos curnprlínentos ab 'Sênhot'
Eduardo Rõsa pelo seu âhiveilsáti'f)
ontem, - Pela Varig viaja hojê pâtà

-

o Rio, o Senhor M�rco AlÍ.i'elío Bõá:

baia, - Rocca, hemenagéóu [ornalis-
tas cariocas que estãõ sendo assunto"
em nossa 'cidade. - Deixa fioss'a d-

. dade e viaja hoje para São PãullJ)
onde reside, o 'Doutor Aldo Luz. -

o Capitão AUonso Delamberg de 'OH

.veh'a, ante-(on1:'eín, festeJOu anivêr- 'I '

sário. Recebeu amigos para um' jah·' ,

.

tal' íntimo. r- COína'l'ldanre teoi'l,_�rdo '1

Spinetti..' na prox1ma /semana, chêi-à r
a nossa Cidade em companhia-de-suà

Rosa Va2:, 'Sérgio Cabral- .Omar. Fon-' espôsa, :1

ta.Na, Roberto Mattar, Sérgio Nunes
'

-' -O--�
.ÓsÓ»

ii'.iJaguri'<ies; Nelson Motta .Reverendo TabéHão do 'R'ib em nossa ddadé �,

Edgarcl.; Alexahdre Evangehsta J1!t-'
- O tabelião :Edvard Balbino, chega

!Fli'0-r, Da�'1:0 dos ,Re\S" M�estro, Aldo ,a nossa eÍ'dade têrça-fe?-p) paTa ma,�-
'

ffi:',j,ege,,:, JúJi'0 Wig;ers, M'élestro� H-é. ter contalos relacionados com' o II'?
.

lia T. rila RClsa, Lindolfo Bell. e, Air. Congresso internacional do "Nota-'

ton Oliveira. riado LatinÓ".

-O-O-O-O� �O--���
,

Tem sido vis'tó .mu�Lo' Q,é'm aç6m-' - &.i-c � O tornei:o i.nverno�:(.ié, :ferá
panhado 'ria'Uisqueria

-

Roeca, o dis. in'ício dia 24, próximo. As promoçõeS
'

.':utido Jorge Daux Filho,
" -

.do Lagoa Iate- Cl�e estão movim:en- l.
'-0-0--;-0-0--

tando e �ntusiasman'do ,seu,s' áss��h- J
O . Presidente da Assembléia Le- dos.

'

-.

gi�lativa
.

D�pulado Nelson Pedl'ini, -O-O,,:_Q_o.--:
'RecadoquiNta l'�í,ra n'0 sáÍão nolilre do Po-

'ae�' Leg1s,iativ0, recebeu j,ornalistas :. Sergio "Cabral, você q'\:le fiê '.pi"O.:
do mio e UniversititrÍ'0s que organi- grama "Elas e Êles", n0 C'atrlM,' '6:'
z,'àr�,m, o i 9 Festiv.arl Universitário ,disse' que as �uiqe:res" de. s�tl<i
'Catarin'eFl�e' da' Canção, Catarina são as mais: elegá�Jt�ú;;tl'()

-0-0--0-'0- Bra�il, \elas !,e�.:'aidecid�s �'gf�aá.'ê�
A Câmara Municipal de Florianó.

cem, Sua opm1ao sergl'o e 'C[�sSlê
"A".

pol.i.s, cumprimentou o Sen'hor Go-
vetfl.ador Col'Ombo Machad'0 SaUes,
pela re'cente' nomeação do popular'
'AI'Cides Ferreira,

-0-{).........l0-0-
clíniea de beleza fisioterapia, ins

talada lin 6'9 andar do· Edifício Go·

J)1asa, 1lem especialistas_, no tratamen·

to de belezf!, de Sãn Paulo, Rio' e
Pôrto Ale:gre,

'

-0-0-0-0-

I -Dona Ll:ldmia Ar'a'ójo OHveira, ser á madrinha das Debu.ta,ntes Gfidilis do

, I Bai'le Bran'lro 1911

, Miaistétio da Educaçã,. e CullurQ ,

Universid·ade Fe,deral de Banta Callrhia
,

'
.

,R E I T O R lA
EDITAL lt 15/71

Tbrilo pública qu:e esta Un-lve'tsidaife fàrá realizar às

16,00 horas ,do dia 30. d�' julho de !97'1" em sua sala- ç,e
concorrências, a abertura d'a Tomada de Preços n, 15/71,
relativa a aquisição ,de material destinado à iluminação 'da

Praça C,ívica ,do Campus U]livérsttário desta Universidade.
Maiores esçlarecimentos serão p.restados na Divisão

do Material, 'lClcalizàda à Rua Bo'caiúva, n, 60, nest� Ca

pitdl, no horário 'das 12,0.0 às 16,08 hora'8,' de seg-úrrua à

sexta:fei'ra, .,"
,

Fiorialiópolís, '6 de jtilhú 'de 'Ir)71.
·Jo'sõé Fortkam� _: Diretor 'da Divisã'Ó 'ôe -Maleríal.

Casamento - Sábade às 17 ·Nor.as.
na Capeia do COlég40 Coração" de

-Jesus Lúda' Helena Sirn.t0ue' Ferrari.�
"

.

e o engenheire' Roberto. Wolewski,
t-ecebem a benç�'0 do

. c,asamentG,
I:,«ci-a - HeJe'l'la e R0berto., M{j GJ.ube

do Pe·nhasco' recebem cumprimen.-·
tos deiS convidados.

,

-0-0-0-0-

-6 maior empreendimento 1'urís1;i�
co comerciql; do Sul dO País, ;;-erá
lançado em l1óssa cidade, sexta-feira
'próxima, c.om elegante côq,uetel., O

. I '

que �e .cOlt,len-ta, é que 'participarão
do coquetel, nomes, de destaque' nos
àltos 'empreendimentos no ,país e lia'

sociedade br,asiqeira, Sem dúv,ida, se

,rã rilais uma .parada de -:: e�eg,ânci:l
'que 'se .. realizará nn salã,o cl-e, fe,s'ta
dQ Clube Doze,

-0-0-0.-0-

Chegou ontem de São Paulo para

participar 'da Mesa Julgador'a 'na Se

leçã'O Finál do. Festival,Universitá

l�io Catarinense' da Cali:ção, o llil'Q.us

�rial, Capitã� do Ar e _comp'ósitor
Omar' Fontana.

-O-O�O-O-'-

A ordenação sacerdo1:-al de Eugê
nio Kinceski, será sábado próximo
às 19 hs., :1'a Capela do Provi,nciatlo

Colégio Cora'ção de Jesus. A pl'imei·
ra' missá celebrada pelo Rever'epdo
Eugênio, será dia 1'8' às 9,30 horas,
fi'à . C-ap'ela �d!e Nos�a "'Senhêra 'd'o'

',� �;" . '-'

MOl)te.'iSer.ra1:e, '\
, �, <:' , -O-O_':_O-O_:_
o casamento de Renate llimbau e

Wildson de Barros, será s�b!ldQ às
11 horas na Capela do Co�egio Cata·

rinertse, Renate e Wi-dson recebem

seus convidados no reiitaur,ante M-a

Holo's.

.,'\

-0-0-0-0-

-0-0-0-0-

Coquetel -' Oscar Palace J.Iotel
vai homenagear as l)ehutantes Ofi
çiais .

a'O Baile Branco, com mo�i-.
mentàa/0 coquetel dia 21' pr'Ó�[mG,
As ,lin:das pebutantes, ímsitosas
agua,rdam o ac'Ontedrnent0:,

, \

-O-'O�O-V-'
, " Industria!' - Muit� / preoclipado

com a chegada dos barcos para sua

indústria de pesca,' que reqent<com
prou na-Itália, e9tá o indusÜ:ial W'il
'san Medeiros, '

I

�O-O-Q--D-... ',',

,José Antônio, Pinto, Paul-o �saF�
,

de Pai:v,'1 e Mario Barr:augard Baz- I
. zali, s�o três j o�eri�' cl:Í.ixa-l atta t
paulistas que estão 'circulanuõ .em

, - -

.

'nossa ci'Cl'ade,
,

-O-O-'-O-O�

�'. ' ".

PENSAMENTO' ,DO DIA:: Par� 'O

Sucesso é mais necessário, opo�tu-
nidade que talento.,

'

- t
") l

HéH'ã"� �üifua"ães e He·nrique 'Mãlta, no diá de' seu ,casamento. Helíani
l'

'

e HI!Tífique em lua·de·niel, encontram-se em Buenos Aires

Ministério da 'Educação· e Cultura
Universidade Federal, de Santa Catã·rin·a.
R E I T, O R I A

,

Departamento de Engenharia e Arq�itet,u.ril
Divisão Administrati�a

C n M,UNI C A ç Ã O

I ,

'

De ordem superior to�n� 'público que s� ach� .aber-��
até o dia 15 de julho do correl!te ano, �o Í>epartamenfu
de Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitoria, de P18.né:ra
menta da Universidad.e .Federal de Santa Cat�i� no

COl�junto'\.JJ;liver�itári(')" da Trindade, Edit�l &e Tonia�. d�
'Preços para,_o �di'Í1ecimento e equipamento e mQntagem
.qa Estaçãô'., de Tratall1ento' de Água, destínado ao C�n-'

.... ' junto' Universitário da Uni�e'rsidáde Fede:ral de Samta
.

Ca'tarina,
' ',,'

"

/

,Maiores esclareciment?,�' pode';'�ão ser prestadps .'nb\
Departamento de Engenharia e Arquitetura" no enderoço
acima referido, no horário das 12,0.0 às 16,00 horas.

.

FI'Oríanóp'oHs, 06 de julho tl'é 1971.
Ass, Alvaro Henrigue de,Campos Lobo, Diretor._

RQDOVIÁRIA EXPRESSO
BRUS,QUEMS!: S. A.
Pal0tidas de FLORIANóPOLIS para:

,BLUNIENAU - Direto às 15,00 e 17,30 horas!
Via Tijucas, Pôrto Belo" Itapema, Camboriú
e ltajaí, às 07,30 - 10,00 -: 11,30 - 13,00 e

18,00 horas.
,

BRUSQUE - Via Tijucas, Canelinha, São João Batista e

Nova Trent.o, às 07,00 - 13,00 e 13,00 horas.

JARDIM.� BELAVISTA,
tótes ptóntos P/constrüfr, dap-lãã vãlõ-rlz�ção .._ �oria

Alta, Próximo ao Campus Uhiversitário.
' ..

Entradn Cr$ ,500,00 - Tr: Tiradentes, 9 19 atidát

",'
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Musica Popular
Augusto Buechler
I

.I
HÔJÊ, F'INAUSSIMA
DO FUCACA.

Hoje a noite, a finalíssima do 1Q Festival Uníversit'ári'o da Canção Catari

l'léÍl'se� quando 12 músicas estarãe disputando a prímeira posícão. O espetá/culo
'

sei'll tel'evíslón:\do j)'e1o �nn:ai �, 'CUltura, além de ser retransmitído - COmI} 'foi

dêsd;e a ,lJi'iíneita' 'eHihifüí't-'ória, - p'el:a Rádio Afiita {}aribal'di.

Nunca. será deínti's, ti'ízef' da importância de um certame 'desta natureza.

Jlmat 'Car,;ªlllo,' quando aquCes'teve, presidindn a comíssão julgadora do Festival

de Mlisicas d(' �ar'T)aval; disse uma coisa .muito certa: vaíôres há em Santa

Catarina: o que, justalnefi'te, falta são os festiváis, 'cújtl finalidade mais 'impor
hm'té .ê teuhlr quem é quem; 'em musica, O compositor precisa, sempre, ampliar
a sua' área 'de diálogo e de trabalho; I precisa saber o que outros colegas seus

estão fazendo. _

Mais que um distribuído! de prêmios, 'O ll?'FUéAC�,é a grãnde �êsta da

cànçâo: é a a1irmaçao do talento dos nossos compositores, E, oxalá,' êles se

convençam, de uma vez Í)oí' tôdas, de uma 'coisa: nós 'p'Odémos .

.(

- _'_ - _\_ - - _:_

.....

PQP PROJ�GTiON;_ VOI..
'

2,
UM mSQQ �A PESADA,

,

Falandl3., agem, de lançamentos em disco, vamos a um destaque: para o

,segltnGl.:.e volume Pep Projedion - lançado recentemente pela CBS,

.
O' di.sco.,. quanto ao seu, esquema, se'Su'e o estilo 14 mais: músic�s tj'ü'ei'!tes

'Ji.
e vjÍriQs. intér�l·etes. E já,. começa a ser 'interessante; 'por

.

uma
.

simples razão: �r.

Uma d� suas '-faiX-?s -apresenta o conjunto fhe 'Byrd�, que há um bocado de

tem!3(1 andava des-apatecide, Traz) ainda, uma faixa com o Big Bi:óthet & The

Hol�lng; G:�mij!ln; � aquêle trem-endb_conjunto que acompanhá a Janis Joplin
êin' "Sumru·ertine". Mà,is( traz uma, música bacaliérrima, chamada "We' Were,

AIway,s Sweethearts"·, composta e interpretada pot' um càn'tor desconhêc'Ü}o,
mas merece'dor de todo o crédito:, Boz Sçaggs.

A l'itêna; pra vo'êês:
'Ládo Um� "

'

1, Pü.t Y1)\4r H'-a.nd Ín Th'é Hand: Pig Iron,

�, �eep 'Ôh: ;Big Br�thel'" � The Holding Coçnpany, ,

'3, Wlien I Was A Freepoli� And You W'C:lre !fhe Mall1 Drag:
LàUra'Nyro,:'

.

.

;{. ehêStliut M';\te': Í'hi' 'SVft!S.
fi. }trock Afl�' R6ü".Hóbtihlê K:oõ: Jbhnhy Winler,
'13.' C:.l,Üfofi:l,ià: Gomptb1i, & Bàtlé'aü.

,;��, UtÍQ1 Dõls'�. I', ,

.

,i. ,We We�e' Ai'Wãys S:W;êf'th'e'arts: Boz S'caggs,
,
:; ',2.,/ Ride] Ride 'My'tády,� ,Thé N-ew York, R'0ck Ensembl'e.

- .' 3, Melrow Dówh Eásy: Jo)ül ltammontl. .

{ 4, I'levÜ tady: DN�!lms.
5. )A�. I'íéSofõ: 'Tohy tt6sihêC.
6. Mertlmac Coú-fi�y: Tom Rusb.

� �o pra termlnai': "Meliow Í)oWh Easy" é sensaciona1.

,

' �

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

AMANRl, VlDA,r)E �l'{'MsTRDN'G'
NA TV, 'ViA EMBRAT�t. :

"

.

Um recado pra q�eitl' aihda' fi'50 o oúviU fi'a televisão: amanhã a TV Cultural
às, 20,30 h�" !,'ecebêi'ií' :'iià:�hratel, � imag�ns desde Q Rio de 'Janeii'o, (onde
f.er� apreí1,ent:ado úrh.' pto-graihá com aspectos da vida ele Louis Armslrong�
Não coh'vem -herd.et.'

,: '_

- ,I.P J 1 r

,. ,,_I

DoMINGO - 11.' t):� JULHO'
'ÀIÜES - Êxceptúandó·se as atitudes preciplta'd;as a que podel'á estar exposto,

tudo jYrômete tmi f,umo satisfatório fio pi'ali.'O de SUà� ativHl,�des.
',),OURD - Ô� assuntos rélaciona'dos ct>fu amigós e viagens estaHio muito

\
..--'. b�ijeficl:acíos " hcje, ,em especial depóís das 9 horas da n�{lnh,ã. Há

..\ ','

probablHdades' de" ga�hos e surpresas inesperadas,
'

Gíl:l.vfEfYs _:__ Seus' �rop�'itos pOdera? ser revisado� e aperfeiç�ados nesta têrça
feira; pois estarao, concorrendo pata 'O sucesso d'e slHw'ridéi'as a influên-

henéfica de MaÍfe.. ,
"

''CÂNC.ER ..:,,:_ i\idó' qlle disset r�s,peito a si mêsmo(a), '-às coisas que lhe pétten
, e.em,' suas às,piraçoes e sllás quali'diltles. P€:�;s'oais, reeeberã'Õ a .ínais

',' posi-tiv� hifluêncía dos, astros, .neste, 'di-a,
LEÃO _:._ Iflfí,uências astrais indiretas tt'àNheo,ãó benefící'Os neste dia, 1:

l.ínpertan.te demonstrar aOs demais a SlllÍ. capacidade pessoàl. N'eutro
pára ,o 'amor.

'

"

Vm,GE'M ,'.._; tom otImismo, dInaínismo e auto-confiança será, plenamente pos
, ,sivei (> seu suéessõ em, 'tôdas as eois·as qu� realizar hoje. Boa iil'fluência

" pata as vH-gens. "

',"
,

tlintA - VÔcê 'estaFá propenso à melhorar Mguma coisa, bem como aj'utlar a
.

SI rhesmo em algllm s�ntido. Assim, opl-'oveite o dia para cuidar do

�etor profii'sional.
- �

ESCORPIÃO �' beverá' f�zer, na medida do l)'Ossivel, ti.ld'O que convenha 1'>a1"a /�)
o aumento de SUíl 'poplllàridade. .QUÜi1t'o a'os sentin1entos ín'timos,

/

procure apri.mérá-ios. '

"
'

-,�.' ,

. SAGITÁRIO, - Acreditando em si mesmo, tutl'b poderá s-er vist'O sob 'um ponto
de vista p@sitlvo .. a .pàrtlr de hoje, se h'ão 'b I'êz ainda, Há iW4íciôs que
mUlti" mei_b.ori2's' 'virão brevementé.

'

cÁPintôlíNiô ,- Selil rómportamente e' a pru'd:êrrcia com qu'e sabêr trocàr
idéias importafttes, haverão de lhe gr'aligear sImpatias e disp'ertar o

interêsse 11" alguém do sexo oposto.
A�U�iO "- A,�sim como "11'êfi1l �udo 'que reluz é ouro"',' l1I3m . tô'das as ofertas

í1\)l� re'êêi'rer noj<e seI''ão do, seu irr'ter�ss'e. M�iltenha-se calmo(a) e
.

tr::Ü'l.'quiÍ'o'(1l.), pata íYens-ar mais friam/ente. ,

p:snél!iS '""",' UP.'J. abt>i''técim'éfiló pâssageito po'ttera surgír l'Ogo tle manhã, se falar

ij� mb.do bru,sço com pessoas íntimas' 'Ou de sua família. ':Miüto sucesso

ha vida profissí'Óllal. '

...... .,���...�:',r... it. • "rfI t ...-!.',_�".r.!

• _.,._,'
f

,
'

, .�"

\'

\

, '\
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, (

° Serviço Federal de Ha

bitação e Urbanismo, órgão
elo Ministério do Interior,
realizará, através do Muni

cínio Escola Permanente de
Novo Hamburgo, o Vt) Con·
gresso de 'l'écnicos Fazen
dários Municipais dos Esta·
dos do Rio Gr-ande do Sul.
Santa Catarina e Paraná.
em Novo Hamburgo. °

Superintenden te do - 'SER·
FHAU, Sr, Leo Serejo

. Pinto de Abreu, conside-
rando a importância de

congressos cómo o de con

tadorcs municipais que o

extinto SENAlVÍ patrocina·
va e" pL'ineipalmehte em

C
A·

onvenlo
melhora

, .

rebanho
, o Ministério da Agricul
tura de Santa' Catariiia,
Acaresc e a Associação
Catarinense de CriadoI;es
de Suínos, com secíe eltl

ConcÓrdIa, firmaram convê·
nio visando deseÍlV'oIver J e

aprimorar o serviçô de re,

gistro de reprodutores
suínos no Estado,

Por outto lado,,'o Diário
Ofícial publlcou, têrrnc de
convênio entre o Departa
mento d� Grédito e 'Assis
tência Pesqueira" de Santa

Catarina, com o ol'lj_etivo de

dinamizar, as atividades de

pesquisa de pescâ no Esta

·do, em ,regime de coopera\.

'ção mútua,

Pelo convênio, será' ins

tituído um programa, úniCi)

ele biologia oceanográfica
-

p-e'sq ueira ,- ('xperimen tação
e extensão de Pesca em

S:.1l1ta Catarina,

Dlômenau
rpune,CI,

.tantores
Está confirmada para oS

dias 17 e 18 do corrente a

realização em BIHmenau ,d<?
10 Encontro Internacional
de Cantores, O certame

• réunirá conjuntos de San

ta Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, Argentil)a e

Paraguai, sendo promovido
pela Comissão -Municipal de
Turismo e Centro Comer

cial 25 de Julho,

Centro
re,cebe
materiat

O Centro Demonstrativo.
de Material P�dagógi�o in

formou CJuê recebeu' novos

lançamentos de editôres
nacionais que mantém con

vênio com a Colted, Infor

mou ainda ter adquirido
uma hové,l série, de livros,'
figurando I entr:_e ,êles', os
mais solicitados parà çon-

,-"

"�ulta dos professôres e fre·

i' quentadores do" Caclamape.
'r'

l' ,'ft.

( !,
, >

, \

Serfhau promoverá Congre�;,$IQ d,e Técnicos Faz&ndário�
) �,.1' • ; j1

da do Município" "é; <,spe'·_.(
,

lll'opriedade Predial e Ter-" cionan;ento\ elas ,contas elos' Problemas elo Fundo, de

'cialmente:
, ,; .r ritorial, incidência, .Ianca- di;ei:-sbg" ,sisten�as (regis- Participação elos Munlcí-

, ',':,' mente e -Cadastro; c), Im- teog"rai;,a-s)' Emperího 'pío,S; i)' Assuntos Gerais,
'

, ,a� _ Técnica das preví-: c': pôsto- sõbre Serviço
'

ele prévio' :(i), Problemas' espe- _, 'IV ORGANIZAÇÃ'O
,sões; ti) Praiôs dd Pl'tJCéSS,ef .; 'Ualtlu.er Natureza; ',d) ciai�' \í&' ,eScl'ituração: 1.) ADMINISTRATIVA 'tros
,Oi'çarliél1táriOi ri CréiÜHJs--' t, tmuis, Poder de P�lÍcia e F�n>do_.;:6h\tiv(t de .estoque: SERVIÇOS iY.ttrNICIPAís _

AdiCiona'is � pl'azos; 'vJgêf1-:" ':' Pí,i;(!ltação. dt:! Servíços; e) ,',2) 'Aqu,isição, J10m reserva tltuld qUe tóltij:>orta, (:!Í1ire
ela e Ú�tltSjjS; 'e]) ;qf'çafi'ien-, "', ')$cnções 'fiscàis; f), Ç,ontri. de ,do'ri;í4'io; 3) Licitação _ tJut1"os', o exame elos seg�ti1t'
tàcljttJgi'aihrt;:' é) ,.bi-ç'�dten, , lMçã? Ç1e lVúHhoriai '_g) �!1" " 'Deerefo;lé_f;.;4'.) Eihàncj,;1meti' tds [lsp�ctós:',' a) R'ef'oi'ttúl
tds�PluNal1\iais,"" ,

'-. "cel\,�ivos' Hsêaís às nícltlS'"
'

to;' 5&"J;ii'v'El!',sOfi, '�) .l3�lan: ,Atlhlll1ís 1',aSiya; b) Salâr io
"",

"

,)", "" '. �'A 'tI'h.is,·
t,

-, Ç?�:, ,'·'94�s;9�ld;Íf.,ç�6: dos� Ba: 'Pi(ohssiri�a( H�gime :h'evi- .-
"

Í1."� , tlÚ�-1'SLA2:Âó.' '�RI�, ' �: '\ "', htnç,os elo' grup,@, ecohôll;ico; d�n(,lãhd e ,Fundo, "

':Bu'1'Á'iüA-� 'cq��'ti!e'!ld�rl..' : ,
� ',:ui -: 'CO�TAB'lLll!ADE lU Esq\lemi;l básico.. dê '"aná·, ,"V _' DIREiTO M'LÍ:rnct:

tia tm'Iôs �' o�, prop}e:H:I�ts, ê ':. PÚBLrC� MUNICIP,Ai - 'li's,ei'cle�:gést�o; gl Despesas; "PAL' - Especificámehte:
,
.'

-' cjÚestõés: 'fiscais/dôg ft1l1hi·'" i�félLlidosi às seguintes',' de ,êapifah'�' ;V.a�nç'ôes de .

»

.à).. 'C.oífttôle interno e, ex-

, cíl)-i�s: t�is ��H1�;:''';'''': '; "I" ,':, �;S!;;llÚtoS;. ,,' , _'.. , bü.rll(l'Í�Iijo;.h) ,J\e,sÜlç{i� 'd�J" .);erfro da' execução orç'a�en-'
:à'J, t�Aç�hi'E!Hto", 'á,l'f�çadá- ': 'J �:'u� Esh'uh1rl1_",do ótgi)o :cle :',j \C�lltà�,J�" �QIríín'f (1.e '" Ve; ,táiia;' -b),' Crimes con'tra' i

,J:�9' e':, 't:.iS\ãtiz��'ãÇl'� ,ddS: ;\l��: t ,,> _-'C\�I1,tabi�islltde;-: p), Esqi.í'e�1a ,;,�, i-e,,:�,;'es;:'fliiô�ú1al\ d�
": Faz�i1da,,'hblica,

,.

btll'os; ,1:1) Impostos, 'sôhr� ,', 'b'wÍli"O dll 'c(:jJ:lta�; iC) ',]l1tlll- ,.: '; 'vi - PtA�EJAMENTO:
'I ','.. <_ �t ,:' I ".

' í ., I .:"
� , ; .

�
.. I '; ..'

, ,

virtude da pl'@ximidade do

prazo para a elaboração

das, propostas Ol:çamenlárias
municipais, resolveu pro

mover o Congtesso no 1)1'6·

ximo mês;' em Nóvo Ham

burgo, seu Mhhiéipio Êscol.1

Pet'manêhle da R�gião Sl:I1'.

12, de julho .corn a' Secre

tár'ia da Fazenda de', Novo
a) Planejamento
tegtacÍo:' b) Planejamento
micro-rbgional; c) Descn

volvimento da Comunidade,

iNFORMA'ÇÕES: Delega-
-cia Estadual do SElJ'HAU
_ Rua Tu-adentes, 15

3/301/2 Florianópolis
OLi,

tmsP-EDáGEIW no

próprio local do Congresso
_ As'soCÜ1Çà�

, ,plo·ensmo
Universitaríõ, 'Naya Ham·

tlUrgo,
INSCRiçÕES: COlll dona

Leslíe 'Waltrudes Sehroer

,- 'Preteitura MuÚici Dal dI)

,Nóvo Hamburgo, _ (llS),
,DI1.'" ·lVI. ónho ÍlVI I'

Hamburgo, senhora Lesli e

Schroer; e na
.

sede do

SERFHAtr:
'

Ús congl:cSS\S' '

tas qué âe:S�jtli'eln' [roderâo
a s s e ,g u i' a r Itclspetlãgeltl,'
quandó ela' itisctição, qti,::!',

'

serã"Jia, Feélêi-ação clas, ]!�a- '"
'cliltlad,és, e 'cÜstai'á Cf'$ Hfôtl -

"

com" t�'ês i;ef�içtl'!�,' Itávêfitió "

'

"local "pahi ;hO,�1CFlS,
'

lheres:
,

.
I

"
,nMAltlÕ

p')1'a ,ç cpt\cIa;� I'(Ú}iii1
especialmente

'

corlvidadas
autorída'des

.

e técüícos {cd'e·
rais, estác)uajs .e municipais,
tendo' sido coúfirrnada �

presença' do TribuÍ1àl' d �

Contas da <União, Mihisfél'io
do 1ntedor, Plahejamento�'C

, Fazenda, Às 'i-nscI'ições de ..

verão s�r feH,1u;' : at.e :,Q dia'

:' ,

�,

, ESTIl·KASl'RUP

,CHUDlIJ-�U�NICK
'

Em .stllo funcional

Apenas 59(80 'm.�sl';; ",

. RURIGERlDORES,
CONSUt . 'GE -, BRlSTEMP

: Apenás 65�20 ,mensais'
'GRÁTIS: 120' gàr�afas
de CRUSH

'

, FO'GÕES À LEfÜi'A
MARUM,� e REGINA

Aperias 23,90 mensais 1

'TELEVISORÉS PHILlPS
'

- 'Portáteis e de mesa

Ap8�as ,8'1,60 mensais

,GRÁTIS: 1 anteriír inle'rna !
0),

FERROS ELÉTRICOS

Apenar O,�O:�ensalS 1

LAMBRETTA SPEClAL 150
6 HP • Mod, 71

254,73 mensais!

"

CONDICIONADORES DE AR

AOMIRAb· GE E PHIlCO CHUVEIRO lORENZETTI
CON1UNHl ,PANEX
6 'peças polidas, alto .brilho,

Ap.n�s ,4,9�"'_me'nsais'!'
CARRIN�OS p/ CRIANÇAS
A partir de apenas

7�25 mensai,!

MAOUINA' DE ESCREVERIUClClETA CA�OI
Barra simples Aro 28

23,62 mensais!

'BARRACAS PI CAMPING

'nro 2 a 8 palSoos

Desde 20,07 ,mensais!
-,

ENCERADEIRA GE

i escôvas

•

í�A�(OS éASSARINO
''EM 'FIBERGLASS
Olv8iSos tamanhos e modelo!

,_ D�sde 111,66 mensais!

( Artigos pala presentas,
Porcelanoi, 6isfOfs,)=((. 1

TUDO EM 24 M.ES�S
SEM ENTRADA MESMO I

,

'ENXOVAL HI,l

Â par!lrl (ja apenas

22}9 mens i,!

GRÃTIS:, 1 Baú de Vime!

MOTORES DE PÔPA
EVINRUOE
O. 2 a 125 HP, '

\

Desde 128,35 mensais,! "

'

PARA�À, SA�TA CATA!llIoIA íuo GRANDE DO SUL

o ,19 pagamento
só Id'epois de 30 dias!

PÔR TO ALEGRE:CU�ITlBA :

'R. Barão do ):10 Srbnco, 173,12Ó9
R. ís Ide N�ve'nl�ro, 2�6"25� .

R, ,Mal. D'adoro, 123'\37" ,R
Jo�o .�eg(ã?, 595 . cA'v Re

públlu Arg ehtmo, 3029

PAR'�"'ÀGUÁ: '

R M'Ç!1. Albert� clt.: Abreu, 88!90
UNIÃ,O DA VITÓRIA:
Ruo Prof') AnlllZlha, 15'"

PON1A GItOSS",:
fC Augusto 'Ribas, 876
R. Saldanha �Morinh?, 90

GUAR�PUAVA :

R,7Sold�InI'1� MO,llíhQ,.2.189
LONDR!I'IA.: _'

R" Benlal�,tn Constelot,
1 �88 1518 - R.. QUlnllriO
8.oc{j,uvq',-79/�7 I' Av

Poroná, 31 ,..,�
APUCARÁNÀ:

429

MARINGÁ: ,

R SClntos Dumont, 297\ i'R.
5�nlos Durno�t, 2 992/3�OO�
PARANÀv1í:
R Getúlio Vurgos, 710

CAMPQ MOURÃO!

LAGES:

R eOIl elO Pinto, 108

Av ll}!;� dé Ctlmõ�S", 4.65

,FLoRIANÓPOLIS:
R Fuhlo AducCI, 72,'
CRICIUMA,

R. c�r Marcos ROVOIlS, 109

1357
Ruo

COMPRAS A P'ARTIR DE Cr$ 36,00
DA DIREITO A CUPONS PARA' O

SORT"EIO RELÂMPAGO
\ .

PELA LOTERIA
FE:DERAL

çMnA PATENTE N° 311

R' Hfl(,!iO L\J�, 128130

,R TquC(]s, 32'

JOiNVILbE :

R. 9 de Março, 552
R Dr Joõo Co11l1. 3.4

SÃO PAULO,

Av. Sôo Joõo, 1.400 : Av Prof.
Francisco Maroto, .( 510/-4- 516
Av SI? Manno, 134,0/1.360
Rod. • Km
39

Av Cun!lbo, 315

COINÉLlQ PROCÓPIO:
�v 15 de Novembro,
700/716

j"', "' ... ::::, ;"\' .: : :-
•
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COMÉRCIÓ'FINOÚSTRIA'

.,..:;.'. _.

• ..f �.'

GERMANO STErN S;A. -

� '.'
.. �, _., '.

Rua JERÔNIMO COELHO, 1
,.,:,_:" .. t'6NE'.3451 ','"

I
,('
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lspiritismo.
ENC�RN�Ç!O NOS DIFERENTES MUNDos

(Contínuaçáo) ,

18'3 - Indo de um mundo para outro, o Espírito

pas�'l por' nova infância?'"
_ Em tôda parte a, 'infância é uma transição ne

cessaria, mas não é, em tóda parte, jãó obtusa como
y, ":

no vosso mundo,

'18t - Tem o Espírito a faculdade de escolher o

mundo onde passe f<:L habitad�
_ Nem sempre. Pode pedir que lhe seja perrní

tido ir para êste ou aquêle e pode obtê-lo, se o me

recer, portanto a acessíbtlídade dos' munlos, Píl� os

Espíritos, depende do grau de elevação destes,

184a - Se o Espírito nada pedir, que é o que
r

,rietermi�<:L o mundo em que êle reencarnará?
- O grau da sua evolução.

185 - O estado físico e moral dos seres vivos

é perpetuamente o mesmo em cada mundo?
.. Não; os mundos tambéu estão sugeitos à lei

do progresso, TO,dos começam como o vosso; por um

estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica
transformação, Tornar-se-á paraíso, quando os ho

mens se houverem tornados bons,

,�, (E' assim que as raças que hoje povoam a Terra,
desaparecerão um dia, substituídas .por _seres cada vez

mais perfeitos. pois .que essas nov,as raças transforma

das sucederão às atuais, como estas sucederam a ou

tras ainda mais grosseiras).
186 - Haverá mundos onde o Espírito, deixando

de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório

o penspírito?
- Há e mesmo êsse envoltório se torna tão eté-' \

neo que pari'" vós e como se não existisse. J!:sse o

estado dos Espíritos puros.'
186a - Parece resultar daí que, entre o estado

correspondente às últimas' encarnações' e o de Espírito
puro, não há linha divisória perfeitamente demarca

/ da, não?
- Semelhante demarcação não existe. A diferen

ça) entre _um e outro estado vai se apagando pouco a

pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá
com a noite às primeiras claridfides do alvot�cer.

187 - A substância do perispfrito /

é � mesn1a em

todos os l).undos?
"

\

Não; 'é maiS ou menos etérea. Passando de
Tum mundo a outro, O Espírito se -reveste de matéria
própria dess.e aNtro, operando·se. ,porém, eSsa mu

dan�':l com a rapidez do re1ii.J;npago.
188 - Os. Espíritos puros habitam mundos espe

cia,is, ou' se acham no �s:paço universal, sem estai'em
mais ligados a um nlUndó do que a outro?

- Habitain certos mutld?s, mas não lhes fic,,"m
presos, como os hOlnens à Terra; podem, melhor do
que outros, estaI' em tôda parte. U)

',., ,

I (1) - (Seglu:ldo, os Espírites, de todos o.s mundo.s

"I'
�ue c?mpõem o nosso sistema planetário a Te�,rjl é

,

" e dO,s de habltant�s menos adiantados �ísiS<:L e m01:al-

,,:j :ment/e, Marte, lhe es�aria: ainda abaixo sendo-lhe

'! Júpityl1 superior de q,lilÜ,Qê" jl. _t.9Qos _GS 'l'espeitos .0

1 Sol não seria mundo: habitád,o por seres 'corPóre6s;
"

n�"ls Simplesmente um lugar de reunião dos Espiritos

j'
superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos

;'
para os outros mundos, q1.}!8 êles dirigem por interme

:. dia de�Espiritos, menos elev,ados, transmitindo�s a

I
estes por meio, do Il-uído, 'tniversal. Considérado do

,..; ponto de' vistá de sua cohstituiç�o fí,sica, o Sol, sé
ria um foco de eletricida,de:' Todos os sóis 'cQmo que

t
",sta'riam ,em situação ,máloga. '

.. b volu'tne de cadà ,um e a ctistância' ;i. qué/esteja
f do Sol nenl1UI�1a' relação necessária guard,<:Lm, com
,il o grau do seu adiantamento, pois que, do contráriO,
� Vênus' deveria set tida por mais, adiantadà ,dõ: que 'a

Tena, e Saturno Inenos do que JÚpter. ,

' ",/
Muitos

.

Espíritos, que na Tert'a a�imaram p�rso-
� nalidad!s conhecidas dis�eram estar. reencarnados em I

Júpter" urp d'09' úm..'1dos l1?-ais prÓXimos ;da perfeiçã,0i
I

e há ,caUsado !?�panto ,que, nesse globo tão'.,adiantado
e,stivessem 110m€ns, a queri1, a bpi,nião geral :a,qd . nã�
atl'i�uül, iant� elpvação.

'

'Nisso, nfi.d� há, deI sUl'préert
dentô. Idesd� 9�e, �e' atenda a que,' pOS$ÍvelÍnepte, ,cer"
tos Espiriti)'s; habitarites daquele ",planeta) 1'oram man

,dados' ii Terra para, desempenl1arem' af ceita' mí'Ssão
qúe, �os flOSSUS olhos" bs nao··�olocava na p,pmeira
pla,na. 'Em segun;do lugar, deve-se a:tenciú a que,' ien�
tre ,a existência qu� tiveram na Terra e a que passaram
a ter em Júpter; 'podem êles .ter tido outras inter
mediária�, em que se melhoraram. 'Finalmente, C,WTI

pre. se considere, que, naquele mundo como no nQsso
n:i.últiplos são, OS graus d!e desen';;lvimento é que:
entre esses graus, pode medeat lá a distância que vai

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

entre nós, do. selvagem ao homem civilizado. Assim,
elo tato de um Espírito habitar Júpter não se seg4e
que 'est2ja- no níVel dos seres mais adiantados, do
mesmo modo que', riinguém p.ode sonsiderar-se. na, ca
t(;goria de um sábio do Instituto, só porque Í'!,:side
em Paris'.

As condiçõe-'s de longevidade nãó são, tão-pouco"
em qualquer parte, as mEsmas que na Terra � as ida�
des ni1à se, podem compar?-l' " Evocado., um Espírito
'que desencal'nara havia algun's anos, disse \que, desde

.
\

,

.

'.
.

.

seiS meses �mtes, estava 'encarnado em mundo cujo
nome nós é desconl1ecido. Interrogado sôbre jl ida
de que tinha nesse munão, disse: Não posso avaliá"

la, porque não corít.amos o tempo como contais, De
pois, os modos de existência 'não são idêntic�s, Nós,'

lá, nos desenvq'lvemos muito' mais ràpidamente. En
'./.

tretanto, se bem não haja mais de seis dos vossos

mr;',�es que lá estou, posso dizer, q4e, qu,anto à inteli

gên9ia; tenho trinta anos da idade que tive na Terra..
.

:Mlütas respostas análogas foram dadas por 01+tros
Espíritos e 0 fato na.da al;üesenta de inverossímiL Não
vemos que,' na Terra, uma imensidade de animais
eni poücos meses adquir,e o d.esenvolvimento nO.rl11al?
P6rque nâo ':se poderia dar o mesmo com o homem
nOutras esferas? Notemos, além, çlisso, que 'o desen-

'i' volvimento que o homem alcança na TeÍ'ra aos trinta
'anos talvez não passe d,::; uma espécie de infância,
comparada com.o que lhe cwnpre atingir. Bem cur
to ele vistl), se revela quem nos toma êm tudo por
protótipos da criação, assim como é rebaixar a Di-

. vi.ncJade .0 im<fginar-se que fora o, homem, nada mais
seja pOSSÍI2vl a Deus) ,� I

<,;olabul'a(;âo . da ,JU\'el1tude Espü'ita Lins de Vas
concellus (Av. Ma:uru Uamos, n. 305 -:- Nesta), ex-

tra.id.a do "O IAVIW DOS ESPíRITOS", divulg;atlo
pur AH<l1l .Kal'lkc, JW ario de 1857, ei:ll França.
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Fedçrações do Sul aperfeiçoam slstema
dê l n f 8 r RI a ç Õ e s' ECODômico..Fiscais

o Depart�lnento

JUrídi,cr,
R:a,ul P,

ereira Caldas" ,F�q,n
da Federaçao I'

das Indús- CISCO Juan 4dell Pencas e

trias do Est;ldo' de Santa Solange Donner Pirajá
Catarina - Fi�sc - pro,. \Ma�·tills, da Fi,sc;·Ody và

moveu, na última quarta-] rella e José Márcio Vieira,
Ieira, uma reunião com r�'J da: Federaçâr, das'�ocia

I

presentantes dos Departa-: ções Comerciais do Estado
mentes Jurídicos das Fede- de SaJ,itf Catarina; Jonas

rações das Indústrias dos Cunhas de .Carvalhosa e

Estados de São Paulo, Ricardo Goulart Jahn, da,
Paraná, e Rio Grande do Federação das Associações
Sul, além de representan- Comerciais do Estado do

tes das Federações das Rio Grande do Sul e Nelson

assuntoimportant�
quem ,tá,;, 't

'

..

,;

,cheio de :pagar, aluguel.

Os problem,as dos ,catadnenses ,tamb�ém são

nosso& problemas. \

O' problema habitacional, por exemplo, é o

tiPÇ>, ,de negócio que deixa qualquer ulll cheio.
Por isso, res'olvemos acabar

com êle,

Criamos a Cartéir�,de Cr'édi·

to Imobiliário, em convênio com o·

.B.'N.H,

, Por sinal, êste "tªn.lbém 'é, o

primeiro passo do Projeto Catari-'

nense de D�senvolviÍJlento pàra per·

, mitir que todos os cliefe� de f�mí-'
lia do Estado possam comprar ou construir 'a sua'

,I
. .

Associaçõe� Comerciais de

Santa Catarina e Rio Gran

de do Sul, com o objetivo
de analisar os reflexos nas

empresas, do nôvo Sistema

Nacional Integrado de In

formações Econômico Fis

cais, aprovado por convênio
entre o Ministério da Fa

zenda e Secretarias d3.S

Fazendas dos Estados.

PRESENTES
'O Encontro contou com

as presenças dos advogados
Arnaldn Borssato' e Otto

Beiser, da Federação das

Indústrias do Estado do

Rio Grande do Sul; Euclides I

de Mesquita, da Federação
das Indústrias do Estado do

Paraná; Adair Ortiz Ramos,
d� Federação das Inçlústrias
do Estado de São Paulo;

, ,

;,......
'

casa própria.

Madalena, representante da

Secretaria da Fazenda do

Estado ide Santa Catarina.

CONCLUSÃO
Após debates do assunto;

concluíram os presentes a

necessidade da reformulá

çâo de aspectos do referido

Convênio, sendo apresen

tadas di:versas sugestões,
'�visando o aprimoramento
do Sistema Nacional Inte

grado de Informações Eco-

nômico Fiscais. Sugeriram
também, o adiamento, para
1<:> de janeiro de 1972, da

implantação da nova siste

mática, a fim de permitir
não só o melhor conheci-

, I

mento da matéria por quan-
tos devam dar-lhe cumpri
tnént,Q ou fiscalizar a sua

aplicação; corno talÍlbém

,

,

"r:

,

"".,/

;"

t., 1,"
.�

� ;'"

possi�ilitar a ad�Ptação da� tempresas a tôdas as inova-

çõ�s por êle íntroduzídas.f
O adiamento

POSSibilitaráj'também a obtenção de e�'

clarecimentos sôbre pont�s'"duvido�os e, segundo �
Fiesc, d�ia ensejo à refor

mulação em tempo hábil,
de certas disposições pc
difícil ou' impossível apli
cação pelos contribuintes."

e' similares" de tratores, embaixador dos Estados
mâquinas agrícolas, rodo- Unidos ao Estado de Santa

viárias e' de terraplena-] Catarina, programada para
gern,

I
caminhões, ônibus.] �reve. Ficou assegurada, no

automóveis e veículos si-,
.

encontro,' a colaboração da

milares. t Fiesc' no que' tange là pro-

A carta de l;econheclmeu-'" gramaçã« do embaixador

to do referiq:o sindicato fo\ quandr, de sua visita a FIo·

assinada na mesma data, rianópolis e' ci_,ades do in

De conformidade com, a Je- terior.

gislação fis eal vigente a - DIA DO COMERCIANTE
nova entidade deverá rea-

/ Os empresários, brasilei
lizar as eleições para a sua ros comemorarão no pró

primeira administração, ximo dia 16 o dia consa-

dentro do prazo, de 60 <lias. grado ao. comerciante. A

VISITA ASsociação Comercial de

O Vice Cônsul dos Esta- Florianópolis, promoverá
dos Unidos, Robert Sidney naquela data, um jantar de

NÔVO, SINDICATO
Em despacho datado de

26 de maio dêste ano, pu,
blicado no Diário Oficial

I

da União no dia 1<:' dêste
mês, o Ministro do 'I'raba
lho e Previdência Social,
resolveu reconhecer o Sino
dicato das Indústrias 'Meta
lúrgicas e do Material Elé
trico de Joinville. como' en
tidade sindical de primeiro
gráu, representativa. das
categorias econornicas do
4<:' grupo - indústrias me

talúrgícas, mecânicas e do
Imaterial elétrico, do plano
da Confederação Nacionál
da Indústria, na base terri
torial do Município de Join
ville. Não se enquadram,
entretanto, nêste dispositi
vo, as indústrias da mecâ

nica, ,peças de automóveis
'"

confraternização, tendo por
local o Lira Tênis Clube,
com 'horário previsto para
às 20 horas. Uma comissão

integrada. pelos Srs. Nel

son Amim, Jorge Barbato

Victor 'Moritz e Djalma 'I'e

lemberg, está encarregada
da organização, do Jantar ..
As . assinaturas nas listas,

de adesão (já estão sendo

colhidas, podendo ser en

contradas nas' firmas: Ga

leria das Sedas, Casa Três

Irmãos.e na Casa do Cons

trutor de Philippi e Cia.

O serviço está sob a res

ponsabilidade da 'fitma
A. Rosa & Cia, Ltda.

Gelbard, visitou 8' sede da

Federação das Indústrias

do Estado de Santa Cata
rina - Fiesc - séndo re

cebido pelo Presidente da

entidade, Sr. Carlos Cid Re:

naux, Diretor de Coordena-
" ção, Sr. Rolf Eblke e 'Di
retor do Departamento Ju
rídico, Sr. Raul- Pereira
Caldas. Na, ocasíão foi apre
sentado ao Cônsul Ameri

cano, ,um relato sôbre as.
atividades desenvolvidas

pela Fiesc' em santa Cata
rina. O ViCe Cônsul, por
sua vez, explicou que veio

'a Santa Catarina �ceIi$'
detaUies pata a v!sita do

.;..,
I !._'" ',',

�'

.. ,

pra

, )i

'�

, ,-

; , .

, .

'o negOCIO é. simple(:?
, ,/ ",' .• � ..

I ',' " ./

Temos �eis planos de· fina.nciamtfntq �.'
1,. Para V. construi1" no seu terreno.
2. Para V. terminar a sU"à' C'asa."

3:, P�ra comp�a de· residência

com qualquer: te�po 4e construção.

4.. P�fa,' término' de' conjuntos
ou' prédips; em", c@ndofXlínio.

\ .

. .;-" /'
,

,
,.,'�' �

5. Pata gru,p'o� de pessoas, no

,

/

I
z..,

. - �'
.

"

,caso· de ,·co�strtíção. ém sociedade.
1 , l'

6. Para' planos empresariais.

I
Taí a/solução do seu ploblema, viu? '

-Agora é só abrir umá Caderneta
, .

de Poupança na Caixa Econômica Estadual é pedir
1.... I

Q seu financiamento·,'

CAIXA ROiala WADUl. SAlTA CATUIU '

INTEQftA"ITE Da SUPORTE FINANCEI!lQ DO "�OJET" CATA'IIINtNSE DE OESENVOLV,II.4ENTO.

/

a, 5, propague..

/'

,�
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YDDI. �aoÇA E'COMPRA

"',' IP==""'�Wis�'"'��iiiiiiiiiiii!ii�'��������J1cy�:�r·:_y:2.::=C *"!!S!!"!J. . Jír= ,
�

,il� II ,I IPIRARGA AUTOMÓVEIS
., COMPRA VE�DA E TROCA, DE VEICULOS

,

t, Icua 7 de Setembro, 1� - Fone 38�6
':: L Vok swagen ,........... 1963,

1 Volkswagen ........................•. 1964
:: )., Volkswagen ................•......... 1965�
r-' I

1 Volkswagen � .. .•.. .. . . . .. .. 1970
�!... 1 Kornbi , i Ô, • • • • • • •• 1969

L Opala Azul Noturno ':"
.. , . . . . . . . .. 1.971 . r '['1. Volk:.vagen' ' ,.;. . .. 1962

L-' Variante Azul DiaÍnante·,uO�", .... 1.971 .� �j"
. .

Financiamento até 36 meses
1. Volkswagen - T.L. Azul, Diamimte·"OK" 71 '.. '-_ .

-- __ ... _ _ I"

[. J;: ���':!��n-B�,:,," ..�am'�te .: :��/7l i�. Ü '·N"'nssa CASA A"UL"T'-OL�:O'�'V''''''E''I"S,-"",,,c'i'
j

1. Volkswagen Azul ,1.968
1 u n 1',1

* 1. Volkswagen Vermelj10 . , '.' . .. 1.968. �r 1 .

R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis
.

� L Volkswagen Vermelho '...... .... 1.969' I I Comércic; em g�ral de aut:omóvei� - compra ;- venda
1. Volkswagen Vermelho - 1.600, .. ,. 1.969 I.. _ troca financlamflnto .

1. Volkswagen Bege Claro' .. , .. . . 1.969 't Volkswagen , ..........••. 1969
1: V lk AzUl................ 1.9&7 Si 196�1 o swagen

_ _:, mc� . .' ' "1 ' .. • .. .. • ;)

, ,I.,
i. Volkswagen Vermelho '.' .. , 1.965 /

Ford'Corcel -Í.I 4 portas •.....•...••..•. 1961:1
/

1. Volwskagen Branco , '" 1.965 Volkswagen ..•.• " .•.•.•. ,.. .. •••• •.• 1968
1. ,volk,swagen Branco • . . . . . . . . . . . • . 1.963 Volkswagen .. : ', " .; ....• , , • 1�8
�: ��:�:::::� V����co ..

:::::::::::::: ���� III
Vemaguet DKW ::::::::::::::::�:::::: 1964

. 1. Kombi STD - "Vennelho-"'",,"o" 1963

ru;
;.::,:e���w ,=

�: ��:�:' �;DLuX�:Ner�:I�����l:;,; 1�:� iq

� ?��-=�-=---._�-�.��.��.� '.�:'.�, --3�;:"�
t =I�= ::;:;�:��:. : 1m

-r -:--
-----

=1'-INANC� 'EI! Al'>l !'" ,,!,S>:S ,J
.

.... COELHO��óVEts '�

ui Ruo J�ãO Pi:� .4; ,\"*�;; ;p::.�=�'�l rir A_ ..�_•. _._1!SJ9 �- " �-,:,._L1 pt P I

3":1'\"''-1 .

! • 'JEBUIlUBA AIf1'InêóYEIS J

- - .. !._ n_

AUTOMOVElS
COMPRÁ, TROCA 'e VENDA ,� VEICULOS

. ,

f11-_
.._��-

.\

,\

�iinca :- Ve�·�e. Abacate :. �
"," 1962

ii \'
Fuscão. QK - Brflnco ," .. : 1971
Opala 4., cilindros, é:_ Brari'co : : 1970

, ,'. : '" Fihanciáfuér,íto �.'24 - 30 OU 36 meses
. : "'.. '

.

Carros revisádos com, garanti�,

��=-J����� __���_�.:::�����

�964
.

1956
.

1955

�I .� ",-��'.�,,'
; 1 REPRESENTAÇOES, .CQN;lIGNAçernS,
.: 1 DE AUTOM6VEIS, T�fES.ljI
1'1 ÉM aEML

.

,I 1

COMERCIO
CqM:ERCIQ

.

,
.

RUA SAO JOS� 426 - Fone.,6412
"

".

ESTREITO '_,... Floriàn'6PoMs ..J Sànta Catarin.·
.

• ",' , ' I

·

..·r�--

. [.1
.. I

,

1 Lancp� _a. T.lil'bina '.

,
, Ro Gaspar; Dvtrá� 90 - Fone 6359 e 6632

I
. !

.

,

- Compra, troca e venda c(.. Veiculol

I '1 Ka1'ma11 Guia Vermelho •.•..••.....

'

.. � . .. 69
\ 1 Variant Brélnca . .'.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • 70/71

1 Variant Verde Fôlha OK .....•..•.•••...•• 71
1 Corcel Vermelho •.............••••...•..• o 69
1 Volkswagell Azul �Ji�mante 1500. •••••••.•••• 71
1 Vo}kBwagcn Bl:anco' 1500 70
2, Volkswagcn Branco . .. 69

.

1 VolksJvagell Verde Fôlha 70
1 Kombi Verde Caribe '.............. 67
1 KOlÍlbi Beg� Claro ... .' . .': '

....... o..... 61

::'.,AMAURI '··"�UTO.MOVEIS
RELAÇÁQ DOS CARROS .

Entregamos 05 carros usados, com garantis .• fInan·
ciamentos até 36 meses

. I
Galaxie '. • . • • • 68
Kom]:lj - OK � . � '

.. 71
TL _.:. OK ,'; ......•.. '. . . . • 71
V<lrÍant •••• , ••••••••.••• J' ••• • • •• •••• ••• 70

69
68

VOlkswagen
Vo_lkswagetí
Esplanàda

••••••••••••••••••••••••••••• I

.................... '
..

. .

....... , ••••• ; ...... °l�" .�••••••••• 69

68,'
'69

,

71-
66
64

64.
71

Itegente � .1. � � 0I' � o' ••

Aero ' '

.•..•...•..•••••..•

Pick-up WiIlys OK ....•..•.... , ....•.••••

Canunhão .Mercedes , ...••.••••••••• '.0::.1. 0'0

�-350 .
.

•••••• o. Oc. o. o 000 ••••••••••••••••••

Caminhão Ford � .. , , .. '
.

Corcel OK , : ' .' .. :
. .' '

.

Corcel C�upê' '
.. .' � . . .. 69

I "

r' ••,. � �

�.' \ /,-.'.,.Ú,f,t.,;

t--���'-�-���;�r-�ga���h�a�ç���21�B��;:S�,s�il�e�'��-:-�A�-�d-:-�'rl���;��lr=-�:ç���;-�d;�V�J·�;-�n�&u�L�.���/�.t�·i���:J��.�.��.,;�:;:���-��:i·�
I

.

Rua Te?ente ,Silveira 21 - 19 andar ':""',Cói;' lO7/1iJ '.
.

.,: " :.; ,
. \:.

I Volks 6� I Kombi 65 V{)lkl7' se ,

./. ,�pi .7q

'I
Ent. 3.000,00 I Ent. 1.920,00 Ent· l.9f.O� ,'. En] 3.500,00
Salde 270,00 Saldo 192,00 Saldo l.92,OQ. I'Saldç 6O.Q.OO
Mensais 1 Mensais MeJásÍU8 '.

'

'.��llsais .

Kombí '

69 ':""'--''':'''1-V-ol":"k-S-6-9-_;_-··..:..1:-V--o�\ks�67�.c,-:"'-�Itom:-'�b'7i7':67::----
Ent. 3.600;00 I Ent. 4.400,00 EJ;lt. 3.1300,00 EPi.·· 2..�,OO '

Saldo 504,00 II Sáldo 396,00 Saldo 324,00 Saldo. 2_M),OO
-

I Mensais ��nsais M�is �ensai.S

I volks' 62 Volks. 68

.\
Vo�, S,:f '.

.

I
Ent. L4W,oO Enl 4.000,00 �l' ,2.6QO,o.o .

Saldo 144,60 Saldo. 360,60 SaldQ; .�
.

Mensâia " Mensais ' ��ns��.
.

" "

HOEr.CQ· fEicoLos ��$�� A.
I ·.��rn�to, cU, Wf�� "

�� <
'

'A.-��... vm; � �fo -

q" ,.', ,F�a��iL_até,sa: meses"':
70' III �(}Iks\l(agell·'-;_Vermclh(:) •• ,. ;,;.,; •••• ; •• ;c. � ••• �

'I' Vofkswag�n,':: �ig�.. ' .�:'�;!�.:/ :,�:;, .:<:.:: .. ::� o. � 70
. VoU�swagen -,- Ve.rro,-elro 'I" ,,'''..... , •••.•• � ••

'
... " . 69'

. j'
,: l' Volki�g�rr, �;BranCO :l.O\uJ" :••�, .\..� ��; .•:., •• ,\, 69

. I v' lk'
.

, " .

".' .•.. B" .'. ""'l}' ": ','.. ,;'.;" '.
• f.'t.., '68.' I

·0 Sw.:1:rgen ,-:".;,.eJge L",O·'" •. ,'�.,.· ••.�.".: ••••.••• r

Volksw�ge.n _. _'Pérolá .>,.:�.,.... ;,�":�;,,.; ......• 67

: \ Aer:a-Wl�lys,:"t:" �Í ,c.i.&llis ";.. � ••,. "." -. o •.
' 6T

�:.' nK��"'��i��'S, :�(: '�.:�'�;:'�'��\�'::;�.?'::�:�:' �"*:o �/ 66 .

Kombi 65

Ent, 3.200,00
Saldo 280,00
Mensais

Volks 70
Ent. 4.030,00
Saldo 432,00
Mensais

VoIkswagen 4 portas' - Branco .. ,........... 1969
Volkswagen -::::- Branco .•.... �.� ;;: ••;;, ..•./.,:., \.l� '.

VoIkswagen - Vermelho,-.: ........ :�: .... :.. 1969

Volkswagen - Azul .••.•.< .'.................. 1968
v,emaguet' - Amarela ••.•••.•• <: � .. � . ;'. • • • • 1965

Vemaguet --' Verde � : <O,.;. �
1962

Variant - Vermelha ; •..,'•.••:; ; 197Q

Çorcel 4 portas luxo .....
'

..... � " ; , 1969
,

. Corcel 2 portas .•......••...• � ; .. " ...;••.•'

• . . 1970
- .

_",

I "Rural Willys _. Azu1 e Branca ..... :......... 1967

I .1 1."
.,v' FINAM-eNYER�.AMOVSEl··!":OS·36 LMT''oEASES. "I

.

Impala 2 'portas - Brancó • � .•••••. .. ..••• :. 1966
.

I
'",,,,..

. FINANciAMENTO ATE' 30 Ml!SES.RUA ALMI'RA.Nt1; LÁMEGo. N. tio

111 l'
Rua �:%r!!U��g;9� ��:tfeito

'

, II ;'_'

','

-',-", 1- it
r: I· . FonltS �52 • � 1 I J AUTOMóVeJS

Iiii!ii-����-��!!!2��.!���'!!!i!!!l!!!!''!!''�!�'i:!!"��i-':'.�ffi;,:1 . I 1 j �U!0M<?YEIS;,.:;' '�l; ;:.;-jl··��'l�·,�:�h.:"\., 1';S'� ,; 'I .II. .,I I,,,,! �" .• .1;>;'1' n>';o-"" �� tn'- '!;: �,r.lri�� <.��1ll'� "1'6"- :.:�, " ,

)1
VERA]\;EIO "

, 69 1 � ,.n.eri*·'\VhYS c1l1za;:J;,..,.,,,.\·.,,•.•�.,, .:!.,••• ,.,.u.'i? ,09 8

ESTa "VIl.ati�"'.··,'D'.A:v'fiqg,miLA·'.
I

VOLKSWAGEN , .. : ..• ;.��.;.: " ó111 OPala·.:.... LUxi'- 6 ciI. Vcimelho �',::.',.I::'. '1969 ri .
awu.l1JU'Ulnl, -:.•�.') I OPALA' I,uxo 4 cil.

..: <
".1 'i: i ,....... 6l} ,

Simca Azul Turquesa ......... ;- ...... ,. ""
_

1963
ESPLANADA ' .',

• em I' Esplanada 'Azul Celeste .....•.• • . . . . . . • . . • • 1969 I' Rua ':'000 Pinto. esqui.aa de .t\VéiUd!\ aetcmó Luz' -
ESPLANADA :.:::�:::::.::.�:;�=,�.::::_:::��::::: 62 ,[ I Sirn.ca �'l'ufãD Azul TurqueSlÍ : :: .... : 196.5) (Fone 4�14 - ABERTO DIA E NOlm

.

i I
ESP.EANA:DA �.! ':.' �. ,; .: •• , ,.. õi 'I! 1 EBP�anad,! OUi::? Espanhol • ô

'

.. : ,; .. '.. .1969;f . I
. ,

1
GALAXIE . " : , � � .. ,; •. , -. ,,67 .;

, I'CA!'AINHõE'S( � "

.'. -
. ;"'." -:. ·"f d·.-_">--jTF---u---.------.�-._-.-�---.'

; i '����N�O��I�� .. ::::::,:::':::�::::::.::�:::::::: �� )',1 r I.';�t·, ::.:.::::::::::::�:��:::::.::::::::::::): !:�:.!
I i CHEVROLET i; � '

. .' '" . .. .. 56,' L,:=-�-==-_::_-=-=-�==-�-==-_==---=---=--=.:.:--=-J'\

'li ���61°TÜRBiNA··············.············ 66'1· r���d-;-����;6;;i�:=-FINANCIAMENTO ATt, 30 MESES ::',;
� l�. -----.---- .Jr I

.

AceSsórios APOtO Lida.

',l,:'f:;'-!""".
-----

.. -

--'--T�·.-D·.:.·.I.;�.I._.,,>•.�.-.;.�.. ft.I..,�...•, •.�":.:'Jl,;,
..';�.\".',":. ;.'.' '

..

':' �.",.,

....

1111,; 11:· . co,,:u.c�::::::i�,:;:�P;i-.��. �.c . �:t�:ito;969
,l:,OU""'III

.c.
Con�ei 4: :r,>oi:tas _: Abacate

: .. :':,.'. �,' .. : . .'
'

1569 i
Cor.cel· Coupê - Branco' : , .,: ' 1969 :

I- ,Volks Verm�lh� ...... :'... :' ... : :, �. .... ... .. . 19'67 J I ,r Volksw�àen - Branco .,

: '. /. : . .. 1009 i1
V lk 13'

' ·f '.'

I' Volksiragen � Beige Nilo o •• o.o •• :! o. 1968'lOS elge
'

,., :'/:. , :." , '1969 II [V' '11" C'·
.' ,

1968 III Volks Verde
' '.' ,.", 1969 o ,swag.en - er.eJa .\' '.'. ,·:;

..

:,·
.. ·•·

·:·'::;�'t
..

�.: : :

I'" Volks\vagen � Eranéo .. :.: 1966"Kombl Vermelha . ",' .•.
'

,.,�.- .•. , '.' . • 1969
II?· mb' C' 1969 Volkswagen -' Gelo ','" '.' :".:' .. .' ' 1965

,

.'-0. 1 BlZa •••••.•••••••• , •••••• � ••••••• o I '

• I' Aéro Willys ..! .. \

19651 _Volkswagen Vermelho '" 1965i t Aéro WillYs ::::::::::�::::::.;�:::::::�:.�:: 1969
/

VOlkswagen - Azul : � 1965'
li Pick-Up Azul ;.,; ;.;

: .. ;. 1969, I Volkswagen - V�rinelho "
1964

"'II
Oistrl":uidora d� Pro';iúb?S;_��� '�tdao (Dipronaf) DKW Vemaguet - Vermelha. 1963

Departâmento cU .V,�á� DKvV Vemagl,let - Amarela .: .. ; o •••
• 196'3

. Fone: 2191 - 3321· ....... � Sc;'midt, 6{} }5:armanp, Ghia - Azul •............... .-.... 1�69
l� ,. !

Gotdini ....:. Azul :
�

:' ',' . . . • 1964

t-====�-=-_ .. 1
'Gordini - Vermelho , 1963
Aéro Willys - Verde.. 1964
Àétõ Vinis ";- Beige : .•

,
.. , ..

Chevroiet - �zul ; .

Ford - Azul' � : ..•......

Volks 62

Ent. 2.400.00
Saldo 216,00
Mensais

i'

II
[ ,I'
, .

'1

,/

I r
VALDIR AúTôMõYE1S 'i.TDA� .

'.:

Rua Vxctor Meiléles,· S2 - Fone·4739. '

.

.

Floril1nõpoliS - 'se.

�1•••••

�

••••••• ::.�., •••� •• ,
•• ".'••• fI ••••

�6lCorcel Brânco' ,� • 4 ••• a.• ti, � :.. • ••
•

69 .

Corcel Beige Terra
_ ...: ; � .. � .�•. ," ....

' 69

J�

)
,

/lfefA�I Koericn S� A. -7'Comércio ·:d. ·�tq��i�
.

Rua- Afmirllnt•. ,a..ínegoÇ n� JM.: '

Sedan

jl Sedan. Verde
. Sedan �zul

.

Sedan Vermelho

1·. Sei:lan Azul
f SedEm Branco .' , .. , ..

'

' 68.
-Se,:l;;'1 Beige Nilo

_ 68 .

Sedan Branc!? .....••...•• ',' •••• � ".
'

•••••• o • �.

.

67
ISe(�an Vl:'rde Caribe-' '

::..... 67·
Sedan· Rei,wJ ��lo oe. �7
Sedari Verde ; ;.. 65
Sedan Branco', ; ..••••• , •••••• 0'0 •• ; • • • • • • • 63
SI:'·dan Azul

•.........•••.••••••••••••••••••

............ " � .

-63
62
69'

Sed:m
.

Ct'râmica
Kombi Brànca • lO

-

.

KOlnbi Beige Claro o •••• '. o •• �. 69
Kombi Cinza .....•••• '

•••••••••• G •••••• o • • • • 6�
Kombi:Veràe Caribe \

•.•..••.••• ,' ••.••••••_'. •••• 68
Kombi Verde Caribe ••.•.•••••.

'

••••••.•.••••••

Kombi Bt'anca
Koml;>i Cinza

J'
..................... .: .� ,.;. � .'

... � � � � � �

Sedan Brl1nco 4 portas. ..' •••••.••• '0 0\ •• o • o •• o o

Vô.riant Branca
.,•.. :••. " ••

' � •••.•••••.•••• !'
DKW' Branco '

•••
'

!' ..

Rural A7.l11;l
I

ALVORÂDA .VElCütos.
, : \ \,; \

Comércl.� de Autom6.Jc.', .� gerai,
---. COMPRA -. VeNDA .... TRócA

'

Carros Inteiramente ��oí
.

End. Ro JoãO,' PsMo, 2l';'; .: :-

'F�n.: 4�,1 .' li" ,.' ,,' ;

..
--

------------:r-z--

1 l(ombi Standard � � ; ; '.'.. .. 70
1 KomJli Pick-up � • � o .. 69'
'1 Volkswagen Branco 68
1 VOlkswagen Vermelho •.•.••••••• " ., ••••. o' 68.
1 Volkswagen' AzuÍ " ;. ','" 65,
1 Volkswagen Verde Birilo

6'1'1'
1 1I01'dini. . :., , .- ,65
,1 D1(\V ...........•..••••.••• � • . • • • . . • . • . • • 63

, 1:-:--::----=�-::_�. ._,-----.--.c-::-�=-=-�:.�:--::=.- -,: ."".. �_�J'

rt::-:---�-- J (
,
'�.

'

..
r:.i�.

-

.

'

:. .', L, .

_

.' ,".C. 'RAMOs ,S�·'·A.
:R' 'J'2:�����-��-n, ev, res #'\-V1V1'., • 1)S ......_wra�

RQ'a�'�; ..p� �I 'iM6' .:....:�s�to
Vo�gên ;;Se9-an ..._ :AZul Diam,ante '. -;.. •• • • • 1966
Volks-wageh ;scilan ....:. Brànco, Lotus •• ;...... 1967
Votkswageri: �dan -- VermelhO ••••:........ 1968

. �olksWa,gen- ..�dan -,- Verde ·Cari�. ........ 1968
.

. \' ..' ...' . ,

. Vol-!tSwag�n Sedan - B,l'an(JO .... :�. � ; .. • 1�
. Volk�gen seâan :_, Vermelho :/.:" '" • 1'969
Volksw'agen Sedan 4 portas ...... Verde 'Pinho 1969
VoIksWage!i Sédan - Vefúe ;rôllia;_....... 70!'i1
Kombi. Luxo'-,-,: Pérola 0iBelg�. Nll0 • : .•,. ..••• 19'68'

." V:aii�� _. V:er�e�IiQ ce�ja ... :�.. ,� ••• ;�� ... 1009
.

.

i
.'

'

. .. Fuwücra�entô' até � �eses�" >'
:. ••

!
·------·-:.-msr-·��·.-�T·-����--:-�-.·��t;._ 1

('

.'.
. '�ímE-s1;: 'LOTES ..

,'

.:

LAGà� DA cONcEtçAo, (P;-.tita ·(lÍls Almas).�Rêde (f�
água � 'Energia ,elétric� -;;..'M�o i'io: "';';'�Frente para o

,Mar - Otima"Rraiá. , ..

'

.

Entrada cCi'$ 500;00 ..,.,..; Tt. ncideirtes�1 9 ,;_ 19 andar./ ,
. . ,

r":'�'�-�--.�"---,�._-----.-: .-"�---,��,_- . ....:..:��.....L.. ,.'-, �"l
I' ".; ftlll��JS, .'�. �

.'
i i

, Industria, ComercIo, Represe!ltiJç�$ �tdao [,R. Cei. �r'O Dem,or'o, 1'.781 _ endo. Tel. ''Madepiso''
Fone 645,3. ""':' '���:_:. RoÍ'iaft6Pdlisl'- se•.
Tàcos -fi1!!tea4os

. Ta�' sclédon'3cl® ..'

Mate'till;is . d� . c'Qi1StiUção
.

.

Y .

eetca ',i.' �';.�I':'.
Complete .a bele7.a dê sua. casa.
.� I!is'e C�tt1. ',elegâIlt1ia em ,tacos, �'Madepiso".

Pórtas trabl!Jhadas
'.

. Armários embUtidos

/.

, , Abetturas '.

. ,� ���·�--_·_·�-----:---·_·_��·--�dAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,DR. EDMO BARBOSA SANTOS
Clrurglio DenHst.

Herárlo: de ,••• 6a, felr., das 14 �s 19 hor...
Rua OeodoN, 18 - Ediffcio Soral� - Sal. 13

A1'ENDE PATRONA'(. DO INPS

DR. SEBASTIÃO MARTINS DE'
MOURA

Cirurgião Denftsla �I

,.

Pr6tese Alta Rotaçio - Trataméiito Indmor, 'Nteridf'
pela .manhã, das 8 às 11 Mo' e à tarde das ui às lá,� hs

Exclusivamente com hora marcada. 'Edifício APLuB '-
sala 53 - 59 andar - teI. 4671.

.

_ ...

PRÉCISA..SE
.

.

',.

CORRETORES PARA VENDAS DE 'l'lTUtos DO
CLUBE S0CIM.. PAINEIltAS.

INFORMAÇÕES NA PROVÍlN'A l/rDlA'; .,'

.

RuA TENENtE' SILvEIRA,' 21' --- ,CENTRO �(;j_,
CIAL -'SALA 03.

.

.
.

REsIIItRcIA- E��-LotES' .•. ':,-:!�-�'-S
i ... ;..

Vende�se 'uma residêilcla, situada M, .. :JARDIM
l'fAGUAÇÚ, com. duas salas '(!cmjugadas, 'três ..�.
banho,' cozinha, dependência .. de .' empregaãar- gai-.�ge�,
varanda e estaeíonameate, ainda. lil$m habite��e. �

.

LOTES :._. 'Vendem-se, ótimos. Iôtes, :sitüliddS. 'M
.. JARDIM ITAGlJA,CU' dom âgua irtl!taladá, ·�íi!. (tiijçãilil

,
. . " , ',"'.

� drenage pluvial.
' -.'

.'
"

"

',

DIRIGIR-SE a .rua Urbano Sales, n, 37 -:'�ile' :!Mi
I' .'

_ "'. _ .,., ",_ ··c-.,:,�" .

.

cmi.J. !iS3-SÓ �, CPF 00264209:
.

, .". � _

..

Ex�Éstagiãrio Maternidade Esêoià' l.J:u:anj�ltâS.',

Clínica ele Senlióras .__:_ PI'ê-Na'tal _ Prepfl"aÇão ..... PS;W()l
,I '''1 " '

'"Profilática Pata Máternidade' � Cituloglâ
.

'. '. ;- ,. ""

'C�nsuitàs das 'iH à:s 20 horas <� Í)i�iajDeni�;
c

, ..

IM"
.

.....: 'Ed. APr.;TJB -,,-' sàlà 7d _... 79' àM,atl
"";'\"�'" ,'.'.... �. on�u no

.' '
.
'.

-.\.., ;\('. --�_ _. �.
'.

�.- ";'1

.;< ...-,P-AU-L-O---"RE"--'NAl'O' COBRIA IILA'O
. ,. '" . ,

1
., .•.

"
� .'

,(4,," ,

. Ciru"glão-Dentista. . ,

'Curso de PÓs-Graduação em.Odonto-Pédin�ia: Pê�.Ji'àe.
rle Farm: e Odontologia de Araraqnatà � Sã� Pat!lo.. :

CLfNICA DE CRIANC,AS E.ADOLESCENTE$· ..

de 2as: às 6a8. ·reir3 ._ 8 às 12 e 14 àS 19 hotas

�ãl;ados e às 12 horas. .

Consultério Galeria COMASK, 49 andaé ....,.; �onj. 4ôs
Rf'sidência: R. Silveira de Sousa 8 � f"}lol�.

.,: I

. ,OOENÇAS CÁ PEt.:!
• rll:l!t� ,00 Couro .Ca�eludo .MicOá�

,I'rat!lmpntr- r!t; .I\.c-nl' 'Pfllp . Nevf:' Cal'M�i�,,_
�

.
.

, .', '---,

OEPILAÇAÓ
HOSpitRl �Il.l! I:Unicll� 1.1 .. univenidad'

• .1 ','

_,o :" r:,/: '" ..... lH'!t 'i.

";(1 Patlló'
('ttNSULT.AS: Diàtiàineilte,.à pÍltt1t dàs 15' Mru.
CtINSULTúRIO: R. Jerônimo 'COelho, 325 -� EMlfteã·

• . .

j'

J:ulieta .:,..- 29 andar _ saia �Ó5 _ Fone 4438:. .

..

'
I ., •..

1'11 ,,�,::r'\
\

• � • • • . . • • :t. ..,

;"'(}f;"t"ti �.t1t. �1" �tl!Hrt�, �

\, f'n·ati .. ' nr.o:illui�n N(:�u.rn�(U-

,,:;.)... .. . .

. DQENÇAS 'l\1EN',I'AIS
"tSclil.J( HJ i<Jdifírio' Associação' CatarinetÍSt· .ú� M<

,'Cllp ":'lh'� .Il'()n� 22·08 - R�la, Jerônimo Coelho ��\
..... .F:t0rianopoJis .-

._ ........- .. _,,-_.......-._---_.---,-_.�.,_....._-___:.----_..._..._

. "*'" ,',i
.

..o,;-�.

DR. NORBERTO CZERNAY
CIRURGIAO-DENTISTA

Implante e transplante de dentes _ Derifutéfí, �"
Tlltória pelõ sl�tema de aUli rotação _ Tra�amentó mdol�
;-- Prótese fixa e' mÓvI!II. Consultório: Ed.. Julte�, 2"
andar :..".. sala 203 - Rua JerÔn.imo Coelho.· '2liji ...... b,,;'
:'�rio elR! 15 à!I J9 horas.

.

·:"DRA. HELENA' KRETZEB PHlLIPPi
CRM ""- Se 1052 - cPF 25óa42198

OBSTETRICIA e GtRECOLOf3A

.........;;;.\--" ..

Prevenção do Câncer Ginecol&gico
'. Cito10gia Hormonal

.

'Colposcopia
.

."Esterilidade

...

',_
. Parto Programado

'Especiálização no Hospital das Clínicas de �ão Pa'úlo
.

Santa Casá da Misericórdia. de São p�pro
Maternidade-Escola d� trnivétSidàde Fe
deral do Rio de Janeiro

;-,; .. ,�.!,.,,,, :

Consult6rio: Edificio Aplub.\�� ",,_: '- ..

'. Rua dos Ilhéus n. 8 -:-' 129 andar,. sala 125.
. � " U�. 2a .. à; 6a .. feira.

. ,. Atende: Das 16.00 às 20,00 hOr�.,
�

'••

r,_'.,,.;.
.. �

-... .....,,_...� .....
,,'"

'A r E.R ç .I O , .

•.. ". CosttIra"lie'para llomens, senbortU!; éft8JÍ�U fi em gériL

MELLO CORrECçÕES
"

•.
'

... 1

."(.'
-". Tratar com'Mello !lU dona Maria Teresa 1 rua Al�
de. Carvalho, 34, �squilV,l com Felipe Schmidt - lq andár

.

_.� sala .3' -. Fone 2272,
.'

eLUBÊ DO, PEHHASCO.
.' r

BAR ]!I HESTA.t1iIÂlÍl'I'E
m. , ...

A Plrétorli do CLtfI'3E DÓ p:gMtÁ,sco avlSis que G

.', ._. 1l� e o RESTAUR.A1iiri1 éstão. pennarientemente, • cu.
,I ,��';�:::.. ':r)osrçíiQ� dtl$V aS!loêiàdo!Í� �eftdo .permitida 8 frequência �

"Iristas e publico em :gerál ..
FlbTnmópoUs, ma*óm

I

r-C�ERROS -JÚVENTODE �:

�
I Broéburas _.Espirais em Arame ou Plâstícos
I'

•

C d' I'I
ICAL - LACI -'-- Latonados _ roma C)I

(tIClueiros: Com uma e duas rodas
,

,
it:ALEX (Automáticos)

leAL lndústrta· e Comércio Auxiliadora Ltda

t
. Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361 ,

ex.. Postal, 1:;7 - Teleg. IGAL - Rio do Sul - se

,

•

"

";""_'�.�""j�,*", I U
._,.- i'""":-"�

..:.----- . .:...---.:.--- •. .............:._ :,1"
.i

." - . _ .._---_ ..�-----:--

�"

:�;.:':<',-;�'.:>',�':' ·�lt��Ji�R '.Q\"Q'�' H -S : '.'
:- ,'". .

.

.

\ . _,

:' �DistfJbllid()r em, FloriarrôpollS
'

.

•. C:OMERCIAL :AP'EMAC" L.TÔA:· .

. ·,jiha,'b�:oa�ro,. 7::_ fane 4084.
,:.:j� c_�-'.� .�_j:..;�.;_:::._ .. �." J.' !"-�',:.

p .... , •

' ..
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�' Drs:,WÀLDEMIIÍO 'CASCAES'
.. ;'; 'OBRi'REGIS

'-,. '. �r«ABIO' CLIMACO �DA· SILVA

j. .... Ao'. Rle��tl2.�I�o�..,",
I .

.

. . . . . .

.

... Solicttador
" .�.

M8nd�dos. ,'de. seguran�a, ações. de despejo, de

d��8� posses,sórias. de Úsucapião,. de cobrança, de

inde�na9ão; téstamento, . usufrutoj 'in'vefitáriós, etc.
. �'.' cruninaiS. Ouestões trabalhistas e prevlden
ciárias;· RecurSóS .ti acolhpanhamento de processos

���nte o ; Egrégi� ,Tribunal de Justiça do Estado.

. é6riSlI.itas é, pareéeres•.
'. .' .

.

;

.

Ed. J<il.:ge b�'� conj. 4 (sobreloja)' _ Tel. 4303
,

. llÍi.il doS Ilhéus; esq. Araújo Figueiredo.
'Eipellertte: das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

.

CPFs:. 00183440'9 � 000100491 � '00-2671129

-';(1

"

.. ,

�. ',NA 'LAGOA 'DA tO'NCEIÇÃO;
'. " -

Re�taurante e Lanchonete
-

AnUARIUS .

.

Restaurante: ii' la carte - peixe. camarão, siri,

�tr'l, carn�,. galinha, bebidas nacionais e estran-

geitas. '. '. '"

.', Lanchortete: a Ia ini.i\mta. _ sorvetes, cigarros,
bombons, �a:lg�di.nhos, 'suc;s' vitaminas, sanduiche,

, 1lÓ'C'é3' AMBIEN:r� SEI.ÉCIONAOO
-, r '" _', I. ,Y "

'-:.
J.- t'

I )

-

·----:-"'1
. EDIFiCiO' SANTOS DUMONT i

CR$ 350,00 I '

. 'Mensais situado ao lado, da Praça' Santos Andra� I I
de prazo ·dé eRtrega, março de 1972, cem as mensali

dadeS . acima
-

sem.. entrada, financiados em 15 anos
, _�'J'Slias: or�ens. . ,

.ED. SANTOS ANl)RADE _ ED. VENEZA -

En, AUGUSTO .(PRONT0), --- ED. SALDANHA DA

GAMA (�Rciado em 15 anós) -- ED� :vILA RICA

� ED. P..À.SSEIO - ED. TANGARÁ _ ED. MURICI

--: ED..DOM .IGNÁCIO � ED. ARAUCÁRIA _ ED.
• pERNAMBUCO _ ED. DUCA DE LACERDA.

Para informações e vendas A Vendedora de Apar
tamentos Santos Imóveis Ltda. Praça Santos Andrade

n. 39 ....,.. 19 andar - Fo'nes 23-33·53, 24-14-88, 24-1491,
24-1493 e 24-4462 _ Curitiba.

,

.

Hotário 'das 8 às 19 horas, inclusive aos sába-
.

. I J

.1 .

.

dos, domin,gos e feriados.
.

Não fechamos nas refeições.

lu

./ .

I
E PERTO DO CENTRO �I:

,
,

RUA S SIGIDA

.

g'

-

'r�

'L

I "CASA BA'S LOUÇAS"

'. \

.,

I I

(Cherem Netto & Cia; Ltda.)
MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - OS MELI-IO

RES PREÇOS _ ESTREITO' _ RUA GAL, LIBE-
.

RATO BITTENCOURT, N. 200
.

.,_ É� fterfte li �hlll'raséaHa "Fal,São" _

JogÔS de Jantar - Chá _,_ Cil.fé - Jogos de Cristal e

Vidrq .....,.Tudo para Restaurantes --'" Bares _ Hotéis I

Peçàs avulsas - pratos _ xfcaras _ canecas _

vasos .._ bibilôs - leiteiras - açucareiros, .
etc.

FaZ tcpdsi� de peças d�. jôgos de porcelana, ?e
qualquer marca e ,de Cristais Hering

.'��-

Edificio IITANIA MAR'\�I I
,'",:"-'::;1,

Dur-val M. ele,. Souza esq.
Lacerd� ·Coutin·hó .. ,(chácara
da ·'Espanha).

Rua

-,

Apartamentos de 2 e 3 quartos cl ...d�pen'dênéia.
pj empregada e' garag�m·'

)� �.:"

'Nó's:estudarelDos' ·seu
� __ �._����=-��� d�. paga_�ento

PRONEL:PROMOTORA·D�NEG-º-CIOS·,J-JQA.
TTE. SILVÉIRA 21· . SALA· 02 ....... fONE ,4763

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

..._. '-. -�

SE

CASA BD CENTRO -'�VENDh-SE
Com garagem; dependêndas .

de empregada, u1ll am

plo quarto, living, copa, cdzifiha, 'bartheiÍo li côres e insta-

lação' telefênica: .. I . . . .. '.'"

.

Locál livre de barulho, servidão na praça Getúlio

Vi!rgas, 2'3 ........ ffla. easa). Trflt'dr no IOé'al ou peló tele
fone 4471.

II. ,

'1. L__

RADtO' ·ANITA .. tARIBALDJ
OSMUNDO

.

WAN'DERLEY DA
NÓBREGA '"

(ePF _ 001844209)
Pareceres e Consultas Jürídicas

C. A,. SILVEIRA LEMZI
(CPF _ 01)1948329)

Advocacia de la, e 2a. instância - Justiça dI) Trabalho

f ..

RUA JOAO' PINTO, 32 -- CA�Á jiQS.TAL 26� _,

FONt=S 9331/2964 --- F;.L.ORIANóPOLIS - ILHA Di

SANTA CATARINA' _' SANTA OATARIJ\\A

PROGRAA�ÇÃO DE SEGUNDA A SABA�

6 às 6.55 horàs:- Rancho Aiegre' Co� Portã"t.'dn))o f)

POl'teirinha

Atendimento ao Interior
Escritório: Praca XV de Novembro, 21 - Conj.
Teléforie 2511

Floriánôpólis

302·1 :

'I'I '

. I

.

7 às 7,45 horas: Despertá: M,àlándI'inho
.Bonassisj
8 às 9,00 horas: Manhã. . Suave, Manhã, 'l)-anquU,a
(13orgeli Filho)
Às 8,30 horas: Anità NQticia Sh6W (Aldo Granget_'o1
9 às 9,05 horas: Apita Hit pàrade
9,05' às 9,55" horas; Feirà LiVre (Fel'Ilando Linhares)
10 às 10 55 hótas: Nos Dois ÀS 10 .(Borges Filho)
Às 10,30 horas:' Anita Notíéia shaw. (Aldo Grangeirq'
11 às 1155 horas: Discoteca' d'o buvinte (Evaldo, P�nto), ., I

Às 12 hot�s: A Op,iliião de Fern;l:I,\dp' Linhares
,_ ÀS 12,05 horas.: AtuáUdildes Esp�tivas (Evaldo BentOl

As 12,15 hoíás:' Sáudadé Jovem

Às 12,30 tldr!ls: Anita Notícia ShoW .(Aldo. Grangeir>o?
�24Ó .às 1;3;55 boras: DiscjoveI)l e Campeõ,es do Disc,

(Fenêlón. Damiani)
Às 14 horas: Comunicaçã{) (Carlos Alberto Feldmann)
Às 14,05 horas: Society eIP Destaque (Celso Pamplona'
14.10 às 15,25 horas: Rua �o Sucesso 1.110 (Fenelon
Damiani)
,Às 15,30 horas: Anita Noticia Show (Aldo Grangeiro)
15,35 às 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Bento)
17 às 17,55 horàs: Mundo Jovem (Fenelon, August"
Buechler e Celso PamplofÍa)
Às la llÜras: Bola na Trave (Brígido' Silva)
Às 18,05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bento!

\.

18.15 às 18,55 horas: Crepúsculo Musical (Evaldo Bento'
AS 18,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo·Grangeirol
19 às 20,25 horas: Agência Nacional e Mobral

20,30 às 21,00 horas: Máximas dé Hoje (Jesse Júnior)
Às 21,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro�
21.35 às 21,55 horaS: -Saudade Jovem (Jessé Júnior,j
22 às 22,55 horas: �úsica p�ra Milhões (Jessé JÚnlOl'.,
23.05 às 24 horas:' Supef PLA

/

(Neide -Marirosa e Ce!S1V

,"

AC
\"

AOMINISTRACOR4 E CORRETOR� De

NEGOCIO LTOA.

Rua Felipe Schmidt, 51 _ Galería Jacqueline, 7

ADMINISTRAÇÃO DE BENS _ CONTRATOS DE I
LOCAÇÃO E INTERMI:DIAçÓES DE IMóVEIS'

Iprofissionais altamente especializado, as suas' ordens
'VENDAS .

'.

TERRENOS
. I

Terrel,lo em Coqueiros com 324 m2 a Rua

Marquês de Carvalho.
T',iáéno rio Jardim Atlântico com 324 m2 .

Dois lotes em Coqueiros - Praia' do Meio com

350 m2."

CASAS

I
'.'

Gasa a Avenida
.

Rio Branco com 3 quartos
sala - copa - cozinha - banheiro - área de

serviço.
Casa em Coqueiros - Prlli,a do Meio _, com 2 I

quartos --,- sala _ copa· - cozinha _ banheiro -\área de serviço .

Casa de madeira - Praia do Meio, - com terreno

I
medindo 200 m2. ICasa em Itaguassu de madeira com 3 quartos .

sala _ copa - cozinha :- banheiro, 'terreno medindo

I224 m2,

APARTAMENTOS
..

'Dóis apartam,entos no Edifício Cisne Branco _ I
Estreito. Com 2 «(lois) e 1 (um) quarto _ living �

cozinn:l - bilnheiro - área de serviço. Entrega em

.3 meses. Totalmente financ.iados·. I

Um cinartameÍlto no Edifício São Francisco _

a l'lià Arno Hóeschel coni 2 quartos _ living _

cbzlnha - lJal1lieirb ãrca de serviço: Totalmente
firtanCiadü.

.! -

'1 J
�

..�����������������
PERDEU-SE

Past;,' de papelão, côr verde, cont'õndo diversos do"
cum€ntús; títulos, etc" pertencentes à firma Alvorada Vet
culos, rua João Pinto n. 21. Gratifica·se quem encontrar.

-.!l:de� eaSl;l grande com 4 quartOs. 2 banheiro!! 8C

ciai!� de'pend@nclitl! de f'tripregadà, 1t<ltagem, TJ'tltar na rua

CeI, Melo Alvim, 19 ou pelo fone 4'704.

Struve) ,

,

.

PROGRAMAÇÃO� DOMINICAl.
,

. 7' ?ls8 horas: Zecatau Especial (Waldir Brasil)
8 às 9 horas: Sertão em Festa
9 às 10 horas:. Domingo Alegre
10 s 11,15 horas: Molmíl
1:1,15 às .12,00 horas: Musical

12,00 às 14,.00: ParlÍda Esquema Nôvo
14 às 14,45 horas: Favoritos do Show da Tarde
14,45 às 18 horas: Tarde Espprtiv,r18 às 20,00 ·hora�: GEmação 71.
20 às 2'1,00 horaà: Cdisas Nossas

_ 21 às :<'2.00 horas:' Músjéa .Para Milhões
22 às 2R.OO boras: Som· SÍlbterrânE'O (Egeu Sima!!)

r;

CASA ·NO CENTRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'j:!A"R�'(;A iDl: TE'CiO'QS CARLQS RENAUX S. A.

C. �. C. _ N. 82.981.671/001
A�S@MBi.:�IA GERAL EiXTRAORÔiN,ÁiUA

"

\

CONVOCAÇÃO
,I, '

, ,são eenvídedos OS senho'res acionistas para' a Assem

'bÍéia Geral. Extraordinária a se realizar no 'dia 19 de

·iUÚl� pro�i1no, às 1Q 401'a's, na sede 'social sita à Áve-
,

,,:!rida,IQ de Maio 'n. 1.283
-

na cidade de Brúsque, para
delÚ)��;ai'em sôbt�' a se-gui�te

'

,

'ORDEM DQ DIA:

"', a) Ratifie'ação e homologação do aumento de capital
,por suoserrçã'e em dinheiro da importância de .

':Cr$ ,6,59Ô.OOO,QO; (seis rtíiíhões e quinhentos mil cru-

" ;,�eiros)' 'P'assando é oapital social a- ser ide .

'- ',01-$ 2,e.OOO.ooQ,OO .(vinte milhões de cruzeiros):
, :

,: '", <, "b)': �lteráQão de 'determinados artigos e parãgrafos
",(ló.f/eslatutós sociais, cujas redações deverão passar a

j;er, as';já apresentadas aos senhores acionistas na assem

, jjU4t, g'etal extraordinária realizada ·em 04 de. junho
'.de,1971; ,

.;
,

':'ç) &littas alteraçêes- estatutárias;
:, ':. d.,) CohseliGlaçã0' dos estatutos sociais:

, )" ,

"

. e) Oulros iassúntcs consequentes fil' correlatos, de in-
. t.e�·sSe ·socia:I. \: r'

-,

I

Ó6 de julho de' 1971.
A DIR'ETORIA

.

� "

,
'

.

��'ORDE :COIlER IE'. EM
rtO�RIANÓPOLIS,

'Ir,
tan�líe Bar e Restaurante

1 o DÊ '-,MAIO
,

"

�
,

I 'Espe�iáÜZadà cem M0(n)�Ó - Peix�s -\FeijOada;':_ La�Qhe�1
e '. Salgados

Abei':tt:> até às 23. horas

IiU'3 Tiradentes, n. 9 - Nesta Capital

i1l'TO VIAÇÃO CATARIHEHSE
�-\', Partidas d'e FLORiANóPOLIS- para:

- ;a:LUMÊN,AU -. DiretQ às 08;00 � 12,00. e 18 hoi"as.
'"

" Viu Tl1ucãs, ítapema, Càll)'bol'iú e It�jaí,. às
,

06',06 _ 08.30 _ 15,30 _ 16,30 _' 17,00 _
" " 18,30 _ 20,00 e 21,00.
Jqr�LE - Direto às 19,30 h�ras., ',,-

; Via Tijucas, Camboriú e ná,jái, às' 05,00"""'::'"
f 105,30 "- 07,QO .:;_ ,0'9,00' _ 11,00 - 13;00 '_

.';'" ',' .l3�,30 --: l4,30'�,16,30"'e 1'7,,00.
,CtJRl'rtBA: - As 'Ó5,ÓO -'- 07,00 _ 11M -'- 13;00 e 17;00
,', ,�" ,

horas. ,

,.

,\

,'J.A1ilAGUÁ -'- Via· Corupá, Sãó Bento, Riô Négrifil�ô' e

Mafra, àS QfWO_ e 16,30 h,,}ras.
.S:XD FRANCISCO _.ÀS HI,3Ó horas.
,;' ,',"."' .'"

'. .

.

IATE CLUBE DE FLORIANÓPOLIS
'CONSELHO D:ELIBERATIVO

'.' ,

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
11 Pel-o presente, fica.JTh convidados' os senhores Mem·

, l:>rqs d'b ,C0ns�lho, DeUberàtivo do Iáte Clube de FlórÍa
nõpolis iara a realização de uma reunião ordinária em

.

pViÍÍleira convocação às 9 (nove) horas do dia 11 (onz�) de
.).

. \ '

Julho 'p; "yi11'douro, nà sede social à rua Frei Ganeca; 145
. hésta Gapital, com a seguinte

' ,

;,' OR,:DE'NI 00 DIA:
'

"

,a) Apreciar e'discutir o relatório anual do ComodoTG \

'be'� 'cômo julgar as contas do exercício anterior.
'

é ,,: ,,:�} ,Eleiçªo do Comodoro e Vice-Cemod'Oro.
" : "�l ;.i!leiçã'0 do Conselho Fiscal.

;::: �,( Posse do Comodoro, Vice-Comotloro le Conselho

,F�ai.
-'.' '8) A$Suntes de 'interesse geral.

'

, - ,. \
'

"
, .:$ '�:)l()i'â 'ínáfcada, não havendo núroero'legal Pára furto
ciciVl!1" ,

a,' reunião- em primeira convocação, deverá reali

'�íit!!e t!� segunda, e últimá convocação, meia horá mais
'U!f�e','@e tl'cordo Nml o-disposto nos estatutos soCiais, ,com

.

qua:Iquêr número tl'e presentes.
Fláriahópolis,' 24 de junho de 1971.

J Dt,; Si'éÍney Damiani' - Presidente.

./ , '

�DR. ALUíZIO COSTA SOUTO
AdVOgado :- OAB _ 1569 � CPF _' 029878489 \

Sôm'énte cobranças judiciais.
"hcr)tório: Rua Felipe Schmidt, 39 - Tel. 3083

VENDE·SE
J Fasa de Al��naria estadG dê nova c/7 peças.

,

�Té:rreno c/pomar med., 12 x 14:.5; mts. Perto Campus-,
Univers!:tário. 60% finandado êJ longo prazo." Tr. Tira
'd,Eln.tesl 9 _ -19 andar. _

.., '7- •• .., .... ""'r� r ,-

BARBADA
"' Vertd!õ-se, uma casa' sito na Lagôa p_r6ximo 'a ponte.
I{) ,l)'te1;õ ê bárbMa mesmo. Informações Rua Ahtónió Go-
1:nf,!s, 86, Sr. Sardá.

.RIDAS S. A. TRA,NSPOR'TES ,

;" ,iCOJ.'ETIVOS�
Partidas de FLORIANóPOLIS para:

LAGES _ Via Âguas MOI'naS, Rancho Queimado, Alfredo
;Wagner e Bom Retiro: às 05,00 _ "13,00 e

, , 21,00 horas.
, '

PÔRTO UNIÃO .:_ Via Itajaí, Joinville, Campo Alegre, Sãó
, Bento, Mafra e Canoinhas, às 19\30 botas.

M.o MIGUEL D'OESTE _ Via Itajaí,' Blumenau, Rio do
Sul, Curitibanos, Campo,s Novos, Joaçaõa
Pônlé \Sei'l"àdà, Xàtixêrê, ChapêCó, ''Sãô CãÍ'�'

.

los; Palmit�s, Mondaí e pescanso, às 19,00
horas.,'

.

" I

,.--. , �\

.

WILMAR RI:NRIOUE' 'BÉêICÊa I'

Tudo pata sua eonstrlição '

,

Fones: 6238 ..:... 6308 - 6371 - .6356 - �:n, :

Caixa Plástica Sinfonada 150min x 200mm ,ao prêgo de
Cr$ 16,00.

.

,

i"_""·,,,·,,,,,,,,,,·,,,,,,,..'-"�·""""""-�---rlir�"'-·4:,

luuno GUARUJÁ I
" ' ,,' 1-

Ondas Médias 5: 000 W - Ondas Curtas ...;_ 10. OOOW
.

Fr.eC!uê",cia Modulad,.

'1'"11 i
,

\ !
i I 06,30 - Alvorada CatarinC'use

t ��\:�; = �!���a N;!í�!�:rB:�!ileira
"

.� 08,00 - CORRESPONDENTE CIMO
� muo - Peça o que"'Quizert

08.55 _ RRPpRTER ALFREV

J 09.Ó5 - viva a, Vidíl (Luiz A�illr)
� .09,.55 - Rádio Notícias BRDEi:'

10,05 _ RÁDIO· TEATRO - NOVELtA

I
HI,35 - Só SUCESSO$

.

. 10��5 _ RÁl)IO NOTíCIAS B:tIDE
I 11,05 _ Show da Cidade

12,00 _ REPÓRT,ER ALFRED

12,10 _ ALMOÇÀNDO COM MúSICA
12,35 -'- PERDIGÃO COMANDA o ESPORTE
12,55 -jCORRESPONDENTE, CIMO \

13,lú - GRANDE "PLACARD"
,

'1.14,05 _ Só SUCESSOS

14,S5 - RÁDIO NOTíCIAS BRDE

15,05, _: Desfile da Juventude

16,05 - RADIO TEATRO _ NOVEtA
16,35' -:- SÓ' SUCESSOS
16,55 - RADIO NOTfCIAS BlIDE
17.05 - SÓ _SUCESSOS
17 ;5'5 -' REPóRTER ÀLFRED
18,ÔO _ 'O lNSTANTE DA pREf'E

1 '

l8,tO - RESENHA INFORMATIVA
18,35 _ VAN'6UARDA ESPORTIVA
18.511 � CORRESPONDENTE ,CIMO
19.00 -'- A VOZ DO BRASIL
2'0,05 _ PROJETO' MINERVA
20,35 _�Q, ESPORTE Ei.r' RÊVI�'tÁ
21:00 � GORRESPONDENTE CIMO

I '21.10 _ MU$rRAMA
:' J 22.00 - REP6RTER' ALFRED

i,22.10 - A NOITE É NOSSA
"

'i 2.305 "':"",;ÚLTIMAS MELODIAS

; '23:30 - ENCERRA�ENTO

.
CP1'ogramaç,ão)

06,00 _ ABERTURA
/

.

06,05 _ Vida Rural (Acaresc)

/

\ "

,:

W5D 3'

I TR1B.A,I�HA eDIl PLASTreOs?
\'ENDE' PLASTICOS?

,

então nã,ó pode desc�nhecer os preços e a fabu
loso estoqye das,

LOJAS SCHMIDT PLAS'tICO'S
i li ,

'

pdeláIt5.mãos Schmidt & Cia. Ltda.
s ICOS e espumas p'ara estofad0res.

I VAREJO E ATACADO

I on'selheiro Mafra, 55
\

Florianópolis. ,

1_ ... .. •....",
� .. , .J'�;

.� 57
- o'á (

..

7-

SecretáriO. da Fazenda do\. ;Estado (1�2-19M.)
Inspetor Fiscal de Rendas Internas" (1965-1966)

'> Membro d� Comissões, de Economia e Finançàs'
I

da Câmara Federal (1966-1968) I
,

ADVOGADO E ECONOMISTA i:1
(Registros OAB-SC 1,261, CREl' ,_ 7a. REGIÃ:O' i'

'

0126; CRC 0739, CPF _ 006645709)
i _' Escritório de Àdvocacia Especializáda em DI-

REITO TÍUBUT'AíUO:- L, Renda, IPI, 1CM, RECUA
, MAÇÕES � DEFESAS - RI<�CURS(j$.

FlJSÕES, TRANSFOItMAÇõES E DIVISõES DE

EMPRESAS.
'

, Rua Dos ,Ilhéus, 8 - EdifíciO' Aplub - 8Q, conj, 85
,', Fone� 47-31 - Florianópolii - SC

'-'-I'm
'EMPRÊSA

,\
ANJO DA':SANTO

GUARDA
Partidas d�, FLORIANõpoLIs para:

PõRTO ALEGRE - Carro leito às 21 horas;
04,30 - 07,00 - 08,30 _ 12,00 -- 18,00 --
19,30 e 21,00 horas.

. IMBITUI;lA ,- às 06,30 -:- 07,00 -)0,00 - 14,00 - 17,00
•

e 18,00 horas.
'

LAGUNA � às 04,30 _ 06,30 ---" 10,00'� 12,00 ..... ,1:4)60-
- 17,00 1�,00'� 19,30 e 21,00 h,oras:

TUBARÃO _ às 04,30 _ 07,00 _ 08,30 - 10,00 _ ,12,00
-' 13,00 _:_ 14,30 _ 17,30 _ 1à,00 .-;. 119,30
21,00 - e 24,00 horas.

CRIéIuMA - às 04,30 _ 07,00 _:_ 08,30 � 12,óO":_ 14;30
'- 18,00 - 19,30 ..:_ 21,00 e 24,00 horas.

ARARANGUA--, às 94,30 - 07,00 _ 08,30 _ '12,ô'O _'
18,'00 - 19,30 e 21,00, horas.

SOMBRIO _:_ 04,30 _ 07,00 - óB,30 _ 12,ÓO ;_ 18,08 - .

19,30 e 21,00 hbras. '-.

Apartamento no centrb, locaHZadô à Riíà Sãh'tôS 'Dü.
/ (' I

11l0000t, 12, Tratar pelo telefone 34-47, sõttté'nte, no perlodo
matutino.
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,

..,...r.w�1�AIII"�Jooo."",·;'��"","a$OO""�·,·,··,,,",,·,J � �.__ .".,

I,

í '

I
J

, r

. ' ...,',

-

:, ;;; ',bôêbMÉN:TO� 'EXTRAVIADOS
,'/ ,';, "")�' ,]..,�.,/ ;;' .. ', .. l�·,,\._

..
�' 1\'<Wàm,. 'ex1:rav:iã{l-ôS os' dõcuinetitos de um Volkswa-

. �eii,ãhCi):�19'65;)fuótot!� ;�;' ;,: ." .. ",., placa AA-2305, de pro-
,

pHéda<!é ,edil :sr; rr;àn��o 'B'ártQwsky. .'

,

",�':', ,:�lilt:;ltÕ 7ltBI2�03--
",' '

.....
':" .• ; :". �fb�\�i:\fiÍâ . a rel-ãça0 de candidatoS elas·

'.; ,�ii�ê,&:&�;i':ii�,:"G0fiêU,rso Vestibu.lar e. dã ou-

"\ \ \.,;,.,- .�< ••
< ";:(":,:�� ..... ,'"", ,-;;;" •• � .,..

'\
' ,: , ',-' ..' '.' 't.l'ã'S:-Ul'SttU'Ç0êS. "

'

,

','
.

�J:�t.i��,;��:':,�@i:l'h��; Diretor d'êst� Dépa'rliJ,mentG, e

''íit}i'l:st:d>êra:ii��:';ã. ti�t�t'êntií� 'ê àtitomático cáncelamento do

, '!ii,fêi�" �:â 'MQtr,í�ÚI;lf�e::��i\didatós I!{ue 'deveriam iniciar
,,' ,_ . (,' 'cO 'J ,''''. " 'I',. � '," '"" . J

,��üs:�'ê?�lii;l.M".. ,;�pi"Gximõ ;Pass;l(�G, tOrITG público,
" pai"à/�Ôi\'l\:-ê�iiB@ ,'bS ,í�lété.SSadOs que: .

. �:��_�,lf�f..ã;;;,:·��íi�lílliãã�s 'i 'ma'tríc,�1à lNicial �a Univer·
.

!S>Í�i���;j��v,é",�'ô:::i:m.�i�frseü.s ,�srudos 'nó 21;> sem"estl'e do
. CÓrl'êllt�o 'i�1\ôl'\'Ô'S ,::sê�llii(t�s ,:êà>f:l<iiídá,tbS que se submete-

ra,fi{'�, :�i\�ij_tsê ':vegliblllàl- êm 1971.:
'

'�AitA ••1tiEA 'fOe ,td��CIAS BIOLóGICAS
/

Alb'ê'ftl) �m.fi
'

.
.Alnói\Â'b '�ãr16� R"ã)'ln�;ft'ili

,

'4�n'êtê �a� Fwdi!'rk@
M'àrla Í!iüÍm Faverl

I �iii�l'>tô �ut.rã M'én.déS
:PAIRA, � AIlEA JO'I' 'ttINC'IÀ'S FíSlé�S
Arifcinio Augusto Motta da L\[Z
'tUNo M�ft6'êN
,�4tA À .A�E'A íO'E C'ilrN�iIAS 'HUMANAS E SOCIAIS
,lila�<ir t:li\i'(li1'í dê, MâU3ô
Lindau>ra Maria Feltrin
'TaNi Àrâ�tis RâmlbW'
l\f�líjà JÍia {(lê �&1W.s

.

piAb � �Jt-=A DÊ ÂRT:Ê� E ,COMUNI'CAÇ.&;ES
�à�1}i . Ü� 'f>aV�l
Jose'nel Pacheco Toth
Leda La�
F�d Diuerk Wacbho� ,

teõft�i'dõ dã, 'Sí1'Vll
. -

'ce'li�a Burigon'
.

�) 'A pré-orientag�o' de matrícula 'inicial 'dar"se-á no.
(ha ,03103171, �m h�rái'i@ e, local' a serem estipulados e

,m"V1.Ügâd<)s, ô�rtuhllth,e�te,' ne DRCA.
.

JFI6riâ�óiloliiB, ." d� jW:ko de 1971.
., WsT<i);
.aei. i}�i�:M�fi·� P�rta

"�1 .

'

.
. Diffitot,

.

1"('"
'

I'
" "

i.! IS;"
'

'Danilo Malagoli
'. ÊS,êrivâó em exércicio

'�.+ ,?7'� ��. ',,�;i/ r��:''''-

Jõceli Silveira
Chefe da SA

da
na

>, � " ,A V I S 'O
, O . mre«l,r, U'0 : :Qe.Pí(l'l'{��e'Í)t�·, d;e ·AdF1'liI:lis.tJ;a�ão Getil).

, tiú Imitit)�to de)P.fev�l:lê�'C:ia 'Cig ;Estada. de Santa f:atar4na,
· d:ê ótdêm' Pt! _;S�llllor �t�si,d�F1;tl�, torna, PÚpHCO; paJ;a', 00-
, nh'l?\"j!;�:rl1!o, �\}s ,;h'!:te�ess'a'à,'0s, qpe, receberá 'l'l1'0PPStaS, de

, Firmas ',habilitadas preliminarmente, nos têrmes Elo' �
,

ereto ,Vei
-

n, '.c2po, e' pe'�ret� �., @E-J.5-Jo2-69;;ÍJ.755, '_até às

, 11;'09 h..iOras P:l'l dia �� de j-li�hli> > de corrente ano, ,paro, exe
'cugá'e (llé: 'S�IW];q,.QS, ,J:'}E:MANlJT.E�ÇÃO ;E tIMPtz;A :do
'edifI'c>Í0 'Sed-e dê IPESC_, sit0 a Bua Trajano U. 1, FlQ'ttà-,
nÓp�lis, :Sa�t�, ;,C�t��i�a.

' ,

,'" , .'
" ,,'

"

", "_
, (l Edit�Jr eneeÍttta,se 'afixado no. hati de' 'entrada do'

ErlUf'C;io., 'do. I<Rst,.i.6fto 'de Prévidê�cia do .Estado' de Sabta'

: G�t��in�,: eij�� ������' preB�à,dQS
-

e�cJar�eim'e�tes ,�ece�s�.
"Jru�rez ,Fonseca de Medeiros - Diretor .'BAG.' �,
• '. '".' >;c. ; ' ..... o," \..... _'"'

•

• _. _, , •

•
': f:A8RltA '9& TE�IQ,G$�A�LO� -R�:NAO:�t�� ,;: T,

,\. 'C'; G;, G.' M.,' f;. �', N. ,�.98t�7l.f�� .

'

,
, S�tjeda� , Àn,6niM�, clt,'Clâpita'l' ,Abefto

'"

Certi,fic�ifO' :.G.�.MEC;. R•. �9.t5j)U "

, , i.', 'ASSE:t\mt:tI>A ,GERAL, Q�:QrnáR,IA ,

" Fi'cam. 'cQnvGGa�s" "QS:, sehhore.s ,ãçioiiti?t� f\', ,s�, 're�
, nit'em''efi\;âssl:\ttlbl;é.1a;; ;g�t'à3. et<iliuâtia,; :,'(;lm. '�u.a ; s� ',so:cial,

, à ,!A:�fi�'�a J)}, u�j"iiÜoj:. n�'�U33;, ne�{a 'ci�q� de ;Br,��
;mó 'ãi:á Q7,/dre,�g0stO ,dé ,.il911, ·àf.t0_ h,Qra§ .t>�ra, 4e1iberal'eJIl
sôbre q ,§e:gUÍ:Fite::.', r :,

Ô

,

••

'

'oRtfEM' 0.0:,.01.6..:._:,: '.' ,'. '
.

'

.. í ... ::.'c�kme, :ai;S�ússãb e 'â:p�6v:à'Çã:o'do, b'alanço;,:���
.con�a_' líie'r�;f Be�cl�Sl. p�éeer (ii:;', �o,�elh:o',f�ál; 'e. dá
filátS . d�ê'túnêntos '. refereliÍtes ao �e;xércfcio • 'ençe�ado., em,

�
•

>, " �'":'>_ ':
. �.',

.

". ".
'. ;

· 31) d'ê �ibH'l dê '1971', .""",' .' "
' ..

' .

•
'

'ji � ,Elf!i�â'� ·�·.'D�etÕl'i� i:xêhi�iv�' e.6ópso;de�-
nistr-àção:::: ':�/',',:: ",:' '<

--

',;:"�: ." ,

·

3 � Eleição <'lo: Conselho FisSaL e 'sel!Ís 'su�l:e�tes.
· "4 ._.,_ li\'Ssui\1::bS' de' ih·ter�se,;socihl.

'

;'

· "V�SÔ .' .

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

· Aiêh'ám<s'ê'· :à� :áis�f�&0: ,idés . ,Sénll6l'êS, ,aéi'ô� :Ila.:

setÍ'ê �oetaF1Í� elnJf'ê:§1l'� �ocufuênloo ii que ,� jê,fêfê,o
al't\g�,'99'.&l tl_�à>e�lti" �-: ,i&,:�2V 'de. 2tum.lti40.�' ',.

,

13tusque., o:Pie jUlho :g.(i ; 19'tL" :
,

, ,})r.lflth Wã:l+i'r '8ulté:l<iháfln;' ,dil'étot.. -", -' .'

..
' ;Ç'àflfi �·iil iRe�áv»; 1Íií;êt�l'i ." ,'. \' .

.;, Éfhé'!tó $uUtrê?'Ãftê .H�àWn" (;1ft.e't0t�"â'çljfâ.n�.<, .

·

' �

� , -

,.'
,

"

e

_"<tO" ·�·7

;:".��IJECLAijAÇltr� �, :,:",' ,�r'. ,'�,
Dec1ató, ;''Pà�a' ":08' àeVi�õs tfús, -

que me lõrnm;;tufta.
dós' ó's dõcíimeilUis àbãiXo' dlsêi'Íniífiãdôs:" ,

.

� a) 'CêrlHic'�dô' 'de' pfôp'fiêdàdé. dG '\iêiêulõ dê; 'êiít'á�t&.
..

rís.ticas :seguintéS:, M�l'ca, VóIRswagen ..:: Tipo': ,camfftl'tóliéte
- 'Mõdêlb: ViíNânt ..:..: Âll'o' de fâbtlcáç�ô:-19'71 � ti6ériça; ,

ÁÂ'{it}0"3 .-"-' CÔl": 13fltp.co-to'tus _:_, Capàd,dà<Íe� J� j��
� Dsb( pátUê'lttái' :....:. M:i>tô� 'ri. 'B\r:õ83:9M ;,.� �D. .

BV..057:435·
.

.

... " ,

.

,
, b) ''C:'á:tei"t1t l1ê' mofôfiitã, 'em rromê

' dó 't"eeláfã1(te; .

�) m,ib:e'te do' SegútÕ ÔbrígãtôlllÕ 'do' �êícUló 'Õifádb'
FiôriaMPo'[�'; (5C), '7' fie' Julho dê Wtl:

"

:,'.

�
, JÔâô. Aãalbêrto" dá "Sitiveka � '. "" .

\ 1"._,-,,; , .. i.-.....t" ',t.,· "";r�'" t; ..... ff':�,;.
.

";

V;EIDE·SE 'I TERIEN'OS, ,

J' �. -: "Téi-ré�O, C0�, 300 ,� n� aUastp, próxJmo, at) �iube
do Penh�sco, pl'�'ÇO' ;<;:r$; :[3.(:)90,,00.

. . . .'
.

·
.

2 - Terr�rio com 420 m2 na Ser�idãó Fr�Pi�ni:; �, •
Agron�Jfiíêã -=< "preç'b, -Cr$ '6:560;00.

''rtãtál<ã· Rua '.EsWve� J1áhiot, na 1. � , . )

Mi;i;�lé�i��4; *à';��çi,o e Cullur� "':':", �;:
Uilt.ivetsiidade;'FeaeiâI' ie Sa,nla &aJ"'arlba

·

,',
:UtTAt :'H� 14/71 ,:

TGrn� c:P'\ÍMjto 'qU� 'està Univetsrdade ;fará �a1i:Za,
às 16,00 horas do, dia 26 de. julho' de 1971, em' Sl!la sala
dê Concer,rêh'ciat,' a ab'êtfura €ta Tomada de Preços 'o.

1'4/11, pat'a c0mpra e -venda de Equipament-os TelefôlÜ-
, .cós . ttestt:natles à U;nivet5;i:€!.a'de Federal de Santa -eatalina.
Ma1'Õ!'es é'sêlár�iIp.ent0� s�rã:o pr�stados na riiyf;ão· do
Matet'ial" i�àlâ2állQ à tua J3oca;Lyva, 6Ó, 'nestp. CàpitaI, ,nó
hetárió '.tl1aS.. tü,�(i) ,às 16.,30 !hot·as, de segundá 'a sextá·feiir&

Fl'ori�n{>p'6Ii'S, 07 ''de· julhe de 19l71.
Jostlfé 'F'oHf(amp ...... Dket�r da' 'Divisã0 do iMaJteriaI.

"MEU ANJO nA IGUAIDA"
,C.asa ��illliZâ'da 'em' artigos de 'Umban(á,

<iMERêADôRL\:s::-,I
.

I Defumadores '7 Banhos dtl descargas (ErTas) _ 'Ba
nhos de He�càÍ'gàS ;(LIql1i�tis) ';",8aMnetes de 'signp - Per
íümes ..i:.. '&iiJ.sãtno d'à sôrt;é- - Pembas _ Põnte'in$ _
Pátuas - Velas (Tôdas ''M �l'es) -- Pôs (DiVêrS'O's) -- Li\1';:os .

'- Charutós - Cachimbos _' lrisígneas .

_ Deflitilações
completás - Fitas (Tôdas as côres) - Imageps - Figás
_ Vélas 7 linhaS.·..:2,_ eüZios - QuadroS � Dis'eos, etc.

Rua Fúlvió ÁCfucci _ Super-Mercado - Box 9

Estreito,,'::"';'_ F Ior-'ian6polis
li -_ .. __ ., .

FORMAL �. FORNECEDORA Dt!�',
MATEIlAIS LTDA.

.

RepreMntações em Geral e Conta Pr6pria
R. G�I. i.i�rato ime!'lcourt, 1.999'� Estreito .... Cx.

\ rOsta,j $21,...;.,. Fone 6693
· ;Mat�r.iaiS de, éonstnÍção,'Tacbs, Là;mbris, PapéiS

em geral, Sacos de Pápél, Sàcos de Plásticos" Materià1
Gráfico, Recrav�delias, \para latas redondas e baldes,
,Ar,quivo dê Q'ço�, 'Pr�·teleiras desIDontãveis, .. Pasta sUs.

1 Pe'ns_as, Carlí'onós' .�:fitàS ,de :mãchrlná.
<,

, ,., ;.
'

'; ;. I
.

�têlÚJ' ;.. : .' i ti" :�, :ít'<}-r . h:'lÚ in_y
JI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BANCO REGIONAL DE DESENV,OLVIMENTO DO EXTREMO SUL

�. ,.

Reg�ssando do Rio de Janeiro, onde a 16 de maio

pãrtícrpou; como Delegado Eleitor do Conselho Regional
de Qulmica da 5a. Região, da Assembléia de EleiçÕes para

�novaçãd â? -têrço do Conselho Federal de Ql.Úmica, o

Professor Mário Egas Câmara informou que naquela opor

tuni(;lade 'fói, eleito membro do Conselho Federal ide Quí
k'ic8, : na 'categoria de Engenheiro' Quimico, o Professor
Ola\l;o� Ronianus. . '.

,- 'Nascido ert·Gu.r.itiba, em 2 de janeiro de 1927, o' Pro
fessor' Rómanus- formou-se no curso de Quím,ica Indus-

o "'" � � '. ' J

tiial da ,EsCOla' de Qúiinica da Univeraidllde Federal do

ità:ra�á; -,em lP49;- e, no curso de Engenharia Quírai.ca da
mesDia 'Escoli em ,1956. ,

- IieàiizóU 'um 'curso de pós-graduação no Instituto de
óleos" 'do ·Mitüstério da Agricultura, no Rio de Janeiro,
em ,195(ti 1951, 'lendo defendido; na conclusão do curso,

á� tese- ·;0,bt(m,ção-,.d� ÁlCOOis Graxos com Sódio Metálico,
a;:par�ir"f';if@ltÓleoo' Vegetais";

.

, De sétembro de ·1954 a setembro de 1955, eursou dis
ciplina de PóS graduação em química orgânica e bíoquí
illica 'nà- Universidade' dé Minnesota, nos Estados Unidos
da An'lética do Norte.'

#.'.� abrÍl de 1959 defendeu tese na Escola de Qui
nütao;da Universidade Federal do Paraná, intitulada "In

ttoditçáo "acrd!;siii'd6::doS 'CQmpOBtos Intermediários da Cio

�0:��HidroP1�:;���� _
Giicerideos Naturai,s", passando a

Ocupár '.a . cadeirá',de' Anãlise Orgânica daquela escola su-
'o

:r.";Jf
•

�' �
... � };:. !:;�. '� . _.,

"pe��Of' -, : -;'':'�.b ."
.... ,..... .!Í', ( I.. �
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Flnancla progresso ,'e \ estimula a produção, através de
financiamentos a indústria le agro�pecuária catarínense

)

Vieira de Rosa
-Em 19:6.5, quanüo à' .testa da Pte�itura Municipal,

-emprésáríos argentiMs, e w'!lt,� de h��. trans,P'Ortes
e agências" de tU!iSmo aleitaram-me P4i"a a onda <;1e
turis�s Que tão logo i�e termínada a BR-10l cairia sôbre

flor.t.:a�-óp(j)l15., .

v

," _ ,

Coincídentemente, como houvesse sido destruída a
\

ponte, do Passo do Socorre, isolando o Rio Grande do Sul
e· af..etan�o� profundamente sua economia. viram os eatarí

ile� sua grande oportunidade ele sensibiliZar tôdas as

e�asses barriga-verdes e os órgãos federaís para a nn

�i-iósa exigência da: conclusão de obras que se arrasta

ram há duas décadas, Com fi ajuda' vi�rosa da gauchada
atlitgida,' em seus ínterêsses, feE"se o célebre Congresso
da BR-101 e 'as obras for� aceleradas: ,_.," ,

pxuc'urei sensibilizar 'a' iniciativa' p�ivada para �s
;.antl,lg�ni"dó que chamamos de indústria SeIlÍ fumaça e

dIil os príméiros PilSSOS para a obra pioneira que seria a

"iistalúçã,-u- de' urntl sécçãõ do �'Club Meditarranéé" na barra
". �� �

-

da Lqgoa:{díl'�Gori,ceiçiío. <:;á.iu no olvido face à apatia do
.Capitãl 'privado- que àiJlda, não adquirira mentalidade de

,{v.Y�s�1�eIÍt6_0,e ficava' .na'.il�são de que o turiSmo' deveria

�'I( ,:!lWa -iniciat�ya, estatal quando o estado apenas cria

·çpb;ç.i'ç,oo�,:;��&l'líl.ça;ê �aciÍita' a fni�iativll pr,fvada•. ', •

::,',�:glri'd'â sê:,�r,etatdà a êonclusão\ da BR-tOl poro vãrios.

íã.t6r�i�, �eg�t1�q:S ',más la (se acentua :.um ':fluxo turístico
riláidr' e·:uirt "aúménto ',do inv.estiriiento privàdó no sentido
àe:'tràfU6 'ê,'rnahtê;ió. em 'n0�o, Estad�.;

,

•

'

� ;.. l .'. � ., " •

l'
" "

...._
,

,:,'. ':Ni-'Q�tÍ�í�l' dõ�' fator.e� de atração do. turis�, que é
iIm indivídÍ!o' que quer ver o que, não vê em sua terra

ID�S '4�;;eja fazêolo ,COrl} comodidade; não é o acesso q�e
tem

.. 'priori�ade ou Ca�bUIiu não teria se agigantado com

0&. acessos qe la:qJ.à �-' poeira .. Boa estadia, confôrto, facili
daae:,:�q:e' .ihtor·mações, acessos são os ingredientes do turis-

"': n'Io" a que se dá, u�' bom apedtivo de propaganda. )
• r;..,v..,.! �I - ..... t -..\ r�1l;,-< , ., ,

, ;�;I :'@g:�;9tin!l�ícios, Q!o �úrísÍUO já são do Consc�énte, catad-
, .' nenSe,: "1nàis' 'Qinlíei�; maior circulação do :nlésmõ, maior

�v�sti�ooto' � 'por <ai vái�
No "qge toca o nosso potencial to/ístico a melhor

,

:i-é�p,osta. é a' colócação de Santa' Catarina nas ,maravílhas

di'gnás de serem vistãs;' a sétima. Práias, costões; termas,
:8 . yersatilid�de do

- trabal:ho' humano, � vales, as serr,as,
o TPéste' maravilhoso, todo um acervo especial para os

que saem- ,�m fériàs ,a ver coisas bonitas ou exóticas.
O- ulvestimehio pr,ivado nessa indústria sem fumaca

',que,'é 9. 'tu1;is,mo. já d�lou dé, �u ,marasmo; ,ai estão
Çllnl,b?�.u", �ra , y���la" Gy, M<?rro dos: Conventos pard

) só. citar oS CoÍlsQ�idados; ai estão os 'hotéis- em coristrução
J" ...

�

'" l ' � r"

em �hJm:ena�" ltâpe!p.a. Barra Velha" etc.' .

'0'0 i1; quê- inyestir" 'no tu,rismo já, foi lleconhe'cido como

boa aplicáç��' do. cap�tai;, �'
o

-:ít nesse. sentido q'u� � "Centro, Turístico e Comercial
Sarlta' êat�;inai" urrta, iniciiiJiva do gr:upo Daux, se torno�

o

em al�a "coisa' de, alto: gab�iio. '

.
•
.... ........ <," \

al,lo' Romanus eleito para' o Cunselho' federal de .Química
\

Obteve bolsa 'para trabalhos de pesquisa na Univer
sidade de Mímesota, no Hornel Insítute, sôbre Química

o

'e Bioquímica di Lipideos, de julho de .1961 a abril de

1963, tendo realizado ainda um curso de 4 sérnanas em

Técnicas com Radioisótopos no Oak Ridge Institute of
Nuclear Studies, em maio de 1963.

Foi organizador dos' SimÍ>õsiGS Brasileiros de Croma,
tografía, em 1964 e 1968, tendo I ambos sido realizados em

Curitiba. Foi, ainda, coordenador dos 'cursos de extensão
em cromatografia, ministrados na Universidade Federal
do Paraná, em 1968 e 191O.

Recebeu o Professor Romanus, em 1970, bôlsa de E<;

tudos da Organização dos Estados Americanos, para cur

'sal' um programa especial de Análise de Contamínantes
Atmosféricos pôr Cromatografia em Fase Casosa,

Therêeu o cargo de Diretor d4 Escola de Química da

Universidaqe Federal do 'Paraná, de setembre de, 1964, a.
setembro de, 1967. Foi Presidente da A.ssGciação Brasilei·
ra de Quimica Secção Regional Qo Paranáí em 1968-69,
e membro da Coraíssão de Especialistas do Ensino da

Química da Diretor-ia do Ensino Superior do Ministério
da Educação e Cultura, em 1966 e 1967.

O Professor Olavo Romaaus já partícípou em órgão
da fiscalização do exercício profissionaÍ da' química, na

quaíidade de membro do Conselho Regional de Quimíca
da 5a. Região, de 1958 a too1. Sua eleiç�� para o Conse
lho Federal de Quimica servirá .para representar naquele
órgão nacional o grupo expressivo dos químicos do Paraná.

\ .

, I

empreendimento
, ·1 -

Fl6t�anópolis, sediada em meio das mais ricas paisa
gens marítimas, é inegàvelmente o centro de gravidade -

do turi�UlÓ: do EstadQ, poato de' ittàdíação para todo o

litoral balneário, 'para as termas, a > versatilidade do di;,·'
nosso belo Interior do Estado onde há muito de bonito/

que ver.
I' .

Em Pôrtó Alegre alguém me asseverou que o prático
não era construir 'numa práía onde 'ficaria amarrado à'
mesma e com os incômodos da sua 'manutenção. Melhor
Seria ou comprar um apartamento na Capital ou apelar
para um 'hotel ficando eom à vasta variedade de passeios
a disposição.

.

O empreendimento do grupo Daux dá uma resposta
ao problema da estadia,

_

Num' edifício de 22 andares, gàráge para; 120 carros,
cinqüenta 'iojas, salão de recepções para 1,200 pessoas,
auditório para pessoas, cinema' de categoria, hotel' com
9 suites presidenciais, 187, apartamentos, boate, sauna,
piscina, ,hélio pouso é alguma Coisa de ·Hilton, .

o genial
hoteleiro de Álbuquerqueo'

'

, '

empreendimento é "de Jorge Daux a

muitos pois c�rca de cinquenta por
será obtido pela democratização. do.

E voe ,'NUNCATERÁ
CASA PRÓPRIA?

, �

Todo m",ndo está,.con�truindo sua casa pr6pliia .., S6 você
, ':'. .

\

-,�

-',

Tod'aviàl' se o

realiz\lçâq .será de
cento do capital,
investiménto. .' .

,,;{ �,l ',:
� Valerá) a pena? 'Sem "d'Úvid�, Po� ,'no sistema 'de cotas

" • ,
<' -:. ::' '.

If \ :'� 'r
�

• "

,

o' , mohtante ,perIilan�e Jnii1t�rav�l port�nto. sem aquela
dissoiução"dos dihdendQs nos; aufuentos' de capital. Além
disso o cotista' não neces�ita ag��i,dar � término ,da cons

trução 'pa�a recebe!' os divide;ndos que serão distribuídos

por tl'imestre; ·é qUI;! cada pa�ento pronto será ocupado
é rendérá de imediato, Progredindo.a constrúção. progre
dWão os dividendos. Estarei no @ichê para adquirir
tantas cotas quanto suportarém minhas economias.

Mas não me 'furto à tentação. 4e dar alguns conse

lhos o De graça, aceitáve4'i ou recusáveis,. na m{ldida das

possiOilidades, de' êxito que' apresentarem. � ,

Não' cometamos o êrro da 'compartimentação, póis
turismo é indústria global. Não esqueçamos que se a

Ilha é o natural centro 'do turismo catar;neÍ1se pel� pletora
de belezas há muito mais coisas bonitas nQ Estado.

Se conseguirmos uma comunhão turlstica, com arti
culação empresarial realística: e. prática, definida por
uma propaganda conjunta, roteiros e excursões adequa
dos: Santa ..catarina poderá ser um dos maiores centros
turísticos do Estado.

Na demanda investimentos fab.ulosos do EStado e do
• capit<d. privado, :mas' aPenas bom sef!.�. tático e aciona
_.. m�nto esttatég,tco inteligente de, um plano a ser executado
gradualmente. '/

.

(À)néarra paI:a isso, SeI\hor. Jorg� Daux, já que p
Cen'tro Turístico Comercial vai ser o polo dessa nova e

rendosa in,dústria _ Não esquêça seu hóspede ao pagar
êl� a c@nta, encaminhe-o para outros 'pontos visitáveis
do Estado.-

,-

nós construi'moS': .'.,sua
, ,

'

d'e c'onstruir, ainda

conosco.

Não entr�gue a construção de sua casá própria às mão.
-

,de qualquer um; c'onfie à Construtora Muller. Assim, você terá um

, serViço" de alt�· gat;.arito, comprovado pela expe�iênci� de' muitó.
_' �..

Zl' ,
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'Tudó é' de primeira qualidad,e. Fôrro de lage, abe'rturas

em �adeii::a. de lei, ferragens �fe latão ,cromado, louças, CElfTE,
metais sanitários é.ECA, rebôco de massa fina e pintura<plástica.,

,
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.� .. ·f '

/,

Im . r9N�TRUTCRA [DULLER ·1 TDA
Àua ·F6.vio Aducci.763 .. 12 andar .. ESTREITO
, ';p" -

/
. , I

DA CO REGIONAL DE DES� DO EXTREMO SUL
Es-''ta', pires'ento .1�"1��' '. ��'�r��r)eo'"sso d'e,./- �� 1)" '\,,1 �,._." \iJ ""� < •

engrandeCimento <;Je' santa Catarina
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