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, .,< U1"I�IDADE, ,P,ÚBLI�A , I!
,O Pr.efeito Municipal de

!t"bia'iã� .sancionou, Lei n:,',
5�8Al :declarando de utili,�'

'

,

de �pública a Sociedade Divina
I 'P';vldi�ia, com se4e' -em

I' '# _

f Plor'i'anópolis, aléin, dê, isentar
do� 'tributos' municipais' \) Hos·'
pitai' iNoisa Senhor.a' da ·Con·

c�ção ,: •.' o COlégio; Normal e ,.

Gi�'sh,"'Sã� J�, màntidos em

,I Tubar.�9 .,iii! S�i:iedac!e qhrirÍa
! Pfovidê;'ci�; sem 'finalidade
:, ., ":I, __ .... < ,

�
� \. I,

,; lu,trilava, 'sendo inclusive auto·
, .. ludo' ci címcel,�í-i1�n1Ó. de' to-

"I:
do" � cwalquer débito dessa

, Iléttuíj;zà' \ i á, il,'is�rilo ou não,

.

. 11 �,,� ...�� �!iY·· •

.

, fi "_ ,

!, " "�, , A ASsociação �e Crédito de

! ",;,; <;i.ssis��nCia �es�ue1ra de, 8,anta:
j Catarina ":"'"' Acerresc, -, pro

'1I'm�vellá:
no, pró)cimo:ilia 16, no

': ,,','Fl�b�"�,�cre�tj.vo, �'1:, de"M:í�,
I,,' éln "Biguaçu, .um ,

Serrunano

,sÇ}D�e· à Pesca nos municípios
Ue 'Governadar

.

Celso Ramos e
, '

BigU8Ç\L , ",
,,0\ encontro terá como "obje

'tiVô 'aproximar" 'indu�triais,' ar
mád&'res e comerciantes 'de

péscadOs com "os órgãos Iiga-,
'dós .ao desenvolvimento e,

•
' .""

.,.. -J' ,

"

'aSsistência ,; à Pesca, a fim
..

' �'. 1; :'"/. " ",J.,',' � • .

aé, traça'F, plano: de açao eoor-

: ·oen.ado 'e: integ�ado. I ,,'
"

, P�rticipatã�, do" �CO;ltt<i"
i>t�feitlJ..!:as jde GO�ern,ap'or
Celso " R�rrios,

.

e ':,- Biguaçu,
. ., ,\, ,.' '

'Sudépe, Eti��' Departamento-
EstádUlil a� :dça e Pesca, Ba'n-:

• ,- -

•

;., . I • �'
co do. Brasil S. A;, Bamerin'dús"

, SHldi<;ato das Indústrias .de
I P�scã:- de F'JorianópoliS, Depar

tàm�ht� de-Saúde Pública, co.:/
Iôniás de -Pescadores, Armado
rêS" Iadustriais, Comerciantes
de 'Pescado, 'Quary.anistas 'da
E$a�": e 'Acarpesc.

,

l

,� �',� SESJ'
,-

'.

,

'r '�'-. 'r
',- .;;�'�·!f'!'Ç':,� ';1'\)'::'

,O.!, P:ro<:"r.aC:l;�r ,do �p'arta'm,en;
'f J�' Riegio.nál,.' dd" Sesi dé Santa

, J C�tarina,' Sr. Adj� Rebelo e o

'I' C�r�eriador. <�IiS' '�ti�,j4ades
"Me,IO, Sr. Jair Cie, ,Oliveira 'Ma·'

'I' tos;'o:seguiram ,no illtfmol 'd�
mj'ngo, cÓm destino, ao 'Rio" de

"

Jan'ejroJ, ',para ' p;lrticiparem,

'I'iün�me!"te ,c'0!.1' represenfantes
',d�', ou,tros' Estàdos, de' um, Se·

m,i!lário 'destinado:' a funci,má
rios ',de'c;hefia, é: liderança, 'ten·'

"do',com,o 'objeti,)l.o tratar' de as
. SU�tcii,- relilci�a4� às ativida·

; de�, �o ·�riJão.,: ,

-

."õ.\
..

'

, ',,::eséQTErn:OS� ,':,
,.J ,O ,;G�ÚPo, ,Escot�iro HércHio

, tuz, - pC)J: estar' sem c�ndições
fhúlIfceiras para i!;epreseritar
Sahta' Catarina' no "Mini-jalÍl"
a, ser realizado' de 23 a 28' dês
te' niês 'na cililaM" gaúcha' dé'
CtUi' �A1ta, ,solicita apoió daS
AufóridadeS, dá' Indústria .

e'i
·Com�rcio 'é doS Senhores 'pro-
'prietários de iliJ,tomóveis no

'

�entidó dé' cóopéraie� para" a

'execução do" encontro.
- .

,-

EM�R�A EDITORA
O ESTApO LTOA.

Adrrijmátraç'lo, RêdaçãO e Ofi.
cl�$O Rua Conselheiro Mafra,;-

-

160' � Catia' POstat� 139" -
.

po...es·, 3022 e' 4139 ...... Florta
�Us - 'Sa,�ta .::ararina.

'

I,
.,i�TO� -Iosé Ma�sai,," Co-

,'\ .nem..::.,. SUPERINj,ENDENTE:
I Ma:rcllio 'Medeiros ,FilhO /

_ i ' EDITOR: Lub: -Heilrjque ,Tan-
I � � ,/ : GE1{��:rE: O�r:
I I �tôl1io SchlindwtMn - SUB
I " GÉRJmTE: "DiVino MariOt, II, "

RI:õATORES: 'Sérgio da Cos-

,]1' hI" Ramos, ,Antôlrlio Kowalski
,

, i $iõbtlnho, 'Sérgio'-�p�s, �
I Í'b Julio Am'orirri e' Pedro '

Paulo Machàdo / REPORTE...
RÉS: Wilson

-

Libório d6' M&.
delros' e Aldó Grangeirí:i ,

/ "

SuCURSAL DE SLUMENAU: ,;

RUILXV 'de ,Novemb.", ,504 /_.
RÉPRES'ENTANTES: A.S.' �á-: '

'tá ltda. ..::;, AVenida Beira'
.1"1..454 _"119 andar'- Ri?
_ A:S" Lara, Ltda - �a '/l.,

t'oria� 657 - 39 andar "":", São.
Pwlo - Prop;ll PrOpaga��
ltépr8senfàções Lida. � Rua ,

'Cótonel Vicente,-4,56 "_ .2f?'
jIIndar Pôrto Alegre e Repr.e-,
'jltlÍtáçÍio 'Paranaensé dé, V�í-,
tulos· Publicitários Ltda� RE·
PÃVE - Ru� Voluntários da
'Pat:ria; 475 -' 129 anda,' -'
'Curitiba•.

'

Florianópolis, T&rça-feiril,' 13

'/'1
,

(

-
/

I,
,

�1>1'O acidente de transito foi re

.gístrado 1,)01' volta das 18,30 horas de

,ontem, quando o Volks 'que transi-
tava pela 'Rua, ArnQ, Hoeschel, coli-
diu' violentamente com o Gordiní

que vinha pela Rua Almirante La

mego: Em virtude da violência do
choque, os dois veículos c?tpôtaram,�
tencl-? o Volks ido de, encontro a

uma casa ....,:(Última 'página).

,Violenta :,colisão
,. "'/

.

;

;':
..provoca ',&8Potagem

__ ,. c _
,!

,O conjunto A Tunna interpl'stan
do Decisão - segunda. colocada ,.:...
foi o mai�, afinado do, festh;al, 'ape
sar do baixo índice dos apr-e!'!ontatlo
res das concorrentes. A' promoção
dos universitários catarinenses r teve

cOIIlO vencedor um conjj.ll1to forma..

'

do por ,acadêmic-os gaúchos que .ti·ou
xeram diversas, músicas, entre 'as

quáis a 'vencedora Qúadro Negro.
Nem se1Hpre ás, ',apresentadas pelo
jUl'i estãó "conelatas" cam -as tor
,dldas or'ganizadas e 'com o público'

, e� geraL As vaias ;urgiràm enqúiuI-.
to eram anunciadas as 'vencedoras .

d<:J I Fucacá. (Última: pág,ina)..{,

PHILIPI 81 ClA. a casa do construlor'
INFORMA

A CBD confirmou que o jogo Bra
sil e 'I'checoslovaquia marcado para
amanhã 'vai começar às 21h30 e será

transmitido via, Embratel, para- todo
I

o Brasil.

"

'Por unanimidade, dos seus mem

bros, o Tri!mnai, de Contas do/Esta
do aprovou em sua sessão de on

tem à tarde as contas do Govêrno
Ivo Silveira relativas ao exercício de

19'70. q parecer do Conselheiro Nil

ton Cherem, relator dá matéria, não

foi cedido à Imprensa por não ter

sido até as 18h30mJ totalmente dati

lografado. O documento consta de

cêrca de cinco laudas e adotou o en

tendimento manifestado nb parecer

da Diretoria de Fiscalização Finan- '

ceira do Tribunal de Contas, êste de

34 fôlhas que fazem um minucioso

exame dê._s contas do Govêrno 0.0
Estado .de 1970. 'Em seu parecer, o

Conselheiro, Nilton Cherern foi sin-.

tétíco e objetivo, dando as contas

par aprovadas por estarem regular
'mente prestadas 'e calcando seu

ponto de vista em decisões do, Tri

bunal de Co�tas da União e em vá

rias' citações que fundamentam o vo

to, acolhido por todos os demais

membros daquela Côrte.

Celso Ramos
quer refinaria
em S,.Catarina

• •

I velra
Colombo· têml,
encontro
com 'Mé.dici
o Governador Colombo Sàlles se

gue hoje para São Paulo .onde 'assís
tirá o ato de assinatura do contra

to entre o Banco do Estado de San
ta Catarina e o Banco HaUes' de
Investimentos" visando ,a colocaçãd
das novas ações correspondentes ao

aumento do capital social do BDE,
através de Operação-Undérwritting",
O Chefe do, Executivo permanecerá
'na capital paulista aguardando �on�
\. firmação da �udiência soliL'itada' com
o Presidente Garrastazu Médiei,..i"q'ue
será concedida possivelmente' ama
nhã ou quinta-feira,

I'

L.
.

Esportiva·
contou cóm:ao
'vencedores'

'assinalando
•

1" ":1" ·�'''''It. _< ! ..
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RESENIU iDE JULGAMENTOS
A Seg.hliílda Gâ!Iff1j'iwa do' 1',ribunal de : justiça, do

iBstado de &lot.a o.81taa'Jna, em sessão.' or<!lJilRánia ,de
sexta íeí ra, dia .9 de à.�tl�Q; [ulgou os segaíntes pro,
cesses:

1) Agravo de. instrumento n. 442; 'da comarca de

Cambodiú, agrte. Erosy Moícá e agrdo. M1<:Inoel Ro

drigues.

.1,

íRJeJa:tor: Des. ARH:;fiEttJT SCHIEFLIE1R.

De0isão: ,!Bar Vio;ta,'Çã0 ill!.R�nime, j�lga,r pd:éôudica-
do o agravo. Custas pelo agravante.

2) Agravo de pe:tiçã0 iíl: 2:284, da eomarca ((lie tOrd

ciuma, l'1grtes, 0 (ftr, Juiz de l'i>ireito ·<!ia. 1.U "':ad'a, "',ex

officio" e o IN:I"S. e agrdo, Lourençe ff0ãm iD.Gllililil\}g;os;
ReJator: 'Des. CERQUEIRA CIN'fRA.
Decisão: :1"01' vbtação :1!bI1âfilime, líl.e�2Jr Pf-!ílv,i,lilíl.8"RtúJ

aos a·g'ra-I"GS. Custas p.e:1o �gfta.Yante.
Acórdão assinado na sessão. . sÓ, • "

3� lA.![il-elação ,<de ,des!.1J:lll,'ite n.' 3.453; ,!)ia ,eollI):arcP.t de

jmilip,f,i'111e, :alí)'te. o dr. ,lJuiz de iDir,eito .,á{t '2.•a W,M:a, ex

ü;flÜci,Q", ie a>JjJG0S. V,eTg>i;1iN.O Fonseca, e .sua muJililer 60r-
têr.loia ,1ma 'SiJ!ya :FGN.seea.

,

<Rle,latGI': Des, CERQtffl!:IlR.A GINffiA.
iDeoisã0: p'Gl,r ViGtaç.ã{i) ,tln;ânime, o@:m1;e:.nliQl.· o 4'1!�lga

meato 18J'ilil 1d1i:1J.gêN.eilL eustl'3:s;a, !final'.
.

Ac@rdão asssríado na sessão.
,

,4� Ape�:;tçãGl <de <!lesC!!llll:i:1ie a. 3.544, da @P�arca de

!B:lt�JilQenau, aií)te.;Q dr.. J<Ú,iz. de�lDireito. oj;;;t. 2:a �ar'.a, ex
o(i)ffíioito"., ,e l!,pdos. I.illliz Av.a>nciru. � S�a mllllll:ile;r :jBe:mta

.
,.

.

.AY:3.>N.Cii:u.i. "
.

!Relator! [j)es. ,CiE�Q.NEln�A �nffaA.
iDecis'ã,p,: Por vo.taçã.@ JJ1!).â:Jlime, ��Zifa p,I1QvilWler.J.to

à I�pelação. OustatS peJos :apelados.
Acórdão assinado na sessão.

>" .5) ,Apelação de desquite >n., 3.35.8, ,da comarca de

Pôrfo União, apte. o «!ir. Juiz de' Dlr,eit.o, "ex-pfficiJo"
e apeias. wal�.r Al:t1l1llsto Alves e sua Wó1ll1her Alice
A1l1ies. .

-

Relator: De�. ARJSTÉU SC:HIEFLER.
.

Ii)e0isãm: PGr 'Viotaç,ã.o !l.:ll'l�;me, .converter Q j.l!llga
menta lel'll ,Qdlligiêlíl.cl.a. '�.usta{l' a 'finall . ,\

6) Ape'lação de desquite n. ,,3:456,. da comarcj'l de

B!umenl'lu, apte. o dr. Juiz ,de .Dir,eito da 2.a Vara, "ex
offici(j)" ,e ap,dos. Ar:@.a!lçl@ Fe1ismino $chjm�ltt.e sua

mulli1e,r Na-is S,chimitt.
Relator: Des. ARISTEU 'SCHIEFLER.

,,";Iil

,"

1.1

,i.

1!l1I

ilJ:t

1"

ii' �

',I

",!

\

e' usliça
Decisão: Por votação unânime, negar provimento

.à ,apelação."· Custas pelos apelados.
.. -

.. .)
Acórdão assinado na sessão.
7� Apelaç'ão de desquita 1<1. 3.646, da c�arca de

(Lages, apte .0 dr. àuiz de Direito da 13 �I�<f'a" '�<€x-om
cio" e apdos Anastácio Borges de Lêdo Neto e sua

mulher Vera Reims de Lêdo.
Rela.t01r: Des. ARJ:STED SCUJ:EFLER.

.à apelação. Custas pelos, apelados.
Decisão: por votação unânime, negar pXli>'1Iii.tnento
,8) Apelação de desquite n. 3,$46" ,lll:a çotlil..a>r.ca ,de

Joinvílle, apte. o dr . .Juiz de Direito da I.a Va�, "ex

otHcio" e ,apdos. João Machado Vicente e sua mtj.U).er
Antonía Vicente .

'

Relator: Des. ARISTED SCHlE:F:LE.{!.'t.
/ .

'Decisão: por votação unânime, ,,negar proV;irn�mtG)
à apelação. Custas pelos apelados;

9) Apelação de desqlJüt� n, 3!55Q, :cla ,f!0.f:l!l.ll!.f,ca ,!lle
Flortanépotts, apte. o dr. Juiz de ilJ)j,néj,�Q lll:a. �7)�ii:.à .(!j,e
FarníJi.a, óit'ãos e Sueessôes, "ex-off�Qio" � ,ª,,P!llQS. jl[é
!'ia Lino de Oliveira e sua FFl<l;tlher !Ter� ,q,e (�ti
veíra.

Decisão: por votação unânime, negar p,r0�en.t@
mente .em díligêncía. Custas a fiflaL.
à apelação. Custas pelos .apelados.

10) Apelação cível n. 7.9'17, <ia po'mar.e,a. de JQ,:n-
vdl<Je, .apte, Egon Stockhausan e apdo, Ger,ma�o $tQes-

Conc-urso
abrrl. a

advogados·
o :Ins1iit1J!1io dos Advogados

de Santa Catarina abriu
iWlscd'�ções,' com prazo de
it20 dias, aos .conCI!IQ'S0S para
a disputa dos prêmios "Ne
reu de Oliveira Ramos" e

"iF'rofessor Henrique ..da
Silva Fontes".
A0 'prêmio Nereu de Ol,i

veira Ramos _ no valor (!]e
2 mil cruzeiros /_ poderão
concorrer somente advoga
dos inscritos na Ordem dos

Advogados
.

do Brasil, Sec

ção ,de Santa 'Cata,r,1na, de
v,endo 'os concorrentes apne
.se:�tar tese <iI'ue a1D@rde ma

ténia j,!ihl'1dica de interêsse
atual, ,eFl<il,uan1t0 que ao prê
m.�0 i(lelilriciJ..�le da SiliVá Fon
tes poderão partiéipa,r ,aJu
nos das escolas �e ]íhrejJto

'loc�;lizadas no' Est:J.do:; de
vendo a dissertação versar

s/')'l!>re masérta jurídica, tam
Mm de atua'ld€lade.

me,r.

Rélatcir: Des·. >ARiI$TEU SCHirE!f\L:;EJR,.
,

E"IIII reA'sa'SDecisãQ: Por Ilotaç:ão I:Ipântme, �a>r pr�viR).'el'li�.!l.
'

I i � i
:

I '�l_,. "�
arvelação, para julgl9.r pr00edente a ';açãio.

'

�usta:s pelo
&pelad;e. I.'e,'',r 'a�':'01il) Apelação cível n. 7.806, da cGlrnal'pa de Fl��
rianppolis, apte. M�Oel Carlos de .soliZa .e :apd(i). Fer-

nan�e!::��grlOg!�.a THERÊZA CRISáLIA TANG. palestrasDecisão: Por votação unânime, negra provimento
; .

'

.

'

',à a,p2Jação. Custas pe<lo 8ipelarnte. O Serviço Nacional
Acórdão assinado na sessã6l.
12 j A<IDe'Jação eíy.e!l 'R. '11 i90"l, ,<il� C0ma!lie.a :de Ita1,ai,

.. apre. S'iJv:ester. Mose:r .e 'aIi>:do. ,irosé �;%lit'l(i) <l0S
Santos. .

, '.

'

ij,eJato: Des.a THEREZA eRjISOVr. TANG.
'Decisã0: Por v0tação llMilâil<1ime, c@nw.eilte� � jhl.'lg:a-

1>l!lem.to em d�lligência. C]l1s1ias.a :fimiJl:
Acórdão assinado na sess'ão.

.

.

\'I�-�(;��> �
_-

'--\ 1..

Mult}pIicar·'çllam.iJf�s :Si:gl\li�ica p·rôgtesso lndustríaC
'

.. '.; �',O,:, P�o,g;es,S,{\) ;lilJ:dll;lÚria,1 ,alu'mefH:a ;0; r;iJ.en::acl.o ,d.e ttab:a:!J:J�
'm�:i,oJ flil,e.r:cido ,de traiba:lho 'sâ'gmj,f,ica· 'fIn',elhoú paldr.ãQ. -d,e ;viGla'

.

� r:neJ'ho,r pa�Jf.ã� t(ile 'Y.id� ��i��Jj::iHça._L be� ,estar} .cld;tura e P!�:g-�,e'sso p,-arJ\ ,tO,dl05.
I'

.0REGJONAL DE DESENVOLVIMENTO 88 EXTREMO8.
S.emp.rf:�, pr�!S�nt� nas grandes real:izaç,õ,es do EstaafQ

,

.oOvt�ofIIQ ,o� aolNiI'.t.. ,e"1I'MI<IN�

Ação Calarinense de Desenvolvimenlo

Apúndizagem Comercial,
juhtamente .c.om ,a Assocda

ção Comercial e Industria'l.
de Blumenau e o Cluhe de

Diretores Lojistas, promo

verá, db 15 a 17 dêste mês,
um cicie me palestras s@'bI1e

Organização de Emprêsas.
tendo p,or ,objetivo a infor
mação sôbre técnicas e mé·
todos de Ol�g\lnização empre

s<J,rial, caracj;e:rizand.o ,aspec
tos partku1aues da emprê-.
sa comerciall.
As palavras' serão profe

ridas no auditório da Acib.

.

Curso para;
pessoal

.

d!'.�ras
O Curso s@b.re Ensino

Correto de Um Trabalho,
promovido pela Préf,eitura
de BltuneFlau encerrou-se no

ú�Úmo fim cle semana, sen

do ;illtinistrado pelo Sr. �ia
nará Mm:q,ues B'ra,l<1gu,il<1la0,
daq'He'la P,re:feitm�a e C0J1Il

a ' supervisão de Cláudio
Jair Moritz do Senai.

'Q Curso teve como obje
tivo treinar e ape;t··feiçoar
os fiscais do Departamento
de .Q'bras da Preféitu1'a Mu

nicipal, dando-lhes uma

melhor instrumentaç�ó pa
ra execução' dos trabalhos

sob" suá' responsabnidade.

Receita
revalida·
ch.eq_es .

D Secréla'Jõl0 da ReceIta

,Federal, Sr. Luiz' GOJJzaga
FuwtllG),O de Andmçle, assi:IlOU
al0 ,declanmçlo revat!jdades
até 31 de dez�mbro dêste
ano os che.qbJes· cle poupança
e de restituição do Impôsto
de Renda das, J!essôas Físi

cas, l'elativos ao exercício de
1910.

:Seguudo a Secretaria da
Receita Fe�éral, com essa
medida está assegurado o di-

reito dos contribui'utes q.ue,

por qualquer motivo, 'l).ão
receberam ainda o impôs to
de renda pago a p:J.ais no

exercício passado, bem como

o direito de aplicação de ..

12% do tributo dev,ido em

'. cerl,ificado "de compra de

ações.
A Secretaria da Reêeita

Federal, J'C,ç:olllenda .pos iDte-
'ressados que euvidem todos
os '.est,o,rços .no .sentido de

qlJe o recebimento em C]ues- I

tão 5e efetive até o fim dês-
te ano.

de

o ESTADO, Florlanópolls, terça-feira, 13 de julho de 1971 � Pág. 2

r
i
,

, ;

Isto aí já foi o Te�tro Sa.nta. lzabel lá .�,elos H�63. If>epois foi a Imprens,!l Ofi�,ial
.

d.o �stado .. agora, é ,is.t·o. E assim If.ã.o' 'destrtl,indo todo o casario antig�, toda' a
beleza do '."c.Ql.pniàl �st.e,rrense.

",
-

Fllcaca II
\

de seman;l em c()J:njJ.31abia, do Moestr,o

MO,acyr Poi,ts, da Copacabana IJ;j.scos.

Julgai'am músicas, viram as belezas

da Ilha e terminaram a rápida �"isi:ta
bat�ndo papo e curtindo som ri{ poi
te' do Doze até as '4 da manhã,' junto

Acabou ganhando a rneb11o.r: {;)u.a�r.o
Negro, de Kledir Alves Rami:l e a.pre�

. sentada por uns caras da FacuIdade. de

Engenharia do Rio Grand�.•
,(lo ""Sul, .çle '.

j'i,
I

onde é, também, o autor, A música'

está na linha 'n:1810dka dl()s MuÍ'ant-es.,
de Caetano e Gil, ou seja, .do mais van-,
guarda que se faz no Brosil. ,.,

Em segundo ficou, merecidamente',
Decisão, de Tanira Piacentini e .Ari
berto Ven.tltl'ini. Gente Amiga; de' Hu�
quinho Veras, em terceiro, muito -le

gal.
O melhor interprete não podia .deL

xar de ser Vininho cantando Amo p,or

Amar; ·de Walter Gueri'a.
Aí, a letra escoljlida ,como' a ·me,

lhor que foi, também, a gmnde "ven

cedora 'do I Fucaca:
l�';

� -_._.�<-�' ,i!..,�,��.,Y!
QUADRO NEGRO

' .

Deli

com Airton Salgado.
Comandante Fontana mostrOl�, no

piano. ;gIRas últimas composições --+- Ma.
· ria ,Eugênia e Transamazôni.ca

\
_".' qu.e

• I �'
,fazem' 'parte ,da trillla sonora I'l..'a no-

'vela 'A Fábri.ca:

",

Outro que andou pela Ilha dúranfte

,o' Fucaca foi iLindo]f Bel] aco!llP�nha
.' do de sila EJ.ke. Também julgoú;'�tam,

·

bém ffi0Strou música _ através do
conj,unto. Os Açús, de Inflaial _, e ,dis-

: " . se, da Geração das' Crianças Traídas.!
· Foi. um negócio muito b0m que acou- �
teceu no ·tal Festival. BeH �eguirá es

ta' seman.a para o Rio e Brasília.
Ela, ela' já vem

Fa'c;l, r�"l·1Ela, ela já vem /1, 1!.lI1l.I

Se ela, se ela não vem ' IN.o ;Si:lv-eil'a, Arnoldo Suarez Cúneo,
Não a. enqÍiadro na canção Mnt-on Leite da Costa, Eugênio Tr.om-·
E 'estrago a. intenção , .

pówsk;y Taulois Filho, Ari Oliveira,
Tradicional

. ,Darci Lopes, Murilo Serra Costa, Wa1-
Ela, elal já vem

' .'

tEir . Keerich, Telmo Vieira Ribeiro,
Ela, ela já vem :

' Waldir Macúco, AugustO' Woli, Loló
Se ela, �e ela lião vem

.

" ,!iosa., ·B,eeÚsá,r.io Ramos da Costa, ,Jau-
N:ãC:l me entrego ou dou a mão . , ' ,r� ,lJiu'l�áres, nosé' Elias, Paulo' Vieira
Já chega de 'emC:lção superficial.' .,. .,:' da "Roll.a, Qswal�o Machado, João Eloy
A minha pemà é a mei'Tna só .crlese�:u, - 'Mendes

.

e outros membros do Conselho
Na minha, testa um quadro negr.o DeUberativo do Clube Doze de Agôsto

[apa,receu·] reelegeram Márcio Luis Guimarães Co-

No fim da festa 'a noite escura laço Presidente. É bom que se digg.
f.am,mhece,1,l] que a votação foi unânime. Gostei.

Quem hão entrou, ne$sa bem na cert,a Telev. isão, Há m9rteu]
esfer.a m�io ,frv�l '

.

milS por dentr.o
:f1ge1J:i.f),J]

�
\

"

Minha cabeça é uma
•

I. _

, I Nàó muito Cestética

"$,implesment.e Mariall, qualquer bo
ra -des,sa termiIlI�rã. P.ara o 'seu lugar

· II 'Rêde ':Associada de Televisão já' es- .

�, faz�ndo "0 Hospital". O al'gunwntQ
,

,ê de Walter Ayancini é' a estória 'é (le
Benliamim Cattan. No elenco: Stêri.i:o

GarQia, Glauce. Rocha, Henrique Ma'l'�

tins" 'SueIy Franco e o:utr0s. A TV 'Cul
tUI1� deverá a.p;reseptá-la· dentro de 4Q
dias.

,',
,

Só .pensa que ,ela deve .ser em0cIOJ.llil:J.
Com muitos quilos de um sã'bor

,\ if'$p,eciaJ.:1
Treino

A Selecão Brasileira de Futebol; nos
sa maior propagandista no ·estEan'gei-
1'0, está se prepar�ndo, par.a a P:t:ÕJ$n3
Cifpa, Rocca. Mandou bu,scar al�mas

: I das melhOl�.es seleções d3 'ÉllI'O}1a, �

com elas está treiniludo e .aproveitàn-, ,

do para as despedid!lS !de Pe.lé. po-
mingo fO,i a Áustria, amanhã seriÍ li

vez da Tchecoslováquia DO Maracami,.
A TV Cultura informa que ha-ve1'.á
transmissão direta, via Embratel, à par
tir das 9,15' da noite.

, Sens�f�z
lJm voz muito sens;lta e au,tOl'].zqda A

'

11·
'

me informa que ninguém sairá dá ad- U Ima .

1I111tldstl�ação gC:lve;l'namental.. Fa�o\:ÍI! Estoui'alildo por" aí (') nmpe de fer-
.

,fi d F
nando ,Marcond'es' de' Mattos' .para m:g-

\''Oltran, ànle onlana' .niu,lto '�om carl�o no' 'Govêrno Col<>!l1-
Om�r F,'ontana, Diretor-Presidente bo Sàlles. O negócio não é' plt<ra ago-

I I, da· Sadia, ,estêve por aqui n&te ,fu1t. ra JIlas /
é verídíco.

1 �, -. !JI..:: --.------+�-.--�--�-�,�.����.!!��!!ii!i!ii!!����������...������iiii_._r
\

Ligadíssima.
\

Marisa Alves de Lima ficou de

,t)1àndar fetos exchlsi.v�s par'a esta CP'

luna. Digo que ela é uma" das respo�-

,sáveis ' pelo lançamento de Caetano,
'Bethânia ,e Gal,' além de ser uma ,da,s
mutheres mais ligadas do Rio-Sãó Pau-

" r
lo. ,Está em tôdas e sempre sabendo

das' últimas.
Ela já se mandou via Sadia.

:Mais um detalhe, Marisa � de. La

gUna, nifScida Bainha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o ESTADO, F'lol'Íanópolis, terça-feira, 13 de julho de 19'1 - PlÍg. 3
I

Argentina' e Paragua,i vêm r!e_feito
,

,
"

' '.' �." viaJou ·a

c8n,lar no Val� do UaJal, São Paulo
, ,

o F' Encontre Internaeíe- ,Misto, Sociedacle Lírica' de Misto' Dr, Blumen,au, de

_ nat de Cantores, a realíear- Joinville;' CÔ1'O ,'Misto So- Blumenau; Côro Misto da

se \e'm Bl'1Jlll).e�au" nt�, çenfró ,

ciedac1e'de Canto, de Morí-
'

Sociedade Culturà) Ibira-

Cultural 25. de Julho, nós"
<

te ',éarlo - Argentina': 'Côo "

.ma, de 'Il)iTama; Côro Misto

',' dias 17 e, 18, con:tará .cóm",,�' ró' Nrascúlin-o Orfeônico
I

de Uru, 'de Présidente &e- aL'rtlDridft{f,ls dh Capital Pau-

a pa�·ticipação:': ele", vinte ',' CÍ'uzé-lro; 'de Presidente Ge,'
'

'túJ<io; C&ro' IVfÍ's'to' Benécúto' lista visando 0 acelefan�eflto

um' corais' i'{rchlsive '.' da; ,t�lJio; 'Caro,' NFascuüÍno ,: P'O", " NÕV0,' 'de· Benecl1Í'to· l.\!ôv'a;' c)as -obras da Capital.

Al"g:e�Urfla "� PaTugl'lia.y.', ,,' ,meI'0cl'e: de Pomerode; Côo "C&td Misto Soêredade Cul- "

,

{)i regresso d') Chef'e

,

.',
1'0 M�SC1l1ino. Liederkranz, I," hU'al Tirrrbó, 'de Timbó; 'Cô·; f-:feG:u�,'i',0 'M�lnieiD:I,1

:' ,Sêgurido, inform�u o, p,�·ej:.' cIo' C�nti"o.' CulturaI 25, ele <,,1"0' Mistd Tesfo �SaÜo,c de previsto pa(a :!mal�fufl.

siçl��1te ,dOe' Centro Culttiral',' / ", ,

-

. ,:' ,

. Bllimen�\lli, Côni lVIi�'to' :Água' '

,

25 d€ Julho, sào� ds se'gui:n;:', ,J:úrhü; de,',�'limenaui', €ô1'O' ':'"
: "

,

" "_',�., .' ,",' 'E'
-: I','

,',
"

, .!- ,

tres -

os \coros"qtte .partieÍ'��� : .' Misto "W:'am:@w, ,de 'War-, ,'\;erde, de 131u�ei'l'a�; 'Quin-
' "X 'f'e' I',' 10"rã'�', d'a.�,"pFom@,çã0: '€@\:t:o:' ,: ,:n:0W' � Indaia,l; :,Oô1'o Mi!;-"

"

.teto ,Balança, lVlas ',não Cái,
,

,', \. '.- '_
,

,

-ty[isto era s'ocié'da�l� Filar' ',; to ?oéi�élàdé ClIltura(_Saüo', 'qe, Blurh'enav �''O' C6ro Mis-

U::"
.

.

:

".inÔhiQ� ,r.,Yr,a; �qe S'ã� :P��IQ; :,
'

,do \Norte, de Blum�n'ali'; ,'c'tÚino Indepe;nq}l).cüi,,' cl.,e -

'

e"s'�'te .'

":CÔ1':O 'MlS'fo:, C1'uzeiro" do , ',eÔ1'o:', Mis'to, 'da. Socieda.d:� ,

'

.. 'Indeije'fltl'êtlcia
"

__.;.':,' Para-
"

1,,:'• .' '."� �:,'_
'S�tT,: de.�Pôrto' Aúgt�;' Côi·o ,', ',Lyra: dç B1u1l\eJjau; <::::ôro .,' gu.ày:,

' '_':" "

:,
""':""�"� "",'

" \ ,,', .'

.........."""�- ítÕlazêm

'O PT�fe:j.to' Ary. Oliveira
viajou ontem com destino
a �ão Pa111� com a finalida

de d� manter contares com

M�,triI,
_ ,TraÍlsporte� 'e- Reprelientações Ltda.

Floriànópôíis � 'R. da' C'oncõrd'iá, ,27", - Fone 653'3:,

De Sat1ta Catarina para -_t()çlo, o 'Brasil" '", Cargas,: Mudanças e -E0<:omen,dàs,"

, /BLUMEN-AU
"

.

. ,

Ru� João Pessoa, 1.450 - FOM 22-17.-50 ",

"

CURITIBA ,.1

Rua Brasílio Itíber:ê" 235 - Fone ,23·06·78
"

SÃO .PAULO'
•

-1,

Rua Guaeanézia, 627 - Fone, 2-92-19-,25

,
,,'!

.

A' pariir de '

apenas
-

!r� 13,9-7
MENSAIS I

,
'i�

(rown e Transiso�rder'
Apenas

'
'

Crr 40,5'0

Lona 10

Apenas CrS 8,'34 o m2

Lona 8
_

Apenas Cr$ 9,54 o m2

'longo alfonce ou

neblina' , Apenas

,CrS '12,30
MENSAIS' MENSAIS!

É 'MAIS FÁCIL 'COMPRAR
PN'EUS'E ACE'SSÓRIO'S EM

HE'RMES MACEDO!
.

'

A"yISTA ou fi. PRAZO ... O MELHOR PREÇO!
COLOCAÇÃO GRATIS NA PRÓPRIA LOJA, NA HORA!

..

r

�:
I

r

MOTOBOMBAS
KOHlBACH
(., MÚrOR 1/3 (V,

./ Apenas

Cr$ 15I90 mIAIS!

_ AUTO-R�bIOS
Apenas

Cr$ 15,48
MENSAIS I

"

39 LOJAS EM
CURJTjB,A: • PONTA- GROSSA. PARANAGUÁ - UI'IIÃO DA VITÓRIÂ
GUARAPU�VA' MAR<"GA LONDRINA APUCARANA CORNÉ,
lIO PROCOP<O ' PARANAVA I ' CAMPO MOURÃO, JOINVlllE '

ITA)AI BLUMENAU, LAGES, FLORIANÓPOUS ,CRICIUMA,
PO@TO ALEGRE CA XIAS DO SUL, SÃO PAUtO, SANTOS SANTO
ANDRE • RIO DE JANEIRO

a,ma-

MBoictJilS
realizam
curso'

T�ve iníeio ontem, na ci
dade de Lag_es, 'um curso in-

:,:, 'c tê'i;�i�()J'de ';df\l:,i�i�t�J:�ão'�;nll�
.\ 'l\\' .::.c;..( ,·, .... se; .....S'

nicipâl ,promovi'do,pe1à,'
,/

Sll(ie:�ul, Universidade Fede

,r::d 'do Rio 'Gr,ande do Sul e

o Centro, de !;stlldos e Pes

quisas '�Jll' Admi�istração.
/. Participam" do CUJfSO secre

tári,0�' de ,'p'refei'�uras munici

pais-, / hem ,colho chefes" de
-�

, , ,
' -

sé,rv.iç0s e ,d'iir.etores' de ór-

giíos, . mll,ni<;ipais' de vanos

mu.nicí.pios do' Estcilcl0. O eLjr-

50 ,tt-m. por �bje'tivo mttlhor

�nbilita,F o pessoal" el'lcarre

g�d0 das, adn}ihistrações m,tl

ni'cipáis, a,través ,de tttcnic:ls

'de. serviço m'a,is eficientes,
bem :�m.o c\llaborar ria im-,
plantação de !l1a'lOS de de

sénvolvimento IO,tal integra
do.

'

"
,

(,

hílprensa
SereUDe
emlagun3

,

A ,€omissã:o Organizadora
do I �Eilcontro de Jornalistas
de ,�a�ta C�tarina,), reunida

no ultimo sabado, aprovou o

Programa de Comemorações
a ser dl:senvolvido nesta Ca

pita,1 e em Laguna pela pas

sagem do
_

1509 aniversário

dê fundação ,da "[mprensa
Cata rille nse.

E!n Laguna, as conlelnor��
ções c0nstali'ío dos: seguintes
'atos: visita à Sot�lc:t. segui
�l.q de. almôçq oferecido pela

_
Dirêção d:tg,uela

/

Emprêsa:
às 1 � horas, s,essão ple,nária
e aprovàção �a Carta de La

guna; inauguração da rua

Prof,essor Osvaldo Rodrigues
C· =' ";
abral; e às 20 hpras" encer-

r�mento em sessão solene,
tendo, em seguida um banque- ,

te oferecido pela Prefeitura

Munícip::li daquela cidaele .

"

,

,

,\
'

l,

t: "J� "

I . "':" , '."
'

': ... , t
�,. •

Líder' 'do'" MOO 're'clama' ,da �'Iijsíituto
/ '. : p:8:ra os
colas:' "lenores

'. ' ,I
.' I

'I

falta 'de 'relô'rno de
.' '.

Ministro, klfr'edo' Buzaid, 'ela

') ustiça, '(We 'reconheceram o

-direito 'que assiste aos, mU,ili-
cípl0s, cl€ receberem- aque'las
-cotas

:

em" ati'aso: ''',� o pró
prio ']\ü,üstro ''',a, J.usúiça"':_

,:·Por sén ,tul'Ílo o Deputado .', :'ci� SeCl'etário da Justiça.
I -'.

Celso Ramos' Fiih�, 'da Are-
"

professo; Geraldo Gurnn Sal

na) -reaf'irmou: o :�e;, "p�ht0 ']es,,' 'p'romo,veu gestôes junto
dt, visna -liIe q�lç �t .I�,atcSri'� 'é' _., � -f\I'l1daçflO' Nacional

\ do

: cO,ntr61vertilJu' e:..iPGitakl,to lms-'" B��11j:�(ar do Menor com

, , tific�l-se I a 'dlivid'a 'sôbl'e' o .". Yi!;l�$':' à instalação na I'egião

cabimento, oll';,não." do ,I'érõ'r-' , d;,', 1?,I_ande-l-'lorianóPolis do

no 'a', �l1e,' ali)ctiLi"o i'e'P<;esen-'
.

')'ilisritlito de Recuperação d

ttl,n'lje, .du Ooosiçãó. ".,Citoil" ,Meml'J,l'es Intratores.

'�onl ';"oolos Ge' vjsia. 'COlltl'á
, ,ri�s' �os

'

a,"u,l�cia'd�s' �elo' Sr,'
. Qejã"dir D:1lp�sqllal�,' 'p.al:e;
'. c�::é-s d:9it -iuci'stas 'Or0�ln;b�'
Nol,;)td, _'C;lrlos . M,;�;;1\ili;1I10
'e .. R�I\,ePls eos;ta. "

'

� l"í} �
� �" '

O líder oposió0nistá, �:Óe"
jandir Dalpasquale voltou '3

'fazer criticas ao (Jovêl',ío -es.

tadual rel"ti�ilI�lente '�IO'
•

'I"e
rôrno das cotas do 'ii; ágõ' 20,
do exercício de 1966, (lize\��
ao que não há razão de di';

«eiro para que 'o '8�tado' \'(>!;, �cenGllou ':.._' "quev-diz". que .os I

I

lute 11'0 pagamento' dns' par, hluni'cípi,Ós têm .direito 'li,
"elas (revjdas, aos. .1l�ul.1icípio�,

'

J,I�it'e,al' na' justiça, sé' o, Es:'
Flisoll que as dliNi'das�·l'("'!úli" .. ,. '.lado, ó:ío pag'<w, ':a', paniéipa
levantadas em tô,l-no: c1\o:',m,,-: '" çi'to :ce)h'esp�nclen�e a0 êxe'r-

.
féria<, foram escla,,'eci'(la,l;" ,,: : deí0 ';de.'i966f a' q:L<le :dllde, O'

,

través, �� pareceres dez jUI'is: " \ ,i;:Pigb '�D dii " Constituiào-
'tas de renome e 1,ntl\isive; 'do,' ',FedéràJ cle, 1i946�'.," ,

.

� " -

- ',' .' "

Snlles

do

co-

1taJ
Mi

, do

Eos i.nQ'.' ;"Pfuliss iooa1,·;",.I····5: 8:
U nJltc a ç"ô' o

.

.

-

,,': I' � _, '� �: " .�
'f. I,

1
"

' ','""�; , .:\, 1" ,�:,
H

• ',{�i _,
\ 1 ,

S
.'

A
�. t

J
...,

� ""-') ,-,
:

t 'Í' r',l, �
,
(.'

\..

o ' J', .Antonio .. Gu.s,.avo" -çÕ,es" Básicas é a uniforilili7- ,raç0e�: 'dé:": ol�tra,�·, ,êóle<?ões'
..
1J.01'gié.... ,téenicQ , de ,EtlsinQ, .'llçii.b:,â�:, emsil.o: rlf,(i)flssio-' ;,Bli's'io"as;':t?;�;6'm'O�il�,':,de 1:;0-1,

->" '.'
' ,

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

, ...�, ", '.' ", �;,,' ,j: c' "',," :':',1\',_' ff,rÔ,no.,nfos,do .. p.epartamento ,���}OJ.1'Ü ,Fl�I. �m ,_tf)dà a �rn�i:ica ,��- ., fi.iül�eiFoJ i.; e,lelif.ids, ã,;;"freza- ,

.H�

>do Sertíaj, de S,anta 'Ccat�rina') , 'ü§a_., '�,Q' ÍlleneiQrtado :Senji. :":: d,ai'; riiecâ'n.i_c�', ,a.gÍ:f,(wla; 'l'�', ' ",' ,se rcltnem
retornop da. Guanab<\ra;, ,no "

na'no 'foram estqdadas as';.. '," Hücado1'. solâ,a'dof" n'técâfii�," . ' ,', c,'
_ ,

�
•

•

,

"

,
'

� -
- J",

_

,,_. \ '''" _. �J. .... � :'\- •
I '. '-,"

",�lm da �I�tima sen'la,na: ooI).cle, Coleçõe� : B,ás.ic!if'i '-::: CBC;s' .\ �,@ de',,,ª-�It?inávej!?',, Erat'ad(i)l" na sexta
]Untanlente conl· l\epl:'�sr:�- ____:_ ,para 'O�' ç.u:rsps de A:jus<' .I.,térmico de. nléla1$ '.e-- d�111\"as. 1 . \,.. /

'.

tantes do Senai l1é'@uü'os- f�dp�' "'e, rorneiro' ':lVI!lCàtÍi- Cabetá' a@s "setoTes ""r.e-gio-
Estados e u DÍl'etQr',de,T��,:,t- r

�O, O ,Cenafir, .base?ci�, :il\o i1ais';, à->elabó-r�ção, dns" t�-",
namento da Rêde -Een·ovlá· 'documen,to' de' clas:;ificação '",'eias tírli,c�SI de '�adà' 6fício
ria Central do Bl:asi:1,' pa-r- ir"t,ernacÍoI1;1l 1.i,nif6rme; "fe a' fim: 'éIê que: posSa o ,.'edu-,
tieipou do Semin,ádo, 'sô", ocupação -=-- Ciuo' " .:...:. ,da �anQo �iÍzer um

- apre'ndizi.
-

bre a Aplicação das",' novas ' O IT, ,�, Ol;garíiz�ç,ã�.' ,In.f�r'.,
',. , 'd�,' ::me:fqd:ic�," tr;�sm�til1d-ü"

Coleções Básicas d.lil, Cinte..: nªdonal çlo ,�Tr?balho ,- es- assÍTIJ ':os,, éohheGJmentos

for '\' Centro Internaçion,al tá, ,eLjLbo1;�ndo, o' ,'�)atei-iál ',práticos" e imecÜat6s:. q�le
de formacão Prof�'Sqio,naL didátiC{{�ef_eI'e'nte ��' iilf,or', :�

�

: �ãü" aJ)rçs�ntaclQ6' 1),1rS, Cole',
'

A fin')lidade ,da§, Cole· ma'çõ,es ,.t�cJ?ológ_icas e opé-, "ç�es,' ..BiÍsicas, da Cjritefor.'
, ,
"- . -, ,-' �,

.

'

�, . 1'" .�

b Segunel0 -encontro de en

. g�11tiyfros 'Agi ônol11os, con

, ,g"\Cl!:1t;,eI? 400 profissionais
sení ilistalndo sexta-feim em

'Floiia'lóPolis. Estarão em

,?ú'uth debates sôbre crédito

,rural, assistência técnico-ru

r�1 ��0: tliabalhador elo c;,mpo

e "5S<lI1tOS ele inlerêssé da

dasse,

\
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PO[!Ssb ,gb'stamos 'de 'ver cl1éiminés fl:lmega�'do ..�. ".
.

.
.

Tràtores rasgando a terra. �" Operários, trabàlhafJd� .:..

•
Cnanças estud,ando... Gente adulta, aprertd'erido·,:. ,

'

"I: o Bras)! de quenf a;ma .. '.' Nós patticiparn.os di'ss,Q·:·tuçjo;, financ'ja-ndo"
a . pequena e mé,dia' emprêsa para' Que e'las <se torne'm '"grantles. ',., �';, "r,
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QOLUNA DE MAURltlO
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CIQULA,RES
"AS'SÚNTO ,EM PA,UTA

,

' ,As ,i,lÇ9CS, d,� Cia, "X" já. ultrapassaram o nível

"dé \l,;io,'se-i. quanto; a Bolsa, como tOdo,-caiu hoje ze-
!

'

,

ro ,riJ'g'U.la qualquer coisa, mas fechou em .alta de

(1Ii.I�Vjl'g'ula,'tilnto. A Cía.x'Y" �ai dar uma hontttcaçâo

-n�aior do .que a' Cia'. "Z" mas vai chamar capital novo
�.," !

com ágio de tantos cruzeiros, o dôbro daquela.

"Estas, e mB outras íntorrnações semelhantes,
sã,ii todos os dias - e ao longo de tôdas as horas _.

, '41limdidas no lVlercado.' Eu próprio, desta coluna,
(.'_.' lu]: �ns meses 'atrás reclamava contr� a escassês'

"

.,',

.uêsse trpo . de noticias,' que é absolutamente neees-
__ ,'

o

'\

sllçio' para. que profíssíonaís e 'investidórcs possam ra-

zer bem aquilo que os mílícos chamam "conduta de
,

.de pequenas declsôes
condições 'vigentes em

mais longo prazo, an-

cOI:--I:Í,at'�;', 'isto 'é, a tomada

jnÚan,t1il,leas, qué ajustam às

'ca'd,a" :{�wme.nt, os planos ele
_

.J. '",'

terrormente traçados.

'll.oje" felizmente, rádio, televisão e jornais es·

'ito 'nos abastecendo' - de forma 'bastánte satísratõ-

'''':'fà'�' Q'ê�s�' tipo de materíal e só não .se vale dêle

quem nãu- o quiser, porque êle está fá'�ilmente aces

s;ivcl ? tO,dos qu�nt.os qu2iram dêle utilizar-se.

Mas ,exist.e l:m' ,gr;mde presstiposto nisto tudo,

o,a dilii�ção, efide lt,e ,d�ssa massa de dados - é

'th� os' proHsshmais e os investid�íreso TENHAM

KFETl VA,!\lEj�'l'� os tais planos e prog-ramas g'erais,
.

.
) .

"p.t:c"traçaçl.�s, simplesmente ajusta/dos com essas �n'

�or,!l}açõéi' à ,c\lndição que evolúiu passo a pasoS'o.
,

P,orql1e -, s':' os, planos, politicos e programas

lJã\) existil'e!n - é indiscutível, que quanto I maior e

"úlâ'is cOluiite-ta' for a massa ue informacões oferéci-

'd;s�ta�lio ,1h"��s'pérí)lexo ficará aquele que �ela t�ll-,
taro se, va�er;: em muito curto -pl'az�, estará. tão, ,en
redado "'m.s ,,(lecjsõ�s 'mome�tfmea�, frequentémenÚ;
Con{'litaQ'tes uniêis 'éo,l;í lJ,S 'out:rás'" que terá ,pe:l'did'o

i'í:�a�qú�r 'lHiç;à,o de Objetivo,' de metas a ati�g'Í'r ,ou

'!:ês(lú'ad�s" a aIcan('ar.
' ,

,

\

t ,," ,'"
" ""

�

E isto é mais ,-freqüente ,do' qt!e ,parece. Estou
" OC'ansado)te',v��' .tódo� �s dias -álgué� 'l:ender ,'rm 'pa

'pcl,
'

q'l1l c.�ip.pJ,:ou iUll1l d�ter.rÍl:inado m�mcnto, �om
'ba��e nil'lll!� I'ufo�:maçla,o isôladá, sÕl1l'�nfe 110l'que in· I

" '

,

"

, 'y ,

"fOr'!na�ão �so,l,ada 'sõbre uni ou1ro papel fez com que
óle' tive�se yóntllde' d� ,Col�lp'rá-'lo, tendo de v'rnder o\;. .......

,

,Ulterior que , até ag'ora; ,'me não sabe direito
. - .

.. /
....

'ltfe 'contj'flloU.
" .

, ,''''1 ,.
" , ,iN'illg1.iéln tC'l1h;1, du\'ielas de que uma certa: 'falta
o'

t ': I
... \... '�t

" ) >

_ ',�..
'

� ,

\le "l«'l�l,ç�_, qtte, s,e 'tem; l)'!isef;Vatl,� "no 'JYIe1:ça�0, é ,Úin�
,

'I!
�. /'," ,� -

�
-

•
'"

,_(le«;�)J"re'J�ja< $lirt;:ta; às, vezes 'Í1Ó�,_"ós prVfissionais, fi-
•

! -.- �',," �".' '
..", • r : ..

, • i� ,

pamos.,si1r;v.tySl,ls, cUIp a' lJl:ação OH ';àu'Sê�neia' dê tea. ,

, ,J':!.:,.","',v �".'v::-'fI/j�!,:' o�".�"·",'rf, ... ,). \:.....:. r{,;o..-:_·�.t:.l.-"....;r-;,M,o.:! \
...' �'

?-os Ulvg_stldot,es, dJ,lJ'lIte' ,de:'uma' no,ticia qile, ('em
,

"l1llsso -e�t,,�ndimé,lltó, d\�:\;eri:a, conduzir 'as decisõe,s
�

<O

� � ,.;., ,1
�

'....
"

..

:i�lll1. çei-fo',sentiçlV.. ,

�esse ca�os, via de regr,a a com-
-

lJO"n�ellte llCI:_tl!badO�'a é. exatamente, ó fato de, que,-

-� ,

.. ' llÍ}rdid� "l1,UJll mundo ,(te outras' informacõ,es, as mais'

I'�'iada�,�'l,g_li.�i� esp:ecifiéa' <in'e Óbserva�os se per-
.J. v j -

_deu, nirrguénl' c,onseguindo posicioná.-Ia coílvenien-

, lel!1_ent�, :�ell'tr,? do;,contexto eniãQ annado. ,':

" '4,:RIQ:'�RÀF�CA' EDI'I,'<'lRA" como ;d'"córrê�cia
" "de' nmil: aÍlálise" �o'Íno a a:prese�tada aeÍ}:ná, res'ol�eu

,:', ' editar '�;llii're,;i�ta, sel}1anal, éoldcad�, n;s ba�cas no

r

•• ;.o
1
�. " ". :,;.'�. '

•

�
I

��m de c�q<l< seqla.Jl�, o,a qu� �evel'á o�oq;:er a pal·tir do
• f � • .�..I; ,,_ I '

,��ta �4 '(le ,ju�bo.:, , " } ,

O Ob,jCi�ivo é t'rata,r ótica

,l!.jJr-,g'pfi.àdame,llte,
',', ",,' '

:p;er.s,p'2,ctfYla� -"'vai tenta'r- analsa_!- 'essa massa: de fatos

\'crjfícad�s' j,1al'l{,,' dai, fixar i1adrõ,�s cle" compOrtamen.-
•." " ," ,f. "" 'p.. ',.. '

� ,

.

t<í, ' dc([uúl' "lt;Js" e, J;lor" via de; consequência, prever
< •

'.)- -

�� - .....

( , ;

, ,E, ';'J(i, , sobl'etudo,� enca,rar os lYlel'c�dos pela sua

"

<, Vi.s1(o, mais' am,pla. Está cilda:' 'q.ia. mais êvidericia"do
,,,' > ,,' que ;a' rrite�i'ela9ã:o' en-tr,� os diferentes" setores, em

',; I:r(l�" çle' �� diV1tlç, entr"e �s diier�iltes tipos 'ele insti
,;" )i�;çôe�/ �tÚ�',�êli .oper:an� ,ent.r� ,os diferentes papéis

'1:0' ,. �l .',.... '- ,

,
,

.. que �e y(çreceulc conio' alter.llativas ao investidor ou'

e ,I à emjprêsa émissôl'à, 'é ca'dfl v�z \n�ioi' e 'que ni,�g'uém I
,

,_ ,I i�o'(b 5dochiii': nall� '�111 ân,lblto �étoJ'ial sem sentir de

toruÚ 11tàis '(iU ibenos precisa o �ué está aconteceu"

setor,es 'visinllos _ao

assuntos dos',Mer-

'Neces�sidades cruciantes
I '

"

zou os politicos, nem declarou-se imunizado contra

a polítíca. Disse que tem sua preocupação voltada

,par-a 'a, ge5.'t�o adnUnistraJiva, e que esp'era contar,_ no

que pret:."Íso' for, COm o concurso dos políticos, dis"

, ) posto 'também 11�var a bom têrmo este 'importé).nte,
aspecto' dle sua missão. Isso sepa,ra as duas coisas,

:
',ma.s ,não 'excl;U nenhuma delas d� rol das 'llreocupa

roes governamentais, O têrmo _"g'�vêrno técnico",_er;t
preg'ado em mwtas-,oport_llltidades como que a suge·

l'ir a ab�,traç:m da polltiea" nada mais seria portàllto
,

,que, uma ,fo��a de expressã�, justificada pelo cu:�âter
, 'J�ri()J:iiário de que !Se rC!veste o aspeçto' admil1istra.ti "
1. �!"

VOo 'Enfim, não quer o· G,c}'\<'êrno, neste caso, exigir o

e�'fili', ar''I-a "Id'>'e p'etr'o' I'e'o' \. :,:=::::o:a:�a,=:x!::ti:a�::v:n��� ::�::;t�:::
.

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

.

eleiç:;�:; =�...·;'�:ra vez que o S,. co�mbO
__--------+---�_��--_'_,.._ ,

' 1 Salles voltou-se, párit os que devem acomp3nh:àr; sua
O' senador 'Celso' riamos' úeupou re-' pressiva do combblstível ,consumido in-' enquadra' tia's' especifka�ções Rara a mo, ""',;,' ,',' '" - "�tO 'i;"

'

t·/ ' missã:o ,govemamelltl atraves' da, a l-yI( a,,\e par 1-

,cel1'te,mente, a tribl:lI1a do Senadl} para' ternamente. correspordendo à enormé' ,de'ma ,e grande n.avegaçiÍo, comportan- " " ',./', ' �,

,
, ' '

, , " dária, Até a�l'úi, -s�gundo a ópinião porl'�nte. o' Chefereivindicar a localiza_ção duma ,refina, expressãQ econômica do Estado. Nem !do a' maior tonelagem até'para' os pe- "
" ",

ria de p(hróleõ a'a' Petrobrás em ter, somente �Ol:, iss"o', ,e SiJ}l, principalm�n-' 'troleiros de maior calado, Adicio�e-se a' ,;: lio ExéÓlltiVO tem ryranti�o relaç,ões satis!à.tórias com

ri.tól'io de Santa Catarina.' �abido q ue te, pelhs yantagells apontadas pelo s'e' tudo isso, corno o' sugere,' o Senaelor, ,'� :.." as lider.tnças' politicas é' adotado ,atitudes concretas

se pretende, in'stalar :mais ,uma rç,fina' _nador C'elso: Rarhos 'em fávol' dos inte'_'"
_

circúnsÍância de a regiào possuir "ino''': ""', 'Ue 'pl';stigia.nie�to' dns,' na.riamenfu.re,s (Íue o apoiam
ria., que atenda às ,deroand}ls cl_o' COÚ1' ,,0; r'êsses comuns à PetrQbr�s e' à região, ,derno sistema de eO�14JlÍeaçõ-e-s',� ,1)bun-', ,

nu ,LcgiS'laíl-vo. lUas- ó fato' é !lU:�' a mane,irft celebra-
7 bustivel no Paraná e em -o' nosso Es, � que' ela pretende" melhor servir, é ra, dante energia eléJ,rica, além de< ter a ." ,',

'f'
,',

b'"Ii ,. I" d·t 'T',

tado, .0 'ilustre) parlamentar, com' muit�, ciona1 'sugerir a '10ea:u.za�ão- da' nova re", ,maiS' favoriiveJ', situação dds' transpor-'''' tl�a como or�m ,:Tece,}' as as pa a\\ras 1 as em �
.

. acêrto e' oportu'nidade, acorre em prol finària no territ6ri$ catatineFlse _ e tes Todoviári� e" ferroviário:.'.
.

,
r' 'barao, C,m.' al�n� setó':._cs;',indiça UJll descontr,a.jmen,

, da escolha 'de' uma região litorânea mais, precisamente :_em 3l'�a, litOl'A4�A"-,.,, _.,,::,
'

. ;":" ,to ";'aior dlls 'poJí��eos_a,os quais as drcl.lustàncias

',eatarinellse para' loc'al
-

daquela insta- ,de, Sã,o Fl>al!:cisco dó' Sul, com 'as, fa-
'

Quando, portantQ'," Santa - Catarina" aparent3lv.am l'ese.rvil'. lrm r�lativo ostracis;mo. E

lação. Indicando o' litdral de São Fran, cÚida(J.es de ;ordem té�nica e em co_n" _

dando séqüência 'e" aceleI'ando 'nas 1'0': ': se iSS� é '��dade 6 G�vernadór Colo�bo Sanes te" \

éis.c,o ,do S,ul para ),sso+ a,rgumênta 'com di'ções nl'uifÓ', ,h,n:tajliJsa,s :para' o' obje:.' t!!,s. cl(L Proj�to ,Gat!lrinens� ,de D.esen-"., _
" ,', -" ,;}<;// � '� , L ",';"" "" ,,';.' ,_,

-

, , ",o;, -i. iI;,'" ( .. - � ,_:' �"., l' - t;/ll' rt,'�,:1 ,'" �,'l' "'t' ..-d" .. -�""�""''''''".. -,/" -rar'''IJO'.I:'tai.l'ltG,,:liJâd'O''lum-<p,a!i!so1dlffiJ'SlVO )fa'J.'a'ía·'Uompleta'JII!l1ita' proprieGl'ade, fundamen-tan'do:, a tiv.o,,'que se ,tem enV"vls�a. '
- l vo' vuueu o a conqms a e 'sel11pre m<_ns ' " C

,
' "

'

�, "

sua opinião em razões que,' em verda- ','O litoral de São Fl:ancis(w" - afir- ,el�vada, posição 110' couyêrto das 'uni: ' �, qetinitiy� a�roximação dos politicos ao se\). goVêr-

de, n0.o' poderão ser esq'uecldas quan, ma o s'enaclor 'Celso Ramos' - "pela d'iidés da 'Federaç�o que reafuarO a :po,
do a P'ctrobrás decidir levar a efeito o soma de fátô;res' favoráveis' que, ,apre-,' lÍtica dê' í'eno\raçâ0 naCional" é rea'l-

seu intuito.
�

senta, é: o loc'al,,' indic�do para à'" insta, - melfter Úcito esi)erar' que �ã() f�lte ao
"Santa Catarina é" abasteCida, "atual" lação.. dq -nova' I"efinaria '! ser c�nstrui, C;:ovêrn,o -Colombo' S�l1es:' da partE) d�
mente; pelas re.finarias Pres_idente Be,r,. da pela Petrobrás; ,"N{�o esc,a.sseiam ali 'qu<!-pto��' r:preSeJlta�"; parcela� .':de re�-
nardes, de São Paulo, e ,Alberto, pàs- recursos'- humanos' e na'turalS, -'- lem-, ponsabllIcl'ilde no sent1clo do 'bem estar

qu�lini, do Rio Grande do' Sut. 1am- bra ''linda ' �,nobre represe'Ílt�nte ,eata- e' prog�es�o da, coinurfidade, <!- mais
bém o !Paraná, A "ampliação dessas l'e, rinE;nse, aléin'" de' que técnica 'e econô- franca e resoluta parti�i:pação,' de, �s� ..

finarias está evidentemente entre
�

as micamente ã < região oferece' ambiente fôi:ço, -energia" e Q.isce�ni�eIÍto; - 'Nã�
intenções da Petrobrás, além da' ins, propício" à ,"prodbltividaJe, ,Firialmenie, só por outros �o;tivos, e s'im püi- ",êss,e
'talação dE' uma no;'a, que passaria, en, se reeluzirim�' (IIi, de' ,'muito, os valo, Íwin;cipa'línente', é que merece re<J,lce, a

tão, a, �uprii 'ó ',consumo do 1'aran� e res de inve,�Ümenfos "exigidos pelà' éxe-I feliz lNSição do senador Celso �IÍlos,
de Santa Catarina, S�:mi.os, �em dúvida, eução do programa d� Petrobrás. ,''''' em defesa <de interêsses d@ liosso Es-,
um dos, estados, que vêm çonsideràvel, 'Não esqueçamos q,ue' há n1;l região o tado e d<). região em que se sifua talU,
mente aumentando a' quantidade já ex· !lerto de 'São FranciBcQ�"\ do Sul, que sei bém o p�ranií.

Florianópolis é a capital do Esta

do, de, Santa Catarãna, D-epois de mui

tos anos relegada e abandon<_lda pelas
administr�ções públicas, bem, pelas
incursões mais ousadas da inícíati

"a privada," hoje a Capital do Estado

desabrochou, ,floresceu para o pro"
gresso, A sua visível prosperidade
urbana, encerra, entretanto, chagas
latentes e esótértcas, mas que nem por
isso deixam de existir. Por exemplo:
a Q;idade precisa urgentemente de

uma nova rêde de esgôto que deverá
servir também ao Estreito e à 'I'rín

dade, onde se implanta a' cidade U

ni!l'ler.s�tária. O Departamento Nacio
nal de obras e Saneamento já conta
\COlll os estudos preliminares do lan

çamento submarino dos esgôtos de

Fpolis. No mesmo projeto estão 08

esrudos vara a implantaçãó� dd, esgoto
que servirá a Cidade Uníversítana
Quanto à -execuçã.o d(is obras não exis

te ainda nada de definitivo; O DNOS
./ I

,

�

pensa em aumentar a lJequena, dota-

ção de qlH� di';põe para as obras -

apenas Cr$ 100.000,00 - celebrando
convênio com o Go'vêrno que
H.éIllUHslrado interesse 'euí solucionar
o probiema.
Durante o decorrer do ano, o pro·

jeto illtegTal da nova rêde de esgoto
e�,tará concluido compreendendo in

clusive lançador,es iptercepta'dores na

orla marítima junto às 'práias, emis-

sáríos principais e coletores dividi"

dos em bacias. O lançador submari
no é a hora mais importante (lo pro
jeto e sua construção assumirá ca

ráter ele prioridade, conforme infor

mações prestadas pelo Diretor do
DNOS. Esse é um problema bãsíco
que esperamos seja resolvido

presteza e seriedade.

Depois IIue a capital ingressou' defi
nitivamente numa fase d� explosivo
desenvolvtmento urbano, a

<

opinião
pública pode constatar que esta me

drança e êste progresso deixararn de

acompanhar no geral, o alto nível de

prosperidade alcançado
setores; em particular.

em alguns
'f

tem

Não encontra o menor respaldn no

bom senso o fato de uma cidade que

já ultrapassa os' 200 mil habitantes
não possuír ainda um servíco de
Pronto-socorro. A população cresce

no mais acelerado ritmo das nreví
sões de Hennann K,han. Todos os

anos mil novos veículos passam a

cireular na capital, o que além de sig
nificar lisonjeiramente a amp'liação
do nader, aW'isWvo da populaç:�o
sig'nifica ta,)'nhém I um ,eo,ns.irlerávé'i
acréscimo no registro de aciden't.:'s
de trànsito . .f, não foram pOllcas as

'vezes em qne vidas se esvairam na es

pera an!!'ustinnh� pela assistência mé
dica we urgência.

A floresta anlazônica, se continuar d ,1iniciaram no último dia 4, foram rea

ser, destru-ída' na presente base"
-

terá �lizádos na Universidade Federal do Pa

al�enas ,trinta e cinco anos de existên:
'

'!i'aná 'e o próprio Governado�' do, Está-
,-

cia - revelou o presidel�te da Socie, I do, Sr. Haroldo León Peres, recebeu

dad,e Brasileira', para o Progresso da em audiência esp�cial OS dirige;tes da

Ciência, Professor Wal'wick E, 'Keil', SBPC e dqs entidades científicas re-

dmante os tra'balhos da 23'1 Reunião -presentadas.
Anual da entidade, qúe reuniu 20'00 No discurso oficial de ªberturo. da

cientistas .em Curitiba,
o ,Professor Kerr afirmou também

,que a :SUbsLituição das nossas florestas

tropicais por 'flol�estas alienígenas de

úma' só' espé,cié - /usualmente EUC'fI

l,yptus' ou� Piuus, ,a Pl:iineirá da Austrá
"

lia e a segunda da América Central -
está' provocando a elinlinaç�o da' fau"

,,,
" H<?restas 'brasiteiras, a,firmando:

- No Brasil, estamos' assistindo à - A -p'oluição dos rios e do, ar sugé-� ,
,

'
, , \

mais, rãi'Jida "clestrUlç;).o' 'do meió aÚl-" rem estudos imediatos' de reciclagem 'c_ r

• ," 'I... \ J,

piefl'tç, ,maior elo fJue a feita poÍ" "qual- "" taU1,bél�1 'ele leis adequadas para que

" qUfl: ,'0lttl',o paNO ,em, \lualq1,l�F epoca �a ',nà..o' stice�a que o, in,du!?trial, preocupa-
,thld,p; esp�fJÍfica e, diri;gida "a l!lll -público e�11ecífico: história ·ou

'

dai' pl'é-hl&tória. ,'Essa '9.�S- do ,com a prot.e,ção do púbVco ..

e do

,

-'-' ,os que..:estão' Hlteress�dos na emissã�'" de', papéis,' :' trUlção poq,€ ser c6Hs\.�lta'da no' P;ll'al;Ía, ,',nieio,ambiellte, seja �r'encido pelos com'

�s,',"q'ue Dstf,,, l'l'ltel'essad ,,' "d d
em São Paulo,,' na Se'rrá I

do Mar,
'

em·" op'etidores inescrupulós(ís e sem espírito'
'� , .. "IJ" "

os na! co;rupra e vell a e pa· , ; "

" , IC '" ", ", '" '
'

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

" '

"

.

,_

'. '_, '" ,Nlato Grosso, no, 'Nordeste 'e. p,a Amd-' pubhco. "

, "Ns' c Os q"e' Vly.pnl da nltennedmcao na C611'pl"1 e ' "

':"" '! , "

'!' ,e, , ,
'"

, .' ," , ," ,zoma, 'especialnümte de dois an�s para
,\,emi:a de ,papéis_' -N,ão tl'a�a de' ma,is l1"ada e, }lem, é ,'�a' -;- afirmo�1 êle. \
"li,;igirÍa '� Hlaül ,11!i,ngucm. Mas nessa especificidade

• ' ,

,

--

J 1 '"; ;. !
o

; ,

,t,!;,!�balha�,á, .e..l1l faixa anipJa: - iqve,stidores grandes,
,

j
,

,'�
-

pequenos;', en}prêsa& 'eI�islitorà� ,gTandes,
,�nedías e 'p'equcnas; instituições' fÍli�nceiras g-d,lides,
.

t:": .. , ",' I""
merl!as e, peque�ías' serão o ,seu públidl\ Se pIiorida-
.,' �

J.

,

ele hOtp�er, s,�r.i, na linha dos melÍh�'es, q\).e pl'ecisam,

, �l� m�js ,ajuda nó pl'o'\'Ílllelltp de 'ba,�es' p�i:a a f'�r
,,' 11J,ulaj;a'Q' de' sua 'Politica c, prog;·mqas. ' '.

, "

.::' � Uo�n:iU:ado' I,à,ra assumir as' fUllçõe�" de EDITOR,
�'--"�

,��,;:id� �.��..s�li de l;rtnhas fortes" lÚnitaç�es., (je' t�m�o.
l'orqtb :aciw, que o 'Mercado está precisalldo disto.

',,'
�

,

',t \" h I
"

� ,

,

Ma'urício"Cibulà:r'ês"

/
na. i

CINCO PROBL�lY.IAS, "

• ' -.J , .

A: '23� Reu;1ião Am,l�l da�' SBPC, en,
" J' I

cerrada ant,e,ontÊ�!ll, foi' U)l1 elos encon,
,

tros' de ciúntistás, e, eduêádores 111ais

concorridos, ;de ,t_qdos "os orga�,izatlos
pela �ntidqcie desdé a "sua fl\ndJlção,
em 1948. A SBPC" (em por finahdad:,)

�'priI�cipal' integrar t&das é!S área.? çlen,
, tí:ficas. te(nológicás 'e hUnl<í.l�í�ti�as e'
,

'ampara,r a "pes<![L1'is{ e ;) ,!pdsquisador.& '. ,;_
, I

Ós trabath@s 4a �3'!,' Reunião, que se

Reunião, o Professor Kerr chamou Íl

atenção dos cientistas para :einco pro-
l blemas - q�e considerou de importância
naciollal e iI�ternaciónal: violência,
fome, explosão demográfic,a, desigual
,dade "e'ntre as nações e ,dentro das n<J

ç�e� � de�truição do meio-alnbiente,
Fa.lou a seguir sôbre a destruição, das

lV,a,rITQS TEMAS,

"Durante, a 23\\ Reunião
,) ,

ram ,realiz�das cêrca de

da SBPC fo,
cem sessões

,

simult&nea�, sôbre os mais variüdós as-

,'spntos científicos. O chefe da Sessão
- de. GenéÚca' do lnstitut6 Agronômico
de, Campinas falou" sôbre,

-

a f�rr_Ugem
"dos ,fafeeiros;' quando revelàú que gra',

ças ,ao 'intercâmbio de téciücos entre o

IAe 'e o Centro de, Inv��tigação de

Oeiras, em _forlygaI" o s�ll'gimento da,
'moléstia 'rio Brasil" "não 110S pegou, des:

,

,

prev,eniclos':.
, ,

'

''7;::') ,i\mp'lial' as pesquisas agrjcolas e

com

Uma meritória campanha deflagra
da. pela Associação Catarinenso de
Medicina sensibiliza a opiníão públi
ca e procura ganhar o �pôio dos po
deres públicos do Estado e do Murii
cípío, a, fim de que este grave pro
blema encontre' brevemente uma so�
Iuçâo. ,

A Prefeitura, precisa avocar a si a

evolução que a Associação Catarinen-C
se de 'Medícina, elabora, visando a

implantação do Pronto-Soporro de

Florianópolis. Existe já um� Lei \Mu
nícípal criando o -servíço e o p'rÔjeto
deve ser agora/ tomado à peito ,pa
ra que a Capital do Estado não' conti
nue a sofrer dessa grave deficiência;
nos seus serviços públicos mais es-

.r

.sencrais,

I Todos sabemos que esta não será
uma' tarefa fácil. Mas' sabemos 'tam
bém que Florianópolis não se mostra
rá. capaz de ascender as, escalas mais

proeminentes do desenvolvimento,
se não resolver êsí-e prohlema do

.ProI1to-Socorro, que é muito mais de
in'fra-estrutura que ornament1.1 ou

"
decorativo.
,

Com o cres-cimento da CiçlârIe e da
lJopulação, sem que um Pronto"
Socorro permaneça diuturnamente na

vigília da, saúde do povo, fica:mos to
dos naquela soturna situ,\>ção de, ter

que pedir socorro sem saber a quem.
"

este�dê,la:s a llüVOS setores ainda pouco
explorados, principalmente mediante
ampla eolabor,a�ão, científica entre, ms·

-

titutos' es.tatais e os univeI:S�tários, eons·
titui condição essencial para promover,
em ritmo cadã vez mais acelerado, o de.
senvolvimento agropecuário do nosso

Pais - aflrq10u êle:
Também a Sociedade Brasileira de

Genética, que realizou sua reumao,

anual- em conjunto' é�m a
_

da SBPC,
programou em: Curitiba 12 sessões es

pecializadas,
• simultâneás, Sinl{)ósi�s e

mesas-1'edoIl,das sôbre temas :,de gran
de atualidade e relacionados com o pro
cesso de desellvolv411ento- naciónal.
Outra Sociedade 'que aproveitou a

Reunião da SEPC pàr} re_a!Izar o �eu
encontro) anuál -fõi a 'de Física. O� pro-

I '
'

, grama' incluiu sessões de ül<trodução �
\'eI'atividade' fístéa radiológiéà" aspee
tos físicos da radi6te'i'a'pl-a,

'

�tilização
dos -aceleradores em 'Úsiea" não nuclea"

,�'es e outros campos cuj'as pesq�as, '�s'
_
tâo sendo relatadas pelos, físicos que
atuam nos

'. c�ntros de, ihv'estigação !'io
� -!

País.
- , 'I,

, Pela ,primeinl vez, historradores "c,
sociólogos participaram ativamente doa:'
'trab'alhos da SBPC. Várias seções fó>
ram ,acrescidas ao pro&1i�ma ci�ntífiCo�
il fim de abranger" novos campos de 'in·

,

vestigação, comõ o dai eCOlogia 'e ,clé)."�
'poluição" E como quase' 'lião e:xiste� eà
tudos "sôbl:e a filosofia, da' '<;iênêia no

Brasil" foi OJ'ga�zado' um simpósio sô�

,bre, êsse tel"!la, '�lue tev� pomo eoorde,'

nad'Qf @ fiJ?sofo e, matemático ,Hugh M. í

:j:..acêy" pi'ofessor
.

da Universid.ade ' de
São Pa,ulo.

,
" 1

'''''''rI
"

}t
, " '

o �STÁDO, Floriué,oll�, ��r?*.f,il'a, 13 d. j�l�o de 1911 - P�. 1
, '

'\

POLíTICA PÁRL1MENTAR
GovêrUo &' "Política ,r

A jqlga,J; p,e� reação dos meios paríamentares o'

pronunciamento feito na cidade de Tubarão. pelo Go,

vernador CoI�mbo. SaUes, no últímo ,sábado, �bl"ÍU
prespectívas � .uma. aproximação maís franca entre

o Governo c o que se convencionou cham�l' de elas
.se politica. Ao encarecer aos deputados presentes na

ocasião � uns seis O,U sete - que atentassem para o

'IlOC-eSS;í.rio apôío politico ao seu Govêrno, ao mesmo

l<mpo em que afirJ,?ava não ter vocação nem inten

ções politicas, o Chefe do Executivo cleixou claro -

na opiníão de alguns deputados - que não é apo-

titico nem. p:retentte, como �uitas vêezes fêz sentír,

'um g,óvêrno ápolítíco. � que se aliam a tal enten

dimento, distinguem a posição ora assumida pelo

governante catarinensf.) daquela que !_he era
.

antes
,

atrib��a" e -segundo a qual, na consecução de seu

p�ojeto governamental, o Sr. Colembo Salles estarta

impondo um estilo essencialmente técnico de coman-:

do, ao qual deveriam se submeter" a� próprias aspira

,I ções políticas.
Ora, o' G<l_V!IõTIladol' Colombo Salles não hnstíli-

;). �' ./

"

: ' , "'.r�282
.

Em éxPe�lieni�

f
\

Reunião 'I

Na, imprensai e ,nos "bastidores at)ibuiu-se certa

ímportànéia ao encóntro que mantiveram, "em C,ab�-
,çudas domingo '!Íltimo o ex-Vioe-Govçmador Jorge
HOrnliause�, o senador .AntônIo Carlos' Konder Reis,
o ex-I'J'csiflente da ASsembléia Pedro Colin 'e os

membros' da' bancada, a,renis'ta; ,n'� Assemhléia egres
sds (ht ex-UDN. Relilci,onoi;-�e o' encontro à erise

recente dã A.re�h-í. que até iqui pate,nteo� a.nhllo�i- '

i � , -...

,�ades apenas entJ:e ,,/? Preside�te, da Âssembléia e

á ,ala i�:pe��j{'distá,!' do partidQ., Até ontem, no ,eútap
to, ,n�áa< �rallsp�re,eet!' g�lC �pudess�' co�fírl11ar a

�, I
, ,� ,

'
•

• J

a,nullci�a relação. � menos, que, a reUIÚã!) não te-

,Ilha se' presta(!.o, a; �-onclusi,io algwha:' "

,

�
I
'11 � .� 1-,

;, {,

,
! • � "Caiulid�lura, .'

, O Díl'Cióri� do'NiDll ',de são" Fí�llCis�o',do Sul'
� . �, ,

'pro�oveu' dO��Ílio "uht:,-ai��oç� 'na'::'10,Cal��qe de
lViatádor em 1.JOm!êÍl�géll1 a á:lguns' dfrigelltes e líde.

, ,. r:és ',p�rtidíltios; . O 'prer�ito' :bluJllc,mauellse' Evelásió
"Úe.ii'à, na, OP�rt.unid��> '}Jare'ce', t�r c'ollvencido ()

'�eJtlu'i�o. Jua:l'ez' FltiJ;�do' a canrlÍ(iat�i:_-�'·pela, 'Opo-
.' ,si��' à Pref<eit�ra �e':Lág'� 'n6 prÓ�imp ano.

-

,

:: : Mil}., s'úbiló"
� 1

• ...
,

, ,v��� de, eiÍfáiio, ��á; hi,tcrnadu no, Hospital
',dôs ,:SeiyiCtor:es,' ,ne$Ú'-,ca]iítlil: 6 d�putado Walter

Gomes, d� ru-ena, o'cardiologista qu'c o assiste ain-
•

\ �
� I

da "i1ão ,pô'qc;chegat � Ulrl diàgnóstico, 'develldo ma·ll-
,

o
'

..:. ' 'o \,). ,
'

,t.er .o, parlamentar �db tl'!l-14llpento reservado por aI.

&:uns' djas.
J"

; "

.... '

l.,; I

,

Se'rgio' Ló'pés'

,
J
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,Ao.�to $an.tjago

No momento em que a �í>uti�e,' P't.1bltca osllila ,l'bo

!'�,ftaire" entre vereador{!� e ,·supie{1:&k não shá sem pro'

,�ljÍ:to alguma digr�o em tôrno .do legislativo, lnwnlci
�� da �pital do EstadQ. Durante mais de quatro longos
�nC}S tivemos a ventura 'de manter 'permanente contacto,
Cl?T o plantel de edis flor:ianôpoÍitanos,· pelo que, .assirn
!�ç;�ndemos, estamos em condiçõê�:� de ;'julgar aquele ·Co·'

,ef.i,�do da .representaçãn ,: políticà. '((fé .nossa terra.
. .

..

As camadas politico,sociais,' sempre empolgadas com

os .acontecímentos nos. âmbitos estadual e federal, nada

esclarecidas porque os veículos de informação pouco de

��<\m de seu ,poder de obser,vação ao legislatiVQ'menor,
vem relegando a 'mais importante' de tôdas- as répl-eseuta·
ç§�s Políticas, que é, .sem dúvida, a municipal.

:E do Município. \ que, pai-tem. as motivações para as

��tldes o metas estaduais "e até nacíonaísç o ,Município é.

[talo ,Cúrcio
: l\proveiíando a mínha., próxima temporada nesta Ca

�tal' nos dias 16 até 18 no 'rEATRO ÁLVARO DE CAR·

·Y;t.tLfIO, : nadá.mais oportuno' do que. falar sôbre uma pro

. �!ssã:o' .q.ue 'me 'encanto: de exercer há 31 anos.

Quer como interprete, quer como diretor 'e autor,
,t;e�ho º direito de sentir o problema em tôda a· sua pro-

"" tLtm;lidade. ' : ' .

.

; .Falar sôbre o teatró dos nossos· dias é algo, papitante
9-��' vai de encontro às várias oPiniões já divulgadas em

todo o Brasil.
.

.

., €omo' Arte' pura, nada mais .belo. Acontece que, num
Pais 'de mentalidades,. diversas, do Norte, Nordeste para
o_.Sp}, (}. assuritj)' sofre múltiplas condições de �ompreen· '.
S8o':- e mesmo' de' aceitação. Tenho ob�ervaâo em minhas

a�dan!:as, corno/reagem as' platéias em cada :qua,drante de

Íl�� ,pátria.: ;
,uma: peça .pode ser um absoluto sucesso em uma de·

,terminada Capital e '·em outras um autêntico fracasso. Os

/
i

I I

/

)

•
o (_'Q'l�O o o c�l'el;lro' gue imP"}SionaJn a d,,){Jmi�a do
po� P\Íblico� as de_�iv� em �vQ1' d.as �Olet!ivid.a.d6�.

, . ,I···. .,

, Mas é .necessáI>�q que a c9mu.rlidlld.e responsâvel tcp.ha
dos homens qúe a representam. a imagem correta, para
que, nos conceitos li emitir não' se ·tometam injustiças
graves, que não raras. vêzes têm i neutralízado autêntícos
valôres, :E realmente espantoso verificar que, enquanto
a maioria dos legislativos das, capitais, e de' outras cidades
vaga num mar de ostentações; esbanjando nos desregra-

I .•

mentes o que o erário mal suporta, em detrimento de
obras e .realísações de interesse social, a câmara dei FIo·
rianópolís, mantendo-se num padrão de 'alta dignidade e,
até, de indigênCia. quase franciscana" tem-se- revelada o

Iegitimo. repositório das aspirações populares. É, preciso
que se diga Isto com tôda.a fôrça de convicção e de persua
sãs, é necessário. que se propale isto da.maneira mais
enfática possível, para que o florianopolitano, 'tão atualí
zado nQS rníníraos detalhes da vida politico-administrativa
nacional, e estadual, passe,>:enfiln, a olhar com mais res-

o TEATRO
genêros: seja comédíà, seja drama, seja tragí-eomico,
�pl.!ls:Wnam um' investimento hoje duvidoso. A começar

�a Censura que' liberando para o nosso cinema, temas ..

s\-'p€r avançados, �o faz o mesmo com o Teatro. Tenho
assistido verdadeiras "coisas" na telas -:- que 'fechariam
��it_oS e.muitos te;tros e acabariam' com muitas En!.prêsas
teatrais. A reação aps filmes, creio eu é de forma total.

.

mente diversa' às .nossas peças. Combatido' fui' demais,
pejos titulos das minháS' peças. I

.

.

Combatigo f:ui, por praticar um teatro de estrutura
alegre porém forte d�mais. E, hOje? N�o citarei nem auto

res, n�m' originais, 'nem intérpretes' apenas' sinto como

est.o).1 por muitos penitenciadó �,iante do, �ue .�, P!OC�s�
hOJe em ten!los de teatro Ino RlO e S.O Paulo. DIrao' mUl'
tes, não.é válida a Sl,la, 'pretensão, porque, nós não estamos
ne61 'em sã'o fa).llo" nem no Rio.. " I

Concordo. Mas, àconteee, que muitas dessas obras' Jul
gadas . fortissÍ:ll1as estão sendo transportadas às telas per·
correndo o BrasiL 'E, como me Sinto envergonhado! Ja·

.
I

ESSA ,DESCONHECIDA
pelto e ll.dmir� p,m'� � /�&�_ mwlfuipãis.
No sUê:IIciçI da 8U,1lS li_� �lan».tb na I� .10 sol
e mp;�.. r uma si$�átl,ca e' um ele,nc., �.��� �amws
presetlciados na' grande maioria. dos m;iltlicfpiqs � brasíleí
ros; não imperam aqui OS ínterêsses- m,eramente, pessoàís,
imediatistas e radicais: não se. ccmprazem, os .nossos' ve

readores, com a prática de gestões menos elevadas" e as

atitudes mercantilistas, tão comuns D'OS costumes .de outros
legislativos municipais" não ,figuram�da agenda .dos 'nossas
briosos edis.

. , .'
"

.

Nestes dias em que a Nação empenha tôdas as suas

reservas morais para se afirmar no: conceito .uníversaí
em têrmos de desenvolvimento 'mental, .de ascese moral

e de capacitação pelo primado' do trabalho.. poaemos nos

orgulhal' 'de ostentar um legislativo mu�icipâl capaz de
se erigir em paradigma dessas três condições que sedio

m'entam o.s alicerces de uma civilização:
Tem si�o digno de \.louVOl:es o comportamento dos.

EM FOC,O J

mais usei, palavrões. em' minhas peças. Jamais agredi pla
téias. Quando. muito consegui' encabular . p..�l"Í�nos· mima
época já remota..A juventude; essa ,juventude que sente
nos dias de hoje os problemas.em terI:llWdifer,�,te,s, aceita
tudo que é autêntico e o teatro. como.' a vida, tem a missão. .

de mostrar para pesquisas gerais os pólos .negatívos e

positivos para que se' possa medi-los. Nk';uém conhece
•.. __ .

b.

ninguém. Todos se conhecem apenas' nUIJl c�miri..ho, o cá.'
.

minho das cpisas verdadeira!>.' aque�as que' nos tocam·' à .

sensibilidade, que nos condussem 'às eq:Qações';necessãrias
.

para'
.

qU,e põssamos dar' dimensão' exab 'das é�isas' pelas
quais. vivemos Jmscando. Arte também e' aq�ela que dis·
trai. Ninguéin vai se divertor para enconÜ:ar tna diversão
os mesmos problemas que de�!l{ou ,de' l!ido<IJQr:' alg�
horas. Essa a .. grande verdade: Não'sigci·mctas.'qUe 'nunca

.

forãm as minhas.' . ,

. ,:.
'

.. J.: .:,;. ':
..

-. ,;

Como nàturalmente as miriltas nã�,devem sel� as� dos
outros, Respeito opiniões,. respeitó tud�' qU:� .� �rocess'e
em nome de minha �ausa, o. Tea�o .. �mpl'e·,encoritr�.:'

nossos rupresentantss municipais, aspecialmsnta nestes
'Últimos anos, eomo permanentes: vigilantes da atuação
dó Executívo e corno veículos de proposições de elevados
�I;>jetivos administrativos e' sociais,' comportamento que
ji se reflete de. maneira profundamente benéfica nos' in
-terêsses de uma comunidade que procura, a todo custo,
apregoados os. grandes méritos da nossa Câmara .Muni
cipal, méritos que avultam muito mais do que os defeitos

.que sempre lhe são apontados; e mesmo os defeitos da
nossa representação popular constituem; bem comparan-
1:10, os méritos de outros legislativos.

Necessário se' faz que a Comunidade se integre na

alta destinação do legislativo que ela própria constituiu;
até aqui têm preponderado a apatia e o descaso, num

total desconhecimento di! atuação e da influência decio
sivas da nossa edilidade; há que coadjuvar o trabalho dos
nossos legisladores, prestigiando�lhes o. inegável esfôrço
que desenvolvem pela plena realização dos obietieos hu
manos e sociais' que tão galhardamente defendem,

Sempre encontrei, até num espetáculo, humilde, r.uim a

fôrça de vontade de ace:J;'t!lr. Dai uma qualidade. Ninguém
é obrigado a conquistar tudo e todos e sim caminhar bus-r
.canqo essa conquista,

'

Não devemos confundir a Arte processada pela ga
rantia, com aquela mesma Arte que precisa buscar a' ga
rantia no seio de vários, públicos que' a sentem ,a sua

mane!ra. É difícil conciliar opiniões com' exigências. '

, A. profundidad� desta ou daquela peça est� nas -rea·

ções que sentimos por gostar.;u não gostar de deter'Inina·
das' coiSas. Até hoje não entendo e nunca entendr' as fór·

.
mulas de conveniência para se praticar o Teatro. O pú
blico cabe entendê-las, aceitáclas' ,como deseja. Essa a

.imponderavel verdade sqbre '0 nossó Te;�tl'O, Antes du

autor" do diretor da Emprêsa há o público é esse quem
dá· ii decisão final. O resto' é balela, porqúe em' parte
alguma 'do Mundo, ninguém entende o público nem o

Tea'tip, Acerta·se por ·ocáso: Como se erra por acaso!

.,
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CIMEMA

SA.O mst':

15 - 19,45 b 211\45t\1
MUn Bates - G�eH(Jâ Jaà�on

MUlHÉR�S APÁlx6�ÂbÁs
Censura 18 anos

RITZ

17 - i9,4S é 21H45m
Grande Otélo ___: Ué'cy Gón�alves

SE MEU DóLAR FALASSE
Censura 5; anos

• c . d:HtAL

15 - 20 e 2�2,ÔO :1'1.01'\:18
Charles Bl'onsoh .......:.'Málehe Jobert

... .)

o pASSÂG'Elko
-

DÁ êi:'HjVÀ
Censura 18 anos

'RbXY

f4 e 20,00 horas
'

Programa Duplo
Gregory Peck - Telly Savales"

OURO DE MACKÉNNÀ\
Walter Matthau - IngÍ'id Bergman

FLOR. DE fActo
Censura 18 anos

iALISCO
j ---�----------�--�

.

17 e 20,ob horas

Todos os perigos e rtüstêi-i'os tláS
Selvas AfricànaS

t.

AFRltÀ �fE��A·
Censura 5 anos

.,_. . _._o_

17 e 20,00 htki:ls

�làin Deloh

,
"

:. JEFF, ó HSMeM M:ttttÂaê
Censura 18 anoS

nAJA:

20,00 horas

Hermans HêrnHts
Nelloway

MADAME� SUÁ I=kFiÁ í UM ÁM�R
,..

Censura 5" ahos
--,----�-___,--

----------------------r

20,00 horas

Yves Montand - :Mària Sénêll

O DI.�BÓ FSÉLA U.i:.I6Á
Censura i8 anos

TELSVIIAO,

15h15m - T��e EdtleilHVá
16 horas � Cliltie Júhidr
17h50m - Elas e 1illes
18h45m - (j Meu Pé dê Lárafijlt tirlíá
19h25m .- B6ia eni �ôgO'
19h30m - Noticiáriõ

19h45m --: A Fábrica

20h30m - Sjhiplesrrieritê Mâfiá

21h\5111 - ralé Sêíh Cl:lft�êrt(}
22h30m - Viágem áó-Fhtldo dó iÚr
23h30m - Mertadoi' dê Âlriii1s

16 horas - TV Etihcat1vá
16h40m - Clube da Criãnça
17h05m - Seriado de Áverttlirás
17h30m - Mltlheres êlÍl Vánguatdá
18h05m - PaUlllheittis de deste,
18h30m - Agente 81>
19hÔ5m - Minha DoCé Náií!{jráda
19h40m - Tele Esporte
19h45m - Noticiârio
20h45m - o Horti.em quê Deve

Morrer
20h45m - Discoteca de Chácrinhá
21h55m - Noticiário,
22h15111 - O CMoná

22h55m - Gurlsmok:e

, ,

"

) ,

Regina Havíaras e Irari WOSgr�ri rio (Ha de seu ca'samento,

DEBtl'TANTS HercíÍio Luz o casal Neusa e Fran-

Logo mas às 16 horas, a wisque- cisco Évang�iist,"L, quando do _re-
ria Rocca, vai homenagear ,'l.S de- I zressc da viagem aos Estados Uni

butantes oficiais do b-aile Branc'o dos, onde o senhor Fra:ncisco E-

197i. - vangelísta tomou posse, governa-
dor do' Úons Clube,.

.

-- O
-- O --'-

já está de regresso de sua v�a
gem a Europa, o vice-g;ôvernadb1'
dó Estádo e senhora Atílib F'ontahá .

Tão logo o senhor Fontana che

gou a São Paulo, preocupou-se €m

voltar a Santa Catarina,

,

Grarll-meta' PubliCidade, foi bas
.

tante efIciente na promoção dOS

Univers,itários para a re,'l.1ização do

Fucaca,

o ----
---- O -,--

COQUETEL

Eduardo Rosa e sua equipe, es

tão com a responsabilidade, do

tão comentado coquetel que se rea
lizará sexta-feir,'l próxima n'o ,sa

lão de festa do clube bbz:8 de À
gõsto, O acontecimento vai retinir

gerite da sociedade, gente de ne

gá'cios e a imprensa, para o' IIm
Çamentb do maior empreeridimen- .

to turistico do sul do páis, que e o

"C'entro Tilristic'O Comercial, San
ta Ca�'lrina" ,

-- O

"

t,

tldNS TEM NOVO GOVERNAbtJit
realizará no clube Astréia, dia 2'1
sua chegada sábado no aeroportó

O< ----

Esteve em nossa cidáde d vice:
Pr'efeito de Sao Joaquim e se

Mora doutor Rogério da Silvá,
Durante o j>\ntar no Mariolo"s que
participamos junto ao cásál, o as�
sunto fOi o baile d,'l neve que se

Teve carinhosa manifestacã,(j em
,

-

próxim?

-- b ----

Zury Machado
compositor Omar Fohtana, Maes

tro Ald'ó K.i'iéger" maestro .Helio

Rosa, Se1'gi'ó Cabral, Miguel, Lín-I

dolfo Bell, R'ob'erto Ma.tf,"Í,r; Julio

Wiggers, . Padre Eltigarçl, Airton 'O

liveiral Alexandre Evangelista Ju

nior e Dalto _ dos :R;eis, Sele'ciOha
Iam entre às 54 músíeas, ({luadro
Negro, Decísão e Gente amiga,

-,-. O ---,-.-

UM &t>Vtl UVRO,
Como hfd:o se sabe em socieda

de, ,'0 ·pnet,i:l. Lindblfo 'BeH vai lan

çar mais .! urh lívro; de .sués . ma-

ravílhosas .poesías, "

0-.-

Os D'eputad�s de MDB� Dedfim

Peixoto fJll1f? El Dejarrir, ,Dalpas
quale, já estão de volta de .Recife,..
onde participaram do !'u,q Semi
nário Nacional de Estudos e De

bates Polítícos", ,

,-- O:

�, l.... ', .', \

BODAS DE PRATA

O casal Hercílio' Sbtiza Junior, na
úl tirna sem,i:triâ festejou M'q.as d'é

'1"prata: Nà Igrej� NQssã: Séilhbrà
de Fátima, foi celebrada missa em

ação de graças, pelo
menta,

aconteci-

Tereza e Lúiz Daux, sexta-féira
jantavani com um grup'd de ami

gos 1'10 MánOld's, Foi rrotado que'
Terezá usava um 'inodêlo Pierre
Cardan, na côr cereja,

-

o'

NoíVl\bo
o �iInpático casa:! Ces,'l.t: gUima

rães, erh seu. apartamento recebeu
convidauos para festejár o noiva
do de sua filha nFvâ Màr�\t. Gilima
l'ães, corh d aeademico Cai'los Hen
rique G�ller,

-_- O:

SANTAcA'fí\idNA ,toulfRY'
CLUB

' .

O que fomos' infórmados pêlo
presidEmtê Carlos Alberto Lenzi, e

que a refoh1iá dei Got:1tiy somente
em princípiei ue agôst6, estará
prontia, A tão esperàda festá com
o. Sacha, prdvavelmehte será ria
última semana do pi'óxirho atia,

-- 0--

PENSANI�N'ftJ bti bfA: Vai
dade telH liihitp,:.,

Coísas da Cidade
Henrique Berenltauser

Com o crescimento da cidade, que sê tem pr6cessa
do de forma desordenada, estão si:trgindo em nosSa

Capital uma série de probleinas, os 'quais estão a de
mandar providencias urgerites cl,<:is áutoridádes niuni

cipáis,
Até pouco tempo em nosso País' ó aúttlmovel era

privilégio da classe' de rendá eleváda: Cbntudo, a cria

ção de eficiente industria autdmdflilisticá 'riaCional teve
ctÍJ;no consequencia a população dessês veículeiS, Não
há tlúvida de que não levará muitos áribs, riás Cidades,
haverá automóveis n,á proporção de tiro para cáda, ha
bitantes, Provavelmente, máis adiahte ate as emprega-'
das domesticas irãO ao ttábalho nos seus l'iutómóveis,
como aconbece nos Estados Uni.dos: Isto e um fátó áus- ..

pici6sb, porque indica a melhoriá dó ptl:drãd clé vil:1á,
Todav�'l. o progresso nesse st:\tor cria probiemás dê

grande envergadura para as adrílinistrações muÍiicipais
Nos paí�es que tiveram b problema antes de nós vul
tbsós recursos tiveram que ser aplicados par'a Pê�mitir
a j:ápidá comunica�ão entre os 1:>airi'ôs das cidádes, Dê
fato, ii pratica tem ctemcinstr,adb quê ilutiCií havera di-
nheiro suficiente para resolver o problema dê f6tma
deflhitiva, porque o numéo dos veíctUos crescê mais
rapidamente do que as vias de' cbrriuíticaçoes que são
consttuid.'ls, Por isso, as grandes cidàdes ipvertem re
ctlrsbs enormes na construção de meios â.re transpor
tes subterrâneos, qlle é a formá mais efici�nte dê 'loco
moção de grande número de pessoas,

'

O problema em .epigrafe, surg·iú· em F'iiJrianópdlis
de, uma hora para outra, portlue em I1ptínas três anos
á cidade ench�u -se de automóVeis. Estrêitas. d)ln:Õ são
nossá� ruas, hão podem comp�rt'ar siriililtarteamentê a

. circulação e o estacionam.ento dê v�í6tii6s,
Edifícios de porte elev;<ldo surgem coméi cogume

los, Isso significa maior número de veícu1'os e mais
área pará estacionamento,

Nem mesmo as cálçadas ou p!issêi6s p5ssuêln lar
gura como têm as grandes cid!i,des, Por isso, ri;a hora
de maior movimento, os pedestres precisam caminhar
'pelo centro das ruas,

O congestionamento do trafego ê a tlificuldade de
encontrar espaço para eS�'lcionar têm obrigado mui
tos proprietários de automóveis utiliZarem os orlibus.

Na verdade, a úrlrca stHu-çião ec\oIÍi2IrilÍcà.mênt� vla

\Tel para Flori,8.riópOlis em i'elação à mb�fuehtàÇão da

população entre os bl�irros" séfá at�ávés dê t_ransporte
cOletivo eficiente, Competiria 8.'0 Govêrno Münicipal
criár cbndiçõ>�s da popuiaçao, pSI:i(.�r Chegar rapidàmen
te a 'qualquer- parte da citíac1é, Útiiizàii'd'ô O tJ'à:hsporfe
coletivo que pudessem circulâf il. \feloc1dâ:de 'd� 60 km
eni ruas destinad�s especialmerlte párã este fim. Ora,
as autoridades têm se déscuratlb desse problema;, lu
gar de utÜizar os investiméhtós tílspôhiveis pára desa

pl'bpri;8.ções nO setor tle que esbl:ítl.oS irMando; 'à.plicám
no para fins de embêlezamento dã ci'(hl:de, éom'o é o

caso da rua Tenente Silveira; curó alárgài:rirénto vii:-là
naturalmente cam o crescimento da cida:de sem' ónus
par8. o município. A rua TEmehte SÜvt�ii':i; aéideritada
co�o é, em náda poder contribuir paxá b desafôgó do
tráfego, O l'l1eSmO acontece com â niã Genêrál :Sitei1-

.

court,

Os moradores do bairro da Trindade; al'ui1os e pro
fessôres da UniverSidade comproonderã:6 ó que esta
mos procurando f,'lzer sentir ás' áutôfttládes mUniCi
pais, Da mesma f�rma 05 mbractt>res dô EstreitOj os
quáis c,ertamente concortÚlrão que há muito ti3riipd po
deria ter sido resolvido o problema dás duáS cUrVas
fechadas entre a rua Marecb(.ll Dutra é à Ponte; Iguàl�
mente conhece o problema quem "ai dê ônibus pa:ra
'o terminal da Praça Pio xi:!, edro suas duas curvas fe
chadas' na r11,a; Padre Roma e duâs laãêii-as· ingrfmes na

Tenente Silveira, onde não d:êvêria ser pêrmitW:á, a

passágem de veículos grandes, pôrque é apenás ques·
tão de tempo de aYgum onibus pêrder O freid ,� ássiin
causar acidente de grande prtiporçã;b. Esses exemplos
poderiam ser multipli<1'1dos fáCi1hl'ente�

Em conclusão a pàpul�çãó dà Ci(iá:dê, pobreS e ri
cos, tem o direito de reClárfiar dás autorlêiâtl�� iriüiü
cipais a elaboração e' execução de pláii6s mó destifia
do à comunicação rapida entra os b;:tiil'os e exequível
.dentro das possibilidades brçailientátl.às déi Múí\iéípiO ..

Nos últimos anos 'vultosbs' tê'.cUri!os númiClpáis fo
ram dispendidos pa1'a a ielaboraçãô d� tres planos di-
retores da eidade, Evidentemente; ne.i:thüm d'eiês foi'

, projet,�do em bases' realisticas, ptirí:iue hão se' vê' a
execução de qualquer um deles\ no que êbneeme às suás
finalidades essenciáis; con).o seria 0 caso de que esta
mos tratando,

f.

Horóscopo,

b1\td\ CARDOSO

TE:RÇA·FEIRA 13 DE 'JUI:.HO
.

'\

ÁHms - ]';;ste é o seu dia fáv�tâv�l (Já slmitnla e, \J'tlH:.\IHo, deverá berlêfi�
ciá-lo (a) cm ludo quanto se relacione com ferro, o fogo, química OLl

ci\·l1r_e;i'l. Evité alterações,

rou no AlGuma coisa 'q.\.ie lh'é trará b'6hs résultaüus n'O futut'\i) tfóúeb'í ser,
iniciada hoje, !)1'íhciP�litl\êl1te qtlestXlbs íWdfissitih:tis bit qüe 'êsfej;Ü1\,
ldtlcion;idas com à sua s::1I1tl'c,

GJ';MEOS - Adote medidas' práticas ao lidar hoje com, pessoas prog:fessistas,
, eSl)etiall11enU, se üatar ,tle) alt(Llêrh clt', PeLxes, pOis é êsse o signo 'd�.
sua 35C01:Ç5.0 pessoal.

CÁN'CER - Desde que çvite atitudes precipitadas, será rnuítobom sucedido (a)
. pelo que fizer nêste 'tHa:' 'Excelente estado de saúde e ótima ínfluên
Çi:1 para a vida 'sehtiiirerH�L

LEÁO .;_ Com excessão de abusos, excessõés e átitudés irapênsadas, ,tuíiô \íl.l'ê'
fizer nodcrá ser destinado a lh\;\ dar .sucesso em um sentido qualquer ..
Notícias:

VIRGEM - Suas probabilidades de conseguir o que mais deseja no amor, pro�
fissionalrnente, mereuerâb sua aténçãn no decorrer das' próximas lio�s,
Gaste menos"

>
. ./ ',i

LIElRA - Sua natividade astrológica estará sendo bástante favore'cidãs· nesta
têrca. Cont e. CQ;11 -favorahil idàdés .nb setor profissional e nos éb,d
tatos pessoais dc um rnotíe geral, '

..

i ) j ; r

ESCORPIÃO - .Dia bastante propício para você, Haverá muito progpe-'ssoS .nÓ
plano 'profissional e dos negócios. Muito sucesso estará prévistb il�râ,
sua vida romântica; .......

SAGITÁRIO - Cultive o seu otimismo, contribuindo para uma vída m:l:is
positiva e sadia, pois o dia lhe trará boas chances de real1z'ar, àlgo
muito proveitoso.

CAPRICó:RNIO - Nativosias) de seus signos harmônicos dar-Hie-ão cbhtéiita�
me�loje, através de corttatos' pessbais benéficos e que rl:\sultlUiã'o.
promissores,

AQUÁRIO - Tôdas ás precauções' que 'tomar fio que estiver relacionád'o colhrC!'
setor profissio,al e social, trar-lhé:ão .novas e alvissareiras oP'fi}ftilni,,'
dades de concretizar os seus' desejos, " .':/

PEIXÉS - Saiba determihar suas ações co;n rapiçiez e áüto-tlol11ínitl.,-FiíX�i,liê;ãi
.

bem cultivar o espírito de indêperidênCia nêste dià, Boá fáse'para tel:ltá-r
. ,.

a loteria,

.---_-'

"

\ , - ' ,

SUMAS INFORMA AS ,baNAS I)E CASA.
"

" ', .. \

"

A VIGORAR DURANTE (1 MÊS OE JULHO

Obs,: Os preços máxiinos fíxados na' presente lista não ahral1gém tCídaS 'aã
marcas comerciais, Os està�led:riléritos filial:ios à CADEP; ê4tio
obrigados a ter pelo nienos ulna das marcas dêsses pHsdutos l'J&li

I - preços que não éxcedám aos fiXados,

l_:��������������·�.. �!e.��_��_ª

'.-.... -

PRODUTOS

Arroz branco 404 especial
Arroz branco 404 ,extra

Arroz amarelão 404 espe'Cial
Arroz amarelão 404 extrà
Arroz branco' extra
Arroz amarelão extra

Açúcar refinado
Açúcar refinado
Extrato de tomate'
Farinha de mandioca
Faririha de trigo
Farinha de trigo
Feijão prêto
Fubá de milho

grane:!.
grlí1lel
granel· .

granei
pact>te
pacote
páe�te
pacote

(j jornalista Marcílio Medeiros

Filho, com um grupo de jornalis·
tas dó Rio dá equipe do Jornal do

Brasil, no bár do Oscar Palace Ho
,

tel: palestr,<lvam animadamente, O
assllntb era o qUe pensa o "JB" na

nieira dê rhelhor divulgar nosso

Estadó,

Sátladó, Fl'd. club-e 6 de janeiro,
em anihiáda reuriião foi eleita a

màis 'bela ginasi,8.na do Ginásio A

r.etli:hH Rainos da Silva, A promo
çã'Ó dá festá, fdi de Duke Quln
têlhari ,

Fu.caca 'movimentou ,'l cidade
e tfouX'e gehte impbrtante de São

PoiÜb e Rio, \làva a promoção dos

UniversitáritJs; que destin,'l.rão a

ténda, em favbr do "DCE", O gi
hásio Chatiês Moritz, com o "1.0
Festival bhivei'sitário da Canção"
viveU qu,atfb ndites de iritensa a

legria., A cothissãb julgad&'a éom,
MaHsá Àlves de Limá, Regina Vaz,

Fósforos

grlUléI
pacote
pa'&té
gráÍilil
paebtê
pacot�

pacote 1 L
lab
i'atâ

pà�ê
páciitê
pacôle
�a:cOtê
pacot�
pácbtê
pàcbte
tahIetê

Leite natural .

Leite em pó integral'
Léite em pó instantânêii
Lã de aço

'

Macarrão sem ovos

Macarrão com ovos

Massa!;> para sopa
Maizena

Máizena

Maizena
Margarina vegetal
Mortadela

óleo de soja
Papel higiênico popular
Sal refinado
Sal moido
Sabão em pedaços pequeno

Íàta
rôla

pacote
, paébt�

1 p

UNI.OAoE vAltE;JO
lk
lk
lk

ik
5k
5k
ik
5k
20tlgr
lk
1k
5k
lk
1k
10cx,

1,2D'
1\2U
1,36
1,30
6;ôà·
6'5th
: 'r :o=....

1,(l5�
'5,20
0,75
0,6Ó
1,2'5
á,75
1;10
O;S�'
0;60_

.

0;58
3)3iJ:.
:a,:1U"

'

Oi3�),
'O aot .,

1,n5
0,55
O;fjiô
1,iJ5
1,90
6;40
4,2Ô
3,10
O,3Ó
0;40
Ó,3Ô
0;24

454 gr.

4oógr.
'6
4o{)gf,
40bgr,
200gr.
209gr.
400g'l.';
SOb
l'OOgr.
lk
900ml
1
1k
ik

'. ,

! :.
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DR. EDMO BARBOSA SANT01S
J.

'

CIrurgIão Dentista
H.r'rlo: Cfe 2111; à 6a. feira, das 14 às 19 horas.

ItUiI Oeodor.." 18 _ Edifício Soraia - Sall 13.

ATENDE PATRONAL DO INPS

01.1. SEBASTÚtO MARTINS .D,I

MOUBA·

Cirurgião Den!isla
.li I

(, .

·
(,'

,

,
'

;,
. Pr6�ese Alta Itotadto _ Tratamento Indoiôr, Atenae

p\"t. 'manhã, das 8 às 11 bs, e ii tarde das 16 às 18,30 �
.cfUilvamefite com -hora marca,lia. Eldifício APLUB

laIa 53 - 59 andar � tel. 4671.

,
. PRECISA-SE,

'''':i,r

·

.:. - CÔRRETORES PARA VENDAS DE 'i'J'rW.OS PO<
@i.tlB� SOCIAL PAINEIttAS. /

. "�ORMAÇÕÊls NA PROVENA LTDA. ,i .• , .'

�, •
RUA TENENTE SILVEIRA, 21'_'_ CENTRO COMEI\;- .l '

� - S_\LA 03. .

, ;'.'

r t� 'RESlJlÊNCIA E .LOT�S.·
-

, ,!1
",�

r·
., .

JAMm.. /;' ':' Vende-se uma r�sidência, situada t19, .

(rÁGUAÇ'O. com. duas salas' conjugadas\ três 'quartoS

:;�-nho, cozinha, dependência de empr'e�a'dá,' garag�Iil'1
�8nda é estacíonamentc, ainda sem habite-se: .,'

.

.

:'" ,.; loTES _ Verlderri-se, ótimos . lotes,' sitüa40s ·íi8
·

t��IM ITAGUAÇÚ �Orr1 água instalada, rilas }alçadál
';'Cti-�nage. pluvial.

-

.'

.

...• ,,: .,

.
'.

,DÍliIGIR-SE a' rua Urbano Sale!!, n. 37 - .Fôné 2mJi.

�,f") ..:'

-): �u'

t «,

'.:t,
.

'.' ··'�Dr. ALDO ÁVILA; DA fLUZ
ADVOGADO,

· "�',; ::\. ,;'
l'

C. P. F. - 0017766289'
,

.

.

�l;
•

t

, ,

.

CRM - 583�SC -'-' CPF 002642ü9
.'

., "�'" "E 't"
.• '.... lI''-a'ternidatle Escola' Laranje-írâs· .

';';', .�'X� S agJarlO lVl
. ,_ "

"� .•. "'

�U:llica ae S'éhhoras :_ Pré-Natal - Preparaçao -- PSlCO-

; ;c :,: t>tohli'ltica Pára'Maternidade ._;_ CihiÍ'ogiíi
.

.:{' "�onsultas das 16 às 20 horas'-'- Diáriamentê. ,

:r:' 'i biJMul�l-io - Etl. APLUE - sala 76 _,79 Andu.

"AütO?-�RENATO CORltÀ -'cLivÁ.
�.�:. n'

,�- r • •• ,

'-\r_."

:';,j':' � Cirurgião-Dentista... .

i:_" .::;: êmo de Pó�-Graduação em Odonto-Pediatria pela ;Fà(!;

.t�:Fárni: e �dontologia de Araraqnara - São Pa1,l�o.
:

.

,
,
..'::: êi:JNIC'A DE €RIANC;AS. E. ADOLESCENTES -;

�';2�is: ,às 6as. feira _ 8 às 12 e 14 às 19 horas '

,

8�Õs�e às 12 horas.
"

" " .' " ....-
.

;::::;. ��ilsultó-rio Galeria COMASA, 4Q andar �. con]. 408

-;,;<:: �iaêneia: R. Silveira de Sousa 8"':"": Fpoli!l. . :.,

'ii/�'IÕBEBTO' MOllEÍRA AMOd'
·

'<:;�I��r .

DOENÇAS 'DA PEl..e

'

, � >4 'Das Unha!! � Do Couro Cabeludo - Micose _,;;

ÂÍ��
;,
..;;;;. Tratamento da Acne Pele Nêve CarMhlca·'

t+· ...>' .'}: �} -::�,j,
\.

�\lJ.�. .

. ..'
,

,� J' ",' t. DEPILAÇÃO
.

. ,_
..

..
'

. 'bÉstagíãrlo do Hospital nas Clinicas da Uiliversidade

,a;,slo. paulo. .
.

� i /(;l6NS:úi}:fM;':
.

Diàriamente, à partir das is B.ôr�� . :
:T�' �NsüLT6jub: It: Jerônimo Coelho, 325 :._ ÊlÍHf�
��!�à> ---: 29. 'andar _ sala 205 - Fone ��Í3.
�tl:',:"!:", :.,�Jl. ANTê,NIO SANTAELLA /

:[ �-�:

�.9r. de Pl!iquiatria da 1l'aculdade de .Mediçlna _.
..

,', ,:� ';( . Problemática Psiquisa Neuroses

:�. "{' ,i:.
. DOENÇAS MENTAIS

,

'�'" J C6n8ultóri9: Edifício Associação Catarinen!!e de iI.

Íi�a;" 'Sala 13 - Fone 22-08 -

...
Rua Jerônimo Coelho, _

;. >'." .

- Florian6polis -
.

'

II

DR. NORBERTO CZERNAY

:/';?";'\" CIRURGIÃO-DENTISTA
, .

'�.',;,"
,.

plante e traMplante de den:t�!I - Dên�térlp tJ'e-.
. 1. '. .

pelo si!!tema de alta rotação - Trátamento. iiidôlOr
�:�'Protese fixa e móve-l. Consultório: Ed. Julieta, 2'

�*4�r,� sala 203 - 'Rua Jerônimo Coelho, 235 � 'tia.
.'iÂ'ri'9· dás 15 às 19 horas. .

·IIA. HELENA KRETZER PHltlP'1
,', CRM - SC 1052 _ CPF 250342198

OBSTETRICIA e GINECOLOGIA
p��ên�ãô do Câncer Ginecológico
"CitoIOgia Hormonal

r
.

CÕlposcopia
.

�Esterilidade
· '�to Progra�ado

. �sf)eêialização. no. Hospital das Clínicas de São Paulo
,

Santa Casa da Misericórdia de' São Pâuio
Maternidade'Escola da Universidade Fe>l

deral do Rio de Janeiro

t::onsultório: Edifício. Aplub
l\lia dos Ilhéus n. 8 - 12Q andar, sala 125.

De 2a. à 6a. feira ..

Atende: Das 16,00 às 20,00 heras.

. i. A T E}f ç Ã .0
,

COstura-.!le para homens; senhoras. crianças' e em. gerai
'

.

' l� i.' MELLO . CONFECÇOES
1',' ,:ã,; '. . ! "

:....

.

·
.'� cOm M'tllIo !lU dona Maria Teresa à rua'Mv8ri

•.e�lh(}, 34, llsqtdn-'l com Felipe Schmidt _:_, 1(1 andat
11:;.. l!hla 3 - Fon e 2272.

"CLUBE DO PENHASCO

v

BAR E HESTAURANTE

, ,\., A IUfetorlà dó CLUBE 'DO PENlÍ:A.SCO avfs•. que
"

�.Ailt e o. RESTAuRAN'FÉ estàh, per�arlentemente. l.,djj:
�ção dos. associados, :.endo pérmitida"� frequência dl

. tü-Ma' � publictl em geL'al. .

••

-I • FJ.OrlanÓpolis, março/h
A DmETORIA

tAbE'RNOS
.éróchuras - Espirilis érn Arame ou Plâãtíces

lciUJ - LACI'- Látonadós - CromlldbS

�ueiros;, Com Uma e düas rodaiS I.
.

'

ICALEX (Automáticos)
leAL - Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda. i

, ttúa .coelho Netto, 160/170 - Fones 349' e 3Si
;

'�� I�; j����" -���5 �:f;':l,eg. ,:C��b �Q5 ��_IS��':'n�' "I
.»

- h II

;B 11"8- ,R·O -U- G H S
.

. 'DiÚribuidór em Florianópolis
'li' I \

.' -

.COME�CtA'L 'APE1y\AC LTOA.

, 'f;ttUI Deod.õtol 7' � fone 4084.

., '",

. \11. -

.Drs� WAI.DEMIBO tASCASS
OSNI REGIS
'MARI05CLIMACO QA SILVA

. 'Advogados
. A�-

. �Icardo ��cÍel éascae•
· : . . . .. 5 .

Solicitador
I '

,', tMndados
.

de segurança, ações de despelô, de

:{ .d��ijitei pos$essór�s .. .de usucapião, de cobrança, de

InaiRi%açã,,; mtamento, usufruto, inventários, etc.

Aç8.ês· cr,iminilis. Quest6es trabalh'istas e pr.êviaeri�
d'AR's ...R$cu!'�s .

fi
.

acompanhamento 'de processos
Pera�te <l. E'9régio Tribunal de' Justiça do 'Esfadõ.

'·Consuttas .. pareceres.
"Etl: Jórgé'Uáux - coiif 4 (sobreloja) - Te!. 4303

.

�hí�, �o� :J1heus; es�. Araújo Fig��iredo: é .. • I,,-', ", EXpediertté't 'das 9 às. H-e das 14 às 16 hbras.

I ' C?� 001834409 -- 000100491 -- 002671129 '

, L \ ,,'. '�''''' ,,' '.

.

-7'91 �

""

\.

:' r

'.-,NA LAGOA DA CONCEiÇÃO
Ré�taurllnte e Lanchonete

lQUARIOS
'p"MtllUrante: ii la cartc - peixe, camarão, siri,

· ostr1;.5 carne, galinha, bebidas nacionais e estran-
·

geiras.
:' '. Lanchônete: a' lã mii\thta - sorvetes, cigarros,

, b.omb(»}iS\-, salgadi.nhos, sucos vitaminas, sanduiche,
·

, 'I doce' .. .AMBI,EN":E SELEC.IONADO

j:>�
,

".-
- '1

.,

�""��������I-'t l' ._

. E.IUFltIQ SANTOS' DUMONTI···
CR$ 350,00

;; :
,

Merusais ��tu'ado ao Íado da Praça Santo!! Andra
·

• , dê pra�, de entrega, março de 1972, com as mensali:
-dãdes .acima sem entr'ada, financiados em 15 anos

áS imas ordens. . ..

'

.. '
ED. ;.SANTOS ANDRADE - ED. VENEZA -

ED .. AUGUSTO' (PRONTO) - ED. SALDANHA DA

m\�1A" tfin�nciado em 15 ano�) -- ED. VÍLA RICA
,

_;_ ED. PASSEIO _ ED. TANGARÁ - ED. MURICI

_ ED., DOM IGNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA - ED.

PERNAMBUCO -- ED. DUCA DE LACERDA.

. Para iriformaçõe� e vendas A Vendedora de Apar.
tàrttentos Santos Imóveis Ltda. Praça Santos Andrade

n: 39 - 19 andar'- -- FORes 23-33-53, 24-14-88, 241491,
24-i493 e. 244462 ':-:- Çuritiba.

,

Horário das 8 às 19 horas, inclusive. aos sába·

, dô�, domingos e feriados .

I. Não fec·hamos nas refeições.

j ,,'

U'CASA D,AS LOUÇASU
. (Cherem Netto & Cia. Lfda.)

MAIS ESPECiALiZADA 'DO RAMO - OS MELHO
RES 'FREÇOS ,..:.:. l':STREI'Í'O - RUA GAL. LIBE

itATó BIT1'ENCbÜRT, N. 2Gb
..;.:;. Ett1 frênté à churrascaria' "Faisão."

.

_

· Jo.gos de :Táhtar - Chá _ Café _ Jogos de Cristal e

Vidre -' TÜ<lf) para Resta,urantes _ Bares - Hotéis

Peças âvu.lsas � pratos - xícaras -'- canecas -

vasos :- bi'bilôs ...:.;. leiteiras � açúcareiros, etc.
· Faz 'reposi�ãó dê peças de jôgo.s de porcelana, de

L_._ qualquer mal'ca. ê. de·

cr�� __ ---=-� .

CASA; NO CENTRO VEMD�·SE
Com· garagem; dependênêias de emp.1�egáaa, um lirrl"

�fu quarto, living, copa; cozinha, .banbeiro, a c'Mes ê insta-
.

.

la�o' t4�lefênica. I
..•••.......

. Loêál Iívre de barulho, servidão na praça Getúlio"
.

Varg�s, 23 - (3a. casa). Tratar nÓ local óu pélo tele·,
foné 4471.

", ,"

�, :

:·:::E·
...

·;'d·:'·I!!Ifl' It�O'...... ;, "I
""""

'

liTANIA MHA"
Ruâ, DU-rval M'. de.

':

$ô�,zâ, : ·esq.,
.

'

Lacerda Coutlnn�" ·.(�'há�ara
•

da Espanha),
A :p.tta;me'ntos d'e 2 e 3 qua'rios :;e/'�d·épêndên.cia

.

...
-

f
'.

..'. ( 0'.. ...

pi empregada e :ga:rlij:l@:W":',:.
-". "". ,.

e'st�darelllos . se,a··-, ,-plano
.' .de� pagaDlell�o'."

�

�.,;.
·PRO'N\EL PROMOTOR.A D�t . .N.J;plÇ.t9�.LJ[)A.·,

", .. ,
.

TTE .. SILVEIRA 21 SA'Ll.: 02 ;i." FONE 4763
.

57
,

__-=--=-JI,

- r
;,- .(i

-

,
.

,

"

. ,

,.5
,

','
..

Mi.
.

.. '

, ,�

-'

·'dS,MUNDO.'WANDERLEY DA
·

RÓI·REGA'
. 'i (CPF -r 001844209)
p.ãrecerés·-e Censulfas Jurídicai'!

'C.,·,A. SlL'VEIBA LER!I
, (CPF - 001948329)

Adve'c'áciíl ae ·ln. é' 2a:. instância - Justiça do Trabalho

21 - Conj. 302
Atendi�ento ,sà. Interior.
Escritóiiio:. Praça:XV.de Novembro,
TeÍêfone 2511, .

.

.1 -::iorian6poUs:

'" A C
ADMINiS:TRADORA' E CO�RETORA DE

NEGOCIO LTOA.

Rü., Felipe Sch;"klt, $.l - Galeria Jacque.line, 7

ADMINISTRAÇÃO DE BE'NS - CONTRATOS DE

lÓGAÇÃO E IN:rERMEOIAÇÕES DE IMóVEIS

p"'ôfi�sionáis altamente e�pecializados as- suas ordel;ls
,

VENDAS
tERRENOS

'.
Terreno em. Coqueirps. com �324 m2 a Rua '

: Marquês ,de' Carvalho..
.

térrena no Jai'dim Atlântico cem 324 m2.

Dois lotes em, Coqueiros _:_ Praia do Meio cem

'350 m2 .

CASAS

'Casa a. Avenida. Rio 'Branco . com 3 quartos
sala - copa _;.. cóziàha - banheiro - área de

serviço.
Casa em Coqu�j,ros - Praia do Meio. -- com 2

.' quartos.::.... saia.:.- ctlpa - cozinha, - banheiro �

.. área de· serviço.
Casa ae' Ifiítãéira ,...,;.·Praia ,do Meio·- com terreno

· medindo 20b ,m2:'
.

. Casa em-Itaguassu de'madeirá,C6m' 3 qual'tos -

'saía �'copa, -� coz.inha -' banheiro, ,tei-í:eno medintlo
·

221Í, m2. 5 •

AP)\'RTAMENTOS"

. .". Dbls apartámentos' no: Edifício ,Cisne Branco -

: Estre'ita. Com 2 (dtlis) e 1 rtini� q\.RwtO - living -

cOZinha, --1;>ànheiro - área de serviço os Entrega em

3 mêses., Totalmente, fin'a·nCiados.
Uni, apartamento, no Édificio �o· Francisco. -

. á rua Arno :Hoéschel . com 2 qua,rtes - living -

· c8zin:ha. - banhéiro .. - área .de ·ser.viço. Totalmente

I: : finanCiado.
1

. , .-05111,'\1 - j";" Iii':' _

Pasta de· lIàpeláo, <;'Ôr. 'Verde, ctlll'ltp.ndo diversos do

cumerttõs, títUlas, e�., �êf:téncéi'ltes à firm.iil Alvorada Veí

culos, rua Joio P·into ,n .. 21. Gr�tifica-�� quem enc.ont'l.'lilr.

'RÁDIÓ' . ANITA· GARIBALDI

RUA· JOÃO' PiNTO;
.

32 :.... 'CÀl�Á' 'i'OSTAL 26' -

FONt'S 333ii2964 ;_. FlóRIAN6POLlS - ILHA DI

SANTA ,CATAiRIN'A;- SÀNTA CATARINA

PROGRAMAÇÃ� OE' SEGUNDA A SÁBADO

6 às 6 55 h�;às: RáncIío' Alegre Com PortãAllJnbD e

:o:':'::,.� I>esperta Malondtinho (E"ea�·
I

BonassJs)
8 às· 9,.00 horas: Manhã Suave, Manhã Tranquih
(B'erges Filhó) ..... '. .....

. .

.
.'

Às 8,30 h9r�s: �nita Noticia Shaw (Aldo Grangel1:o}
9 às .9,05. b.orlls: .Ani�a Rft Parade
9,05 àS,9;5fH;J.Qras: Feir!l. Livre Wernando Linhare!!)

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

À!!, 10,30 110�as: Anita'Notícia Show (Ahfo Grimgeiref
11 às 11,55 hora�: Discoteca do Ouvillte (Evaldo �to)

''Às ·12 hora!!: A Opinião' de Fernando Linhares

À!! 12 05 hi>ra�� At��Ú<l�des Esportivas (Evaldo Ben.to\
- Às 1i,:i5 hotas': Saudade Jovem

5

Às 12,ió hora�: A�ita' N�tÍ�ia Show (Aldo Grangeirol
12 4O�às t3�5' hbras: Discjovem 'e Campeõe!! do Disc'

(F�n�len D��iilÍli)
'... .

Às 14 horas: 'Comuniqaç&o (Carlos Alberto Feldmann)
Às 14;.05 .horas: Society em Destaque (Celso Pamplona'
14,10 às 15,25 heras: Rua do Sucesso 1.110 (Feneleu

Damiani)

,
Às i5,30 horas: Anita Noticia Show (Aldo Grangeiro)
15,35 às 16,55 horas:· Show da Tarde (Evaldo Bento)
17. às·.17j55 h6ras: Mündo Jovem (Fenelon, Augusto5
Buechler e Ceiso Pamplona)
Às 18' horas: Bdla na Trave (Brigido Silva)
Ài'! 18j05.horas: Atualidades' Esportivas (Evaldo B�nto!
lS,,15 às 18,65 horas: .Crepúsculo Musical (Evaldo Bento:
Às 18,30 horal!: Anita NotíCia Show (Aldo Grangeiroj
19 às 20,25 horas: Agência Nacional é 'Mobral
20,30 às 21,00 horas: Máximás de .Hoje (Jesse Júnierj
Às 21,30 horas: Anita Nótícia Shaw (Aldo Grangeiro�
21,35 às '21,55 hotal!: Saudade Jovem (Jessé Júnior}

.. �.,.' I

22 às 22,55 noras: MJÍ,sicâ para Milhões (Jessé Júnior)
- 23,05 às 24 horasl Super PLA (Neide Marirosa e Ces�

Struve)
PROGRÀMAçÁo DOMINICAl..

" às8 hóras: Zecatau ElilPedal (Waldir Bra!!IO
8 às § horas: Sertão em Festa

.

{) às :tO' horas: Dommgo Aiegre
- 10 às ti,15 .hom:· YobràJ.

11,15 àS 12,OÕ hotiiS:' Musical
.,.

12,00 às i4;bo: .Pàradá ESquema' NÔvo r
14 às 14,45 homí: Ftrvo:dtos do' show da Tard.
14.,45 às 1tl horas:

,.

Tarde Espórtfva
�� às 20;00 líóra!!: (;eiação 71

.

20 às 21',óo Í'lbi.-ás: Coisas Nossas
2i às. �2,ob botas:' MUSica' Para MIlhões
225 às' 23.00' hói'áS: Som' Subterrâneo (Egeu Slma.!l').

w ......... ,1'; • ..., J J " • • � • *' '. , •
,

CASA NO CENTRO
._�-a eaaa graDile com'" quartos, 2 banhelPOs ..

éiãi8, MPéri'tlênclits de em.pregâda, gál'Ílgem. Trátàr na 'rüi
CeI. Melo Alvnn" 19 ou pelo fone 4704.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automoveis
vERDEs TROCA E COMPRA

AUTOM01EIS
. . '"

COMPRA, TROCA E VENDA' DE VErCULOS

/t'
.

,,

1 II'. ,3§iÇ7EiE

JERDIJUlBA .AUTOMóVEIS

RUA .AI,.MIRAnTE LÁMEGO, N,' 170

V�NEIO .••.........• '.' ..•• ',' . . • • • • . .... • • 69
VOLKSWAGEN '.; :." •• :.•••• � • .-••.•• 69
QPALA LUX{) 4 dI.. . .......•..•.•••.......••

�� E!).PLANADA "

•..• '.' .

ESPLANADA ' '.' ",'" ...•...•.. '.

ESPLANADA •••....•..•.•.•.•...•...........
.

.-
.

GALAXIE·

69

'69
68

67167....

� ',:.' "," . . .. ..
,

KOMEI Luxp ;:
: ...•..... , 7 • 67

OLDSMOBlLE ••
i
•.........�., '.. 62

ÇHEVROLET : . • . •.. . . . • . 56

FORP F-600 .• ".: ; � 66
LANCHA A TURBINA

FINANC� AT� 30 MESES

..
.

. .....

,��)f_.-
..

'-.---r"IH���-'u,
_'u_''.

Aero Willys - azul' ·_:. '.
'

� .

Corcel Luxo - 4 portas - azul ....•......•.

Volkswagen - azul.,: _ ; .

Pick Up .- azul .................••.••.....•
Rural Willys - cinza e beije ....••........

,

Itamaraty - vermelho , .. .' .

Ford Corcel - 4 portas stct. - Vermelho com

teto vinil '

'

......•.. '" .. ,

Kombi :_. vermelho e branco .

Aero Willys - azul 00' > ...

Ford Corce-l' - 4 pártas -' vermelho •......

Volkswagen .
- azul .. , �..... 1967

Aero Wil1ys - brancp :.................... 1966
Ohiti{-)uidora d� Prod�os .Nilcionais Ltda. (Oipronal)

Departamento ele Vendas
Fone: 2197 -- 3311 _.:. Felipe Schmidt, 60

,

���_�,�����.���'�'��E���!�-

.1 BUBEMS ALVES

j
I

REPRESENT�ÇOES, CO��IGNAçOES, cOMÉRCIO
DE AlITOl\1éVEIS, ;TR,ANS;PORTES E COMÉRCIO

oliA"AO J:.,G:::, Fóne 6412 II
ESTREITO -. FlórianépOlis ..!. S'i1nR CiltaÍ'inl

,
,

Gálaxie
'RELAÇAO DOS CARROS
•..•....•..•..••• ..•.••..•.•..•• 68'

. �Il1968
1969 1
1968 J .

1970 I
1968

'111966 I
, j

1969

1969

1964

1966

.

IPIBARGA AUTOMÓVEIS
COMPRA VENDA E TROCA De VEICULOS

Rua 7 de Sejembro, 13 - Fone 3886
1 Voli,,_�agen ••.•• ':'.' •.••...••.•... ;..... 1963
1 Volkswagen 1964
1 Volkswagen ',' '.' .•. 1965
1 Volkswagen ................•......... 1970

1 Kornbi ...•......•..••...•••••• '

••••.••
' 1969

1 .Volkwagen .........•••...•••••..••• ",'0; 1962
Financiamento· até 36 meses

R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis
Comércio em geral de automóveis - compra _ venda

_ troca _ financia��nto
Volkswagen .

Simca
{
...........•.

Ford Corcel -- 4 portas ........• : ••...•
Volkswagen '

'

, ...•..... �

Volkswagen ...........•...••.•.•...••.

Vemaguet DKW •............•.•......•

Vemaguet DKW ..•.•••••••••••••••.•••

Plck Up Willys ••.....••••••••...••...•.

1969
J
1965

. 1969

1968
1968
1964

-

...,.,.._._-----�

�

.'!\

FINANCIAMOS AH 36 MESES
MEyER VJ:1CULOS J.Tl>A.

Rua Fúlvio Ad;ucci, 597' � Estreito
1 ,

TelefoneS 63;P3 '. 63�
AUTOMóVEIS

AUTOMóVEIS:

Aero' Willys cinza .....•....•....•.....•..••
OPala - Luxi :- 6. cil. VeFIlleTI1Q .........•

Simca Azul TUl'quesa ......•............••

EspHmada Azul Celeste ., : .

Simca Tufão Azul Turquesa •.•..••.••....•••

Esplanada Ouro E,spanhol '

••..••.•••.••••• '.

CAMINHõES:
F·600
F-BOO

................................ " .....

,
.. "

,

. _-

. -----�---,.;-'
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1968
1969
1963
1969 i
1965 !

1969 r

1956
i

1959

. J

1
_

Comércio de Automóveis e

Acessórios'APOLO Lida. <'

II
,

'�I

Rua Dr. Fúlvio Aducci�' n. 1045..- Estre.ito
Fone 6284 - Fpo!,i5. - SC· ,

\
•

Corcel Coupê - Amarelo ',: oi;' -1969
Corcel 4 Portas - Abacate -: '." 1969

Corcel Coupê - Branco : .

Volkswagen - Branco '.

Vçlkswagen - Beige Nilo :

Volkswagen Cereja : .

Volkswagen - Branco , .

Volkswagen - Gelo .

Volkswagen Vermelho .

Volkswagen - Azul .

Volkswagen - Vermelho .

DKW Vemaguet - Vermelha .

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

Karmann Ghia - Azul ..................•.•

I G�rdini - Azul .

, Gordini - Vermelho .•....•.• : ••••••••••.• ' ••

Aéro Willys - Verde .

.Aéro Villys - Beige ...........•...........
Chevr.olet - Azul .........•...............
Ford - A'zul -..•.•....... : .. � '

..•.
, .

Si1l1ca - Verde'AbaClate' .

Fuscão OK' - Branco .' .

Opala 4 cilindros '" Branco ......•.........
Fil1ancialnento - 24 - 30 .ou 36 mese�

Carrop revisados com garantia .

,I

'196,9
1969
196.8 ,

196811996
1965
1965

1965
1964

1963

1963

1969

1964

1963
1964

1964

1956
1955
1962
1971

il..970'

- -

. AMAURI AUTOMÓVEIS

r

Entregamos os carros usado. com garantil _ finan·

ciamentos,até 36 meses

Lancha a Turbina
R. Gaspar, Dufl'll; 9Í) - Fone 6359 • 6632'

'Compr�, 'troca .' veridá d. Veic.úlo. ,

, '"

1 Ka1'l11un Gui:a ..Verillelho;· :
•.....

'
••. :' .. ' ... . • . .. 69'

1 Varial1t Branca '.

'

.. ': ......•... '..•.•.... '. '.. 70/71
1 Variant Verde Fôlha OK •..•..... ;........ 71

1 Corcel Vcnnelho ...•... : : ••. 69

,I. 1 Volkswagen "Azul Diamante 1500, '
'.' •. : 71

1 Volkswagen. Íh'anco ' 15QO ..... � � .. • •• 70
2 Volkswagen Branco' " ••.•.• ; •• � � 69

1 Volkswagen Ve'rde Fôlha •••
'
••. ; •••..• ,••••••

> 70
1 Kombi Verde Caribe� •..

-

•. ;'; ..•.
"
•• ;; •. ; ••.;.' '67

1 Kombi Bege Claro' ,61
' .. '� (

...:_--�_k =:Lru

·i.

; ...,':- .c:

r. I'
.,

"

" .

.

'

� .; ....:
.......� .:-: .

..... :::::

j.

(

; .

- .J- .

, -'

-

Organização BrasileiÍ'a 'Administração de'VedaS :SJç ,Llda� I

, .

. tr·
Rua Tel1ente Silveira" 21 _,29 andar - Cói. 101í4õ9.,

r

'

,

--

Kombi 65 I Volks 65 I Kombi 65 I vens 65 . Jt,orq.lti 70
.

.

Ent. 3.200,00 t
Ent. 3.000,00 Ent. 1.920,00 I

En], l.9ZO,OO" . En( .3.5j)O,OO· . "

I
Saldo, 1:92,00" . !; Sialrlo ,.690,90Saldo 280,00 Saldo 270,00 I Saldo 192,00 '.

Mensais I Mensais \ I' MFnsais I Mensais. ..
' ";I;;��n�j�l:;

,

Volks 70 I ' Konibi. 69 I Volks 69 ) I VóJ.;kSi 617 !�'\"67; •. ,

Ent. 4.030,00 r Ent. 3:600,00 I Ent. 4.400,00 I ,Ent. 3.6Q9j� �Em:. j2,4OU,do
Saldo 432,00 ,

Saldo' 504,00 \ Saldo 396,00 Saldo.324;00 '
.. S1I1OO, 240,9'0 '

Mensais I Mensais Mensais I Mensais : <MensaiS
'

J .". ..':'

Volks ;62 VoIks 62 I Volks 68 I Vólks 63, .

tVolbC6S
.. ,

Ent. 2.400,00 Ent. 1.440,00' ! Ent. 4.00b,00 I Ent. 2.�. '):��1:U�Saldo 216,00 Saldo 144,00 I Saldo 360,00 I Saldo' 234;�: ,

Mensais Mensais Mensais Mensais "MenSaiS, '" ' ..

I
,

. " i .
, "

;

. -

" -.v
,

/ ;

'1

I

I
I
I
I 1.. Opala Azul, 'NOttll'IlO' .. ....... � . . . .. 1.971

1. Variante Azul.",Diaínante-"QK" ..... 1.971

I 1. Volkswagen - T.L. Azul Diamante-"OK" 71

I
1. VoIkswgen - T:L. .Azul Diamante' ... 1.970/71
1. V.plks,,-:,agen. Branco . . • . . . • • . . . . . . 1.968

1. VolksWfl'oo-en, Azul ,: 00 ' ;. ·1.968

1. Volkswagen: Vermelho' .....•....... 1.968
, 1. V.olkswagen 'Vernlelho ' 1.969

j L V'oIkswagen vermeíne - 1.600 1.969
I 1. Volkswagim Bege Claro •..... ..•• 1.969

I 1. Volkswagen Azul' ........•. , . . . . . 1.967

1 1. Volkswagen Vermelho ..••......•. 1.965

L votwssagen, :Qranco ••• '....... ••.... 1.965

1. vCllksw!í.gen Branco .. .. • .. • '1.963
1. Volkswageil Verde. , > 1963

1. Volkewagen Branco 1970

1. Kombí STD - "Vermelh000;B1(.I.1'ieo" 1963

1. Kombi de" Luxo '_.' Verde·:Perola" H' 1969

1. Kompi STD - '''Vermelho-Branco'' •• 1.963
1. Corcel Luxo Coupê BI1!-fiCO ...... �. 1.969
1. rn;:w Belcar - Azul Lua.z • � .. .. • • • • 1.964

� '. J '.'
,

1•.Rural \W1IYS �rron'e Br�êO •••• 1.960

"FJN� �,� 30 MESES
. "

4;. coaNd',AlI'I'ôMqvE1S
•

l; Rnà Jóão l'ilrtó., �
.

....:. FeIre.� _. Florianópolili t

.

I I j
,

I

Rua"Victor Meireles, 32 - Fone 4739

Florian6pOlis � se.

Volkswagen 4 portas - Branco •••••••••••• ,.

Volkswagen - Branco •••• �" •••••••••••••••

Volkswagen - Vermelho, •. � .•..• :' •• ,'•.•••••
Volkswagen - Azul .......•• � •.,., •.0 ••••••••.••

Vemaguet _ Amarela •... "." ••" ••.••••.••••

Vemaguet - Verde ••••..• ; .•••:., ••••• '.0 ••••

Variant - Vermelha •.....•••:.'�.� ••••••.••.•
Corcel 4 portas luxo 0 •••••• '.0 ••

'

.

Corcel 2 portas ." ,,_ •

. Rural WillyS - Azul e Branca ,

�•••••• �

Impala 2 portas - Branco : .. :' .•
' '

••

FINANCIAMENTo A� '30 MESES
,

. .
o,,

,.,LS2E$!ji7§S

�--.-

ESTACIOHAMErtto À'j;JIDA
Rua .João Pinto esqUÍlUl de �veniM He_rcllio Luz -

Fone 4414 - ABERTO DIA E N� I.

1960· I1966 I
-.� .{g

1969

19:69
ll)69
1968
196.'5
1962
1970
1969
1970
196'7
1966

Ü�-.�����Tz�·�i�!���I

·��l.i· I
-

" I"
,:: y.

,

Koerlcn
.

S. A. _;_; COm'rclo • Autom6vels
,

RUI AllJ1iràn,. Lim� n. IOf
Co�ç•. · rÍc!s� . No� Lo;':'

il.: ço�: Mafr.4'; 20
.

'Tel�ne 2937 � 2�'�5 - �.7
Sedan Branco' •.•..•••••.•••••••••••' ••••••••

SE(dan. Verde '

.........• :••.•.•••••.••• :•••••••
Sedan Azul ......•..••••.•••.•••.•••••••••••••

Sedan Vennelho •..•..•.... ' .•••••••••••••••

Sedan Azul ..........•.••••••••••••••••••••

Sedan Branco .........•••.•••.•••••••••••• ' ••

Sediln B'üge Nilo , ...•.••..•..••••.••••••••••

Sedan Branco .....•.••••••.••••• , •••.••••••••

Sec!an Verde Carihe ..

Sedan Beige Nilo •.•..•••••••
,
.•.•••••.• , •••.

Rural A7.ul •••..•••••••••••.•••••••••••••••

I Corcel Br?nCo .' ,'
, •• �.

,Corcel �elge Terra �. ;
, ".�: •••

'

.69
'o' ..J1)15� _

,

Kombi. Ginza •...•. , ••.•••• ; •••••• :""" .': ;.' ••
Kombi Verde Caribe .; .' 0 .

"Kon!bl Azul ......••••••••••••••••• :�••••••••

Sed:m ,Verde
Sedan Branéo
Sedan Azul

.......... ": .

...............................

...... ,. .

Sedan Cerâmica .•..•.••• '

•••••••••••••••••••

Kombi Branca ..•••.•••
'

•••••••••••••••••••••

Kornbi Beige Claro •.•.••••••••••••••.••••••

Kom.bi Cinza .

Komhi Vel'dj:l Catibe , ••••••••• ;, •••

Kombi Verde Carihe • ; • '.' •••••• ,••••••��.' .,�7.

··············�····i·······�··

;l
I

Sedan Branco 4 portas •••.••••• ',' • • • • •• •• •• • 69
Varia'nt Branca .•••••••••• '.,�."."'":'" � •.•• 70
'"DKW Branco '.

69
69
,�9
68
68
68'!

I
681

671
67167
65 I

63
I

631
62

'

�9'
69
69
68�
-67, }

67
65
64
63

69
.66
'69

r-----·--' -�- _. __

ALVORADA �ICULOS�' " .. 'li,Comercio d•.Autorn�1 em gera'
COMPRA - VENDA � �OCA
Carros inte'lr_menta r:evisadol
End. R. �oão �nto, 21

Fone: 4291
1 Kombi Standard ..••.

'

.•.•.•••••••,.......... 70
1 "Komhi Pick-up � ,..... 69
1 Volkswagell Brál�co' •...•.•• ó ••••••••••

' •••••• 68
1 Volkswagen Vep�êího

"

� .,u'
,

••
, 68

1 Volkswagen ,A::z:ul,,; ."'" � .•. '
.•••••,.,/ •..�;.:.�. 65

.� .'
•

,. I'- .' I
' '

1 Volkswagen Verde Bi�'ílo
.

' •.�., •.•.• "'�;";' "," 61
..

1 G ordin!.o' •. , .••• i .. !' " ••• �;'" •.• .' :.•• ; ; '.�' � .. : • "�'. '.65
! 1 DH.W ••..• �•.. ; � e," �'•• '

••.••....
1'
•• ,. � �;. �·.6al·

I

.� ,

KOOl1bj - ÓK .� : 71
TL ..;.. 01(:

'

� .,' � 71
Val'Íallt . . . . . . . . . . . . . . • •• . • . . . • . • • • . • . ..

.

70
VÓ.lksw,agen ............•....... ,........ 69

Vólkswagen' ",' ........ ",,,.. . .... . 68

Esplanad'a , • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • 69

Regente' ',' • 68
Ael'o ............................•.•...� 69-

Pick,up Willys: OK : ,....... 71.
Caminhão Mercedes .; ,' � 66
F-350·' , .•,.;.,00................ 64

'Camil)hão Ford �.� . '. : .•� , ',' ; , 64

�':.:�l é��Pê .:: : :::: ::':::: ��_ ! I
I

LL :'� .ue t ··;;�:-!±:._·.�th._:;����·:=/·�E-=--�'--=-�:=-� I
�...,....__.. .-..·v _'" .".... � ...

--.___, '''_ , .. _ ..

":' ... 1-':,:

)�----,_.-'��. t' , '_. ,\ . .,""'.-.. ---'-'--,:-;---�.
-

C·OM:AFI·�.,.L.S. GERT�-·:.
COM!RCIO DE!�. F1GUEt�

ALAMEÓA ADÓLFO �m _
t.;_; �OHÊ ��

p,r6ii� A �,�iO L� :�
�:-:�.� .. :::�'�'::�:';':::.:".'::: :::: :.:::':: .'� .. �

Kombi .Pie-up •.•.. ,. 0'.' � • '.' .. • • • • • �
Rural .w�nys .' ... - ....•. ;: .. "'� .;:..

'

....,..... UJ!#
Pie-up WiIlys' •• , ••• �:� oi ••., �. � ••

'

••• :�.:.... �
Aero W� ·"la .....

'

.••�'. � ,'. ,.e " � .: � .,,'., � • � �'
Aero Wfi4rs .,'., .. '.:. .;;.., , '.�,�, �
Aero WillYs.· ,." ,.,. "; , .• '.-....... ��
DF�O Bel�' : ; , ; ••

, �
� .: OI" •••• ".............. ••••••• �

Kombl ..;.: ... ; .. '� .• ;'. �� •• ; ;: .• �.� .. ; �,':'.".;'I'�':" ..

·

'Simca· �-", �.:�.�.;.'.'�.�� '.,•.•. � ;, " �

,Opala 6' cH. l� .'. i ;. , ••• "" ••• ;� ':':.' �. ��
Opala· 4 ,.ci�-.•. :. ':: � .: :... ,

••� � ... ;.
�

� ••,.�

l
JK Teto Vin,il •.•••••••••.. , .• , •••••• M • �
JK �eto' ,Vinil :,: .• � ..•••

'

••• '." .... ,� .• :,••
-

.... ',' �
Mro e' � .'�.,." �·.l .• � ,,'.'�'.". �_ ••• ..:..... 19Q8

. .Aéto '. 196$..••• � •••• - "t.- .'�.,�;..\.,•••• ., I! �,
.
-' -

.. -,�---_._--

�.'.

BO'E"P·"�W,)--�M';S
..

·, A" ,:." I

. : ·IIa,II: !_•• ::�.,.�""��.: ,
_', .:

:ti;';'��t:.;r�= -

-

.

Fina;ncla-m���' �té 31iJ"!Besês
.

I ,,1 ,

VOlkswagen, -:;- .9Fi, �:,:.:
�
.. " ;��Volkswage_n -:- _BriI;nco Lo�Us .' ;, ,. � • ,:,' •• �...

Volkswagen_ - Bnanco P,éT,olà_ .;; .... ;. :�'.. ,.. �7
VoJkswageil � AZul ��1 •. :. �::•. �. �.:; •••• ' 1007 :

Volksw\lgen',,1.;. V-ermeihQ,:'CereJa,': .; •.•• ;. '

.•• o Hn,Q.:

:l Karmann<Ghia,� yú��m9 �9lip.'(�o � :...:. /.. l� I
�:�!::�" .' '��:��a'�Ôil;�'� ::>:-':':": :i�}:,: ::;.;�: :�: � ".t:��
Opala ____, Ver'�e ÀhÚgb1 _, '4' ê:<stí:F; : � .-.. .. . 1%9 '

Opa�a -'- V�rde Anti�o;� :, : c.. �uXo �:
'

.. � ...
'. 1� f .

Opala _:_ Belge Lidó":::" 4 e.-'Luxo. ".:.;, ,;, 1�9i'iÓ i,'
Opilla � 'Az�l .: .. ,.. '.·;t.'.. ::.. -:, .. .' ,

...• 'üno c,;
Corcel GT -::- Brancô êom ,T�t� Vinil

.:...... li}�9 TCorcel STD - Branco � "� po:rUis,........... 1969 t'
Córcel - Beige _,. 4 portas .:.,.... Luio _ .. '. • • • • • 1969 i

"

Itamaraty Prata L�ar, Met4l�ço' .. '-� '... ;00:7 ':;'Aéro WillyS - Matron Câfét •.•�.:.; � , �966 >
DKW, '-:- Belcar' --:- ,�ul'; , . �..... é••

'

••

,'
••• "", 196,6 i:! i

\ . ",1
1'".,

r

, I

é' . :C� > ,RlMos,- ;.5. A.
� . ". ," .', COM�JictO ;:e, AG,&MciA:S' ,"

.. :Re�cteJo� �i�' .vQÍ�Wag." .

:: '-_ R�'�"ce.; .�'�o;·.:l:466'",,:, E5t�rto
Vól�wage'�'�dan ,..:".. Aztir>D.iàinaJ,:lte '... . . . • • lM6.

VO�g�# �4aIl 7'B�n�: �� �.�........ . ioor
.Vol.ksw�gen, .�qan .,...:. 'yél)llélho,_.\.,;-:(�, � ...... 'l.Q®
VoIkswagén �'dan':;"" �ri1e Carib.e ,; • ; .. • .. • '!00;8
.volksWcl.geri' Sedan � Bra�c:o' '.:.;. /.'i>.; .... · i�
VolkSw'àgen\Sedq� ..,... 'Vezmeiho .; .'. ;'.�.... Í96,9

': Vol!.{s'Wâgen 'seda�' 4 portãs '''''':' V-etde Pinno -100g
,Voíkswagen 'Se4� ,...,.: ve�é' Fôlha ... ,' ....:. rom,
Kombi ,Luxo ':_' Péi>Ola c/B€ige' Nilo .'

,. " " ·1'968

I
Va�fant �'Y:e'rm�lh/) Cél-eJ a. :_,; ... : .• ::: :: :.� 100.D. '

I
. Fmançiamento até· 3{) �neséS' .

.'
" _., .. ' . ,____.,_':...

'

. ., .'. ',":.. : ',. '_��.__ ' .1 :
...

I

'I

Indústria, Coin6...qo, •. Repre�ntas� Ltda,
R. Cei; Pedr� Demoro, . .1.787. '- ,End. TeJ. "M"depi�'�

Fone.6453 ,;.... Estreito _, F'loria'nópOlis - se.
Tacos -fiÍeteados

.

,.

Taêo,s. seleci?nados, .

-'

"Mât�riàilLde Q:Jil$t.rqç1jo
.. , "���.�;>,:" ..

,, :',:'; .

Comple� a
..
l>�l�ia

.

de ,sV&: ;cas9; \' / '.,.'.
••

· ...f.,. , (,,'. c,'
, .' •• ·t/.

. ,�. p�,e C9m' el:eg�i� ·;e� 'tac9$\ '''Madep�so'�
,

,. ';.,', Porúls -ttàb�dá� :
" -

.

'.

'\
"\I. ' .?, .,' ,. ··r '�'. �

J>
• >"', •

" <,
' ;",'. Arm�os iefubutid'os ,�:��',:, 't�;;'

, 1:'-.' '. >, '". '"
_,'"

..
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Diante do momento polínco de Ellumenau que atrai'

a atenção de Santa Catarina, �'O ESTADO", através sua

sucurscl de Blumenau, manteve sexta-feira, conteto com/ ()

dr Hélcio Reis Fausto, presidente do. Diretório Municipal
da Arena de Blumenau.

O ESTADO - O que é' uni homem de bem.?

Dr. Hélcio - Esta pergunta já foi respondida há mi,

lhares de anos .. Ontem e hoje' não é, diferente. E a res

posta seria então assim: "Meu filho, não mistures a re

preensão com \) beneficio.
Não acrescentes nunca- palavras duras e más às tuas

dádivas. í-or ventura, o orvalho não refresca o calor

ardente?

ASsim, uma palavra
A doçura das palavras

��� Arena de Blumenau define' seu
'

,c o m p 8 r t a m e�n t o político �!�'�D����!�Ç�D����S:
TRANSMISSíVEIS (IV)

doce vale mais, que o presente.
não 'prevalece sôbre a própria

dádiva '?

Mas, uma e outra coisa só se encontram 110 homem,
,

justo.
Ü Insensato censura com aspereza, A-.dádiva de um

indiscreto resseca os olhos.

Antes de falar, aprende.
Interroga-te a "ti mesmo antes 'do juízo para que não,

mu'ltipnquem as minhas ignorâncias,
.

E eu não caia diante de meu adversários, e se escar-

ncca de mim 'o 'meu inimigo. ,

Preservar-rne-ei da cobiça- e da intemperança. 'E para
se cre� na minha palavra não será neeessario jura".

Assim pensa um homem de bem. Tudo isto está na

Eclesiastes:
-'

,
'.

I ,11 •

O ES'fADO -, Arena, no sftU eJ'ltender� só pode ir?

Dr. lié1<:iQ' - -Meu jovem Jornalista, você como tôcla

juvemude que nos cerca 'e, úm vel'dadeiro saUimbànco. '

.t' Ui:". dê um extréinÓ
.
ao outro.' :Mal' saínios de uma per

guma de moral e já m'e entrall na p!)lít�ca. E pior na poli
tica parLid�ria: Mas, como entrevistas é entrevista, va

le iudo. A Arena, só pode ti'? Erei mais' além. O Brasil

só Ilode ir'. E a Arena o �judará: E�quanto fôr viável.
O ESTADO - No ca� da Prefeit.ura de Blumenau, a

denúncia contra Evelásio Vieira partru de um eleitor do

MOS. Num abrir e fechar de' olh'os, houve en�olviment<,
da Arena: ,Onde está. o x da' questão? .,'.. .. . .

Dr. liélcio - Não existe' o x da, questão. 'X é uma

incúgnita dr:! uma equação. No caS() 'não exU;te uma' ;incóg
'nm., existe um legIslativo; no QUal';a Arén� é majoritária
de l'O a -J.

'

,/' .', ,;:'�. ,

'Na guerra psicológlc<Í, muito elli uso, há ur'Í1a frase

que diz, assim: "'Quebres as bases morais dê um POVG e o

êOltLjUJ..:itaJ.-as 'sem q1'1Jja�". Alguem ren'�óu com a' AI'e�a
de .l:Iluménau a mesma c,oisa. Mas,' como a verda�le fala '

mai� aHo d? que a astúCia, breve' o povo entendeu qile 'se

\ .. ,'a, Aren� é lÚ,ajor�t.ária � legisl,(ltiv'�, foi o prpp_rio POv?
� , que assim qUIS. E, se a este leglslatlvo, cabe a analise de

:r��'''.<
" , � '��::�'I;�:������:�'��r:iJ::!��B'�i��:!��\::��;!�����:

.

dar as regras do j,ôgo ? '.

,o ,ESTADO...,.. A esta' altura,. a opinião pública (blu·
menallCnse é brasil'eiro) :está comovida. O prefeito v,ir.ou

" v�ma. Os yer'eadores, mesmo estribados'"à I�i, nãocpo·
derá tor'narem-se maldito�'? Ç.orrerãQ o r:i,sc:o?

Dr. ,Hélcio � Permita-mc. discGrdar' quanto o uso

do têrmo vitima. Fi possível que- se' vItima existe, no m'O'

merltu; é o poder 'legiSlativo q�e diga-se integrado po'r
'h9mens do mais alto, gilbarito que-lutam pelo bem da ,sua

comunidade, e não recebetri. i:emu�eraç&(j alguma, mas

'

..

1-,
-.

11
I

l' IfilonaLde Contas
.i I' ��,s�$S'�O:��i�à .a 8 de [ulho, Q ;rr,�bu,n� de Contas

:!; dp Ji�t!do; �b ,�iPlr;esiáê� tl� Çpnselheiro ': Nelson de

Abreu; ex.a�ip;q�·'l,27 Pl!'qCeSsos .. ESijyctàm presentes os

) Çonselhei,ros Nil�o� !Jc;sé Oherem, Více-Presídente, Vicente
� João ,,�ilJlei�er, �poldo Om:o, Erigl Nereu Corrêa de

Souza, e' .QS'.�uditores COnN,ocadOl�, RauJ Schaefer e Carlos
\ ,",

�: Bastos Gomes. Presente., também, Q Procurador Geral da

« Fazenda, WilsOll Ap��'m.�
"

"

, Os expedientes e�allliA�dos' foram os, seguintes;"
'

Teremos hoje um assunto por demais interessante e EMf'ENHOS SIMPLE.S
" '

importante, ou seja as doenças; coqueluche, difteria Coletívos: I ,:_; ,J,ulgados legais na: forma da instrução

(crupe) e tétano que podem ser evitadas por meio. das =: Rôis n� -::- SS: 427i; 4�6q: CEE: :1108. SF: 3861), 3917,

doses da vacina tríplice. Três doen,Ças que /continuam- 4134, 31)84., STo.:: 4;151, ,�. SSI:, 41�, ,4142, 4144, 3946,

,mataIldo crianças em nosso Estado assim como em t<>40 ..� 4145, 414Q, Jzl50,;�l�. fW1EG: 4347, 4349, 4251. PG:

o _;aís.
4312�. 'SA: 4;:?�, �- SJi: ;4ll0. SESP:! 41'l�. :e_GE: 4105.

O, nosso enfoque neste capítulo será a coqueluche, DEE:' 4V?·. GRf-Pq:' :4309. TI ,_L.' PEAMEG: Rol n'?

as outras duas doenças serão abordadas
-'
nos prôxímos �' �349:. Jul�aqa: leglll o. em,p;cnho ri'?' 43.;\,' Devolução do

artigos. Coqueluche, doença causada por uma bactéria; 4� empenho nv ,18, 'Pé),llé!;. estp+-llo.,' c,.

Bordetella pertussis, que afeta a traquéia, os brônquios t�: EMP,Ef:'HO, P!?'R ADI'ANr.A�EHTO , '_
"

e os bronquíolos. 'A t�ansmissão é feita pelo contacto ' Responsáveis., ,olul'gadas, legais' na forma da instrução
1

direto com indivíduos infectados'; através das gotículas, de ," - Prereítura ,MuÍllclpé),i 46 Concôrdía," Prefeitura Muni

muco e saliva que elimina, ou índiretarnente pelo contacto ;' CiPâi,:de'R,an,cho, QlJ,eini.�do" Prefêitúra Municipal de Trom·

com objetos recentemente contaminados, secreções. A budo Cenrtal, .' ..' ,

transmissibilidade se dá na fase inicial
.

do período .,' DESPESA, Q�Ç�ME�T�RIA. A LIQUIDAR

catarral, antes da tosse paroxística, a seguir vai regre- i: .

, I�teressaflos.;· Ju!gados legais' na ,fperna da instrução

dindo, até ,tornar-se quase nula na 3a. semana aos con- ,'� Vv'é),. Jos� WàçILC.htlr��Esteio Engenharia e Serviços

tactos menos íntimos.
"

' ""r Técnicos I-Ú:ia..
......' . , .

É doença comum no .mundo entre as crianças de. : EXERCrCI.,oS. IFIHQO�,
tôdas as raças! A incidência é maior no fim do inverno .e �, Interessados: l �. S�restados' _l.:." Osmar Klauberg,

no princípio da primavera nos centros urbanos. Na zona 1 Alfce,; SjJ;V��J;a M;llF�F�',r:, "

'

..

rural não há incidência 'predominante em determinada PAGAME,tfrO �E:! V�"'(HM,��TOS . ;,

, estação do ano. O homem .é o reservatório,' sendo.a fótJ.te ',. ·lp.te:ressadÓ-: l);nc�íllinhado, à" Secretaria da Admínís

de infecção as secreções das mucosas da laringe e dos trã,çáô '_:;;,: i}sfu�f,Íi>ti�;. <:' ,:'
' r<. '

..
'

brônquios dos indivíduos infectados. casorres .. cmÇAM'EN'tÁ&JO,S
.' , ,

f

A' coqueluche ocorre principalmente na íníãncía, .. <. ,�pte:;k�adô.s: �4igâ.40&(1,égais .n� forma .d'!. instrução

;P:�l�e;ta���t��C��:��i�am��e:�:á ;:ssc:�n�:p:::�{��sd: 'e" 2���$� :�i.��ii;.:::!�7l1:2,7i. SEF-14-6-71/232

são chamados atípicos.
"

APOSENT..A.:l?9,�lf>·',,:, .

'. . '.

A doença confere imunidade definid� e prolongada�
" fi,lte.t:tlS$llgoS:-_:! .....,. ·.]:ulgôlrdQ legal Fl'a forma da instru-

emoora os adulto� expostos ao/contágio possam', às vezes, Çã'o ��J1{S.�"J·i �yes."U'.� �voiução"à:;origem - JerÔo

sOÍ\er um segundo ataque. A lentalidade é mais alta no
' l,1itliQ')�o4pi,gll.es, :,G�ei:in_�,,�aleaflale. II!' L Eneaminhado

sexo fenúnino, em todos os grupos etários. Na profiláxiíl à Sútetarla� d,a
.

F.â�nd,a ,� Altainiro' LuTh Buchele '

, recorn�nda-se com êniqse, a imunização ativa de todos ps ÀPOSTIL:'Á::""'"
.

.

'"'' ..,

. •

pl'e-eSCOlares suspepit'íveis, devendo-se' empregar a vacina ".II;ter���clclS: -�""7, Julg;adbs lega,i3, �a form'a da ins-

associada com os toxóides difetéricos e tetânicos. A trução ,';:Josç W�'.\ç�ri. f:$o;' in ....:.:' SQbrestado - José

primeira dose 'da vacin'a; deve ser dada aos' 2 meses 'de
'

j: ,�r��., '$ i+�,., A�Ocadó �';:';<;Zenai4�; Mària Schmidt. p.

iClaUe,. vindo a segunda e a terceira respectiVamente ao da C9sta. 1,' .,.' :'c""
"

39 e 49 meses de vida,'A um ano e 6 meses nova dose CQN��I,;�� �',,>' ;; " : .:, "

'. ;

devera ser dada, assim como entre o 39 e 49 ano de vida.
"

'Intel"eS$id�:;I'� Rps.t!\)ndida iJlos.têi'mos do-voto do

hecomenda-se aos 6 anOs uma oUQ:'a dose' da vacina rrla.t�r:'�: �1llPtêsà, ?r.�é'i� &rtas<> L't,�., II .
.:.... Adiado

triplice.
Ó

. julgalÍl,e'�to:':'_' f1:e!eitqra! ,Municipal- de'·Sl'ilra.,
.

Quando uma criança é âcometida da l'dO€nça deve' ser �L,IC'1'�Çc4Q;':, ,::: :;' ,'t (.'.' ',;,'
.

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

" �.

afastacta os snsceptíveis. O pé.ciente se fôr escolar, deverá '" "Intçre�g,�,:: pé.i'el.'i<#) f;l�', {órtna:� do'
I

voto, do rêlatQr

, ser isOlàdo, !rindr>almente' no período de' transmissão.. -7-; Cpnt�d.()t .�l',l,. q,ó,�Íi�o.. ' .. ;-',

Se as coudiçóes de tempo' forem favoráveis, não reca- D�VO.L!JÇ:J,iO'" ;ç,�ç�Qr,': ,

menda-se o isolamento, pois que o contacto com o'· ar ".'
"

IXiter.'S$�d.,O$: o .. 'Á.�tbr�,çl�, ..... ',�. ,.C., Werner Enge-

livre é recomendãvel. A adição de antibiótic� do grupo n�ri�í : �n&t��t9t�' :��ill�r:4 H.b�tacio:nal Ltda., Cons-

:, da!> �teraciclinas e cloranfepicol, no· inicio, da doênça; ttutó�'�rooilqes.: ��.�" ,ceilÍ?trUtor�'Dá! Bó Ltda.;··
,

em;úrtam o ,período de transmissibilidade, mas não 'me>- BA��CiTE§,
,i'

.., - '.1, 1
I,

,

dificam de maneira acentuada as mailifestaçõe;> clínié�s� -, :
.

ÍI1tçre�4ós; , �lirits,4.dO$ � Maté�ade Carlnela

",""Quanto ao problema da ,aplicação cl,e antibióticos" qll�l� b·ú{nf.' ',; ;, ' ,,'F ., .... � . ,.,,;,. ,.,' "" '� "

deve dar a 'palavra final é o íuéldico, sempre átUi� PR�Ror.�(Q ,�,'�q,' _

as peculariedades d� cada caso.'
..

,

:' .� ,In.�e:��ssadps: .� .-;-:- J;>ef�rüIa� -:; '?refeitura MQnicipal
A Educaçc;io Sanitária do pÚ)Jlico sobrctudQ dos pais ,de C,;lCimrna,' V. � DetérlJiinada _�', averbação nos 1�3is.

Ide lactentes, sôbre o período que representa a coqueludié' uos resJ.:!.CÇ14vos "'"'i Go�tt'4,tora São Luiz Ltda •

e as vantagens da imunização nos primeiros meses d.e PI:NSAO
' ' ,

"�' '., ",

vida,é passo importante na prevenção da doença. IiitCtessaqos: Jqlgad.o, '�egal na :fol1riâ da �ljstru�ão
-:- 'A1�aro y.,� iNe'\(�;;.,:

'; ,

CONTRATOS" ',,; i.' :
.·i

.

.
�OCAÇ�O '9�, :SE*ViÇ� -, "..

.

•.. Intet�,ss,ados;'. t.::- i�b�stados '.:_ �ul .

de Araújo
San�o� Fillio" Osvalc;lp y /.: Olivêira;'.1I - Avocados �

" "
Jqsé C.' Gevâerd;: . MW� ,da &aça, Duarte 'Vânia B

_____ ,_____
"." . v�e��a, d.e S�llia" �sÓ�'�.' ,qé ,�Iliiuro, �eide 'C. de sótt.za",

;,."",�������iõii ...���������������������������� Nllton ,.).\1.: �antiag�:' ),\1iXi,iuá ROcha, .'Otávio M. Ulisséa

c�lio .).\t�iin}},Q: ifa�ii�ií·.Ja�à.,C�m�n.�us�mante, Líci;,
F; ,SllVerr-a� " r,IQra, N,��,:�,����e;

. Êls,op! 'T� Pucei, Ermes

� " �,��elifÜr.��" ;i', ;/�',,:i;�f., ;':."- .'. ' :' ,,: .

��...,t:>:'i4�AÓ;'.· �: :LAC,:ÂÇ�O,DE, SER!Vl�ÓS '

,. i�S�;�����;��:';�·,i�lã.
, ',;Í�:#kí-�;�a,��: �ilfuig4dd:' na "f.àilha' do :voto .. do relato�

"� :é,Q;n�\i1hl'� "SIÀ:'i: '" '. ,,:,;,.; < ';. . .,'. j,
A:RRI:Np,6:-M'EN'To. ',.; . �,;

, , '

•

", -,"._;- , .. " \-r' ', ... '.) '.' 'f' I'

, Interessâclo:
'

Sobrestado; _. Vitor C�los Nauck.
tó�viNIOS,

.. ', ",'

, Jnt�reSliados:, i,7' DévOlüção'). ' orig�lll - MiniStério

da, Agric�ltlpta �''1\éa;esc e 'Coop(lrativ.!l ", Regional de

lVIecanizaç�o d�' Agr!çul�4tf!;.é TI .'. - Sob'resta.dos ....,..Coope,
rativa' �rí.co.lit ,Mista yale Umdo dos Ce4ros de Resp.

" l. Lt�a.,. C�opel'ati��, ���Q��;Mjsta -;.Jur�ti Ltda,., Coope
l'ó;lt�va· A���eC4l!l'la :de . O.J:'lea�s) de }tio do' Oeste, Coope
r,atlya �e,cI,tl'�ação 4e f90 Ne��o dé Resp. Ltda., Servjço
4e A�1St�ncla e Se,g1,lr� SOCl?JS dos Eeonomiários Fun

<l,ação C(l�!ll'�l),eÍlSé·;de -�.q�de e Fundaçã,o Médico HOSPi.
t:I�at Cat<!.l'üfcilse'cSilrçlicato, do�":,Tt�âlhà.dpres Rurais de

Bi?túve.r�i C1!lleH� :No� 'f:re�tO; �rusque .•
LfCrF.9)ES;., .'

.. :
'.

, ..... '

'

"

-

'. ,,_:J,nté����p,s: J;úl��4?S l�g�is' ,ná fo� <la inStr�Ção
'. � ��peç�"!����t�; 'Ofigé�, l1úmero :,da', lidtà�jo.'

'

impor
tâne-tili a<J,JUd�c�tülo' "?:E'i?l,' J42\,' €t$' 3.,138,00, Machado
� Ct�! ,,���sÇ.;;' Q!f, �t:;,ti �. 900:,00; cQnierdal Equipa�entos

, Ltda:� PJ<;' CJt4'
.

Gf$' ·l.,724;$:);, A,tmazém dó Povo . Els�n
.' J�.. R,tqs, ,BIi�'é!ri.oP: e .Çi�.' pca, ,,1260. C�' 2 548 40 :Éugênio

_

.Fritsell� pec, :tU;, ��$; ·i.(U�,84; Spring�� �f;igeração •

.

(CON�RA1i():;'LOCAÇ�O,' P.Rtll>!O" _,!
'

"

I

, 'fnteressaqos: l' ,'f- Julgªclo l.egal, - Vva.' J�é Waldir

-Chetem� n �:Sobrestado's �'Adtllina Sc�ravônato lmobi

,li:ária,'Acl1il�s, Ltdq.,':;W.j.l.l:y, RothembJirg. �iII ..... Adiados
" " ���tê�ic�,,:Wriêiâ�\.',� �: 'Y�n;ki�r, João Risson,
�ons�ut���t�, �orl\é(!e�or�' 'de' :t;iatériais

.

ttda.
,PRESTAçOES �E: Eo,..,45.'· ,

.

. ;;', ,;��pons�v�i,s: ,J,úI��ci,�' l�g�" +; L� Tolenfino de

��a: J:uatei: M, ::�gO?� , Genàt& Baitan�, Ib Ligock�
y:leJl'�) .f�dl'.�?�l lJ��,:�,�n .Jaime, CfíndiqR :!;tocha, Haroldo
P: Ped�j1:n��as. Henl'�q�e, Be:tenhallset, :Delurcles . Medei.

r�s� �Jl1;�;�Z/,�: Riig�f'i 'lY'�,tón'MqD;pél 'Souza, Armildo ',E.
L���; lJa,':lr�,S. ,,$'p�res,,,, 'J�a:re� .�L' Rigon, Haroldo P.

re.d�r1l.e�, ;Lu,Iz • Ir
. tolentÚio" Souzil; Jesé Laime Rodri

gués; JU'il;�i. �e 11::, >�ig;n�:lielurdes :Medeir�s, Juarez M�
'��o�, Jo�é- �a��;)r.d �P9iigués, Luiz Fernando T. Souza

I

" ",' "

._' r..'
".' ,"'e 'O'",� ,.._ '0;;" - ir;:�.\; " �. """." -..

_

,I

,':'I.. .:.
I,�

•

. ;',,�";;',':""'mIAD1(,'
, " ,Vend,�s�',urna: �sa '.,sito ':Íla uig�. p;róXixOO a ponte.
o . p�eço ,é: ,bá:dc)'aQa:"í:oosl�w, Imormações Rua Antop,io Go-
.tlle!l'l; '86, ,Sr.' �fll'd(h _

'

. ,

�

14-7 • 2tl5 hs" - Brasil x Tchecos

-18�7 • 15,00 hs. - Bras�l x Iugoslávia
J

2l·7 • 2I,15'hs. - B��sil x Uungna
'0, 24-? • 17,00 hs. - Brasil x Paraguay

.

CanlílRi6
"

FI'orianópolis
I'

I

, '\

nada impede que sejam agredidos de forma irracional
pelu simples 'fato de cumprireni o seu dever.

'Nao, os senhores vereadores sairão engrandecidos de
tudo isso. Saberão cumprir o seu dever que no caso do

i1J1peachrne�t ainda é prematuro para sabermos o desi-

derato.
-

O ,ESTADO - O episódio da Prefeitura de Blume

nau, se bem explorado .por facção contrária, poderiá mi.

nar as bases arenistas?

pr. Hélcio - Esta pergunta eu a desloco para uma

extensão maior: ao Estado e à própria Nação, A Arena'

(é o fator social de equilíbrio pana a nação brasileira no

momento presente, quando lentamecte vai o Brasil sendo'

cercado de, países com tendências para blocos orientais.

Uma coesão monolítica fará com que a nossa amada pá
tria encontre os seus verdadeiros desígnios políticos sem

paternalismos estranhos ao nosso meio. O, MD� é peça

importante nessa ansiosa procura para caminhos rnelho

res, uma deve-se ater às regras do [ôgo, Que cresça � o

nosso -desejo. Mas que cresça' em grandiosidade e não em

contestação. A. Arena de Blumenau sabe da sua parcela

d� re,sponsabilidade no todo nacional e:manterá sua posi
çao para tranquilidade social e respeito 'entre todos.

..

O ESTADO - Ped-;:'ini sabia o 'que dizia?

Dr, Hélcio - O 'deputado Nelson Pedrini é um, ho

mem inteligente. C0!ll0 pessoa,' e 'particularmente, sempre
mantivemos total éordialidade. Como homem de partido,
o deputado Nelson Pedrini sempre se houve com lisura e'
bom senso. Prefiro crer· num êrro d� imprensa do que

na \'eracid2de de que se propal�, pois a ser verdade nãó

saberia o ,que pensar.

o ESTADO - Os líderes, o�de. estão?
Dr. Hélcio - Liderança e poder se exerce, Não se,.

espeta. Se existe líder, êle tentará somar em sua volta, e

manifestará a p.ressão/ de seüs liderados. Se a liderança
. gera poder êste será exei'cido em favor dos objetos colí
m'iLios, No caso político de Santa Catarina, posso dizer a.

você .,seUl mêdo de e_rrár existem muitos líderes. Alguns
",calados, porque é sua obrigaçãQ de lider, calar. EXistem

líde�'es falando, P?rque. é sua obrigação de ,�íder, falar,
.

Mas' existem líderes e, na sua mai\Jl:ia pensando, pois
neste momento é seu dever pensar. ,

,

O ESTADO' - A Arena apoia o governador Colómbo

Salles?
.

Dr. Hélcio - F:alamos em líderes e poder. O dr. cá
lombo Machado Salles detém o poder Executivo do Estado

e telll a sua diSpOSição os melhol'es e. os mais ativ6s '.

líderes .<J.e Santa- Catal;ina. É sp convocá-los,

Conheç'O n0SS'O gÓVernàdor� Respcito-o como homein

de atitudes. E sei que suas atitudes serão ;;erenas e racio

nais, ft. Arena."é seu .eartido de orlgem; e lhe �erá leal n�
-�""nie(1i'da dõ exeréício- certo dó poder, 'l;ambém ;; AreM'

lhe seri. est�io' e cons�lheú'a, se' desejar: na exata pro

porção de suas dúvidas, A, Arena, enfiJ;n, tem' um imenso

.
'caudal de ·cérebros, fôrços, vivência e compreensão para·

.
oferecer ao engenheiro con:strutôr tôda_ a argamassa ne,'

ces·sária. \. '

Que ninguém oculte, as verdades ao' governador, que

não filtrem e�cessiva!Uente as informações para que êle

tenha a exata côr e pêso das ocorrências e possa medir,
pensar e resolver. Isto é sadio comportamento ca1arinen-

N' f'
" i

se. os con lamos no bom, senso, honestidade e desejo
de 'servir' do jdr. Colombo Machado Salles.'

/

t.
".,

W{'.

'.i'�.�
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, .

.ALUGA-SE
Apartamento no centro, localjzado à Rua santós ,.Dú.

mont, 12" Tratar pel.o. telefone 34-47, som�nt� no pedodô
màtutino.

/

I

I
'

,28..7 • 15,00 hs;� Brasil x Argenlina
_ ,�

.

,31.;7,.15,00 hs. +- B'rasil- x �rg'él1lina

"

'.

Via :Embratel'
-"

'-

I""

.,
,

'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOCI SABIA
IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTOA. QUE TOMAZ FABRICA O IrfELHOR EM

F Á B, R I C A BALCÕES FRIGORIFICOS, GELADEIRAS
RUA SÃO JOÃO BATISTA S/N. , COMER<!::lAIS' PARA BARES, AÇOUGUE"
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LAÇOES' PARA BA�ES E LANCHONEXES,Esportes II
SÃO 'os ,MELHORES PORQUE TOlUZ

GARANTE' O' OUE' FIZ:,"

,1L.

.,_.

,

.tK

• l' •

-Iguelrense emérica venceu
I

continua lí er
Améríca e' Figueirense protage

nízararn, as tardes de anteontem,

no estádio "Orlado Scarpel1i", 'um

[ôgo bastante corrido, 'mas muito
fraco técnícamente. As duas -equí
pes perseguiram a vitÓTia palmo c

"I,
a I:yUmo, apresentando mais de

fei'to' dos' virtudes, .. Tal' como

tava- aberto o €SGóre.
, I

O Figueirense "reage, p'YocuTando
o empate, Aos H minutos houve
tàlta de Vado em F�inàrido, q!le o,
apítador 'acusou, O mesmo Fernan- ,

do encarrega-se :de' da' cobrança '

e" :

o fez com acêrto, 'Iançando-a tren-

te' a meta de Geraldo: Saltam vá

rio� jogadores de ambos- às lados'

e a bola' toca num dêles, entrando,
com Ladinho caído e 'G8raldo -fo-:

o •

' .'

ta de-ação.' A,' torcida .vibra, 'mas
Y.

beça; numa falha de Jucel-y. Logo

após � ó "gol foi expulso Cláudio. 3

alterações .veríf'ícaram-se no 2,0

tempo.. Veneza, LiC'3. e Almir, aos

lugares de P[1ulo'Cés)lf, Vado
."
e

'Joea, .respectívamente,.

: .. r
!

,

.

a an o e ca eira
-' �

,

" ,

...... ;., 1.0"

, ",' OS' MELHORES,
...

'
.

quando enfrentou o Avaí, a; 'quem
'derrotou no turno em pleno "Adol- ,

fo Konder" 0S times .. rubro da'

';Márrchester'", acorreu em. moítos.

defeitos, 'porém mostrando' u� rô-'
'go 'pratico patente que sua fôrça"
reside' na linha de frente, agora re-

'forçada pelo ponta direita Marcos.

Todos combatem com o máxrrno

de suas 'energias, ,pensar de nãe-.

'serem .de grande velocidade. O '

meio-de-campo é bom e ,a zaga

melhor, " Quanto ao guarda-valas
não é gr,'3.nde' coisa, No gol de

,Cláudio, falhou redondamente per
mitindo que a bola o cobrisse.

Quanto ao Figueirense, houve-se

bem no inicio, quando responàeu

,\
,

No yéhcedor,' gostamos dos dois

z�guêirps, 'dê área e dos laterais.

'l'EámiIton 'foi, o melhor da meia

problemas que afligem, nosso: ' ,m..

, teb'o'l 'e as sugestões, que- .se, pode
'rta.m 7a:li)Fesentair para melhorar, t:u.
,id€l; muito "embara', reconl\lega:Qil.QS
,qA:i.e' muito já �QL aHngilfto, �0_N1 ,;��

equipes , melhorando Ql:j.stam,tne" a

,diS€j,p�,inao idem ,é os estados com
.. melhor , �pres,entali)_ão.',', Co!,!-ver§la:

,', mes- adnda, ,eu e,p .Iberê Rosa, ,a:go'�
_) ',r,a ',comentarista, ,ex;-- técníeo da

equipe Juventudtna;' �OÇo, real
mente de qualidades morais, e.

téenicas 'conhecidas nO Estado e'

rora '�la, ,e qÍl� ca-iu' da' chefl,a
da ,equipe do Juventus p0rque a·

legaram que er� bo� demais' pa,�
ta, os latletas.

' Função d.everas és-;
pinho'sa essa de trinador., Ou' se
faz bom contra�o e por e�qfit,ohl:a
hOi'a de assinar, ou 'embarcam e111
"canoa furada',' todas ,'3.S vêzes.'
, lberê, aliás" fagou pelo excesso
de amizede e lealdade a seus atle-'
tas e dir,stores, 'mas não fbQ1,entotl
Ia inqisciplina nem deixou de cum,
prIr, seus deveres pois não pOcieiia

, er;a" forçar os atletas' a treinárem,'
quando exigiam o prometido "lim:

.

bicho" 'por vitórias conquistadas.
I: Pois é, "um bicho de Cr$' '60.00
der:rubou, urn" técnico, que' caiu
quando a equipe atravessava '(l su�

melhor faze e vinha de Vitórias

segUidas. Não compreehdó mes-'
mo os dirigentes. Em Lages,'outra '

'\pI�,i�de. de arnJigos, bat�thadores
'

,

do_' -esporte, capitan6fldqs por Ca-',

mar�ó Filho e outras emissoras lo

cais. E por êsse Estados afotl;1,
onde quer que haja uma emissor;:t
de tádio,' seja, de Cac:;ador 0\,1 :B:russ

,

,

que;, Itajai ou, Blumenàu, Tubfitão .

Çr[�ium3J, Join,ville, Florianópolis,
lá 'estão em sul! t:rip.cheiras, ,

os

homens que movimentam .o esporte
em nos�\ terra, brigam :qlesmo,

.a])r:eseF1tam sugestões, incentivam
'

p,]lÚ,ibHcó ,e muito se deve à. êles 0-
.

v-.
.. .�...,

� ' ..

',s,14Gessº de muitas empreitadas.
.N:inguérn, mesmo .pode prescu't-"
dii' do auxílío da,crôni<;<1,'no es.,'

1'Jo.r�e. Nem mesmo osquea como:

batem, deixam de, reconhecer isto..
'

Ei ur.nà fôrça atuante, diE��il mes-"
�? de ;>e1" destr�ida. :Falta so

mente, um ]lOUCO', mais 'de uníão
dé�s� crônica e então, ela será

imb�tivel e uníca conseguirá 1:e

'S0l:ver de, fato, os problemas de

nOS$0 ésporte, profissionàl ou ama

dor." Múitos desconhecem, mas'

��àbalha"se
.

muito para o desen

vOlyimento do esporte em Santa

Cl1tarin,à,. nos municípios com

su�s comis:"ões MunicipaiS" de es

po:r:te, L,igas' Regionais onde pre

sidentes às vêzes f,'l-zem as vêzes'\

'àté de' tesoureiro I
e secretário e a-

J

té bilheteiro, coli!.borando com a
, ._ /

FAC e FCF para que o esporte
'c'resçÇl. 'e 'não viva de ,esmolas, não
fique desnoi·teadô. Pode faÍar dê
cadé�ra', quem coribece, o trabalho

,

' r
,

,das Liges de Brusque, Joinville,
Blumenau, Ri0 do Sul, Tub,,,,-rão,
Caçador' ,que agora 'entrou eIIj'l umliL)'
'fasé nová 'e áurea, Lagés, Itaja(
Cricluma e outras menores que
'também vivem de' sacrif,cios com:
oettames amad'orist,<:is numa luta

"titâílÍca dos Presidentes e Direto�
. res; homens que 'tem outra� fun.

,

ções na vida, mas que sempre tem

'seu tempo tomado no esporte, pe-
. la:. . l'esponsabilidade que lhes de-

ram de comandar, o esporte em

's\,laf! ciciadas, prQcur,l1lildo, com a

FCF e a FAC, resolver os problé-
'

'mas que, nos aJligem anos, segui�
dos. Dá imprensa e dos dirigen,
tes de Ligas, depende mesmo o 31.1,
cesso do esporte de Santa Catarinâ'

, : Gilberto' . Nahas '

Estive' novamente °viÍl.jarrdo 'Pe�o;
interior -dé- Estado, �ém,:: atividades
esportivas, t06ançi'0,' em' Ibírama 'e

sentindo ali; ,também" o desejo. de'

um grupo de,: desportístas em to-

, mént;.-ir 'o futebol, il-hiJtando. para 'que

-sua equípe, que é .a ecampeã da, l.a

Divisão da' Liga de Rio do Sul, en-.
,�o",

tre: rl'o .. acesso e .pense em ,têrmos

de um fotebol maior. Possuem
, :Seu, estádio, atlet!'is: cOI'1trata�os· e

o públic0 ,pres,ti�ia, a .e<quipe. do

Herman ASG'lililg,81'. "" Em ,Rio ' . do

���'su\, 'permaneci algumas hqr(lS e

senti 'o entusiasmo- daquela' �ente
, •• p�la' �ealização dos Jogos Abertos,.
'< ,. ,com um tra.balhe') ,digno de: flO�

da CCO local, Gonst1'Ução, de ginl·
sio coberto, alargãménto do cam
po" piptÇlS .etc", PI<:l,�,a que" real

meI)-te Rio do SUl ,ofereça o q\le
"

melhór aos participantes le
'

V�Sl.-.
<" ,: hl<ntEls: JMIas lá, ,«9mo aql!Ü, a im-

,," : prensa esportiva é uI)!la forc;;'a. &
.'

.. tüq_nte, 'quE) ,fa� com. qI,le" nil1g1,l�n.i
,," "

fi'que' alheia ao ,esporte. E' ,'i' Rádio
. ""';'Mih'l:,Uo_r· entrando, em tpdos os, b,�-

res, �ares e transistores" ih�enti�.
, "válido Ó povo á, compar,ecer" aÇls"
-

estádios, incenth;ando atleta_s. e, ,di· '

rigentes, ocasionando com
" isto

v. ,qma sUbid,'l,'verti�i!l0�a, �u'�lll
,. cidade, até então' plQuco conheci

_,

'''dai no esporte, asa píncaros de ,uma
,
.. glÓrià maior. "E ningué� rilesnr6
desconhece que em matéria

'

de'
organização, ,equ,ipe' muitq', ·€stá.
dia, rendas, tanto Juv'entus éo�
mo' Rio do Sul éstão 'bém situa'dcS
rio esporte catarinenSe. � De' já'

,. ,'H

-s�guí p,"1.Í'a Lages, e com os: ra.
' .. 'dialistas Osni 'Got;lçàlves,' ,Ciro

,
.. ',.

Hughen ,e' Mendonça,
-

o p0pUlar'
"Bolinha", iamos'

.

debatendo os

caricha � no ataque, todos esforça
,

.. : dOS, ed1n' Vl:1do melhor no início e

RO'muaido' rio' final. () arqueiro ím

pressionou "apenas no chute de

iYiz 'EWerton e faÍho'l!l' no t�nto
'únfco dosjocars, /
No venctdo, só que se salvaram

f@l'arD.: Pinga.;:' Jailson; Luiz Ewer

tento, de 'R,gmualdo e pouco mos

ton � Fern,,?qdo. Jocely falhou no

tcr@u. Sa,do: ,esteve muito longe de

seu verçlacj.eiro jôgo e quase não,

se, esforçou. Cláudio e Caco muito

111tadores' apenas, o mesm0 se po-

,defldo dizer dos demais.'

'isso dura,' alguns- segundes, com' o
jUfz ,'3.nulando 'o gol, sob alegação'
de eer havído falta' dé . Claudio -ne '

zagueiro caído:

'Na 'reâção' àlvinegra e,' usn Nii
nuto ,apÓs, ,0 .Fígueírense .consegue
chegar- ao, empate.ratravés .de Cláu
'dia, caril um, aremêsso. de fora de
área que f,'l.,z com que .a ,bQla €0-

brisse 'b" goleú'o ,GerC)Jlclo que, as

sim, falhou por" falta . d� ,visão e

posição .para a iqt,erv:,ens�o., Pouco

depois, Beta, contunq,)\,l:s,e e deixou
a c��eha;, �en'd� . sub.stitl+ido pG:ç'

Arnoldo -que' foi servir no lugar de
. Fel1nando ':que pá,SSOl.l, pa1·a. o lugar
do' z;'l.'gueiro de áre.a, ,

Luiz Awerton é
,

um ,dos pouci;ls
jogadores que at.ll�, bem", toque de

Ladinho- a bola, vài a meia-can
cha que reinat� fort�"par� Ger�í
do' defender no canto. Pouco de

poi�, o rriesll1'a 'L�iz 'Ew�rt�n de'
I fora, de áre,� ender,eçou nôve;> chu-'
te ,vl01ento a ll).eta de Geraldo Cl,ue,
espalmou para escanteio, cobran�
do-à càco, 'pará João Carlõs

'

aii�
,

" • 'I.'j'� � via, Te�hla' o primeiro, tempo
. ,.4 '. '. ..' ,. ,�c,

com igualdade: 1 x' 1.

Vem a et1apa c,ompletamentar
qlle transcorre com certa monQto
Íüa' até que nos' instantes 'finais:
em investida� flllminarÍtes, o A�

rriérica da cifras definitivas aó mar'
,\ " , , ...

cada!', deifinindà,-o em 3 x 1. No

primeiro, houv,e eseante'io: do qtie
se ',>:\proveitou Ladinho,' apÓs a -sua
cob.rança para desempata-v, e, no
segundo marcou -Rorfmaldo; de Cll�

• ...'

'

.1 �

ao gol adversárIo. Chegou a amea-,

çar a invencibilidade ,"mericana""
mas €lepois claudi-coul, permitinc!o

1'3.0 adversário chegar ao triunf,o

com dois gols' relampagos aos os�

tentares d3, refrega.

'AR�ITRAGEM

�
. cargo de Orlando Rodrigues,

que convenC€u.
, .

Numa' analise -sôbres os noven-'

I ta minutos de jôgo,' podemos di,7

zer que a vitórÍa rubra foi 'justa ..

Mas, quanto ao resultado, achamos

que houve eX,'l.gero, já que o me

lhor seria pela diferênça de um
','

gol.

QUADROS
AMÉRICA - Ger!l,ldo, Celso Ga-

'",
bral, Ladinho, Fiorezi e Avacir;
Ilamilton e Paulo Cé�'ir (Veneza);
Marcos, Romualdo, Vado (Lica) e

João Carlos.
F"IG

Y .,.};
.. ,'?

UEillENSE - Jocely; Ph\!?l.i,
,Jailsotl, Beta (Fernando), Fernan'
do (A�oldo); Pelé e Luiz Ew�r
ton; Caco, Sado, Cládio e Jaca
(Almir).
'A arrecadação não fol' 10rnecida

C;'ilculando-se, porém 'que não a.

tingiu a casa dos tres mil c�uzei
ros, apesat da diretoria do Figuei�
rense ter anunciado nas arc.1uiban
caelas ,cinco televisores para' a

, tran,sttlissão do BI�",sil x Austtia.

OS TEN':rOS '

'\

Áos 3 minutos de ações" env€ste

o América, com V_ado e Romualdo

manobrando bem. A bola, saída

dos\ pés do primeiro vai a Marco

que investe pelo miolo e, frente a

frente com o arqueiro Jocely que

ab,'3.naona a meta, dribla-a, levan�
do a bola pa1'a a direita e; quase
'da linha de fundo, consegue en

contrar o caminho das redes, es-

Ivaí empatou apesar de jogar bOla, boa partida
"

),

emo
O .Avai por muito pOUCO ,nãO

derrotou o Próspera .. 'vice-lider, no

jôgo que travaram, anteontem, nos
domínios deste. Fêz uma bela par
tida, mas a sorte lhe foi madrasta

e teve que se contentar com' um

emp,'lte que, no entanto podl'! ser

interpr,etado como. uma vitória. O

alvi-azuJ vencia por 1 x O" anotan� ,

do Cláudio, quando num lance in

feliz, Deodato marcou contra suas

próprias redes, empatando.
J:Qgou o·' Avaí com Egom

Mirinho, Deodato Moenda e Pauli.

nho; Rogéóo e' Moacir; Dailton
I (Dacica), Cláudio (CaV;'3.1azzi), Mi

ckey e Carlos Rob�rto. Refiawc' .

A CLASSIFICACÃO
,

_,
DEMAIS RESULTADOS

\

A renda - segunda do returno
- começou sábado, quando' o Ca

xias derrotou o Ferroviário por
2 x 0, em jôgo efetuado no cam

po do I"l:lvinegro. No dia segirinte
pela manhã, jogaram, em Blu

menau, Palmeiras e Internacional,
vencendo o primeiro, por 3 x O.

Atarde, ,em Brusque, o Paysandú
derrotou o Juventus por 1 x O e,

pelo mesmo escore, o Hercílio Luz,
-em �;eu"campo, passou pelo Oarlos
,�-

1.0 lugat - AméTica, com 3 p.p.
2.0 lugá! - Prósper(l., com 6

3,0 lugâr - Caxias e .Juv�ntus, 9

4:0 lugar - Hercílio Luz, l1

5.0. lugar - Avaí, Figueir€nse e
v

Barroso, ' 14 K-

\
e os irmãos SamueL e Saulo San�

tos, tendo Ernani Rutkoski como

timoneiro.
O dois com é o forte da nossa

representação, constituido que es

tá pelos irmãos Azuir e Saulo Soa

res, ambos do Martinel1i; de·

vendo servir como - tjmonJeiro 'o

riachuelino Ernani Rutkoski.,
José Carlos Oleiniski, que há

poucos anos foi campeão de dou

ble e, com Liquinho disputou, o

Càm:Peonato Brasli�eiro de Re

mo,' em Pôrto Alegre, -em 1968, a�
batendo .l1 terceira colocação, re·

ma no páreo de single-skiff e com

Chirig-hini ,irmoo do campeão ca

tarin�nse) disputa o páreo de (1\1-
pIas para remos, curtos, ou' seja,
o doubde skiff.

O oito está treinat;Jdo com Er·

nami Rutkoski, timoneiro; Azuir,
.

Saulo, Mário, ,Ivan, Samuel, ,Sa:u�
'lo, Ari e Ernesto Vah1.

" ,,,,,,

Ü remo universitário de Santa

",
Qatarina- estará presente ais XXII

,

,que o Jogos 'Universitários Brasi

,1�iros, que o -Rio Grande do Sul

patrocinará na segundl'l quinzena
do mês em curso.

.. �
�""
As, .provas remisticas,' que' terão

1ugar na raia olímpíc,q, do Guaiba,
üride está -localizado o parque Ná,u

tico, €starã0 �ôbre ';a supel'v1sao

d,'3. Federação' Do Remo do' Rio
-,� ..

-Grande do Sul - REMOSUL
'

e constam' dàs sete páreos éom�

preénde as sete classes de bar.
_ .. - .

COS, mas Santa Catarina, que não
'I

levará barcos, estará intervindo

em cinco, já que não dispõe .de
atletas pára constitulção das gúar�

": ,�"nições .para as provas de dois sem

", ,,,
quanto sem timoneirq.

", '\ . As guarnições' para ds'" demais

;,'� páre0s já est.ão formadas, e vem

. ,,,,,,;, treinando com animo e ,'liinco, a

p,esar do f:vio reinante.
'

,

:: :
.. Para. o páreo' de quatro com ti

mOJ:1:eiro vamos com os riachúeli
",'.'

'rios Má�'io' Gonçalves, Ivan VUain

- Base - que teima em não re

t<��Jílar as lides ,remisticas, apesar
de muito, esperarsse da SU'3. classe

e 'valor combativo, a sedviço de

Santa Catarina ,e do grêmio que o

projetou: o Clube Náutico Ria

chuelo.

6.0 lugar - Paysandú, 15

7.0 iugar -Palmeiras, 16

8,0 lugar Internacional, 18

9.0 lugar Ferroviário, 18

10.0 lug>1r - Carlos Renaux, 24. '

- O - O·

O, vice-presidente Sady Berber,
que, face ao impedimento do des.

Ary- Peret� OliVieira, presidiu a

FJ\SC vai regulamentar ;'l disputa
da . ProiVa Clássica Marinha d�

Guen-a do ,Brasil, de maneira a

;dar oportunidade: aos chamados
'valores novos dos nossos t.rês

clubes. Pelo regulamento que por
êstes diaS será dado a conhecer,
aos. remadol'<es que a disputarem,
vencedores ou não, não poderão
mais fazê-lo. Assim!t Prova quê
homenageia a Marinha, todos os ,'l�

nos será disputada por remado·

res que nunca o fizeram, passan
do a constituir�se nUm incentfvo
a "prática do remo, que precisa
renovar sempl'<e.

"4"
�' ...

"

,

PREDIBENS IMOBILIÁRIA LTDA.O grande ausente d'3. canoagem

barriga-verde é ,Rainoldo Uessl!;r

DEPARTAMENTO CENTRAL' DE COMPRAS

A V I S O Rui dos Ilhéus. 8 - sálá 92REUNIDAS S. A. - TRANSPORTES
COLETIVOS

I

DILATAÇÃO. DE PRAZO
PROCESSO N. TP'- 11/302

O DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS. :torna

público para conhecimento dos interes$ados, q,ue face a

não publicação em tempo hábil, pelo Diário Oficial do

Estado do Aviso do Processo n. TP - 71/302, fica a data

da abei-tura daquêle Processo, adiada pará o dia 15 de

julÍ'iO de 1971, às quinze ,horas, e ,a data de entrega de

propostas para o mesmo dia, até às treze horas lla�sua.
sede

DCC., em Florianópolis, 09 de julho de 1971.
João Jorge de Lima - Diretor Geral.

Partidas de FLORIANóPOLIS para:

LAGES - Via Águas Mornas, Rancho Queimado, Alfredo
" "i;

,. Wagnà' e B�m· Retiro: às 05,00 - 13,00 e

21,00 Mras.
.' .

PôRTO UNIÃO - Via Itajaí, Joinville, Clj,mpo Alegre, São
"".,""' .. "

'Bento, Mafra e Canoinhas, à('l,19,30 horas.
,', '�,\ "SÃO' :MIGtJEL D'OESTE - Via Itajaí, Blumenau, Rio do

•

Sul, Curitibanos, Campos Novos, Joaçaba,
Ponte Serrada, feanxerê, Chapecõ" São Caro

los, Palmitos, Mondaí e ,Descanso, às 19;00
horas.

I '

A CHAVE DOS BONS NEGóCIOS i

LOTEAMENTO CAMPI:tfAS

Financi'ado em 2'� �e�es sem juro�',.
Terra é terra quem comprar' não err*

2.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WILMA_R BERRIOUE BECIER
.
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,2224t. Fill
,

INFORMA -,

Tudo para sua consb'uçãO I

Fones: 6238 -- 6308'�'6371 � 6356 --,3931
Caixa Plástica Sínfonada -l� x 200min ao pr�,(j) de

Cr$ 16,00.'
'

o Prefeito Municipal de Tubarão foi autorizado con

forme Lei n. 531/71, a firmar convênio com o Govêrno
, do Estado, nos têrrnos da Lei Estadual n, 4.2:71 de 27-1-1969,
para execução dos serviços de extíncão de incêndio e

salvamento no município de Tubarão" pelo prazo, de 10"

•

"li'

.,"';. PLANO SORTE ·KOERICH.
; .1,

SO,I'fEII Di! 10/07/71 ;

1l0.DOVIAIUA EXPRESSO
\ �RUSI,UENSE S� lt

),

Rua D. Pedro II -- Campinas

,',
Partidas de FLORiANóPOLiS para�

�UMlENA.IJT -- Direto às 15,00 e 17,30 horas.
. r-

Via 'I'ijucas, Pôrto Belo, Itap�Im\, Camb�riú
, ,

. e Itajaí, às 07,30 -- lQ,OO -- 1[,,30........ ll:a;®- e
{"

18,00' horas. �.
'

..

tBRvr'$QUE -- Via Tijucas, Canelinha,' São J,eão B�tista e' ,
I, '

_

.Nova Trento, às 07,00 - 13,00 le l-8lOt) .il,wr��:
:.1;"'" *??= ....._'��-��:._---- �..._��,�,�ç<.�,;.: ,.��','

l: J ,TIABALBA COM PLASTICO,S?,' .,
..

ehí�),'�_ I ':'�"DE PLAS'TICOS?
• � c; I ; • '. ,'.

.t
'

":''-'
.),

: .�,

,' .. lP.' ft.êm.io: '03.278 - -Um FtlSc50
i:'

. ,

NEREU -S, DE MATOS
.! ,;. r',

I. "

·

:.�'"
,/

:' ,',; São José
.

�9 JPtêJjlil.j.�: '317.745 -- Um Fuscão
' " ,

"

':

J:ÓAO HERCíLIO CORREA , "
'

Rua Campolino Alves, s/n, - ,c.aPMiras·<
,I, "

.. Florianópolis
.' ':' i

39 Pr#nio: 44.895 -- Um Televisor, '.
,

ISÔl'lda Maeía da Si'lva

" ;. '!tua Almiraate Lamego,
.: ,', '

. Fioriaaópoiis
· '.c4'" rt-êmio: '24.599 - Um Televisor

-. eJJ.t_ão não pode desconhecer o� pre�os e U ,.by�

Rwa irmã Bonavita Capoeíeaa
','

'.' ,;" 10$,0 estoque das

F'lorianópolis :; :LtJAS SCIMIDT PLA'STICOS
,., .....:,�9: f�ê";iO: 52.061 '--, Um Televisor ,1'" 'i', :'

,
,

' Carnet não Distribuído '.
, ::'

• -oi .'
'

.
" de, Irmã'os Schmidt & Cia. Ltdal

" ': q:
_

:;. '

.' APRpXIMA'çõES:
(,. :, :;"_""�""" :';�; r.....• ; .:,,":' .Dlástl· se" o ma' par �t �a"o e-

"':' �1>,1!rêmi9: 03.2'17 __ Nery Ferreita ,R:u� '.A.�Ct()r�&o" ': ",

-�'" ,co es,usa e" o'" U r ".

·
. '.' '"

reira _ Capoeita$ . �,.:, ";;,i ..�,, I, Ii":. '. 'V�R�JO E ATACADO:
.

' . '

,�-" .', ",
. �.�,ni>elheiro JV[àfra, 55 - Florianópalis.

03.279 _:_ Alcindino José Coetno ,":"'::: Y;;F:áss3 ' ;..

Vínte -+- Palhoçà . .... .' ·::.f;·'.·(,· Y',',-' i'" .' --.,------ . ..!....
-.-.

� •

' .: ••

•

" ,;C" •

,,; � J>J'�)Jl1O: ,37.744 -- Edith ldalina FeJt,(g ,�?;�cP!) ;\�, "C�. u1il: ( _.__"__ _ __ .. -

- �
;;.

.
Que,lmado "' ':;/ /"; "y,'\' �J�-- -

.

_..-
. �

-. II

ii ,
. 37.746 -'- Izaulina Custódio - ,RJ;J.ll' JPJiQ)lÍV1'

.

'.

U-R ·Eu,.,.oi-a'lIin DOI'" VIEIR:·" 11':�: ,. '.' ,

Carneir� __

.

Capoei�as ',- T-'�' .• U'i:I&'tiU'" 'l1
'

"H. I:
,

i: .39 'jJJiê..mio: 1:�.894 � Délia Ursula DUtra t1ê �ui.â i' ,...,r Secretário da Fazenda, do Estado, (1962.J;�),
.:'

4 Prof. Maria Júlia �r;i;ncô;; �1 :�::� 'f ln!!petor Fiscal de Rendas Internas (1965·1966)
,

.' ;., , Nesta,', ".i,',):- \,) .':t. ;
,

, M:eUlbro .das Comissõ.es Qe ECOl'lomia � if'mp9d�,
44,.896.-- Cirley Ladewig -'- 'R!Jii DJ"�"�� .: i";',da ,ÇâIDa.ra Federa,l (i]<966-1968�,

Tav,ares 21 -- Nfsta '".:: : _�':'i ;:' ',,'
'

,

�DVO.GAOO E ECONOMISTA
� f�;'Pl;êill,iG: 24.598 -- José S. Nunes _;"'-1;t�a, :.íair,p {ê��, '. . .(Reg�s.tros OAE-SC 1.26J" CJ3,EP ,"_ 7a. RI�:G"O� ,

,',. io - Nesta
-

. ,",' �,:; _' ;" , :. ,�!l26;; C.B,C 0739, CPF - 006645709)
"

!
.', ,),_ 24,60Q ...-- Cândido Moraes Filho' ..:..(:a;}l.ª,qltQ� '. �\cr.itório de Advocacia Especial4zada. ent l>J�', '

ES.pezin, 293 -- Saca dos �tiIDik$': ' mm TRIBUTÁRIO.: L. Re.nda, IPI, IÇM., }l:E,ÇJ.,4: :;
:,$9 P.rêl�ÜO: 52.060 -- Não Distri'buido, ,,;,,�, , ,'-

.

�. �Ç,(),ES -:-' DEFESA§ .

- RB�GQRSOS,. .' ". "

52,062 - Não Distribuido, '1 ",;:_
,

í " FUSpES, TRANSFORl\JAÇÕES E DIVI�;()ES lilE
E, LEMBRE-SE: PRÊMIO KOERICH·fi PR:(Mío 'EMPRESAS...,' , ;;�:, ,�', "

,
{ENTREGUE ,'.';' ,

WKJtJP,AP,E . JOALlS LTOA. C�RTA PAti�:�" �4
.. } I� "'n-?�<-1 :.' .�

, PROCESSO 56.101/70

,

Erondino Batista

Rua Dos Ilhéús, 8 - Edi;fício Aplub - .89, çoiij, �
, i.' Fone: \47-31 -- Florianópolis - se

-

,,�,
. ,_".,

-_'_.�.. - -�---

/

I '-"ill
.

._---_._--...,---..,.,...--......"""".......... :-' '�.----_._-_... _-�-, .' !-

"ENDE�SE. UMA CASA Êíf>;'
-

if;c.=_·-'_'. .� n" ..... ��g�t;·
,

.-�"'", -·COIU118'1- ,""
."

-,,', ,CONTADO,R DI} CY,STD-S
ÁH9 "�� ,Mercês -- 21Q m2. 4 quartos, 2. �.�l4l:s; ,�SfJj._t§r.i91 '"

1"':0'11,�TDI' ".IS�;l�lei:!'o e dependêndias de empregada. Pr.e��< 1�0.� 1&\1 . U� RiH

.' .,

em condições
. '

' , ' :�. '
I . Iro,p'ortante Ernprêsa Têxtil ge Joi.lilville, �W' ,pJe.�

, E� ,Çuritiba, o melhor negócio'1mobiliá.l1jo eS.t.4. ,It�;:', \- 1; ,

! ." .n9.desel)volvimento, necessita de um co.mpet�n� Cc;m.
,,' lM:OBILIARIA ANDRADE -- Av. Getú�io Y:a:Fg#;<:7:$J � � 'I: . ;t4lqor de ,Custos Irrdustr.iais, par"a a(J!lil)i�são i$ediatâ:.

"
'.. Fones: 22·7784 e 24.57,50 ;,' .;-/'

. ;. "
Os pretendentes, deverão ter hastante, .�'íP�J'j.�n.. ,

, "

"

'

' ,,:, :: ci;.i em contabilidade, ,cálculo de custos, pi'ogràmaçgei
"

; ,
J;,I. ALUíZIO COSTA. soU!td�t< ", ��;te�p�, fluxogramas e métodos. Exige,s,e ��,a;u ..Qe,

,

: À,dvogado � OAB _ 1569 _ CPF _I,,�� , i, ",�nstl:,l,lção" l-flíni'mo, me ciclo colegial co.Jit.ad-o".' '.'
.

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

':. � C:l;rtas de próprio punho, com, �'curr.jc.tl;l;um.Vi.�": ,:
;
.. $o""l'Ite' cobranças judiciais.

" :
"

. :'::,: ';' -

">'.,J;�critório: Rua Felipe Schmidt, 39 ...". ��.i_'��:< ;'

l't�J}t�G�e'rl���n�i:s c�:��t;nSJíes, ;pal:a: ."
,.; ;-' , VENDE-SE : :t·. '" Caixa pos:al,Q02 -- ·Código 89.200 - J'pmwlll

i":\ "

' ,�, ,:,}.: ;
.

'I' .'....... Sanita Catarma.
1 Casa de Alvenaria estado dE: nov:j!. ,ç/',"j$.\,,-<".

"

iii'iiiiijíiíiiii-íiíjFiiíiIi·-_.. iiiiiiii__
·

__'_�_Iíiíiíli·.. iiiiiiii·;-iiiiiiliiiiiiiii3iíii.iii_.,·_Iii�.'iiiRiii·-iii,·iIiiifii.:·iii.--iiii..·,',•.,

.

: ,.1.eneno c/pomar medo 12 x '34,5 tnts. p��::�. :� ":z .. j

t :r!�vét".$it.ário. 60% financiado " longo pt.liz9i:mi.. 'tM·_j. , \,�-i> -�
. - ,.;1. ,

..

'��S,'9-19anclar. "

'
'

,

,"t'CO.MPRA-SnARTA"'PAT.Eu,ªTZ·•. '

, > _I';i,s,t'�.io ,da Educação e Cult�ra , :�: _',
é;; . �

':'f,�:��:i�::i�A�E E��i�!�A�e��is!ANrA CAr4_���\,
.

• I' \,
DE DIST�IBUIDOBA

.

QE�ARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROU� ".'c
,"

I
'. SEM INTERMEDIÁRIO

Á('ADEMICO .' .'"

;'

�;;i'.<�, EDITAL N° 711.B02�03� ':"" :<"

,�o:n]Jlementa a relação de.�il����,,�J�
slflcados no C0neUrS{) Ve,stlb�·e '��,,:H-

,
,

tras instruções,
'

. ;.� .�'
De, .ordem do Senho� Diretor dêste DepaH�m��t9 ;e

.

l1i.p#sjqerando a desistência e automátjco c,UlcelaijleJâ,to ;'do
, • I�O ii m�triclJlla de candidatos que óe:veHa1:P �iiI.r

, �!lS tl,stu<los em março' próximo ·p:l.l,ss�do, tomo p,úw..e9"
, ; ,p,a.r;i c<,mhecimento dos intere_ssados, que:

.'

·

; 1'!) Foram cla�sificados à matrícula i�iciaI �. 'U�r
,Sid�d�" devendo iniciar seus estudos ,no' ,�� I����� �'
�nte al)O, os seguintes candidatos JIV� ,� ,�,�m.e�-
l'JiJ1!l àQ :ConcUJ:so Vestibular ,em 1971:

'

"

.

�.&A .A ,�R�A D� ",I�NCIAS BlC)I,.�1C4$
Aiberto Rollin

�toaiQ Carlos Raymundi
Jeanete. :Fats F�ederieo
�laria Luiza Faveri
,Gilberto Dutra Mendes

"A�A ,A .ÁREA DE CI�NCIAS IFrS,I(:.4$
Antonio Augusto Motta da Luz

'.

Lucio Mendes

IP.JtA A ÁR�A ,DF CI�NCJAS HUMAN_As i��.JJ
;Joaeir Claudio de Araujo'

..

Lindaura 'Maria Feltrin
,

. \

1'ar,çi ,Arantes Ra.mlow

l\iãrJ.a �€Ia de Freitas .,
-

"" ".

P4lt4 A Á,REA DE ARTES � e$,,",Jiü,�
Ma-j'lja ,iLoize Pavei \

.

. J'dseQ,el Pacheco Toth
Leda·Labes
,Flted' puer:k Waehlaolz

lLee.nà-r'(io da Silva

,Celjn.� 13urigoll <;'�:
, -

.

�. � 2(1) A pré-orientação de matrícula .iniciál ôãt�' llq
�ia·· 03/03/71, em horário e local a serem éSti��ddi' � .:'

�Vvliados, oporttmamente, no DRCA.
fi 'FlorianópoiiE, 6 de julho cl.e 19'11..

VISTO:
B.I. Nelson Moritz La

I
Porta

Diretor

.i

\: \

".
,

Rua José Bonifácio, 93 - 7'9 andar. - Cj •. '14' ".'

:; .' F'o��: 34·6790 - 32.3:68 - 32·82�9 - Sr. ·�i.�ir:9 r
J- ,'.

. Sao Paulo .

_' ..

�,i5f. &_"", - mE ,�&éJ'..
I·

';1 'Á
' �

.

r ;" Este empr�endjmentoI
vai revolUCionar .

Santa Catarina.
I

1 I,
I

I'

\
,

"'M'" _.:;""'- ,

\'. FOI"MAL
1, , .':'.- #- '

"
FORNECEO,OBA ,DE'.

MATERiAIS LTDA,
llte�r.esentações 'em Geral e Conta P.r6pJ\if

ll. ,Gal. Liberato Bitenco_urt, t999 ..".. .Ejõtr.eiij) ...... (Ç:�.
Póstal ,821 - Fone 6693'

.

'Materiais de COlilstrução,. Tacos, 'Lam:br.i,!, 'p�péjs
em geral, Sacos de ,palpeI, Saoos de Plás�ic0s, :Mjj.ter� .

�J)ãf,ico, Recravadeiras para latas redondas � \bJU.�, "

,:Arquivo de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta SUB-,

,:�pensas, Caroonos e fitas de máquina.
=+ '�

,

",
.

Joluii st1v*ir.
Chéfe ,da. SA.

.,.';'1
:�

"

anos .

---- ,--�.�,�-------�

II/� ,ANJO 1),1 GU,ARDAil
� ��i�.liZjlda em artigos de Umbanda

�e�Jt.I4"s: '.'
.

��Ili.nªd9pe§ ..",., Ban.lJ.?s de· descargas &rY�) ...". J3a- JARDIM· BELAVISTA
• '}l:hQ$,de .d.�s�ar,gas (LíquidOS) � Sabonetes de _sig'l1.o,r-....�er-

. .

.

.

, . . �

f:untes,.e:- 13�l§.:;tmo d� sorte - Pembils .,.,..

PP'"
. ,-

U'
Ii�es �r�ntos 'P/_ctlnstru�, .�aPl.d� :valorlZaçao ..... �oDa

�ãtuas .". Ve.L!ls r(rôdas 1).S ,cô,res) -- Pós '<J)ivers ro I e'llr.Ó�lmo
ao Campus U l'llverSÜano.

� �b;llll1tOS �..Çac.hi:�bos -=

A Insígneas.;l), .. ��,�:OO.O�_-=- Tr, �,i�������:. 9 - 1'9 andal'

comp.}etas """: 'F.itas I�To�.s aS cores) --, .' I M..,\OCUMENTOS EXTRAVJAPQj, r
-:" V�las 7 lmhas.- BUZlOS - Qlladro�

, \�viados os documentoll de um VolkSwà-
Rúa ,Fúlvio A�ucci - Super-Mel" ";-;,�j' •• , ••••••••• , placa AA-2305, de pro-

EstreIto' Flor;;"
'

I," �Q Bartowsky•.

fABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.

. ,t. �. C. - N. jl2.981.671/001
, IÀSSe'MB"-IH4' GERAL EXTRAORDINÁRIA

. .

CON:v:.OCAÇÁÓ
'sjp ,c9.n,vi4aços OS senhores acionistas 'pf!ra a Assem

�l�"a' G#ral .Extr,a'ordináfla, a se feali�ar,pq... dia 19 de

,iJ.llJW p.liÓilJ�mo� As. 10 horas, na sede s,ocHt1,sita à Ave
,

,J.:i4aJ 1.>? !!W Jl4;ajo.· n. 1.283, na cidade 'M. Brusque, para

,d�}.w�ra.r�ID :sôD;r_:.e·.a seguinte :

:ORDEM
.

DO DIA:

',," .,.JI).,�atj,f.içação e hemologaeão do aumento de capital
· �o'r;:��.V:J?Sçr!Í.�ã�(;) �n;l dÜl'laeir� da importância ,de' .... ;.' ..
C�:. �$.59.@)eoo"o'!il.i ,�f;le� ,mri14õ,es 'e quínhentos , mil

\ cru-
: :,;' " 1.'_

-

,.". ,
•

•• • t , .1.. , i'

:�j;'-iosfp\a,��dp .{Y.-eaFlltal socíal, a ser de ..

r
..

,

.. ,......

.� ::2!M),é@i�(il,Ó0 (v�nte :.mi,lhões -de cruzeiros);
,

.

::, '.1>,) �ilter.ag;ão ,de determinados art�gós' e (parãgrafos
a.Ol! .. ,e,stàtUtos . .s��<l.js., cuias redações deverão passar a

5€r I às 'jã apresentadas aos' senhores acionistas na assem

\bl�� .' ,�?�<Jl. _extr:aordinál'ia realizada �lfl· Q4 de junho
,de'; JP?l; -'

-

·

'( ': '�' :6iJ..tras - aêteraçõês estatutárias;
)1)-: çcipsóliáação' dós estatutos sociais;

....
/ i :,-�)' i)J,i:fr<9s -assuntás

.

consequentes e. co:r:relatos,. d,e in-

;'��srs�laF' " ,'.'.
"

..

:B.r..!J.sqJ;ie;, 0f3 de Julpo de 1971.
,

� J ,
" ...

'
._, . ,I ". • ,

. \ [
,'" .

,'�' ,

�:Secr�i�ia ,4e _,�ervjços Sociais (S:S.Jt)
,

:ln,'ltJI1� :'.dp . ,Previdência do Eslado de
:, ':. t:, 'SaJlla 'Ca:lai'i�a (I.r .E.S.C�) .

� '4>,
- , � 1

• ,

· '
"

.

AV I S O

. ,'. ":_,0
.

:r>,�.é.t:9.r :,90. Pepartilinento .

de
.

Administraç,ão GeraJ

'9,0 ·lJil.,litJ.tll,J)a·
.

de, Pr�vidência do Estado de Santa Catarina,
. �e,,' ;9f.!Íl�� �,9, ���49_r .p.r�sidente, torna' públic(}, �para co-

1�.�.nt9 .<l,Os Jntef(�ssad0�, que receberá propostás· de
1.irm.�§" ·W;Pjil.%��as 'plieJil):lrina.rmente, nos têr�os'· do pe

�.i;�t9 L'e(;:i.a-9 '.;WO, e íJ)ecr-eto N, GE-15-12-69/8.755, áté' às

JÍ.3.iP<) h9J'(as.:.d�' d.i.a p6 fie j�1ho do corrente ;no,'para aquí-
..$i!;�\��"ytI}.j.:�U.J:wAMENT.o TELEFôNICO, TIPO PABX�
cl>MPU;r,!i>." "

.

. :,� �ftat :�n.eo,ntr�,-s� afixado no hall de entrada do
,iEdt:tíci.o;�.Q:9, J.t!,§,Jt�tu.to : de Pr.eyidênda do Estado,

-

de Santa

:,catarj,n-a, '(. ,Oll.de "serão. pfest!ldos esclal�ec-ime;ntes neces·

,'l5j:IJes.\, ',:' -' ,

, " ,. " �iI,,e.J F�,l1seça' de Mede,i r,o�
Diretor DAG '

" �.

i" "

:. �,

1:'-

.
.. r

',-

\ ,

'jq
,,-

� _,
I' ",T!!!@ft!!1gJ&_;P4 _.;....

_ 4 m:assSlb&4

;, ,CLt:lB'E �f DE AGoSTO
". ,.;

" 'y,e-LEtReS DA ILHA
,.'

." ".'n�A 'T�NIS CLUBE
, ��E AÇÕES D1!JSTES CLUBES.

ml')\;R PELO FONE 24-13.

'DR,. WAL"J'EiR 'i)NII:ARES.

_i

I"
.

I

i' t

;! II" ',;
"

"

����������������"�)�II.�$&á -... ,_ :2&' E. L_: __2 _.
_. __

L!LZ 4nz
........,....--.,.

__ q �g �
• j'� ,

• �' .'
.)

, , O"

e '

.. � ,_2_._�_!.____.�-__ � .. =_�=�--:.
.

"

r ..

,

, '. ,i", 'C'ALÇAS' COMPR'IDAS
SAIAS
PANTACOURT

,

.;06 mecfida para senhoras e cr"ianças
,

'RÜa Almirante La';'ego, 45 - apt9. 204."
.

(_ ,-r
.

. "

• .<

AGRADECIMENTO
E'

·êo.'tTÉ "P.ARA MISSA DE)' 7° "DIA'
!. .

.

<

�',
,"

�

-

-'"

",' A F;imJlia, do jovem
,

;
.. ,jQ*G-�. Pi!i.REIRA FILHO torna público

-

seu agrade
·(1�é�to: a� J�l". Lúcio Dias da Silva, Diretor do Hospital

. �ª,�al; �
.

a� ,�is. a;f;endentes, emermeiros e funcionários

c;l�liêle 'estabelecimento hospitala�, pela assistência e ca,.

'r.inho eom que' se 'poliaram -durante o período de sua en

!f��i�l;I.e.· iEst�n'de .
@s agradecimentos às pessoas q1,le a

�lilifj)rt..'Õlif'ap1\ ,ªc,OID>panh!ltndo 30rge Pereira Filno até .ª
. ilSU'll "WLj;.� :morª�.a_. \ .' ,

Ap,J;Qveit.a :(,1 �'port'U).1idil.(;le para convi<:Iar pare!:J.te_s ,�
p�ss.Q,a$ .aBl�ga_s ,p9._pa ª' Mi�sa de 79 Dia ezyJ.' inténção à .sua
ª� ®e :fará. c�l�.brar às 19 horas ao próxir;no di� 15,
na.. �ie;� Sã,o :LÚdZ, na· ,Agron0mica.

l:iCBITÓBID -UE ADVÕC.AC1A
DI, 'EVlLÁSIO r

CAOR
.Jl� llOBD'TO GONZAG� SAM" AlO

,

. $oJ� ];,u,Clides Bagatol,
Inses. OAB-SC Ns. 0165 - 0990 - 0146

CPFs 007896239 - 018282079
Rua Traj!lnQ, 12 - Conjunto 9

TERRENO EM ITAGUASSÚ
'Ve�e;S(l 11;l� terreno sito no Jardim I41gul:\ssy JCQ

queil;)S'), constitúido pelos lotes TIS. 4 e 5, da' quadra 15,
.medill�o 2§:fiÔ metros de ,frente por 26,50. metros de
.fi"ellt� .

ª fun·do�.
, 'Ttatà: ,à '!tU!! MUliTante Lamego, 1'82.

FÁBRICA DE TE.CIDOS CARLOS RENAUX S. A.
,

C. G. C •.M. F. - N. 82.981.671/001

.

Sócied�d� Anônima �e <:�pital, .Aberto
Certif,ica�o GEM�C. ,R, 69/,5013

. MS;EMBL:f:IA GE,RA.L OtRPi{N4RIA '.

Ficam convocados 'ps senhores acionâstas 'a se reu

nirem em 'assembléia geral ol'f;}i.ná;ria, etn. sua sede' S9C�l.
à Avenida' a<). de Maio, n, 1.283, ziesta '�fia& de �rusqy-�,

R? 'dia27 de. �gôsto, d� i971, às, Hl horas para d.elil<>e�areJil
sôbre a 'seguinte:

ORDEM DO DIA.:
'1' __c. E'ltame;

.

dist�s:são e ,apl1o:v�ç�o do, balança g�í!l,
.co,rltq:" iÍl�tós .�. per'pai;), parece�' do 'co�selho fis�al,'e de.
mais . ,doc.JrrÍentos',. reie;centes . ió .exercícío . encerrade elrt
30"dé�'aJ)ITi de)971.' .",' ,,'

.

:. ',.'
.

, .,

� l.,", . '.).,' '. j. ) ,
.

\

. .�,� :ElE*ão da. D�r�t,?ria .Ex�cu:iiva e Com. de 'A@li-
nístração." " .

.-. I' .. ,

..

(
-

-
"
.'

.
.'�' ,j:.

3. -:-, Eleição :d� .Conselho Fiscal e' seus suP]entes,.
,

�
.

�'.A.,ssuntos de interêsse socíal.:

J_��li9(:.
'

, ,,"" ,_o •• J /,; . .

.'

. ,A;_çha1Jl.-se â dispp§iç��· ,çlqs �enhor:es .acionts�, _ .na
.sede i>9CJa}, p.�; empr.,êsa, OSr do_ç1;l�eI?tçs ..� !il:�le se r.�fér�'o
ar't:i,go �,9 . .ÇlH aeeretÜ"Je;Í" p: �.6í!7 'de 21ii. OI} .19-l0:

,

" B.J!,11�q.u.e':;02 de jiUJ'bO d�,'1:!;m. i
"

"

,

.

J),r.E,�cJl ;Wàl�e.,. ·!iV',okm,an.n" cli�:�t9,r. ,

'".ÇlIr'lps .Çj,d R'é",au� :,dir,etor. _

.

,:�r':l;;'.ô.·�úi'lh�r�e Hc#.f.n:i�J1.n,., dÍl,e.t�� a:djuJato.
, �. .' ,

, ,

". �.. V'ENDE�SE '. r�JlRENÔS
' '9", .

.'.
• 1-"':';" "fei'teno coIi1 300 m2. no àlfasto, próXirrtl> ao élub�

do Penhasco; preço cr$ -13,QÓ<j,OO:
.. '.'

.

.... 2 -<->rerreno ;�;m' �l>' m2' na ,S�rviâ�o ·Fran.w11,r',....
Agrtfnômica -'- .preço pr$,' 6.500:00.'

-..
.

,

'!l1ratil:f 1 RUfl E�teve.s JjÍ.uior/ n. t:
"

. ':' '.' .,.,l..... . .
.

Mihi�jérió �a' E4uçaÇão, il CJl1J1ll,a",
'Universidade . F,�aerat '.de ��D1a :C'�lari'à

,

., EDITAl. ti. 14/71- ",-

'Torno público ·que �stll 'Univer�Úlade fàr4 re�liZar
às 16;0_() J';.0).'as do dia �!i Ide j�i_h� de: i�ú, .�� t��a ,:S�la
(ie Concorrê'nciás, a ;abe;,tw-à da ±om�dã de Preços n.

14/7j.,' l'lara- compra: e' .v.énda d�' EqYipa..me�tos 'Tel�fôni-
. ,e.os desJ;inªdQs à :unj,v!�r�i���� F.e.<ie�'aJ .rli ':sáhta, :ça�a.r;iDa .

: Ma�Qr.es o�lal'ecimellitofl. s.�rãp.· pré�ta�O:s . na', ;Pj,visãQ� ,do
,Ma1;e.r,j,al, :l0�a.Iizàda; à rua. ��.ea�úva,. -60.,.' n:e�til �Ca:'J>j.�l;' :no
norár�q -daS 13,00 às� 16,30 hQl'as,. çle segunda:a 'se.xta-feira

.

Fl(\rianópolis, 07 de jtilho de 1.971.;
Jo-� :r=ortl<àmp' _:_ Di�,etor '.da- Divisão ..do;:-M�teriaL

\.
. : . . :......

,; _. .

�

.
;".

VENDE-SE LOTES -,'

,-P,Lp:g04 DA CONCEIÇÃO (P,,�t� daS Al:ma�),Rêde.ld�
á,g'UI - '�l_IJergia elétrica ,,- l\le:o fIo. - Frente nara o

�9r <..: Citimél Praia.'
".

.

\'-
E.lll,tr�:i' Çr$ 500,00 '::_' Tr.' Tlpdentes, .9 � 19 !(n��

. . °I,

,

r�

. ,

Um fle.queno prédio rE!cém construido com. área ,de
315 m2, em terr�nó cóm áreà de 374 roZ tendo d� fre�te
17 metrós,. ó�imo po�t�,'pa�a .depósito,· c'óm 2 ap���ineIitos.

'.
Tratar a 'rua Bernardino Vaz, ,29· - .Estrelto 'com

sr. Hamms. ' '
.

Miriistéri() da EQué:a� e' >(i,ultura ,

Uiliversida.� F�r"a1- de ,San.ta Catarina
R E f T O R I A '.

!

i>�,par.tame",t�! de Engenharia e ',Arquitetura,
P'illiisãç, Administrativa

"C O M:Ulf_1 C" ç A'9
De ordem. superior 'tnrn.ô ,públrice que se Mlla .\8p.erto,

até o. d�a 1.>5 de ju.Iho do concute ano, no Dep�rt��.l}to
de Engeflhar;ia e ;Arqu,itetura da Sub-Reit!<>ria d� J?�I}eja
meDta

.

j:l.a Universidade. Federal de . Santa CatariBa; no

Conjunto Uni,v�rsitátio da TrindadeJ Edital de 'Toma® de

li'lctÇços p,ara O· fornecirhento e equipámento e montagem
,o.a Esta�,ã.o "de

.

Trata,mento ele Ág.ua, destinado ao 'Con
junto. IÍilj:y,ersiÚtrlo da' ':Universidade Federal ,de Santa
,Catariri.a..

'

�.' .

Maiores esclarecimentos 'poser·ão ser ,pr:e$tados "'oD'O'

P�?taro.e}'"Ito de Engenharia e Arquitetura,' nQ endWêço
àcima le-tetiQo, no horário das 12,00 às '1.6,00 haras.

nQr.Í�nópolis, 06 de julho. de 197�.
_A\.S$...AJ�ro Henrique 'de,Campos Lobo, 'Direto�.

\
Minidério

,d.
í .Ejpçaçio e Cullu"ra

-

,: :
UDJy�rsi"dade Federal d� Sanla Çe:tatina
'R'ErTORIA

EDITAL N. 15/71
Torno público que esta Universidade fará reaUzar às

16,00 horas do dia 30 de julho de 1911 em sua sala de
concbrrências, à abertura díl Tomada de' PreÇos n. 15/71,

.

relativà_ a aQuisiçãó �e m�teriál destinàdo ii ilúminaçã'ó da
Praça Cívica do, C!PJ:)l'1,lS pniversitárío desta Uníversidâde.

Maiores esclarecimentQs serão ,prestados na 'DÍvisão
Ç.!) MªterjaJ, localizadil à Rl�a Boca'iúva, n.·· 60, luistá C'a

�_itli:l, Dp .�orário dí.l.S )2,01) àl1 J�,OO ho.ras� de se�a à
se:$-.fe�

Fjdril,ln,épolis, 6 de julho de 1.971.
Joi� F,orfikamp ,,- Diretor da: Divisão do lYTateria,l.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Senador Celso Ramos' manteve ,de:. ��p-et,i:.obi·ás, tendo .�� vista a .demanda
morado 'diálogo fUl' tarde '. dee:: o�te;n. de '. �eti61�: planeja até 1975, dentro
com o Governador Colombo SàlleS. no di). �\l Pl� Nacional de Derivados,
Palácio do Govêrno, oportunidade .�� ��li�r 'al�umas -das refinarias e cons-

que ambos examinaram,·�ma\pài.í�a';ae .titii: uma n6va_'�a área Paraná-Santa
assuntos de relevante intêr�.'i.plU'a �o

.

daiarina, pára que a capacidade insta-

Estad�'da alçada federal, 'bem :�:lInota 'U,í�a ',1e ,'�fiIiO' 'possa atender o grande
•

i situação política da Aren�:.êat�ririeruf:e.. desenvol.�tncnto éconômico daquela
O tema de ordem: .econômr6o.:�didi- tl::gi�6 : 'dó pais. � , \

.

. nistnlQva .maís importante .i e�kti,{a:&i "',"1Mais ,adiante;� Salientou' o-rrepresen-
,- 'dudinte;"o encontro foi. a' _p��ibili\iaÜt, ' ta�te' eatarinense: "a,8Óra que a Petro-

de vir 'a Petrobrás � LstaÍa� uiDa� ,',·;b- '; br;ás ;;esta em busca de um .local, na
-

O Góve�ridor,Colombo Salles auto- finaria.de petróleo eni 'Santa C�taii_Da, eosta meridional do Pais, para a insta-rlzou nÕva �berthra, de' crédit� em fa- especificamente na árc e: de Sâ6, 'PFM- 'I�çã:; de: sua' sétima, refiliaria, com' ca-
�Ol' da :Sêeretarla

'

d�s 'TrimBÍX>rtes pá-
. ciscO cio', Sul: O SeIiad,:;� �IJ� (RamoS . l���,dade ·.Pài�' ,125.000 barrís diários,

-ra . a continuaç'ã() d� obras-. , �ntrátá- fÚ'
'. ite t

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

'. 'n.·,a'.·rer·:e· _'�\,�. .; ', c"�ga;":.., .';o �.omento de, '" ,'. ii ., ez reGe0 mel.\ e um
.

pronunciamente r. r'�' w;; uu

das, !'PiO extinto Plameg e, DER. O llQ Senado .reiteracdo ii cobá�sãó '4e. ,Santà� é31.l�ri:aa." .'
,

"

.

.

,

nôvo crédito
'

é: da rirdem de -c-s. � . :' um 'g'fupo de trab�lhO' ; ins�ithido. ; dú- .

.

,.: .

,

1.-905.970,88 ' 'e' beIÍeflciará-
.

,

.

diversos "
'. ". ' ';. \;:Dl�s'e" aii�d.� o' s�: Celsó Ramos, querante; o seu Gnv -rn« q ue entendeu' sei- '" , '

.
' " . ,

nní liçípio�' catârineJ1S�;' "cti;� ,obras' ,
, ,. ',)"

' ':�ilO; i�sçahtLem que a Petrobrás .inda-
. 'a', áreàrdé São Fi'inciso, o' q\Ji! reulúá, I"

.

.;�•.

'

d...... '.�?e 'a' '.....e";'o·c' l'---';za'çao- para a'esiivepiIri: paralisadas :por, aÍguÇl, .

tem- 'as' melh6res cch1diçõés ..:..,.' enlte; ós '.fu:.' )l:'" ,Uv, ... IH "'-'<lU

.1')0. Ta;mb�m foi :.âiltofua,da pclo ' Chefe ''tad06 de' Paraná e

"

S�iIta.' Cafá� �� . '7StÍa: ;.sé��.;, rçfi�a' qu� . abastecerá. ,os
d 1:!·�ê·' ,. '-,,'

'be
'

'd'" --".... d" ,,'·."".s tádô,s',,� :r'á,faná ·e.santa, 'Catarina,.
o'� C\ltlVO' a a, rtura, ..e· YlOUlt�, e. " JXira a.'ihstal&ç�o da refl�àri,a: de;pet��:" ,.,D!l .".�. " " "

.

Cr$ 208.l71,14,�'visando '. a Construção :lW da Petrobrás .. O GOvernador, .CO-:
. �jüstàmerite. à . áre'a qúe. estará 'mais ca-

'de .uma ..:poniédé,eoncreto, ármado SÔo : IÍomoo .Salles também �eIl,l .. :' sê �_
'

:ri;óte' e�.�;1·975;:'j�;sto que' rlÓS; os cata-

br� Ó' 'Rio
'

d� 'J?eixe; no mumcípio de 'nb,an.do. :junto ao, Govêrn� F:ed.'era:l,· ,'ná-.' . ;�ri�l� ,reiVindiquemps 'a sua locali-

Ri 'd "An'
, c :.'Z&'ç.ãq ilo,;teintório catarinense, eis que. O· �. . ta,s. - ", .�, � rá que seja instalada em n9ssQ' EStâdo ,.

.
'

. .. \�moi<;;'efuU�ámente',� melhores condi-
•
�,

,.

I ,- �,P� •
•

" ;;l, .t;efinatia de :petróieo",· que
"

. pQd�ria'
.

" , .' l' "

,
. A :libe�a�Q" a�ingi� ,inÓllle� obr::'d:" '.' ,ii ai�da.iSer üistalada D,O ParaM' �ue .iam: " :;.:-� ·:tk�:e<,tS, de CoilStrução ,e distri

destaca.odo-iSe ós servl,ÇO� ,d� �ç�u�ra-' : ':'
"

Mm"relviridici.\·a insi�ação ;., da i,ri4'ÚS:'
.' i b�i.ção::?·li�ra� de ;5,ão Xfran,cisco, pe

ci' e ��l;'",me to "'�'SC3 no tre'cho ."',,.,... , . ,.",' ,' . .'1.á.•.·!l(,)Íp.,·,.: .d,é,fa,tõ,Ares"favo.'ráveis:que a-;;>:',0•..,. �': ",...7'.".�. ' 'f"",.. ;,
•.
,'-"., _

,
•• "

.. ;.", .... t{i,a.(,.�árll.. �,nt'o, vc:m.,'·m,.ariteií,do.. :�g
..

ui. ",' ,.

't '.,G '-A" SR 1"1 ..<_sõb" '::'�p�nfi!:,'€' O lota.l.-indiéa\lo: pÍlra a ins-" �JaI,
'

,�:�l'IU-,
-

,'; ,': �...."
.
re, 0:'". j' i ;�o� q:iD.ÍfI,tÇ)s na esf�rà:. flld�i�t: ',;; ':>::

.

., ., '

;�o All:1eh.a;�eip, B.t;açç ,do ,Nort,�; a��, \,. ;:"'.: ','. � '. " l.'; .'''' ':��)-â? ,o/t �óvá':.fefiÍlatia' a ser ,.

cops-
i> r�6y�áii'o:' ·li.ga,ndo,:·d 'Distri(o " de <: : ::;. ",PI?r. outro' lado, . O ·pto�Ul).uan'le�to ')'tjyldá:::pela: �-rob!{.ci.:08 recuisós na-

'Ot,�dlió' cih1á 'à,sdiia."'dÕs, 'IlhtSU8 c':a
.

': :ifé{ �a.d9r Cell'O RamÇ6:�bje.·a:9.ú�' ,�t� �e l!u��, e á ambiência técni-'

'Bit4JO; si;Viços :de .pávitnentaÇão ';a 'tão' repercutiu' no �inistérió. �o,�te.. f�':e':��mlcá;da região, perÍnitem a

,par&ielepi�dos qO' 'trechó: J:dióville�PiriÍ. Fior � o repí'e8entán�e de' Sant�. �(arina .' in{iáia�o de 'unja: ,refiiÍa;pa cOm eleva-

'be.ir��i-BR-iol; ex�u� das obr.as de . no SCn,adQ' mantém uma ��e <Íl? ent�Íl-' ·/dos.- padtões· de' éficiêacia e produtivi-
terraplenagém do acesso de: Jag'uaruna-

.

dirilentOs naquela pasta acom��� od�dé,: e�
,

bem' aSsim•. que':Sejam restrin-

a, BR-H)l; ,pav,iID:�nülçãb da c;strada o,. �utà. ,

.

gid�s '.a'Q infunio' 00 investimentos mar-

Florian6poJis-Lagoa· 'da: Cóxiccição; .. ; '.,: ,,::,' ·ÍÍi��·,;·� 1�ti:J.ptee�di�eÍlt6.· ,Do ponto
bb�às 'i-.od.·oviárias. \ d..� tre.çhoo '0,.·�nai·- PO�mCA ,

'.i, d�:: vist� !d� fuercados i:onsumidores {
;r-

I
\ I" � .':'

'
, ... ', I,J ",

B�ue-SC.-49 ' ,ti: Gaspar-Bni...;que-No-· .i' 'J
" 'ill:questioná:vel' a, privilegillda ' posição"

v�' T�to-Ti�S; oÇt-:ás·ík i�vestimCl;l- "
Sõ.bte polftioo, o· Serladó�';celso.·'Ra- � iSãO:FfaticiScG.. Do 'pQ�to de vista

to do treCho' S�ntá Cedlia,'flmb6,'Grah-' m0� e:o Gov,ernador Colombb Sdllje's p,rtuãciõ, ·,POSsui.'a regíão·'.o Porto de.'
de;. �. �r;.,iço , <;ie Ír(elhbrilmento da es- , e\ulroinaiam Il 'situaçao, ' polítiCa, " da Siío: F�sco do< 'SuJo que· reune as

trada BrÚsque-i:.iIDeira:Cainbori)1. Arena'. em Santa Catarina, maS nada
'

melhoFeS caFacterísticas entre os portos
foi di:u�do a resr:ito.

/

40 :lJrasil Meridi',?nal:e atende às espe-
·

, clficaç§eS �a a mOderna navegação'
;..::i, at6,. 'i!e Petr91eít� dé ,1;rande ,toaela

geai. 'Çopta, ain4a ii região; com .moder
�q'. s.is�ma

.

de cOmunicaçÕéS e abun
:dànte ' ep.�rgia 'elétrica. àlém :de ter a
. �i.s: ���oF7áy�l ;'situ�çã() doo' transpor
tC'&" i'Qdov.iário e féÍ-Fovi:ário .da região>:

, ,

'

-;-,�, .,

. t ,) .

\

'

, ',:

: .,!,"Isso�tudo :nos leva,a crer que a alta

.�'íci�iia#o "d<I,' ��t�óbráS haverá por

lte,co.i,rlieee�"o;"litoral ,:de .São Francisco
,

' �m(') ,<)': local ': indicado. 'para a instaia
:' ,ç:ã<.> ..�, ni;;iiâ t�f4làrià"� :concluiu o ora-

o

't1��tL �_ > ::::: �, J<':' '". ,\ ,,�,'
..

,I .'

,
;. � r'

Jtanspsrles
fêm quase
trS.;2·"milbões

'.'

o senador Celso RanioS usou �' .trl:.
bhÍla do Senado' para tecer "CÓpsider:a-'
.çres a respeito da instalaçã6 d;t sétima
refinária' dá Petrobrás. .' .�,:_,. .;-

,

.

�fitmPu' , 0\ Slnadcir Cat�rit\��.Se, q�e
b abasteEI,mento d� Estiíd� ,ii>:"��
n_�

.

é �,��a Cátaqnil- é ;fei� atu�,Iri1���'
Mia' Refinaria, Presidente, BeI(llarde·s.. '-: . ,'� I ' 1 ,'.1'.., " .• ',:

.',
.......

.
'

.

'(São- Paulo) e 'pela Réfinana :Alpet1o
P�squ�ni (Rio, Grande do Sul), ',Ol �ÍJe

. ( "

cada para amanhã.

',.
'. ,t. A

o Secretário da·.F�nda".Si:: Sétgio .

U.cho�: seguiu, õ'nten;, '}para /..�u#ipIi�
bÍzi''"róte1i6. ',enlifg '·sã,ci":Í'aulo',:'; :Riô,,,dc .

lãneirQ'. e ,B;�silià: �m . � : fi�;# tiri�·. \..

tàr 'juótQ\ a Órgãos'; da .' aaw.ihlsír�ãp.
feJe�a! .'�. 'resPeit{\), .. 'dé '

le'curSos " dá·,· .

�[Pã:!>�'Pàlàl'�plicãçã� "e� ,sárit��'C�tà':
.

Fi�a. .�: �� ,:',,,�: .,.' ':�!� � �; 1

'

,

i !, \.

'�,' •

.".,,< ... ,' �;"
- ,

<·Elh Biusíliá, o Sr.. Sérgio Uchoa por-
tit'.ip'à'Üí�(l;i r�uniã� ,4Ué '.; o Ministro
Delfim Neto cbnvocou 20m oS Secre
tários da 'Fazenda' d�s . Estado.s, mar-

"

'1"

:d'., o

FUNDESC
,

.

I.'"
tá a fransfe!ir a Seçretaria da Agri·
c1iÍlturá �. trailsfe'rir, "sem ôi:lUS, pa
ta ·os reprodutores de postoS de sui

iioéUltuta, camp� de sementes, ar·
·

irüizens, máquiD.as {e: ánimaís, perteh
�i).tei1

"

'00 ' acêriro ' da Secretaria".
.

�irl�e itüOl-m� prestadas ps-
, 'la" �t.dena�ão, de Relações PúbH-

" }' I. ,
! • /

�as d'O I;'àlác�o·.do ,G,ovêrno. Estabe-

le�; ,fiüiilmente, ELm.ontante de __ ..

�1;14:5Oó, ,fuUh� pitra' s�tem ,apli-
'. éadCilS áté '1975 � a forma de' sub

. sldi-ôs ·e fininciamentos de fatôres

'4e pi:-oduç� aos a,gticultor�s.
• � I

;� "

, ..

ó. Çonse!ho Adm:fuistra'tivo do FUll
do de' Dese�volvim�I!.to do Estado do,

Santa Catari�a. - Fund;�: -r se retÍ
.;�;á, no' próximo" difl. ts s'ob a p�si-'
dén'Cia- -do :8ecretád.o· ,da Fazençla,: "Sr.
Sérgio ·t)cbÔçf de Retende"

'

, ,�, .

'Dentro d� prmumos dÍa's será, 'e'n-
, viado

<

à Assembléia 'V:lg.iSlatiYa:pro.
jefo de lei' que cria' o Funde Agro
pecuário é c-oncede' novos indmlfvbs
à Agricultu�a sob a fórina de fui.an
c�entó.s li'" iongo prá:/;O sem', juM'"

.

déstinados à aquisição de·\ máqUináS
agrícolaS, \ :reprodutores, . inelúsive •

€q,uipamehtos para cooperativas 'agrcr
pe<:l.1árias. ,

"

-

Parti<!iparão, d� :reunião' ,o ·Presid,en-, '

,�,do BDE,' Sr�'.Lau�o 1).nh3r;eS; ,;epre-
.

'sentahtés. (la Í1:idúst'fíà; do Grew In- ,

.

dústrlal ID:e\;nri�o :� "di :._ Ucie.<.ic e
�,

, ,.",,, I

B�de. 'Na o:po'r�unidãde 'serão: tratMos
issuntos .de interêsse do Fundo e sub

�etidos à:apro�ação' do Conselho, na-:
\é�S �rêdilos às indú�trias do, hosso Es-

��do.
' ,:.' ,

o proJeto; que C$1;á ,dqQçfuido,: �
,

la àssessoria governamental.: ,a��
âutQriza' a Seéretaria da· AgricUl�uI .' ..

f ,

Demonstf.ativo ,.'da Siecretada da Fa

zenda:,,:l]el�tiv.o' aohmês de.J��o", liS-'
sin�a a seguinte· atrePiciição: do teM
�o/�uQ.Í�ip!os ).

catariilênscs: Blúmemi�
oCUP!l O' pr:imeiro lugar 'no recolhimén" A Assembléia l,egislatjva,' ,aprov�u adiantou .sei: -o p�so atual moroso c

tó�'do Ttibütô, c�m .Cr$ 5.221.146,53; . ontem. a expedição de mensagens tel� ���did�al às empr�sas.
]olnVilÍc \:0$' Cr$ '.5.208;619,33; . "I;uba� gri�icas ao Ministro Ivo ArZoo, da I."�'ye-s'é 'Ió,-,:ar em 'conta que a par-

rãó, COIl]- Cr$: 1.87'9581,05, Lages c<'>m
.

Agfi�ulturai e ao Sup�rinténdénte' da tit dó momei1tO :em que o contribuinte

Cr$ 1.413.945,70 ê:Bíusque 'com .Cr$ Slldep'e; J�ão Cláudio Dá�tas'aUnp<;s, � .(az':a'sua ojjção" .:...."dissé -441a,paN
1.385.214,40::.' :'"

'

. ,.,'.' :. \isarido',�ndi.iiecer providência's' �àr�' a 'tirO dó' pi�tillirlt9 em 'que "0 dinheir� é
• .

1
""

, ". i . ;.' .

'

Úsb,u�oér�ti�açí\o d� pt{)�o' de 'lil»! d�pGsitã<ilQ ,chI conta' �inct1lada- no Ban-
. ríqri�n6poiis: d9tfo�; a sex�� col���. I' rã·ºâ�.,dp;q'écursos :9;;' '�li}s dôs�:íh&n:'

'

'co .. �b·iBj1a:Sir; hão" devéria haver mais

9ãqi .'n.q",r�.ç:O'Jhiniérito. do ICM, CO.ql:. ',I 'Uvas. fl.,.w''''· - --:' � : �s4úei- : delI�rns;, o:'p�ssó.:'d�v�ria sê.r mais

(;k�-·i':Ô·�.O.Q1't),9'8',';�O,·'CúJ;hPl�tada,.";:�): '<};��õ, Alfredo O DEJ;>.;·foi;;fei-. c si�pGsJa'ta" facil'i:tar;"aque�es' q�le a-

�;;{e�d�fãç;' dq ','��lp�\strii��' d9',E,�ú.eit?;" ,;':;ilb _ 13,00 e públiCO para dova; c;foal'rarain 1 ha �lÍti�a' da ;peSéfl ' alicer·

díl. o[d�I?, d: :Cr,$tJ49:�49,43.· ,'_::' '.�
_

não publicação una' �da .ilçS :inc�nti\ios' da Sudepe".
.

, _' j ;." 0:Jmpb Alegre, Sao Estado do AvisO\, .. .;.'
"
..

";':
"

,I. ';, '. ' .

,:. 1

<',
I

�.
• �_.illas, à$ 19,30 horas. da abertura daq'u �

,
.a Itajaí, Blumenau, Rio do julí10 de 1971, às t.,�

.)s, Campos Novos, Joaçaba, propostas para o me!.

'; d, Xanxerê, Chapecó,. São Car- sede

.IS, Mondaí e ,Descanso, às 19,00 DeC., em Floriaml
João jorge de L:�

'.\'

: ,
'. .. : "

..

, I "� t

}

:r
"

, ,
." '.

: "�o .,,_

'"

e peb,ú e8 em
Troca de óhito
dificulta

, sepultameul.,.
" , i-'

"

, ,
,

,-

.'"

Diversas coincidências; envolven
do duas senhorás que'moí:i'eram' on

.

tem, culminou' com um:,;estran.'1o' ,

êrro, sendo uma delas', �nté�'d�'
.

com o atestado de Óbito da oútla,
'que não pode,' por falta, do. d�-.
mente, ser enterrada, devendo? sC\J
sepultamento . dar-se hOJ.·�.

..•.

.(,
"

_
,. J, 1'4>,

A série'" de coincidência' iniéioij
com a horá da morte: ás,duas'··mÔr· ,

� � ",�'

reram por volta das cinco horas.: A.s
duas sofriam de um m�l, na' penia
direita, tendo uma delas. .. ihd�i�
amputado a mesma' no" último, db
28. N3 duas, estavam ,paraliti�Jls .

Ambas foram clientes do mesmo'
médico e seus �9�es '. é�: ·,p8�i·
dos, Olindina • Leondina., ,',: -1 '

.
,

,�t. .:"':0

Leondina Bef"9HOl'i' -cra': viú�a, .�.:
nha 68 anos, resldiá, à IVa.'Olemeti- -

tino de Brito, 213, no .Estrei'td .' e .

morreu. no Hospital '. � .• 'C8ri��;.
Qnde permanecia internada' . dePoiS
de ter a pirna amp\Jtada.' Olm4i"..

/

Ezidéria Ferreira tinha 41 anos, era

casada,' residia à rua ·Ácácio .:Mó:
reira, 220, em Capoeiras e.;b.a�a",se'

-j negado a amputar a ptlrna,,, ,,�teIl<io
morrido em sua residência.:

I í

! ," �

). ,"

Com a morte ,de 'Da. Olíndin"
seus' familiares dirigiram-01e ao' tn�
dico que a. tratara para que ex��
"se o atestad� de óbito, tendo" reee�
bido ...;.:, sem perce'&eí'em -::.;.:. 'o 'ates·.

1"".

tado de Da. Leondina, qUe ,·somente

hoj� será sepultada, após as ret;ifiL
cações necessárias, qu� seíio 'feitas
em 'Cartóri�, quand'o tamlrem

.

ser�
expedido o ate&t�qo de óbito d�
Olindina, legalizando a sitl,Jaçãq ..

·

, �,.) "

, .

O embaraçoso �aso·'foic;es�ía�,E)c;;idO,
por Agentes. da Del�gacia' de ,seiV,.
i-aiIça Pessoal, aos quak' se' :dj.rigi�'
ram os familiares de' Da�" Olfndiri�;
'em 'vista fIa impossibili.dad� ".de'," ii
sepultarem por falta"do!doc��ito:

;. "":.1'
-

TRÂNSITO FERE �IS': '.:' ': : "

�

• \,: t,"

�! � '. .' ,

Ontem, às 18h4Qm.; �ill conn4ên-:
cia das ruas Arno Hoésciíe1.4,co�,.M-.;;
mirante Lamego; c'oÍidiIa'm' ,vi�í�iita
mente um Volkswagen, dmgido<Pif,i
Oto Giorgio M., Schroeder, . caSad,ó•.
28 anos, industriário, residen�(: .-li
rua Santo Antonio, 37;: ,em Barrei·

ros, que' transitava. pelà rua"AIn'O
Hoeschel e o Gordini, placas, •.••
AA·83-25, dirigido -por José Caldeira
'de Ándrade, �asado, 48' anos, Fun
cionári� Público Federal, residen�e
à Tua ·.Osmar Cunha, 41, qlie tl'a.f<t
gava pela rua Al'IlÚfante Lamego.

�

Em virtude da violência do chOqu�,
os dois veíclllos' capotaram, tendQ,
inclusive, 'um dêles sido jogaqo l
distância, con,tra uma CaSia qUe 'naIda
sotreu.

'

O choque que causou g�ndes.·�,)'
nos materiais, provocou': f�rjme'n��
ie��s em Jôsé Caldeira de' Andrâde
'e Jos,é Manoel de Souzá, casado, �
anos, mannor.ista, residente na loca·
lidade de Forquilhinha, no munic.,
pio de São José e que se encontt"lr.
va no Volkswagen, sendo ambos me
dicados no Hospital Celso l�am08.

MENOR. EM ESTADO GRAVE
I

\ "

Permanece ,internado em esi:$do
grave no Hospitál de ICa;idade, .

O

menor Amaurí Medeiros, de :ig an'<ÍS,
filho de Pedro Me'deiros e, de Edite
Medeiros, residentes na l*alidade
de Afiriú, no município de FalhOlCa,
onde o menor foi. atroi>eiaJio.. O 1;119-

. torista, aind� não' ideiit�ficado; si>-,
correu à vítima, cOndtltind(Hl' ao

.

Hospital Sagrada Família,'., e,
.

p�� .

riorme:t:J,te, em vista de �u estado�;·· ..".I " "
.. ,

ab. Hospital .de' Cal'Jdàde"\onde:, fob .\,
�ubmetida a: delicada uite�e�ção el' ,�!

rúrgica.

"

Fucaca' encerra' com
êxito' t'otalsaldo de

,-,'m grande público assistiu domingo
alíssima do I Festival Universitá
L Canção Catarinense que consa-

t-ladr� Negro, de autoria de
, U� 1." Ál�es Ramil, a quem C9)Jbe um

·

f jl.,"�, ttledalha de melhor .Ietra e' -um
,., i: ub' de c-s 2.500,00. O segundo lu-

.;t�'u cem 'Decisão,' de Tanira Pia
bC... tÍ�t> que r,ecebeu, um troféu e prê�
mio' de Cr$ 1.500',00. A 'terceira colq
cr;d� foi Geute t�ga,. de .

autoria· 4e
·

,St:.ão Hugo Veras, a quem coube um·

troféu e um prêmio. de· Cr$ 1.000,00.
Ao 'intérprete Vininho foi' �ntreguc a

· medalha c;ie melhpr. interpretação. ao

;.' ap'resentar a c�ncorrente AMo' Por
·Amar.

.

O ,sistenw de S�In, que deixou, a de

sejar I,la. ·primeira eli��atóna:, m�lho-'
· réu bastante nas detnais, mas ainda à

"

presentou alguns probrem� domingo
:caus;woo ce'rta irritação a, parte do pú
blicó" que;'-,em t(xlás .as .

elápas ' do T
: fucáca, s.uportou uma demora, de mais

"dê 30 min,utos. O' espetáculó; que teve

in,ícip'!Is 21h30m, t�rminou' por v�lta
da· (hora de ontem.

PR.lMEÍRA. vlroR1A
Natural da cidade: gaúcha de Pelo

.

\ 'tas .0 '�cadêmico de engénharia mecâni-
"

',:'f
'

- -:. ,

ca da Universidade Federal do Rio
G�ande do Sul, Kledir Alves Ramil aos

. I

, 18. anos -jâ-compôs muito e .participou
de <outros f�stiv�s de canção dbten_d�

t 'Íã�' s()Wc�ie a classificação, Essa foi
;ua' 'p�eira: vitória, que não é só .sua,
mas ,de' todos que o 'acompanham.
.',

. Q� Negro foi composta. há 4

'. ,�eseS' ·e, �gundo o autor, "'sa'iu as-
> .'

siJÍl.,.', i s�ndo cb�� ;
várias �utras, co.

,'m� .v�nho :f�endo há 3 anos' Pois des

ci/�'queno '�ltivo o gôsto p�la músi
ca". Quaqdo resol1Vemos participar 90
I' Fucaca,' aSseverou ,o vencedor, . não

i.íiihamos, esperança alguma �e vencer,
só viemos' participar, simplesmente)

, "participar".-

.

,

< ,

,1

(

, ;..

O pt;êmío em dinheiro será rateado

pelo conjQ�to, de 'Kledir RuniH: Clei
, toá seu, inpão que é .acadêmico do .29

an'o de. engenhm4a n1ecâclca é guit,ar
rist�; reri, se� primo, o tuba4or; Sér

. '�o também acadêmico 4e engenharia
e' i'crooner"; e Quico, q�e é o baixo
do conjunto e acadêmico de Direito.

.'

Com o prêmio, Kledir pensa em ad

quirir um motocicleta, aumentando sua

frota de veículos para duas e possibi
'litando n0vas �agens 'pelo 'Pàís.

'

F..8.TADO ,s&gio Cabral

Sérgio Cabral: que venha o II Fucaca

Oimnilo esperar que ·v.dJha _,0 II
Pucà� Sérglo Cabral',_, pr�ide�t�

. da cPmissão Julgaddra do primeiro·_ .

dé.clatouJa O ESTADO que o ,certame "

é uma grande organização . e somcnte
'" com griuide.esfôrço êle foi concretiza·>'

do: Acrescentou' o Diretor de '"O) Pas
quim" afirInando que achou �lgumas
m'!islcas de nível qu'ase' pro4ssiona1,
tal 'era �ua quaÚdade.
"AbonÍildo ,sôbr� as concorrentc;_s que

·iIÍ.àis lhe agradaram, Sérgio Cabral' des

piu-se da qualidade .de ·membro .dã co

missão julgadora: e disse, que,
.

inicial-
·

jnente. a :\oomposição '. Esperança lhe

pareceú melHor àté. que ·atetitou.''' bem:
, pàr�,QUadro Negro...:.. I

a veiIeroÓra. do
eertamê _:: que conmclc'âva mais� O)J-,
'tr� músicà 'que. chamou âténçao ,.d�

. :Dil'�t�r: d� "O" Pasquim" foi -Amo Por
.

; ':A:rilar . que: �egundo êle, ",uma
\�úsiea

linda com ietra do 29 ano priIl,lãrio:;�
Finaiizando suas declarações a ,O

enviou sua

mensagem' aoS' j<?vens aconselhandü-<)S'I
a .'faZere·fi 'tudo' o que sabem, "façam
çine..cltibe,é teatro e continuem' agitan
dp, pois �ão :5e Pode ficar pan,luoH •

'Se' NÓ P.ASQ\JIM
. A�unciknd� que "O Pasquim�' .p,ubli

'. catá' na próxima semana uma ma'teria

)ôbre Sailta Catarina, Miguel . Paiva,
Diretor de .Arte do jornal, - outIp

. membro .do juri do. I Fucaca --"-; 'e<;>Íl
, sidero,u' .que' o resultado do ce!t�me foi

beÍin�"é. ':�il�laróu qu� a' letra é��m��ca
«ire' escólheu pára õ priméiro l�gan ífd
r�rm ré.à�nie.rtte � ��' vencêdor.as.' ,� : I:'ê�-

7 �

ção.,dó,,·gúbl1co.�oi' genial com#",as\�equi:.
.pé�.: t�fçed9t�s' "conf1jt�p,t(;S; m�< tu�o
"'dentr6 dá, .ordem e d� Perfeição .. Dis�e
ql:!e' o '''�egóci� é ··tocar 'pra freiÚe',"p�is
.� éxpeí-iênciil. 'foi boa e os pro�otores'

.

estão de parabt;ns".
'

, !

/1-

\

Pernam'bucano do
,

Rundou no Sul do Estado
, Os 36 estudantes pernaínbuéanos
ii' Proj�td Rondo�, já se enContram
.�·i.< m:ividades, __desde a última quar
lfl'feira, nos municípios de Lauro

'Hiller, C,riciúma e Jàguaruna .

Os Ull:iv'ersitári�s reúnem as· es

pecialidades de Medicina, Odontolo-

.
gia, Sef:viço Sociíll, En;genharia,'
Agronomià, Veterinária,. BiOquími·
cá, e sã'o' acompanhados por uma

psicóloga, e .

um socióIQgo já fOflUà-
dos.

.

'0 té.rmino da operação' será no

dia 30 do corrente.

I

'/

BQç� da Provúlcia do Bi�.·Grallde do·S·ul S.I.

oluDi'ca O"
.,�'

I., '. . ,

I : :, Comunicamos às emprêsos e ao públÍco em géral' (lue

li
e5t?��s rec�bendo e� nossa, a.gê�c�a"desta Capital, ia Rua"
fe� Schm.dt, nO 19. As contrrbu.çoes do Plano de Integra-,
çiio S6�ial ....... PIS. ,

' .. '
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