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válido até às 23hlSp do dia '20 de julho de, 1 971
.

FRENTE FRIA: Em curso: PRESSÃO AT?yfÇ>SFERI,CA ��?lA:
10137 milibares' TEMPERATURA' ME.J?LA: 16,69 ceurlgJddQii,
UMlbADE RELATIVA MEI;>J.A: '86,8%; Cumulus � Stratlls -

Chuviscos esparsos - Tenípo médio: Estavel.
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SINTESE
MADUREZA

o Curso de Madureza do Ar·

tigo 99, da ex-Faculdade de

Economia, abriu hOje as ma

trículas para o referido Curso,

cujas aulas terão inicio a par
tir das 19 horas.

JOINVILLE

A Faculdade de
AdministrativaS, de

Ciências
Joinville

foi autorizada pelo Presidente
, da República a funcionar, com
os cursos de Admínistração de

Emprêsas e Ciências Contábeis.
A referida escola superior �

mantida pela' Fundação Join
villense de Ensino" com sede

naquela cidade. I
1,

A Associação de Crédito e 1'Assistência Rural do Estado I
de Santa Catarina, instalou, no I

[município de Tinibe do Sul,
um escritório local, vistando
dar assistência' t�cnica 80S'

aàricultores daquela local i...
daae. , '_,' � l
A, solenidade "de lnstalaçao

'do escritório I�cal da Acaresc
contou com a presença do Pre

feito Antônio Zilll, além de

a�toridades e lideres ruraois'
do município.

TIMBti DO' SUL

CORAL

o' Coral, e a Orquestra de'
Câmara da Universidade Fe
deral de Santa Catarma segui

, ram na tarde de Q_ntem pata a'

Guanabara, onde farão várias
,apresentaçõe,s, contdrme> con

vêriío firmado �ntre � Uãiver
sidade catarinense e, a Vnlver
sidade Gama Filho,' do Rio.

-,

Por outro lador-a Universi-'
dade Gama Filho' visitará, no"

'final' da semana, :Floi'ianópoÜs
e Blumenau.

TUBARÃO

l
A Associação TubarO'nense tde Imprensa elegeu e empes- f'sou, no dia de .entem, sua la.

IDiretoria "
o CÓ'ns�,lh�': Fiscal,

Ipara o biênio' 1971/73, .fiéa,n
, J .), .-

do assim co,n'stituí'da:" Direto- '

ria - fP,residen,fé: St,_Atahual ·1
pa Cés_ar Macha�O'i yi�e.Presi- I
dent�: Sr. d Valmir Ge!1t!1 l'
Aguiar� Secré,ário:,' Sr.' José

,CarlO's Aguiar; Yife;Se�(et�ri,!':
Sr.' Luiz Napole�o; Te'sou'reiro:'

,

'.

Sr. Gilberto Silva; Vice·Tesou-

II !rei ro; CesáriO' �ogério; e" Re-,,'
lações Públicas: Sr. Edgar Nu-�'
nes. Conselh'ó ,'fis,cal: ,"Meni. I
bros efetivO'S �,Srs. �nO'�1
Sérgio Cfa Silva :Custód'io, Vai·
mor Silva e João AugustO'
Kueht'e,n'. Membrôs ' supléntes
- Srs. Bart,olo�eu' M�ne;es
Rodrigues, Luiz C-opes

-

e

Álvaro Lopes. '"
-:
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i son: 200 mi a'

Um grupo de oficiais rebeldes to

mou ontem o poder do Sudão. Os

revolucionários, 'numa ação rápida,
cercaram o palácio do govêrno com

carros blindados dominando os que
lá se encontravam.

Coral e Orque'slra' da
Ufsc no :Rio ,de Janeiro
Diretof. do� TAC� afirma::

�

"

<
j

Crescimentô,'da Cidade
é o seu 'maior proble"riiã

O Coral e a Orquestra 'de Cârna-.
ra da Universidade Federal 'de san',
ta Catarina viajaram ontem para o

,I
�

"'I �

'Rio, onde se apresentarão- na '�lól '

Cecília Meirelles, na'Universidade
'

.

'

Gama Filho' e em emissoras de _·te:' ,

levisão. Com essa viagem ,f�i 'inicia-' -

-

,

da a Semana"_dâ lntegrâção 'Uru;yel'k" �,
,

'

A cidade cresce em todos os sen-.
tidos e exige .das autoridades me-

i -

lhorias em todos 06 setores, Esse é
um dos grandes ônus que a Muni
cípalídade paga ao 'pro'gresso' da

Capital. O tráfego de' veículos está
c�da (Úa maior e mais: centurbad«"

/'
'

deixando poucas, "opções às autori-
dades que procuram encontrá-Ias
para .a solução dos problemas,
A despeito do intenso movimen-

i sitária, da quai estarão integradas a

Ufsc e él Universidade Gama Filho.
.'

« De, acôrdn com os entendimentos,
, ,'ó Coral da Universidade Gama Fi,

e, Lho virá a Florianópolis no dia 26,
apresentando-se no Teatro Álvaro de'
ê:;trva'lho e no dia seguinte. em -B;lu-

to de veículos na Rua Conselheiro

Mafra, máquinas e operarros: da
Prefeitura agitam-se ao lado daque
la via pública na construção da va

riante até 'a Rua Francisco Toleu
tino. O fluxo de tráfego terá me

lhor escoamento através da varían-
.

te que evitará o grande movimento

pela "apertada" Conselheiro' Mafra,
(Leia Editorial na página 4).

quanto a" VIBRem a China emergênCia\
J � !

I �- ,. 1Õo,. , .... ..,

\

O Presidente Nixon pediu ,aos H
deres do C�l1gresso no}i'e-ameriéano
que usem ele moderação- nas dis:
cussões -sôbre .sua vil!gem à China

,Popular, para que não dificultem .0" ,

proJ�to. O líder republicano no' Se
nado disse que o progl1atna de via

gem _de Nixon à "China indica aue

os Estados Unidos não terão m31S

tropas no Vietnam no dia 1� de
rluiio' do ano'que 'vem.
Na ONU llJ Thflll, que' voltou a

ftilar sôbre o, assunto, disse que a,

viagem' vai ajudar a' solucionar a

guerra no Sudeste asiático,

POl� outro lado, Cheu-En-Lai pro

pôs ontem aos Estados Unidos' um

plano para a normalização das re

lações entre Pequim e Washington.
O plano não estabelece' qualquer
condição prévia para as conversa

ções e refere-se à retirada de Ifôr
�(j11 dI' FcmnqMl.

,t

Um avião da FAB foi' obrigado a

efet).lar um pouso I de, emel'gência
ontem à tarde no a'eroporto inter·
nacional de Limaj em virtude de
Um dos motores ter-se incendiadQ

em ,pleno, vôo. O aparelho transpol'�
tava uma delegação de 40 cadetes
da Academia MiHtar das Agulhas
Negras para visita de nove dias ao

Peru. Não hou.ve vítimas no, aci·
dento. ;-

Discursando domingo em Hondu
ras o Chanceler Mário Gibson Bar·

bosa afirmou que o princípio das

200 ' milhas marítimas deveria es

tender.se a todos os países latino

americanos, "garantido pelo Direito

Internacional e que hoje constitui
patrimônio inalienável de nossa so

berania", Em nota conjunta os dois

países reafirmaram o direito e o

dever de os Estados litorqneos fixa
rem a extensão de sua jurisdição
sôbre o mar adjacente e suas cos

tas de acôrdo com suas particulari
dades geográficas, geológicas e bio

lógicas para preservação e expio
ração racional dos recursos do mar,
seu solo e subsolo.

No seu pronunciamento o Chan
celer brasileiro 'disse que o Brasil
tem permanecido fiel ao espírito
solidário da comunidade latino-ame
ricana. Afirmou que o sistema de
consulta latino-americano não deve

esgotar-se nos atos coletivos de rei

vindicação, nem 110 formular de
urna teoria realista e precisa sôbre
as relações entre os países desen

volvidos e os qúe ainda estão empe

nhando-se para tal. Deve também
- prosseguiu - empenhar-se pelo
incremento das relações dentro da
área latino-americana.

'>":l$porUva,_'"
:

,teve só 24

uanhadnres
Apenas 2� pessoas fizeram 13

pontos no teste nv 50 da Loteria Es

portiva, cabendo a cada 'Úma a im

portância de crs 489.583,32. Dos

ganhadores. 11 são da Guanabara',
(lave de São Paulo, três d? Estado

do Rio e um de Brasília. Na Gua
nabara duas pessoas de uma mes

ma família incluem-se entre os

acertadores.

Por outro lado, começaram on

tem os prognósticos para o, teste 51,
que consta dos seguintes jogos: Bra
sil x Paraguai, União (vice) x Cori
tiba (líder), Juventus (39) x Figueí
rense (69), Ferroviário (119) x

meu-as (11°), Anapolino (6°) x
(vice), Operário (49) x' Come

(69), Vasco (5°) Propriâ (79), •

taleza (líder) x .Gurani (49), F.
roviário '(30), x Ceará (vice), Tuna
Luso (vice) x Paisandu (líder), ABC
(vice) x América (líder) e Botafogo
(vice) x Treze (vice). O jôgo nv :3
será decidido por sorteio.

"
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na imp,

\

rensa mundial
ser o príncipe herdeiro. Depois dW'j

despedidas, quando ainda as lágri
mas secaram, os torcedores perce
beram que tinha chegado o fim de
uma época.

Tôda a imprensa mundial deu on·

tem grande destaque à 'despedida de
pe"lé do Sel!ecionado Brasileiro de
Fatebol. , A 'notícia recebeu amplos
comentá�'ios nos principais jornais
de todo o mundo. Em' Lond17es o

Sun afirma:

- O problema não é tanto saber
qllem será o nôvo rei" pois não te
remos jamais outro Pelé. O proble
ma Ú �lflhf'l' qUC"1n j'f'm cnnrlici'ics de

.
,

Um comentarista iugoslavo afir
mou que "Pelé não marcou um gol
em sua despedida. Nossos rapazes

poderiam ter dado uma oportunida
de, mas i�so estaria contra a digni·
dark do "mndA ]"ri do flli'('ho!".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REVISÃO � Na 'o,0hmà de sexta, escrevem.os sôbre
cs eXaiJleS de madureza que' se realizam na cidade. Um

"lJ1u.ndão de estudantes a desfiLar j;lelas ruas centrais.
Dissell1os:

_

"E pela primeiTa yez, ,a banca exaIDinador�
';omposta por professôres da t�rra., Saiu: "por professô
res da terceira". Perdão.' (Gervásio Luz).'

Blumenau & Gente & Coisas
DICAS - PLÁS - SIZUS - RECADOS

ReBELLizando - Bell sairá da acomodação burguesa
.icruimcntc. Fará, provavelmente, em agôsto, um reei-
'bl poético no Colégio Pedro II, Isto é' muito bom, pois,
Q "Evtuchenko brasileiro" (quem assim Giz é a revista
," Manchete") não é,mais 0 poeta ativo e' agitado de uns

nnos atrás, cuja tônica era levar a poesia ao povo, Será
-,

r atual marasmo uma profecia 'da "geracãn elos poetas
traídos"? Betl, faça sempre comícios poéticos! Vcry'
"" <c11, Bell! (Tonjan),

III SEMfNÁRIO ,CAiI"ARINENSE DE MúS'ICA _;_

l 'rn acontecimento de verdade' no sentido do enrique
:i:nento ela arte em Blurnenau. Muita coisa se faz ulti
mamente, 110 mesmo tom, 'por aqui, e com inteira val i
cinde, maior 0U menor StlCeSS0, objetivando sempre a

»esquisa ele poss�bii]idades, a fixação de artistas, natos,
nascituros e naturalizados. O Seminário de Música
ílC71) orquestrühou' quantidade e qualidade: inter,pre
L�ções -variadas �10 têil1PO de 'Sebastian Benda, com

;'!]eçães inovadoras no- transmitir Beethoven, Bach,
Mozart, 1'l1<\S sobretudo com �n1jpl!lisos para além no pa-

.' r.ornmizar compositores: Cio,m.1i@líl1;Porâneos _ "amo' Ka
-haturian e Widrner. iNãQ só: 'o Seminário embasou nos

nartieipantes \lnaio'riij ,j_ovem) a sensibilidade do atonal
- responsabilidade. �ior de maestro Oscar Zander,.1 ,"

ôsse I11�JS que ce�'t@" '.])11'etor, .da Escola Superior de
l\j úsica de Blumenau. Do', observado, remoído e inter

»rctado, resta basta�t�" impressão de que Blumenau
�!cfiJile a rota da arte n1l!1S1c,aI1." Sem' mencionarmos o

.sco, a bom têrrno, ida -orquestra que executou a Siri
.toma em Lá Maior, clo' )VIoz_art, numa rara felicidade de
conjunto de câmara, _TlJlclo f�i .a contento no Seminário
de Música: r�pic1o

-

d�'m�rs para' o mais qúe não Iize
ram êsses jovens pl'ofes��l:es e alunos, de pertó e ele'
longe de Blumenau, 'E 't0JQem, nota: essa gente (boa
no duro)' ainda vai bç,quialiel'tar o Brasil, com o perdão
,da má palavra l �(Dáj:fo ))��cliarnps).

COISAS QUE EU NÃO ENTENDO (II) - Tomei
coi.hecimento das declarações de Sérgio Cabral, d'O Pas

quirn. acerca do conjunto Os Açus, 'de Indaial. Elo

giü�, ., elogios !Pelo que conheço, Cabral não é muito

chegado ao tipo ele som do citado conjunto. Êle sempre
lei samba "linha dura", música brasileira pra valer.

Tenho quase certeza que existe uísque nessa história!
Mudei eu ou mudou Sérgio Cabral? (Tomjan)� I

CRONISTAS NO VALE - Em dezembro de' 1967,
cpo+tavam no Aquaríum, pruns uisqurnhos, Stanislaw
Por-te Prêta, Fernando Sabino c [RNbem Beaga .. Ql!lem
ys trazia: Celestino Sachet. Que, a primeira vista, físio
n.imicamente, me lembrou o Paulo Mendes. Colhi, en-

tão (com uma certa amargura), em entrevista com Sa
!)iJ o, seu ódio mortal ao finado Antônio Maria. Outras
surpresas nos reservarão Sabino, de nôvo, Paulo Men
dc'; Campos e Clarice Lispector, os três, ainda êste

H'((J ena Blurnenau, trazidos por Enéias, Martins de
D':\ITOS. (Gervásio L'L1Z)..

'

O OGÊ DO CORDEIRO - Sobretudo evitar a bada

lação, 'coisa muito barriga-veTCle: ultimamente. Mas'
-orno dizer que se gostou' d0 Ogê Mannebach, do' acadê
mico (catarinense). José Cordeiro, sem cair nesse vício?
A. primeira frase que me apareceu foi - acadêmico
�JL1C escrev.e sem aca.c1em�císmos, - o que foi um pensa
n.ento bôbo. Dizer também que- o Iivro é bem escrito
não diz tudo,' não: diz o 'essencíat, talvez nem diga nada,
já q ue tem tanto livro bem escrito' que não tem impor
tância nenhuma. A biografia \cio -Ogê Mannebach foi
hem escrita pelo escritor José· Cordeiro, com alguma
coisa mais, Lendo o livro, somem.' as dúvidas. E a algu
ma coisa mais deve ser a maneira de apanhar o poeta,
d,� .um instante construir 'o todo. Gordeiro parte de
um contato pessoal" ,que' não' in'olGmga muito no tempo,
mas elêle e nêle essencialmente. o biógrafo dá-nos uma

visão real, interior (Ogê em-si) e exterior (Ogê-outros)
A gente parece estar convivendo,' ser íntimo daquela
llatota, em são Francisco., E ;;ai da' primeira parte do
livro conhecendo o poeta, mai's do que na CRONO
I.,OGIA, qLle está qUilse no ·fim. A ANTOr"OGIA com
pleta a recol)strução. E poein�S' que mereçem reeçlição
'\Geraldo Luz).

r t •

MEU LUGAR É AQUI - "Barbarella" mudou de
�'dra. 'Encontrou ,sua meÍl'iór fisionomia. Uma decoração
que: eu vou contar p1'5 í;'�cês. Barzinho elas !ii às 11. De-'" ",

l� I� ,

;;; • .1., pois, o mergulho nJis trán�as. Daniel Curti,passi, de
'�luito, é homem da !1óite, E partiu pro ':undergrou.nd"

.:� i;;.� d' I (l�digrudi, ·�onlo diria o Beto) e�11 matéria de buate. O
"''' !, 'eTais importante.! senhor,es do conselho:, às qHintas, a�1 ,:ása notul'l1á :rr:etamorfose'ia-se em clabe de cir:J.(;'ma,

Um milagre total. Cürtir um clássico, ao pé de um

('opo, cigarro no canto da bÔca. De saída, Pasolini. ci-

I
'leiJsta ainda virgem ��as telas locais. (Gervásio Luz).

Poriss,o gostamos de ver chaminés fumegao'do... . '

,
Tratore,s rasgando a terra... Operários trabalhando •..

Crianças estudando... Gente adulta ap�endendo .•.fÉ o Brasil de quem ama... Nós pçrticipamQs disso tudo, financiando
a peqúena e média emprêsa para que elas se tornem grandes.

Sempre presente nas- grandes rea,lizações do Estado
1 •

..�
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leão Calarinense de Desenvolvimento
"

,

.

':li",

Congresso
de Jovens
no Vale

(Bluraenau _' Sucursal)
O Centro Juventuele Porta

Aberta - Cei vpa _ de B1u

menau. que irá promover o

19 Congresso da Juventude
de Santa Catarina _ I''? I

C9ni(J�c - contará com a

presença do' Governador
Colombo Salles na soleni
dade de abertura, prevista
para' o dia 29 dêste mês,
bem como a elo Secretário
da Eelucação c Cultura Car
los Caminha.

O Cejúpa informa ainda
que estarão participando.

\
como conferencistas os Srs.
Paulo Pimentel é Milton
GI'�CCO e na parte recreati
va do Congresso a presen
ça do cantor lVIoacyr Franco.
As inscrições para

'

o

r'? Con i use se encontram
abertas na secretaria do
Centro Juventude Porta
aberta em Blumenau, das
8 às 20 horas, até o dia 25.

,Sesi e
,

Senai se
rennem

Os Conselhos Regionais
do Sesi, Seflai e do Centro

das indústrias elo Est<tdo ele
Santa Catarina - Ciesc -

realizarão hoje, no palácio
das Indústrias, suas Relll
'miões or(lin�rias mensai;;,
soo a presidência do Si',
Car,los Cid Renaux. O C0n
selho Regional do Sesi es

tará reunido às 9 horas e

os Conselheiros do Senai
às 10 horas.

Por outro lado, a Dire-,
toria do Centro das Indús
trias de Santa Cat:l.rina tem

reunião marcada para às
15 horas.

CENSOS VI$I,JAIS
O Departamento Re�ional'

do Sesi acaba de realizar

mais dois Censos Visuais,
um na Cia. de Cigarros
Souza Cruz e outro na Cia.
Buettner S. A. - Indústria
e Comércio, da cidade de
Brusque.
Na Cia. de Cigarros Sou

za Cruz foram "tendidos
127 funcianários e empre
gados apresentando oS exa

mes de Acuidade, 123 nor

mais e 4 deficientes; e nos

exames, de profundidade, .

101 normais, e 26 deficien
tes, Na firma Buettner
S. A., foram atendIdos 661

pessoas, apresentando os

seguintes resultados: exa

mes de acuidade, 616 nor

mais e 45 deficie'ntes e, exa

mes de profundidade-: nor

mais 545 e, defici�ntes 116.
Os exames foram desen

volvidos pelos S1's. Jaro ..

mYf Fernando Wittitz, João
Francisco de Souza Neto,
lIarry William Schaufert e

Dirceu Machado da Costa,
supervisionados pela Assis
tente SocÍal Celzi Tavares

Metzles, encarregada do
Núcleo Regional do Sesi de
Brusque.

SCATAi
PRO'AUIU

PA.IN·ÉIS
E CARTAZES

EM SI_! CATARINA

R. ÂNGELO DIAS, 57
c.p.480 '-. h•• 22·1457

BLUMUAU-SC

lodiec

o. ESTADO Flor�an6polis, terça-feira, 20 de julho de 1971 - pág. 2

elo
Cognominadas

Brasileiro tem mania de cognomí
nar cidades, chamando a atençãe pa-'

1',<3. remotas semelhanças com metró

poles ou cidades-atração do Mundo

afora.

Por exemplo: São Luiz do Ma,ra�
-nhâo é a Atenas Brasileira, Recife é

a nossa Veneza, Gramado é a Suíça
tupiniquim, São Paulo é ,'l, que não

pode parar e Curitiba é a Cidade

,

Sorriso, sem ser. Em Santa ,Catarina,

i.J não poderíamos ficar prá trás, ape
lidamos todas 'e, creio, batemos o

recorde. Denominamos tudo, algumas
ridiculamente, outras na base da go
zação e outras, ainda, com concurso

e tudo 'o mais Florianópolis fez Ç}<;Jn
curso para escolher a sua TeITa de
Sol e Mar e g02j'l. com a sua Uha dos
Casos e .ocasos Raros.
Blumenau briga com Joinyille pa

ra ser a Capital Econômica do Esta
do. Além disso Blumenau é a Cidade
Jardim.

Joinvdlle é a Cidade dos Príncipes,
Cidade das Biciçletas, Cidade' das

. .orquídeas e a Manchester Catarinen-
se (por quê Manchester não é a

JoínvUle Inglêsll?).
Itajaí já foi a Porta de üurl} do

Estado, a porta do Vale, Ci.qª�e das
Escolas e ,'l.gora é a CIdade das Flo
res.

E,io do Sul é a Capital 1;10 Alto Va
le, Timbó é a pérola (lo vale e Bl'US
é o Berço da Fiação Catarinense. Tu·
bfH'ão é a Cidade M:ul (até hoje não
sei porque), Criciúma é a: Capital 'do
Carvão (que todo mundo sabe por
que). Lages é a Prinéesa da Serra,
Joaçaba é a Capitll,l -'po Meio Oeste e

Chapecó é a Capital (ie Ül,do. o .oeste.·
São Brmto do Sul é a Petrópolis' Ca
tarinense e Canoinhas' é a capitãl da
Erva Mate.

,.

�\ J'Jj

Se a gente ficar pesguisandQ, en

contraremos um sem fim. O negó
cio é -engraç','ldo e 'muitas vezel' 'cái
no ridículo, porisso, é bom ficar por
aqui.

,Recado
Cesar Va,lente, qua,nclo me. referi,

ao pl�giO ao jingle do RiiÍso, n�&io fa
lei no nome da música nem dQ ap
tO,r. Ficastes grilado cOm p 'negócio,
qlier dizer, a carapuça serviu.
Um - negócio: r,ealmente não enten

do qe música e não sei se plágio _tem
ou não tem 2, 6 ou 8 compassos,
Agora, quando se refer�m a tua
Véia Rendeira, dizem dll;l:tuela "igual
ao jingle do RÍnso". E i�so, toda a
cidade. Eu apenas fui o porta voz.
Explicado?

Confirmado
Confirmado um furo que dei no

meio da semana passada: ninguém
sairá da Administração Colombo Sal�
les,

Coral

Pronunciamento

o Deputado Dib Cherein,' no pró.
xímo 2_�: fatá; pI'ollUnciament�:,na Câ
mara, sôbre o movimento em tôrno

da Refinaria que será localizada em 1

São "Francisco do Sul" extraordíná
ria reinvidicação do GovernadpÍ' Co
lombo Salles, A tal Refinaria.' resol
'Verá l,una sél:j,e de problemas, jnçl�.
sive sociais, da região. ., '

Siau
I i

I i

I,
A partir de hoje e l;lté o <lia 26, o

Coral da Universidade 'estará �

se
apresentando na Sala Cecília Meirel
les, no programa Música Pró-MúsÍ
cà, com Bibi Ferreira ,I{\ em outros
locais ainda não determinados, to
dos do Rio. Trata-se de Ul11 inter
.cambio culfura:l feito enire a UFSC
e a Uniyersidade Gama Filho. .o Co.
ral desta trn�versidade carioca esta
rá se apres'entando no Teatro Alva
ro de Carvalho no dia 25 p,róximo.
No dia 26 estará na. TV Cultura e

em 27 no Teatro Cados ,Gomes, de
Blumenau.

Filantropia
. As primeira!i clamas Daisy Werner
Salles e Lucinçla Oliveira !2Stão à
f.renbe da Sacü,dade PrQmocial po
Menor TrapalhadQr, que aoaba de ser

fundada .. Junto ·.ce>m elas, senhoras
da socied,'l.de, assistentes sociais e

clubes de ser:viço.

De 26 d� setembro a 2 "de oútu-
bro a Universidade de Santa Cataní

na �'eaiiz�rá o Seminário Internacio
nal de ,Administracão

.

Unhrersitária.
,

. -,-, "- .'-
O t,"tl SIAU reunirá técnico$�' em ad-
ministração d'e todei o mUl1do, alépil'

'

�e jornalistas especia.Uzados. Na
mesma. época será inauguraçla a no-

va 'Reitoria; na Trindade. �

r,
L,

.. Eslão .

j
')

Estão Qft cidade Alvaro e �purdeS 'I

Catão ql,le onte}1l c?memor'aralp. bo··
das de prata com um jantar ofere...

reqi(l.o -:pelo GOVlernador' Ci}lombeJ
SaUes

-

e dona naisy. Na cida��, talJl
bém, Luiz de 80uza, ex-Ueputad,i:J.
Estadual, s._ecretário da Segurança 'd9
Govêrno Irineu BornhaÍlS�I} . e ,e�
pl'()cUl'ador de Santa Catari6a ", tia
Guanabara.

Gordurinhas
I�!

, As mulperes são mesmo prtvilegj.a- I
das, inclusive no que diz r;espeito Iàquelas gordurinhas a mais. ,Solégi,
clínica de ém,'l,grecimento com mª�,-

'

sagens elétricas e outros
'

bichos,"
atende sàmente ao sexo feriliniUQ.
Pqra os homens, em Floriahópolis,
naÕa existe neste setor (afó�'a lU!
saWlas). Em Blumenau, na ::-SQCia.t,
depois do horário feminino,' o -l}o�
mem, tem vez, aqui há ,'l, tal da di$�
criminação. Fica, portanto, a(; suges�
tão para ·um horário masculiào.

'1 /

Painel

ROdrigo d,e Haro foi ch,aml;tdo PIl
ra fazer um imenso. painel 'na 11,311j i

do novo edifício do Banco do Bra-
sil. Aliás, é bom dizer' qub o t�
prédio é um dos pouquissinios- de
bi),Pl-gõsto que p�r a<],ui exisiem.

i
Aí, esta menina par3- ameni,zar o

peso das notícias. Linda, não?
1,
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trihutos Federais
f'!'Il��Cf-R '\NORl�:I:AT�VO.N°�; 338
I. I. ,de H),S.7(;

"

PECJAL PARA SOCIEDA
DES CIVIS)

�MENTA _' Sociedade organizada co

mo pessoa Iuríetíea
' civil, ainda que com

capital 'sooíaí reduside (até Cr$ 2.078.00
_ no' exercido de 1970 e Cr$ 2.494.00' no

ano, de' 1971'),
I

que, a par da prestação
de s2rviçps aseemeljiados aos referidos
Íia letra b do § 1'} do artigo 248 do RIR,
pJ'atica a locação dêsses serviços a ou

tras soeiedi\çles, não' se beneficia da ta
xaeão espeoüíl prevista naquele dis-po-

. sitivo, com a 11'l0difi0,':\ção introduúda
pelo 'al"ti '1'�, '(in, fine'.'. do DL n? 62, de
21.11.(i6.

"

.

PARECER. N{)JIMATIVO NQ 337

/:

,;<

i"�

seu
'

sucesso ..

�
f'

yocê .merece- uma

'Í"rciÍ1sporte� '� Representações. !-tda.'
'Mat'riz. ..:_ FloriaÍtop�ns '_ R, ,da Concardia;' 27 -. Fone 6533

,

De Santa C'ataHna p��a t�'do C? Brasi'l _ ,Car9as/"Muc{ança5� e' l;!lcQm,e!l:das
.

,

BLUMEHAU
, CURITIBA

',SIO "PAULO
"

BANC,O',DO ESTADO
"

,
.T' ,

SociecÍ;dé �. Capital Aberto
.

c' G: C, 92,7Ii2,067'

J .'

,
, C�:lns�a:n,te::�, âisp,Ós�C?' no artigo ;:;>'.0" d�' Lei Estadual [l,0 6.223,

de· 22;J)6_.71, sera're,s,ervada aos clientes dêsté'l3ancb uma parte dos direitos
çl� p,efefênc::i�:do. E�tad;9' �o 'Rio Grande do Sul, na �ubsc�ição do. aumento
de capi�al des,ta' ins'ütu:i'ção, qeliberado na 'Ass88'lbléia G.eral, Extraordinária
de 05,07.71.- ,

' ",': ,-' • -,'
"

. ,

. '1' ,', J��.r� êsse, 'e'f�ito� �onsidera-se cliente a pessoa fís,ica ou jurídica,
que; 'à ,·dat.a ,da' pubJlc;a'ção, da 'citad'a' Lei' Esfadual, mantinha GOnta corrente
,de Qepósitos' flO l2!anrisu,l, .

",
' '

'

,

,Os ln'tereS:s�:do? que atenderem 'a ês�e'-req-uisito deverão até o'
dia 26 de julho, cOH�r:Úé;i7iti18'retei-lvelmente, entrega,r em qualquer dé ,nossas

agências declara,ção' eSé:rita, manifestandó sua intenção de adquirir tais di-
reitos, de pref;úê:néia, i'ndicaf'ldo a quantidade pretendida, .'

, , "o. prese,nfe aviso não eonstítu( oferta firm'e de venda de direitos
de subscrição; seDd,ó" �Ó "'prOh,L!,(lciament's dos senhores clientes uma simpl_es
manifestação d�,in·terê_s'�e..futlJ'rQ, pa,ra se G9�créfizi;lr somenté após o regis
tro 'dó l.ançãment9 resp�ctivo",;no Banço-Central do B-rasil, d'ependendo ainda
de ratificação -dó cl ien,fe e' ê:lé rateio, se fôr o ca,so .

. A A. C;, E. ,clê Q5 ..07,71 .estabereceu, qu�, além dó valor nominal
da� pova,s açõ�s, que,'é Gle_ Cr$ J ,qo, sériÍ cO,brado um ágio. destinado are·

serva, p'ara atJmento ê'!'e- capit.aL ',� ra�ã,o d,e Cr$ 1,00, por 'ação. Por sua vez,
os direitos de subscrição; do 'Estado. �erão

.
transac'ionados a Cr$ 1,00 por

ação, em letes vincuTados ,nQ mínimo. a' 1,000 ações, obseryada uma propor·
çã,e, de 2-50 ações 'ordi,nàfi�s para 75'0 ações pref�re!i1C;.j,ais.' ,

çnderêço Rarà as .comuT')icaçã,es: q1ualquér agênci,a 'dá rêde Banrisul.

Pôrto AI�gre, '<4 .'de juln� de' H27{
) "'.

,<'

DR, ,RbBEho J�IER DA ,SI�VA"
Di retror-Pres idente

elTONI AOELINO 'zATTI MINGHELLI
ÓR. ARY AND!!I;AZZA
GASTÃO Á: PÉRE�RA DOS SANTOS
MARINO LEITÃO DI' ABREU

" eLOVIS'lUIZ'BAU'MHAROT I

DI,retores

IBSEN ROSA \PONS','
DI,rétor Vice,Presld.nte .,

a,

deputadOS
A professora' Ivete Wal

bach Barreto estará profe
rindo palestra em sessão

especial da Assembléia L�·
gislativa às 19h30m de ho

je, sob o tema ::0 Ensin()
Secundário e Superior, na
Eurona" como' parte do

foru� de debates ínstitüi
dó pela' Mesa d:) Legisl,a
tivo. A confereucista, na

tUl;ai de Cúritiba,' é forma
da em

-

:BÚeito pela UFSC
e em didática é�pecializàd'l
pela Universidade do Par:á
ná, tendo ainda ;,cursos de

�s,pecializ�6ão 'na. América.
Atualmentê" exerée. .n,esta
'Capital; o cargo de Dele

'gado·Substitüto do "Tl'ibu
n;t d�' Contas': ç1a' União.
,O, Deputado, Henriqúe

Córdova;" da Al'eiú, .. foi in

cu'�bid0" de 'filiar em' ri'p-

Com a fínalidãde de par-
,..

ticinar de
.
um semmano

sôbre a implantação de
Centros .de Oportunidade
d@' Emprêgos.. viajará à

Guanabara o Assessor' de

Planejamento da Secretaria
dos Servicos Sociais, SI'.
Hamilton Platt. Segundo o

Secretário 'Bandeira Maia,
a meta 'da pasta .que diri

ge é instalar três' Centros
de" Oportunidade de Em

prêgos em Santa Catarina,
que seriam localizados nas

cidades de Blumenau, Join

ville e Florianópolis.
Para atingir essa meta,

o Sr, Hamilton Pbtt deve·
rá trazer os elementos ne

cessários para a composi·
ção, fin;l do projeto que

. terá um financiamf'nto. da
ordem de' 50 a 70% de seu

custo 'pelo 'Depal tamento
Nacional de' Miío-de-Obra
do Ministério do Trabalho
€ ,Presidência SOciá!.

Sasse
deixa 'o
Codesul

O Secretário <lo Govêrno,
Sr. Vitor Sasse, trsn�rnitiu
ontem em Pôrto Alegre o

caigg de secretário·executi
vo do Conselho. d'e Desen

volvimento do Sul, que

passou a ser éxereica pelo
Secretário da Casa Civil do

Gov�rno 'gaúcho, O Sr. Vi

to�' Sasse, viajou o"Iem pa·
ra

'

,
Pôr to Alegre, tendo

•

também llúÚcipadc' de reu-

',niao da J�nta Administí'a
tiva

-'

do Banco Regional de

Desenvolvimento de Extre

mo Sul.

Seixas
•

anuncia
mais frio

O professor Seixas Neto

,informou que no i�róximo
mês haverá a penetraçKo
de quatrg

I
massas frias no

Estado, não caus;p1-do po

rém" grandes qu�das de

telil1peratura.
Por outro lado informou

ainda o professo!', que o

planêta Marte estárá no

seu pçmto de maior pro
ximidade da Terra no dia
10 de agôsto, podendo ser

observado como grande es

trêIa vermelha,

�
J

"

da exelll_lo;:par, u '8rasll Estudantis
,'1 � ,,, J�, I

'

� .... ,
'

• •
I ,

\ '

'Multiplicar, cha'minês' si,gnifrc� 'pro�ú�sso .tndu:striaI
,

"
- •• � I

_

9 Progr�ss? '!ndusJr��r' �úrrlentâe.b l1lcrçad\) 0e' tl:aba-ll1o
. mafof'me'rcadó' de, trabalho s,igniíica methl){ padrão de vida .

I "' -

-
>

-.,,, • :
\

�. \. �

e m�l�or padrãó de \fi[a signific,a, l;>em, -estar, cultura e progresso para, todos,
, "

','

r
'

_, ,,'
-"

.....
-..&'

'\'
\.

,O Agnicultura yi�jQU para
São: Paulo, a fim de a dqu i,

.

ri�' t,êJ:?��odLltores cÍe�tin1;ldos
à �f.1'tr,ibuição aos c'riad.ores

" de' 9uÍnÇlS do' .6'e�'te cata,
rinense:" Serão ,dcÍq lliri.a�s,

"
,

vârio$'.... espeeinws" de 'SllíJll'OS':
titiO, ;'c,ãrne. Ségunrl�, o ,Se'",

. Sll'etM19 .: ,Glauco"" o.Ú11geX',
, êlçs "�ps�il:)ilitafãQ, fi me lho�'
r\a.'db rebanhn ,da reo'iilo
d'�,' contormidáde' CO�l';'
dema'íl'd a. dá' in-�jústria' e
dês "C;dl,'l�urii.idor�s 'd� prQ','
'duti1)s' 'Ç!eri'vaaos ;\105 suínoss
'A i,\quisição ,é\os aniraàis'

está 'sendõ p.l'0�eS�é\d�r "d�
• "" "" •

I
.'

acôrdo. ��Oll) 'co�v�nto f�r:
"'mdelo critre o' Éstado e os

,

fl'�i�ri�icos de :Ó�ilpedó."
"

'Ó,-. ,

rigos à" :vWa qos' :me"stres
e alunos." "Além disso, sa-

, ÜeÍ1(ou' quê '''pela sua lo_"
�a1i�àção DO lado do Paco

Munic'ip�a,l, a aparência do
p,rédiQ além de 'd1f'sto,nr o,

,.CQ·Rj\l,ntp al;quitl')tÔ\liéo, tem
sido objeto de severas aí-

;�ticas ê' j�cosidades ao Po
.

d.er' tiúbHc�; que assis't'e pa
. eÜicâi:ne�f� à del�pidacão
do 'o';s,eu . pat�'im.ônjo )m�bi.

, Iiáráo:'.

"

" F

'.' I' "

"
"

,:,b';"Àlmirante José da Sil

'v'a 'S;ii Earp, comandante do

,59,: .DIstrito Naval, compa

: recerá no próximo dia 26,

':ao ," 'encerramentos dos Jo
" gos 'Úniversitários Brasilei-

t,os.,.· que se realizam em

})ôr'to" Alegre.
:,' '�<� outra '�ar�e. duran�e I

,
sua' permanencia no RlO

GlJàiide do Sul, o Alrnirun- I
: t& ;S-á" Earp inspecionará J :
GaÍl,iÚmia dos Portos ele"
Rl.�', Grande, quando, tam- I

bém, 'dará posse ao nôvo

-Ç'onwndante da Capitania.
"'Visi:l.arã, ainda, a delegacia
',ded�elotàs e as agências de "

jdgLiàf'ão e'o são Lourenco,
tÔcÚs 'pertencentes, à área

'do 59 Distrito Nav?,l.

',A .viagern do Comandan-
1;� Jl� :5° Distrito Naval te

r� duracâo aproximada de

;'pna -'semilna,

O Secretário da Educa

ção viajou ontem para Bra

sília, a fim de .partlclpar de

reunião dos titulares de

Educação com o Ministro
Jarbas Passarinho. O en-,
conl ro tem por fj�alidad'�
debater' aspectos relaciona,
dos com a reforma do en

sino a ser implantada pelo
Govêrno em todo o País,

•

,M,Q "GI�NAL Di DE·SEMVolvIMENlll DO EX.MO SUl
" SemprE; presen-t�\ ,nas ,gra'n'd�,s,�reqlizações do Estado

,

",
� ,

. ,

,',,'.
'�4� -; �o ... l:!a�Q DE �ÁNT" 'CArARIN�.:.I UNIR PARA. OE$t;;NVO�V,!;R.

,

Ação Calari�ense de Desenvolvimento
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ÇOLUN.A DE MAUIUCIO'
CIBULABES
'I

,

ASSUNTO EM PAUTA

Como é evid�nte, o problema da capitalização das

1'H'Opr'êsas' industriais alo Nordeste e da Amazonia, qual
,quer, que seja o seu estágio de implantação, não pode
.m ais r.epousar exclusivam,ente 'sôbre o meca,nismg de

incentivos :fiscais ..,..-' em Ião, boa hora ajustado a uma

nova realidade e dependerá, em boa parte, das pessi
:)iliaade's dêsses empreendimentos recorrerem ao mero

,
'

,�ado dt!, poupanças livres.

'I 1/'

'. .�,.

as coisas funcionaitl 1'11 u:ito lentà,mente.
vai obter'J.1,a� se a gente não

nada,

, .

começar nunca" nunca �e
'\
\

A alt�rnafiva para is.t,o" tudo � continuar' falando
,

..
como há um século, e meiei, :- 'em Nordeste sofrido,

r<'lsérja g�n�r�Ii,;�pa ;, oútros "t,ers semelhantes que,

vÚd�deiros �'v ríã6�, em' sí� me;mos não conduzem nino
;

, '

,..

\ �
, �,' j�

;lo
ti '

-ciuém a lugar nenhum::"
,<

,') �,
� ,_.. 'w{"
')

\ "

, ,
"-----.-----'-----'---------�__O

'�I� ..
'

�� � ... ''" -rÓ,'!\."1 1\� l'''��•• _
.\ ... ' �,. ... -',,�' -.,' \

O ESTADO l'lo�wórlolis, t.r�",_;f�ir', �O;:� julho ,de Wll - ptf. -4
..,1

.

Os atrasos e omissões, fazem com que a colaboração
I

imedi"ta das Bôls,as de Vêjlôres e .Seciedades Correto·

ras desas regiõ'es seja de dimensões extremamente mo.

�!!sta,s, :senão mesmo nulas. Não tendo sido, adotadas
»rovidências efetivas para o desenvolvimento de .um

mercado seéundário local, mesmo em níveis cemple
mentares ao grande mercado do, Centro:Sul, não é de

pr,ésl!Jmir que, em curte prazo, essas instituições possam.

confr ib'utr de forma efetiva para" captação de recursos

;lermanentés destinados a essas, eniprêsas.' , , ,.- ,.

�,' ao' que parece, nem mesmo na posição bem mai�
simples de adentar para o Mercildo Nacional de Ações
as ernprêsas que tenham possibilidades para tanto;

os exe-mplos recentes - II únicos da TlBRÁS e da

C'EPALMA 'demon�tram que i própria iniciati�a da de

fla"ração do processo de, dem�cratização, do capital teve.."
'

� . ,

de caber a inst.ituições financeira� do Rio de Janeiro:'

) "É evidente 'qJJe, na noite 'para li d�a, não se pode
, I

: esperar um substancial alteração nesse q\Jadro. Mas;,
,Clrece por igual evidente �ue é pre,ciso qu� os empre_.

sários firiilnc�iros,' não·banc�rios, as Bôlsas e os ,Govêr'.
. ,/ ',' .'. "

!�Os do Nordeste e da Amazollla, façam alguma cOisa

,r,ar,;l modific'ar o mais rapidamente possível essa situa.'
,- t·

ção. Afinal de "contas, o volume de depósitos bancários,
a venda de Letras 'de Câmbio e a captação, de recursos

l�ara' C�derneta� de' 'P!>upança naquel,!s, regiões estã�'
"Lj�$Ii,c,ar, clil_-,ªmenté, que existe uma massil, substancial

d. po";pança �'u!l,',se�' bem trabalhada, pode s;r o'r'ienta'
�a em boa parte para o Mercado de Ações, como urge

'i'�.: �� 'façOl. /

"'I

",
Transll1Ítindo à, Câmara Federal ,'1 Catarina, com relação ao 'tr'echo da' toriosa engenharia brasileir)'1, c,Omo,O que ri�ó seria' rill[oável será ficar à espera que

, ,
,

' ansiosa expectativa da Associa,ção BR,282' entre Lages e a Capital ,do ben't o sugeriu 'o deputado 'Dib Che, �

" ',� ,�erc,ad?s d,o' &ul tomassem " fatalidade da �esponsa· Comercial dS Florianópolis, expressa Estado, A recenté inaugu ração da,
li

rem, "já teri1 cOl1.seguido 'êXItos ex'
'iIi'dade 'por êss4!: processo d�.- c'apitaliçã� ex.pont�nea, .numa correspondência que eS$.apres· BR,lOl, de Curitib,<J. a' Florianópolis, traordinário� 'em rodovias da' mesm�
,iescolJrindo emprêsas qu� p;ecisam abrír o capital, ana:' t�glOS.'1 entidade ,de classe !b.e enviou, teve em tempo o aplauso daquele r-e- naturezá; ao superar, cQm bm-vuí·a,. tis
,"' ,

"d f' 'I :
d

'

o' deputadQ Dib Cherem fêz op,ortu' presentante catarinense, que "assim <, ,asperezas do grandes, açidéntes 'geo,-:�ando quais as que po em aze· o, orlentan o os e.,,'
res�r,ios nos primeiros "pa�s�s, auxilia"ildo.os n'a com. no e vibrante pronunciamento acêl'- ,fizera eco aos geneI;�,lizados, louyores gráficos".
,

'
" , ) , , ,- ca" da, urgent;2 necessIdade, de cons' do povo barriga'verd,e por motivo de .

'I f I
-

b 't"
. .

t d' Sem nenhuma dúvida, a constrU',exa ormu açao urocra lea necess�rla, �n r�,san _o·os -trução do, trecho ,da BR'28 entre La" mais êsse grande ,passó 'para a inte- "
, , "" !

çã,o dêsse trecho da 'BH,'2B2, con,ero·"01);1 as gra,1Cles Corretoras lançadoras e, finalmente, ges, 'e, Florianópolis, ;,Reivindic,a a Âs' gr,'1ção do Extremo: Sul do País,/ Eis '

, ' --,'
,', , , , tizando velha esperança, nãq SÓl�Gn'

'

ifet-ivalido 'a col�cação dos papéis. , sociaGão {�01'çHfl'cial 'prioridáde para ' que, p0l'tanto" ,a", "q.'prQ:x;imação ',dos
t t d

'

'd' t'
'

, , ,�,,'; ,'/" , , -."" ",,; ,'" �.", -',' ; ',o , ,:': "o, ,,' e aen e "ao lnlperatlvo a IneG'ra-"'�: • A primeira colaboraçã'o que a, s instituiçõ,es f,lna".- ',:,_ essa obra',_;" e ''/.está, cQl)l1tis!'(Q "mter,pl'e- "-Qalp':Q0"s,,, ",l§,e Lages-, a illha :de �iSanta,; -

'I" t' t'" '1" t ',' "h'J!"(,,i. ,

,

•
... • � ,_ !�. 1"", 1f: '

" " 1(. I
"

,\-' I '� �' ,
, 1 " ,'1 .. ,�

"

t, cao SaCIa, e , eI>rl 01'1a ., al'nbelJl1: '€otb' "'.'
','e'iras 'do No'rt'e e., sobre' tudo' "'0' -N'or'de"sfe, "'e'm' como '0,5 ��lndo" ,p6r,iísua, 'vez, 'llma./, ;;tspiraçao; Catar�na",'em 'queJse 'SItua ,a Oa�ltal do: "

1
"

" " ":"'",",, ":', "

'- '
u u '

',' ',�, ,', ':' _',Jf �,,' ',,, ..
'

''; I' ,j,,: ,� .1-, ,,' <;." "" , '5U t,<l. megavels lnt,eres::;es, economlCQS-, ,
" -', , , ,,{ justa',' tias' .!pbpú'lações ; é das',; f&tcas '.,Estaao,;', nao >,se-ra''1!a'}''q menos' que ge'-" ,

.' "

,

"
,

" ' .' '

�Qvêrnos locais; podem dar à deflagração do' processe; ,

,

'

"
.. .c, ' .'

'. _
"

�,

_ ,e mesmo estrategHws, A sua rep-ercus-, ,

, ," econômicas, Nãol vem' fora do propó', r,'11S e' exp:r'osSlVOS ,apla'usos' dos ca" "

'

'd I'
,,' " ,

,

'
'

,

't I'
-

t' d 'd
'-

,'o ',- ,',
- ,', '", '

..

'

, '" ',';"
' ,e sao no esenvovuuento cata'l'lnense,,�: capl 'éI Izaçao ,expon anea as 'empr�sas a reglao SItO "0' aq,s,unto, qua,'rido á própria'po" , tarmen,ses, q�ue' anslOsamen,te espe- "1 '1' 1 ' ,

"

" , ',", " '," '/,
, •

'

,;,..J- ' "
", -,� , '.. � ",' sera Inca cu ave,lia 'se situa _,,: como é claro - n'a linha da criação htica da iht-2grãçao l'l'aciolllal, 'a' 'que' ,ramo ,a consq'uçao ....aquele' trecho, da

O 'd' 't d 'b"""/h' _

, , .

'
, !

'

,
" '

' ,

,

'

',' -;' '.'
-

' ',,,,"'
" .

,epu a o Dl c. erem dil'la:m<;].o-iO"Mercad9 do -lado do investidor; é c9isa bem mais se 'árjusta ,6' 'P,roJeto .:C,'lt�i,nensE;n," de ,',BR.;28,2, A Regicro Serr'ana' p-récisa des' ,

f' I t
. ,,' ,,: 0" ,

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

' ',' : '",' "

,,-.'
"

: ,",,- 'se !i1a men e a Assoclacao COlner'
"nta, be-m mAis:, complex�, • mérecedora de uma, pr,o' "DesenvolVImento lancad(;J: pelo Gover' sa facIlldade de, escoamento de sua

'1 d FI
'

'1'
>,

,

'

,

'

, ," "- , ' ,,' ,,,"', \ ',"�. �, ,- '-
< , , '

, , ,_', ,,-
.- Cla e onanopo IS" Inanlfesta 'a

ram,�ça-o mUI'to c,ul'dadosa e to'd' 'es'I,'ecl·�I. Essa c"o' I', no Ç:o,lbriJ.bo·;, Sal_les,. que se,- ,;Propõe "" proauçaQ', e_. de, comUl1lcaç.a,0 perma.- 'ó' f' ,',' '"- � - •
, '"

'

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

' PI pna con lança'" na sensI,blhdade, e'
, ,',

"

, ,,' s .." é«,ecuta-lo; ""preconIza �,fL trnidáde só' > n�nte com ,a �(l� llt0�ane<!:J. dp ,Esta-" no',' d'
" .-'

Go've",-�",
,,: racão itücial e' iiTllidiata ,terá, de;' obtigatoriá'1l,enhí, " ,<,' ", , -:- _ d'"

,

'f" ,
1 S C I e n 1m e n to d,o �,"

..

'I ' , �, ClO"ecanOl'l11cá do �pa,ls.,'mantlda por' o_.\ou qeJa,'especIlcamente'com,Flo" no P, -ti -, a-'"
,

se efetivar "na:, li,nha da ori�ntação, de emprêsils par� ','fáéil;ó�" éômbd6 siste'll'ià" de c.omunica, ri'CÍnópo,lls, '_':' '.' ,

e e raI, êsse elevado
,,'. ,'" -. ,,', ,,', ,,' ,

�' "t c, :t' 'tO ,

'

'

,,' f'
i' anse'io de' 110'sSà gente e flo",problé-o Mercado Na�lo..na,.

'

'ç_. e� e" ,:�nspor �s" .._'
,

,
,

'

,-,,, '" ,', " ,
'

ma que ressoa 'nas' dir,etrizes ::db d-'ó�AlguJin ,d;�'; új'ó' níveL q'oem �abê, a prÓ,pri;i SU' I ", ,"�
, "Nupca:--será çlemais, le!ub:':,u" () ll1Ui-

" '

\0 ,dep1jtado, :pib Cl1etem úaviá, em, to que �repr,2séntav:a, pára,'essa 6bra, vêrno do Estado .. enU:11dad�s-: mi"rno-DeNE, t�;" :d� ��s�';'ir 'o' :comando d�s�� oJ)'ê�aiã!"" i diãs', d� .)lbrh do,: CÓlTEm'te ;"àn6,'. faladO' aj pertnaneriCii do Batalha0, 'Rbdoviá- nunrental Projeto Càtárinense de: Elé-
-'on,vocar' par� i el-a ,�s Gov�rno Estaduáis" as ,Sôlsa's ';à� ,sóbri' q" sistemi ,rodoy-i�Fi(') 'de �a�ta, '

l'io,e m ;L,'1ges, 'tendó,a. iniciado 'éom senvolvir:n�nt�, De sua "part'e di�'," 0-- .:
..
"Iôres � às Soci;dad�;' Co�r�t�r�s'r��ionai's" bem .�omó Catf,l!'infLí' d�:'�1:esn:a ,trib�na:, �a 'Câ' "a:" implànt�çã�,: d_e quase: vi�te, ,quí�ô'

. -iiusÚ'e, 'pal'la,mentar coestadti';<J,no"':p6�,,
; ", .", ,- ,,'"

b
',i:' , ,'" !", � rnara e, confnmando,' 0 que nessa o' metros' de estrada, no, rumo 'da' ta" 'çie a A,'C,P, confiar 'na .. firl1Cle,Z'a ,"cad"�S' instituicões ,.j)ancart'as',/e não· anca"la� com "malor",s " , , ,

11�
,

.

i \: 'I ",,' ,

,
"

, " c,, I,,, ,,' " c�:r;;i.ãô' ex-põ�, voltou a tratar do pro-, püal' dtàri;{eúse: 'E, éoniÍUa'nt9 cf ter," ,qúe' êle' s,empre "le�ará,. abs"'Ó�oãQs''vínc'ulos de infer�ssé nã, iÍr�a"., S_e a",SUDENE;fmteoaet , , - ,', ',. '.
, '

"
, , " ,e � ,'" ,

. ""","" •
' ,

bl'2l11)'l,
\'

,ago,r.a 'face' ta.J;ubérp.
.'

ao' apelo:' rena s�ja acklen1ado € sinuoso,' re- feaerais, quantas vêzes foreqj., P�9�&,-,'estar e�sa providinéi�J'or.� d& 'sua� atrÍbuiçõ�s �or;"ai,l!'; da, A�$àciação· �_CQl1).êrciàl >

de Sánta clainal\dô'váriá,s obras' de ;:t'rte, a vi- �ias, a: legitimidade de.ssa ,<:tSpj'raç,ao:i.rdberi� ao Ba'ilco ':do ·Nórde'�·fe: ·�ssum;í·�I;�. P�rà: i,';,'- � c '-",' � ;e' •

-

"�. �

\
r

",
� -

'.
..

.,.- � ., ,,: 'I- ':_ • ��
• 'i, t

-, I \ , :.
�

�;. � _
, •• �.

."

�oisa ,se aju,stil' como ',uitla Juvà, . ,,' ,

(' •
'�I

• '!' . .,_J, ,_. :-'

O primeiro pas�<?, ,�epl?i5 da 'forr,ri�ção do 'QfUPO -dI!

�tuatão: seri� Ó deseilvC:lvi�el�to �é- �m pr.�g':àmà, in·
"tellsivo; e de curta duração,,.. a. ampl; �s�rarecimen�?

-
, ���' empres,á;ios da reg'iã�' ;�llj-;'S projetos' ápreséntas.

, ' '

sem as condições básic�s para of!!rta de,' suas' "ações no

mel'cado de �oupança livre. Seria d; fu�iI�m'enta'( imo
portância que,- nessa fase, ficasse ab�olut�me"te ',cla�o
'para ês'ses empresários que: 'daqui ,parà a frent!', "o, re·'

"

:tJr�o à êsse Mercad. será um impe(atívo irícol1tõrnáve,I"
'e quê a parcela' de resursos fjna�cé'i;os"'Subt��id�' da
-massa potencial dos incentivos ,fiscij,is ,não ,será de ,for·

Ina algum� sub�tituída por' recursos d'e',Qu'tra�
..

o;,ig'ens
comp,ulsórias ou semi'co-mpulsór"ias. Po�que, sê ficar' ii

�,�ai� r�'�10ta possibilidade �m: a'b�rto 'd�, q�é isto ��S'S!l
--i>eol�tecei-,' tedo o mundo vai fica'� dorm,índo nas pal'hà's
,; esp;'�ando ,que as coisas ,aconteçam �xp,o�tân'�am�hte.

, Em seguida, e medianté estudo sumáHo de ,possi,
;,ilidilde; ter�se-ia de sele�iol'la'r ,os elegíveis, e,- ,para

, ;I�s, �Iilboriilr o estudo pr�vistc!l na Cirtular 8-8 que, ,de
'hrnlac' padronizada, fácilita em muito 'o'_-,exame final

'rara, fins' �e colocaçã'o no Mer,cadó" o ,t�rceiro pa�so"
;(Iria ',que as, instituições fi'nantei�a; focais' n:t,.al1ifest�s"
''{1'I1'0 seu interêsse em, sozinhas, em' "pool,u lócalm��te,
'qn,stituido, riu' em 'conjunto tom institul(ôes (101 Céntro·

, " , , , ", 'I ,

'uI, efetivar a colocaç�o das açõ�s.'
,

" ,

'S'ei que tudo isto é ,complicado, e dá
/-

A Prefeitura Municipal de Floria,
nópolis' vem realizando" 'duas obras de,
vulto que talvez não tenham sido perce
bidas ,pelos menos, observadores. Tra·
tam-se do alargamento da 'Rua Tenente
Silveira· e do ,atêrro do Cais Frederico,

marciais na área compreendida pela RUi)

Felipe Schmidf e adjacências cenqestIo
nam o trânsito da Capital nos pontos
que representam o maior 1"010 ecenê
mico do município. É, sem dúvida algu·
ma, uma obra de difícil e demorada exe

cuçâo que, 'como a outra, o Prefeito Ari

Oliveira ousou enfrentar sem alardes,
mas com determinação e firrnexa,

Os grande e graves problemas com,

que se defronta, o município de Floria

nópolis não podem ser solucicnades ape

nas com os reçurses auferidos pela re

ceita da" Prefeitura. A Cidade �resceu
Clemais nêstes últimos anos, enquanto
que a estrutura, da sua economia, se

bem, que sensivelm'ent'e f�rtal'e�idi1, tem'
se mostrado insuficiente para propor.

cionar à Prefeitura os meios financei·
ros necessários para atacar em tôdas
as frentes os serviços reclamados, j)ois
a limitada diversificação da economia

loca I não cor'respondeu ao crescimento

'global da área. É de se' ver, portanto,
que dentro 'das possibilidades de, que

dispõe, (, Prdaito Ari Oliveira vem

dando o máxim,o de rendimento ii ce

pacidade realizadora da Prefeitura

Munidpal.
Dentro das novas disposições cons·

titucionais �ue e�tabelecem a provisão
dos cargos de Prefeito das capitais de

Estados por nomeação do Góvernador,

com o referendo do Legislativ'l, a res
ponsabilidade da partici.pação do Govêr,!n
do Estado na solução dos' problemas dá
Capital fica conside'r'i'velmente a�men.
tada e dela não se pode eximir. Os re

clames que Florian,ópolis apresenta
quanto aos seus problemas de tráfego,
água e saneamento, c�nfôrto e urbanis
mo devem cO,ntar com a permanente �

obrigatória .essistêncie do Govêrno do

Estado, tão responsável quante a P:re.
feitura pela sua solução.

Sendo o Prefeito Ari Oliveira um

homem que ocupa tal cargo em razão,
da confiança que mereceu d'o Gover:
nadar Colombo Salles para que\continue
no mesmo, não temos, dúvida em a,firmar
que o Govêrno do Estado vai, fornecer
meios à Capital para que esta supere as .

dificuldades que hoje enfrenta em ra·

zão do seu vertiginoso crescimenfe. O

fornecimento' dêsses meios, seja de for·
ma direta,' il'través da execução pelo
próprio Govêrno' das obras que se fa:
zem necessarras, seja indiretamente.
através do carreamento de recursos para
'que a Preféitura supra as suas defíciên:
cias de receita, é um i�peratlvo da pró.Q
pria condição de Capital de Estado e do
dever do Govêrno em' retribuir condig
namente a generosidacie hospitalei�a
desl'a' maravilhosa Ilha que ihe serv�

de :;ede.

Rolla, na Baía·Sul, empreendimentos
que visam atenuar em' parte graves pro.
blemas

'

da Capital do Estado que são o

da circ'ulação dos, veículos e o das áreas
livres para estacionamento.

, A prim'efra Gessas obras - o alar

gamento da Rua Tenente Silveira _

exige uma considerável soma de recur

sos para a sua execução, pois não bas
tam apenas as realizações aparentes dos

serviços que se estão processando para

que a mesma seja levada a têrmo. Por
detrás disso estão as desaprc riações •

das, residências cuja demolição, se fêz
necessária para � ,alargamento, �ara as

quais, a Prefeitura teve que arcar com

um pesado ,encargo, haja vislo o valor
dos imóveis desapropriados, loca. izados
n�ma das vias públicas mais centrais
da' Cidadll.

'O atê'rro do Cais, Frededco Rolla,
por sua vez, representa outra obra de
relevante' importância para o, des�fôgo
do centro d� Cidade, já que o aumento

crescente do número de veículos e a

con,centração dos estab�lecimentos co·

BR-282�Lages - Florianópolis

,\,

'At�nção; 'catàrin�nses: em CuriUbã, ''I'i'l1ens'es, se hosp�,davam" na pensão Iiidó"cil para entra:;,: em merecida,
cj.pdaqo!' �e10: menos, ,que Yung)J.em ' de Dna, Maria, I A�' térmiI}o 'do pri' ociosidade, o Secretári:o, concordou:
tertdB se hospedar, n�' pensão de 'Dna; 'l'll�iro>', ,�el'ne,stre, 'I}O' diá do'. \enc�r", "mas' se houver caso, é com vocês';.
MFuia Co'rí'Efia - dos" �antos; ;' 'cuja, l'al1,-cnto' cli'1s ,aulas, deu entrada na Os, catàl1ineI).ses, ,.pr,ess'úr'osos, come-'
idiossihcras�'1' pelos c,ónterl'âneos ,Já. . 'F,aicuidade' 'um' ,cadá'lÍler"

' C0,ill' 'd�sti:, çaram a );011'1ar' ás prQ;vjdências: Den·
'está �a imprensa' nacional: ,"Brovà, Ilação óbV'�a, Nâ eventualidade:' �l�- tré,�tlá"'madrugad,<l., um ghl.ardà'notut-�

ve-imeJiJt�, _� , Lei'Afónso" 1\r±nos ser� "t;et,antq" ,não,: h�wüi 'C'OP'lO dêle(::" se no observou o estrànho' cortejo' dian'
,

, em'pregada, peÍa',pl'irrieira, vez, ,às" � :��:i-vire!n 'prof�?sor",� estu<;la'rú�s: t6:: <'te da l?et;lsão',d� cip'a: ryr�ri�,,' "',aV'2ssàs, ,Como se sab.e, diz' ela, ",em -cj.QS em _ férias: O 'Secr,et_á'rio ,dà Pa'" � Jt nosso do qué esÜi" .-voltando
'seu 'art, 2ií':' Recusar 'a 'algUém: hos' culdaçle,' diligente" ,'�CÓITú)Qicou'se, < do, hÓspitáL"

' ,

pedagem, em hbt'el,', pens�d;" �', est�ía' com (J ,IrÍstitilt"o �éilie�, L��al � 's<?li�' '�a manhã' �evtiinte,: avisa'r�m:
beleclmento 'da: :-l'í:lésJill� .: 'finaÚdade, < , citou 'o recambi,�mento do c01,po, eS- - Dna. Maria, o meu p,<.l.dl:inho' che'
p01' ,preconCl(ltO �,,� r(.lça o�' c6r" �Pe�",. 'b'àrl-'lÍ.:nçlü,' 'cQr1túcto ,em impedii'nentos gou ontem à noite e não,�ncàntrou
na "de 'prisão �iÍ11plés 'de 15 dias ,'1' bUIO'crátlco�s, Ahirl1).ado' ant.e a' pers' hÍg;'1l' no hote�' e vai ticàr,;,�?� aqui
três m�.ses' � "multa�'dEl 'Cr$ ',5,��' 'a pectiva,,'de "mantsr as câma'�'as: de re' mesmo, "mas r;�o sé' Incomode: êle
Cr$ ,,20,00", ,Eài ,C4i:i-hba, 'Dna" Maiia, J,J;fgê!,f{'çào líg'adas duranté o� l>úês ,de .,v,eio, parà rep,úusar",anda meio pálidoçOl.'leia/�Qs"' ��tí,�bs' _sé'I:eçusa �,�"�ceí_:':'-'féI:;'�S,,' o, �SecreÜ�io :,pr'QcUliava,. qtl,�l" :"e' àJnêh1ico"," .

'

ta,'I""em sua, 11)0des.ta :pens'ãt{ o,S ,eS7 .' quú. o0'tra" s6'lUção� quando àpai�ece- "Boín, 'Par�, tm'nar curta: uma lon'
, tUi)anl:es" 'd�'_ S�l1't�' "Q);;ta;ül'á',' cliàl�1a � ," �'-ài:i1, 'os '<'"dois 'éatal\inens'ci�:'

.

Il'lit�ira� g-a 'Úistóri,'1, 'Dn'a., Marià' 'foL inicial,
, • p'os:','''�a,t�l'ii}aS",:'',A, >e-6i�a J�i:, ,"p�rdr ,� 'qos'�do, ',i}��qbletria, ofer�c_er��'se pa,< me.nte pr�'sa 'por:' suspeita 'd-e assas-
na" Jusbça' .loca!,I,,, (Dp JORNAL D0 ra r,c;scil·ilê-lo. Como? Dá, "ma'neira, sinato.' DeDais 'o caso evoluiu: p��a
BR�i:H,L):" "<::' "':i",.,'" "

!Dais simples dUl,'l11te: '3" no�t�, '\iJ.sa'n'<'"o�uit<Í�1ent"0' de. cadáver"; transfoT'
'"

Antes '9-ue, o _vereqdor, Caruso' pro' , 'do,' a am!)Ulãn�ia 'da faculdade,' ,,�l!� �' m'ando-so, posteriormente" em furto
ponha a, apel'tufa de um '-'estado ',de v��iiam: à, carga" nos fundos. çlp Ias-", sin1:p'les (de bens ,de prppriMade do
beli?,e1'4no-ia" com, 'O Paraná � telJ,ta'I;l� ',ti�uto, MédiCÇ> Legal. O 'Seçrétário

'

Ministério da E'ducação e CultÚra·).
do m� anteCipar a 'quaisquer hostili' ,

' p�'ote!:;tou 'c,ont',a 'a".inortodoxia: .diga-
' ", Tudo isto' aconteceu há dois anos,

dades ,contra 'pacíficos ,vIzinhos, q;é 'mos assiin, do';'�étodo, '�m3.s -'os cat�'" 'TÉmhô comigo o �ome dos d�is estu'(. l. < \.
•

I'" ....I! " �
nos e1ttej,am visitando,,' de:;;eio "rece,,' ,r!n�rises.' ,ar:gumentaram:,

"
"

'

cÍaI;lt.es" fornecidos por \q�em me'

,sal' adiante a informação qu'e rede- '--;- Qual é 'o ga'lho que ,pode' dar? 'co�t6u 'a" história -----: aÍiás, um i;1êJ.es
bi, de fOT).�e fided�gna, segundo a --:A responsabilidade é minl1a, 119 /OI,�úlOu'se áno' pàssa0Q, e, ,�t.uàlrn.l(n,
q;Ia.l Dna, lVI/u'ia COl'l'eia do's Santos final das 'contas, te exe�ce sua clinIcá em", bem, va'
"e acha' coberta dé razão, Senão, ve' I' Então telefona amanhã diz'endo :mos deixar assim,
jamos; qtle sumiu o cadáver, O cadáver já A verdade é, q1,1e dna. M.'lria tem
Dqis estudantes' d� Medicina,( cata, estará lá mesmo, lá fic,'1rá,

/ tôda razão,

. Paulo da Costa Ramos

, POUTltK':PARLAMERTAR

"

, .
,I' 0" c�p.,rta�nto). um-; tanto. �eticente dos se-

tores PDJiÚcos ;estadua.is 'Re�tcs primeiros mêses do

ano '",,:" v.dehdO ta�Íó' pa,.a. -a A�lia quanto para o

MllB � indicá q�� ã: -l��-a dos partidos ainda -não

está' 'perfeitament�, definida, 'e' líué pelo menos al-
\ ., ',' " ,

gumas ,lig.eiÍ·as ;dtliculdade!;' .terão que, 'ser supera-
'

das a:ntes<do 'd�s�ricadeàm:en.t�' das disputas polití

co�par.ti'dâ,�a�.:: ,ISS�, ,não ,ob�ta�� li! p�oximidade 'do
, pleito' �'erWl: para ,-OS DiuniCí'Í)ios, IlÓ proxamo ano,

e o fato di a.mbo�-::os cp�tidó� se ressentirem de

umã ��llió�, a,gluÚna.Ç;a.o· il� fÔ.rç'as', nas .regíões on

de; de�erã.(i "se!: '�ra�das, el'eições. :ess� �c�mpa§"so
I

�e
espera ê �xp�icad�<dé úni iado, 'pela necessidade de

uma a�lilÍt;itaçã.o ,i �sp'ontãheá ,das fôrças' anenistas
ao nô�� �s:iilo Póll.tioo-adnili,istrativo do Governa

dor ,toi��to:' �a.íes ,;e: 'de ,o'iltro, pela espreita que
os OPo�i�iOni�ta.s' ,d�'vé� .m��ter' a· respeito dêsse

,
\", "

", ,

nêvo �stilo' dos, ailversários, para encontrar" os fIan·

'cos por';óbde!,i,n�estir.
'

ARENA

à Arena, pre-

dos

�s -"'�e�ebist.is" s� mais descontr�ídÍ}S mas não
ó ,�fi(;-ie��.pleRte', cÍ.àro;i'� ��u� pronW1ciamento's
'$, ... �,�.. �

'""-
� � ..

"

J.
l "

"
,

I -

.

,a J;'Ies,�ito dos..:té�as ligados à. áthddade partidária:
,Nã�,_ha, problé� d�: cri'má'ndO:' pólitico na �rei mi-

� '-)-., '"' ) ,;:,. •

1n?!itâ.t;i?L� �s �réséntá.çi!ê�, pàrlamentares, que for-
niam : ai, rit_a,itir;, força- 'politica, 'do. partido, 3ituam e�
estreiti ,!�io, :coi,n', Q·,Di,retótio Regiónal, Isso
''[iroporeiont à, qp�s!Ção � �J.itna de ttanquilidaide,

, ,ire�o' mem�s '��tent'i, � �a ��i�r segurança poU-'
. ticái',

'

", c"
' ,

,

,

"

,

.", "
,,,.

,

" - :��& _o �'mB "a,in�a. �iO :s'oube - 'o� llfuJ quis _

��ar', �s��" SeJl,' Jiap�çã,p ,paí;á. o, alcance de resul
tadós J)ril.ti�qs, �,�: :Hgór

c

Pão t�uzill aindâ. o acêr:
to. in��rn'o' ém: ,�� .POUtica '��siciOnis.ta definida
� ,objetiva. SeÍcls iíd�.es: �uita,s vêzes ��)l1frontam
opiniões:, -à : resP�itO: à�' 'l�'oSici�nallle�to ideal pa:ra o

mQm.çil�O,,�.S��l- C�6g'�,r h�i�lltàlltó a um, entendi
�ento cohCluSivó. �,A "pura e �ples ufensiva con.

'ir� 'a ,Sit1,i:içio,�qtie�se.tüJ. ,tt f�rin� �s direta e prá-:
tica de,"��: ,'c��p(f�tà:�e�to níÚdament.c de Oposi-
,- .. > ," f': ..

, ,/"... 'l'1 •

i 1 I'

ç,ao, , e, ,dé�n�Jhãda, �la;, 'lll,aioria '-q'ue consl'dera..
.- ,,1 ,. l I -, _,

vrel1l��ü�,�ál' "�:C�iv� ;hl, razjio'"':de e5t�f a�da em

�lla\' fa:se 'jn��gtrilài' �':'Àdhiiltistr��,g Colombo Salles.
Alem.. 'dis�l!i f,�s.�P,o��ionis�s, a��in llJ�" dcsele"-ân-
.' ..... ,' � ... I ,'ii. 'f. ',' � " v �

.

ela .aciona,r a.�, 6a.teii,�� ,c?nir�" o â<,l'v�rsário que 11rO-
cura,A,se- ai:il1;l!, ,:S;e�· a núnp:na preoêupaçâ:o de .ata.
que. �,�t�tudf Illais �o�ta, \sigUnd�' o entendimen-
� ..!�'�d���n��,> ,�,;������a,\,,;qUe;,,9 :'Govêrno dê o

J?rtmelr,ol p.�s,so 'em, fâlso. É'llquàntir 'isso "os dirigen'
, Ws ::: P�<:r:ti(tá'�i��,,;�totu,�.tm;� 'muniCiar a" retaguarda< "

j ,�'(> ,;;. •
", ') ,;( oi' •

".J: � !.l . .. ,

compobdo _'�, ;rêe�mpo'nd'o' J)il;et{irl'os mqni�ip�is, :É
o 9-�é �Ói1S;i�e�'am�,"mon�ag'em ,do" esquema" para as
eleições 'qo pr:óxímo'ano;

"

. :,,", I,',

';'S:érgi-o Lopes�,
•

�

L

.,
t-
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ReSENHA DE, JIiILGAM!5Nf-O,S

A Pl'.iine.ita cYdillQl'a Ci,vil .

do Trib� de Justiça do
Estado de Santa Catatjoo, .em s,,!lSão �.rdinát'ia: de 'quinta-'

. feira, dia 15 de julho, Julgou os seguintes ·prOcessos: .

'1) Agrav;o de' petição n. 2.1!}S, de Tubal'.�,' agrtes.
e agrdos, Antôniod\1.anoel Vicente e- o 'I.N.1' . S.

Relator: Des. MAY FILHQ.·
Decisão: ·1'91' .V{)tação· unânime, anular -a- sentença, por

incompetência(do> Juízo, .eremetidos os' autos à �omarca
/ de 0rl�ães, para que- outra seja Pliof6l1ida. Custss' 8<final.

Acórd�.assi:n.ado' na sessão.

'2), Agravo iJ:,.'/Ir{strUI1J.ento n. 436, dé.·'Joincille, iii'te,
SEMARCO .

- t. SeW:lço de Engenhari9 Al"quitc?tura e
_ ,ytf"f� , I, r

Construções- 8<, agl'd'o. CESBE-, ..... En�enliàFia .. e 'libJ..ireen
Idimentos S. A.

Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento'

ao agravn.. Custas pela agravante.
'(.

Acórdão assinado na sessão.
3) Agravo 'de Petição n. 2.346, de .Orleâes, agrte ,

o 1. N. P . S. e agrdo , Nicolau ·LÜlz.
Relator: Des. MAY FILHO.

.

.
Decisão: Por votação, unânime dar prcvímentc em

,
,

1"

parte ao agravo, para fixar a indenização devida ao autor
em c-s 3.442,54, mais juros - de mora contados da citação,
honoráríos de Cr$ 100,0(}. Custas na forma da lei...

Acórdão assinado na sessão.
.

r 4) Agravo de Petição' n. 2.679, de FlOl'iallópoUS, agl'te.
Banco Mercantil e Industrial de Santa Catárina e agrdos ,

Acácio Luiz Reitz e outros.
'

Relator: Des. MAY FILHO,
Decisão: Por. votação unânime, dar provimento ao

ag'nvo, para determinar que a 'ação pros$iga. pelo' rito
.

executivo .. Custas pelos ..,agr:avados �
,

Acórdão assinado' na sessão.
s

"

5) Agravo de Petição n. 2.133, .dé Mond,aí, agrte.' 0-

Tribunal de Justiça
dr. Juiz de ]i)w&:ito, ''''9,x-officio:' e a�do. OdiI:io 1'0�ii1dt.

)nel�:t�r: Df<l'S. IVO _S.lilL.L. .' , .De€iSao: Por votaçao tanâi1ime, dar provímento ao
agravo, para jtüga,r procedente, ,a ação, ·e, sejam lJag�' o
prineípa! e demais cominações -legaís , Custas pelo
agrava<j.o,

Acórdão assinado .na eessão ,

6) Apelação de Desquite n. 3.541" de Cancínhas, apte.
o

.

dr. Juiz de Direito, "ex·offício" e apdos. Dirceu', Straube
-e sua mulher Olinda Padilha Straube ,

Relator: Des , ALVES 'PEDROSA.

Deeísãoe Por votação, unânime, .snegar provimento
.

à ,apelação. 'Custas pelos apelados,
Acórdão assinado na sessão.

7) Apelação Cível n. 7.942, de Camboriú, apte .

lVIiriam Vieira e apdo, Emmelino Muniz.
Relator: Des. ALVES PEDROSA\:
Decisão: Por votação unânime, não conhecer da

apelação ..Custas pela apelante.
8) Apelação Cível n.· 7.976, de Blumenau, apte ,

Waldernar Adriano e apda , Corina Seberino Silva.
Relator:' Des , ALVES PEDROSA.

.

Decisão: Por votação' unânime, negar provimento
à apelação.' Custas pelo apelante,

9) Apelação Cível· n. 7.975, de Lages, apte , Paulina
Mal ia Kcerich e apdo , Angelo Prezotto ,

Relator: Des. ALVES PEDROSA.

DlI�isão: Por votação unânime, negar provimento
à apelação. Sem custas.

10) Apelação Cível n. 7.734, de Ihírama, aptes. e

apeles. Cia. Franz Blohn !n�ústria e Comércio e Ella H.
Dietrich .

Relator: _Des. MAY FILHO.
Decisão; Por 'votação .unânime, não conhecer da

apelação da autora, por intempestiva, e negar provimento
à da ré. Custas na forma da lei.

REUNIDAS S. A.
TRANSPORTES CllLETIVOS

A' EMPRESA DE INTEGRAÇÃO
CATARINENSE \'

ÓNIBUS com PARTIDAS DIÁRIAS DE FLORIANóPOLIS
PARA : PõRTO UNIÃO, passando por Balneário de

Camboriú - Itajaí - Piçarras - Barra Velha
- JOINVILLE - Vila Dona Francisca - Campo
Alegre - São Bento do Sul - Rio Negrinho -
Mafra - Canoinhas e PÕRTO UNIÃO
às 19,30 horas
com CONEXõES imediatas para PALMAS
CLEVELÂNDIA - PATO BRANCO - FRAN
CISCO BELTRÃO e CAÇADOR.

PARA :' SÃO MIGUEL DO OESTE, passando. por Bal
neário de Camboriú - Itaial - BLUMENAU -

Rio do Sul - Pouso Redonda - Curitibanos _

Campos Novos - JOAÇABA - Xanxerê -

Xaxim -, CHAPECP - São Carlos -'- Palmitos
- Mondaí e SÃO MIGUEL DO OESTE
à. 19,00 horas.

PARA: LAGES passando por São José - Palhoça
Santo Amaro - Alfredo Wagner - Bom Retiro
- Bocaina do Sul e LAGES "

às 5,00 '- 13,00 e 21',00 horas',
PARA: ANITÁPOLIS e SANTA ROSA DE LIMA, pas

sando por São José __;. Palhoça _ Santo Amaro
- Rancho Queimado e ANITAPOLIS
às 15,30 horas, menos )lOS domingos.

DESPACHOS DE ENCOMENDAS P4RA : Todo o Estado
CATARINENSE - Marcelino - Ramos - Gaurama
- Viadutos - Erechi.m e Iraí, no Estado do Rio
Grande do Sul; - Todo' o SUDOESTE

'

PARA
NAENSE - CURITIBA e SÃO PAULO.

õNIBUS ,PARA: VIAGENS ESPECIÁIS' E EXCURSõES_
. yENDAS e INFORMAÇõES: Em nossa Agência Rodoviária

,a Av, Hercílio Luz
TELEFONE 3727.

\

Acói'dlãó 8Mnado na iilliiq, .
11) A_pola&i'í(J\ G\v.i;ü,n: a.Q14 .Q·Jo1aWfil, ãpt.,' �Il()

Iiardt e apdo , Rodo;�fo �." Â. :t:�_8l'.
-

Relator: D(>1,'S. MAY, FlLBo •

Decisão: Por votação unânime, anulá!' o prf)�o à
, partir do saneador ínclusive , Custas', a . final.

Acórdão assinado na sessãa,
, 1�) Apelação Cível n. ·7.544, de ItajaÍ,' àptes 0,' e· 4Pdo$.

Mauricio Abrão Seleme e José Montei.:I:o. e sua m�1b.er.
Relator: Des. MAY FILHO.

Decisão: Por votação unânIme, conhecer de 'ambas
as apelações; desprovendo ,li do réu c' p.ro'f.enoo. a do
autor, para condenar Jos. Monteiro e sua .mulher a

comporem os danos causados com a 'rescisão unilateral,
acrescidos de juros legais cont.dQ8 da citação, honorários
de 20%, sôbre o que se liquidar e -custa em ·prollorçjo ..

Acórdão assinado na sessão,
.,

.

13) Apelação Cível n. 7.664, 'de Joa!;aba.1 apte ,

H'Jfl:!na, Diamantina Osmarini e �p.o. L.audoli;'J JlWÚ.
Relator, Des. IVO SELL.
Decisão: Por votação uOOnime. Jic{lal' ÍlroTüncntG..

â apelação, Custas pela apelante ..
Acórdão assinado na sessão,

14)' Apelação Cível n. 8.IH9" de' ItajaÍ,,_ apte.,; Je'!o
Aquilino Ciriaco e apdo , Erico Gl'b}o'it.N�t.,.

Relator: Des. IVO SELI, ..
Decisão: Por votaçâo, unânime, ,II.Q{,.r provÍ.l1lIJ�nto

à apelação, Custas pelo. apelante'. / ,

Acórdão assinado na sessão.
15) Apelação Cível n , 7 .597, � ,Jarll�uá do Sul,' apt�.

Atlântica Cia . Nacional de Seguros , e,.apdo. "Waldemar
Grubba.

.

\. ' I

Relator: Des. IVO SELL"
Decisão: .Por votação 'unãnim��"; ',ile,gàr .yro;v:iw&nto

à apelação. Custas pela apelante "

.

.

'

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMÉRCIO E �INDÚSIRIA· ,

<, •

GERMANO STEIN s.a.
Rua JERONIMO COElHO','1

FONE 3451

• Completo estoque de
pneus Firestone

• Maiores facilidades
de pagamento

I (!_�lube Doze
Eduardo Costa e sua famosa

. .,.

orquestra, já está .contratada pa-
,1'8 a noite do BaiJ,e' Branco, no
Clube Doze de Agosto, quando 67,

,jinGas jovens 'de nossa sociedade,
1 v;ãQl fazer seu "debüt".

--o

i Q,pcm será a Rainha

Hoje, a comissão Ildefonso Mar

i ques Linhares nesponsa vel por
; parte dos festejos do Centenário

: do clube Doze. estará reunida na
.

sede social com as candidatas ao

título Rainha do Centenário do

.ver.erano clube Doze.

--o--

Não participamos,' mas' - fomos'

i.nf':)rm,"tdos que estava bastante'
animada a Noite da Cere�ta, cem

picadinho e perfeito atendimento,
quinta-Ieíra na Rocca.

cios na capital paranaense, onde

dá aquela nota.

o--

Continua sendo assunto, o con

cornídissímo coq,uetel,_ preparado
pela equipe de Eduardo Rosa, rea
lízado sexta-feira no clube Doze

de �gôsto, com o lançamento de

Cecomtur. O governador do Es

tado-re senhora Colombo Machado

Salles e o Contra Almirante Jo

sé Sá Earp, deram presença ao

aconteCiinento .

"-- O _-

A bonita' Carlota Wolff e sua e

ficiente equipe de recepcionistas
da capital paranaense que circu

laram no fim-de-semana em nos

sa cidade, deixou' muita 'gente com

água na boca.

,
'

--0-

ClÍ.lbe Doze

Reeleita a Diretoria do Clube

Doze de A?gôsto', o que não nos

surpreendeu, tendo como presí
dente o' doutor MarCia' .Luiz Col

laço, a mesma está em grandes a

tividades, para '013 festejos do dia

12 próximo, quando se da inicio

às comemorações do ano do Cen

tenário da tradicionnal sociedade
- catarinense.

--0--

Joq,uei .Club
Já fomos iIilEormados q.ue do-

ming.o próx.imo, na Eessacada, tem
conidas COR1 prêmio vadiosos.
Em certa roGia GomentGJU o acadé
miGo Hiouni.lton C. de OliveiJ-a, que
a mQcidade de nossa s0€ieGiade,'
'ôstá semp.re· em pauta nos aeon

teciment0& nQ Joq,uei- clube San
ta Catarina_

--0--

Dei:X;Q de usa,r 1;Jenga.la e está.

c0mpletamenbe r6lstabelecido, o

Zury Mackado
nosao 'particular amigo, doutor

Gastão Assis. .Num gostoso' Iia
te' papo com amigos, vimos outra

noite mi Rcicca,' comentando suas

pescarias _

--o -'-

Aniversário
A doutora Leá Sc_hmidt da Nova,

os, nossos cumprimentos com
votos de felicidades pelo seu ani-'

vetsá�io, na última' semana,

--o

Cbqu�cl
.

O tão comentado coquetel
.

que
vai reunir Debutantes oficiais do

Baile Éraneo';',arrranhã no bar do 1

Oscar Palace, é gentileza da di re- l

ção daquele lióteI, as lindas '67

jovens, que dia 14 vão- fazer seu

"debüt".

o -'_-.
Conferência
'''0 ensino secundário e superior

na Europa", é o tema da conte-
,.

rência que faz hoje às -19,3.0 ho

ras, 'no Plenáric da Assembléia

Legislatéva, ii doutora Ivete Bar

reto

o--
Jantando no amarelinho na La

goa da Conceição, toram vistos na

última semana, os casais: Depu
tado Dejandir Dalpasquale, Muri

lo Canto e Delfim Peix-oto Filho_

--0-

,V1'va a Gente
Em Petrópolis está se real[zan-

do 0- 4,.0 el'lContro nacional do
. "Viva a Gente"_ Ca.tarineIases es-.

tã,o participando do aGontf?cimen
to.

0-

PENSA-MEN.'110 DO DM-: Não
há futuro" seln.· a ex,peviência dia

l�assado.

o Tribunal de Contãs do Estado; em sessão rea}izama
a· -15 de j.ulho. sob a Presidência do ConlSelheiro Nelson de
A,l!il'eH examinou 171 processos. Estiveram presentes os

C0JJ'splheir0s Nilton José Cherem, Viú-Presldente, Vicent2
JO;IO .'lchneidcr, Leopoldo Ola�70 Erig, Nereu Corrêa, de
Súllza

-

e os Auditores Convocados Rau,l Schae:f'er e Car].os
E'a}�·t0S:- Gomes, Presente, tambérr:, o Procuracl'or Geral da
F'::t.?-r.:nda., Wilson Abraham.

�:r�: expedientes examinados ]0ra111' os' sllguintes:

EM-P,ENHOS SIMPLES

1) Isolados: I - Julgados legai.s - Anmaiém d0 POV0
d.e Alm:aldo Luz, Kil:iano F'ran(üsco l(;uetzel'; 'lI1t0 Kilri-a.NO'
K>rel,zer (2). II - Devolução à origem:)' - AllmOll Químiea..

2) 801etivos: Julgados legais na forma da instrução
- S1'0,: 502, 1211, 757, 1213, 043, 283'2, 2749, 05m, 3023,
21d8, 2124, 2760, 1245. 366, 1762, 118-1, 4318, 4422; 2691,
313[), 26§0, 2687, 4460, 4465-1, 4455-2, 4455-3, 4455-4,
4,1'.'55-5. 4455-6, 4455-7, 4455-8, 44:55-9, 4182-1, 4182-2, 4182-3,
4182-4, 4182-5, 4182-6, 4182-7, 4182-8, 4182-9, 4427 _ SESP:

2750,_ 2753, 1895. 085, 2754, 2751, 2230,' 1340, 071_ SS:

4268, 4451, 426)7, 4398, 4395, 4157, 4436. PG: 43·38\ 4339;
5:��\C, 4567, 4568. SE: 4378, 4448, 4377, 43'84, 438!,l\ 437.4,
3981. SJ: 4231, 3539, 3655, 365!,l. SIllO: 147,6, 1474. SG:
.41:72. SST: 4193, 4556. 418g, 4189, 42ml, 4191. SA: 4227,
,4:328, 3967, 4519. SF: 3862, 4466_

EMPENHOS' POR ADIANTAMENTO:

'Hcsponsáveis: I - Julgados legais - P1'efeitura,
Mlmic\pais de Seára, São Francisc0 do Sul, Rio Fortuna,
L(!lz AI,ves, Florianópolis, Braço' do Noàe, Lacerdóp0l'is.
n _:__ Sobrestado - Prefeit.ura -MuniciJ.'la� de· Campo Belo
cl'o Sul.

ESTORNO,
Interessados: Jülgado legal - SESI': 3224.

DESPESA ORÇAMENTÁR.IA A LIQUIDAR
Interessados: Julgados legais na forma ela instrução

- Félix Schmiegelou, José Batoleto e outros.
EXERCíCIOS FINDOS

Interessados: Julgado legal - Lázaro João Duarte.
PENSÃO

Interessados: Julgado legal - Nair Form,iga Silv�ira
de Souza.

LICITAÇõES
INteressados: Julgados 'legais na forma da il'Istrução

- Respectivamente, origem, número da licitação, jmpar
tâ,ncia ac;:ljudicatário: PE, 052, ncc, 187, Cr$ 22.680,00,

, Cia. .Tensen Agi'. Ind _ e Com. DCC, 055, C;r$ 8.785,30,
MIchel Dama, Mussi e Cia., J _ Abraham f' Cia .

CRéDITOS ORÇAMENTÁRIOS - DECRETOS
I'nteressados: t - Julgados legàis na forma da ins

trução - SEF-21-06-71/251, 253, 24S, 243. SEF-17-2-711
10.432. SEF-lS-5-71/l35. SEF-25-5-71/154, 155.
SEF-n3-71/l0.665. SEF-29-6-71/273_ n - Sobres

tad';s\- SEF-14-06-71/230. SEF�31-05m/l35 .

RETIFICAÇÁO DE DECRETO

Interessad9s: Anotado ria forma 9a instrução
SEF'-31-12-70/10.248-A.
DISPENSA DA LICITAÇÃO

Ir,teressad.os: Anotado na forma do, parecer da ins
trução - 'Penitenciária do Estado.
BALANCETES MENSAIS

o �-'-

Está tendo grande repercussão
I nos meios sociais, a iniciativa da

'Rrimei.ra; Dama do Estado, dona
Deyse Werner Salles, em te;' .reu
nido senhoras d� nossa Socieda
d2" para criar a "Associação de

Amparo ao Menor"

o
Lenel continua sendo assunto
Em Porto Alegre, o costureiro

Rui e senhora em sua maravilho
sa residênci,"t, com' um jantar ho

mel'lagr;iou. o costureiro catarinen
se Lenzi, agora radkado' na ca.pi,
tal gaúcha.

--o-
I
A'ni.;versálio
Esteve d,e ani.versário - sábado "

[re6:ebeu amigos em sua residência,
't,a inGlus-tri,"tl Benito Battistotti.

O, industrial catarirrense, que ca.

i d'a- seis, r!ileses troca de carro e só

i �0Sto 'de Chivas, tem al,tQs negó-

Tribunal de ::Contas
Interessados: r - Aprovado o parecer d,p instrução
TribuD,al de Contas do E�tado, Instituto de ReLorma

Ai'Tdl'Íé\ de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Ange
lÜlâ. II - lDevolução à Diretoria de Fiscalização Finan

crjra - Plano de Í\lfetas do Govêrno,

ANTE-PRtaJETO DE LEI

INteressado: Encaminhado à Contadoria Geral do
Es·t"do - Presidente do 'fribunal de Contas do Estado.
R'J:.SOlUçõ ES'

J,,-teressados: An0tados _ ',l'ribunal de Justiça - nQs:

014, 0115, Ot6, OIS.

R,ECWRSO

Interessa,dos:
.

Refen\l:tdada a decisão da presidência
�. Fernando Nami.

CONSIJI!.TA

Interessados: I - Respondida.s nos têrmos do parecer
da· instrução -. Prefeitura Municipal de São Martinho,'
C;'ân:ara Municipal me Joinville, Penitenciária do. Estado_
LL - :Respondida na forma do voto do relator Secre
tariJ de 'Fl1ansportes e Obras.
A:,P05-ENTAIi>ORIA

Intel'essados: I - Julgado legal _' Antônio Man0el
d,= SCl1J!..za·. Lli - Encaminhado à Conüssã,o Técnico-Juríaica
- J a,y'mor Guimarães Colaço.
Co.rHRATOS

EM'PREI!TA:DA

lLltel:essados: I - Sobrestado - 'I'ersan - Terraple
liw_g�m e Saneamento _ II - Ad[aa0' o julgamento - Arco
- Arquitethlra e Construções Ltda.
AID.ITAMENliO, AO CON·TRATO DE EMPREITADA:

Interessados: Sobrestados: S'ociedade Brasileira de

Bl"banismo, C. R. Almeida SIA _, Sociedade Brasileira de

Urbanismo_
CONTRATOS DIVERSOS,

Interessados: Julgados legais na forma da instrução
_ _R"presentação\' C,astro Ltda., Silva fi Irmão, Mrchado
e t>:m.

'

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE

SERViÇOS
In,teressados: Julgados legais na forma da inlStrução

-

- Gabriela Terezinha Bittencourt, Antônio Rogério'
Ma2eclo: e outros, Quizay C. dos Santos, Pedro Paulo

Dlür3, Waldemar Fomerolli, Walter Santos,. Janice Sant0s.
CONVêNIOS

Interessa'dos: Sobrestados _ Ambulatório- São JO'a-'
,quirn, Prefeituras Mu·nicipais de Anita Garibaldi e Palma
So)a_

ADITAMENTO AO CONVêNIO
Interessados: Sobrestados - Prefeitura Municipal de

La"(ús, Secreta,ria dos Negócios do Oeste, Departamento
A!!tõTIomo de Engenharia Sanitária, D'epartamento de
Eslraclas de Rodagem (2), Prefeituras Municipais de Barra
Velha. Ltaiópolis, São José do Cen:ito, Garopaba.
PRESTAÇõES DE CONTAS

Responsáveis: I - Julgados lega,is - Jarém Medeiros
de Araujo, Adolfo Mário Rabelo, Mário Nappi, Tupy
Ban·E:to, Alzira Seholz Faisca, Jarem Medeiro� de Ara:ujo,
Wiis()n Luz, Adolfo )VIário Rabelo, Ruth Fagundes, Jarem
Mdeiros de Araujo, Prefeitura Municipal de Palma 'Sola,
Jarem Medeiros de Araujo, Luiz Fernando Tolentino dé
Souza, Prefeitura Municipal de Agrolândia (3).

/

Musica Papular
• .

Augusto Bu,chl.r,

.u

LANÇ.AMEN.TOS SENSAClaN�líS

BR.EVEM8J'ITE NAS LOJAS _

,

Antes dl' lniciar a 'coluna dc hoje, vai um aviso para vocês, que, eu

acneddto �erá' r;n<litc. bem rccébido .

I" É que. a C0P.1p8!lhia HrrasiLeü:a de D:isG.os, acaba de envias ao. seu diNuilgad;m'
rm . Fh_;n'i-;n6;H;iis -

I
João Ari Dutra ---. os' úlsimos lançamentos, erro LP e

('��paClto, 'Dl�l�ll'P os LPst -estâo dois que .ocupam os' primeires Lugares da'

i'i\.rq_da r:t0rtlHl�nr;l'ica,na,,� g_ue S0 eram enconsrados em .importadatas, pelo P1ÍlI'ÇO,
fie ,Cr$ '45',00 : . ,:

M�dlSlidE Slim & Blue Horizon: JAMES TAYLOR.
, Aqualune: JETHRO TULL.

: Além dê�Ú" deis, há .1111 terceisq: dp conjunto ClWSBY, STILt.S, NASH &

.
YCHJNG. t uln álbum com dois elepês e Ieteas de tôdas as fai,x,as., Mais-.: todos
em stereo ,

Durante esta semana; pretendo ouvir: "Os' discos e, em seg-uida, dizer ,alguma
coisa. sôbre

.

os mesmos,

�.:--.-.-.--- -,-,,-.-.-
o TIW�UT.O NO LP.

D,A ,B'R<A,zIJCJ\'� F. DeMAIS!
. Já está. hc' :11�l1m. tempo na, ]ílraç,a" o nôvo Ll? de Antôni'Cl �d'O.l,fG e; a

B,r.a'l:t!lGa. Urr. suoer discD.� é 1?0m que se ,d1ga.
Antes do papo, a seleção:

,h.adQ 1 ---- PI',N<D.!itáMA (Luiz Cláudio-Maniorinzo R0cNa) - €:ILÁUDIA (
rAntênio Adoj{o-Tlhério (;ai.par) - 'FR1B�'FO

_
A Ví'llQ.JR, MANGA (Bnazuea) ""

PELA C1IlADE (AntÔnio Adolío-Tíbérío Gaspar) ---:- G1Mlli,OPlJS, N_ 1 (la. par,te)
,Antônio Adolfo) -- QUE SE DANE (Luiz Cláudio-Mariozinho RJochav_

Lado 2 -� j\.T.ENÇÀQ,! A'1lENÇkO!· (Brazuca) - C;Oll11IilIMN''@ �A!ntônio
Adolfo-Tibério Gaspar) - 'I'RANS,A,l\M.ZÔNICA (Braeucaõ - €OR'lí'ANJi>0 €A-

1\1lN,J,I,0 (Brazuca) .: GRT:LOPES N_ 1 (2a. parte) Antônio Ad01&o� - €.A!W.mrtA-

IlA (Antônio Adotf'o-Tibér:o Gaspar). ...

Re�:J.ênGia � orq"',f!shaç.ã�s:· A,N·tôniQ. -Ap_olf<;>, .
....

A primeira coisa q�f' a � gente nota na Brazuca, é que ela nunca é igaul de
um disco p3!'J outro. Ta sempre se modificando --,-- graças,' sobretudo, ao talento

r a inventivír'ade do líder Antônio Adolfo. A Brazuca é-um conjunto que sempre
está moderno.

Da selecão musical' - escolhida pal-a integrar êste LP -, alguns destaques.
O primeiro "r�êks re d mais importante), para o fora de série Tl:ibuto a �ítor

Manga - escrito ,�omo homena-gem pós·tuma ao baterista do conjunto, falecido
cm aesastre 3\.\1 !);�1obilístieo. no. a.FlO passado. O vocalista do conjunto, su,perou a

si. mesmo, n<1 mt,"J:uretagão dessa música .. Vocês "precisam ouvir.
I Outra 'música Ci[11� chama a atenção, nêsse disco, é a Tr.ansamazqn.ica'f' Gnde·
.são empreg3c;', q cantos rI'e pássar0s, e ruidos da selva, na ambientação. da, música

Outras f::.:ixas, flue achei- boa.s: Q,ue se dane, Cortal'ldo' cam-inho e CamilÚtadà.

A in.stnn!.,enta(;iío ct",1 BraZluca, -cada· vei mais....retoGada, com a guitarr.a, tirim-
do efeitos, o� mais variarlos e o piano de .A:ntpnio AGloUo cada vez mais: bem
l'aa.ado (l'fingüél1'l me diga que não, tnas. êle deve ter di�cos de Hanc@ck, que
;�ão é 11101e). l'�l�nca vi tocar um dianb eLétrico com tanta leveza e tirar de teclado

tanto coloriclc, comn à Aut0nio A'dolfo. Um motivo. a mais - e' bem impoFtante
- para se- -comp?·.ú o disClO:

(üaeon - SM,OFB, 3GB1 - Ste:reo)
-,'-.-,r-.-'- .-.-.-.-.-

M'A:R.íIA B,ET!rÍ·.&NIA:

UMA IiN'T'EPREl'AÇÃO' O,ô; PESA-D'A\.
Pra fir.:!lizar. '.1m tópico super cu·rt0. Ê um aviso: se você não ouviu, ainda,

(' últim� LP de Caetano Vel.oso.) q,uando fôr fazê-lo, comece pela faixa. Maria

Bethânia. É dr saü- de baixo,

(Obs.: a
. .:;cpar3S�0, pm stereo, foi muito bem feita. Você 'ouve o disco e I

consegue ver, hEÍ:.'\' dest2racos, todos 0S instrumentos ,e- 0..vo.call.
.

\

Horóscopo
OMAR CARDOSO

Têl'ça.-ieira 20 de julho
,\lRES, - C,)llta com a coIaboraçã,o de pessoas do sexo op-osto. PGnha

em Çl.ia 'sua correspondên0-i&, se esta não estiver n& ordem dese

jada. 'Bom fluxo para o ;rom,':lnce ..
'FOlUEO - In;f,l\,lências benéficas estarão atua·nd'o em seu ia-vmi', espe

cialme11lt,e no período da manlilt. 'Não' cORfie muitQ ,em\ pessoas
es,tn8nJiJds e' de carátel' suspeito,

GEME<DS - Dia em que. você poderá favorecer ou ,'lrjudar aj;gu�m-i' -Não

deixa para depois as opoTtunidades de êxito na vida se.nti-ll11lental;
profissional, finan€eira '8 social.

.

CANCEH, - Precavenha-se contra pessoas inescnlpulosas, que p0Cilerão
lhe ,'1rranjar complicações futu.ras . -Seja m&is atI-mista:. é. 'prático.
Sucesso no setor profissional e m�netário.

'

LEAO - A colaboração de ter.cei.l'os poGl!�l'á incentiv.á-Io, positiv:amente.
nêste dia. Adote medida.s práticas ao solucionar qu'es�ões:. de
trabalho . Sucesso Iilas investigaçGíes e pesquis&s

VIRGEM - sua" perspectivas no terreno financeiro' poderãrÜ se'r' l)Q'ÍaJd,as
,para outrá fa.se _ ,Acredite mais em si mesmo (a) e :!ilr0'€�re
alimentar-se bem. Cautela.

LIBRA - Não se preocu.pe com prová.v,eis decep'ções amorosas. Pa:rar
esquecer um ,'limo r, lemb:fe-se de .que- não há nada tlH:!IJ1oT do, que
outro amor . Bom dia para os grandes investimentos.

I

ESCORPIAO - Têrça-feira muito propícia ao se\,l êxito profissü;mal. Os
contactos com os superior,es hiJerá41quicos tamhém seTão' 'bene
dados hoje, Conta com a. colabonação de amigos.

SAGITARIO - Incentivos a.legri,as no setor de tr,abalho. Pessoas;: amigas
I

estarão predispostas a colaborar em todos os sentidos, Novi
dades à vista.

CAPR]!CÓR-NIO - :Antévisão de alguma coisa importante em. se",", :lil!ltu

�o, Todavia, cuide bem de sua saúde alimentando-se lJem" e· nas

por,as certas e fazendo exereícios de_ higiene mentaL
AQUÁRIO - Aspectos astrais harmônicos e prometedores para ai vida

sentimental. Todavia, tome cu�'dado com inimi.zades, pOIS po_
derá ser prejudic,ado (a). Tra1;)alhe com fIlais vOFltade.

PEIXES - Dia muito feliz. em

posição para .esportes e

pras . Não se precipite

q\,le terá surprêsas agradáveis e· b:oa. dis.-.
&S d>ivel'sões. Lucros em pequenas com

�ó fazer algum- negócio'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DR.. EDMO BARBOSA SANTOS
Cirurgião Dentlst.

'H.rárlo: Ue 2•. à, 6a. feira, das 14 às 19 hor...

Rua Deodor.o, 18 _ Edifício S�rai'a - Sala 1,3

ATENDE PATRONAL DO INPS

,DR. SEBASTIAO MARTINS Di;
MOURA

Cirurgião Dendsla
.

, "

Prótese Alta Itotaçho _ Trátamento IndolJÍI!,c Atendé.t
o('la manhã, das S às 11 h", e à tarde das 16 às 18,30 hs

Exclusivamente com hora marcada. Edifício APLUB
sala 53" - 59 andar -- tel, 4671.

PRECISA-SÉ
CORRETORES PARA VENDAS DE 'l'ITULOS no

CLUBE SOCIAL PAINEIltAS.
lNFORMAÇõES NA PROVENA LTD:A.
RUA TENEN,TE SILVEIRA, 21' - CEm'RO' CO�

CIAL - S.ALA 03.
' 'I

.: ,

.-

,r

.

Vende-se uma ,residência, �itua4a, ',4'(;,
.

JA-JJj9I1f?
Jl'AGUAÇU, com duas salas eonjugadas, trêlli quart:(lJ'
banho, cozinha, dependência ,de empregada, I gàtâge�\
varanda e estacionamento, ainda s.em habítê-se.l "

.

,

LOTES - Vende�'se, ,ótimos; lotes.. lÚtuárloll
I

no;
JARDIM ITAGUACO' c�m água instalada;' ru,à� c�,içád4.'
e drenags pluvial. \"

'

':" �".",: : r; ,

.

J,;)LIHGIR-SE II rua Urbano 'Sales; n .. 37,
�

�,F��e 29.81.,
,_ _. ,,- .. _. , f\'.· .'

," .

"}'

,_ .

',.

Dr. ALDO ' ÁVILA DA, L�tz .

ADVOG'lDO
.,

c. P. F. - 0017766288'

Dr. Carlos Alberto Barbosa Pi...
'

..

eRM ., 583·SC � CPF 00264209'

�-E;stagjário Mat�rni(lade . ES.cola
.

Laranieíras,
(;;]ínka, de Senhoras ':_:_' Pré-Natal - Pre,paraç,ão. _rPsi,CO'

. p'rofilática Para Maternidade - Citoi'ogil!.
.

Consultas da� ie às 20 horas .; Diácíamente.

çQn�l)lt6rior: Ed, A,PUJB '-saia 76 -: 7,C, 8Ji(f�.

. �,',

.

Cirurgião-Dentis'til .

.. Curso de Pôs-Graduação em Od'ortto-Pe'dfut'rili pefá' F�e"
de.' Fimn, e Odontologia de Araraqnara � São Patilb,

'

..
'

CLfl'HCA DE' CRIANÇAS E' ADO'L.ESCE.NTE& /' ,

de .2às. às 6as. féir<7 - 8 às 12 e 1'4 às 19 honas
.

. ,

&.ábacl:os e' às 12 horas. ,I '

Consultório Galeria COMASA; 4C,' andar - collj. 4àa;: ,:
Besidência: R. Silveira de Sousa S'..:....: Fpo�is.'�

,

-.,(

DB� . 'lOBEITO .MOItEt�A: AMOBII,
DOE='JÇAS DA PE ...� , .

- 'Das Unhas - Do Couro Ca'b�llldo -- Ml�n!'ei-..
Alergja � Tratamento da Acne Pele Néve CàTOOhlc...
··PeeJing".

.
- ,

. ,":
'

\ /" ':-

DEP-ILAÇAO .; r",
'

,

Ex-Estagiário do Hospital l1as CUnicas da tJnivetsidaéhl
de São Paulo.

;-
.

,!.:

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das '15- fu)i-b
CONSULTÓRIO: R. Jerônimo Coelho, 325, .,.-'.Edffteit

lune� - 29 andar - sala 205 - Fone 44'38.,
'

.

,

...
" .Ó::

DR .. ANTÔNIO SARTAELLI,'

. I·

PFofes,or' de Psiquiatria da l!'acutdade de Médiern�,'�
I Problemática Psiquisa NeuroselJ'

,.,

DOENÇAS MENTAIS .

,,_. " '�'
CCinsultório: Edifício Associação Catarinen�, de' M�'

di�ina, Sala 13 - Fone 22·08 - Rua Jerôninio COélful, '�
- Florianópolis -

.

,""'., .

DR. NORBERTO CZERNAY, .

CIRURGIAO"DENTISTA
'

/
"".'

.'. .'
.

. ..
",.

. "

-

.
linplante e

.

transplante de dentes _ Dentl�;0.�:
-J J'�rlÍl p,elo sistema de alta rotação - TratameDtól il.tdhl,ot'
�. Prótese fixa e móve>I. Consultório: E<L oJiÚfu�:"?�
andar - sitIa 203 - Rua Jerôhimo Coelho; '236, _i '!i>.,
rârio das 15 às 19 horas.

.
. . .

.

,.1

DRA. HELENA 'KRETZER PRILIPPl
CRM - SC 1052 ..,.:.. CPF 250342lÍ:J8;

,

O,BSTETR',CJA e GINECOLO,GI:I,·
Freyençãó do 'Câncer·.Ginecológico'
Citologia ,Hormonal
CoLposcopia
Esterilidade ., .. ; ..

"
� 1.: •

�1�. ,

:;jf�'-'

��
"

ATEH�ÇÃO,.. ,,'
Cbstura"se para homens, senll.oras., 'wfanr:8s' e,eM\,gerltl!.

,

MELLO, CO'RFECç6E,S '
. ..'

-,

'

,
,

T:t1atar com Mello !lU donalMaria Teresa, I, raal�r
d� Carvalho, 34, '�squinll cem Flel1pe Schmi'dt �, � abdlU"'
- sala 3 - Fon e 2272.

.

,CLUBE;,DO PÉNIASCO,.
•

. ,I �

.,' , ,BAR :E ltESTAlrRANTJ!: I
.

.

.

.\ Dlreti)rfa \do ÇLpBE DO PENlJ:ASOO: a"nia. ,cio.; O,
�A;R, e o RESTAURANTE. estão, permanentenieD�, • &
pc>sição dos aSllociados, l>endo permifida. ,a frequência, "-
tur,istas e pub]il'o em geral.

.

,

F:loriflnópoli�, març(}j71' I

A DffiBTORIA

'.

.

lIr -, ..--- - ,-- - ..

ADERNOS JUVEM'
I 'Brochuras _ Espirais em Arame ou Plt.stucoi'
u, '

. leAL _:_ LAel -:- l.tonados - C'rom�d_;/'. �
,

[!\queiros: Com uma e duas roda,,!
•

,

lÇALEX (Automáticos) 1
lC,.A...L - Indústria e Comércio Auxiliadora- Ltda\i

. I'
}tua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 3tit,

ex. Postal, 1:;7 _. ':relego ICAL -' Rio dQ Sul ....... , , .

______________ -e-e-_";J').

I

li
I.

j
" t .

,,;B'UR ,I·,O�U_G'"!-S:
. Di§frlblÍidbr em

. Floriarr6poí�', :,

CÓMERCiAL APEMAC. LTOA.,
..

,
, ,

Ruá Deodoro, 7 - fone 4084.-

'.:,'

, ::'"
i

.. :

, ,

I,;'

Drs. WAI.DEMIRO CASCAE!'
� 'OSNI REGIS
'MARIO CLINACO D'I, SIL'•. '!
.. ' " .. .'

....
'

.. '

, Advogado,s
Ac. Ricardo Maclei Ca'�c••j

, ,Solicitador ..

M�ndados -dé segurança, ações de de$� fi!?
.

desquite, possessórias. de usucapião; de cObI:��� Cfe,
inden.izaçãe, testámento, usúfruto,' ii-,ventárlqsi_ jrc.;
�c;pés criminais. Quest6es trabalhistas • R.r:�!!I"_"
ci.ár.iàs. Re�u�sós' e' acompanhamento. ele" p.'�C!s
péf:'ant� o- Egr�gio' 'tdbunal de Justiç,a, do> ,es�:'
C;onsultas e pareceres.

•

Ed, Jorge Daux � conl. 4 (sobreloJa)'� 'Fé�. 43Q3;.
Rua dos Ilhéus, esq. Araújo Figueiredo.
EX'Pedi�nte: das 9 às 11 e dq,S 14 às 16' h�l'�: ..

'

.

CPFs: 001834409 000100491 _ 00267l�9"
'

. "="m'.·

\,

,
I

:.J
O'').. t,

" �,���,:, ... ' , .. -
" --.�".

iMORE PE' TOrDO C,E'
li

�.'

-

'.
:

... ,

NU U·A:SOSSEG
. \

Edifício: liTANIA: MWl\�
"" :

'

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

D:urval M� cle . Scnrza

La,ce,r'da, C,o:utinho'
da

.

Espemfra) "

,I

A;p�'rtamentos de 2 e 3 quartos cf dependência
,

- '>. ,

pi empregada e ga'rage,m

e'stlldaremes .seu

de� pag:aanento
o "

.

PRONE·L PROMO,iQRA 6E','NEG_2.CIOS',tTOA.
.

."
"

,
' . , . , ,. �

. '"

fIE. SILVEIIRA
.

2t.;....SALA 02 . '-'-'-' . F.ÓNE6.3 '

.,

"

•

, ",
.�

Rua

Nós

;r_
.i

NA LAGOA DA CONCEIÇAO"·'·I, "

\ J'
" ,

JI.i1!AIS
RES

(,Cherem Netto & Cia. Ltda.) ,

ESPECIALIZADA DO RAMO. -, .0& M_lif
PREÇOS - ESTREITO - RUA GAL,� LIDE

, RATO BITTENCOURT, N. 200,
- Em frente à churrascaria "Faisão" ._ •

· ,i Jtl'gos de Jantar - Chá -- Café - Jogos de�.Crist�F e"
,

VIdro - TNdo p;tra Restaurantes - Bares·:� H(\téis r

Peças avulsas - pratos - xícaras _ canecas;""" i �,

�SOS - bibilôs - leiteiras - açucareiroi,:' «J.c.
Faz reposição de peças de jôgos;. de pórCela�, de ,"

qualquer marca e de Cristais' H'erin� �

","

. , ONDE CONta BEII EM
I '

FI..�BIAN'ÓP,�LIS �

,: .. ,L�I�6e DÉ
e

�iiõnt. ,

, Espedan�da e� M�e6fó - peix�l
- F(üj�da ";""_8

e Sa].gad .

.'..

Aberto até às 2� hOilas .

Rua Tiradentes, n. 9 - ,1eata Câpitàl

, '

I,
I'

)

J •

"

.esq.
I

li
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11

RUA JOÃO' PINTO, 32 ''':''';' CArXÁ '?OSTAL 269 -

FONES 3331:/2964' � 'FLQ'RtANóPOLlS _ ILHA ·DS

SANTA CATARINA - SANTA CATARIIIlA

, PROGRAMAÇÃO DE S�GUNDA � A SÁBADO

6 às 6,55 horas: Rancho Alegre' Com Portã«tJnbo e

pflrtéirinha

. Maland�inho (Edegw'

Patto. Etogta.mado,
E1;,peeiaJização, no Hospital das ClínÍ<18s de São' Jaula

j
. Santa .Casa. da. Misericórdia ,de, Sã«)),�aulb ���������������������;�-�'1"
Maternidade:-Escola da Univel1sid�' Fe•.

-

h; \

dera!. do, Rio de J'aneiro "'CASA DAS LOUÇAS'"
(Consultório: EdIfício Aplue
Rua. dos Ilhéus n,. 8 - 129 a,ndar, sala 125:
De 2a. à. 6a. feira.. I

Atende:, Das 16,00 às, 20,0(i), he1!as'.

Reztaunante e Lanchonete,
.

.

A8UA81US ..
I' ;':. ,.i�:
.....� ".

Restaurante: ti la carte - peixe" cam�i'ãb;"� "

ostra, carne, galinha, bebidas nacionais e· esitili,1-,
.

;f
geíras. � . .' i

Lanchonete: a. la minuta _ sorvetes" 'c1�s, li

bOmbons, salgad1.iJhos, sucos· vitaminas, sàhdiáchi, 'I'
· :" dbce" AMBIENTt SELECIONADO. _-:: ,I

, "., ':-7 jl�t
. �:

:.;,: ,.,' .:- ;\

1 ;1 .

EDIFICill SANTOS' DUMctNT
."

CR$ 350.00
. �;' !

Mensais situado ao lado da Praça Santos: rAndra.. j .J.'���������������������11
" de\ pl'a,zo: de entrega, março d: 197�, com: asl�e�i.,· . i ,,� .

· ,: dades acima, sem entrada, fmancIados em' 16:, aJt�lI\ � ". I"
, :.as suas, ordens.
'j'

� ED. SAN::t'OS ANDRADE _:_ ED'. VENÊ:�:;'�
·

i EID. AUGUSTO (PRONTO), _ ED. SAL�:' DA;, •
,

:
t
GAMA (financiado em 15 anos) - En. VllhA, ,�, ,

__ ED: PASSEIO - ED. TANGARÁ � ED:, MV.mdI; ,i
, {. , �

,

.

- ED, DOM IGNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA _;;; ED\
'

:' ,PEltNAMBUCO - ED. DUCA DE LACERDA

Para infórmações e vendas A Vendedora: de Apar
',tamentos San.tos Imóveis Ltda, Praça Santos' Andr.3.� i'I

·

!I n. 39 - 19 andar - Fones 23·33·53, 24-14-88i,24\.i49!t,'
'

;1' 24-1493 e 2ár4462. - Curitiba.

'l"
. �orário das 8 às, 19 horas" inclusive aos> ,sába" .,.

/.
das, demlngos e, feriados.

i
,

, Não fechamos nas refeições. 'i

,I ., .

'

.

. -

',�.'

I' OSMUNDO WANDERLEY DA
;. ,

.

NÓBREGA -

(CPF· - 001844209)
Pareceres e Consultas Jurídicas

C. A. SILVEIRA LERZI

r-

J '

7 às 7,45 horas: Desperta
Bonassis) ,

S às 9,00 hora!: Manhã Suave.: ';Manhã Tranqui}JI
, �" 'I

�orges Filho) .

Às 8,30 horas': AriÍta :NotiCiá Sh6W
-

(AiJ.do Grangeivol
9. às 9,05 horas: Anita Hit Parade

9,05' às -9,55 horas: Feirà' Livre {Fernando Linhares)
10 às 10.55 horas: Nos Dois .Ks· 10. (Borges Filho)
Às 10,30 horas: Anita Notícia Show' (Aldo Grangeirlf

__
, 11 àS 11,55 horas: Discoteca do Ouvinte (Evaldo �to)
Às 12 .horàs: A Opinião d'e Fernando Linhares

Às :i2,05 horas: Atualidades ESportivas (Evaldo Bento)
Às i2,15 horai:' S'audade Jovem
Às 12,30. horas: Anitei. Notícia show (Aldo Grangeiro1
12,4Ó às 13,55 horas: Discjovem e Campeões do Disc'

(Fenelon Damiani)
ÀS 14' horas: Comunicação (Carlos Alberto Feldmann)
Às 14,05 horas: Society em Destaque (Celso Pamplona'
14,10 às 15,25 h.oras: Rua do Sucesso 1.110 (Fenelou
Damiani) ,

. Às 15,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeirof
15,35 às 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Bento)
17 às 17,55 horas: Mundo' Jovem (Fenelon, Augusto
Buechler e Celso Pamplona)

-

,
Às' IS' lloras: Bola na Trave (Brigido Silva)
Às 18,05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bento!
18;15' as 18,55' horas: Crepúsculo Musical (Evaldo Bento)
Às 18,30 horas: A'nita Notícia Show' (Aldo GrangeiroJ
19 às 20,25 horas: Agência Nacional � Mobral

20,30 às 21,00 horas: Máximas de Hoje (Jesse Júnior)
Às 21,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
21,35 'às -21,55 horas: Saudade Jovem (Jessé Júnior)

22 à!l 22;55 hora:s: Música' para Milhões (Jessé Júnior;
23�05 à's 24 horas: Supep PLÁ (Neide Marirosa e CellIV

Struve)
'PROGRAMAÇAO DOMINICAL

7' AsS Boras: Zecatau 'Especia'l (Waldir BraSIl)
8 às 9' horas':' Sertão em F.esta .

-,

9 à� 10' horas:' Domingo Alegre
10 às U,15' horas: Mobral:' ',.

111"15 às 12;00 'horas: Musical'"

12,00 às 14,00: Parada Esquem'a Nôvo
14 às '14,45' horas:' Favoritos' do Sh'ow da Tarde •

1'4;',45 às' 18, horas: Tarde Esportiva
18' às 20,()0> hora,,: 'Geração' 'fI' ' .

2�), às 2:1;00 horas:' 'Coisas Nossas' .

21 às '22,00 horas� 'Música' Para Milhões
2'2· às 23;00 horas:' Sbm' Subterrâneo (Egeu Simas).

I

" F
.l

I,

CASA NO CElTRO
...e..se casa grande com '" quartos, 2 banhelr()1I 10

cIais, depend@ncias de empregada, garagem. Tratar na rUi

CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo fone 4':?04.
'

(CPF _ 09194.8329)
.'

'

q.
Advocacia'de la. e 2a. instância - Ju��iça do Trabalho I

j,
: Atén.djmento ao Interior

, :: Eseiitóno: Praça xv de Novembro, :Ü _' �onj_.
... ' Telefone 2511

.. 3q:!1 :

----,.- M'

I '
.

AC

ADMINISTRAD0RA E 'CORRETO.RA DEi!

NEGOCIO LTOA.
"

'�
.

\ Rua' Felipe Schmidt, 51 _ Galeria I Jacq,ueline, 7

ADMINISTRAÇAO DE BENS _ CONTRATOS DE
r

LÓCAÇAO E INTERMEOIAÇÕES DE IMóVEIS
Profissionais altamente especializado$ as suas. ordens

V'eNDAS
TI;'RRENOS
Terreno em Coqueiros com '324 m2 a Rua

· Màrquês .e Carvalho,

I' Terreno' no Jardim AtIântico com 324 m2.

, :li. .DOis lotes em Coqueiros - Praia .do Meio comi

[ .350 'm2,
: I

.

CASAS
Casa' a Avenida' Rio Br;arrco com, 3 qllartos

s,a<fa� - copa - cozinha - banheiro' -- ár.ea de
, serviço.

Casa em Coqueiros - Praia do ,Meio _ com 2

,quartos - sala. - copa - cozinha - banheiro -

,área de serviço.
! I " Casa, de madeira - Praia do Meio - com terreno
, ':.medindo, 2(110, m2.

•

.. ,

" .'

Casa em Itaguassu cle madeira, com':3 ,Q,J,lartos ....,

i ," sMa, -2... copa _:_. coiinlla - banheiro" terreno medindo

,j2��:: .

""
.

: '; Ap,ARTA;MENTOS
' .

II .. ,

.

Dois apartamentos 'rig' EdIfíCio Cisne: Brnn'co
.

_

·
Estreito. Com 2' '(dois) e 1 (um) quarto -:- livin& -

, eozinha .;- banheiro _:_ área de serviço. Entregll< em'
'!

· 3, meses: Totilimente' ·financiados .

Um
.

aÍnirta'mentó no Edifício São Francisco' -,- ..
· ao. l1ua:, Arno' H<Íesdiel cem 2 qua'l'tos ...L... lí�ing -

,

ebrlnhá
.

- hanhéiro - á,:ea de serviço.' Totalmente
, ',ficlmcfado. , ".

I 'J.
'

. -,. .
.

'�r' ,':': " '[
.. , , . , , .

",
.

;

JARDIM BEI.ÃVISTA
'.

_L� prorilos p/construiDo kápida valorização - Zen.' .

Alta, Fróximo ao Campus Universitário.
EntràdJ> ,Cr$ 500,00 - Tr. Tiradentes, 9 - 19 andar,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA E 'VENDA CE VElCULOS

·"1

1. Opala Azul Noturno ..... ......•.• 1.971

1. Variante Azul Diamante-"OK" 1.971

11.
Volkswagen - T,L. Azul Diamante-"OK" 71

I1. Volkswgen - T.L. Azul Diamante ", 1.970/71

l 1. Volkswagen .
Branco 1.968

,J �: ��:::�::: A;�!meih�"':::::::::::: �:::: '

1. Volkswagen Vermelho . . . . . ...
1.969

1. Volkswagen Vermelho - 1.600 1.969

1. Volkswagen Bege Claro .. 1.969

1. Volkswagen Azul ......•P.... . .. .. 1.967'
1. Volkswagen Vermelho •.•.•..••••• 1.965
1. Volwskagen Branco .........•.•...• 1.965

1. Volkswagen .Branco •. '............ t:963
1. Volkswagen Verde .......•..•...•• 1963

1. Volkswagen. Branco ... ...•..•..•• 1970

1. Kombi STD - "Vermelho-Br,ancó" 196.3
1. Kombi de Luxo - Verde·Pérola" 1969
1. Kombi STD - "Vermelho-Branco" 1.963
1. Corcel Luxo Coupê Branco . . . . . . . • 1.969
1. DKW Belcar - Azul Lilaz ..........• 1.964
1. Rural Wi1lys' Marron

.

e Branco .... 1.960

'FINANCIAMENTO EM A� 30 MESES
A. :COELflO AUTOMÓVEIS

J Rua João Pinto, 40 Fone 2777 ..::. Floríanôpolís I
,:;;;

ZL ç . . ::!1
'ir _

JENDIRO.BA AUTOMÓVEIS

RUA ALMIRANTE LAMEGO, N. 170

Fones 2952 e 4673

VEHANEIO . '.' .. " '.' '.' •..• '.' ..• • • • • •• 69
VOLKSWAGEN . , . -. '.' .........• ., . • . • • • • . • • • • 69 I
OPALA Luxo 4 cÍI.

'

.'.. ;: .. '69'
ESl"LANADA . '.' ' ',' . 69

ESPLANADA 68
ESPLANADA 67
GALAXIE .................••.••..•••••.... '.' 67
KOMBI Luxo ,... .. .. .. • .. • 67
OLDSl\II0BILE , •.. ; _ ..

'

....•.••••••.•..'.; • • 62
CHEVROLET _............. ...• 5.6
FORD F·600 ...........•..•••••••••• •...••••••• 66
LANCHA A TURBINA

FINANCIA,MENTO 'ATÉ 30
.

MÉSES

I, r: '�-'_._'---�-.
----.-- .. ..,.

Iml D.IPROXAL· '

I�I

I
Aero Willys - azul .

I. Corcel Luxo _ 4' portas - azul .

, Volkswagen - azul : .

11' PlCk UP.- azul
o.:'

0 ••••••••••••••

Rural Wlllys - Cl11za e b.elJe .•............
Itamaraty -:- vermelho .

Ford. Corcel - 4 portas std - Vermelho com

teto vinil .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.
. 1969 li

,
: I
i I Kombi - vermelho e branco 1969

I

I
Aero- Willys __:_. azul : .. , . . . • . . . . . . • 19671

1M Ford Corcel - 4 pdrtas - vermelho 0...... 196�
fJ,

.

I

111 Volkswagen - azul ,_ ,........ 19Q7
rli Aero Willys - branco 1966

li'"
i Distr;:'",uidori! de Produtos Nacionáis Uda. (�ipronal). ,
I Departamento de Vendas I�,�_ F:ne: 2197 - 3321 Felipe Schmiat, 60

_�

RUBENS ALVES
REPRESENTAÇÕES, . CONSIGNAÇÕES,:: CÓM�RCIO
DE AUTOMóVEIS, TRANSPORTES·E COM.2RGIO

EM' GERAL .
"

RUA SÃO JOSfi, 426 - Fone, 6412
ESTREITO - Florianópolis - Santa Catarina

RELAÇÃO DOS CARROS
Galaxie ..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1968
Volles 4 portas � " . . 1970
Volles 4 portas, .. ' ',' .. • 1969

Volks Sedan , ".... 1970
V01k5 Sedélll '.. .. . .. .. • 1969
Volles Sedan .-... 1969
Volks Sedan

'

, .. .. .. ....••••• 1967
Volles Sedan 1966
Corcel Coupê � ,••••: 1969
Rural 1969
Pick Up ..................•.......•.•. •.• 1969
Ford F-I00 :..... 1965

Vemaguet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967

Jeep .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .•......• i960
GordinÍ
Caminhão Mercedes
Camin11ão MeTCedes ..•.................. 1968
Caminhão Mercedes ' ; 1971
Caminhão Mercedes .........•. ; ; ..,... 1963

I,

1963

1969

.

I

"o.' I
1969 l
1968 1

1970
1968
1966

( ÜÜ r,.;� .--'-� .. ,...�_---.... �
,

,, __ �-- -- _. --.r-�..;��_ ",._.,��,,��--....,..,..... I..-...�-
�.,,__....

0<#.

IPIRARGA AUIOMÓVEIS
.' , "-

COMPRA VENDA E 'fROCA DS VEíCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 _ Fone 3886

1 Voli.-�wagen .•
- : 1963

1 Volkswagen •••••..•.••_.:•.••••••. , , .-.. 1964

1 Volkswagen 1965

1 Volkswagen :.................... 19'70
l' Kornbi •• '.' .....•••

'

• . . • . • • • • . • • •• . . • . • 1969

1 Volkwagen . . . .. .. . .....•.•••. 1962
f' Financiamento até 36 meses

== ó,;,_' i1

NOSSA CAS,A AUTOMÓVEIS
R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis

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

Volkswagen 1969

Sim.ca'
s •• _... •••••

1965'
Ford Corcel - 4 portas 1969

Volkswagen . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • 1968

Volkswagen � . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . • 1968

.,vemaguet DKw : .".. .. .. .. .. .. 1964

Vemaguet DKW .••......... ;.......... 1960 .(I Pick Qp WiIlys'�:....................... 1966
_ .!

�L��__._ ��,,--=

FINANCIAMOS AY' 36 .MESES
,MEY-=R VEICULOS LTDA.

Rua 'Í'iílvjo Aducct,,�7 '_- Estreito
.

. Telefones 63-9'3 • 63-89
AUTOMÓVEI'S

.AU,TOM6Vé IS:
;\ero Willys cínza .... ,...................... 1968:
OPala::- Luxi - 6 cíl, Vermelho '. . . . . . . . . . 1969 i
sÁrri.cã Azúl Turquesa . .. . • .. .. . .. .. .. . .. .. 1963 I
Esplanada Âzul Celeste ;................... 1969 I
Sim�'a Tufão'Ãzul . Turquesa ... : ... " .. :.:... 1961i' I

,ES1>l.anada Ouro Espanhol • • . • • • • • • • • • • • • • • 1969
, C-AMINH6ES:
F-60.0 :

. . . . . . . . • . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . • . . • . • • 1956
F·6.00 . ",•........•. '-;.' ...••... ; .. .. . • •.••••• 1959;
-'-_' ��.-

Comercio ·de Automóveis e

Açessórios APO'LO Lidá.r
I Rua Dr. Fúll'ici 'Aducct n. 1045 - Estreito"

Fone 6284 - Fpolis. - se

COl:cel C�upê _. Mn,arelo '. �,.':;. <;'" •. ,:•• :'. :. • • 1969

COl'cel 4 Portas - Abacate ' : '. 1969
COl'ceI- Coupê - Branco -. . . . . . . . . . . 1969

Volkswagen - Branco 19(i�
Volkswagen - 'Beige Nilo .. : .. ;; :... 1968

Volkswagen - Cereja, :........ 1968

Volkswagen, - Brancó 1966

Yolkswagen - Gelo 1965

Volkswagen Vermelho. . . . . .. .. .. . . .. .. . 1965

Volkswagen - Azul 1'965
Volkswagen - Vermelho 1964
DKW Venpguet - Vermelha 1963
DKW Vemaguet -' Amarela ...........•... 1963
Karmann Ghia - Azul ..................•.. 1969
Gordini ,'- Azul ..........................• 1964
Gordini -' Vermelho 1963
Aéro Willys - Verde...................... 1964
Aéro Villys - Beige 1964
Chevrolet - AZUl 1956
Ford - Azul .... ;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1955
Simca - Verde Abacate . 1962
Fuscão OK -' BI.·anco '...... . . . . . . . . . . . . . . . • 1971
Opala' 4 cilindros - Branco .... ;............ 1970

Fiharipiámento ...,... 24 ____; 3Ó ou 36 meses
Ca;,-ros revisados co� garantia

AMAURI' AUTOMÓVEIS
Lancha a Turbina

'R. Gaspah D.utra, 90 - Fone 6359 e 6632

, Compra, tr!»t<a e v�nda d":Velculos
Ford Galélxi �. Cinz<l. Claro

'

....�........... 1969

2 Váriants --:- Vercle Folha .....• : .••• � : . . • 1970
1 Variant - Branco Lotus :, �. 70/71
1 TL - Azul Pavão � . .. • 1971 \,
Karmann Ghia -, Vermelho 1969
Volks Sedan - Cinza Prata ...............• 1964
Vólks Sedan -:- Azu� Clal'o .: ••..•.••.....• ,

1963

Volks Sedan - Azul Real' ....•..••.••..• ;.. 1968
Volks Sedan � Branco Pérola ... '.... ......• .1968
2 VOlks Sedan:- Branco 'Lotus .. ",' : : .. , 1969
Volks Sedan - Verde Fôllul .. .'." ;. 1970

'I}ombi - Beige Claro ..• :
'

.•.... .- J 1961
Kombi. - Verde Caribe :. '.: .: : ...•,. 1967

Entregamos os carros us'ados com garanti il'. fmon-,
ciamentQs até 36 meses

--.- •• ZW

I

L.

----�,..__,_ �__ '''-__ '�'' __ .. ---_ 1>._. _, _.

_,_ .,__.. _.-.�.,�'-_-=--._......._�..._�-=.._'Y_Ã. -
.. :. ._�4 �.-_ .... .

.

r .: .

"

-

Aulomoveis
VENDE., TROCA' E COMPIA

Cf Ui
"

Orga,nização Brasileila Administração de Vews S/Ç'ILtda·1
Rua Tenente Silveira .. 21 _ 29 andar - Coi/107/l09

Kombi 65

Ent. 3.200;00
Saldo 280,00
Mensais

I Volks 65

I Ent.o 3.000,00

I, Saldo 270,00
I Mensais

I Kombi 65

I Ent. 1.920,00
I Saldo 192,00
I Mensais

Volks 65
Ent. 1.920,00
Saldo 192jOO
Mensais

I 'KOmAi ,'!O' ,

I Ent' . 3:500.00
I SaldQ '6QOjOO'
1··Me�ais

Volks 70
Ent. 4.080,00
Saldo 432,00'
Mensais

Kombi 69

Ent. 3.600,00

I Saldo 504,00

l Mensais

I Volks 69

I Ent. 4.400,00
I Sald() 396,00
I Mensais

I ,\!:plks 67

I Ent. 3.60,0,00
I Saldo. 324,00.

J Men$ais I
Kom&"61

. Ent•.. 2.400;0.o.. Sa�do 240;0.0
: Mensais

Volks 62
Ent. 2.400,00
Saldo. 216,00
Mensais

I Volks 62
I

I Ent. 1.440,00

I Saldo. 144,00

1 Mensais

I Volks 68

I Ent, 4.000,00
I Saldo 360,00
1 Mensaís

I VoIks 63
.

I. Em. 2.60Q,00

I�:Saldo, 234,00
I Mensais

'-_._', t. "í

.iI_�-'fALDIR AUTÓMõvEIS LTDÀ. ';l1l
Rua Victor Meireles, 32 - Fone 4739 III

Florianópolis - Se.
Volks 1500 - Vermelho 1,971
Volks 1500 - Azul Diamante .•••.••••••.•• 1971

Volks 4 Portas - Branco ••••..••••••••••••• 1969

Volks Branco .. , ..... .- ..... ;' • • .. .. .. ....

.

1969 '

Vol!;:\) - Beige ......••••••••••.•.••••.• , • 1970

Volks - .Azul • • • .. . • • • . • . .. .. .. • . • .. • • • •.• 1968

DKW Belcar ...•.•........•••••...• '.' . • • • 1966

Jeep Candango , ..•••••••••• ..•.•. .•• 1970

Variant - Verde Fôlha 1970

Corcel '4 Portas Luxo 1969

Gordini - Azul . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • 1964

Rural Willys - Azul e Branca ..........•.••

1967(Impala 2 Portas - Branco 1966',
FINANC1AMENTO ATÉ 30 MESES

� __ JJij

111

II
I
i Rua João Pinto esquina de Avenida Hercího Luz -

I Fone 4414 - ABERTO DIA E NOITE.

,J..;;__.,-.'�-0- -_._
/

�---_.-�- --·oiiôíõiõiiiiiii---·�--j.!
.........

��__ ._ __,. 1IB1il�

• -.----:- 1

22L .�FÇ

.ESTACIONAMENTO AVENIDA

! .

I
Koericn s .. A. _. Comércio d. Automóvel.

Rua Almirante· Lamego," n. ;ftl9
Conheça nossa N'ov. 'Loja

R. Co�. 'Maffà, '20
"

Telefo_ne 2937 ..:... 2265 - 2027'

Sedan vermelho . . . . . . . . .. 70

Scdan branco .......................•..•..... 69
Sedan azul cobalto 691Sedan vennelho õ • • • • • • • • • • • • • • • 69
Sedan vermelhO'

�
68 '

Sedan branco! "
,

;....... 68
Sedau beije nilo o .- . . . . . • • . . • 67
Sedan- verde caribe ,

'

.

Sedan branco ..

' .- .....•
Sedan azul : ............•.•.....

Kombi branca .

KOlnbi cinza , , ......•

Kombi caribe
_

Kombi Cinza ' '

..

Kombi pérola '. ; .

Kon1bi caribe ; ; .- .

Kombi azul ..

! ,.' ..
TL vermelho '

.•......• ;'�;: .

6'7
65,

63 I
69 Ir'69

68'
65

.64
64
63

'70
70'Variant branca 0 ; ••••

•

•••••••

1.600 4 portas beije :: , :.. 69
l. 600 4 portas branco '. '00 .. .. .. .. .. 69
DKW branco . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Velnaguet azul : '

. .- ,.. .. . .. . .. • 63

I ,Rural azul 0'
- 66

____

-

J�

ALVORADA VEíCULO:!
, .

/
Com6rcio do' AlAomóvels em "geral ,
COMPRA - VENDA. - TROC"(
Carros inteiramente revisados
End. R. João P!nto, 21

>

Fere: 4291.
Veúnelho . ' " ••.......•Volks 1970

1964

1964
1962

196[5"
1965
,i!164
,

-: -I .I

·"olks - Verde � '

Volks - ve�.thelho"l;, ':�",' .

:;.....• ::
.. ,

:Volks - Velde-Clalü; ..

, ...•.. , .•...,
... , •..•..•

-

>\. .' "1 •
..\

Karmann Ghiao.- ,Cf eu'le" .. , '. , .. , .. :.

Gordini .

- Ama:relo, : ........•......; ._..••

,DKW (1001) - Çi�z'l. : .. �' .... :., .. ,' ..... '.
o 1

.

7.

�- '

C O M A FI'- A. s, GENTIL
COMéRCIO DE A�E{S F.G�EIRE�O .

ALAMEDA ADOLFO KONDER. 14 - FONE 2750
Pr.óxirM à P,� HerdTio Luz

Volkswagen' Sedan ••••• -'.' ••••.••• '

••
"

•. '.' ••••. 1.968 t.

Volkswagen Sedfm .:; ;' ; 1969 ,;.

. Volkswagen Sedan Zezo ." '.' � .. 00 •• 1971 ,i
volkswagen 4 .Portas .: . .. i. ;,............. 1�69

'

KarmannJGhí,a .; ..•• L; ��............... 1969

Kombi Sedan
·

:." .. :: ;' : ...• ,1969"
Kombi Pick-Up

'

;.;.; .. : 1969
Chevrçlet Opala Luxo . : 00 ; 1969
Corcel Coupe Luxo • • . • • .. . .. . .. . .. .• 1970,
Corcel Goupe Luxo' • '.. .. . .. .. .. . . . . . •. 1970

Rural- Willys '

� .•..••... 'L� e oo • 1964;
, '

Rural Wíl1ys, •••• '<:>: ',' '.' "'.' •..•••••••• , ". l�'
Pick-Up Wíl1ys �."

1966

Pick-Up Willys ( •.••..... ,'0' '................ 1�9'
.

Pick-Up Willys '" . .. .. • .. .. 1971
Aero Wi11ys .. : < .'.. �.::............

1962
Aero Wíllys ••. ;., •...••.•• , ....• ; ••.... ,. ,. 1963
Aero Willys ... ,..... " ..... ,,,.� ...... , .... ". 1964
Aero Willys 1008 I .

Ford F-I
�

.; .. :..�::.:�.. :.: :::::: 19511
'J. F Teto éie VmU' '

.... : .... ,';; •. ...... 1968,
---

? .
..

-

-.

��r-'�'�'� �.��.�_ '. "�.
; ,

HOEPCKE : VEtCULOs '. ,S. A. �, • • _:, (_._ f
,

• �..'

, • Depar.tamitmo· #. VeicutóS Usa®$
- A oportunidade ·4. um' bom negOCto -

Financi�in�' ité· 38 meses
Volkswagen ,...... Cinzá· ..... •.... , ....... �.. 19rs9
Volkswagen '-- BratK� Lô'tus . >. .. . .. .. .. .. 1965
Volkswagen - BrallCO'PérOla 1967
Volkswagen - A�i �a1" ., •• :�:::::::�:::: �.
Volkswagen - .�ér;,m��o CerejA,:;; ",":' •... '," .1f7ü
Karmann Ghia -; Vermclho Molibato •... '

...•

' 1flB8
.

Variant."":. Bi'anca'� �; .....' .' :.;:;. .. .. 1970
Variant '- .Vi:n'de. ,F;ô\l1a�\ ;: L{" .- 1970
Opala - Vel-tle Afttig& .!.I:'4 ·c�, ,STO'·. . . . . . . .. 1969
Opala -. Vé'rde' .A.hti� :�> :'4 ,é. r-:� .

'.' . . . . ..

.

1�69
,

•.• �-, .,_' ",'�.' ,.:)0., .,' .,.:�.l -,

Opala - Beig� .I4dó .:t... .4 .C,'··,Lti.'\Co,.' • .' , • �'. • • 1009/7.1\)
:j'.Opala - Atil;l'

,

...... --. . .(_: '�'/��':"'�"""'" .1970
Corcel GT ......;.. BtaIié'O � T�ió .vililli ........ 1009 '

Corcel STD - Bi�nco :,...:.. i, í><)ft�s '.......... 1969 I
Corcel - Beige -'- 4 porti!� ':':",Lqxo .•...•.• 1969 '

Itamaraty Prata Vuat MetáÚco •..';.......... 1967 I
�i�; Will:ICàr Mát:ulC��.:: :'�:::::::::: �:: I

_:_.

.

\ ' � '. .,.'
, '-.. - �.' ,·i

, \

'( .

C,' !lA.MOS,
.

S. A�"
CQM�RCIG E AGêtfCIAS

Revendedores .Autorixados VQlkswage'n
�. CeI_. Pedro Demoro,' t,466,. Estreito _.;. fone 6381
1 '- VaJril;l-ut, Vermêlho, cereja ',' 1'969

.

1. -:- Koinbi 'B�je Claro:: �> , 1969
1- Kqmbi,Bi·;tÍica : ..,.:: ...'t.i,:.� 1969
-1 -:- Komqi P�rola e' BéJ�' " �:', ••....... ; ..••. 1968
1 �':kOm:b�' GelQ", �.,; .. / :.'.: ::,.:'.�::.� \ ....•...•• 1963.
1- - .K:ombl .,Azll!l.Diarnanf.e .. ': .'�..•.• ,.' •••....• 1970
1· - S�'1i). L'ara'nJa' Gl1lillàda .,Oi I '," • • • • • • • •• 1970
l-"__:_' S.edan'. A'Zw' .

'

•••. : ....... � •.• '
••..; ...... ,_,•.••••.•• 1966

'1 _;, Sédan Branco Lotús .:; •....••'. :'•...•.•• 1969
'1 - Sedan Verde -1 portas .':•.•• :......... 1969
1 -:-,Sedan Bran'co Lotus '

.'. �.: ..•.••••••••• 1969

II
--:- Sedan 'Vermelho Grepá ..........•,""" 1968.

1 - ·Sedan. Vennelho Grená •... o . . . . . . . . . • • 1968
1 ...;_: Sedan "Azul, 'Cobalto 1967

'. ;::, :: ,.',J!:'�n����amento a�, 30 meses
,_ 'jl'

�_:_
J 'i '1' I I

=--==-- �-===--==w:.Ji�._":�_

,,'," MADEPISO
lndúsfl'ia, Comércio ,e Representações" Ltda;

R. Cei.:, Pedro Demol:o,>·1.787.-:- En'd. Tel. "MadepisoH
Fone 6453 - Estreito - Florianópolis - SC.
Tacos fileteados:

Tacos- selecionado!
'M�tetials de Construção
'; .' e etc;;

.

Compl{)te, ir bele�a',d'e' .!rla ,ca.l!a
,. ';, ' •

:� Pjse. c��,' éi�g��ia·:';�IJt;,t(ib�s "iMadeplso."
," ..

'

, .. \ .. \, . -/ i .'_!"'" '

Portas ;trabqlhàaa�" ; ,

.

"

.

ArmáÚo'��eIilb:uÚdti�':':" '.
,.

'; ,

APtlrtul'as' ,,'
., "<-' ",'-, "l," .' '"o
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·Mercado. de Capitais
Em, expansão reclama por
mão de obra especializa.da

<;o"

j

"

.t>.t'"

A evolução constante de Mercado de Capitais em Santa Catarina tem oorigado as

ernprêsas especializadas.a decE..:arein especial atenção à formação, em número cada vez

,

.'

,

mais elevado', de p�'ofíssionai::' em condições de atenderem imediatamente às suas
I,

necessidades nêste r'�rnijn.

A DIVESC. D's�ribuidora de Valores e Títulos Mobiliários do Estado de Santa

Catarina, vem-se r!dicalldo não só ao treinamento de. todo o seu quadro funcional

atual, como também à prep.:;:a�ão e formação de novos técnicos que passarão a

atender, em breve 3 expansão da emprêsa e a sua crescente penetração em todo o

\
'" Estado,

Recentemente, os ag!��tes da DIVESC participaram .de curso de qualificação de
1 '

"

'mãó-de�bra especializada, .ministrado pelo SENAC. Em .função dos excelentes resul-
. (.

.

tados obtidos, a dire.oria .do órgão -está preparando o programa do treinamento que

...
"

serámínistrado para aproximadamente 15 novos corretores que serão admitidos.

I,
t,' �

I<r

1,

:', ..

'"

, -T'

.... ,..:,.Ii
',r

� ",

�'. ', .

. P'R:EDIBEIS 'IMO.BILIÁRIA LIDA.

"

," !.

",

A.:·CHAVE DOS .BONS .NEGÓCIOS
',LOTEAMENTO CAMPINAS.

.
,

,t

Financiado ,em 74 meses sem· juros
. I Terra � ferra quem comprar não- erra
l��,··���������������·�o,,�._�-�.�.'.�.'.�-�..

�"��.�==������.•������il,

1f
!.' I

L

, .

Jornalirlas preslam
homenagem ao Reitor

'C Reitor da UIÚv6rst
dade Federal de Santna

qttarina, professor, David
Ferreira Lima será home

nageado pela Casa do
. Jornah:;;ta de Santa Cata

rina no próximo dia 27,
sendo que mensagem en
caminhada pela entidade
de classe transmite con-

vite ao Reitor Ferreira

UFSC expetihl mensagern ,

alusiva à parüciP�ão dos

universitários catarínen
ses, destacando' que ai ,e

díção pela segunda vez
,

conseoutiva do Campeona
to, caracteriza de modo
marcante o' o ensíno da

juventude brasíleíra '

pela
prásíca des:pqf)ti...�, em

tôdas as su,as mod�iQ.a
des, e ti propósito do
Governo Federal; I de poso
sibilitar a expansão des
'sa atividade.
INTEGltA:ÇÃO
o Coral e a Orquestra

de Câmara' da Uníversí

dade Federal de .Santa Ca

tarina iniciarão esta se

mana o."prqgtama de Inte'

g�'<J( âo Uni've�!3itária com
a Universidade Gama Fi

lho da' Guanabara.
Calennario aprovado

pela Universidade ' Gama

F\,Qlho estabelece para o

día ' 22, apresentações,
conjunta: do Coral e 01'

questra de Câmara na. Sa

la' Cecília Meírelles, No

dia seguinte coralistas e

músicos catarinenses
"

têm

exibição programada pa
ra o Programa. de Bibi

Ferreira,
.

da .Rêde Asso
cída de 'I'elevísão,

. Em' Santa Catarin� ,{1
Semana de Integração
Uníversítária vaí se de

senvolver com-a apresen
tação do Coral da Uni
versidade :Gama

.

Filbo, .

sendo que, os espetáculos
estão. maré,'1dos pa.rl\, o dia

25, no Teatro Álvaro 'd�
Carvalho,

'

dia 26 na Tele

visão CultuTa e dia .,.7
no T.eatro ·CarloS.' Go:m.es
em Blwnen,au; '. C"'"

Além dá' programa' a

ser cumprido em Santa

Cata.r�a os coralistas da
Universidade Gama Filho

tem audiÇõeS prevtstas
para . Curitiba,' Pôrto Ale-'

gre e Santa Maria."

,

Prisco visita a UFSC'�'

mio seria integrado Ilá ãreà·
'destinada ao C�ntro Bio

Médico, onde, está sendo

construído o Hospital'· das'.
Clín,icas.
Da reunião,' participou,

tam)Jém, o sub-reitor·· de
Planejamento, . ,professor '

João MakowieckY. que fêz

relato sôbre.,a' sitUação do

.ritmo de obras naq.uêle lo
cai.

, .'

21-7 - 21,15 hs" ..... Brasil x Hungria\ .,

'.0('

"

,/

Lima, que se encontra em

viagem, na Alemanha 0-,

cídental,

Na oportunidade 'será

entregue ao Reitor Fel'·

reíra Lima, o Diploma de

Amigo da Imprensa Cata

rmense, em *oleIÚdade
marcada para às 10 ho

ras, do dia 27, na sede

da Casa do Jornalista..
Por outro ll'ido, no'

mesmo dia, as 12h30m, a

Universidade Federal -de

Santa Catarina proporcio
nar; visita e patrocinará
recepção aos participan
tes do Primeiro Encontro

dos Jornalistas de Santa
Catarina, comemorativo
do centésimo quadragés
símo aniver�ário de fun-

. daçao do Jornal O Cata

rínense, pelo Brigadeiro
Jerônimo Francisco Coe-

24-7 • 17,00 hs. � Brasil x Paragli8y,

JOGOS
Os XXILO Jogos Uni

versitáríos Brasileiros se

rão iniciados nó próximo
domingo, no estádio Beí

ra Rio, em Pôrto Alegre.
O certame é. 'promQ�ido
pela Fedéração UIÚvets��
tária Ga ...cha de Espor-tes
e patroci,?-adQ pela Con-
federa.ção Brasileir,a de

.

Despol'tOS Urtiv8rtlitàrios,
O Estado de Santa ;Ca

tarina ,estará no campeo
nato e dispu!ará tôdas
as modalidades esporti
vas �ncluidas D,a 'progra
mação..

De. outra. parte,.' o Rei-
tor em· ex:ercício. .da;

28-7 � 15,00 hs. ;..;_ BrasUxArgemiDa...

'.

,:.,

Durante. enconh'o do se·

. cretário ,da Saúde, Priscó
Parafso, com o reitor em

exercicio
..

da Universidade

Ji'ederal de Santa Catali.na,
professor Roberto Lacerda,
foràm analisados,

-

em cará�'.
ter. preliminar,. os estudos

para'a construção 'do nôvp
Hospital Infantil de Flo

rianópolis, no CanlPus' uni
versitário. O nôvo nosocô'

31-' • 15,00 hs. - Brasil x Argenlillê)

6

Via �Embratel,
..,. " Ia.�,·' • ;.. ._.' ....

Eslado de Sanla Ealarina
PREFEITURA MU"ICIP(l.L ,DE'

.

NOVA TRENTO
. ') ... ,'"

EDITAi. DE CONCO'RRtNCIÁ
PÚBLICA N°"3/71

O ,Prefeito' Municipal de Nova Trento, Estado de

Santa Catarina, Senhor Santino' Ludovíno voítoüní, no
, .

,'" 'l

uso de suas atribuições, e na conforrnidiid��C:om a Lei,
faz saber a quem interessar possa, qUé"-f!l.pá realizar
Concorrência Pública no dia 13 de agosto» de 1971, no

prédio da Prefeitura Municipal, para aqui�ição do se-
o

..'
•

.
, \

gulnte equtpamente: ,
..

'

,,"t'...

1) Uma máquina nova p'á-Carregade�ra sô-

bre pneus, com Conversor de Tor'que 'e'
. :Etev,ersão ins

tantânea, de fabricação Nacional e movida; a .oleo díes

sel. .

2) PROPOSTAS: ': '
. ,i

As propostas deverão ser apresentadas ..em três' (3)

vias,' até as 14 horas do dia 13 de_l'iLgqst9Ji� 1971, na

Secretaria, da Prefeitura, Municipal, contendo nas mes-

mas todos os dados ,técrucos;
, .

\ \ '..

a) Nome e endereço da firma;
-

.. "",

b ) .Prazo de entrega; .'., ., '"01 I

C) Garantia; ,., """

d) Preço a vista e em cOJ1çiiç���;, �"�'

e) Idoneidade financeira. .
,i

"
� -: ';' �,,; . f' C· (

3) DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: '

A abertura das propostas 'vertrícãr-se-a às 14,30
horas do dia 13 de agôsto de 1971. ·It, "I" I

4) DO JULGAMENTO: t ' ,., .Ó:

O julgamento da \ Concorrência' se!,á, fe�td por uma

comissão julgadora, nomeada pelo Executivo :Municipal." '
.. \; J" �� -1 ,I :

Fica o Sr. Prefeito Municipal com o -direito de

aceitar ou rejeitar uma ou todas '!ili'"pro'pQstas apre
sentadas, sem que assista, aos' prOp'O'iÚlhtt!S' qualquer
direito de reclamação ou indenização, sendo: ainda que
somente terão franca particípação as" qlJ,� " Qbedecerem
-a documentação e os detalhes técnicos constados no

presente Edital, que será publicado �;n '�ol'gão Oficial
.ti., ,. "\

ou na imprensa diária e fixado em lugar 'de conheci-

mento público. ,., u e

Prefeitura Municipal de Nova 'TrCnto�' 19 d� julho de.

1971 _;'"

VISTO:
'Eioy José TeU, -'�cnetário,

'. Santino Ludovin� Voltolliu' - ..Pref:�io .MUIÚcipal

Es!ado 'de Sanla' Catarina> ,oe

,PREFEITURA MUNICiPAL·DE .

,'NOVA TREHTO�
..

EDITAL; DE COHco'aúNeIA
PÚBtlCA N° 2/71' "

: .. ,

À prefeitu�'Mun,ictpat 'de :tfo�a T��t9, 'E;Stado d�
Santa: éa\arÍna, torna público" qUe' 'l'(l.ra,� 'r.�lizat . con,

corrência púbJica para venda de um Trator de EMei

ms, marca Internacional, ano de fRbdc;açào 1953, cor

.;'ver�elho,. mo:to.t rP 266 . .610 ,RI -;- :rD�9.• chassis nO .......

299.006-A, em :regular e.stad.o de conseTVação, pelo pre

ço base de Cr$ 12.000,00 (doze mil cru.zerr'oS).
OBSERVA'ÇAO
8:) Q trator poderá ser vistoriado no .pátio da

Prefeitura.
. b)

.

Só Serão conSiderà.das .pr:'q�Wr ,�ara paga.
menta a vista.

FORMALI)ADE8:
1) � proPostas serão abel·tas por illna: comissão

de. três (3) membros designàda pelÓ' Senhor Prefeitto

Municipal, na presença, dos intere.ssadas, � às 16 horas

do dia 13' de agôsto de 1971.
I

. 2) As sobrecartas contendo ,as propostas, deverão

se; entrégues na Secretaria tia'�efeitur-a ,'Municipal
até o dia 13 d� agôsto às 15 horas, "meaíante r(lb(bo
que mencionará dáta e horl;t do recebi'rnento, as&inado

;'_
. ,I. -

. -

,. .

'

P.ot funcionário ,des�a repartíção. ,

. " '-:,' t '
•

3) As propostas cieve.r�o ser' entreguesj em enve�

lopes lacrados cqnte:i1io. os. ,seguinteS.:'(Íi�e:r:es: Concor-

rência: pública nO 2/71.
'

'
.' "

4), No julgameI).to da Concorl'êhcia, sérá conside�

rÍída;' a proposta' que' 'apresÉmtar as melhdres condições
para a veriçla.

.

","

.5) A Pr-efeitur(-t Municipal; permanece:à disposi.
ção .odos' interessados para' quaisquel" informes.

,

() As despesas' decorrente,s Çia t?:,JI.J.J:l?f�ência do

,citado Trator, correrão por conta do comprador. ,

Prefeitura MUIÚcipal de' Nova Trento;' i9"d� julho de
1971' ,,' ,,,.,: ,

VISTO; . ., � � ./ -. ;. (

Eloy José TeU Secretário",
.Santino Ludovino Voltolini - Prefeit9.<l'IUniCipal

Convite para Missa \dé' 3.00 Dia
A familia de Maria Cunha 'Prates Novaes éonvi�'lm

,

parentes e amigos, para a Missa de 3Do dia; por inten
ção de sua alma, que 'será reza�á n,i -Catedral M�tro
politana as 6,30 da map.hã do dia' 21 de jtUho, quarta�
'feira. . I

APARTAMENTO
'. ,

ALUGA-SE
Vêr e tratar à' Rua Duarte Schutel, -38 - com quatro

,qual'tos, garage e demais dependênda. )'

i
i'

/ ASSOCJ�çÃO, PROFISSIONAL DOS
ASSISTENTES SOCIAIS ,DE SANTA

CATARINA � A.P',A.S.8.C.
, /' ..

, .,'. ". '

.
E O I T.A L, ;{,.,,�., i

'.

A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS, ASSISTEN

TE�, sOCIAIS 'DE' SANTA CA'TAIUNA �"ÀPASSC, atra

vés À� s�a Presidente, c�ilVoca o� se�" {\sSodados
.

para a

AssembÚ�ia Eleitoral, que se r�,aliza�á"ho 'Ilróximo diq 26,
2a, feirá, às 20 horas, no SESC,- em Florianópolis.

Não havendo número legal de Associ<\dos será' feita.
nova convocação após 30 minutos, quando a Assembléia

'. "
.....

_

-

,

funcionará com qualquer número de �nembros presentes.
Florianópolis, 19, de julho de 197C
Elisa, Faustina �a; Silva "Pre�idértte" -:- eRAS 123

10a Região.

,CO·MPRO LOTES P.agamenló à vista
,

Compro lotes de terrenos erll Coqueiros, Praia do Mei,o
ou It::',guaçu.. Pagamento a vista. Dr. José - fone 47-73 -

rua JerôhÚno Coelho, 343 - 29 andar no hoi'ádo comercial.
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Esportes

, '. ,

,merlca . vence.
. � (,'

de agósto.
._',A�.g,eregação, é',composta. :,de, 87
'attetâ,s entre moças

:

e rapazes, A-
;,--> '"

côípp:��arão a delegação. nove
pfOf:2s$01:es ,e, duas, acompanhan
tes, A assistência médica estará
'à éiâgo db dr. Fernando .Boeing.

A divisão de Educa�ão F:í:si�a..

recebeu do' Deparrtamento de E

ducação física e Desportos do 'Mi-
. nlStério' da; Educação e Cultura,
a::'i'rnp-ortãncia de, Cr$ 2Q.000,00
(vinte mil, cruzeiros), para. as,

despesas da: delegáçaó, catarínen-
"e.

Santa Catarina competirá ,

nas

seguintes modalidades:
Voleibol Masculino 'e Feminino.
Basquetebol - Masculino:
Atletismo - Masculino e ,Fe-

"",

míníno. .' /,

;lfa:hdebol -c- Masculino
,. . ""

'" ;N'Jl:t.�9,�P ,--cc: Masculinq e' Fe):llinip.'o.,
',: �J1Plero ILe Atletas por moda.li

" .? ,d<fdes' .

.

- ;�

10 (.l.tle-

'J.O, anle-

-,Natação Feminino - 5 atletas.
.
CH.EFE DA' DELEGAÇÃO

Prof. Heber L. Poeta
,

Professores -;; Antônio 'JOsé
da Rosa, Nílton Poeta, Odemír
Faisca, -Pedro Paulo Flôres, Jorge
Menezes, Walter Pereira Passos,
Celso Teixeira, José Carlos Perei
ra, e Brunom Appel.
TÉCNICOS

. VOléibol Masculino Oldemir
Faisca '

Voleibol Feminino - Brino

Appel.
.Basquetebol Maseulíno � Nilton

'Poeta e' Antônio ,José da Rosa.
. " Natação Masculino e'
Jorge Menezes e Walter·

-

Pereira.'
Passos.' <,

�<inqebol Masculino -""',' Pedro
Paulo Flôres.

'fem.

Atletismo Masc; e fem.'
;.reiXeira

CeÍso

,J

\
'

1t<iFORMÁM

De giro
REAPARECEU EMERSON FIT�

'."!

TIPAL'QI, com uma boa colocaçã0
em SILVERSTONE, GB.
Sábado, em. prova válida parª o

Qªmp�9n,<:l.to mundial de FORMU
LA ,UM, EMERSOR chegou' na
terceira colocação. Em primeiro
fot.F!mp!l.ndeirado o escocês. JACK

, SU;EWA'RT;. com TYRRELjFORD;
em,,�,egundo o suéco RONNIE PE,

'T�RE19N, com STP MARCHjFORD
e �'ern terceiro o "RATO!' com

.JlQ1;1;TSjFORD. EMERSON estQ, em.
quartQ lugar na classificação do
"M�;:;di�l . de Formula Um, com 10

pontos ganhos. O 1.0 colocado que
é Jack,STEWART, tem 52 pts. ga
nho�'; o ·2.Ó que,é Jack ICKX, tem
19 pts; e em 3.0 RONNIE PET.;
SERSON com 1� pts. g;'3.nhos. As
sim o brasileiro áinda tem condi
ções de chegar ao segundo pos
to, no final �a Campeonato.

x-x-x-

Domingo em Porta. .c\legl'e,
re.�lizo;l.l-se � última. prova .

do
Campeonato Brasileiro de KART.
Santa Ca�'3.rina, pela primeira vez
se fez presente a. um certame des
sa natureza, graças ao de:spreen
dl.me'nto. e iniciativa pªrtic�lar dos
nossos dois representantes, Flávio
H. Busch e Nelson Di. Bernardi
Junior. Neste Campeonato e::;1\,a
vam presentes além dos anfitre
ões, Santa'C�tarina, Bahia, B'ràsí
lia:, Goias, Minas Gerais, G1:là�
b,<:l.ra e São Paulo.

'Óô,m,' e�cesSãa da classe de 200/
250' "cc; que fQi vencidar por . um
mineiro, todas as outras' foram
vencidas por paulistas.

, x--x�x-;
:&'0 R4LLYE DA IN'rE.qRÀ�O!i:. NACtdNAL, Santa Catar'ina.· t&-

bêm esteve presente. Mesmo não
conseguindo classificar-se entr,e
os primeiros, chegou ao fil1i:t1 dos

em ,giro
5.200' quilometras:; SetéIlt'ta veícu
los 'terminaram. esta grande 'MARA
TONA, sendo que o 63.0 era o

"Catal'ina". Acreditamos· que para
os particwan�es Catarin�n&es foi
uma, experiência b,'3.stante válida,
pois eram juntamente com. o ",FUS
CA" Pei'nambucano" os dois úni
cos carros com motores de ...• '

1.300 cc.. Todos' os demais eram

de 1.600 cc. Acreditamos que. com
o que viu e sentiu o representante
catarinense neste HALLYE, a Fe
derãção ganhou muito de experi
ência para re,'3.lizar esta modalida
de de Esporte em nosso Estado,

x--x-x-

O Presidente da, Confederação
Brasileira'de Automobilismo con
vocou, para o próximo dia 24, uma
Assembléia Geral que s,e realizará
na cidade ,de pôrto Alegre. �s&uh�
tos d,e grande relE(vf.lJlcia para o

automobilismo naoional serão de
batidos, nesta' Reunião. Logo após,
em Sessão solene serão conferida
pela La vez a, ORDEM do MERI �

TO AUTOMOBILISTICO a dois·
MInistros de Estado, o da Educa.
ção

.

Sr. Jarbas Passarinho e, /lO
dos Transportes CeI. Mário D. An..,
dreázza.

'

x-x-x-

Queremos deixa.!: registrados a

qui o nome de alguns adptos do
Automobilismo que atendendo ao

apelo. deste Jorri&l, colaboraram
Piara que o representante de Sim
ta Catarina, chegasse ao final q,o
RALLYE DA INTEGRAÇAO. São
eles os 81'S. Mario Evangelista,
Joíio R�bas, Már�o R. Cavallazzi, \
'Remy Caldas, AUrlno Rosa, Tulla

Cavallazz�, ,Amaury Silva José
'Joaquim Brasil, alvaro MuIlen da'
Silveira Filho, Moahir Thomé de
Oliveira, Ronaldo Oliveira e o des
portista Ody Vare�a.

\

,
.

.

a melras ·e, ' continua í er invicto

I,

O América passou incólume por
mais um obstáculo, conseguindo,

·

e�' seu campo, derrotar o. Palmei

ras, pela contagem de dois tentos
a zéro, mantendo-se invicto e ele-

vando A'3.ra quatro pontos a dite
rênça, que o separa do Próspera,
vice-Iíder, que voltou a empatar
em seus domínios, frente ao pay- -,

sandú, com marcador em branco.
·

Nos' demais jogos da rodada nú-,
'mero três do returno' foram êstes .

os resultados além de Cax"às e

Avaí (3x1) e Figueirense e' Ferro
viário (OxO) que demos em',�Qssa'
llltima edição: Juventus 1 x"B'árro-

. .'
,

50 O, em Rio do Sul e Internacional
2 x Carlos Renaux 1, em Brusque .

A'CLASSIFICAÇÃO
',Com os resultados acima, a fi
sionomia do Estadual de. 71 ago
ra' se apresenta assim:
1.0 lugar - América, com 3 pon

tos perdidos ,

,

,2.0 lugar - Próspera, 7
3:0 lugar -c- Caxias e Juventus, 9
4.0 lugar - Hercílio Luz, 11
5.0 lugar - Avaí, Figueirense,

Paysandú, 16

r: " 'T
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II
SÃO OS MELHORES PORGUE TOMAZ

GARANTE O QUE FAZ

Da notícia ao comentário
.

do sempre o cuidado' de não per
der a bola nos passes na m,'3.ioria
curto. A calma é .essericial para

êles, até 'mesmo dentro da área

'adversária, quando vimos um jó
gador, cercado PSlr todos os' la

dos, parar, divisar um companhei
,rpg para ceder-lhe: a bola, Gosta

mos do seu jôgo a, um-a coisa:

cuidado com êles na Copa de 74!

XXX

No encontro que antecipou pa

ra que todos os ,esportistas flo

rianopolitanos pudessem ver o

[ôgo Brasil x Iugoslávía, o Avaí

foi derrotado êm pleno estádio

"Adolfo Konder", pelo conjunto do

Caxias, pelo marcador de tres gols
a um, com isso decepcíônarido os

seus milhares de adeptos que es

perava; uma vitória do time co

mandado por Mickey,' ainda mais

depois dos 'êxitos contra Figueiren
se e Próspera com' êste empatan
do em Cricíúma e vencendo aquele
no clássico da rivalidade.
O Avaí chegou 'a abri o escore

logo de saída e, por confiar de

mais em suas possibilidades, aco

modou-se em campo, dando ensê

jo ao time joínvilense de prepa
tâ;-a réação que. resultou em dois

gols relâmpagos, marcados por
Carlos Roberto. No segundo tem

po, bobeou Deodato logo nos pri
meiros 'l,'3.nces da refrega, ensej,an·
do ao Caxias ,elevar o escore para
três. Havia tempo suficiente para
uma revi�avolta no marcador,
quandO o Avaí chegou ao dQmínio

territorial, mas seus atacantes an

daram sem pontaria e, para deses

pero da torcida ainda perdeu um

penal que Paulinho Chutou para
Frank defender.

XXX

A denota acima pode ser consí

derada coma de importãncia para:
o Caxias que pode,' perfeitamente
aspirar um dos primeiros lugares

. senão o título de campeão: Gosta

mos do conjunto que é muito lu

tador e cadenciado, estando, ago

ra, sem pontos fracos, o que não

se verificou no início do Campeo
nato, quando perdeu vários pon
tos.

XXX

Em Tubarão, o Figüeirense con

seguiu empatar corri o campeão do

ano passado. Quem não está a

companhando o Campeonato, vai

achar isso um feito extraordiná
rio, Mas não, haja visto, que o Fer

roviário é a decepção do certame,
tantos os que perdeu. Mas que foi
bom resultado para o alvinegro,
isto foi e vai ajudar muito' nos

próximos jogos,
XXX

Em seu chão, o América voltou
a vencer, conservando-se' invicto,
derrotando o Palmeiras por '2 x O,
dando m,':i.Ís um passo para o tí

tulo, com o Próspera, vice-líçler
perdendo out�o ponto em seus do
mínios. Quatro pontos, agora, a di

ferença.

\

Falando de cadeira
,

.

dar. Vamos ,entrar na La Divisão,
com o correr dos anos, reinvindi
Cal' a nossa partiCipação num cer-

,
tame maior,

3 - Os mentores do Figueirense
estão meio tristes com -a atual si

tuação do clube, pois acham que
mereciam melhor .sorte, mélhor

Úatamento, êl-es, que fizeram tudo

para terem uma boa equipe, ofe

receram o que há de melhor aos

.seus atletas, compraram jogado
res, técnico, e na hora em que

m,<:l.is precisavam do apoio da tor

cida ,e de r,esultados convincênt�-s,
foi tudo por água ab,'3.ixo: A tor

cida foi se afastando e os atletas

por razões que desconheço, 'não
deram as vitórias tão almej,adas.
Não se vive só de vitórias, é ver-

o dade, mas elas ,'3.judam a carregar,
público aos estádios. Uma coisa
s,?ria errado: o afastamento do

alvi negro do Estadual; seria até
ridículo, O Avai, enquanto isto
está melhorando, conseguindo
bons result,'3.dos aqui e lá fora, e

Nelinho trabalha
I
em silêncio,

que, é uma virtude muito boa:

Gilberto Nahas

1 - A semana que passou foi

pródiga em notícias. para se fazer.
um comentário; jantaT dos árbi

tros oferecido pelo Presidente da

Liga de Rio do Sul, o que ,'3.testa
o alto grau de estima e confian

ça dequele desportista aos ho

mens do apito;. ida dos Universi

tários Catarinenses à Pôrto Ale

gre onde participarão dos XXILo

f!ogos Universitários Brasileiros;
A 'reconstrução da contrução do

,estádio Estadual, ( e tomar,'3. que

desta 'vez seja verdad,e e para va

ler)' autorizacão do término das

obr�s do "Or'1�ndo Scarpelli" por

pa!·te do Govêrno do Estado; . ex

tinção da falida Comissão Munici

paI de Esportes' e criação de ou

tra que funcione; redenção dO
esporte na cidad,e de Caçador. mel'
cê o' apôio, dds desportistas. locais,
Prefeito e imprensa;

.

crise no Fi

gueirense, com sai não sai do Cam

peonato Estadual; dividas dos

clubes para com a FCF; ,o que não
·

é novidade alguma ,e sim ;Vício; e

finalmente à questão entre CRD

e FCF, dois órgãos, aliás de

grande expressão, para o esporte
de Santa Catal'in,'3., que aliás, no

decorrer dos anos, sempre S'8 de

ram bem, e agora, o público toma

conhecimento de declarações alta

mente perigosas .. E' o esporte que
não pode para,r, que funciona, que
nos dá notíci,8.s

2 - Saiu, a Tabela do Carri�

No setor amadorfsta
PALMElRAS PODE VOLTAR

EXIBIRJSE EM LAGES

A representação sàlonista do
·

fall1l2.iras de São Pauúlo, po�rá
voltar a exibir-se no próximo mês,
na cidade de Lages,
Nesta oportunidade os desportis

tas r,esponsáveis pela nova e:Ícibi
ção 9.0 elenco paI eirense, estarão
in8..ugtlrando urh ôvb ginásio co

berto,

Os ,primeiros
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. � 'TOMAl

Voei SABIA
IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA. QUE TOMAZ FABRICA O MELHOR EM

F A B R I C A BALCOES FRIGORtFICOS, GELADEIRAS
RUA SÃO JOÃQ BATISTA S/No COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,/

FONE 3095 - CAIXA POSTAL 775 FIAMBRERIAS E SORVETElUAS.
FPOLIS �. C. CÂMARAS FRIGORfFICAS E AINDA INSTA

LAÇOES PARA BARES E LANCHONETES.

·se viaja dia' 22 para
:' os Jogos B.rasileiros:
,,�"delega�ão de: s�nt� Catarina, Voleibol Masculino __: 12 ahêt�s::'
que estará particípando .dos Ilro Voleibol Femirii�o .� ,12 atletas.
Ji:lgos, Estudantis', Brasileiros, pàr� . Basquetebol �"1� atletas.

tfrá;" de Florianóp()lis dia, 22, . às: .�andebol Masculíno
.

12 ,�le-
10',30 'hor,as,' defronte à Federação ' t!l�,.

, Atlética' Catarinense, 'em .

ônibus Atletismo Masculíno - i4 atle-

especiais. 'O iregresso· da delega- tas ..
..·''Ç�o. ,�stá marcado 'para. o dia 'LO .

Atletismo Feminino
-tas .

'Nata.gão: Masculino
tas .,

Com formações que não chegou
a ser grande coisa, mas que' não

'decepcionou de forma alguma, o

Brasil saiu invicto dós amistosos

que disputou com os europeus
"

e

que marcaram a despedida de pé·
lé da Seleção t'ri campeão do mun

do. E certo que o jôgo corrido e

rápido dos craques que do.Velho
mundo chegou a impressionar, e

l�giávelmente aos brasileiros" mas

também é certo que
-

nos lances

principais, mais se evidenciaram
os rapazes da seleção "c,'3.narinho"
que quis os jogos para mostrar;
que, de futuro, com os valores ,no

vos que foram testados pode for

mar nôvo e brilhante excrete. A

idade pesa muito e; breve outros,'
seguirão a decisão de Pelé que,

quer queiram quer não, parou no

momento exato. O próximo mun- _

dial aínda está longe e é preciso
pendar em valores novos que ne

cessitam de aclimatação logo de

saída, para mais tarde mostrar o

'que podem. Daí o acêrto da CBD

de programar jogos para já ir

PRóXIMA' ROlJ'J\\D..!. pensando nas próximas Copas. No

" ..

A próxima ]o{laçla 7. quarta 40 : proxlmo ano teremos -a Pequena
, Copa do Mundo e. o Brasil, CO!TIOreturno - marca para ,'cl0mii1g�.:.�,::.", .... .

0S seguintes. jogos:
.

. ·:"·ãnfitf:rã-ô;· vai ter que jogar o seu

Nesta- Capital - Avaí x Barroso. melhor futebol para mostrar, que

Em Rio do Súl _ .]tivjHtus' x ainda praticamos o melhor. fute-
.

Fígueírense boI do. mundo. Até lá!

: E,m.. Brusque - Carlos Ref1�l,Ux x X X X

CaXIas' Das três equipes que enfrenta-

'Em Tubarão _ Ferroviário x
ram o Brasil, gostamos mais da

Palmeiras í
Iugoslávia que joga bonito, clas-

Em Criciúmà _ Próspera x Her- sico e correm o campo todo, ten-
eilio Luz

.

.

Ein Joinvllle - América 'x pay-'
saódú. \

/
.

.

Ji,o lugar
7.0 lugar

Internacional, 17
Ferroviário e Pal-

foram iniciados.
O TORNEIO E ANIVERSÁRIO

· Os dirigente.;, da Federação Ca

t\'Lrinense de \ Futebol de, Salão,
continuam mahtendo entendimen-

iriêir,'3.S, 19
8.0 lugar - Carlos Renaux, 23

Regional de Caçador
·

A' Liga Caçadorense de Despor
art. 113 do CBDF' foi absolvido
com o apóia maciço dos despor
tistas locais e imprensa inicia dia,
1.0 de. Agôsto o seu Campeol1ato
Regional com oito equipes, visan
do a arrl'3.ncada decisiva para a l:e

denção futebo�s.tica naque�a im

portante cidade do Oeste. Por ou

tro lado tem sido. grandes os pre

parativos da CME visando os· Jo

gos Abertos de Rio do Sul,· estan
do àquela Liga' treinando. ativ,'3.
mente suas seleções amadoristas.

·Tribunal
�adverte
, Figueirense

Esteve reunido o TJD da FOF,
sob a presidência do Sr. Faustô
'Corrêa e presença dos juizes Ed
mundo José de Bastos Júnior, Jo-

, sé'N,azareno Coelho e Wilmar Pin
to de Lemos. Foram apreciados
doia proces�os «lue constavam da

pal,lta, mantendo o Tribunal todos·
os processos em dia., já que am�
bos O.S casos, aconteceram sema

na' pass,'3.da. No primeiro o atleta
Claudio Paiani Leite' incurso no

tos, agora sob nova orientaç'ão e

por maioria por ser primário. O

Figueirense incurso no art. 38 (fal
ta de pagamento de taxas) teve o

processo baixado p,'3.ra . deligências
na FCF, ficando contudo acertado
que, Q pagamento das taxas dos,
auxiliares (2 jogos) deveria' ser

feito com urgência, sob pena de
nova indicação do TJD que .fiCfL
ria vigilante no caso. Os atletas
Jaime Mina do E. C. Ferroviál'io e

Everaldo Mattos Simões do Ca
xias, foram absolvido (art. 113) por
maioria.

peonato N�cional e para mim,
sinceramente, não trouxe novida

de quanto ao número de· partici
pantes. 20 ao todo, sendo 5 da

,GU,'3.nabara, 5 de São Paulo,' 3
.

de Minas Gerais, 2 do Rio Grande

do Sul, 2 de pernambuco, 1 da

Bahia, e do Ceará e 1 do Paraná,
cidades aliás, capacitadas a ' ofe

recer renda, público e que pos
suem m�s�o futeboL Não pode
ríamos ",mesmo competir com ,es

sas fôrças, por varios fatores, 1:11.
clusive renda e estádio. E' co

mo disse ,mesmo o Presidente. da
.FCF: primeiro temos, que enga
. ti,nhar para depois aprender a an-

A tos com várias equipes 'Iafim
qlle seja formada o número
clube que. estarão se exibindo

já

nossa capital denho da progr,'3.
mação de aniversário da entidade.
salonista.

. O destacado Nilton Pereira, .des

portista, ligado, áo esporte ama

dor em Sant'3. Catarina, foi designa
do pela Federação Salonista, para
ultimar os detalhes com as dil'e-
,totias do Grêmio e do Internacio

nal, para a participação de ambos
os clubes n,<:l.S· disputas do Tor
neio de Aniversário, em agôsto
próximo.
CAPITAL· EM SIL�NCIO SOBRE

OS JOGOS ABERTOS
Três meses é o tempo que resta

ele
de

em

para que s,ejam iniciados em Rio
do Sul, a maior festa policesporti
va de Santa .Catarina: Os XILos

Jogos Abert.os .de Santa Cata'rin,'3..
Blumenáu, Join�ll�e, Caçador,
Brusque, desde long'o tempo ini
ciaram os seus preparativos paTa
aquela competição amadorista. FIo

. rianópolis, ,'3. capital tio Estado,
continua em silêncio. Nem Comis
são Municipa,l de. Esportes, a ca

pHal .

tefil formada, para deliberar
sôbre o aSSlmtO, Até quando não
sabemos, Se continua·r assim ,é

provável que estejamos mal'ginali
z,8.dos dos Jogos Abertos de San
ta Catarina onde sempre nos eOJ;ls
tituÍmos em atração e consegui-
'mos r,eal destaque,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lNFORMA l
IWILMAR IENRIOUE BECKEB

Tudo pará sUa construção
Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931

catxa Plásticá 81iúQDC)da 150mm x 200mm ao prêço de

Cr$ �6,OO.

Congressistas brasileiros, uruguaios e argentinos par

ticipam da V Assembléia' da Confederação da Maço
naria Simbólica dã B�àsií, que se instalo'u domingo e

irá até o prÓJti.mo sá];l{ldo, debatendo a proposta orça
"mentária para 1971/72 e redação de manifesto repu
diando a campanha contra o Brasil no exterior. Da

Assembléia Legislativa, onde se instalou, a conferên
cia pas5j,<:1rá a ser desenvolvida na Grande Loja Maçô
níca, Os paTticipap.tes do'encontro farão passeios

.

a

Caxias do Su;l, Gramado, Caenla e, no dia 23, fixarão -a

data e ,'1 sede da VI assembléia.

I
í.
�,
,

JUíZO DE DIREITO DA: COMARCA DE
Sldl JlllD BATISTA. ..

Edital �d� Praça, com o praJO de �
{cinco} dias'

.
"

AUTO C(irARINtlSE
Partidas de FLORIANóPOLIS para:

'

13LlJMENAu - Direto às 08,00 r: 12,00 e 18 horas;
•

Via Tijucas, Itapema, Çamboríú e lta�!li, às.
06,00 - 08,30 - 15,30 :- 16,30 ....... 17;00 �.

18,30 ,..-. 2(1»00 e 21,00.
.

J'OINVILLE - Direto <às 19,30 horas, ,
..

Via Tiil,uc�s, Camberíú e Itilj!Ü, às 'á5;QO .""":
05,30 - 07100 - @9,O,O ...- 11,09.:.... J.?��. ,[ r

. ( 13,30 � �4,30 � 16;30 e 17106.
"

," ',::1
.

::':
Cl]IUTIBA � Às 05,00 _.:. 07,00 - 11,00 ........ 'l,3,O�),� ;J;�;OP:,

horas. .' ..�. �>,
. JAll,A,(iUA � Vi� Conupá, S?O Bento, IÜb :NegfiWio .�'j

Mafra,. às 06,@Q e 16,30 horal3,.
.

"

!
.

S1.0 fRANCISCO - As 19,30 JlOra� ," i:

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

',EM.PRtSA

VIAÇÃO

\ •
_

.
J', .....

0,'
'_

.

. , O Doutor Mauro Irineu Wej:'n�r, jUiZ 'ell Di,
"

'�eito da .Comarca 'de São João iB"ti!!ita, �tadQ de
.

Santa Catarina, na forma da l�i! etc., { ,

. Faz saber aos 'que o presente edi�a-l v1réril, �ou (iêle

!'\onherimento tiverem, que atendendo ao ,qi:l.� .'fOI: t�fI'�e- .

rtdo .por S, A.. TUBOS BRÃSILIT, nos autos de A��� Ex?,
c!Jtiva que mOV€ contra OTÁVIO.DE Ol:.IV�".:�.�,'ªW�-�
dendo ao mais que dos autos consta, a'IItQJ11Z�u :,i). pr�ça...
dos bens abaixo descritos: "Um imóvel urbMnl� '.�tQ 1;w13j;:3 ;

,

cid�de de São João Batista, no lote n. .1, um� l?ª� :SÇf�,
respondente, com a área de 301.620 m2, medindo, 91AO
metros de frente que faz ao Sul com a estrada 'g,eraF�

.

f,

3,300 de fundos quê fazem' ao Norte óom 'l'I. Ttq��ªt) Partidas de FLORIANÓPOU'$ 1l!l1'3�;: > "

LeonardG de, Oliveira; eKtremando a Leste Ilo/ll ,a ·heTid�inà. : ,PôRTO ALEGRE _ Carro leito' às 21., horas;" ',".'
'Macy .e ao Oeste c,!ilm a he-rm,eira Maria; no"JQte,p,;;4(ru.mà ',.'.,

.

04,30 _ 07,00 _ 08,30 _,_ 12,OQ 2d8;oO;Je'/
; -�arte do mesmo. com a '·área de 836,60 m2., 1l1edi��OI�;60 19,30 e 21,00 horas.

. .

" ,>; .'>.

metros de frente que faz ao Sul com a herdeirl.l';lrap�\e. 'Il\m'ITUBA _ às 06,30 _, 07,00 � 10,(le �..�4,oa �,1�;ap.' 23.50 de fundos, que' fazem' ao NoPl:e 'eOffi '" )i���eitr;3 ,

.

e 18,00 horas.
'

... ','.' /
Maria; extremando a Leste com' Eduardo Na4er e',ao Oe�te!:'AGUNA � às 04,30 _ 06,30 _ 10,00 _ '12,� "'-'-' 14,OQ'

, 'oom Paulo Cipriani. No lote n. 6, u�a parte do, mesmo; _ 17,00 18,00 _ 19,30 e 21,0P lp01'as.: .5.
com a área de 1.159 m2., medindo 19 metros de 'frente TUBARÃO _ às 04,30 _ Q7,@(I) _ '06,30 =- J;O,OO ':";';'oi�;dOi.
qu� faz a Leste com Virgílio Dadam; extremando ao S4I' _ 13,00 _ 14,30 _ 17,30 _ la:OI.(";"; ;'W;3Õeom� a herdeira Rose e a0 Norte, com os hel'(j,ei� wiwaffi 21,00 _ e 24,00 horas.

'

"

, ,:',

e Cesar. No lote n. 6 uma parte do IJlesm,o d� forni:3:te· '> CUICJu:!\1:A - às 04,30 _ 07,,00 _ 08,3Q,.,... 1i2;QO,,� '1�,�,tàngular, . com a área de 2.U2 m2., medin(Jo 22 m�,' d� -18,00 --:- '19,3'0 ,:_ .;21,()Q e 21i!il�'b9tªs.�':
frente que faz ao Sul com uma rua projetada e � U!.,.� ARARANGUÁ - às OÜO :,_ 07,00 _ 00,3Q �:;m;®f,::fundos que fazem' ao :Norte com Q herdeiro Matcolino; 18,00 _ 19,30 e 21,00 h()r�.

. "

;", �, '

,ex."trema-ndo ao Oeste com os herdeiJ1O,S César e.. Mári�' .A,. :,ª SOMBRIO 4 30' 7 O'
.

. ...
'

.... ' '

- "', "
'

.

� O, - 0,0 - 08,30 _" 1,2,00 ...,..., :lª;QQ. +
Leste com uma rua projetada, estlllÚIQ ditos

.. :hpó�l,s J!& 19,30 � 2;,00 horas.
.

. 'é :"'�'}.''':''gistrados sob o n., na Comallca de Tijucas' e JOf;lm .Jw!l).ii)� " .,,'.' . ','

dos pelo valor de Cr$ 19.000,00 (dezenove rolJ -C:F\lzeii'f>s)�
.. �--�----

�'''':! ;wm!ii3r'
,.; ;'._>'."e s�rão levados a público pregão de arrematação .ª ,Qllem

mai.or oferta fizer e mais oferecer acjm.ª 00 il-'VaUaçjQ!
pelr. porteiro dos auditórios, à frente do FQrurn :l�'l; llº
dia 29 de julho, às 10 horas. E, para, que, tl���1.J� ..AO ç<r
nhecimento, de todos, e ninguém possa alelWf· jgl\Ql''ân.
ciá. é expedido o' presente edital, com o prª� g�,� I�dias, que .s'erá ·afixado no lqgar de' oostume na '�d.�' ,

dês te Juízo, e por cópia publicado na for� M·lej. nado.
l.:

e passado nesta. cidade de São João Batilrta, 110$ '29 de
junho de 1971. Eu, (ass. ilegível), Escriv�o, o �t.ilogr-a.feí.�
.Mi1\1ro 'ITinev Werner - Juiz (le Direito.'

.

SANTO
COAR,DA

ANJO
. ' ...�

i

1 . ESCOLINHA
.

SACY
. ,

. JARDIM DE INFÂNCIA !: ·PR�.PRIM4.IUO �
Matrículas abertas a partir do_ dia '19 ap

c

(l(>rJ1�n�
das 15.,00 às .17,00 hs.

"

'. '. "'''.
'

Início das aulas dia ,2 de agasto de 71: EUa Ahl$ ,

•

de Brjto, 36-.
.

.'
"'-,'

.

-l

�d;"-�---

�ADio GüARUJA
ti

ÍJ1:
Ond�s Médias 5.000 W ..... Qndas Curtas �' 10 ..«KIW . !

Fl1equ,ência Modulad"

(Programação)

DR. EUGÊNIO DOII VIEIRA
,Secretário da Fazenda do Estado (19�2-l:964)'
In�Petor ,Fiscal de Re�das Internas (1965-·�
Membro das Comissões de EconoJll.'Í.a e. F�ç�

da C!imara Federal (1966-191il8)
" ;; ,

ADVOGADO E ECONOMISTA

'I�,
:

(Registros OAB-SC 1.261, CREP - 78. REGiA,O-
Q'�26; CRC 0739, CPF � 006645709)

, ,

Escritório de Advocacia Especializada etl!,'. Dl· : '

I 'RE;JTO TRIBUTÁRIO: I.' Renda, !PJ,' ICM, lUlX'�
l'4AÇÕES - DEFESAS..,... RECURSOS.

FUSõES, TRANSFORMAÇõES E PIVlSOES 'PE .�
EMPRESAS.

, .. l
Rua Dos Ilhéus,. 8 �. :Edifício Aplub �, {W, çoW, ;8$ . �.Fone: 47·31 - Floriçmópol,is .,..,;.. Sç

06,00 - ABERTURA

06,05 - Vida Rura) (Acaresc)
06,30 - Alvorada Ca.tarinense

07,05 - Rádio Notícias B�E
{)7 ,35 �. Música

.

Popular Brasileira

08,00 - CORRESPQNDENTE
..

CIMO
08,10 - Pe-ga o que Quizer

II! 08,55 - REPóRTER ALFRED
:: 09,(j)5 - Viva a Vida (Luiz Aguiar)

I' 09,55 - Rádio Notícias BRDE
, 10,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA
1,
10,35 � Só SUCESSOS

10,55 - 'RADIO NOTíCIAS BRDE

11,05 - Show da Cidade '

12,00 - REPóRTER ALFRF;D
12,10 - ALMOÇANDO COM MúSICA
12,35 - PERDIGÃO COMANDA 7 O ESPORTI
12,55 - CORRESPONDENTE CIMO

l�,lú - GRANDE "PLACARD"
14,05 - Só SUCESSOS

,14,55 - RÁDIO NOT�ÇIAS BRD!
15,05 - Desfile da Juventude
16,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA
16,35 � Só .SUCESSOS
16,55 - RADIO NOTíCIAS I;lRDE
17,05 - SÓ SUCESSOS

� 17,55 - REPÓRTER ALFREP
18,00 - O INSTANTE DA PRE('!E
18,10 - RESENHA INFORMATIVA
l8,35 - VANGUARDA ESPORTIVA
18,51l - CORRESPONDENTE CUIO
19,00 - A VOZ DO BRASIL
20,05 -:- PROJETO MINERVA
20,35,� O ESPORTE EM REVISTA\
21,00 - CORRESPONDENTE ClMO
21,10 - MUSffiAMA
22,00 - REPÓRTER ALFRED
22,10 - A NOITE É NOSSA
23,05 � úLTIMAS MELODIAS

. . ,

'23,30 - �CERRAMENTO

16,.' -,

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

��

.,;'.':::, -','-
TBABALH'A COM 'LASTleOS?
VENDE PL1STICOS?

ent�o não pode desconhecer os preçO$ e º f,bu-.
lo� estoque das

·LOJAS SCHMIDT .PLA·STlCOS
\.

pe Irmãos Schmidt &:' eia. Ltda.
Plãsticos e espumas para estofadorell.
VAREJO E ATACADO
Çonl3elheiro Mafra, 55 _ Florianó:poij:l.

�.
.,

�,��.
I AÇÕES

COMPRAMOS A VISTA
Fone 181 � Itajaí - Rua 1'ijucas, H

:�. ':'.�: 1ít1f

CORRETORA
COMPRAMOS

é

i,

.,.
.

, .

iiiiW ,;' :dI

ESCRITÓRIO DE. ADVOCACIA
DR. EVILASIO

.

CAON··'
,

�R. ROBERTO GONZAGA SIMPAIO
Sol. Euclide$ �ag,toU

Inscs. OAB·SC Ns. 0165 - 0990,� Cn46
CPFs 007896239 ""'" 018282079
Rua Trajano,.. 12 � CorUijnto e

�...---�--

f-I' FORMAL
[' .

R.

FORNECEDORA DE
MATERIAIS LTDA. :.

Representações em Geral e Con" Pi'6pm
Gal. Liberato �itencourt, 1.999 .,... I;streito -r éx.

Postal 821 - Fone 6693
.Materiais de Construçiíc>, Tac05, LalJlbr�, PIlPru1l

em geral, Sacos de Papel,'Sacos de Plá$tico$, Matet;i,a}
Gráfico, Recravadeiras para latas redondas e b���
Arquivo de aço, Prateleiras� desmontãveis, Pasta �

: pensas, [Carbonos e fitas de mãquina. ., ,

.

BABBADA
V d

' .' ,
, eu e'se uma casa sito na LllgÔJl. pr�Q � ·.lu:m,te.

:> p,reço é barbada' mesmo. Informações RUIl Antoriio' (;0-
nes, 86, Sr. Sardá.

._

�Eslado de S�!!lla Cala.riu'a.
· Secre!a�ià d.es Tn"�,n�m�r�e� ® Obras
:,Depadame�ie �e !�lirmda� d� Rcd[!gent·

, . , ,'A V I S O
"

. (

o IDEPARTAMENTO 'DE ESTRADAS: DE RODAGEM'
,

' .
�

. . ,_ ...

DE SANTA CATARINA (DERSC), comunica aos ínteressa
,'pp.'! que "se-acha a.perta .Tomsda de Preços mrli�al i. 9/71)
· �aF-;;l )0 .�oil'];jecim,ento de' um rolo víbratórlo liso J'!,iloocável
e. deis. tratores de puus.

?As propostas wrão recebidas até às 15,00 :(qa.inze)
hons do dia '2:7 de' julho cio corrente ano, no protocolo do

. DERSC sito .à rua .Tenente Silvei-ra - Edifício çl�s pir�-
, trbI':i:!:iS . .",.... 7� andar em FloriatJ.ópólis,. local 'em' qu«? está.
, atixado o referido Edital, no hall de entrada, e onde senãq.
'l!IbtidQ� cópias do mesmo e todos os eséJarecim�ntQÍl. ;n�i

· é�Ílri.Qí;;.
. ; ,

DERSÇ., em Florianópolis, 13 de julho de i�n ,

. EJ'lg\>, Civil "Ernani Abreu Santa Ritta. � Iil,il,'et..m' iG-�"
tW dí:}..DERSÇ. ,,'

!
,

.
.

: .."-��-r�--�-�--·:-·....,..--�··�----·-·

J ; •. ATENC,iO"

,

.
I Casa de y.erane'io vel,1de,se uma com 1,40 m�, gar.a:g�m

pàn: carros, uma -churrascaria particular nos fundos, ter

�eiü; 'medindo 14 x 35 m. Sita à Avenida Bp.lIleáriª; 'em
, CaÍÍ':.;svieiraS,

.

perto do H@tel.\ D.istando 60 m. da .. praia.
Preço l;k oOc.asi'ão, por menos do valor real. :'J'ratal' <lO.m

sr. Sal�a,; rua' Ántonio G(j)lil'les, 86. +- Es�reito, ou ,reqaQO
pal'a ;.�.te ·Jo.rnal.

RODóviÁIUA . EXPRESSO'
BRUSlllJENSE S. A.

.

Particias de FLORIANóPOLIS para:
BLUMENAU - Direto às 15,00 e 17,30 hOFas.

Vja Tijucas, Pôrto Belo, Itapema, Camboriq
e Itaja�, �s 07,30 -:-,10;00 - 1l;30 .,..", 13,00 g

; 18,00 40ras. ,

BRUSQt.l'E =- Via Jijtucas, G:anelinha, são Joã'O :Batisí-a e

L' NOV9 Trento, às Q7,00 - 13,00 e 18,OO"h'orall.
MO, ,", VENiiE-St�ÉRRÉNOS
1 """'" Terrene> com 300 m2 no alfasto, próximQ 'jW. ClJlb�

do Penhasco,' preço Cr$ 13.000,00.
2 - Terreno com 420 m2 na Servidão 'Fr.anzoni -

Agronômica :.:.._-;preçó�Cr� 6:ôo'b,00 •

Tratar à Rua Esteves Júnior, n. 1.
• 'í1

VENDE-SE lqOTES·
"

LAGOA DÁ CONCEiçÃO (F',nta das Almas) ll�i{e dI>

ãgua .� :Energia �létrica - 1\1e;o. rio: _:; Fr�nte I1",ra' O'
Mar � ótima Praia.

.

.

EPtrilda Cr$ 500.00 - TI'. T�l'�dentés. '9 - }Q aJ)dar
.

,

..----.--o--.,-

Estado de Santa Catarina
SECRETARIA DA AGR1ÇULTU:RA

,

'1'O'I.&'<O.� n� PRECrolS )t ·7111.

•
'0 ,:',._,

AVIS@

VENDE-SE
1 Casa de Alvenaria estadc. de nova c!7 peças.
Terreno c/pomar medo 1:2 x 14,5 mts. Pertó Campus

Univer$itãrio. 60% fiuancia{!o'" longo praz@. Tr. Tira·
denl)et', 9 � ]i\> andar.

.

. .

'

.. ;

,

"

A Comissão de Licitações e· Cempràs dá ,S�(i:re�arill.'
da' Agrieultura, . torna 'públicd, 'para.' conheciménto':,d,ós 'jn.
ter essàdos, que receberá propostas' de firmas .�al;1litôlda.'s,
�o.; :têrmos do Decretb GE � 15·1'2·6.9/8.75?, - atr"à,s.: l;l
horas do dia -3 ·de agôsto de 1'971, para 'o 'forneeimenÇo "de
30'(') �ulJc\1ériza.clores mannais,. cessais, \ c'apaeidad.e . 2Q.' ,litiâ.s,

.

O "Edital encontra-se afixadô na' SeC1'etaria :p,a 'Adi;
é�litl1J'â, Çno EdÚício das Secretarias, 4\>; andar,' à �rt1�('De:
n�ilte; Silveira,

.

s/n., Florianópolis, 'onde serão' 'pr��,��.�i'
as esclarecimentos necessários.

.
.

"','. .�
..

\ ,.:.:,.'
'FlorianópoÚs. 20 de ]tl·lho.' de 1971. '

'

,;r'"
,<.

Ilton:'Simas - Encarregado do Setor <de, Màt�ru;al,·,
..

•

'_ : -'o· __ ' .t I, .......

,'.

,. M!SSA ,DE' -7° DIA� ."
.

, Humberto Kluppel-Pederneiras, e�pôs�� e' Aill1.a,S� .,Vv,a.
.sp.�'a .:Pe.ter�eirflS, Ilmar

'

Corrêa e' '.fi}l1I,a, ,c9rt.os :.HJiuh'Pe.:htQ
.

p���r'il�ira� é@rrea. � �am;[lú:a; ):'lrna�' Cór�,êá,:ri;J1w .. �:'se�()
: fi).. çoro.un.tqam o faleci�ento em Brfl,sÍ'lia da Sra. E��e*:h
Calóía "P,edexneiras, esposa do Dr. Nicolau. Klu.ppel,Pe
d�r?·e!;ri�., A· extinta era gemitora das d�vens �Iim;Í1il'a':,e
Tâni'1 Maria e da S1'a: Elizabeth Ped�rnelra$ l'�end!a díl

Veig;l. Cónvidam para, a missa que mandárão Tezar·:ho',.di:a
.

23 �� jlllho .às .19 horas � Capela do Colégio �atar.iile�

-t ,;

VENDE�SE CASA
-

'Na, rua, MarqUes de C,arvalho, 5.1 � e6quefr9S�'�à#�r
no ']0caLôu pe10 fane ,3750.

'

c;\·;:;,;�;;i·,.
ATEJfÇAÔ .

CltARD,E OPORT,,�;�,,��
Vende·se uma casa comercial Co.lJlP_psta �«? "����.

Baf,e Aço�g\le. Tratar à R. Esteves Júnior, toa ;. i'
•• !.

PROFESSOR JOS'É ZANELLA
,

ADVOGADO
RUA XV DE NOVEMBRO. 504 -- sala, 101- (,l Andar.
Fone: 22·0079 C.P.F. 005281969

Bltimenau,

VEM.UE-SE
·u.m pequeno prédio recé!ll con8�ui�o, com ��,.�

315 Ír;2, em terreno com área de 374 ,m� ten_do ��;.�
17 m:etros, ótimo P9.nto para depósito, c�m � a,Pl!.r,�.».
tos. TraJár à rua Bernardino Vaz, 29 '- Estreiti:» co�

.sr. Hainms:.
_ <!. "t ,_ . S::24�

•

Mini;tériq da Ectucação e Cultura

\Jniv�r�id.ade Federal de Santa Catarin,·

REITORIA
Dep!l�ta.,,!!nto de Engenharia 'e Arql1itetur,
Pi'li�ão :Administrativ�

,

COMUMICAÇÃO ,

De ordem &uperior torno público que tol t�m�rit\a
para '0 dia' 30 de julho do corrente !,ll}O, a TQ�4a �d.�
Preços -no 012171, para' o forneciment9 d� e'l���
e montagem da Estação. :de, TI'atamen�o de ,',Á��a" ,;��
nado. ao ConjiUllto Uil1vel'sitário da Un.ivers.ida��
de Santa Catarina, an.te;riormellte marcada pª-J'a Q. ·dia 'gs
do ,eorrente ;mês. ,'Ó">

Maiores
.

esclarecimentos poderão ser' ':presiãÓ(>8, ��
Departamento de Engenharia e Arquiteturi(",dà'.��
toda de P1'Ilnejamento da Universidade Fetl611ai .ae, .'�b�
Catariira, nó Conjunto Universitária da T�qa'd�; 'Db.:ll�
�ãrio das 12,00 às 16,00 horas. . :''''''

.. '.

.

Florianópolis, 12 de j111ho de 1971
,

'
.

Alvaro Henrique de Campos Lobo, pitetor.

.
i

"

Ministério da Educação e
.
Cultura

UNIVERSt'DADE FEDERAL DE SANTA CA1'ARINA
·

Sub.Reiteria de Ensi�o e Pesquisa .

i'- �.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E' CONTRôLE_ •.
·

ACADêMICO

EDITAL N° 711.B02�03 .:'.:
�omplementa a relação de candida:t� ::FJ.�.

sificados no Concurso V�stibulªf. e 'dá" '�:'
tras instruções.

'. .

:,

. De ordem do' Senhor Diretar dêste Deljàr�alnie� /f
considerando a desistência e automático çanoel,ªm�titq:(J;b
direito' à matrícula de carididatO$ qqe· deveriam 'WQiilf

· seus estudos em março próximo pàssqdQ, torno _púb�,
paTê: canhecimento dos interess�d9s,. que: .

',,, ,

1Q) Foram classificados à matrícula ;i.nic.ia1 n� Unjver.ó
sidade, devendo iniciar seu� estuqos no 2Q seiii;e&m. 40
corrente ano, os seguintes candidatos qqe �f;l sq'bme�·
raro ao Concurso Vestibular em 1971:

PARA A ÁREA DI: ClfaNCIAS BIOLóGlÇAS
Alberto RoHin

--D'R�ALUízu, .COSTA, SOUTO
Mvog"do ....;",. OAB - 1569 - CPF - 029878489
$Orn"nt� cobranças judiciais.
E.erltprjp: Rl,la Felipe Schmidt, 39 -.'Tel. 3083

Antonio' Carlos Raymundi
Jeanete Fats Frederico

Maria Luiza Faveri
Gilberto Dutra Mendes

PARA A ÁREA DE ClfaNCIAS FíSICAS
Antonio Augusto Motta da Luz

Lucio Mendes
. ..

_

.
. ,

PARA A AREA DI: ClfaNCIAS HUMANA$'.E; ,SQÇIM

_

_ �

Jaacir Claudio de Araujo
Lindaura_ Maria Feltrin.
Tarei Arantes Ramlow

.

Maria Eda de Freitas ." J

PARA A AREA DE ARTES E COMt;JN1G:AÇÕ.ES
Maria Loize Pave�
Josenel Pacheco Toth
Leda 'Labes
Fred Duerk Wachholz

Leonardo da Silva

Celjna Burigon
2�) . A pré-orientação de matrícula inici�l dàr::;� no

di� 03/08/71, em hOl'lIi.'io e local a serem esti'pUifidas e
divulgados,' opodunamen.te, no :ORC",,-..

.

Florianópolis, 6 de julho de 1971.
VISTO:
Bel. Nélson Morin La Porta',

Diretor
......ISIM�

Chefe da S1\

'

.. APARTAMENTO CENTRAL COM,

.

GARAGE - ALUGA-SE
Edifício Jorge D;;tUx
3 quartas e demais dependências.
Informações: fone 41·36.

.. _,�,:_ .... 'SR 4

VENDE-SE

Um PJl,OGETOR e, Filmador Marca Eumi� (.I\:usttiªco)
8 Jiuu, IJ,eompa.nl}a: Transf(j)rmador de voltagem, f;l :�lgijll§
fllllle.5. ,,=- Préço Cr$ 1.0o.Q,00. Tratar com Artetnio �ª /v3-
$oelaç&o -Santa Catí;lrina de Reabilitação, na rua Ge!1(l).·aJ
lW,tencourt, n. 102. Hor;í.rio comercial.

.,._. -

CASA - VENDE·SE
j >

,.

,� 'Vende."se uma boa caSa a lt,ua Bocaiúvª, n. 11)5" (q:e
{rOJ;'lte fiO Campo da Liga) e terreno com· fl.lrídos PªfÍl.
,Avenida Beira-Mar Norte. Vêr e tratar diarjamente; po
meSmO (;)n,(lerêço. Preço de ocasião.

OCASIÃO
Vende-se móveis usados a preços. mín4tJQ$, .

JlqF mo

tiV'p de mudança. Tratar à rua Santos Saraiva, 76, Estreito.
.

--- ---�----- "":-'----�

SALAS -- ALUGAM"SE .'

Alugam-s" duas salas éonjugadas e uma sala l'eq;uená,
. separada, em ponto central, de frente, 1Q andar.' Aluguél

.

.1 módico . .Vêr e tratar com Dr. A�amen611, 'rl'-a�sa �t.
clif, 9, esquina Rua João Pinto, em frente Hotel Royal.
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F loria1\õpo!.is, Têrça-feira; 20 d. julho de 197,1

- malerla ile

Construção em geral
Fones: 6201 - 242{) - 6358 e 2352

INFORMA

Realiza-se em São Joaquím no
dia 24 'do 'cozrente no Clube Astréia
o Baile da Neve, que "tem seu iní
cio' marcado para às 23 horas.'

Agentes da
ECI fazem
Seminário
Em ato que contou 'com a pre

sença do representante do Presiden
te da Empnêsa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos, Capitão de Mar
e, Guerra, José Gurjão Neto, como
também de '33 agentes de todo o

Estado, foi instalado, ontem, às 14
horas, no Auditório da ECT, nesta
Capital, o- 19 Seminário de Agentes
Postais 'I'elegráficos de Santa Cata
rina.

O encôntro, que conta com a par
ticipação de 60 membros, tratará
do tema ,"A Nova Emprêsa de Cor
reios e Telégrafos" - sua filosofia,
conceito básico e diretrizes.

Cai movimento
da

.. Bôlsa. de
Florianópolis
A Bõlsa de Valôres de Floriam):'

'

polis registrou um decréscimo 'no

movimento da última semana, nego,"
ciando apenas 4.690 títulos que
'atingiram o'montante de Cr$ _. _ •

5.781,40: '0 Banco Real de Investi
mento teve 16 ações negociadas a

razão de Cr$ 40,00, totalizando ....

Ct$ 640,00,' enquanto Q4e" a Têxtil
A. M. Schmalz S.A. negociou 4.674
títulos .a Cr$ 1,10, 'atingindo a' cifra
de Cr$ fi. 141,40.

Inscrições
para Fainco
co'meç:aral
A Comissão Executiva da III

Faínco' informá que estão abertas
as 'inscrições para os interessados'
em tt�l?álh9i: �e mãos de' ob�a:" na
montagem ê ::::d�oraÇão dos "$t�nds",

Es�larece�: 'aindl1 'q�'é só 'poderão
b�abalhar I).a montágem (los "stands"
pessoas 'ou firmas regulamentE' ,ca
dastradas na' III Fainco, ou .. sob a

respoNsabilidade' dir�ta dos, eXPosi-,
tores.

As inscri.ções poderão ser feitas
no' Escritório Ce'ntral àa III Fainco,
rua- Conselheiro M"lfra, ng 70, no

período comercial.
'

DR poderá.

\'

cassar seu
ex-Secretário
'Ü ,Deputado Uliss,es GU�'liã�s,

, prooi�en:w naéional do' MDB, in
firmou qlle existe forte movimen
to ,no Partido para copcretizar ' �
cass;;tção do mancil:lto do Deputado
Adolf0 de Oliveira, eX�Seéretário�
gel'� da agremiação, qtie se !ies-'
llgoú ;'de suas fileirl'1s na semana

passada.
Ainda a propósito dessa defec

São, o presidente emedebíst� ex:
ternou sua preocupação coni 'a

'ut1.tàl-situaçãp institucional e par
. tidária, frisando que "existe ame,'1-
ça de m�xiéaniz.ação· do processo'
poUtico brasileiro",' que caminha
ria para a instituição' do sistema
uniparÚdario.
QUEREM CASSAR
Sem externar uma opinião ,pes,

soaI, o Sr. Ulisses 6uimarães
,

(1dianta que, ,como presidente do

MDB, d�vérá -estudar, o' problema
levantado por' inúmeros correli-,

gioná!ios que pretendem c,'l.ssar o

mandato do, S'r .Adolfo de Olivei"
ra. cóm base no Artigo 152

,
da

Constituiçao Federal que, ém seu

inciso no. estab'8Iec� a perda de
matldato 'pata

. o. pltrlametltar q\le
nl}itmlçrtmr a lp�enc1a.

(

Govê no ··dá
, "_

meu res
O Governado'r Colombo SaUes

concedeu audiência na manha de
ontem ao Presidente da Fundação
Nacional do Bem-Estar do Menor,
Sr. Mário Altenfelder, que se en-

) contra .na Capital onde participou
dos atos inaugurais de mais três
apartamentos do Lar São Vicente de
Paula: Do encontro participaram
também os' Secretários' Bandeira
Maia - Serviços Sociais ,� e Ge
raldo Gama Salles, dá Justiça e o
Sr. Rogério Mattos. Na oportunída
de, foi examinada a criação de um,
'plano de trabalho comum entre' a
Funabem e o Govêrno do Estado,
que seria lançado ainda no corren
te ano. Segundo sugestão do visi
tante, o plano teria, caráter' preven
tivo e de apoio ao menor, cabendo
ao Govêrno promover, anualmente,
um levantamento das realizações no

campo de auxílio ao bem estar do
menor.

Também foi examinada' a implan
tação de um" sistema factível e

realista de encaminhamento de me

nores que demandam à, Capital' em
busca de ernprêgo. 1!:sse sistema,
segundo ficou acertado, contará
com .o

.

auxílio da Funabem e será
implantado pela Secretaria dos' Ser
vip>s- Sociais. Outros' assuntos tra
tados ,na audiência prendem-se ,à
criação de casas-lares para atender
men-ores desamparados e à instala
ção de um Centro de Triagem, que
ficará alicefçado com casas-lares
objetivando a orientação dos meno-:
res desamparados na periferia da
Capital.

' ,

MENOR EM NOVA ERA
Após o contato com as autorida

des governamentais o Sr. Mário AI
tenfelder concedeu entrevista a

O ESTADO dizendo que o Brasil vi
ve .uma nova' era e existe grande
h�1:erêsse do Govêrno Federal el�

apoio· aos
abandónados

çêes, pois .não havia uma política
nacional de bem-estar do menor e

com a criação da Funabem :o pro
blema vem sendo atacado' em tôdas
unidades da Federação com realís
mo.

Dizendo acreditar que dentro de
algum tempo o Pais estará em si

tuação bem confortável a respeito
do problema, o Presidente da Funa
bem abordou o problema em Santa
Catarina dizendo que durante o en

contro. . de ontem ficou delineado
um, plano, de ação a ser colocado
em prática no Estado durante os

próximos quatro anos.' Esclareceu
que um programa dessa natureza
não se faz em seis �eses ou um ano

eis que em Santa Catarina ainda não
existe 'um' estabelecimento de re

cepção e' triagem pera menores, co-
'

mo não há implantado um sistema
de prevenção à marginalização do
menor.

',-.....

O Estado possui apenas obras
particulares organisadas que pres
tam grandes beneficios" que .já re

presentam algo em favor, do menor.
Acabo de tomar conhecimento . da

organízação de outra entidade nês-
,

I se sentido que trabalhará. nos mol
des do Lar 'São Vicente de Paula e

da, .Arqnidiocese da Capital.
, UNIDOS' VENCEREM�
'Também o, Desembargador Matei
lio Medeiros, Presidente do Tribu-,
nal -de Justiça, concedeu audiência
ao Sr. Mário .Altenfelder Ocasião
em étue "o Presidente da Funabem
relatou as príncipaís metas da en

tidade em' Santa, Catá�bJ.a e no p�ís.
Declarou que a Funabem unida com
o, Poder, Executivo e o Judíciário
vencerá os obstáculos .em favor do
menor desamparado 'e em vias de

ser marginalizado. Acrescentou '. que
. "não solucionaremos, o problema,
pois êle não tem soluÇão, mas con

seguírenios -que 'O
� u}enor tenha Um

encamínhamento,

ce.

/ /.

Pass.arinho �TAC está aberto a todos
vem mangnrar

.. .

a Reitoria OS
. que fazem, teatro

t· .J'u... .'. .ii t.�, . 0'0 _� �

....�I .'=��,.�
-,

o Ministro Jarbas Passarinho de-
,

-

verá inaugurar em setembro oPa·,
Itlcio' da Reitoria" da Universidade
Federal de Santa Catarina, A in
formação foi prestada' por fonte- da
Ufsc, acrescentando que o at'o será
'realizado durante o Serninânio: IIi,.
ternacional de Administração Uni-
versitária. ,I ' .,

O Reitor em exercício esteve OTh.
tem no .campus universitário verifi
cando o andamento das obras.

'Colese abre
as novas

instalações
A Companhia .Catarinense � de Te

lecomunicações inaugura às'; 18 ho
ras de amanhã as novas instalações
para atendímento público que pas
sará ,a contar com, dez, modernas
cabines . telefônicas destinadas -

a

chamadas urbanas e ínterurbanas,
. Instaladas dentro do mais alto pa
drão' dá técnica de telecomnníca
ção, as novas cabines substituem as

antigas é superadas cabines exísten
tes na emprêsa, O ato, que será
presidido 'pelo Sr. Dougíes :M:esq�
ta, está marcado "para a. sede' da,
Cotesc, à Praça, 15 de Novembro, e"
contará Com a presença de, autori
dades, funcionários, convidados e

.Imprensa.

Deregaçãô de .

Carvalbo finto 'quer SC,no(JogoS
diretas

.

nos E s t a do s-Estndantis
'A delegação 'catarinense aos lU
Jogos ,Estudantis Brasileiros,; tínbar
cará quinta-feira para Belo Horizon
te, sendo integrada por' 90 atletas,
n'ove ,pr!)fessôres 'e um mé,dico. Os

Jogos serão realizados na capital
mineira de 24 do corrente a 19 de
agôsto. Além das, competições es-.

p.ortivas. a delegação catarinense

participará de demonstraçõ.es folcló
ricas.

A informação foi' In'eoStada pêlo
Sr. Heber Poeta, ·diretor· da Divisão
d� Educação Física da, Secret�'i'a
dii Educação, acrescentando que.- os .

'atietas integrantes da delegação ca-,
ta�ineIise, f�rqni selecionado�' entre
os,. venc,edores' dos jog\>li .preparató
rios reailia�os nesta Capital entre

,mais"de ,250. atl_liltas' de Brusque, FIo-
, ri�nópol�, ,Joinville, Blumenau, Ita-
fa�l' ,['ub?rão e" ,Mafra.

,

.

Por eutro lado, o' Sr., Heber i'oe:
ta informou que a secretatiá da
Educação prete.nde dinamizar ,as c
ativldàdes 'de educação fisica em to- •

dÓ o Estado, imprimin�lo "nova sis
temá,tica ao setor .

'-
'

Há' tempos quase tudo que se

,r.elaclonuva com a educação física·
estava relegado' a S€gtÍndo phinõ.'

"

]'ião se. tomava corisciência do que
da representa pata a cultur� inte
gral da personalidade humana. Til-
,do êra indiferença e hesitação, des�

,c._àSO e c'onfu::;ão: FeliZmente a edu,'"
',c:ação fisica çonquistou junto aos'
podêres públiéos' federal e estadual
tôda a consideração a que ela tem
direito 'como parte integr,ante <la
e,dllCa!;ão gerál 'e agor'a ela está sen�
do" dlnanúzada ta:inbém em Santa
Ca.tnfina - fleclaton.

•

equacionar o problema do menor

margínalízado. Esclareceu, que essa

solução era buscada .com ímprovísa-

"Qualquer alteração constitucio
nal em relação às eleições dire
tas para os governos estaduais em

- 1974' viria constituir desastroso re

trocesso, pela mar�inaliz�ção po
pular que tral'�'1 o consequente de-

,

sestímulo à formação e, renovação,
de .lideranças de qlle tanto neces

sita o País", afirmou ontem o Se-
nador Carvalhó Pinto.

'
.

O parlamentar ,p'aulistá disse es

tar inform,'l.do ser desejo de mui
tos a manutenção das eleições in-,.
diretas, mas nãci vê o menor indí
cio nesse sentido: "Ao contrário,
o pr,esidente Médici, que dia-a
dia robustece sua imag�m histó
rica 'e serena firmeza na conse

cução do programa revoluciOílá-
1 rio de normalizaçãó iritegr,'.l.l do
Pais, não teve um. retôrno ,sequer
nas' suas palavras ou nos, seus

atos e ,a Constituição vigente, ,cuja
reforma não se cogitl},,� perem:
ptória nessa etapa polít�cá: em
1974 já será o povo que 'irá esco

lher, liv:çe e qire�'l.lnénte, os' seus
supremos mandatários estaduai�".
ADESÕES
Sôbre as adesões em mássa à

. ARENA, ,que se constatam a,tuai
'mente, e os. prejuízos que dai po
deriam " resultar' para o sistema
�'l.rtidário, afirmou:
- As 'transfusões irlter--partidá

rias são normas num regime de li�
berd!j.de poliJica, e neste instante
é compreensí_vel que se acentuem I

.

,em face 'dàs rigorosas prescriçõe�,
da ,nova Lei Orgânica e da origem
artificial da nossa, estrutur(1 �artidária.
Acrescentou que, na verdade

umá corrit\a exagerada em favor
de rUIU- partido. pondo em risco a

, \

sobrevivência do outl'O concorrente
seri:1 uHamcnl:i' 1 SIV{l, it' anl. ntici�

Negando taxativamente que a di

reção do Teatro Álvaro de Carvalho
evita émprestar as dependências do

,
TAC a grupos amadores, o Sr. Luiz
Alves da Silva declarou a, O ESTA
DO que tendo em vista o grande
número- de solicitações nêste sen

tido, ficou' deliberado que aquela
casa' de espetáculos somente seria
cedida a grupos que se apresentem
com o têxto decorado. Esclareceu
que após a realização do Cm-50 In
tensivo de Formação de Ator, sur

giram vários grupos amadores na

Capital, alguns dos quais não levam
a arte a sério.

'.

..:_ Nossa medida visa evitar não
'só o desgaste das dependências do
TAC, como também "chacrinhas" na

casa. Não podemos ceder o teatro
para duas pu três pessoas que re

solvem encenar uma peça e desejam'
treiná-Ia no palco, sem demonstrar

certa experiência e responsabilída,
de. Por essa razão é que estabels,
cémos ull} prazo de quinze dias -
antes da estréia da peça - para a

cessão do teatro para os ensaios,
Revelou ó Diretor do TAC que

essa medida tem como objetivo pre·
servar a casa contra estragos é de.
selando prestar sua colaboração .com
os grupos amadores, o Sr. Luiz AI.
ves da Silva conseguiu junto a Pire.
toria de Obras Públicas a cessão d
auditório .do prédio das Diretorias
para os primeiros ensaios <los gru,
pos interessados.

Finalizou suas declarações a
O ESTADO afirmando que a dire
ção do TAC tem dado todo o apoio
a grupos amadores e citou - a mon
tagem das peças O Diário dê um

Louco, Falando de Rosas e a peça
infantil A Volta do Camaleão Alfa.

Jipe· entra .. casa adentro
�no Saco dos Limões

A frente de uma casa situada no

Saco dos Limões ficou totalmente
destruída com a esbarrada .de um

veículo. o. acidente ocorreu por vol
ta da, uma hora, da madrugada de

ontem na Rua Mota Espezim, pro,
. vocando ferimentos do motorista do

carro, um Aero Willys de placas
88-86. Ailton Adriano, a vítima, re

.sidente ns' Costeira do Pirajubaé, e

foi socorrido por populares e medi
cado no Hospital de Caridade.
Os -propríetáríos da casa dormiam,

nos quartos localizados ao fundo e

só sofreram um' grande, susto.

MENOR ATROPELADO

Também ontem, por volta' do'
meio-dia, o, menino E;dson Luiz de
Lima foi atropelado 'por um Opa
ia

.

quando brincava próximo, à sua

residência, no Jardim Atlântico. O
acidente ocorreu na Rua Elesbão
Pinto da Luz e o veículo, de pla
cas do Rio Grande do, Sul, era di
rigido por, Dirceu José Russi, de,
'26 anos, residente l1!eSta Capital,
que socorreu a vítima transportan-

do-a ao Hospital Sagrada Família. O
menino atropelado é filho de Sér

gio e .Ivone Lima e encontra-se in
ternado. '

APRENDIZ ATROPELA

Hermógenes Adolfo Silvy, 61

anos, aprendia a dirigir ,um Volks
wagen sob a orientação de Hélio.!
Nilson Ramos. Em dado momento
distraiu-se, atropelando .a Sra." Lí
dia Dorvalina Ferreira, , 'casada, 35
anos. O acidente ocorreu domingo
de manhã na Rua- Santa Rita de
Cássia, Bairro de Fátima. O apren
diz' 'de motorista ,socorreu a vítima,
que foi medicada no Hospital de,
Caridade.
Ainda I.!0 dom�go; às 13 horas, o

A,ero-Willys 48-67, dirjgido por Ge
nésio Jorde dos Santos, residente nl
'T:tind'ade', atr0Wllou a Santos itlC
Souza, lavrador' de 36 anos e resi
dente em Pântano do Sul. A vítima
também foi socon'ida pelo motoris·
ta e medicada no Hospital de Cari
dade. O acidente ocorreu na Cos

teir�' dó Pirajubaé.

Colombo paraninla os

engenheiros da U d e s&
o {iovernàdor, Colombo Salles es

'�eve�' no final da semana em Join-'
vllle, onde, paraninfou os forman
dos, da, s�tÍlna turma da ,Faculdade,
'de,' EiJ:genharia

.

da :U.deSC, que con

chúram o. êurso de m.ão-de-obra qua
,lifíc�a, reaHzado em convênio cOm ,

o 'Ministédo' da Edu�ação e oab'as

ínstÍtuições' educácionais. ,; O ,Gover
nador fêz também, Uma visita a,o.'.
Joinvil�e Tênis· Clube, olld� se rea-'
lizava o 20<'> Campeonato Brasileiro,'
àe, Tênis.

Antes .de . participar 'da sólenida7'
de de' formatura deIlCel:l'Ou uma pla
ca comemorativa à sua visita e ou

,tra cOmO homenagem dos forman
dos' aos patrono' da turma. Profes
sor Tarcísici de .souza Santos:
Àcompánharam o Governador em

�J _

"ua viagem a Joinville os Sectetá
rlOS do Govêrno' e da Administra
ção.
SANTO Al.VIAHO
'O Governador Colombo Salles in

,dicou o nome do engenheiro Rogé-
,

rio de Fl'eitas Varella pará o c,argo
de Prefeito de Santo Amaro da Im'
peratriz, 'município considerado eS

tância hidro-mineral. Mensagem ileSo

'se sentido foi encaminhada .ontem

pelo Governador à As�embléía Le-

gisiativa.
' ,

O nóvo Prefeito informou que

,pretende desenvolver, sua ação ado
ministrátiva voltada principalmente
para o turismo, "tendo em vista ,que
Santo Amaro da Imperatriz possui
grande potencialidade turística' que
,oferecem excelentés perspectivas
ao seu desenvolvimento".

-----'-------�;..

MISSA DE 7° DIA
A far:'1,ília de BLIDES, NEVES SEGUI (da. Bidinha), sensibilizada,

agradece as manifestações de, pesar recebidas e convida os parentes e

l:���gOS pf:�r,a' aS�i�tiTe� �. lVII�S�: �E. 7() DI�, q�le fará celebrar amanhã,
'os 19,00, ,H Igu;'Ja Nil. S". de FatJma, no EstreIto.

'.
,

�_.., __

'

.•..�. �.__ ,'" _, -:-� ..._�:-:._-:--:_� -::::--:-_=�.::==::-=--:-.--=-:-'::'__':.-:::-�-=-,.��__ .' ����-:-l �

\ I

dade democrática, pois �sta não,
se compatibiliza com um partido

" �niCO, hem entbntJa _condições de

maior motivação popular,:, neces

sária ao' regime, quando a. estru
tUra descambl'l.r parà uma unani
midade unilateral. Prosseguiu afir
mando que o equilibrio entre par

�idOS da' me:i\ma faixa ideológica
nunca, deveria :;;er temido, pois,
além de representar' um fator. de
útil -emulação polít\Cf1, correspon-,
ue a um risco ,intrínseco -e, nece��'
sário ao regime, democrático, 'on
'de as alternativas no Poder sãb
normais, como, se verificar, por
exemplo, nos E:;tados Unidos, pe�
,la. '\(ia: e1eitora1, ou na Colômbia,
,por ,vu;. consensual.,�

,

,O ex-Govemador pualis�1l, entre-,
tanto. !lãe;:> se, mostra ,PreocuPà.d9-
com ,o problema, porque não lhe

pa.r�e .. que as not_fcias das ade- _

.roes tenham ,o sUposto alcance de '

.,� _',
.

esvliZiame'nto da Oposição: não r ,EDUCAÇÃO F1SICA
só porque há um b::tbvimento i-e'
cíproco' em grandes centros; como
'também porq� 1'1, ampliação' dàs
'cúpuiaS part�dáriaS nem' sem:pr�
sigrúfiáa acré's'cimo das bases elei�

tQl'�is'.. "

< RENOVA�9
'd Deputado Geraldo 'Freire, ,Ii�

,

der do GovêrI1o na Câmara e pre- I

si.d,ente da ARENA;' .ri:üneira, av;is-
•.

tou�s� com o, .Governador Rondon
P,'1cheeo, d\lndo-lhe conta das p:ço- ,

vidências da direção regio:hal' com
respeito ,ao enéaminhamento da

renovação dos diretórios munici
pais. ,Embota as eleições parqdá
tias tenham sido adiadas para jl'l.
néiro, a direção regional já se

preocupa bom o' assUnto, pois a

ARENA tetn diretórios nos 722

,mui:dcípiós mineiros e está en-

frenta:hdo problemas etn muitos
rlêleR.
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