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SINlfSE
DESEMBARGADOR

,

o, Desembargador 'Euclydes
de Cerqueira Cintra.. do Tri-

,

. tiunaí de Justiça' do Estado.
'. scguírâ sábado," com: ,destino'a
1 São Paulo, acompanhado do
'Juiz de Menores da Capita],
para participar da XI 'Semana
de Estudos do Problema �de
Menores, ·à'. ser realizado de

26 a 31 do corrente, numa pro
moção' do Poder Judiciário Ban

deirante e entidad�s ligadas ao

problema do menor.

,CORAL

o C�ral da 'Universidade ,Ga.
.� Filhó, da' �naóai� fará

r' ''umà á�eSentaçã�, domingo,' às
21) 'horas, no l'e'atr. Ãlv'aro? de, '

Ca�..lho, enq®nto, 'que o. Co

.raI '-da Universidade Fe<ktral
� Santa C'atarina se, ��rese,n.
-tít�a, �anhã" na Sal-a'- Ce'cília

Me;reles. 'no Rio;'
'.

'[
,

I!st�
..

inter�b�o c,:,IMal
faz -�rte do Programa de ln- 1

1 tégraçio Univ�rsitária entre

as duas Unrv.rsidades. '

•

-"I
•

SINDICATOS. \v

o Ministro Júlio' Bàràúa, 'do
Tr�balho e Previdência- S�al, rassinou atos �econhece�do, os 'I

I
Sindicatos de' 'I'rabalhadcrês I- Rurais de São J9Sé do Cedro, ,

I
Jaborá e Urubici, devendo os

I.

três novos sindicatos da área

I da,Fêta� rçceber' suas 'cartas
I .si�dicais" dentr�' etn � breie. '

'.I
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atinu
Delfim Neto
e Pratini
vêllfà Capital
o Palácio .do Govêrno está aguar

dando confirmação da visita à San- ."
, 1\

ta Catarina dos Ministros Delfim
Neto, da Fazenda,' e Marcus Vini.
cius Pratini de Morais, da Indús
-tria' e Comércio, para participarem
dos atos inaugurais do Centro' de
Treínamento Têxtil de Brusque, o

. ato .está marcado para o' próximo
-dia 1<:> de agôsto e contará com a

presença dó Governador
'

Colombc
' ,

Salles. NÔ dia 'anterior, o Chefe do
EXecutivo estará visitando 'â' cid�de
de' Turvo, no Sul do Estado. .(pá
giua 3).

'Jogando na noite de. ontem no

Estado Mario Filho, 'contra à 'Se�
I1lçãd da Hungri,'L, o eyelepi6nado
brasileiro 'não, conseguiu mais', do'
que ,,_ empate

.

sem' àbertura·, de
contãgerb, apesar' de' .meJ;ecer ,

. ,a .

vitoria durante todo o transcor

rer da partida.

No segundo
continuou jogando 'bem,
'gols não saiam. A<;>s 35 minutos

após urna falha da defensiva hUn-'
gara, Tostão conseguiu ficar de

•

posse da bola mas acabou ar-

,

.

.. "C:�na\�é'_ tambéint,aquele que' igno
·1"a (Í l"; Congresso. da .ruve,D:tude de

Santa Oatarina. Duas
-- vêzes cafona

será o jev-e�, que não se inscrever
no ",1 Corijusc, ,que reuh:irá' a ju
ventu{:le cat;nineri�e' em,- Blull'lE7nau,
A -partic,ipação.,dQs 'jovens ,é impor
tanoo num ·copcla>:e que Visa ·exa

IDluàr probl�:rha's da 'juventude. Se-
'\

<
... ", ,,,

ja, jov,ern e., maÍleito, ,insCreva-se no

I Conjusc.
',' .

'

-

."

Conjusc:
·calona
não entra

.HlLI.1 _ CI� • cal. do conslrulor
INPORMA

A Assembléia Legislativa enviou
ao Centro de Juventude Porta A

berta um telegrama de congratula
ções pela realização em Blumenau,
do I Congresso da Juventude de

Santa Catarina.

� (.Oltima Página)

'umenau
':Af-irmando que não 'podia' 'sil�nciar ante ns "im ..

propériQs" contidos 'em .enlrevista c�ncedida pelo Sr.
Evelásic· Vieira" o Direiório Municipal do MDB de
Blumenau emiUu nota eííeíal contestando 'as afirma
cões do Prefeito. A Dota crítica a éontratação de 'grana� "

de número de, funcionários, acusànd� o P.-efeito de
transformar a Prefeitura num "cabide de' emprêg�s" �

'Afirma q�e o Sr. Evelásio Vieira não tem aÍltorid�de
, pa�a Ialar em Dome do Direiór�o Muíticipal do Partí

-

,do oposicionisl'a,.· Entre' es que assinaram a no.t�. es ..

. ,tão ,o vice·prelei�o � o deputado Manqel Vitor Gonçal
ves' {útltima' págil,a}& ,

" . ,

,p fiel .cachorrinho z�la preocupa-
,dp çorn. ,a' segurança da' criança .

que.
aprecia -o movimento da, Tua e es

, pera ai pa�sag�m da balld� qlle' ain.'
da não veio..Alheia a tódes os 'pro-
.... ' -,...�. .. > �

,

, Inàuuuradas
in'slalacões:
�a C8TESe

III·· Fainco: farmácias
colab8raçãp'é ·soirem' blitz :
illsulicienle Polícia.e DSP

(Página 3)

,
"
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ato que foi prestigiado' \ por
altas autoridades e convidados, a

Cotesc inaugurou ontem suas. novas

instalações de .atendirnento público.
- A solenidade -,j0i presidida pelo Sr.

Douglas Mesquita, oportunidade em
. que ressaltou '

a importância das

telecomunicações no processo de de
senvoívímento do Estado. As novas

instalações contam com' dez cabi-
.

' I
.

:Médici sanciona lei· dos: 'Partidos, � f J • ,

..,. \�';'I'( .'-;-l'''· ,_ ,.,�..,. .• .:' f.�,� •."".;r·""T",,,,,,,-,...,,,.,,T rs- '!' -I' .;'irf ......
;. 't-

_

o' Presidente Médici sancionou
na tarde de ontem 'a Lei Orgâni
ca: dos Partidos, aprovada pelo
C�ngresso Nacional. A Lei foi san
cionada durante o despacho do
Ministro da Justiça com o Chefe
0,0 'Govê1'llo:,

. A nova· Lei ,dispõe que uma no

va agremiação partidária sÓ pode-
rá ser ol!ganizada .

se contar ini·;_.
eialmente com 5% do eleitorado

que haja votadO nãultima elei

ção Pl'Lra a Câmara dos Deputados,
distribuídos em sete ou mais Es-

'.". tados, com um mínimo de 7% em

cada um deles, Veda o funciona
mento :de qua�quer partido cujo

,

programa ou ação contrar,i'e o re

gime' democrático. Proibe que os
-

partidos usem de' símbolos nacio·

nais pata fins do .pl'OpnApndn,

nes telefônicas para chamadas lo,
'cais c interurbanas e são dotadas,
dos mais modernos . equipamentos
de telefonia. Coube �o Vice-Gover
nador .Atí-lio Fontana realizar, sim

bêlicameute, uma -chamada interur

bana, 'dando por inaugurada as no

vas' cabines instaladas - na
-

scde da

emprêsa, � Praça Quinze de Novem
bro .

Segundo a nova Lei as alt�ra
ções dos -programas pa,rtidários
só serão válidas q�ando aprova
das eu). convenção nacion,al, que é

.0 ,órgão supremo da agreI'niação,
constituindô a 'secção' mÍlpicipal
SUll- unidadtC fúndamen'taI' e orgâ
nica.
'O' Presidente' e' V:ice-Presidente

q,a 'Repúblioa" os Ministrós de ES
tádo, os governadores e vice-go,
vematlores, os' secretários de Es

t,'Ldo e de Territórios, prefeitos e·
:viée-prefeitos não podem exercer

funçÕes executivas ,nbs di;retórios
partidarios e nenhum filiado po
de pertencer a mais de 'um dire

tório, salvo se um deles for o na-

cional., ' :

As convenções serão rJeálu:aÇlas'
nos anos ímpares, sendo as mu

nicipais no terceiro domingo do

mês de janeiro, as- regionais.' no

quarto domingo do' mês 'de março
e' as nacionais no' quarto domingo
do 'mês de abril.

, . ,
'

,Ê proibido Ó voto por procura-
Çã0 e permitido o voto cumula
tivo. De qualquer modo, as deli

berações nas, convenções serão to-
�

Ínadas 'por votd direto e secreto,
O Tribunal Regional Eleitoral

de cada Estado }2)ublicará pelo me·

nos com 40 ·,dias de antecedência
das convenções 1<1. relação do nú
mero I de filiadol\ habilitados a

participaçãO. \

Somente pod-grão filiar-se par
tiuariamente -os, brasileiros élue
estiverem, no gôzo dos seus di

reito�, políticos e I:\ao tenh�1n so

frido suspensão, dêsses dfreitos
com fundamento em Ato Institu-
cional.

.
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NeUe

,Quem se queixa da atual vida no

turna de Florianópolis, deveria ver

o que ela era há uns anos atrás.
O negócio era para somente no

, I rim de semana: bate-papo regado a

" I· biuita em algum botequim ou "íoo-'

I ting" pela calçada do Palácio - de
um lado os mais granfinos, do outro

, os pretos, empregadas e marinhei-

i; .

ros.

Depois a patota se mandava para
um Encontro dos :Brotinhos (Bofi
nhos, diziam) no antigo, Doze da
João Pinto ou para' uma improvisada
boate no Lira. Era drástico, porém
divertido .

Nessa época as
'

meninas ficavam

nas mesas esperando que um cara

viesse prá dançar. Umas não conse

guiam dar uma volta no salão - 'tal-

vez por mal hálito -. outras nem is

soo Viviam pregando enquanto que
as bonitas até recusavam, tal o can

saço de tanta valsa .As que prega
vam apelavam para Santo Antônio e

"nó na toalha". Muitas delas, hoje,
são impertinentes solteironas.

Vez por outra alguém .se aventura
va e punha a funcionar uma boate.
As línguas, imens,'ls e perig:osas, do

ilhéu arrasavam em uma semana com

I I a frequênci,"I.. As vêzes até padre se me

!

I
I I
! !

lodiec

. Jogos Universitário,s
Ós. univ.ersitários catartnenses, que

daqui se mandaram para es Jogos Uni
vetsitál'ios de Porto Aleg'l'e, estão fa- I
zendo uma supreendente figura. Per- IIderam no Basquete, para Minas, por
63x34 e no Voleibol Feminine, para

I
São Paulo, por a,xO).

No Futebol, empataram com a

Guanabara per Ixl. Quem <l:iria, hem?
Ganharam no Ping-peng masculino,
do Rio Grande do Sul, pOI' 5x3. No

xadrez Santa Catarina deu de 3xO na

equipe de Alagoas e no Futebol de

Salão ganhou da Bahia por 1xO.

Desconhece
O Jornal do Brasil, sempre tão

bem informado, parece desconhecer
Santa Catarina. diz que o grupo Re

naux, um dos mais importantes par-
ques industriais catarinense,
cho. Aqui, o meu protesto.

é, gaú·

Ao Direfor do Delran

Movimento
o fim dê, semana do Governado:!'

Colombo Sanes sera ,bastante movi
ment?do: no sálbado estará em In !,
daial para as festividades do Dia do

'

Colono e no domingo inaugurarã, em

Jaraguá do Sul, a 13a EXIJA - Ex-

No antigo Doze, as rilã,es, 'até hoje presentes, atentas para a dança das filhas I
-' --'1,

, )

EM APENAS SEI? MESES: Um diploma, maiores salário, melhor posição soctal,
uma vida nova; E' o que lhe oferece O CURSO DE MADUREZA CONTINENTE. Para

�'S moradores do El:>trt'it0\ no GRUPO IRINEU BORNHAUSEN, funcionando à noite,
ESTAMOS ORGANÍZANDO NOVAS TURMAS.

Basta CJIJe você tp-nha vontade de progredir e nós nos responsabilizaremos pelo

Canar-inhos de S. Luiz
tanlam hoje na Capital

Numa promoção do De-

,partamento de Cultura da

Secretaria do Govêrno, será

apresentado 110 Teatro

Álvaro de Carvalho, às 17

é 21 horas, Os Canarinhos

de São Luiz, da -cidade de

Santa Cruz, mo Grande <],0

Sul.
O referido coral já foi

campeão juvenil de corais

do Rio Grande do Sul,
tendo gravado três discos.

Apresentou-se no Uruguai,
,

Rio de Janeiro, São Paulo,
além de vários shows em

diversas .cidades' do Rio,

Grande do Sul, Santa Cata

rina c Uruguai. Consta do

seu repertório músicas fol

clóricas, clássicas e moder

nas, com arranjos a três OLl

Cj uatro ' vozes.

Os ingressos' Jü se acham
a venda no 'reatro Álvaro
de Carvalho a preços popu ..

lares.

GUichê informa sêhre
o Congre'sso de. Jovem;;

Com a finalidade de

atender 'os interessados em

obter informações acêrca do

1'1 Congresso da Juventude

de Santa Catarina - I'?

Conjusc - o Centro de

Juventude Porta Aberta de

Blumenau - Cejupa
-promotor do Conclave, ins

talou na Praça Dr. Blurne

nau, naquela cidade, um

guichê de informações.
O. guichê tem pessoal

capacitado para dar tôdas
as intorrnacões sôbre a

...
. .'

promoção,
.

efetuar mSCrL-

ções e cadastrar pessoas
interessadas em hospedar
congressistas que começa

rão a chegar em Blumenau
na próxima semana,

O Encontro terá lugar
nos dias 29, 30 e 31 dêstc

mês, sendo que o encerra

mento das inserições está

previsto para o dia 25.
------ ,_-----,,',---

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
Foram extraviados os documentos de propriedade do

veículo marca Ford ano de fabricação 1955, côr prêto bali,
chassi n. U4SBX6100071, placas 1277, de propriedade do

,

Sr. H'ineu Petri.
'

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi extraviado o certificado de um Jeep Willys, mo

tor n.o 803.889, chassIs n.o 003565, de propriedade do sr.

Jerônimo José dos Anjos.

I
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A r tist as amadores rei Iti m
afirmação do diretor do TAC
o ator amador Sérgio de consciência antecipado"; M�,rio Alves Neto? Por que?

Lino enviou correspondên- Prosseguindo, oxdocumen-." POí;oé que ('} 'I'eqa' é tão
cia a O ESTADO refutando' to que refuta as declara- somente o 'I'eca?".
em ,nome do Teatro Estu- ções <lu Diretor do, TAC,

"

danül Catarincnss as de

clarações prestadas pelo
Sr. Luiz Alves da Silva,
publ icadas 11a edição ele

terça-feira, dizendo que
estando o auditório do
Edifício das Diretorias
ocupado com 'uma j'elmião
de engenheiros, solicitou as

dependências do TAC para
ensaiar uma peça em morr

tagem e a resposta da dirc

ção foi negativa. .Dízendo
que o TAC está vazio e

fechado, o Teca 'vê-se, obri
gado a ensaiar n<1S escada
rins.

informa que "quanto à

afirmação de Sr.' Luiz
Silva de' que "são muitas
as solicitaçêes'' pará> utili
zar as dependências elo

Teatro" deve' haver um

engano. Segundo eonsta

na agenda do Departarnen
to de Cultura, apenas o

Teca está ensaiando, e não

somes' "duas ou três pes
soas", somos treze persona
gens e quinze extras- entre

-ssnhoras e senhores" easa-

des , To'dos" traba�lha.ndo
num Aristófanes 'Imü.t0

'

"gn)go". Levamos á; s(hiQ
o nosso, trabalho e disc,,�r:
damos plenamente do .Sr ,

L'uiz' silvá sôbre :,o� Teatro
Amador" .

Finalizando o Sr. Sérgio'
Lino afirma que, "as pe§a8
"Falando ... " ,e "Diánio .. ,. ,"
são os· umcos 'poÍllt'os de

apoio do Diretor 'd� TA€;.,
Por que Rã'e. pode (§ 'Fêell'
- TeaÚó 'EstudanttV €"àVa"

'

riense - que está Gom· (')

texto decorado e fecGoen
elo os tefOques filiais, ser

distinguido Gom: as tITesn'fas

honrarias· dispensa4as' i!s
peças ,dirigidas pelo, Cápitã_o'

,------------�--------------�------------------------------------I
os clubes evoluiram _:__ deixaram de i
ser somente salão de dança ç-, bar- I
zínhos abriram e .excelentes 'restau-

I
rantes foram montados. E a noite to- I

mou ar de quem está querendo evo- I
luir. 'Mas isso é um outro papo para

amanhã,

tia. Era um grilo. Se todas as calsas

noturnas que por aqui surgir,'il.m até Outroõ dia disse da necessidade de
hoje durassem, Florianóp'oliS teria ·uma sin'aleira _ ou g:ua-rda - na
uma das boas noites do Brasil. Era contlueneia das avenidas Mauro Ra-
o Plaia -:, onde era o Paineiras -

mos e Hercílio Luz e nenhuma pro-
Sabino's - no alto do Ipase (então vid�ncia foi tomada. Disse, não pa-,

'

O prédio mais alto da Ill1a), Sayo" ra encher coluna, mas para pireveni-
J1!l')ra - no Hotel Royal -, Samburá lo aNtes que um aeide:nte d.e' propor
-- ponto de samba do Luiz Henrique -

� O
..

1"
- ,

,çoes l;I.con.eça. negocIO a 1 e mcn-
INo Country funcionou uma boate velo P(}r frevo!', fique na esqMÍna, pOl1 !bem montada, no princípio.· Com' um cinco minutos que seja, nUma horal i

som excelente e com a idijja d,e que de grande movimento. Só isto.
, tenllo de como deve ser uma boate,
nos trópicos:, quase ao ar-livre, per
to de um bOsque. A frequência era

feito'!· por associados e por isso can-

,'I
sou, Sempre as mesmas caras que

I faziam poses um pára O· outro (na
1:1 realiqade sabiam quanto. o outro ga-

nhava, quant'ls camisas, vestidos ou

grava,tas tinham).

�--------------------------------�--�--------------�------------.------������-=�=-�--��------��._�-����-------�,

O esclarecimento às de

clarações' do Di�etor do
TAC acrescenta' que "s�' o

TAC está' aberto, para que'
será necessário utilizar o
auditório da 'DOP? Ora,' a
direção do TAC está a se

defender .do que não fôra
acusada :'._' e 'a: imprensa
não conseguira ,provar o

contrário
.

...:_ 10gQ: '�ohclua
se, é uma defes�' �ohtra o
que, na verdade,' pod'eÍ-ià
ser a direção do TAC
acusada a qualquer mo-

mento.

·diante
Estamos" pois,

de um desencargo

I -

I

,

vá para a frente; você merece uma

Informações e, J!'.5Cl iç'ões - das 19 às 21 horas'.
CURSO DE MAD'\)REZA CONTINENTE

Depois a noite ganholi llÍsquerias,. posição Industrial de Jaraguá.

�eu sucesso.

Reserve hoje me�mo a sua vaga. Não va.cile;
�,J vida melhor!
'i 1
_, I] '.� I •

'I .',

, Grupo' 11rineu B'drr"!hausen -, J;streito

.,

�����������������������I
I 1

ilvana',"
Transpo'rtes e Repre'sentações Ltdà.

Matriz - Plor.iànópolis - R. da, COf,"córdia, 27 - Fone' 6'5'33

De Santa Cat<rrit1a I:ara todo o Brasil - C:::argas, Mudanças e encomendas

Rua João Pessoa, 1.450 - Fone 22'-17-50

CURITIB'A
'Rua Brasílio Uíberê, 235 -- Fone 23�0'6-78

SÃO PAULO
,

I

Rua Guaeanézia, 627 - Fone 2-92-19-25

rápidas para todo o Estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo

--------'_--- ... �------ ------� ..

,

_,

I,

I
,

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

divesc

Nota da Red<tçãCl:. O
EST.AD<i) publicou tão
somente 'as declarações do

Diretor do TAC, SI'. Luiz
.A\l,ve,s' . da Silva" a respeito
do critério que tem adota
do para. a cessão daquela
casa de : espetáeúles aos

grupos de teatro amador,
eomo , ag(i)Fa fai com as

declaraçêes do missivista .

Quanto à afirmação' do

representante de 'TECA de

q.ue ,"a, imprensai não con

seguirá provar (J cdntrá>tio",
fique sabendo qúe;' com, a.

put>1ica�ã(} da matéria em

questã.(),:' êste Jornal não

procurou provar coisa algu
ma, corno

: também .não o

prova: publieando 'a- versão

.·do, ,S!'. ,;Sérgio Líno , Mas,
Se porventura alguma coisa

restasse provada de tudo
íssô, ,é UI Iiberdade de ma

nifesta.ção do pe-nsámento
que ex-iste nestas páginas
e,:);Je, IJes'1!Ci}, a acolhida que

a' EM".M5€Y ,dá ao notreiá-
1'111 SõThre teatre -, amador
ou

'
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'êneros' Jornalistas têm programa Farmáçia� Delfim
'�:�':d::r para os próximos dias 27e 281��ic��tz. Centro
,.'.' '0 P�esidente tia' Federa· vinda do Ministro Marcus R'oberto Ehlke: e Carlos

'.o sanitarista G.enovêú",·. A:'Casa do Jorna�ista �e .ria da Universidade Fede-. rá cumprida uma série 'de 0< rieparta�ento Autôno· .çã6 das Indústrias do Esta· Vinícius Pratini de Morais. Alberto Schneider, vence-

cio Mattos,' niTet�í·' do" .'Santa Catarina já divulgou ral -de Santa Catarina.' atividades ua próxima quar- ,mo dé Saúde Pública "está '(to' de S'�nta Cataríha, Sr. da Jndústrja- e Comércio,' ó dores do. Concurso insti-

Departamento Autônomo
.' '.

é!' ,pogràtnaçâo a ser curn- A partir frâs .15. horas ta-feira, Às 8 horas está 'au�iilando a I Sub,Deleg�ti�·
.

'Ca,hbs� Cid Renaux.> infor- . que, realcaria ainda mais as tuído pelo. Serrel, referente

de Saúde Pública, está ,pÍ'ida.)�a,. Capital e em La- será instalada . ii ..

' Sessão marcada uma visita à cio
'

do: Departamerite: ·.dé Poli- �moi.;' M i'eunião do Conse- ,festividades alusivas fi indu-. 'o' um' Projeto de' Unidade

"alertando os eomecíantes :g.l.Tia' al�síva' a passagem do Preparatória, tendn., por Io-. dade de, Tubarão, incluin- . ria Federal e� ,S;il:t� Cata-
-.:

'lhó ':do :Sef'l�i. que r�cebeu gÍ'tr�ção·.· daquele Centro, i Volante 'de 'Treinamento

fara o cumprimento M: dis- 140\> aniversário de funda- cal o Cetre, .ern Itacorubi, do as instalações da Sotel-' '<ripa:' nas "blitz;"; :qÚi/· vem .: tel�f6hema do Vice,Presi�' marcada para agôsto. 'daquela entidade'.'.

para o cuini)r'ímento' d� dis- 'çãO:' da' Imprensa .Catarí- seguindo-se as reuniões das ca, oportunidade em que a . empreendendo iohn' estabele. dent'e' da Cd�f.edera,Ção Na- .. 'O professor A 1 c i d e s Na I;'e�r::ia.o .dó' Conselho

,

t
.

t <)6'" do Re 'nerise, ,.marcado para os comissões'e
·

...projeção de direção' da emprêsa home- ',d111ent9s farma..c�ü:ti�os e 'cioh�L 'da lJil-dúStria: Sr'. Abreu s- por sua vez. infor- 'Regional do.. Sesi : foi entre-

po!"· o nO'. ar .. ., .. ".... .
,

.

. "',
'

. . . "

' ,

.

. guIamento' .de Higiene do dias" 27'<28 do corrente. "slides". A· sessão. solene nageará os jornalistas com . hospitalares, visarrdo 'flséa..
"

i�If�'·)Málrmarin, � assinalan- mou
" que' a instalação do gue ao. Sr.'

..

Carlos Cid

Estado- de Santa Catarina, ,O" p!,ogram.a 'assinala para de abertura • -do encontro, �ln1 almôço. .jizàr. a venda " (k··iIi�diCa.
'

llo .0' itit�rêsse Clerho.nstrado 'Cenfr�' de
.

Trein;mento' Ren�ux uma .placa de Prata

que. obriga; á 'rotLilOçãó de ãs ,8. horas "da próxima têr- que reúne rh'ofisslonais .da > mentQ�" psfcoh:ópr��s. :'.Du. : Pel�.: 'Nlln}stro' :DeÜim' Neto, .. , Th:tif' ':d� Brusque . está..
. �fére(.ida: p�lo' Nllcl�o Re-

todos os .'ge.'he1'OS alimentí- ça:feir:�; na Capital. a C;D.. ,Ihlprensa :cte tod� o Esta-
,
Às 14 horas, está previs- ':r', a.'nt'� :IS "b trd <:',;'� :,' ;:" . :

. da' .Frizehda. em côrnparecer a�cançand.o .grande .. repe)·,·
. gional do: .Sesi de' .:1oinvil le.

,

.'
..

' .
. ','

' ,\O" ,a I a�, QS, agen· "'. , ..... ;, '" ... ,

.

.' ",
.

�
.....,

cios de q.uaiqüer natureza ·trega> ,de '

..
cr,edenciais na .' .. do, está mai-c,ada .'para .às· Jo o regresso à Laguna. . ., tes," da Polícia ,Fe'deràVt'

.

.,
", ,à.')'I1áug,uraçáp' .

Cio, Centro cl1��ãó� .. princHialmente';rtú . ,.iiltlsiva ao 'ji.lbiieu de Nata

expôstos.à 'v(!rida em'vasi· :Casa "db .,Jo!,nalista, segurn,;' 20 h9F)'s n.0 áuditóÍ'io ela onde ser'á inst�lada a ses.. " fCd d 'm' t",�iel1l ;':'de,';Ti�êinameTito 'Têxtil de :Nbrte;;e Nord@ste d6 ]"ais' da entiela4e'. :N� I'opor,um.
r . "1' s'e"a"s' 101130 a nt··'· C 1 '1 h"

. -' ,
.' -.,con�,�a o. oeu 'e'l1:a,ç,ao e'· .;"" .. :. ,.,: ,,: eJ"a SI

' d"'",·, '.' '.,' ... ', {," I
lhames, ou'' pacotes. Escla" . ç 9'

.
_. ",'. m. e r�· e esc e as. 2 oras sera sa·o plepária que examina·

. ,estoques em de:si�Ô,ato, c
. ·'

. .pf.usque., D'ISS� aIP:' .' o .'. ,on, e ',.Já . eXIste um Centro .... dade" o' Superinlen,.dente c o

. "ga de medálhas e títljlos de r.ealizado um ':]·antar. �a La.
.

.

,
.

'd
'-".' '. " "

. , .. ' "
.

. Oll! ,',. "1 " "d' TI .

•. • d' 1'1 :. .,.
. '.'

"d d
TeCe que. ,os produtos ·_en· .. ,

: .. ',' .

.

,:",� .

.

�-a e ,aproyara a Cartil : e .; .as rror.rrfas' �statri<íéJ.Í!�',qubh. ,:":,C/!ll:,Ó,S ,;01 ··��r�al;l�!. que. e, 'elfl'ame�tosemelhHntH" .Se�i. .sr;, Qsval o pe 1'0

,�.�:ra��:<�{�q�it���ac:::a� 'Y�1rirgbs :da. Imprensa ça,.
goa da Conctição..... �::v��:� ,�� i�:U:u�:�sãoés�! .'.��1�a:ra�:���e���b,;���t\�:��. :';.;�;?t�i��ib�.l���l.:�;�·���lé�;.. ,�I:e�e��:sm:. er:::i�ao·. �o�.:" ..����le:l:e,s·' :;'I��G:��:i.�:1.n o n�::.��

.

serão' a'p·reepdidos' e' an,ali· . úirine[isé':' a personalida·.' EM LAGUNA. RUi} frofessor Oswaldo ',eX'6�sso 04 c�,�:êf#� :'o.a·' irie. � i��is��,
. ,'a P9fsíb.ih.dade ela '.: �rêmi<i : "�os,'.' uhiversftáfiqs ;.

. �idente ,�a F:iesc ..

, sados. no','I:.abÓratói·io Ce�- 'de:s ;'esl�duais' ,e muilicipa'is;' Rodrigues Cabral. segtíin. ., . ,,' "..... , .. '�"...., _';';:-.;;"':'�-'--""'---:-_""".....,.�"'._,..�:'----�---'--'-'-'-�-'-�---"�'-'_:"-.-�--

trai
. do;Dé'pa�tamen:tó A; esttindó'�p�ogrilmado ainçla ", Na cidade �istóríca de . do·se, v��'itâ de cortesia �o

. dicação·. . Ao' ·,:Pa:;;P, :<cabe ':f',' ':.�. !, I ,.";'
.

, :Op·erã...::ô.·p'� a''.ir;;" r�l' ·d·l"a'· 2°·
, .. .

. . .
,

. �. ill.t�rIlit,��c:o é3tàt,>'d��i��nto .' ,_"
.

.
, ... "}\ . .' ti. ��. �:r;& .._0

tôrl'olno de .:-Stlúde P!ÍbÍica. � üm co.qpeteL
.

Às llh30m" ·Laguna. onele' há 140 anos Prefeito Saul Ulyss�'ia
.

.

�l" .',

"h
'_ '.. .,'. .���,,---'--'-'--'-":,-:>�-;----

,. �. '., ".'
'.

.

'os' c'oii'g�'��Sistãs. visiiarãi o' ._:_ no. dia 28 ..

'

de julho de
.

Baião. A- Sessão de 'Encer· _'.�.•. eg'-'I�'n'�dP,'o'�
le

..�o:·u'·as.".'p���le_'>Rad·�ern··.�.JOo·.�l'la' __ .' ,'� ,O .:: D�'P, :fl',tamen;to Regiô.-.
. ze

-. :in'bs' '.' é' Caiildtl, ,�'-:t�rr; Catúina", F j'e�c' spndo

P'
'

d',- "'..... .

.

Cai'n,pjis'�niyersitárió ga,' J831 - �:' Bl:igadeiio Jerô·' 'l�aJi;�l:ito, ,está marcadà para ..... ;: 1".' '

.. '''' : iS" '" ..> .. '

.

rale' do ,�esí"est� .proeeden. ,do.i;s ... f�l�..·O.·.� ..
;

.'
�

...�',el?r�.s...�.�.i�:.: '. ,·,réé�bid�, -<.��lo, ,.�.reSid�nte
I '.0 u.·çao:., "m' ..- "d d" .,. ..... '

"t' d' R' .' .

'

." . '. ,u;Jf!i:lwar,ao. :lio!.J .. :o,.... a)1pedo.-", ',' ',' .,' .'... -L .

; �,nll" a � ,a, c.onVi e. . tl il�' 'huno Fpal1ci�co ,Coelho �s 20 botas e será .'ofere· '..: ',c.. ' '.' •.. '" '.;.' , do a. <es,colJ1a.-� dos elemel!l". Canolllu�s, W.�I:l1.0: gsIíens:, ." �:l e.nj;ida:d�):· Sl�., carlos Çid

:, d�- ár:vof.El�': 'rhJt.i{e:râS· d'e 'M' I'n'::":"I�s"lro;'
,
,-'.

da'
.

faze'
,

11.\d· 'a" --'.,�; ·d·e·'I·m;.tií�s··'lo·.1 ;:'..::,P?r,:$.·. '

•.. q.·.·u.··,e.. c.o��oi.I\ê,fãO a J.,�- 'filho .. ';':Ocupa ':0 car'g'ó "de' : ',tetoria. dã Fiesc.ri;Testaram
,clima "t,eÍriperndo '.: '\{ota�, .

. " \ r !>f
. .

. " ..

"

.':' :•.
'

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

rPel.asliteamdas;' p]3:'oor,m�lJaar,gdr.:iiruo.U. I, tda0." :
.',

'..
.

-'

".
" O". ·,,'.·...·D···,ep' utad:.·o'.:'.·.;;;·.··.,.;.··w.�.·"i'llm'.a',.. ,·:','.�.·..SSq.;."eeu.,...·.�.;.�i ..:-

e

..;.·.�e!m·:...,n.·.dlJ.·c:.·ol.··.'I;a'ab;.. t.od,�.ioTQ.'a:�çta�e�I,·.�.·,tacmod..me.�.\ .'
'Co;;seU{eiro > Fis�ál dó Sin., i :��, seu Go\iêi·110·, :ressaltan·

'.

.

"�.' "'.. 'diCàl? :�de, �j�sse/e�; POSS1:�f�, >dO o pel;fe;t.�, e'��enuimen.
Serra, que .. u'·tl· lI'zaram. '3'8 Da.llarih.ol, da "A.':.f'e·na, is'o"I'I'� ."

..
'.' ,i

.

'," ,

' lllTI' , curso' ele apérfeiçoa,�" to havido 'entre a adminis·

. .

' , . "O. ;Et;l'ADO ..
'

.

,

'. 'rtÍ ""." ,.

hectares.' de·ntr.o' d� ptogra·
"

',' ,I
.

t
-

I

b'
.

cit.em em proll]l'n6ü1ll1ento' , , . , .-', me.nt'ó' de
. sóldag� '. J,acoh�, tração es.tadu�ll ,e o órgão

ma da Secretari� da Agfi:

q' u'e' e"X"por aço'es v·'a-o 'em'
'feito;;13 Câmai��":Fed�ral .'. ."o'.;op�.i·ãri(l/e�c,�l·hido·co. da·Silva., de.Jar'aguá. do,' 'representa.ti.vo da'indústria

,. '. '
. ,". , ..... ......., '.' ";mA "'Pa''d'r" a"o' 'em" Sant'a Ca"

.
'

.....Sl:Il.·... operário· da fi rm··' li . de Santa ."'atai·iria, naqLlêle
cultura.

.

Qs frúticultore.s
' providências dó..Ministro da

. v.'.
. , .', '.

_. .. "-

estão utiliz!IDd'o' 300, tóh'el'��
';, ',,:",' ,'I" I ", '.. / .�:

, '. ...' . ·Fazên'cÍa. Delfhjl:N_�Úo, �a�'p '. ,.' i�d)1i, 'iep�s�entfrá:'No �s,." MG.a�.?;�tó, S!!,- .' Induj·stria ..
'

�:: período."

das de coáetivos, 23 to�e.: .

.

a . ri:bel�ação das'" ,�o{as do '
"·,tado· rio ).>o·ncUl:sP' aclO 'omérclO. E cásac o e tem.'

,ladas de fertilizantes'. qui·'
f

;:�::ndo' �'�ntem 'na Esco. centando Declanroll o lV'll'nl'otr'o Del.
JmppstQ. de Cõnsumo ..:. aos ':". iàl.pi..�.<.•.�-Jllã, ..a�ebO�,'st·rO�el·àjsio·'l,fa.oQs a:s� .

on�e fQh01' Po�sui os Cur:�
.

PRORROGAÇÃO

micos e ruí! quilos de me. .' ..
' .

que "a utilização � municípios., saIient;n-do ser .�'. u sos ·1'WI.· 'ele Simplificaçâe:.
dicámentos :,contra praga's ·la , Süperiór ; de, Guerra é o: in-teligente dos recl:lrsos fim Neto que seria uma . está' uma medída indispen. .: pidos' do Sesi<Nácional'e d.o Tr�balho. c-urso de' Ra'

'1
'o Piretor da' Diyisão Jú·

que, eventualmente,. assó� , )vrÍl1Ís�ro' d,\! Fazenda deda· captados ;do. exterior per· "política obtusa deixar de' s'ável aQ bom 'ári'damento c

.

do: Jbi-.nal (,,O' Globo;;.
.

C'ionalização e" .MétCldos.$ rídica da Fiesc, .Sr. Raul

Iam os pomlltés. O eml;i�i'
..

�

,rol! q(te'.:nrtossás:, ·expo!'ta· mite, contu90, fazer. o de· utilizar nossa: capacidade e.quilíh�.io das .adillinistra. "'( 'Q ..\)p�l�áiiº. �,adrao Est�- .S::urso 'Intensivo' de P.ortu.. 'Pereira Caldas, está aler·

endimento eleman�làrá' ;Ú,h1 _.ções ,est�o ,�bem .
e' ..as reser' senvolv'imento, com 'menor ele 'endividamento no' exte· çõ�s"';�municipaís':" Na mes.

.

dual" rec'eberá ·,um· Prêrrüti guês' e' Matemática e Curso� tando aos. industriais. co·

financiamenÚ; do Banêó. -tl�. c"yas ,c,ambjais- do 'País eMão .saáÜício· '�nterno,
- ,ou se· rior, já' q.ue o capital ex· ma,' op-ortlínidade',' o parl<l'

:'de' ::Cr$.. 1 ..

' �Ú; e sêu s�·' �,d·e. P�icolo.gia· Aplicaela
t

..
no

'
.. merciários é' dirigentes ele

B "I d
.

d'
'. ";'d .' ".', .' ,eml bom nível". "

,

.

já, CO!],I, menor �aci-ifíci'o t:erno ajuda o País' d"'cres'" ," i... .

. .,
.

.

1,'plente...Ci·S SO.O.� íüém.· d� Tra.balho. A:ntônio Benedet,»
..
: . firmas' e empÍ'êsas. que foi

r<lSl. ª. 01' em,' e'.'. :,,,",, ',' ".' ,

.

ment'ar.· 'entre
.

outros pro,

Cr$ 282.000,0'0 "

e' jéo�t;it'�' :'. Di�s� 'JqÍ).� ',:!:I:I�'._,país po-' sociiü"; Ace)1tuou que "is-
.

ceI' IJ;1ais depri?ssa e j'á que 'J ble�as' "iigadôs à esfera
. '·diplb�flS .. e lYlaeas' referen· â�· 'Lauro' Muller. Trabalh ..i prorrogado até. o dia 25

com assistência' técnica; da," dê,' ·cI:es2et. 20in;-' ou, 'sem to é o que está 's�ndo feito disponlos de um esqLÍema �riblltátia, afirmou que os

.

tes .áo có�cu�s@::- As. des· na Cia, CabOl.'nífera' Bar�(1 de agôst9 o prazó para a

.. pq\qjimça ,extema", acres� no Brasil". adequado de amortizações". . ,E&ladós e os' mumcrplOs pe.sas tl,�' .t;r�n5.P·orie ·e e�. Branco há 14 anãs. casado",,' . entrada 'ein vigor do Livro

!��fj;�� ;S ,-;;'.' '. _ ,�:' ...,>:, ,.::, � c)p,ú'cjéin sucessivamente com

.

;tada ni} q'úa\labara, duran· � tem cinco filhos. � de' . Registro de Inspeção

_

.

_'"
'.

I" .i
•

• as':. iegl:lidas isenções,
.

que
te :.a:dáse .firt�d �do_'·cert..'lme; ,i: r dQ", Trabalho ....A, resolução

redlizem em têrmos reais
" serii�: �fer�cidas . pelos pa· VISITA t-. foi. tóhrada pelo Ministro

..
t

.

d' ,

'.

. troci)1adore;' d.a· Cáfupanha: <

.".' .•

' .�. _ do' Trabalho e PrevieleAncia'
.
as C? as tl Impô�to sôbre

.

a. 'circulação de Mercado àl) representantes Muni·'
.

,O' ·ex,Governad.or· Ivo Si'l-.... . ,Soéial,.. atJ;av�s dq Portaria
•

> ,,' d cipais.: .eséolhido.s,. sãó:. ,Pe,' ve,lra realizou "na últl'inaÍII' 3228., d,e'.·5"'cle ]'LII110 deAste
nas,. llJlpOn o·se .' urgente-

. ..

merite. u!Íra reâistrlbuição dro' Kmiecik. 'da :f�rma
> téi;ça:féira VIsita: .de � �orte·1!' ano: e' pu.blicada· no Diário

de �.l'eÍ1das';. Prúst &' irmão Ltda. Tra: !li;; à: :Fede'rãção d�s In(lús,_
.

O'fieial do, Estado do últi·

'.
balha ni!

é

empr�sa há qUli:r� tr'ia:s\' 'dô: Estado �e Santat . rri.o 'di{ 13.
.

'
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.

Sr. Wilma!: Dallanhol

formulou apêl0. também ao

Ministro Jarbas Passarinho.
da Educação, para' que se·

jam Hberaaos re<;lll'SOS
através daquela Pasta des·

'Únados' à c6nst�ução dr.
escolas e�' Santa Catarina.

..... ·-ES�
'SÃ() UNS
\JtRAlOORES.

.:",

t \ í

.....'\

"Tal providên<:ia se jústi·
fica conlO tim --nÔvo alento
às administraçõ�s' municio

pais, que assim poderão
dar prosseguimento à cons

trução de importarites obras

no setor

de ou'tra

inevitável
asseverou .

educ�cional, ql1e

forma sofrerão.
retardamento"

,

\..
,

.

. ,

, .

vem ,naugurar di� f
de TreinamentoTcxtil

Ex - interinos latem prova
para· serem promovi.dos

O Escritório da. Cetremfa
em Florianópqlis. comunica

que realizará. proya intei'

na para efeito. do requisi·
to de que trata o. artigo 72

d,o Decreto 53.480/64, re·
'. -

frente aos servidores ex·

interinos 'efetivad�1i nos

cargos �e Técnico. 'de COll··

tabili'dade' e arquivista, e'

relacionados no, Boletim do'
Pessoal n\> 615. de.8 de fe·

vereiro
I dê�te' ano.

"

As" provas "serão realiza·

das na dia 24. às 14 horas
.

n'a Delegacia 'da Receita

Federal e' dia 25 às 9 ho·

raso na mesmo local, prova ..

prática de datil'bgrafia pa·

ra àrqui:�ista. li

.

medida. é· decorrenteA

da 'aprQv,açao presidencial
ao parecer da Consultorill

Genl da. República. 1·076.
de 12 de outubro de 1970.
.segundo o qual OS servido·

reS efetivaelos sem concul"

soo deverão se

prova in terna

pe promoções.

submeter à

para efeito

...usa,europa,ori�nte e para �odo o brasil

,
. .:.

Se V. vai' pagú õ Impôsto de Renda, ou
se já descontou na \onte e vai receber o Cheque
de .Po·upança, aplique seus incentivos fiscais
do Decreto-Lei 157 no Fundo Catarinense de
I�l'jestiment��; b: õnic:o fundo fiscal de Santa

,

.

Catqrilia,' �

.

�. As .cotas' do fundo. valo�iza� em 300%,
'-0' patrimônio lÍ;quido cr'8sceu t20o/ó. E os

cotistas, 'que -eri:rm·�1.2,;31J agora, são 2,558,

'6 estãQ ll'1uito sa:tisfeitós.
Procure obter malares informaçôes na

sede ela Cia. Catê;lrineRse ou nas agências do
Ba'nco. 'dó Estado,

'.

SÃO PAULO (Central)
Av. Ipiranga. 28'2
r�ls, 25,-2568, 257-1125, 257·0477. '33·5803;·
35·5780 e 34·0231 .,

Embratur 211l/SP - CGC 60.885.o(j8/2 .

\
LAPA (urbana São Paulo)
�ua Cihcinato' Pompone�. 187
Te!.. 260-3795
Embratur 512/SP - CGC 60.885.068/6
LiBERO' BADARÓ (urbana São pauio)
Rua Liberol Badaró. 408
Te!.. 33-9366
Embratur 558/SP - CGC 60.885.068/7
BItASILIÁ
Av. W_l3 - Setor Comercial· Residencial Sul
Quadra 511 - Bloco A, n. 57.' salas 1 e 2
Plano jo'ilôto - Te!.: 42·4143
Embratur 25/DF - CGC 60.88�.068117
CAMPINAS

Rua Dr. Costa Aguiar, 700
Tels' 9·2667 e 8·4181

..

,Fundo Catarinênsé de ,Investimentos- D.L. 157
'.

,-

,{ admjnjstrado)�ela .)

.i

: �
,,- 3.·. elA 'CATAR'I�ENSE .'

II( CdDtTO. fiNANCIAMENTO E INYE5T1MÍlNTOS

'NTEO��NTE DO SUPORTE F'ilA�CE'�O '00 PROJETO CATARINENSE �E DES·'NVOLV'MENTO. ��
�4�' Rua' Imperador Pedro Il, 460 - 1 a. sobreloja

Telo.' 24·4370. 24-4346 e 24·4352
.

Embratur 39/PE .. CGC 6 0.88�68/13

. 'Embratur 41l6/Sf.- CGC 60.885.068/4

CURITIBA
·Rua. XV de Novembro, 45 • loja 2
Te!.: 22·IOHi .'

Émbratuz: 68/PR - CGC 60.885.068/5 \

RIO DE JANEIRO
'

Rua Visconde de Inhàúma, 134 ' si' 204 a 206'
Tels.: 243-5595. 223·3924 e 223-8444

.

Embratur 2J7/GB - CGC 60.885.068(3

'FLORiANÓPOLIS
SALVAD'Olt

Rua Miguel .C,!lmon, 459 - sala 104
Te!., 2·1304
Embratur 31/BA .- CGC 60.885.068/12

Praça. Pereira � Oliveira; 10'
Te!.. 1544 ,

Embratur 8/Se - CGC 60.885:068/11,
LON·DRIN,!\.
Av .. Paraná. 195
,Tá!.: 2·0700'
Embrat4r 73/PR - CGC 60.885.068/:10
�lARIN,GA
Av. BrasÍl. 3.837
Embratur H4/PR --,CGC 60:885.068/9

RECIFE ,TURISMO BRADESCO S.A,
Administração e' Servi�os.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Agenda econômica
,�ENADO NOS EUA MELHORA A

COT� �RASILEI�� DE �ÇÚC��
'I ..... �.' '.\

I

I; ..... .: ,
,

<D :B�asÚ melhorou 'su� posiçao no, mercado açuca-:

1'--"
_: ','

reiro, &is"'Estados Unic;lp;>" ao ,r�ceber um aumento de
52 168 toneladas D,'1. nova redistribuição de cotas apro
vad!j. .pela.. Comissão de Fin�nças do "Senano. norte-

ari1ericano:_" , 1
'

"" Com e,sse reajuste, � participaçij.q brasileira se

elevàrá« .a ,577 905 toneladas (3. partir de janeiro de
i., '1972,), A cota atual ,0-97.1) é de 5�5'581, sendo que- cêr

, "", ca de 50% já foram vendidas,' Anteríorrnente.: a C�
mara Federal dos EUA tinha aprovado uma cota de

. 525 7�7'. (

,-
,-

SíTUACÃO DA AMERICA LATINA,_. �. ,

,A América Latina em seu conjunto manteve I) vo

lume 'atual de suas' exportacões açv�áreiras ao merca

do noste-americano, mas sórnente seis países r�alizal
ram 'suas ,'lspirações de um aumento de suas cotas

no projeto de lei aprovado , pela Comissão Senatorial
ele Fínsncas.

,,� ;:;. '. Entre êstes cinco países" a Venezuela e o Panamá
� .. ," Sã'0 os mais favoreeídos. A Venezuela, com seu au-

/' l11�:n;to' imedi'at� de quase o dôbro de sua, 'quota
atual de 27 �19' toneladas, e l"anamá que se b-eneÍicia
rá em 1973 de um, 'iumento de fi 297 tonelad,'ls' sôbre

sua. Q;1,J,ota átuaI' de 404,06 toneladas, baseado nas esti
, nl9-th;á� do consumo e dos 'defi�its,

, )� � -

,
1

; Os outros que obtiveram vantag,ens são a Nic�J á,

g'ua, H,qiti e Hondur.as, com quotas superiores ·à mé·

di� de' .'suas' entr�gas dura-?te os últimos cinco, ano:s.
'

Ao mesmo tempo, Arg'entina, Equanor e Peru sofreram

diminuições t�nto em rela.ção, às atribuições da Cama

r8 d:e' DeJ;üt:>,clos cnpl0 à -,'ua Illédi,'l de entregas,
O pr?j�to da Comissão fixou 6 BO 000 tonéladas

p\<ra- os r-il'odutol'es, locais e 4 790 000 toneladas para os,

abast.ecedores estrangeiros, isto é, 'W11a SO)11a � global
de tI 200 000 tone'ladas por ano.

COMO' FiCARÁ
' ..

,

A di'stribuição das .cotas açUcal'éira,s Pl:!l",'i"os, :P"a,í
ses prodútores 'da América Latina aprovadá péla Co·
missão Senatorial 'de Fin�nç!i.s é ,'1' seg'uin�:
México !.', '": ' , ,I, , , , , ,', : , , , , .. , ... � ',',' c , , .' .;. c' ..
hépüblica PoniiQ-icana :'". ',' .. '" . , ,', . , , .'. :. _-', '.
Biasil

' ,., ,
' �

"P'ci::;':;' ;, ,'_:':' :,;" .

;':: '.' ';' i�""
,.. :,., . ,'": .. :. ;' .. ,

-
' ,

.....
�

"
'

' ' '

.

,,'
" ,(,REX'ÇAO, nQ BR4SIL'

éI,q c.pti de f0fneéimeFlto de â'cúcl'\r pa-

..... ,.( "T, �

D l�r.a,zo' "�e: financiáme,Í1to, çonforme ihformaçõ��
já divulgacl-a�, te de 20' ano.s e êa,rênci,'l dê cinco anos.

Embo�'a o'�.t�'tnaralti não. confirme � interêss�' soviéti60
'

incii�ou j-�,� d,u::::s ,sema_�a� Ul� �speC.i�l�s'ta em :;j��1..intos
da' Baci'a d�. pratá�' o',di'plonlâta�Si2iÍn-ho Nogueira, pa
ra sbrvJr co'rho. M�nistro:Co�selheiró ,dã Emqaixaqa do
Brasil' em Moscou-. "

, '
�

,. Há, dois meses.' o Embaixàdor' na União Soviética
\ '

S,r. rImar pen:t Marinho, passou ,'11g1lnS cli\,!s no Brasil,
tendEI' m'antidlll encontro' com o PresIdente Médici �o
,Pa:lácio do' Plan�lto, DesÉi'l audiência, especial p'a;tié:i
DOU o Ministro Máho Gibson,

. 1

'Erit1'e os paíS€s .. da América do SU,l, a:--União S:o�'
viçtica só não mrmtém rela:çoes diplomatas com· o Pa

.,' : ",Jagl!ai. .Ê' pOSS-ív,al, quê essas rela�ões se r�stahelecan;í
,

nWTI futuro próximo, caso se concretize a partiéjpaçãci
�oN:ietjca pa, cO!1strução de Sete Quedas. O projeto pa
\",R, o:, apro'mHamento energéqco c1,'1 usina decon:e ti�
um acôrdo bilateral entre o Brasil e o ,parag'\l8i.: Ó (]�v='
deverá imp,licar num consentimento· de u�a 'parte'� ii
iniciativa da, outra, no caso o fin,anciamento da, URSS:

JmLLS-�OYCE ' I\'IANl'ÉM
AcõRDOS COM BR;I\SIL

-. ;

,
\

, � '., '.,t I. ,

O g-érente-ger.al. ,de y.endas_da DivisãtL Irtdü>:t,riaJ e

Marítima" <;l'a 'Ro),ls I1oj;ce, '�r'-,d1l'istQpf._,;r �r�ston;' �a,-'
' __ ,_ ,

' nnptiu que, a �en!pr,êsa, atualmente sob o contl,'õ.lê' 'do
'. Govênjo iNglês. 'cumprirá o contr,'1to de fornecimento

ele turbinas a gás para fragat�s da Marinha de Guerra
Brasileira.

o �ST�:pp, �I01'i�P�POIi$�'44jn�-tj..f" 2t d" j'lI�o .� 19'11 - :p��. 4
!

•

� 1 ,-
•

,
'

" •
" ,� \ J

•

o I arle a e necessarla
, •

?-90 ,894
iS!! 874"

' No· princlPlO era tôsca -,ponte de ção que já vem prestando assinalados tuindo-o por· alguma' construç.''i0 qu�

'577 9.05 4esembàÍque. -Madeira., Então O põr� ser.viços ao d�senvolvimento dd tu:ris- meJhor se h,arrnonize com o' nõvp ',pa-
391 339'

to '.de' Fl:o'ria,nópolis era ai�dà movi- mo' ·em Santa C,�tarina, havendo gan· norania estético que há <ie situar Flo-

79 0114
.' �e�tadõ: :paqu:e;,s ,e duguei�ós" n,íi, je�do invejável coFlceito dentro é fo- rianópolis entre as, mais modernas'-�

!1i7, 062 'biQnai�' 'e 'suhamé�canos. Depois, os Ta do país bel�s capital brasileira. O Prefeito
t1' ',) '0 tl'�nspGrtes "rodoviários 'foram, pOUGO 'Florianópolis precisa 'de empre· Arí Oliveira não' perdeu a vez: eu-

i4 217 • ·'poucó·,' substitüindo 'os' maritimos.' endimentos assim originais, que lhe frentou o problema, çiando co11tinui-'

'-Sl Ó47, :�f.'�<?ti:t'0r�ãveis � paquet�s ;cecÍeram a, dêem re,'llce ao ambiente físico-geo- dade às providências, que preli,Íninar-
'[19,83:'> ,'i �rM�Iê�cia_' dos viaJ��tes aos' l.igei- gráfico de que foi dotada pela 'Na- mente se exigiam, até que pôde l�e,
4Ó 40R

. ros, av�o:s, ,progresSIV,'lmente' maIOres ',tureza. É evidente que a m1tiga Des- mover para s'8inpre o ,monstrengo.
43 964 e ,maiS' rápidos e cômodos. O Mira- têrro está despindo as vestes: c0lp, Uma. emprêsa de turismo, habilitada

Mar, 'p0r' �\1a ':ez, ,,�anhOU construçã'o niais e procura abrir espaço ao SÓl, moral e financeiramente, assl!-núr� -dt;s: papéís mais, b'(lratos dó Merc;ado.
"pova".,<le, ,c�men�o, e' :�e tran&fOrmav,a ,alargando as SutlS i1.las, modeÍ'�- a� responsaqilidllde&",de, ,consfrl.J,Í,r.::-�j� � ��:,.,�.,.. " v" .

' '�"';'.""', ,.
- > ';""

'

'em, 'p,ont,o,'de . telitliõe&" nas ,tardes' de zando. as, s,uas 'p' raças", e, i"uend'" 'aos melhor e' mais' es·"'t'·'ic"a"" Q'"'1'a:;.', ,t·I;;::'p"I,,� , . ' ::f1ári.< �, ,.l\,,.,;�!f,$,, ��< indiça,
�

b 'C..I � < '-. t,l:c; 'J. � _,�, .,I-ioI!i·jt>.';'��"1;"oII<\jIoO-." -__ ';4"",
_

\i" .. ,'t"I�,," >��"'., .j1,tV:�,

6 4,94 vtl,rão., Mas �pS0 ;tamb�n--'_, passC!tl, e o cé.us .
os ��l!-S, Jffionumen;tais edific,ios. , ,A Emp-rê,sa >Hç)lzmann' 'çe;tamenti' ��,�'

O �i�'a�Mar s,e c<-?pverteu. em in�i:;téticO ,n,UlT\a ,elóqüente, afj-r�ação.' de cll.P�= trará, ex,c..elen:tç�, ,�ProP9&i:tos, ,çiispÓsta
logrl;ldouto raramente freqüeh�'3,d,ot,: c,içlaçl,é, Pa::r;,a 'q", pn;íp,rio cr:esciment'o a colao,orar' na.-intênçãõ ,géral' de

i "

< ,l,
. �I� pl;'Qgréssõ:_ )'_ .j L-�;

-

,': \ '�'\� ;transfórmar' Florjanópolis 'nurha au-
, ,Ágora, ,finalmente" a ,Prefeitura" é\?_ ':

'

;: ,Essa -:?-tividáde, da·�Prefei�ura· .p�l'a
'

; têntiç�' 'cidade 'de turisJ;I1D, ': 'integl'�
bédientne ao sôpro renovador q-ue\o' �tua1iza'r, á" fiÊionomia citadina, ,qr-,. -"da' pelo resultad0" ,dd:', trãba-th'o' db
B�'éfeito ,Úí; Oliv;éi-ra . desfechóu >�a

'

rancàndo'.a 'ao 'p?-�pad�Q' de l',ua� t�r.�. ho;'neIlf� de 'jniciati;v�,' 'aliado ,'à ,incolU�
çida,de,_ , parêe-e: que 'uma Emprêsà ;�e· t;uosas e cásà,rio: :vulgar" en�ontr,i' as�

, Parável' ',beleza n�t�ral dá \c�dãde-
TúrislNp-, diz�sê ,que. a· Holzmann-; .val" sim corresp,ondênciã na iill_eiativa eÍrt- ilhoà,".

,"
',: "

,

trânsfoI'Ín,'ll' -o' ,antigo Mira-Mar: 'erp' presari�l;' CJ:{ie 'c�Íljl,Íga'" esf�l:çOS aos ,,(Qüe� ve�ham, outras ,e_ 'militàs 'deS-
!'}gO?' m�is" cómpaÜyel 66m o, 'e'sfõrço ,dç>s governo� para ap�ssir' 'o dêsen- sàs contr�buiQÕé;," às ,'q�'li.s· Floriahó-

, ,�!úbel_eúi.dh( '. da�: Gap'italJ y'isando a vOlvimento' da Capit;l;1,l dG 'Estadb. polis, pela simpatia' de sua gerítf3 e
explàr�lo 'c'o,m àtrações' turísti.cas. O Mira-Mar está a reclamar' rnn, p'ela nobreza'de sua sociedàde, s�bê--
::_),_ );Iilp!,"êsa' J:10ízl�ann possui cre- administradol: de' �;ais' alta �isãô ur- .rã pre'stár' lÍ'oa 'acólhida e vaÍíoso

cHmcf�is: �\!;ra ,tiritg,: 'é uma organiza- banística,: qu'êi o 'rei'úova daí{, .sUbsti- .jlPb!'Õ.,
4

: i /- ; .� l�' r �>" ,t
.

� �
�

'..
.:�' .' ..

-

1

" 'Então, o' sujéito
.

resolve fazer esta o diálogo abaixo, que, por ser 100%
'coisa, simplê"S ,e ,s�tutar 'qtfe é v�ajar imaginário é 100% real:

,

com à fàmília.. 'Pega a -mulher, os - Os garôtos estão com quem?
'dois 'molequés, um 'dinheirinho que Comigo.
'depois vaf fazer falta -, mas isso é, Têm autorização?
dep<:\Ís - e se !llanda. De quem?
, Antigamente erà assim, Hoje não é Do Juiz de Menores'?

111,'lis. Antes de iniciar a viagem pró- Não.

priámente 'dita, tnulta viage� há que Então não - podem ,prossegtJ.ir
ser feita por causa dos mol1eques. viagem.
Uma vez já disse o poeta: "filhos, Têm minha autorização, essa é
melhor hão tê-los" _ e essa amarga ·bôa! Eu é que sou o p,ai!
cóns'�atação, na ,v.éspera da vi,ag'em, _:_ Sem' autorização do Juiz, nada
fica' écoarido na' mente de quem pre- feito, ' .

f·

tendia. 'empre3ndê-la da maneira - Como assim? Aqui está a mãe,
mais singela -,--' arrw.u!tndo malas, eu sou o pai, o qúe ,é que está fat-

compr'<yrdo passagen(3' e chegando ao tando?
I� ,

embarque-' ng 'hora marcad,'1.,
.

O serllor prova?
Hoje, ,mesmo que:' o menor < viaje _, O quê?

'acompi}uhatio de pai � _mãe, neces- - Que é o pai?
sita de uma" autoriz'ircão do Juiz de (Nessa altura, as reações são dife-
l'v;I�n�!,e's ___:_- o que, n; mínimo, é um ,rentes; há os que parteIT) p,'i�� ,cs�m.a
disp�rá:ie. E o que é. pior, a exigên�, d0, agente' ,às cegas, distribuindo,bo-"
cia "�, cUI1}.prid'l � rÍsca nesta' coma!':". fetões e

o acabam ,'a viagem ,ri�, D1s-
'

.

ca', m4s ��oraçld naqueÍa, e o fiscal'\, trito; há 'os que engolem "em s'êco" é
'

!iH,dá ,úm jeitinho' e acólá' e�gfdssa, :' admitem que n,ã,o p'rovaht flad� ,por
El, 'à ':emprêsà transpürtadóra fica 'co-' falta dle docum�liltos; ,há 'os q.ue nãO,"
niveilte numa esc.'lla mas denUncia 0,,'" perdem o bom humor e chamam' a
tnenor na s�eguinte' - o cáos. mulher. como segue).
Vários" ámigos .atravessaram emer';__,

'
- Minha fill;l,a ,9: agente aqui está

\
'

'J
' '" g:ências l?or camsa, da J?,ova determi-,' ,,,àuvidando. da sua, fide)idade, conju,'

O ",' ri t 't'· '
.';

'd 'Al
. ',Bac.c'ão (será, ,porta,ria?, -','L,ei? Decreto ," irai'_' quer sapel�" se eu '_pr()vo' que, "", .",1'. ",'res on -, es 'eve reunI o CQn� 0,', ,I1U- �

t" 1
.

d' M 'I _, G
'

d' f'
' LeI? -Ato Complemeat;u:'» e sail'am' os, filhos são meu's.

"
.

r:HJ ,élE o a 1 ,ann 1,<\, ,.ce' u�rra, quan o, rea um,ou d '
, ., •

" ,

propósito' da emprêsa em, cumprir o contrato c: inclu-
ligei:mmente felidos pela . d>ensa - .Âbsolutal1lente corta o fis-

"

_ swe�, rE:<))izar novos n'égócjos no Brasil. Do prog':rama
obtusidade de quem vela--'pelo seu caL Elu quero é um documento' que

do. SI',"Pl'est,on' constam ainda contatos com autorida- cumprimento. ,_Dessas histórias extraí prove que o garôto é filho do casal.

eles eh marinha mercante e an�laclores rmcionais, no

mesmo se�tido,
'

A irr,strit� solidiJri,déldtt e incen
didOn.' ,al?,i, :que GS P.aí�es lat'ino.am,- ,

fi_c�n;s tê'm ��dq �I?, 'rasil, atr�vés' dos
elioíl0!l0s qu, q Chanceler G,ibson ,Bar

�O,Sil 'Vem mantendo nesse �u giro
p,lijI �mérici! Cent.r�l, se constitui em

mais ,
uma elemonstrilç�o do qUilnto ijln

clou: c�rto o Presidente 'da Repúbl iCil
'0' fi�il;- em 280 milhas o limite do nesse

":lar t�rl"Ít.ori'à�. 'A 'medida rep-ercutiu
favo,ravelment�' ert:l� tôdils, as nações Ia·

tino·americanas, Ill�itas das quais têm

ex.atament, nas" águas marinhas, uma

de sua, maieres fontes 'de renda.
'

Hoje todos 'o� brasileiros estão

cónscienfes de q'ue '-s'sa decisão do Go·
'Vêrno, veio, antes de tudo, atender a

uma exi!'lê�cia não' slÍ -do' nosso' desen
volvimen't. com� ,da própria soberania

"
'

nacional. A agréssividilde com que o

Brasil hoje s� lança à exploração das

potencialidades econômicas dos ;ecur.
sos maril1ho� de que dispõe, enfrimtando
com ,xtrema lucidez o problema da ali·

mentilção: busc;ando extrair do mar con

sí�erável parcela' 'dos recursos que �os
tornárão U", País ,verdadeiramente gran

ele, enct",tra na ampliação no mar tl'r·

ri,tori.al valiosa, contribuição 410 cum
primt>nto �,sse notável programa.

nosso litoral, que 'chega a atingir di- ':

mensões) verdadeiram,nte c;ontine-ntais,'
estav, �, exigir que o �rasil tomasse a�
precauções que se faziam necessárias,
tanto do ponto de vist,a econômic� co.

mo do estratégico.
As nossas ambições nó plano inter

nacional, embora repudiem frontalmen'te
qualquer insinuação de arranhar aso:
ber'ania das demais naçÕes ou de mal
ferir 'as relações de tradicional amizade
mantidas tom os países irmãos, el;lcon
tram perfeito respaldo na decisão de

ampliar as águas territoriai's, previdên
cia aliás já tomada anteriormente por

\ outros' países. do c;ontinente americano.
A medida brasileira, portanto, [amais
poderia ser �ncarada co';'o �ina atitu.

A expansão da indústria pesqueira
no Brilsil, estimulada pelos irlcentivo�
fiscais a,plicados através da Sude'pe,
abriu para o nosso País uma n;)v9l e

ampla fonte de captação de recursos.

capaz de suprir o mercado nacional e,

num processo já em plena expansão,
passarmos a conquistar cada vez mais

o mercado ,externo, que se oferece em
ex cefe-ntes condições de r,eceber grande
parte, dia nossa produção. A iniciativa,

privada, que através dos incentivos seno

tlu-se plenamente encorajada em inves
tir na indústria .da pesca, cons.titui hoje
uma das grand'es perspectivas de potên
cía econômica �e que dispomos para'
edificarmos o' futuro no C!ual finalmente
conseguimos ingressar.

de de desapreço em relação a outras
Por outro lado, não eram pOUC41S as nações. O seu sentido, tal como dev,

ve:4es em )que barcos pesqueiros. de ser compreendido, é essencialmente pa.
outras naçÕeS vinham ter, às costas bra· triótico, yoltado exclusivamente para os

sileiras ,para daqui levar o peseado n41- iJ,terêsses do Brasil' que 05 brasHeiros
cioi,al, 'subtraindo Recursos dos nossos nesta hora estão const�uindo.
mares,' com sensíveis prejuízos, para ,as cj apoio_' geral dado por todos o�
indústrias de pesca brasileiris, qú�' so- brasileiros e agora pelos países latino.
mente agora começam, a se aparel,har americanos se c;onstitui na certe� d�'
modernamente, éapacitando'S' 41 tornar' qüe estamos, tri'lhan.do o caminho acer·

mais rentável o aproveitamento dó'- s�� tado, q-u. ,nos le,vará ao desénvolvimen-
trabalho, ,Álém gisso, a imensidão do to que todos almejamos,

'

� • '" \.._
<','

\

.' •
-

, .

, ;

'- ,',
�. deS8lRpârados·

_ E que docume�to é êsse? O gu
ri têm aí carteirlnha de estudante,
mas o senhor diz que não serve. E

certidão de I\'lscimento?
- Também, não serve. C0I;l10 é que

>eu vou saber se o garôto é o mes

lÚO da certidão, se não há fotogra'
fia?

"

O que é que serve, então?
A autorização do Juiz de Meno

re�.,
- E onde é' que 'elf consigo isti'l,

a esta hora?'
_:_ Há um plantão. lá' na Barra

Funda, na esguina d,'l. Boca do Má':
to, '-logo depois de quen'l passa á Bo-
ca do Lixo.

Nêsse local, segundo 0', t,estemunho
insuspeita-do dos' amigos, há um fun'
cionano que vai preenchendo,' as
,,'autorizações" 'sem sequer encarar os

suplicanteS, sem exigir um único do-
éwnento!

'

., \ ,

.' Se' os alJligos de que f,'llo se €xone-
"

rp.ram ·l1on'r.adal\lente da obrigação, ,o
"mesmo não pode' ser dito do cida"

_dá?' que (i�Prlo;i'p:va ,a0',filhO, mOleque
vivíssi.mo. às çiuas da manhã, na es-

'tição rodoviária de São Paulo:
- Meu. filho, por ,'l.m0i· de Deus,

_ por que é que você foi dizer que eu

,não, era seu pai? Nós vamos perder
"êss� 0riíJ5Ú.S por, causa 'disso! Vá lá

gOl' ,favor, e diga pa,ra o fiscal qU�
você estava brincando,., Isso é coi
sa que se faç.q com o seu pai!'

Paulo ,da Cosia Ramos

C,O'LUR'Â:' DE MAURICIO
( .'. I

CIButARES'
�SS�'Mm' 'EM PAUTA

e-,� a�h, qu, ,fl)do mu�4o s�� qué sempre eensi
; d;rei �s "çÕ;eS'�; p�,'f�aB�S "c;omo integranfes do

gru��.. 'd,e' �ap'is, "ÍTI�i'�' 'I'�bres' ,d'� todo o nosso Mer·

c��o e, SOb:' o' �nfocf�. d� inves�idor, do� c;apazes de
o' " .....' ,

Ihe� prl)p:Órqcma.r "re,ntabi-lid�cles as ;"ais satisfatórias.'
,
,', No ;1no' p,a��a�; qlÚlrido todo mundo anqava desi

'I,u�ido com, ��á ínsign_ifi�;ln'te redu�ão dos dividendos
,an�ilis � i�sustado ,�9.:n a massa de ações or.dinárias

,de posse 'dos Estados e do� 'Municípios, eu insistia, até
, r'

-

i exaustão que IS �es ,da P!!,trobrás, sobretudo ar

ordiniÍri�s, ,erin;1 dos p-apéis mais fávoráveis que exis

.liam pari a' cempra, E, ao' qÚe os fa.tos indicaram, essa
,

.:

i'O�S41" p_er�ectiv41 nãe
, est,ava errada • realmente as

,ações 'da Petl--obrás (partiou�rment. as ordinárias) ·fo.

rsm das mais 'val��izadas de ja�eir� para c�, propo-r

cionando· excelentes lucres aos que - como eu: - con-
" \

� -
, ,

fiavam no papel.
'

1;' 41gora temos a, grande satisfação de ver que essa

confiança 'c;ontihuada não 'foi ini�stific;ada; ii distri-
, ,

'

buição dé vma bonific!,ção de 20%, a c;hamada de 20%

d� ca�it�'- nôv� den!ro dos' tip�s de ações possufdas e

de m�is, 2% só em ações, preferendais: é uma dedsão

muito boa • que tende da "melhor forma possível os

interêsses' dos in�esHd,ores.·
Em ·pr.imei,ro 'lugar, uma remuneração de 42%

,(porque, � 'chamacÚ d. Pe!robrás sem ágio corresponde,
r

" 1
-

c "�; <_ !...' "', •

na, prá�jca. ,a, ",ma' bonifica.ção) é mais do que satis-

',f41t4r.ia, ,�es'�o'� ��a . '�s, i'';v�tjdof-es ma is ex'i�tes.. .' �

:

Não - tem' Q __J'1.e"or cabimento o ,qve ouço por' àí, de

q-ue 'por ter' ,�st� ou 'a!luel*,��prêsa distribuído bonifi·
• -..', •

" • �" « )

. ,caçõe� 'm"ih:� '$uper;iores a essas, ,ii PetrobM ficaria em

�'o�ição',: d�sfa:vo�ávei ciiá'rite des;�s emprêsas pródigas.
, EI,'-��mpr� di���,' e' i,�'siste, �ue um� bonificação- grande
'de �.ma açio �edí�re 'é sempre menos -favoráv�1 do

Jl;u. uma"ttenifi�àçãod!m)ável, dé, um grande papel. O

�ue 'impe�ta, '�o' c�$o', 'é � 'vator' inttínseco do 'que o

�í.on:i�tà '�tá:: ���n� :e '�ão o percentual de ilcrés.
�. v ,_��_.

•

,

.c i",e; ,q� c
,sê ,encM õs, 'o�hos do�, tólos.

,

" >'A c;hamada' de' 211-/0, e.xclusiv,ame-nte em ações pre·

��en�iais nãÓ 'pode', ��' 'cons'i�radã como a condu'

são 'eà� �cf�; , pa'�m,e,.,:i$to; '�im, o início de um pro-
� �

I ....

é�so ':no, fim tf.e. '"ual 'estana .0 ol)jetivo de reduzir -

'�ais' � mi!O!l5 wblif.nc;í�'hnente --'-�o injustificado di·

��n,dal '�e. ,,,I-��� exis'f';"'t. h�ie entre as ações pre·

,h�4mc;�,i� .tÍo�iíl�!!��S' ,.',15 ,ordill,árias.' ta",bérn nomi.
"

",
-

__ . '. ",.

Il,ativ'às. CO,m isto':'cc_em':1 �finj-ção dessa p,osíção, avulta

sendo

reagiu exáta.

E note-se que;
mformação es

,tranh� , '�'que:� a�_is, E�ta,dÍ)s,' esfarijim se preparando
,

para' ,a venda de g:rand�s lótes ,cf açóe� �rdinárias, o que

�altando uma

de c;ontornar, ii

ofu� ,via-gem, iri-lpr�vistà, urgentá e in�iável a

Pe�nàmbuto, im-pediu.s� d. c�mparecer à Assembléia

L�islâtiva iii. Gu�n41batà - na quarta feira -, para

pr�féti� "m� �ãlêstra sôbre Mercado de Capitais. Invo-

.untari�mê'nté, criei c;om isto uma situação inc;om�da

párà meu, il���� .inig, oe�tad� Rubens Doura,do, pelo
q�e "" f,ênitenciQ. ag�a! de públic;o,

x x x

T "E,!ll P�rnamb\lcQ,' junto c;Om diretores das Cor

McJrçello' Leite, 8:arbosa, Bra'nt Ribeiro e Del·

: m�n,�.- visi't�;';os ,,'s',jnstaláçôes da ASA uma ,das grano

#5 '����ê'sÍls,:,iinpra�t�i, � !>ase de in�ntivos fi�c;ais
, �,

'

'� '. I

,e ci(� agora esta .'pdféndendo busc;ar recursos no' mero

, ��do lde �ou��nça' ,'Ii.tr.: ! ,

\ I\..' •

'

Stoc;k

entre ãs

-, �b o pÓ�tõ, de ,'Íi�t�, ,e�clu;ivo dos hlvestidores,
a,�h&, que ,�, d,eclaraç'�s do Diretor, Geral do Departa·

_
I
.)' t ...) �

,

Inento dé "odbs � Via Nave9.1veis, de que os portos
dó Páís sêrão transfórmâdos 'em so�iedades de ec;ono,

. . .�.'.!"
I � ,.,!;.".,

mlil mlxta com. controle' aelon'ano CfO Estado, são a�
\

• � ",
'

- ,
.' <'

� ;{
,

mais favoráveis',po.ssív�is. ,Basta se olhar para a posi,

ção nas Bôl�ás dD; pjp�is' da�' e�pt.êsas �ob c;ontrôle do

Govêrno.

Maurício Cibulares
,
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DeputadO pede na Câmara trecho Lages-Florianópolis da BR�282
o deputada Díb Cherem tez pronunciamento na
,

t
-

do tre-
tribuna C\a Oârnara reivindicando a cons ruçao '

cho Lages-Florianópolis d� BR-282.

Disse 0 parlamentnar:
"Senhor Presídentne, Srs. Deputa,dos, acabo, de .1'08-

ceber.' expediente da Associação Comercial de Flol'la-

I nópolís expressando sua firme posição em defesa da

necessidade da urgente implantação e conclusão da

BR-282, 'no trecho que une Lages à Capital do Estado.

, O Presidente da ,/\ssQciação Comercial, Sr. Ody
,

Varella, ressalta em seu expediente:
_ ;'Entendémos de vital importância ao desenvolvi

mento . do Estado e de sua Capital dar prioridade a

BR�282, respeitando e mantido o seu atual traçado".

"Vimos,' mais, solicitar a ,Vossa Excelência, como

nosso 'representante, defenda a BR-282, ,a' fim de .que,

m�niidos a prioridade de execução e traçado de La-
,

. I

ges a Florianópolis, possamos acompanhar, Integrados, I
o prog-resso' do nosso Estado' e do Br,asil".

:E:m recente pronunciamento I que 'proferi da tri

,buIla da Câmarà Federal, no mês de abril próximo
passado, analisando o sistema rodoviário catarinense e

tôdas as'. suas implícações SÓCio-econômicas, defendi

com, veemência a implantação da BR-282, trecho La

ges-Florianópolis.

Repito, neste momento, aquelas afirmações:

"B.R-282, a, principal I;)��rada .catarinense, verd,a:
deira rodovia de integração, como a denominou o sau

doso Presidente Costa e Silva, que parte de São Mi

guel do Oeste, nos limites com a Argentina, atravessa
a riol,!, região de Chapecó, Xanxerê, Joaçaba, Campos
Novos, Curitibanos, Lages, Bom Retiro Alfredo Wag
ner, �anc�o QueiInado; Santo Amaro da Imperatriz e

Palhoça, terminando em Plcríanõpqlís. O Ministro

Gervásio Luz

BL,UMEIAU I &- GENJE & COISAS

MÓVEIS" Só COWNIAL - Míriam Santos de

, rv.teMâ;, que é realmente excelente professôra de de

senhá" no Colégio. Pedro II, mulher do confrade Na

gel' Milton de Mello, vai estrear no comércio: Diri
girái� loja "A Colonial", juntamente com Irmeu

Z�pperer e Marcos Weihermann. O estabelecimento,
a inaugurar neste fim de mês,' revenderá, com' ex
clusívídade, artísticos móveis estilo colonial, obras

primas das indústrias Ziprinho,W eihermann oe Ar

'terama, de São Bento qo Sul. li loja, uma das prí.
meíras a, batizar o prédio George Buatím, esquina
da, Nereu com a Paraná, estenderá seus artigos a

preços de fábric,'it. �. mais: vai abafar pelo que .de
nôvo, tem a: oferecer:

QUANDO SETEMBRO VIE;R - O slogan
" já cansou. T9da'Vi� p !,)XJ}Zb ....�nyn<?iact.,Q". �a:):� ._?

.

J/I 'parecer final da "COMISSAO PROCESSA'N,T�,
da denúncia 'contra o prefeito Evelásio Vieira. . Até

lá, prosseguirão os prós e contras, No compasso do

dísse-me-dísse. .. Na justiça de Camboriú, começa

{1 .correr o processo, contra o Prefeito Ghislandi, de

I,manGiado pelo vereador Delatore,
I.' i

PICARETAGEM - Nesta hora em que se fala ....

. em. indústria do ensino, vale registrar esta. Nos últi

mos' dias de junho, aportavam em Blumenau, uns

lO, estudantes paulistas. Vinham prestar, exames de

madureza; por aquêles dias, num tal de Colégio Ca

tarínense, aqui da cidade. Os môços haviam caído

no conto. Inscreveram-se num escritório da capital.
paulista, perderam dinheiro, exames. A data para
as, inscrições das verdadeiras provas (terminadas

terça, feira, dia 20) se esgotara . t :

TUDO &, TODOS

)

.:_ Associação Artex, Social e Esportiva empossou
nova, diretoria, constituída por empregados da em

prêsa, No ato, os irmãos Carlos Curt, 'Julio e Nor-

berto Ingo .Zadrozny, "

'

- Ministro Andreazza anunciando aplicações
de 3 milhões e 600 mil cruzeiros nos portos catarí

nens�s. Itaj,aí, um d()s beneÍiciàdos, em dragagem,
acostagem e aparelhamento.

padre Edwirio ('Frieder'ichs, com, possíbílídades
.de retornar a Blumenau para, ministrar um 'curso

� sõbre parapsícología, Agradou' sua palestra na pro
moção "Um papo avançado", dos júniors do Carlos
GOmes.

- 13 de agõsto, reunião dos IpreSidentes das 'As
sembléias do Rio Grande, Paraná, são

/

Paulo e "aua-
�

.

nabara, Será no balneário de Camboriu, segundo in-

forme do deputada Nelson Pedrini.
' t

_ Júlio Cesa!, prefeito de Itajaí, ,mantendo con

tatos. com o IBC. Quer aume�to da quota de expor

tação de café pelo pôrto.
. '� Rbtary daqUela cidade empossou nOV'/1 ,dire

toria. Jornalista Abdon Fóes, fundador do "Jornal do
Povo" é o nôvo presidente.

- Viajou para a Europa o diretor dá Cia. Co·

rneJ::ci,al SChrader, Lothar Schmidt. Permanecerá no'
Velho' Mu�do dois meses ·e'meio.

_. Marcia de Windsor; à Flavio Cavalcanti bra
sileira, segundo Ziraldo, na lista das cafonérrimas.·
do Beta. Confere com a coluI4a. Vide ediçâo de 4

,
dêste.

- 'Continua.)' firmé. o jornal "O Brasão",' dos
I

mestres e alunos do Pedro II� Muitos acompanhando ,

a novela "A última 'pm:ta,J, de Luiz' Emm€rich.
- Está chegando a hora. Dia 24,. sábftdo, provar

vinhos em festiyal do ct!to produto, em Rodeio. Quem
bolou e promove: os contadorandos 71 do' COlégiO
Mário Locatelli. "

'

- Ins_péci�na o 1.0/23.0 Regimento de Inf�lltá
rià, o general de divisão Airton Pereira Tourinhoj
Comandante cl,a 5.a Região Militar: Em sua carreira

de�ta�a-se o cargo de chefe do gabinete avançad�
do Ministro Marechal Denis, ,em Brasília.

- De domil1go ao dia 2 ,de, agôsto, em J,aI'ag�á,
do _Sul, XIII EXIJA. Exposição agro-pecuária que

r esta na agencIa. do governador Colombo.

, I

Andr�azza está anunoíando . a liberação de recursos -catal�fnense l1,a Câmara Federal, aludir uma vez mais

da ordem de cinquenta milhões de cruzeiros para la ao extraordinário sentido \ que a BR-282 representa pa-

paVimentação do trecho Campos Novos-Joaçaba-SãO ra a economía do Estado e, em particular para as re-

Miguel do Oeste, providência que merece apoio de _giões do litoral e da serra, Aplaudi, com muito entu-
,

.

todos os catarinenses. � Entretanto, ent�n�o .que S,! siasmo, a inauguração a que procedeu o Exmo .Sr,

�a., deveria {1dotar a primeira medida para a ím- Presidente da República da BR-I01,. de Curitiba a

plantação do trecho Lages-Ploríanópolãs, que levará a Florianópolis, com extensão de 280 quilômetros. Re-

c'imensa produção da regíãa de oeste e do Vale do Rio jubilei-me com a notícia de qÚe até o final do ano a

mÍll Peixe, para QS centros consumidores do litor�l; mencionada estrada estará concluída até a cidade. de

,além de recuperara uma, grande parte da regíâcser- Pôrto Alegre dando um sentido direfente à política
rana, runcíonando como verdadeira espinha dorsal do turística do Piais, uma vez que proporcionará um ínter- ,

sistema rodoviário catariraense". câmbio maior com os nossos vizinhos do Uruguai e

Ainda mais recenltemente, tive conhecimento de da Argentina.
(

-

que o Departamento Nacional de Estradas de Roda- Estou certo de, que o Govêrno Federal, sensível a

gem está expedindo os editais de concorrência públi- mais esta justa reivindioação do povo eatarínense,

I
cá para a pavimentação do trecho Campos Novos - I examinará com todo o 'interesse e cuidado a necessi-

Joaçaba - São Miguel do Oeste, dando viabilid,ade dade de ser construída com prioridade a Br-282, no

prática ao desejo expresso do Exmo. Sr. Ministro dos trecho Florianópolis I Lag�s iníoiada pelo Batalhão

Transportes. Rodoviário, então sediado nesta última cidade, com a

Não seria, pois, impertinência da representação implantação
..

de cêrca de vinte quílõmetros,
•fi"'; .=�!' If�'!{, �r' ,,'i J ;<r, ,,�i.·' _.,,.. '�':"�:'''''_;' "',. t'�,·, ,f:���.Jr.��;W':�

O .trecho, ofetivamente, é sinuoso
I

e acidentado.
Seu custo é, muitas vêzes, superior ao de uma obra 1'0-

. doviária comum, pois tem de atravessar alguns rios

e montanhas. A engenharia rodoviária brasileira Já tem
conseguido êxitos' extraordin�ios em :rodovias

'

da
I mesma naturezr', ao superar com bravura as aspe
rezas de acidentes geográficos. No mesmo caso está

- a BR-282 no citado trecho Lages à Capital do Estado
de Santa Catarina., Suas repercussões de ordem eco

nômica e social compensarão os imensos esforços do
Govêrno do' Presidente Médici na concretização da' im
portante obra.

• O meu reiterado apêlo é a manifestação de uma

imensa parcela da população do Estado de'Santa Ca

tarina, que, realmente,' quer (se integrar no' processo
de desenvolvimento econômico.

Pode estar confiante a Associação Comercial de

Florianópolis no meu firme propósito de levar aos ór

gãos federais, quantas vêzes forem necessárias, a le

gitimidade de sua aspiração" .

. ,

RECOT'
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DESEMPENHO.

.,' I

\.

Com motor de quatro ou seis cilindros, à ,
sua escolha, o Opala é um carro bravo. Seu
desemp�nho total é entusiasmante: o arranque,
a esta�llld?de, a- segurança, o cQnfôrto. O Opala
Especlal,amda tem opções que o tornam mais
bravo: 4 marchas no chão, bancos individuais,
freios a disco.

' -'

.

País, venha vê-lo. Peca um@ derlionstracão· .

seu Concessionário 'dR aúalidade Chevrolet'
•

está ansioso para fazer negócio com você.
Agora. Bole seu plano de pagamento e venha
correndo buscar seu Opala novinho em fôlha.
EspeCIal, De Luxo, Gran Luxo ou 5S.

.. '�

. -�"" ...� ..,:��!�
.
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o seu
programa

SÃ(') rosc

15, - 19.45 e 21h45m

Jean SOI;'eÍI - EISa Martinelli

UlVIcA. ,SOBRE A OB'l7RA

Censura 18 anos'.

RPIlZi

;; 17 "-'- '19;45 'e 2'1'h4'5m-

Ca roline CI311ier
.

zyffi
Marcel' Boz-

.�

A VIDA, 'o AMOR, ,A MORtEJ'
"

-

Censura 18 anos

RQXY

(Programa Duplo)
Alan Bates - Glenda Johnson

MULHERES_ APArxONÁDÁS
Richard Johnson - Dáhl�� Levy

ALGUMAS GAROTAS FAZEM'
,

Censura 18 anos

CORÁL·
� ..

15 - 20 e 22 horas

Jean Paul Belmondb

Annie Girarctot '

. \

O HOMEM QUE EU AMo
Censura 18· anos

JALLsCO

17 - 20 horas

Roherto Batalin - Maria< Stela
'Splendiore

\

IDILIO PROr'BIDO
Censura 18 anos

GLORIA

17 e 20 hor,as'
: lJ30bbie Watson

'.

TAMMY O MI�IONÁR,Ib
Censura 5 anos

20 horas

(,;ina LGHoolrigidá - Robert Via:tlt·

; JOHNNY, o IRRESlSTIVEít .

.

Censura 18' anos

SÁ'Ú .tvlz

20 haras

Gristhof€r Lee

A FACE DA CORRUPÇA:O
Censura 18 anos

',-
TV CULTlJ�A' €A'NA� ii,

:. ii_

\ '.

15,15 J;ele EGiucação
16,00 Clube Junior

17,50 Elas e Eles

18,45 O Meu Pé. de Laranja
·19,25. Bo�a em Jogo
19,30 Noticiário

Lima'

19,45 A Fabrica

2O,�0 Simplesmente Maria
,;,<�"Z1,lg' Central do RiSo

".", :22,30 A Grande "Noite
, .. ,', '23,30 Jud�

TV COLIGADAS CANAL 3

16,00 TV Educàtiva
16,40 Clube da Criança

I
17,05 Menino Submarino
17,30 Mulheres em Vanguarda
18,05 Supercar
18,30 Agente 86,

'19,05 Minha Doce Namo;rl�da
19,40 Tele Esportes

'

19,45 Noticiário
20,10 O Homem que Devia Morrer
20,45 Faça Humor não Fàça

Guerra�
21,55 ,Noticiário
22,15 O Cafona

22,55 Ponto Crítico

o

Zury achado
-- o

Rádio Santa C�tal'ina
Está sendo 'bastante elogiado o

noticiário da 1'2,5�, na Rádio
Santa Catarina, divulgado pelo lo

cutor Nabal' Prazeres,
-- O

Brotos na TV

Jeaníne Wndi e' Anita Bitten-

«Olir� ,dois n�os brotos que es

tão na lista das Debutantes 011-
cíaís do Baile Branco, estiveram

• { " ...

I

Ii,'i1 TV programa Elas e E�es,. com

aquela expontaneidade de bllitos
. 11

Classe "A", disseram estamos sa-.
tísfeítas çqnt_, as pr:QtI1oções reali
zadas 'e muito ancíosas aguardan-
do o B�i1e Bi'anco;"

'

. '-,-,-'- . .0, (

: Pi:119 naseímento .de Luiz Fe'i
pe, 'o'(:;orrido anteontem, �stá de'

parabéns o �asa� .Gisela. e Mu-,
rílo .Fóes

.

__:__ Faia
I
os que gostam

de jóquei, domínio,' tem . corridas
\ na Ressacada.v X O .Líons, Clube,

da capital, estão' em atividades de

festividades, para o 'nó�o' -Gover
nador do Distrito 10, Econcmis-

, ta F'r,'Oludsco EvangeHsta X:'Apre
sentando melb0ras' mas ainda' em.,

'

,

fase .de restabelecimento, 0. 'nosso
Grande amig� Ergard 'Bonaesís.
'--- (l, ----

Aniversário i

Com um jantar íntimo em sua

resídêncía,
-

anteontem o engenneí.
ro Ji)ã(j) Mta!ria OUveira "f,estejbla.
idade no'va..

Maria Ma reia Costa e o engenheiro Jona� iKoerich

maquilags de Helena RUbinstein,
que é Gitane.

Izabel Ibeisen e Rogério Roseta
da cidade de Lages, nos convidam

para o' seu casamento dia 29 pró
ximo, as 17 horas, na Catedral da

simpática cidade Serrana.'
-,-- O

,Chegando do Rio
; Pro'cedente do Rio chegou:
teontem a nossa cidade, DO

'Varig, o Diretor do Banco do

tado e senhora Paulo' Bauer

J

COl1l um almoço, intimo, domin
go, Eugênio Kinceski festejou sua

orden,ação sacerdotaJ. O jovem
s,'Olcerdote florianopolitano, conti

nuá. r·ecebendo cumprimentos, pe
lo acontecimento.

--',- O

Bt·oVo CaOO'l'inense no 'Rio
•
--- -O Dulcinha Cabral Cherem, um

Maestro Hélio Rosa, viaj�ll pa- broto que vai fazer tlebüt no ano

ra o Rio de Janeiro, onde vai fa- do Cen;ten�'I'io do Ciu1)e Doze de
,zer apresentação da orquestra de ,Agpsto, está, passando' férias no

Câmara e Coral ,da Universidade Rí.o.

,O comandante e senhora Leo

nardo Spinetti deixaram 'o Rio

onde residem em nossa cidade,
para rever amigos.
'",o

__ O

Casamento" 'em Brasília
. ,Na catedral' de Brasília, sábado

às. J 7 horas, será a cerímônía do

casamento de Maria Aparecida,
'filhá do casal Mària Therezinha e

Elilo F. Béttini, 'com o doutor

M,�r�o Antônio, filho de .Doris e

-ibelardo Silva Gomes. Os noi
na

do

De Lages

vós recebem' cumprimentos
;:'�cepção no salão de festas

Hotel Nacional.
-- O

I ,

O Senhor. Ody

, lho.

Varelã. Presi-

,

' dente da ASlSocia,ção C0mercial,
continua recebendo cwnprimen
t'Os pelo 'exeelente janta., que, se

realizou 'na última sem,<:\.na, no

Lira Tenis, Clube, quandp o se·

nhloT 'PresiC�'mte reuniu cOfill'i\iÍ1i
dos.

de S'lIlta Catarina.
--,-,-O

an-

vôo O
Es-' R�inba,
Fi-

I
Na cemqud.sta da coroa para

Ra!ÍnWt do Centenário do Clube
DOze de A'g-Ôs�o, quatro lindas
moças d,e nossa sociedade esta-
vam inscritas para a,. decisão do
tão honroso título. Sandra Bou-
,san, Mirian Leite da Costa. Ma
rilda de Menezes e Clio Gama D'
Eça Mesquit�, A comfssão desig
nada pelo clube Doze de Agôsto,
depois de manter contato com as

candidatas, chegar�m a conclusão
q\l'e todas eram merecedoras do
título e saberiam ostentá-lo mas
ficou mesmo don,� da �oroa

. cpo Gam� D'Eça Mesquita. Di�
31, o ClUbe .Doze de Agôsto reali
za movimentada sOirée, homena
g'eando as candidatas e Rainha do
Centenário.

GUane
Vimos brotos bonitos, e elegan

tes de nossa sociedade, na Droga.'
ria e Farmácia Catal'inens,,", dan
"do "preferência'" a nova i linha de

-- O

1Il6menag,em
O"-m,"',gnífico Reitor) David p.sr··

1'elra Lima, dia 27 será. homena
geado pelos' jornalistas Catarinen.

'.

ses, na "Casa do
Santa Ca��rina".

TR,IBUNAL
RESENHA DE JULGAMENTOS

A Segunda Câmara Civil -d.o Tribunal de Justiça
do Estado de s.'lnta Catarina, em sessão ordinária

de sexta-feira, dia 16 de julho os seguintes prGcessos:
1) Enibargos de declaração na apelaçã'o cível

n. 6.782, 'ele Jaraguá do S1!lI, apte. Oswaldo Schwba e

apdos. Erwino MenegottÍ e Metalúrgica Erwino Me

negotti Uda.
Des. CERQPEIRA CINTRA

DecisãG: por votação unânime, dar provimento em

pJlrte aos embaro'os. Custas "ex-l,ege".
'

A'C:órdào assinado na sessãG.

2) Agrav9 de petição n. 2.3t34, de Orleães, agrtes.
agrdo.o dr. Juiz de Direito, "ex'7oiff:icio'" e {) INPS e

, - / '.

Sanl' Cipr.iano.
Rela,.to�·: Des.a THEREZA :CRI!S-ÓLLA TANG..

Jornalista de

Musica Popula
Augusto Buechl.r

AF.INAL, 'lÓVE .5TORY
É P1..AG10·:Otl NÃO É?'

Faz p,ouço tempo que chegaram pra mim e disseram. olha, põe 'lá na tua

coluna gl.)e o, "Lave StOl'Y" 'é plagio de "Anônimo Veneziano". Eu, 'que sou

um cara multo cuidadoso com' êsse negócio de plágio, reSolvi palilr pra'
pesqaísa. Fiz L!I�' esfôrço sôbre-numano e ouvi o compacto dn Wanderl'ea: Nã'o

'Vi plágio '·ne\tlh�II�. Fui,' então, par'! outro 'compacto, 'cujà interprétação nãe me'

lem,))l'o alg,dl�à." � um' da Epic - vocês devem conhecer. euv.i o dito' cuja, e
, l,j ,

liceu .dô 'plágiO. Suspendi as pesquisas.
",

'

EHAZAJl DE' CARVALHO
ou: QUE É.

A,gm':a,' tenho aqui c'omigó,' uma nota publicada no "J�rnal da Tar.de'·; quY:!
I

se oqup; .d� "Love Story", :talnbém, mas a história é outra: ,

, � Qu,ase ,não há dlfm::en>C,'..a .entre' � �rilh.a' sonora, d,o firme Love .�t�ry e a,

compGSi,�ão Ao Luar, feita em 1:908. pelo músico. brasileiro Pedro de' :Alcânt�a_

Q,!Iem dlE ísso- é o maestro ·I:leazar. de Carv�Jho�, que camparou �s, duas gl'àvoa·
eões". ,'-

- Segundo o mestre, as dmls�músi�a� �êm. oito �,:-m��so�,i.d.ên1ti(lO,�l·.�t()
na nota da melodia quanto na n.ota, � haJ:m0n.l�. A U�lÇ? diferença e que '6

compositor norte.americano' acrescentou 'um acidente em uma, das netas: e

inverteu as notas 'do acor-de. ,El:eazar. de Carva Ibo- .diE que e�a diferença cozn

passional é �rovocada pelo" fato' de que ã {n�sica' brasileira é 11m chêro e a,

norte-americana uma canção",
Agora sai' dessa!

.', ,

- -.-,-.-.-.- .-.-:--.- 'i� J, '

DICA PARA REPOUSO:
MúSICA PARA MILHõES,

Tem um programa' na Ráq.io 'Anita que os anos passam e lHe tali, fil:nie.
É o Música Para', ,MilhÕes. -N� .selecão ,musical, músi�'as orquestradas, sõmente ,

Tem gente, que não sabe terminar Q seu .dia, sem ouvir. o programa,'
Mas não pense -, você qjJe.pescobh.ece o. prngrama ::- que �eja aqu�liq.

xaropada de orquestra, com' música chorona e outras pieguices. Que' nada!
De uns tempos 'para cá, -() discotecácío .Domingos Vicente resolveu dar uma.

arejada na seleção - graças ao bom .gõsto que tem, E dá-lhe Caravelle, Vincent
Bell Paul Mauriat Rav Conniff e' outro's' do primeiro time.

. �Resultado:' a �ent� é' obrigado a! ficar amarradinim no r?dio das, 1<1 a41é

às 11 da ,noit�, todo dia. Se v/�cê ainda não conhece o "Música Para Milhões",
hgue o rário e faça o te�te.
-.-.-.-.-.-.-.-.-,- I'
J!)4SCOS DE SANTANA
CONTINUMÃ A CHEGAR; .

Urna coisa que eu teI'lft<l noi<aedo, ultimamente, é a, renov:aç:ãG cü!<)sbante d'Os'

'estoques d�' discos do cOlljunto éS,antal')a� nas IQjas da Capiml..,
Acontece que, a cada ;dia, que passa, o pessoal ta .notando. qm.�,-êss.e ,'C�njtmto

veio é vai fiçar, isto é, estom'0Ü' nas !pru:mdas e soorá sempr_,e,· com�, atu�l, ruiS

discotecas particulares. 'Os ediscos do Sanliana, .na minha opiniá1l, são -daque:lel!'
que a ge'nte continuará a ouvir, por muito tempo ainda.

Os dois LPs do conjunto contiI1uam a ser ·bem. v.endioos em Fllor,ianópom'.
E quanto ao stereo, que eu tenha conhecimento, � há o�"EantrutR Abl'.axas" ,em'

disponibÚidade. -Se'ria intel'eSsante.'- se, �,�,que nOclliomen'to não há;i), ,li'? t"p
em stereo. - que as nossas lojas m,andas_�eni buscar" Fica: a, sugestão',:

<,_,_.'tF��.Al\'!�NTQ Dq DIA: No,
... I •

an;br ��<?;"� neCessárIo o perdão:- -�-:-��
'OMAB

DE -1USTIÇA
Reis ê Marilda Castro Reis.

Riela1Úor:, :ç>es., CERQUEIRA: CINTRA
DeaisãJo: Por votação unãnime, negar pl'ovimen-

to à apeiação. C:us'tas pelos ape'lados .

Acórdão assiniHio na sessão.
5) A'peiaçã.o de desquite n. 3�513; de Florianópolis':

apte. Gl Ql·. Juiz eM Dú'eiw da Vam da Faml1ii,a, Ór·,

.

fãos e Sllcessges; "ex-oHicio" e ,lJpdos, Acácio Ma-,
chaGlo da"Luz e S&nia Maria �iiva da Luz.

Relator: Des.a THEREZA CRISÓLIA TANG.

jul-

, Decisão: Por votação unânime, negar provimen.
to. à apelaçãG .. 'Custas pelos àpelados.

AcÓrdão àssipado na sessão.
6) Apelação Gl'e desqruoo n. 3.52:0, 'd'e Criciuma',

apue: {} dr. JUii'z de' Di.;reito da La Var;a, "ex-ofIicio"; e

apdos. Manoei Stolk· e ',1I4a1'ia Rabello Stolk.
Rel;:t.tor: Des�a THEREZA CRISÓLIA TANG.
Decisão: Por votação unânime,. n;gar' provimen

to à apelação. Custas na forma da lei .

Acórdão assinado na sessão.
7) Apelaçã.o Cível n. 7.952, de São Francisco do

Sul, apte. Roberto Armando H. Robaina e apda
Jordan de Veículos:

,Relator: Iles.� THER,EZA CRISóLIA TANG.
Decisão: Por votação unânirpe, conhecer do re

curso como agravo de instrumento, e determinar a
volta dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
«ustas a final .

•

Decisão: Por votaçã{)' unânime, dar' pr0vimento
,

em paí::te ao agravo, Custas na forma da lei.
Acórdão assinaGlü na sessão.'

3) .

Agravo de petição n, 2.380, de Orleães; agrtes.
o dr. Juiz ele Dii.ei:to, "ex-{)fificio" e o INPS e agr.elo ..
João Lúiz Afonso

.,

Relà!tor: Des.a 'fHEREZA CRTSÓI:.IA TAN(i},
Decisão: por vo,ta'çã.(j) unânime, conllert;cr o

gamento ,em dHigência. Cus,tas a fiI:!l'}L
4) Apelação de desq�i.te'n, 3.556, de· Florianópo

lis, apte. o dr. Juiz de Diil'eito da Vara de' F�milia,
.

Órfãos e Sucessões, "ex-officip" e ,'Olpdos It2ginaldo

A >MARC·HA· DA CIÊNCIA
LiVR6S E J.1VIU!)S

A; SEFX� NETTO

Eu tenho visto cousa nêste mundo de Deus,
Tenho visto cousa. . . M.�s a verdade é que ,nada
mais, triste do que ver alguém desinformar sôbre a

terra da g,erte. Nã� é que comprei, porque um raio
d'um vendedor de livro� ,baixou na minha vtda, uma

EnCiClopédia Universal, da Elcjitora Ped,agógiiCa Bra
sileira S.A.' E me ganbei? Nada, Nada porque tàl
"enciclopédia" da "gaffé" de fazer gosto. E não tem,
pelo que se vê ç,@dado pelo nossos Heróis. E como

barrig,<t-verde, Hhéu, brasileiro com as raizes finca
das nos Açores, tenho amor por esta santa terrinha
que me viu nascer e que me abrig'ará, mercê de Deus.
Não é quê à págif;!a 835, do volume II, da "bendita';
enciclopédia, na 3.a. colun,a, há uma fotografia do nos
so herói de Itororó, Coronel Ferq'Ol,ndo Machado da

� � \
! ,

estatua alI da Praça XV( parte- fronteirà da Caixa
'Econômicà Fedéral, CGlm a "Monu�e�to à Caxias em

Florianópolis". Ora, ° m�numento não é a Cax�'is;
e a legenda está em pórtugl,lês errado, pais aquele "à
Caxias�' é de cair duro. E quero ,dizer ao tais enci-
.clopedistas que "MonUmento à Caxias,., "quere di2ler"
"Monumento à maneira de Caxias" e isto' não existe.
D'ufha só vez os ditos embrulharam o Herói Máximo
da Nacionalidade, o Duque de Caxias e o nosso Heroi
da passagem ,de Itororó, CeI. Fernando MaehadQ. E
há outros "informes" típioos.'.� é procurar. E esss�
g'ente pOderia ter procul'ado Oswaldo Cabral o noss�
h'

. 'I

I�torlador �aiol', um dos duzentos jornalistas' que
eXIstem por aqui. um dos' cem escritores que Íaboram
nesta terra. Haveria de levar a fotogr,�fia certa e
escrever a legEinda em portugu� correto. Não cus-

ta, A verdadé é que vendedor de livro a lote para mim
chega. , . O v§!rbeto sôbre FLORIANOPOLÍS é "no-
tável": Dentre Ç>utras belezas de "informação" há
esta; "A parte cl,a: cidade que fica no Continente
limita-se ao NS e L com o Oaeanq Atllântico e' a d
com o mmcípid de SãG José." O ra, nós que mora
mos aqui sahemos que' a li.ist6ria. é ouÚa. O Estreito
se'

_

limita a Leste com 81s águas ci(as. Bai;as No�te e
Sul {O Oceano Atlântico fdca' dill outro l'adb da llha);
e fica enc:ravado no'MumeÍpio ,de São JOsé ,dom quem
se limita ao Sul, a Oeste e ao' Norte, Pa:r.ecido não
é?

, �epois ,a "bendita" diz que Florianópolis fida 'si
tuada nwna leve colina, ou, nas suas palavras "sua
ve' colina". N;ós' sabemos q)1e a cidade se desenvol
veu' na baixada e q'U,e só agoI(l é que vai subindo a
ver:tebra 'central da Ilha, pelo Morro da Cruz; ou An
tão, Mas chamar. o, d�abo' Mcn:ro da Tv Cultura de
"slmve ,coHna'� é o fi!10' ., Depois, � isto' pa',a finalisar, .dIZ. ql!·e Flonanópolis é ligada por via aérea a São
Francisco de AS�is. > deve ser lugar' que' ninguégl co
�hec.e" E se e 'Sao Francisco do Sul, inf,Grmo aos
enclClop�distas" que lá na Térra d() Prof. .&maldOS. Thrago nªo pausa ;aviãQ de passageii'o, Mas o

brut�,j em �atéria informativ;a, é ,esta cousa, que' nós

FIOl'ra.no�ohtanos .

não ,�a�emos "P0ss�r, JleI1rovias e.
rodOVIas. Eu so quena ver os tais '''enciclopedkos''mostrar a ulfl ,ilheu barriga verde onde ,está t'1lestrada de ferro que só eles sabem onde fica O,isto f<ere a 'g' t "

,1 a
en e .. , Parece mesmo que· mnguém

q,u,er tomar conhecimento da nossà Ilha,. e' da nossaCIdade,. Até Q raio da El1cic1opéd�a está 'Contra.
'

�maginem vocês se os verbetes das, outrltS c'idades estão :iguais ao de Florianópolis .. ,

E vá a g-entlil comprar essas "enciclopédiàs" .. ,

CARDOSO,

Quint�Ft1eiq·.22 d'e jQilho ,de 1971

y'
\ ; \)

.

.'.
ARlES -;- Dia em que você poderá se. beneficial' pela, .influ�nc�a, do�, ,astros

da melhor forma possível. Tenha em mira
I
seus interê'sses pes-,

s0ais. Dê mais crédito à pessoa ,'Olmada.

TOURO - Não se deixe dominar pélb pessimismo e tudb acabamr ,gem.

Mais aleg;ias ;- dlsPO�içãO ,
pode.rão' colaborar efetivamente :p!(ra ().

, seu sucesso pessoal, financei'to e pl'ofissiuuaL
GÊMEOS - Preflúncios de êxito suc,iiil 'e' satisfação nos cemtatos, com pes'"

(, ,soas mais experientes. Acredite em
(
suas' probabiiJ:idades de SU�e5-i

so no campo prõfissional e amoroso.'
I

.

I

/ • :\

•

CÂNCER - Seu êxito' profissiona! rêcomendadb pelo otil;nismo eom que
fazer f.ace aos\ novos acontecimentos. Sucesso �em negócios'realiza-

\
dos junto a nativos de Leão ou Âr.ies.

LEÃO - Sqa energia pessoal; tanto q�anto o 'dinamis�o no thibalho,
influenciarão amigos de forma'�ositiva e benéfica. Novldà'li�s; egt,'1-
�dáveis. Cautela.

'

1

VIRGEM - Embaraços COm assuntos complicados e' de difícil esclareci
mento: por isso; evite ao máximo a confusão. P�soa'S, pr.átiéas e

inteligentes h,�verão de favorecê-lo (a).
LIBRA :- Renove suas esperanças e' a' esperança

Noticias e surprêsas agradáveis poderão
acontecimentos. Trao,alhe mais.

','

nas pe�soas
. otimi.gt"a'S�

mudar para, me'l1tor os

ESCORPIÃO - Não seja influenciado (a) pela inveja:, mesmo de.,' (1)uttas
pessoas. E' bom contentar-se com o que você possui. Noite 'c;aiina
e feliz para o a,.mor.

'

I'

SAGITARIO - Procure- e�itar desperdiçar seu tempo em assuntos' frívo-'
los, sem intE.lrêsse de sua parte. Alegria e boa disPQsiçã0 para os

tr,abalhos cotidianos pode amar a vontade

CAPRICÓRNIO - Aguarde as peisoas que poderão visitá-lo, aom otullismo
e 'confiança em �i:\ Faça o possível para manter a camna'e, cui_
bem de ):;ua saúde.' Neutro para o amor.·

AQUÁRIO - Fase favorá�el ·,'3.0� as�unt(')s·· 'pro4issionais., do 'seu íntimo
interêsse. ,pode solicitar favores d�' pessoas em p@si�ão memo!"
que a sua. Será correspondido no amor.

PEIXES - Suas boas idéias, se pos�as em práti�a serão bem a'Pt'()vei.�,
Os tr,abalhos' e ,compromissos importantes' nã@ deVel'áo ser desem'
dadoSi. Evite atri't0s éom a pessoa amada.

Jt,;
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DR. EDMO' BARBOSA SANTOS
I

Clrur.glão· D.ntllt.
Her'rlo: Cfl? 2•. ii 6a. feira, das 14 As 1. hora".
Rua Deodor�, 18 - Edifício Soraia - Sal.' '1�

.

ATENDE PA1.'RONAlJ DO INPS .

'

.,. ;.;

. DR. SEBASTIÃO MARTINS'I'DI,
.

.
\

MOURA
Cirurgião Den"sla

",.'.
Pr6tese Alta R:oia.;áo _ Tratamento IDt!IJ1Br•.Aten�,-r '. ,

Pf'18 manhã, das 8 às 11 hs. e à tarde das 16 à�.1.8,30',hIl, <
'

-. txclusivamente com hora marcada. Edifício.' APLUB ;.7
sallal 53 - 5b. aridar - 'tei. 4671.

. .

.',

PRECISA-SE.
CORRETORES PARA VENDAS DE �$·.·Po

CLtrnE SOCIAL' PAINEL'tAS.
'.

.

INFORMAÇõES NA PROVEN'A LTDA�' .
. ..

" r,

RUA TENENTE; SILVEIIÍ.A, 21 _.; CEN1'R6,C�'
ClAL - S.U,A 03.

. .

� R.ESIDtN,tIA :E' LOT,ES'·,. ,'; :::f:'·
1 '

�\ ','"

� .�

, Vende.se uma'
.

residência, situada·. ',ra'o l��"
i"PAGUAÇú; com 'duas 'salas

.

c@njugadas,' iirAlf.;.;q�.
bÍlnho, cozinha, dependência de empre�a�� '.��:�.\
19a.tanda e estacionamentíl:, aio.da, sem, habile.:s.�.; .. ,; <' <::,

· L.OTES _ Vendem,-&e" ótirnns lotes; ,�tul!-d�� ),n�
.iARDIM ITAGUAÇú com água instalada" ruâs �aI�" ... - �': i _' ,1.. ,

e drenage pluvial.' "" .

';' '., ,,',,::,..,
.' :9.im:l!GIR.SE a rua Urbano Sales, Ih 31 �'·F:oD'e· 2981.

,
.

, :J \ �,�

r

Dr. ALDO AVILA DA· t'UZ,: '!:',:.
"

ADVO:GADO ���t':� "

_.

",' l;'. "I<,
'. '

-. -;'.' 1 I. �
" ,.

"

": .' ,;;.
"'';: .....C. P. F. __

' 001776628&

"-

., .......
·Dr'. Carlos Alberto Barbosá.:'ild.'�','�·,

'1;,,'

""':'P-AU-;:L-O 'RENATO CORRÊA' ,GLA'.:
")'

I
" "

� .'.

,

J.,.'

".

DR. NORBERTO CZERNAY
CIRURGIAO-DENTISTA

-

• ',j
". t .. ,

.. \' ,rUlplante e tramplante de dentes __ De����atõtitl pelo sistema de alta rotação � Tratame���

... --' Prótese fixa e móvel. Consultório: Ed �ta.�.'�,

- 'A •
•
�'"

t ' '::""an4ar - sal� 203 -- Rua Jerommo Coel�o, :231>.:,;:- �o,)i;
ráJlio das 15 às 19. horas,

' ':. í
"

,:

" DIA. ·HELERA 'KRETZER Plltlm\
CRM - SC 1652 -:- CPF 250'342198' ;.'

GISTETRICIA e GINECOUKilI

.\

, ATEIÇÃO.
·

Ctll!tura-se para homens, sen'borllll, crfan�as .·_.PMt
NEtLO 'CORFECÇãES .

"

..

:.

Com Especialização 'em éamfw,··
Tratar com Mello 9U dona Maria TereSa l,m,�

de Carvalho, 34, ''esquiM com' Felipe Schmidt''':'' �. '8i1�
- sala 3 - Fon e 2272.

.

CLUBE DO P'ElJ,IASC.O·
BAR E, JtESTAUBANTE .,

'. A. Dl�et�r1� do CLuBE. DO REN'Iü$CÓ �,..� �,
,

.

"BAR e o RESTAURANTE estão, p:erm,n�ntemeJrtb,", ,4'fjI
"

.•0sjÇ�o, do!! as�nciad05, �endo permitida� .: ftéqilêicb" .... ,

tlPi!tas e llubJip.o em geral.
'

, ,
, ,.

J

.' Florilln'opalis, março/71 '

I A DIRETORIA

,.. ... tI
• j� ,

r .

�-----------------�--:�tAllERNOS JUVE TUDE' I

Ir
Brochuras - Espirais em Arame ,@u Ptá5ti,e.OI '

leAL - LACI - Latonados - C·roínad", ; ,

\
.

. ,l�ueilros: Com uma e duas l'odl.\�
.

' !

,( ICALEX (Autómátic08� .

"

"

I lC.A..L - Indústria e Comércio Au!Xi�Í6®r.a'L�" ,

I, ,Bua Coelho Netto, 160/'1:70 __ .F@nes 349 ê-.: ":1 : êx. Postal, 137 _. Teleg. ICAL - Rio dt' ,s111 �,�"; ,�
!

, ...._-_.,. , __ --., " .. _._- -_
... _-_:.._- -_- : -,-_ ... ,) b-

,., B U R R OU' (f ,H s ;, ,

'.,
."

.Distrjbuidor em Florian6poHiI
.,: '�OMERCIAL APEMAC .LTDA•.

Rua Deodoro, 7 - fone ,4084,'

I .. ·.

;�
, v

,
••

f'.. .

EDIFICIO SANTOSDUIIO,"'>i;-:::
;

.

CR$ 350,00 ','�" /�..).. ;:
Memais situado ao· lado ,rui Praç� sarÍtÓ'fA.líckj:·;'; '..

.e)j! prazo de entrega, março de 1972, com �g�', ; :
.d'lules.· acima sem entrada, financiados em IJ5::,�"; ,

as
.

sllas or.dens. . . ....� . ',�) I'
'. ED. SANTO�, ANDRADE . ...,. ED; �'�t�

'Ei); AUGUSTO .(pRONTO) - .ED., �:';'��:
;

. :GAiMA (financiado em 15 anos) - EI). ���V
,: � ED. PASSEIO _ ED. TANGARÂ.."':'" .�:,�;i
,::' � ED. DOM IGNÁCIO.-,-,- ED. .. ARAU�, �,�.:'

P�Wir'AMBUCQ, - ED. DUCA .DE LAQERD&::":' ':l,!
"

.

Para. informações.e v.endas A Ve!1de.4:orà".,\�···
I" .tiamentos Santos Imóveis Ltda.-Praça Santa$"�":

]L 39 - F' andar -,- Fones 23-33,53, 24·14-'88;.2<I.:1'f,9t.,r .•
'24.1'493' e. 24-4462 ;:.. Curitiba ou "em Floriaa'ÓpQ1'is; i

.

rua Deplltado Edú Vieira, 24 - .Pqnt�al·eGm i0távit>
A.. dia Espírito Santo. �

, I.
,

.

Rorã'l'io das 8. às 19 .horas., inclm,ive· .. a'0S',".'ãb.
�

-.

. J
·.'1
l

dos, :domingos e feriados..
N;io fechamos .nas refeições,.

__1-

... (Cherem, Netto. & . Cja•. LWa�)' ,

Mi\[i; ESPECIALIZADA bo. llAMO :-' OS,.�,
RlES PREÇOS - ESTREITO "- RUA. G1\L .. LUID

RATO BITTENCOURT, N. 200
- Em frente à churrascaria "FiliSãd"' ...... '

Jogas d\e Janta·r - Chá _- Café _, J!(j)gGs 12� .�� <é
'Vidro - Tudo para Restaurantes - :Ba:res-.....;; HQ:J;éiS'.

Peças avul's�s_ - pratos - xícaras --' càllê�'· _,.
vasos - pibilôs - leiteiras ..,_ açuc�iros,

"

e:tc.
.Faz reposição de peças de jôgos de' �a., da'

qua'lquer marca e de Cristais Hteri.q
,

ONDE.COM.EI BEM EII,·,
.. FLO'RliN'Ó'POLIS'

. _.

., .

Lancha. ,B�� .e. RestaUJ'..nt.,

.10 DE MAIl", \
"

. �pecializàdil em Mócótó
.

...:._. PeiXes - F�a. _.�lleI
.'

"

, . ....

e' Salg',}jibs .

•
- "

Aberto a,te às 23 :hara.
Ruil Tiradentes; n. 9 - 'l\!esta C.I1.tal.

/'

"Ó, '

,,;ORE··PERTO,llO:C�RO
·'·'NUMA RUA, 'SOSSIGADlI'

.'

.

'

:: 'Edifício:
"

,,"TANIA' MIR��'",.. '( 1, •

R�a •Durved M.· de Souza.' esq.
, .

Lacer-da. Coutinho('" ch.ácara, ." �

':, da Espaiih�)", ,,'

'
�.�

, �
, ,J,

Apérta'me.ntos de 2 'e:'3� 'qUlà�tos:"'.er'd·éPe,nd.ên,cia
, pi e�pregadâ' e gâ�.et11',· ..

Nós estudaremo$ $�."'\�Iano·'
de .pqamênto '('

::PRONEL PRO��{)TO�,A �:�,���.gpJ��.L!o.:A.
I, TTE., SllVEIRA' ,:21�SA,I,.:À-G2· ._" ·f.ONE63·.·

,
.,

'"

,

,

:...

Drs. WALDEMIBO .CASEA'. ','
"

I'
.

0511 REGI-S . �". ,;

MARIO·
.

CLIMACO DA,' :51&1'1:;:
.

Advogado,s ,

. A-c. Ricardo' Medal. C.asei••,'·
.

". S<llicitador" �', " � '. '�i�,"'" .

..

" Mandados' de· segurança, ações de .dj!s.....;�\.ti; : .; :.
.désquíte, possessórias. de· usucapião;· de:�t;ir.... ,

,.

,

íihd�i!Zação, testamenfo, usufrutoi :i�e�,��I(tt:.::
�êies crimi�is. Questões trabalhistas le

..�..

, Clrurglão-Dentlsta.. ·. .

"

.,. (�as. 'Recursos e acompanhameJl� ,'" �.�.C��so de Pôs-Graduação em Od'onto:-pediatrlit:Piil.'.� .rante o Egrégio TI'ibunal de J\lStiç. ,*:�. ,

'

-.le Fann. e Odontologia de Araràquara c-- São:Paulo: ::. "
. Consultas e· paf'eceres. -:

.

,

.

.', '.,', �::
: ". C:UNICA DE CRIAN<;AS E Aoo�ác::::EJíTêS; .:: '.

'

.' Ed.,JGl'ge Daux - conj. 4 (sobrelQj� :.,;..: 1J�.l".��?
, ,de' 2ãs. às 6as. feir& - 8 às 12 e 14 às 19 horas

. Rua dos Ilhéus, esq. Araújo FígueirM'o. ;); .,' ... '

.

'U. ,Sákdios 2 às iz horas, . .. : ,.,

.

': . Expedien,te: das 9- às 11 e das 14 b, 16 '*_;, 'i>;
,

"

,

.

Consultório Galeria COMASA, 4�'àIidill'\>-'do�LlOfl:'> .'

.!
-

CPFs: 001834409 __ 000100491 - 002��:- �.;:Residência: R. SÜveira' de'Sóu�a 8 _;_; �olis: �
.

,., .... ; , .,: ,t�l;-""����������!!!!!ii!!i!e�!!!���'�·�".ié!!"·
Di... 1I0BEBTO l'OIlEIItA·�•• ·

.{�'.. '
..

�.��������
DOE�ÇAS DA PELe'

.

\ ",. ;-
NA

.

LÂGÔÁ" DA' CÕRtÉi_>��'J',::
.... Das Unhas .- Do C-ouro Cabeludo - .Mi��-:.-- ":�

.Alergia - Tratamento da Acne Pele Neve Ca�•.� Re�taurante e Lanehóne'lie'
i·peeling".

.

'.' 0;" "" A8UABIUS" ·i· \'
.-

.

'

DEPILAÇAO -
.

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

�E!ltagtárto do Hospital rlaslCl1nlca!l d...�� Restaurante: a la carte - peixe; jamatâo",_'"
de' SãQ .Paulo.

,'.. ",
" ,<'

.' Gstr'l, Cárne, galinha, bebidas na'clonais: e:,;��':.

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 'm'!i:oTH;,. I.
�iras ' ", ,"

CÓnSULT6RÍO: R. JerôÍlimo COelho, 325'':'''''�,
.

L�nchonete: 6. la mirmta - sorvetes,��,!�>

Julieta. - 29 'andar - sala 205 - Fone 44:3'8•.,: i! r
. '�'�bons, salgadi.nhos,· sucus vi.tami:nas .. s��:';

..DR. ANTÔNIO SAITAEI.t.I,', :' '�d;oce')' AMBIENTI�,SELEC10NADO
,

� : :-' ',�;-",; I,
_',

, '
� ���

�. ,.::' '�';��'�
Pilof�r de Psiquiatria da �a'cUldade de.�'4i� --+-,

Problemática �siquisa Nellrose"
.. :' . .'

'

:_' ;�.
l�.

•
. .DOENÇAS MENT� '

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

'CbDsutt6rio: Edifício Associação Catari:nense de�" �:, .

:J diclna, Sala 1� __ Fone 2�,08 - 'Rua JerôIiÍmo Go�",..

- Florian6polis - "

"
"

r ,:�:'.

,- ""'l' -

/"

. �
( .-

-,
. r:

r- _,,',

� �,;

:1.'" _. .., ....... , .. ,.. . . .. ... _.,....-----\�." .

Prevenção de C,âncer Gi�ecolágiCo
·
Cit{}logia· HormemaI

."

. !Co'lposeopia·

Esteril,j_d�de
Parto Pro�amad@

ESt;ié'ciailização no·Hes!)ital das Cr,inicas' de SãO' l'adtJ:
r:�' '

Santa Casa' da Misericórdia de, SãO' 8tu&J ;.,.

'���������iiiiiIii����� �����_�,�.iI
" ����r�oda:�;E�:OI��::roUni�rsitbme.� t

r=-:IICASA :D1S: LOU'ÇU'- ':.:1"
ConsultórÍ'o: Edifício Aplub
Ru'a dos Ilhéus n. 8 - 1'29 andar, sala 1211.
De 2a: à Sa. feira.

'Atende: Das 16,00 às 29,00 ·hol'as.

(CPF - 001844209)
Pareceres e Consultas Julidicas

. C:.A. SILVEIRA LERZI
..�CPF - e01'94.8B29�·

AdVocacia de la. e' 2a. instã,tÍcia _:.. Justiça do Tfabalhd :.

.�

��n4iIiient()' âo 'rnterior
"

, ,

� E$cr.ttório: Praça 'xv de Novembro, 2r .:::.. �om;

302'1'Ilelefóne 25J 1 ,
,

('�Ô6pOliS' . '. , , '. ':
0_' �l.'

'� I

I

;:,) ," I,.
, I,

•

:'\

,': I,' , ',ADMINistRADORA ;; CORRETORA ,D.
,i: :1 NEGOCIO (tOA.

�a ,Felipe sémnidt, 51 ..:_'Gaieria Jacqú8Un., 7
,ÁibMJfihsTliÀ'çÁo DE BENS - CONTRATos PE

.

LOCAÇÃO E INTERMEDIAÇÕES D.E IMóVEl5
'

· ·�fission'�'is .aMamente' espedalizÍldos as suas ordenl'
VENDXS"

, ...... , ...... ,

TERRí;NOS
Terreno em Coqueiros com 324 in2. a Rua

··Mar.quês de' Carvaiho,
\

TeJ'rério
.

nó' Jili'Eliffi 'ÀtI'ã'ritico' coin 324 m2' .
:E}(:)is lotes em Coqueiros - Praia· do MeiG com

, 850 m2.

CASAS
·Casa a Avenida Rio Branco com 3 qlJ!!rtos -

.!à:. :..... ..eopa ..,.... cozinha - banheiro - área' d.e'
'

�;
,

�sa em &lqu.eir,os - Praia dn Mei0 ..... eom 2
� - sala' - copa - cozinha � banheiro -

áfea de serviço.
. Casa de madeira - Praia do Meio·':'" com terreno

'. atedihda 200 m2.
·

..
Câsa 'mn' Itaguassli

.

dé madeira com 3- quartos -
, 'I isa:UI;, ':"'- ..cÓPá .

.:...:.
. cóiih'h� . � banheil.'o, telTenO, 'tnedindo

i ','22I1m'2'.'·'· \

.

·

'.AiPAltTAMÉNTO'S' .

Dois' á'tlàrtamehtos' 'rio 'EêlifiQi'o C�ne B1;'1lflCO
; 'R�. Chill' 2' (dóis) e 1 (um) t q.uilrtO _' ;�v;,ng, _ .'

,� ...:... oari:hêi:to'- área de ser�iço, Entrega em

:Ir mes.es. Tôtálritéiltê financiados.
Um 'áp,n'tahiêIitó no Edifício São' Francíséo .

a;rua Anio 'Hhe'séhel. com 2 quartos''':'_ living �

(i�a .:.._ 'õáírheifó '.:._' ái'êà de serviço. Totalmente .

"fi�do"
. , .... , ..

,'I \

.- '''!

,i lRD,J.M· . ELÀYIST�··
� prontos p/cons.trui. Rápi4a �riiaç.o - Zena

.tU.,. Pr.!}lcimo ao Campus UniversitáriO:'
.

Entradc>. Cl'$ 500,00 - Tr. Tiradent,s, 9 - 1'" andal'.
I

.

··,Rl.um· 'ABlTA::CABIBALDl
!: '

fUJA JOAO .PlM'JG� ,32 ,;_ .CA.lXÁ, '�QSTAL _' ..... '�
,FONES' 'M31i2964 - ,FL.OR:IAN�OU5 ;...,. fLHA·DI .

.

.

SANTÁ'CÀTARINA - SANTA eATA1Ul'tA
, �

"
, \

:PROGRA�MAÇAO DE SEGUNDA. A'. '�",
6 :l>c; 6,5$ _lioFaSJ; Ran(lho, . &-egr.e Com..P:0r:t� :•

Pilrtefrinba ;

,
,.'

,
.

I _ 7' às 7,45 l1ora8: D�5pertli Mãl'ahdrlrtlio ·'(Ed.egirtf�
. Bonassis)' ... : ;'"

1 •

.

-.' 8 àS 9,00 'bor�: '�ailliã . SiU1V,�, ','�I'anhã T;ran9�.
(Borges Filho) .

, :

Às, 8,30 'hOras! Anita Notiiiia' Show (Ald,o:' GtaÍ'tg�'I)l,
- 9 às' 9,05 horas: Anita.Rit :rrade .

'

.

"

..., ','
9:,05 às 9�55 horas:' FeIra LIVre' (Fernandll L:inhsi'es)

- \10 às '111:55' horas: Nos' Dois' Às W (Borges· Fill1�. <

:__ Às 10,30 horas:' Anita Notícia Sho-w (Aldo Gtànge�
.

.:.... '11 à! 11,'55 hOl'as� Discoteca dQ Ouvinte (EValdO,�'
...

ÀS 12 horas: A 0pinião de'Fernando LlnhaXes
.

'

.

ÀS.12,Ó5 ho>j,a�� Atualidades' Esportivas, (Evaldo 8e�,
Às

.

12,m horas:' Saudade Jovem.
.

ÀS' 12,30 horas: Anità Notícia Show (Aldo ·Grarige1Í'.o)
1'2,4U às 13,55 hor�5: Discjovem e Campeões 'doi 0'i$1I'
(F,enewn D'amia'I1i' .

Às' 14 hor'as� ComunicaçãO' '(Carro! Alberta Feldmallo)
Às 14,95 Boras: Society em Destaque '(Celso PamplaDIl)
14,10 às 15,25 horás: Rua do Sucesso 1.110 (Fenelon
Damiani)

.

ÁS 15,36 Jl'oras: Ani<t-a N.oUcia Shaw (�do' Grangclr'o)
15,35 às. 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Ben�)
17 às 1'7;55 horas: Mundo, Jovem (Fenelon, AugURO
Buechl�r e Ce'ÚlO Pamiplona)

.

Às 18 'horas: Bola na' Trave (Brlgido Silva)
.,

- ÀS 18,05 horas: Atualidades Espertiv8! (Evaldo Bent�
:t8,16 às :118,55 110ra!l� Crepúsc\1[G MNSical '(EVliNo 2enf,Q;
he '111;30' horas: Alílit'a Noticia Shaw {,Mdo' Gl-angeitoJ
19 às 20,25 horas: AgênCia Naéiona� � Mobnl'
� às 2�OO horas: Máxúu!ls de ,Raje (Jes!Je Jtm,ior)
Às 2t;a." ftOras: AIli.U NoviCia ShoW' (�dó �!ito)
21,35 às,21,55 boras: Sa'\ldade J@vem (Jessé .Jtí:trl�r)
22 às 22,55- horas: Música para

\
MiHlões (Jessê' J'umol')

23;05 às 24 Iraras: Super PLA' (Neitie Marirosa e 'Cés",
Swve) '.

" PROGRAMAÇAO DOMI,NICAL
7 1'88 hol'M'! Zeea,tal:l Especial· (W:aldU Br.asll)

- 8 b !); hcWa�i sertãe em, Flesta· ."

9 i's' �O Meul DOmingo ,Alegl1e·
..... 10 às 11'116 horas!' ,Mebml

11:;t:5,às ,12;00· hom� Musical, ..
12;00 às l�� Parada· Esquema N6vo
14 às ·14,45, horoas: Fa:voritos, do Show' '<Ia Tard.-
1�,6.5 às ·18 haras:, Ta,rde . Esportiv.a .

18 às 20,00 horars-: ,G.eração. 71 ..

201 às '21,90 horas:· Coisas NBssas .

21 às '22,00 ·hollas:, MÚI!ica Para MU:\Gea
22'àst 23.00, horas: ,So.m Subterrâneo ,�geu,:Simu).

•

< ,:CASA'lii ,tErmlo'
.

.we_ 'c� �.i com .. quartM," 2 �Jro" �
cta1J� deperiderieln de empreglda, \wagem. Tratar 'Da' I'UI
CeI. Mel() Alvim, 19. ou pelo fone f'7M.

'I

,

t
,

-JI

I

r
.. ,I
I'

,

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automoveis

AUTOMÓVEIS
'.

COMPRA, TROCA E VENDA DE VEfCl,IlOS'

1. Opala Azul Notutno .. ... d. • • • • • • • • 1.971

1. varrante Azul Diamante-"OK" .,,l.. 1.971

1. Volkswagen - 'T.L. Azul Dit.mante-"OK" 71

'I1: Volkswgen - T.L. Azul Diamante .. 1.970;71
1. Volkswagen Branco .......•...... 1.968

1. Volksw.agen Azul' � .. .. • Ll:168
1. volkswagen Vermelho 1.968

'1. Volkswagen Vermelho ., . ','" . 1.969

1. Volkswagen Vermelho - 1.600 1.969

1. Volkswagen Bege Claro ..• 1.969

1. Volkswagen Azul ','
.. .. 1.967

1. Volkswagen. Vérmelho. ...........• 1.965

1. Volwskagen Branco . . . . . • . . • . . • . • . . 1.965

1. Volkswagen Branco . . . . . • . . . . . • • • 1.963

1. Volkswagen, Verde ••. ....•• ..•• 196"3 ,.

. 1. Volkswagen Branco . .....• 1970

1. Kombi STD - "Vermelho'-Br,anco" 1963
, ,.

1. .' Kombi de L�o '-- Verde-Pérola" • .- 1969

1. / Koinbi STD � "Vermelho-Branco" 1.963
1. Corcel Luxo Coupê Branco . . . . . . . . 1.969
1. DKW Belcar - Azul Lilaz .........• 1.964
1. Rural Wi:Ilys Marron e Branco .... 1.960

FINANCIAMENTO EM ATlí: 30 MESES
A•. COSLHO, AUTOMóVE1S

I Rua João Pinto, 40 .- r"olle 277'7 - FIorianópoliN�

-:::.-;:-:-.:::::::•• '._' o.o� '-:r---;----r--.-.

\
....-��

J:����:�TEAL�::;:��S : 1
Fon�s 2952 .'4613' ITa L 00'0 o ••••••••••••••••••••••••••••• 71

./.

VARIAN'1\ •.. '� � •• ..,. • • ••• ••••••••• 7,1
T. L

_

.. .': 7f
VOLKSWAGEN - SEDAN ....••••.• 1,. • • • • • • • • • 69

OPALA 4 cil. luxo � ..... � .. • .. •• • • .. • .. ••• • 69
VERÁNEIO •.......•.......•••• '. . • • • • • • •• •• 69

r

ESPLANADA. •

'

.. ::.. . 69·
ESPLANADA • .. .. .. • •• 68

ESPLANADA .

•• e .. t . 67

67
62

GAL-AXIE _ ••• _ •••._.

OLDSMOBILE' : .•.... ;;; •.••: '" ....
'
••;.;.};�..

VEMAGUET •...•••...•••••••••••••••• _••••••
' 64

56CHEVROLET
,

.......................... - .-.. -,.. - ...

CAMINHA0 FORD F-600,•••.••••••• '/' • • • • •• • 66
LANCHAS A' TURBINA
LANCHA A TURBINA

FINANCIAMENTO ATÉ 30 MESES

.�

I" �

r_:,,. Willy< _ ,!IPo�P.'.��., : 1961l
Corcel Luxo _ 4 portas '- azul ........•. r•• '. • 19691
Volkswagen - azul··........................ 1968 I

Pick Up - azul .. , .. :..................... 1970 IRural Willys � cinza -e 'beije .....•....."..... 1968

ItamaFaty _ vermelho ;". 1966 I I1.1 FOrdte��rc�:n; �.-���·��s.. s.t�.�. ��l:lj���l�. ��� 1969 I
I I Kombi _ vermelhs e branco :...... 1969 i

1

I
Aero WiHys _ azul...................... 1964

�\,
Ford Corcel - 4 ,portas - vermelho .. � . . .. 1969

[� Volkswagen - azul, .- ../. ". . . . . . . . . . . . . . . . 1967
,

Aero Willys --; bra,nco 1966

(�
Distr()uidora de Produtos Nacionais Ltda. (Dipronal)

II Departamento. de Vendas

IIII' Fone: 2197 - 3321 - Felipe Schmidt, 60,. y
U,� -�

RUBENS ALVES

REPRESE�TAÇÕES, . OONSIGNAÇÕES, COMÉRCIO
\

D,E AUTOMóVE,IS, T.RANSPORTES E
.
CO�RCIO

. EM GERAL .'1"RUA SÃO, JOse. 426 - Fone 6412 ..

ESTREITO ...... Florianópolis - Santa Catá!"ln.·
RElAÇAO DOS CARROS

Galaxie ....................•••••..•••.
' 1968

Volks 4 portas ...... ,................... 197,0
Volks 4 portas "......................... 1969
Volks Sedan .' '�,... 1970
Volks Sedan .' ,.'...........•. � ..•..•• 1969
Volks Sedan ,' "," ,'.'. 1969
Volks Sedan ;................ 1967
Volks Sedan ....................•...•..•.

- Corcel Coupê e ••••••••-.#.�.•••. ' .•••.•)

Rural '
.............•... '.

P· k Ui.
'

lC p ...........•.....••.•.•••••••••
'

Ford F-IOO. •......••.•.•••••. , •.•••••••••

Vemaguet ...........•........
'

..........•
'

Jeép .. '

'

.. ,.';, ! ••
'

1966
1969i
1969

1969
1965

1967

1960.
GOl'wni .. ',' ....' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1963

Caminhão Mercedes � ;' 1969

Can1Ín]üio Mercedes ...•... /. . . . . . . . . . . . . . 1968

Çamirih'ão M�rcedes' .'. ; '" '. i", 1971
Caminhiío Mercedes ,......... 1963

. I I·' -

·��.:!5�·E!;;=Ti!'ªf.:;�. _-=����ç��-..:J,

IPIRANGA AUTOMÓVEIS
COMPRA VENPA E TROCA Di VEiCUlOS

Rua 7 de Setembro, 13 Fone 3886
1 Voi;'swagen ......••............••...• 1963
1 Volkswagen ......•...•............... 1964

1 Volkswagen , � 1965

1 Volkswagen .........................•. 1970
1 KOlnbi .. '.' . ," , .. '" .••.

'

•••••.. , .•• 1969
1 Volkwagen : ..........•.•.••. ,. ••. 1962

Financiamento até 36 meses

i\. _

NOSSA eAS,A AUTOMÓVEIS- ,

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

,
- troca - financiamento

Volkswagen 1969

Simca ;:-. ..•.•.... .. .•• 1965'
Ford Corcel ";"",4 portas .......••.••..'. • 1969

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

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

Vemaguet DKW' 1964

Vemaguet DKW 1960
, Pick Up Willys : • 1966

IL
� _ ..

iime�et
I .

FINANCIAMOS A'I'II! 36 MESES
MEYER VEICULOS LTOA.

Rua Fúlvio Aducci, 597 � Estr('lito
Telefone,. 63�93 • 63-89

AUTOMóVEIS
AUTOMóVEIS: J
Aero Willys' cinza OH .!'., .. " 1968
OPala --- Luxi. � 6 cH. Vennelho :. ....• 1969
Simca Azul Turquesa . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • 1963
ES!ilaniÍda Azul< Celeste, ...•..••.••••••/,. ,�-!.1 1969, 1�

l
Simca Tufão Azul Turquesa •••••••••• /•.•• : 19tr5,
Esplanada Ouro Espanhol • • • • • • • • • • • • • • • • • 1969
CAMINHÕES:

.

'
,

F-60.O .....•• " ••.•••••....•.••••.

/

•.•• õ .-.. 1956
F-60.0 ...•..

'

•.•.•...•.•••••••• '. • • . • • • • • • •• 1959, i \.
. •

. J

fi"

Comércio de Aulonlóveis é

Aces�órios "APOLO Lida.

Rua Dr. FúlVio Aducci, n. 1045 - Estreito
Fóne 6284 - Fpoli�.. - SC

.

I

Corcel Coupê '_ V:ermelho
.

: ;' ;.�, '1969
Karmann Ghia _ Azul ' ': ,' 1969

Volkswagen - B+an�o �
Volkswagen - Beige Nilo ..

Volkswagen Vermelho •.....•..• .,: .•..••
,

Volkswagen - Vermelho •...••••••..••••••

Volkswagen - Azul .••.••
'

•••••••••••• ;..\ •. � •

Volkswagen
.

Cinza •. , ••••••.••••",' ••.
' ••••

Volkswagen - Vermelho •.••. �•• , .••••.•••

Vemaguet ",;"" Beige ..

Vemaguet - Cinza .•. � .

Vemaguet - Beige e 13ran�a �
..

DKW�Belcar ...:.:. Café e Branco ••••• :-•••••••
Aéro Willys - Beige •••••••••••••••••.•••;

Aéro Villys ..,. Verde ••••••••••••••••••••••

Gordini - Vennelho •••••••••• � : •••••••••
Chevrolet � Azul meco 2' portas •.....••..••
Ford - Azul ••.••• .' •••••..••••.•••••• , •••
Vespa - Azul ••••••• _

'./' •• e_••

( .

Financiainento ...:.: 24 - 30 ou 36, meses
Cai:ros revisados com garantia

/

� I.

I " 'AMAU�t AUTOMÓV'EIS

I
1

I
I

Lancha a Turbiná
R. Gilspar( Dutra, 90 - Fone 635'9 e 6632

Compra, hooa • venda d
'

Velculo.
2 Variants .:_ Verde Fôlha ;., .. �, • 1970
1 Variant _ Bl'al,CO Lotus , ............• '. 70/71,
1 Vai:iant _ Branco L�tus 'OK � ..••• 71172
1 TL - Azul Pavão OK •

'

•....•.

'

••.••• �. �•. � 7IÍ72
.

1 Volks 8.edal1 - Azill'· 1963
1 Volks Sedan ..::: Azul Real ......••...•'. . • • 1968
1 Volks Sedan - Branco Lotus ••.•.••...•• 1968
1 Volks Sedan - BranJo, Lotus 1969
1 Volks Sedan - Verde Fôlha ..•••.•...••• 1970'
1 Volks 1500 - Verde Fôlha OK� 1971
1 Kombi - ,Verde Caribe ....... ; �... 1967
..." .

1 Kombi :__ BrmÍca �. , , ," .. . Ül62
1 Kombi _ Branc� 1961
1 Ford' Galaxi '

'
.. '. . • . • 1969

Ett1:regamos os carros usados com garantiA _ finan-
/

. ciámentos até 36 meses

-ttq

/ -

1

j,

,--

1969
1968
1968

196;>
1965
1964
1964

1967
1965
1963
1963
1964
1964
1963
1958
1955

�963 ,I

/

ir _

I

Organização Brasileira Adminislração dê Vendas SiC Lida.
. '. l

-

. r Rua'Te'lente Silveira, 21 _ 19 andar - Coj. '107/109

I Volb 65
. I Kombi 65; Volks 65 ,I Komb�. 70

I Ent. 3.000,00 r Ent. 1.920,00 Ent. 1.920,00 [Ent 3.500,00

I.
Saldo. 2'?0,00 I Saldo 192,00 Saldo 192;00 1 Saldo 60.0,00

.

Mensais I Mensais Mensais Mensais'
--�------��----�--�����--

Volks 69 Volks 67 I Kombi 67

Ent. 3.600,00
\ I Ent. 2.400.00

Saldo 324,00 Il.
Saldo .240,00 .:

Mensais
. MensaIS

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

Volks 70
Ent. 4.080,00
Saldo 432,00

'\ Mensais'

I Kombi 69

I Ent., 3.600,00
I Saldo 504,00'

I Mensais

I

II .Ent. 4.400,00
Sald() 396,00

I Mensais

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

I Volks ,62

I Em. 1.44(),OO

I Saldo
/ 144,00

J Mensa'is

I Volks. 68
'[ Ent.. 4.000,00
I Saldo 360,00

1 Mensais

�
---�_- --íIí

.. ,I· '..' ..., ' ',.

-;

". 'VALDIR AUTOMÓVEIS LTDA. '1
1

.' , '.

Rua Victor Meireles, 32 - Fone (139
F'ÍorianõPOlllI - SC�

Volks 1500 -- Vermelho '•.•• ' •..•••••••.••• '. 1971

Volks 1600, - Azul Diamante ••.••.••••..•• 1971

Volks 4 Portas - Branco �
' 19691

, Volks Branco ••

'

•••••
'

•••••••.••••••.•• � � • ., 1969

,

Volks - Beige ..

v;

� •••,: '.�'•• � 1970

I
Volks - 'Azul •.. ,' ...•. '

•...• '; : " •.•..•'.' 1968

.
T,\KW' Belcar . . " 1966u ••••

�

•.•• 'e lO .' ••• '.' •••• e.' •••

'1.970

.�.

.1 I i ; 2S1C

. I

'Jeep Candango .. � ' '. " •..•.••.•• '

•...•• t,·'
. Variant - Verde Fôlha � .....•....•• ,

•••..•,;.. i9!70
.. Corcel 4 Portas Luxo .' .' ,.: ".�.'.... 1969

Gordini - Azul
,

'
.. : ; .. � • ; 1964

Rural Willys � Azul' e Branca .- : � . : • • • • •

1967["Impala 2 Portas -. 'Branco .. .: j ......
_ 1.,966FINANCIAMENTO· ATÉ, .sc MESES

, _

__jJ'.

. -I�

. .41
I ..

ESTACIO'lfAMENTO AVERIDA
,

.... : :.' _,

.'Ru� �!;l� .p�to esquina de Avenida Rercllio Luz-,
Fone 441� -:- ABERTO DIA E NOITE.

",

�_I __

cinza ', ; . . 69

,_

< •

, ,

'I'
Koerlcn S. A. - ComérCio d. Automóvel.

.

Rua Alml"a,rlte ,i.ame�� n.· 109
.

/. " ·C�mheça no,ssa Novà Loia, ' I
: ,

. R. Coris. Mafra, 20.
.

Têlefohe 2931 - 2265 - 2027

Sedan vermelho ; : .. .. . • .. .. .. 70,
Sedan branco, :.......••.......... , .....• ,' •..• .'. 69
Sedan azul cobalto '. " .. : ; . . . . • . . .. • 69
Sedan vermelho .......•... ,: " ..•.....•.• '. 69
Sedan vermelho ......•..•...

' , ...••: 68
Sedali. branco .....•........ ; ; .' .. I •••• : • 68

Sedan beije nilq , , : 67
Sedan verde caribe

,
67·

Sedan branco : .. , '

.........• '. • . . . ..• 65
Sedal1 azul _' . . . • . • • • . . . . . 63
Kombi branca :: : .. '

'

69
•

Kombi

;l
.

,

Kombi caribe
'

� " : .. ; ,68
Kombi cinza I ••. , � ,. .. • ,65

:' Kombi pérola '

.. ' ; 64
Kombf caribe, , ....•.•... " .....•••..,. ,. . . . 64

-'Kombi azul .....•....; .• '

...

'

.........•:.... • . ..•

' 63
TL vermelho ......•.... ; ......•..••••• '. . . • • 70
Variant branca' I

' :
'

.. :...... 70
1.600 4 por,tas ,'beije •...... ; .. ". ""S' .' •• ,:. / 69
1. 600 4 portas branco "..................... 69
DKW branco) .................•.•..•....•..• '. 66

Vemaguet azul' ........•............ , '.. ••• 63

I: I

Rural azul , ; .. .. .. 66,

Ij

ALVORADA VEleU·LOS
COJTIér.clo de Automóvel. em geral
COMPRA ..... VEJ:IIDA - TROCA
Carro. inteiramente revisados
End. R. João P!nto, 21

Fone: 4291
Volks - ··Vermelho· ' •.•.•..

"

" .

Volks --;- Verd�' . ';,...•..... , " ..••••.. :,. � ...•

Volks _ Vennelho ..............•........

Volks � Verde-Claro ......................•

Karmanil Ghia ;-. C're�lle ........••........

I
GordiJ;1i'':_ Amarelo .' .•. "

'

.. : ..
'

..•

,DKW (IãOl) _: Cinzá' :';: ;: : : .....
�

....
, (

,

..

�.
. - ".

'-.

1970.
1964
1964··
1962'
1965.
.1965
1964
-_

�:::i I

�
.. _-�_.��."_:.:�.�_ .. _'-.:.-.'--_._�"- .. _-_._._"-_ .. __ ......�... .-.",_

"._ :._"',

.

r�'=--e O MAFI� A. S�GENTiL� ; :
COMilSRCIO DE AUTOMóVEis FIGUEIREDO ,

ALAMEDA 'ADOLFO KONDE'R, 14; -. FON� 27.50

PróxirM à Ponte Hercíri'o Luz
"

,
. .

196&: .

1969
1971 ':
1969

1969.
19i9
1969
1969
1970
1970
1964'
]!9t11
1966
1969
1971
1962
1963

1�6411968 .

19511
1968[

::-'c=-�="c -=.,;_�':_ -","', ,_
. J,

I Volks 63

I Ent. 2.600,00

I ;Saldo .234,00
I MensaIS

.'1 Volks 63

I Em. 1680,00

I Saldo t68,UO
I Mensais

, Vblkswagen Sedan ." .. " e <t ..... " ••OO .. " """ " � ..... " .... '.
.

Volkswagen Sedan . ;�••.••.•...• : .•... .' ..•.",

Volkswagen Sedan �ezo ,

..,.:
� : ..

VOlkswagep .4 :p'ortas : ,,: •• "-' .. , .

Karmann:'cihia. •
-

.. " " � .. ",•• -� .• '

o � • � ..

Kombi Sedan " •• : . ; ':
"

.. , . ::.•.•.........•

Kornb! Pick�Up' ..• 1 �.: .. '

..': :'l<" .•...... ,.
Chevl'Qlet 0pa�a Luxo. �

' .

"Co.�cel 'Coupe Luxo �

.•..•.'...•...... �
.

. Corcel Coupé Luxo I '.-

Rural' WiI-lys ,
.. , : ,-"�,,,.,,.,,.

Rur�", WHlys' .•..•. ., "
.. " ::,.•........

.Pick-tTp� -.WillYs '. e •••• fi " '-! r�" .,
. ..;" •. , .".•. 0

-

e ••
_

_Piek-Vpr WÜlys ,." _e •• ,0 .<t ••• ' r; ,.'" .

..

Pick-Up Wif!y,s " •..
, '," ..

.

'Aero .WiUys ."

'

: ,." . , .,.,', :; .: ......• , •.•

Aero W!J;lys •••.. ,.,' .•...•
'

� .•......•••••

AerG �Willys •• � , ...... : .'.re oo e." •••••• ',.

Aérm WillY·g '

••••....• '. '�': .. � �' ..•••• , eI

v-

-

.·HOEPeKE
-

VElCUL,OS' s. A�
,Departamento de Veip"'o� Usados
A oportunidade de, 'um bom, negocio -

.
Financiamentos atÉÍ 36 lOOses

Volkswagen -, Crnza
-

.• '! ........ ;......... 19159
'Volkswagen -- Branco I(.otús

.

•............• 1965

V�lks,wage,n =- :Qrán.co Pérola .'
,
...•,. 1967 (

.'

Volkswagen - Azul Reá!. . . . . . . • .. . • . • • . . • • 1967"

Volkswagen - Vennelha Cereja ; ...•.. ,.... 1970

Karmann Ghla _;_ �ermeIli� lItolibª'to 19.68

VariãI,Jt -:- Braflca .�.,' ; ; .. , .' . . . . . . .• 1970

Varia'nt - :Verde Fôlhi). _....... 1970.

Opala - 'Verde Antigo' - 4 C. STD ,.: ... .'. � 1969

Opala ,',_,_' Vel'de' AntigO _ 4 'c: ,Lu�o . '. . .. . . • 1969'

Opala _ Beige ·tid'O' __ "4 é�'ÜIXO ... , ..•• 1969/70
Opala ,- Azul- ; .' .:: ...... , . : . .,. . . .. .. .. ... 1970 I'- \

, '... .

, Corcel GT :- ,J3ranco ctlm 'Feto 'ViniL .. ,. : ... '. 1969 '

Corcel STD· _:.:.. Branco - 4. po'rtas .. :....... 1969 ICorcel - 'Beige. :- 4 pártas - LUxo ......•• 1989 \

Itamaraty Prata Luar Metãiiéo ••.. :......... 1967

I��� Will�:l;r Marr:�lc:��t.. : � ��:::::: :: �: i:::
I

J

--_.�--
.. _, "�

1 - Sedan Vermelho Grená .....•. ;,........ 1968
1 - Sedan Azul Cobalto .. .... . .. .. .. .. .. .... 1967

- Financiamento até' 30
.

meses',

F�--==����=-������==;li"
j, /

..
'.. MADEPISO' !

.

Indústria, . Comércio - e r Representações Ltda.
.

R. Cei. Pedro( Demoro, 1.787 ,...j 'End. 'Tel. "Madepiso"
Fone 6453 - Estreita � Florianól?olis - se.
Tacos. fileteado5

'

c. . RAMOS S. A.-
'COMUCIO E AGt:NCIAS

Revendedores Autorizados, Volkswagen
R. CeI. Pedro Demoro, 1.466, Estr.eito - fone 6381 I
1 :- Vruriant Vermelho Cereja' : .1969 !

1 - Kombi Beje ClárO: ;... 1969 l
I 1 - Kombi Branca : : .. : : .. .' 1969 I

1, - Kómbi Pérpla e; Béje .. , . .. .. . .. .. .. 1968, 1i- - �Koi1Jbi Gelo ó ; • • .. • • .. • .. 1963
1 �Kombi .Azul Di�mànte :.............. 1970
1 '-" Secl,an Laranja Granàda !,.'. i ••• ; • :,•• , .; ÜJ'7{)
1 ".:.:Sedin ,A�u1 ", .: :;<: , ..... " ••• '. :'. � •• :" ; • • • •• 1966
1 '.,- Sedan Branpo totus .'; .. �: ,'.......•

1 - Sedan Verde 4. pOltas ' �

1 - Sedan Branco Lo_tus· .. �
'

..••••••

1 - Sedan Vermelho Grená ...............•

Taco3 selecionados
.

'. Materiais de Consti'u�âo:
e. etc. _ ;

, Compi'ete' a . beleza cIe sua casa

e' pise com � e��gãncia em: ,tacos '''Madepiso''
'. - I Portas tl'ahálhadas .:

�1'�ár�9s'e��uj;iâos. ,�.:
Abe:rttl,ras

1969
1969
1969

196�

)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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>'ConY�nio "Blumenau vai realizar um Centro
'.

'J

'r: J.

Os presidentes' de
'

25.7fe��,. '-'Têr�o', dê '�ôpvêpio fói '

derilçóéj e sindicatos -de.. c�rebtad�
,

,,'ei�tre ' a' S�ere

trabalhadóres de Santa' ca-: tiiihi: 'd�' ,�l\cação de Santa

tarina 'reuniram-�� _ onte!ll' -C�tàtinii: '" i.,' _' a. E\l�ção
com o Secretário dos S.er�,' unLV'�rstdâde) Re:giQnlÜ;, de '

viços Sociais, debatenqo � ii, ,
IHü;ÍJú�6��, -': .para ,�'a -reál�à-

concretização de é9nvênio:, _,' �ão:dQ."C!1�O Sie:ÜéeIÍcia- VESTIBULAR

entre as, entidades sindi- "túra,'de: Curta ,Duração; em O Vesti-bular Classificató-

cais e o INPS; preconiza-,' -; regíine iritensivo, em" cien-, rio para os candidatos do

do por decreto federal que' d�s,' com' jnterferênêia�' da, Furso de Licenciatura de
,

d
' :

-

'ld de 'de' Fl'losofl'a Cu,rta Duração, em R,egime
estabeleceu, priorida es ,pa�

_", F,acu a, to" " ' ,", ..

'

,

ra a política de valorização ,éiênciâs'" e ,<Letras daquela Intensivo, em Ciências,

I
' '

-Ó,

d
- ',,': -,

realizar-selá nos di'as 26, 27
zaçâo da ação sindica .�

Fuil' açao:
,

,

,

O .curso.: :para' alunos' que e 28- dêste mês, na Funda-

Segundo os têrmos
' do' �ê: destina� .à li�enc�tur'a ção Universidade Regional

convênio a 'ser firmãdo, em ciêhC;i;iS, -terá início � de Blumena, a' partir das

'por uma comunidáde 'sin�,' _, 2, d� �agÔ§tb\: <,lêSté" �n'o' e 9 .heras , Os exames estão

dical de Florianóp()lis; te- términ(:('à': 2( de julho, de .assim distribuídos: dia 26,

'dos Oê trabalhadores síndi- ", 1.972,' _-com". uma". 'carga Português, pêso 1; dia 27,
,

,

d
'

ad '''-h --<�. 'd l'.. t:!fM\ h
" . C,OR hecimnentos Ge rais , pêso

calizados e SeUS epen en- " glétil(l,,�, ",uQy oras' IIlI:' �,

tes terão ass�guradà a as-
:

nístradas em ,204 .dias. "
í; dia 28, Ciências, pêso 3.

sistência médíco-cdontolé- "O R6Crll�ín,ento-
,

.é Ins- Os candidatos deverão

gica. :ci-,içÕ()s"" : pád' 'o�' �ef�rido adiantar, à Fundação Uni-
.

, clinio são :«e .íntéíra iéSP6n; ,versidade Regional de BIu-

Segundo 'o ,Seêret:9f:íQ ," sai>iiid�:ç!:�:�4� ,:S�'c'�fJ.ii� 'd�' menàu, :uma 'contribuição

Bandeira Maia,; estim,a-se" ';'Estado' i.!'e>:,Saifj;á CatariÍüi,' de Cr$ 50, que tem como

em \20 mil o �úmeto" çle.,,' :::��<'W;,q4�:,:�s',:insd-�çÕe��sê,· objetivo' cobrir as "despesas
pessoas que ,serãó,�b'�nCfi,

'

"l�ae�;m, '�if��,>h� ,��teta�
,

"

:, de�rren1ies dos exames' de

ciadas com" ci, colw.êni:o. " ,;r�a Ji� ".lps��:lo',�os ;N·f\góci�, ::;elêção.
. -)" "

'No ato da matricula o

candidato deverá apresentar
a, seguinte documentação:
Prova de Conclusão de

curso de 2'? ciclo médio ou

equivalente; prova de idade
mínima de' 21 anos e idade
máxima de 30 anos, para

aquêies que não pertençam
aos quadros do funcionalis
mo do Estado; prova de

estar quite com as obriga
ções eleitora� e 'com o

serviço militar; apresentar
atestado de sanidade física
e mental e de não apresen
tar qualquer contra-indica

ção para o, magistério, for
necida pelo Serviço Esta

dual de Saúde; apresentar
atestado de bons anteceden

tes, fornecido pela' reparti
'ção de segurança do Esta

do; apredentação d� Cartão
de Inscrição no Cadastro
de 'Pessoas Físicas do lm

põsto de Renda.

MATRíCULA Com uma chopada �ere
ciela à Imprensa e convida
dos, o Centro Catarinense
ela Guanabara inaugura às

1'lh30m de amanhã o VIU

Festival da Cerveja da Gua

nabara. O ato está marcado
para a sede da entidade" a

Rua São José, 90, e o Go
vernador Colombo Salles

.será representado pelo Sr.

Castelo da Costa, Diretor
da Procuradoria do Estado
de Santa Catarina na Gua
nabara. A chopada cons

tara de distribuição de 250'

litros do produto, que serão
consumidos 'com salgadi-
nhos

\

O festival, que será rea
li�ado, no Pavilhão de ião

Cristóvão, é promovido pelo
Centro Catarinense que
montará uIlf "stand" para
venda de souvenirs,' e 'pro
dutos da indústrià catari
nense, destacand'o-se eris

tais, 'porcelanas,' malhari�
feltros, vinhos e conscJ'v'as;

d� Educação, em Floria:

nópolís, com prazo de en-.

cerramento. previsto para a

próxima sexta-feira, e o

número de vagas é de 3?
'

r'
,

;
,

:;'_'

:-',� ,

.

'

. '''':� ...

'

���.' _; ;'
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,
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para ver testa
,

'

.

d'o's' illBOOS
, ..: ,,' "

'
.

(
o Gover�ado.r Colombo

; SaUes' i,rá 'paÍiiçipar da?'
-solenidades de abertura dos

,festejos alusivos ao Dia .do
" Colono; rio próximo sábado
na cidad� de Indaial ,

desembarcando na Ponte
Engenheiro Enijlio Odebre:

.

"eht, e passando a pé pela
rua Lauro Müller, rumarão

até a Prefeitura' Munidpali
na ocasiao, o Chefe do:
Executivo' ,Estadual 'conce
derá audiência as autorí
dades municipais:e classes
empresariais, Em. seguida,

'

o Governador' visitará as

instalações' : do Fórum da,
Comarca e o nôvo prédio
em construção que abrigara
os poderes ,Executivo, Le-

�ti,vo "e ,Judiciãrio do

"Muriletpio): . À{; 15 horas,
visita . às ',J.A,stalaçQes ru;

, lri9ús� T�til companhía
Hering, ' ,CiMgio Normal
Indaial' e'�ecelagem e Ma

lb.aria: .Indaíal, .culmínando
: P? ,Pôsto Agfo.-Pecuário,
onde serão desenvolvidas as

fest1vidá"des . d� . Dia do

Colono, 'promovidas :Pelo
· Sindieato Rural de Indaial ,

: Às ':18 'horas" o', Governador
será homenageado com uma

cnurrascada.

A progqmação ficou

assim elabori),da: às 13,3u
horas haverá a recepção
'pelas' autoridades do, Muni

cípio na BR470, divisa

lndaial-Blumenaú; às 14

horas, chegada do Gover

.

nador e Co�itiva à cidadê,

. Cooperativa' Habitacionál
,chama pretendentes .8 casa

, ,·'Á Coopera,tiva 'Habitacio
, 'naI Intersindical de Floria,

,: 'nóJ,x,lis cOrl),urüca aos inte

, 'resS;idos no Plano. 2 de

'bábitação, que estará rece

.:'� hendo inscrições para aqui
,'" sição de casa ou apartamen-

to' a ,ser construíc:j.o na

,� capital." até o fim dêste

no mesmo prazb' proc�d�,ra
.

ii revisão . aà& fichas de-

·

,êonvidou ,a 'Cooperativa e o

lno�pjs� pára fazer uma

", <;)�p�ah�ção "�o, Plano Hq_bi
ta6ional :executado em San-

·

ta Catottin,a.
-.

Na ,próxima
Semana; dirigentes das duas
j ';'

, ipscriçãQ 'par.i! ª,-quêles' q,��:,
no corrente' anO; ti:vel'am
seus

. ven0imentos,majora
dos, a fim de. propiciar um,
�aumento de sua unidade.

Por ()utrQ iadQ,' ii ,Çãinar�
de Verea(lotes da C;l.pital,

.éntÚlad�s e�,��ão no plená
rÍo 'da' cimill'a' <prestando aS
,( . '\ ....' ,

. iiifotIn�ções .requeridas.

"
,

';,Inês. Informou ainda que

í�� I'

" 'Q'- BAM"CO DO EST(lDO DE ,S�N1:A 't,A�,�llflt;S�"A.
, '" CGC/M'f i

- llQ �,J176;P03/001 " .:", ".;'
. '.

" BD_IrAI. ,,,o,.

(Alionacf.i:o çle JmQv'eis) .., .

o Banco do Estado de Santa, Catarjna SÁ torn�q)ób'Uoo q�e ofer� là ven-
,

(I'" 'os seguintes Imóveis: ".
! ,,' ;

.

,,'Um terreno situado à Rua curt Hedng, ·no pentrOJ da. çidarl:� de )3lume-
'nau, eonstante de quatro pavimentos, -inclul,nd(} ,o tétteQ sendo, os t.re6 .primeiros
com área, de 255,59 metros quadrados e '0 Últi.mo �m 216,52 m,etros' quadrados,
ô prédio e se:fvido por elevador, exel\lStvo. poSs1!lJnd4) .� \l�"C;,is,a de máqui
aas com '1,90 tn2: Área total dé 989,00: m2:, ,(TÍ-an.SGl': 19 Of. ,'Reg. dê�. lin. 'de BlttiIle-

, _J.:'.
•

.

v, '_
• ..J tq.>

li1�U; nQ 54.666, Livro '3-AO, .tis: 184). ." ,",'
.' ;'

-

.'
'_ Um 'EXiificio na esquitlà daS Rv.ds Curt� Oóm:,Cáêtá�,D-tkke,. na çi-

, dade de BlüÍnenali, 'coIistante dó andat" tézT'eió ci>m 419 "m,2 €i �. pt1�éilü pavimen
to de' 'igual dimensão totalizando 838,66 D,l2, {19 'Of, Reg.. iID.

.

dé Blu�tlà'u, ...•• .

n<l 54.666 livro 3-AO,' fls. 1M). :
'

.

_ -
.

,,'
" '

'."
,

'

,Um terreno em ponto central da cidade de Blunrenan, _$quina das Ruas

I Curt Hering, �om Caetano J;)eeke, 1.476,3� m2, sôbre o q,ual, eStA- ,e4i!i.éa,do \Uil, pe-
.

I queno prédio de alvenaria que serve' w,x:a ga-ragem e depósito (1,9. Of., :Reg. Im. de

,Blumenau, nQ 54.666, Livro 3-AO, .fls. 184).
,',

(""
'

i '" "

,

,

'. . �,
' '.',. .; c'.t.. f, ' "'- --'.'

•

- I2\)· (cento':! vinte) lotes" urbimos localizados .tia cidadé de �araCaj4, nes-

te Estadp, com área tótal de 38.887,50 m2, ,cÔnfr90tandó,é'õ1;n .. AWn1da, Nçssa, Se

'n�ota da'! Conéei�o, lÍ,\ias Jose M�ll"q�, JO;iíQ Çé.lrtad� e, AM��9. ::M�chado (Reg,-
1m, Alice' Ghizzo, n'? 31.360, Livro 3/ÀK, flS" 92)., '

"

'

"
.' , '

'

. " � Prédio de alvenatia cóm dois, pavüuentos, e reSi)e�Hv'ó' furreiio no cen-
.

tIO da cid�de de Ci-iciuma, à Rua Coronel ·p�rO :i3en�det, �dI' �� f�tâi.dé 360,50
metrós quadrados, (1'? Of. Reg. Im. de Criciuma'. n'?, 32.787; Ltyt;Q ;3,:.fls. 197, v.,

198)_
' ,,<' :. ,-'� • t':"

'

..

,

'

_ Um prédio da alvenaria com área' .de 262;48 'inetlx)s o(i�d��dos e respec- ..

tIvo terreno com 1.269,35, metros
- CiUaqrados, ,rió :&�eru;io \d�, ;��oriu,_ Vila Real,

.' jJrêpr�ir.. para indústrias de pesca. (Regi Ini. de' t,;;$bori\1f . n9
"

:(487,' ,Livro ,3/A.'

fls. 91). i 1
"

.
"

, . ',.
" '" /,� � '"

," .

"

,_ Um terreno na, PI:áia da "'Armaça9:' munioípio' de:·,�t�,f�:t,.:,c��, i,320,ao me

ftÜ§ {,Iul\draelôs, fazendu frente de' Ú,OO me.t.ros c�m às .. 'm�rinhiis "dJ ,âc'é'aIlo Atlân
,

Ueo (19, aí, 'Reg. 1m. de Itajaí, il'? ,26�295; -:bjv.ro �,fi�. 139);:, :,,'�, : ,:', '

'

__
'

Um terreno em Tàperà, município .dé Itaja{ .co�- .5e1õó/mettos d� . freno
'te pára, às',marinnas do Oceal!o Atrã�ücd 'e ,'t5ÓO', fu,et:r:os 4é: fuitij,ós, ',êoiri superfí- ,

. c,l,é total' d� 15,000,00 metros quM�ados'-(19 ,OJ. Reg; :IÍn.· de" Jtãjá(ií�!21:344, Li-

,vrô 3/M,fls 47). . '.' :"". ,,:,:. >':,',> ):,,,,, '

,

-'
, _ Várips terrenos próprios para' pastageus' e' reflo�tamé�tb, �ituados ao

lado' qá BR-101, em Canhimduba, município de' Uaja!, totaliZando. uma ãrea de

1:877.738,75 metros quadrados. (19 Óf. Reg, lIn. dé Itafaí, nQ; 58;290, "Livro -3-AB,
fu. 198).-

� Terrenos, próprios para pastagens c reflorestame'ntd' sitúadps ah lado da

BR-10l,' em Carvalho, muniCípio de, Itajàí,' totalizando' um-a {mia· dê 666.00000 me

o:os 'quadrados (2'? Of, Reg. I�; de Itajaí, n'? 3.238, Livro 3-B, fls, 105). ,"
- Terreno próprio para - pastagem e reflorestainento'; situado ao:, lado da

BR-10l,' em Itaipava, município de' Itajai, com, 'ãr�li de 1.443.750,OQ' metros qua
drados .(2Q Of. Reg. Im. de Itajaí, n� 3,238, Livro 3-B, >hs.· 105).

,

_
- Uma' prOPriedade rural no município de Tubarão, diStrito '"de-oIDo de Pou

so, com "12.196,80 metros quadràdos de área (Of:' Reg. lIn.. de rrlib�rã6, n9 55.228,
Livrõ 3�AL, fls; 111, v,). .•

' �

'\'

, :f. ..

--I

- Uma casa de alvenaria e respectivo terreno, roID- áréa de 300 metros qua
dradoS, na Rua São Geraldo n9.' 901-c,ida(;le de T�parãoj !iI,> fKw43, Livro' 3-AU, fls.

216). .

" ,
'

Todos os imóveis estão livres "e' desembaraç'arlds" de c!uaisquer ônus,
,

O Banco receberá propostas dos. int:et:esSMos até. o dia to de 3:gÔ�tó de .1971,
.em .8Ua ,Seêre,tarià-Geral, à Praça' XV de Novembro' ri9, '1,. 5�: lmdar;' ,em Florianó
poLis., As propostas ,deverão cml�r wdàs as Ífi(ucações' i;ôbr� a transà�Q, conforme
a:! pretensões dos interessados:

'

Poderá o' Banco,. a seu excluSivo cliMríó, reje�tar ql:lal(iu�r llrohOsta, não ca

, hendo aos ,proponentes direito de reCurso ou ,qualquer. outra, niedida. em faée, da
rejeição.

'

"

"

."",
"

'.

Florianópolis, . 15 de julho: de 1971.

,��.:õõíiiiiiiiiii'��-
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"CEI_aJA
,', .!

Pense desde já no seu Impõsto de Renda de 1911. Aplique
I, .•. ,'II' ::;. '>, .

.

.

em ações da I tacolc,my e comece a ganhar 100% de aba- lia lIeS f::"��';:.::;g�%.,;ndo
timento. As ações são preferenciais, 'com dividendos míni.;

. ,-,

m
"

, ,
·
"'-,' " ':,', ',,' ,,' �

mos de 1 2% ao ano; A Itacofomy tem um capital autoriza- BANCO, BAiLEs:
'

�olh�e Cdr.$11�,122.283,OO, cqm éapacidadede produção9� 2ll-, .. 'DE' INVESTIMENTOS S.A.
mi oes e Itros/ano. Para maio:res informações, dirija-se ao ,-

' . ,

'f ",

, representante do B_af}cQ. HaUes Qú agent�s autorizados.
j

'�"���::�I���i��E'TIT�'LO� e' V�'LÕ�E� �o EST.
'OE sfA. CATAf.llNA SA - DIVESC

'

:fi. Trajano,,!r - fo'ne� 2525
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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v�ç� IAI14
IND. li C:Ol't\, PE REfRIGER�ÇAO LTDAo QUE TOMAZ FABRICA O :MELHOR EM

.

P A B � i C 'A' '. BAÚ::ÓES FRIG0,lltFICOS, GELADEIRAS
RV� �O JOAQ B:AT''''4 $1N. COMERCIAIS PARA BAIlES, A,ÇOPGUE,
FCNEHJ095 - CAIXA POSTAL 775 FlAMBRERIAS E S01WE'fEJUA.S,
FPOLl$ - $0 Co '.' CÁMARÁS FRlGORi'FíCAS E AINDA INSTA·

'1 ILAÇOES PARA B�àES( E LANCHONE'I'ESo

,

,�_,,,N.__��..������·1.'··�,,.·__à����.. �_.�_.�__�,�....�.�,.,��'�.�"""__
.. ,I'

mpeonato
;.

Figueirense e Hercllio;
jogam hoje a" noite"

, � '"';, "', 't� �

Na noite de hoje,' no éstâdie
"Adolfo Konder", será completada
a l l.a rodada do turno, jogando
Figueirense e Hercílio Luz.·O en�'

contra, que não chegou ao -fínal
por determinaçãq do' árbitro Da:

i"� vid Kapel,. que achou que não ,. ha-
.

via garantias à sua integridade fí -

.

sica, foi posterictrmente' ai'>recia�
" p do pelo Tribunal de Justiça Des

.portiva que houve por hem torná-'
;': la nulo, pelo que F.C.F ficou de
__ .mai'car nova data para a sw:i. e

�\ltivação, o que se d,8.l'á esta noi-

te, . com as equipes coméçando. a'
, , ..partic1a às 21 horas, funcionando

",na, arbitragem o sr. Pedro �oura.
Os conjuntos, salvo' alterações,

· ..poderão 5·er êstes:
FIGUEIRENSE _ Aguia, Pinga,

·.JaHson, Beta' e Fern,'3-ndo; Pelé' e

Luiz Ewerton; Caco, Cláu�io;..Sa-

do' e:" Maiilll\o �.' (Jocá).' \ "

HERCILIO: LUZ·· =»: Zé PallÍoi.
EdBon� Pedrihhó;" Tac;ieu ,e Heli

, nho;' Chiquinho e "caríoea; 'Lofe..
mír, ' "dão,

.

Luiz '.Ai{Wn10' e ra�sa�
rínho.

.

,."

Tamtem, em' Tubarão haverá,
jôgo !)ara que .sofreu .: tran·sf:ere.t;l

. cia. 'Jpg,am Ferroviário e' ,Próspe
ra, q.ue,. �omo se sabe, pertence' a
primeira rodada dO returnO .-que
será completada. possíveÚnente' i:J:a
quipta-f.eira com o PréÜO entre
Barroso e Hercílio" Ltp;, em' ItI}la,f,
se não vier 'à ser considerado' ga
nho pelos 10C(3.is por ausência ',do

. adversário. falando Rodrigues. �pi
ta, � jôgo que a platéia.Itajálense
verá 'esta noite.

, .

'" falando de cadeira
Gilberto Nallas

Estive em porto Alegre' onde
,'3-ssisti a abertura dÓiS

.

xJç:fI
Jogos Universitários 'Brasileiros, no
"Gigante da Beira-Rio." Foi um

espetáculo maravilhoso, descie a .'

evolução da Banda de Grumetes,
.

até o encerramento das solen:id,i:J.-
"des;"que contaram com a pl'es�n�
ça de c-ercà de 3 mil estudantes
univeq;itários ,de . todo' O Brasil; e
dezenas de autoridades. 'A

.

chama

olímpica, quando de sua -en11'aEl,a
no estádio, emocionou mUita gen
te, (é a mesma do México, ( das

Olímpiadas), mais ainda a nqs,
pois a tocha foi carregada por- um
(1tleta catarinense.

o desfile das delegações,.. Gom
seus uniformes· coloridos, nomes
dos Estados às costas, a ·graça

"J�lJlinina e o garbo dos homens
no desfile,

.

foi outra nota ·{iigna d,e
realce, seguida pelo hasteamento

.. !lal? J:jandeir,'3-s, hino Nacional; sal-
va de' artilharia revoada d:e pom
,bos e Juramento do atleta.

As autoridades Estaduais, im-

,prensa, colégioS, clubes e o Exél'
, cito Brasileiro estão dandO todo o

· f1poio aos Jogos Universitários,
festa m�ima do desporto dos

",UI).iyersitários, a juventude que
decidirá os destinos do Brasil de

, .' � -

me�tos· do· 16 "RI ond� estão '. os

homens, e, nos. COlégios, onde
.

se

encóntra� as. 'moças; num:
.

cÍirria
q,e amizade sem ig�-;ü entre. nor�

,

tistas e sulistas, .jovens do. Brasil
'Central e .do Litoral, provando'que
tudo é Brasil e que a·única cólSb
que os separa momentaneàment-e,
é a hora d,'3- disputa, quando ';en�
'ce sempre o melhor.

. .

Qs Catatinenses, mfOrcê um tra
balho exceÍente desde' jovem Pr&
'sidente Luiz Salgado Klaes, dos
demais diretores que lá· estão, .00-
mo José Carlos Pacheco, ntorn
Simas, Nilton Pereira, ,Mário Ges
ner, e os técnicos Meir!,!-, DjaHna,
C)J.ileno, Diam,f,I,ntino,' Bati$ta, MH.
tQn Capela, Valrrior Gomes,· pre
tendem fazer bôa figura, prfuoi�
palmente "hO futebol, remo e b�s.
quete, muito emborâ se recort'he.
ça o poderio técnico dos Paulistas,
.GaucQos e Cariocas, que ainda 'por
cilp,'3-, são dotados de todos os r�.
cursos materiais, verba' à voritàdEl,
e atletas que são treinados em

centro especializactos, pprq\J.e lá
tem bastante de estádios, clUbes
e piscinas.
Depois disto tudo, tíve tempo

para conhecer um Beira-B,io, e
vêr a organização qU,'),ndo da dis
puta de uma partida, com mais
de uma centena de pliliciais, ser.

viço médico, e um' senbôr estádi�
de f\J.tebol. Temos inveja sim, os
gauchos tem toda razão quando
nos dizem' isto.

amanhã. !I�
.

Fi:qu�i deveras ímpre�,;ionado
com a ordem reinante nos aloja-

"." ��lstõdaõles'"'iYlâjam�"'i
-hole para B. Horizonte

, .

!!� -: 't �

Para Belo Horizonte, em, vi_agem"
.'

. direta, em ônibus especiais, segue
:�, r;;'esfa manhã, 1'3- delegação barriga�
i,

'verde aos IILo Jogos Estudantis
·

Brasileiros
.
que se efetuarão na

Capital das alterosas de 24 de ju
lho a 1.0 de agôsto, envolve�do di
versas modalidades amad<;>ristas.
Consoante noticiamos; cêrca. de 90
atletas, entre m6ças' e rap!i�S

;,,"' compõen'l a delegação (;!tt31'inense
;""

_ ·tIúe será chefiada pelo prefes:;;or
�'��,., H.eber 'Labárbechon Poeta,,' tittUar

"; 'dei' Dep·attaniento.'· de Educação li'í.

sica, 'levando, ainda como olienta
dores técni� o:;; espórti:itas NU
t!lln I?oeta e Antônio Jósé cl,'l. Rosij

(Bª,squet8bOl); V.ilmo (VOleibol
masculino), Buno Appel (Voleibol
feminino), Jorge Menez·es e Wal
ter Passos (Natação masculina e

f�minina), Pedro Paulo Flôres
(Handebol m�scl,.tlino), e 'Celso
T.eixeira (,Atletismo m�çulinº'!) .

feminihb).
o maior número de ªtletas co:p.

centr,a-se na :parte do atletisn10
màscqHno,. com 14, segqindo-s�
voleibol masculiP.o, handel:)(')l; . YQ-
'ICibol feminino, e

.

basqu�bol!
.

eom 12 cada um, atletismo. feinini�
no

.

e natação masculina cp� 10
ce.da, a na.t.a.ção f!etniniM, com 5.
atletas.

•

aClon.8
..

� ,

S10 OS MELBOBE$ POROUE TO'M�Z
GARANTE O OUE FAZ

.' • 1· _ ,','

e começa' ia 7
computá-la em favor dessa asso-
ciação". ,

,

Outro �;_tigó pi", que "� �·�s_Óçia�
ção que abapdo'na,r'? CllmpeeinG\to
Nacionall'Df qualquer lJ.l9tivo se..
obriga a devolver 'tôda .a rond,a
líqÚida receoída e ainda 'será rPul.-: .'

ta4o, �m .,5ÓO�ê�es. o,:.s��a#ô .. 'nií�, .'

nimo,: além _ das penalidades pre-.,I ,_ � ". ,.'
_.'

,_. t >.' '.; _.,

vistas no código.' , ,', '.,
"

·

.

, As pàsságens pa1':'3- .. à ,1od!:iriioçi1d.
dos 20 úiiibe� (semente pára 22

.

.'.- .

.., ..

pessoas em' cada ,dE1J�gaçãp), se
rão fDrhedf,lãs pelo

' ConsêJho �.Na,.
9io�1 de' De�h:)ortós. ;çom. :r�eÚTj .

_
.

sos .da r;�teria EI>r>ortiva.,�,.'i'i;.,;r '.
..

Ficia proibido em t�d0 .o :terri
tório nacional O. televisionameIito

. direto de. todos os': jogos
A TABELA
Eis a :tabela do 1.0 e�mpeo�to

;�Nacional de Futebol:
."

.

,'.
l.a RODADA:

,

7 de agôstD - (sábado):
·

Em São paulo � São :Patilo JC
.

'Grêmio.
:. Em Recife Sa,nta Crw;'� çQ�

�tl.ético.
Bahia' 'x, Sport

No Río Vasco Internacional.'

-,
I

" .

êão Paulo. x Gr��io na, Capital ,

paulista. f Santa Cruz 'Ç, GQrfnti,ans
. em, Rli)oue, serão Os dois ,Wgos i

nauguraís do. Caqlpeonat'ÇJ ,N,acio-
.

nal de futebol, no, �ia, 1 d� agôs-
to, cuja primeira c rodada,« 'será

campletada na tarde do -día .Ó:
8

com � os jogos Botatogo ,x. .Amé- ,
,

/ (la, no Maracanã; . J>àJmeirl}s. x

Portuvuêsa de Desportos;' no .: Pa
caembu: "Atlético x América' Mi
h&iro,. rio Míneírão: Qp1'Úibá. x

Cruzeiro; em Cutitiba;' lr)te�a-�
cíona! x Fluminense, no ]3:eh:;a�Jtio';
'Sport "x Flamengo, em: /��_eife;.'
B�!a x San,tos, na Fonte )�'dva e'

,:Ceará x .Vasco, em Fortaleza;
A tabela oficial foi divulgada

pelo �r.' Àntônio do Passo, (ÜTe
tor do· Depart,'lmento de Futebol
ga.' CBD que entregou uma pasta,
com. dossie completo, com regu�
lamento, tábela; orgal'lOgrama, (lOS

presidentes das Federaçóes parti
ti�ipantes . e ,também aos Jom,ais;
fÇ1,dtos e emissoras de télevisão.
OS DOIS GRUPOS
0$ vinte clubes foram divididos

em, dois grupos:
Grupo A: 'Flturünen�, Vasco,

PaJméiras, '.coríntians, Poi'tuguêsa
Je D�sport()s, Cru�iro, Internacto� "

na,l, Sa�ta Cruz e Ceará.
'. Grupo ,E: BotaJogo,. Flamengo,
�érica (Rio) Slió. p,iuio, Santos,
.\tlet�co Am�i'ica Mineiro,.·Gremio, ,�

Bàliiâ e Sport R€!cife.
CO�O SERA
O� Camp'eonato Nacional d,e Fu�.

lebor será disputado em três fa
&8$•. Na pl'im�íra,: a fase pr@limi
nar, os vinte clubes divididos em

dois�.grupos de 10,. somente' jogarão
'em s1;las senes.

'

�erão
-

classificl'3-
dos cinco em cada: grupo para a

deguhda fase, sendo 3 pel;p critá
;ia I técnico -e 2 p�lo critériO, de

4r�adação. A. fase pl'eUininlll'
ser.à em um único turno. Na s�

gu.ndi fase, OS 10 clubes serão di�
vididos em dois grupos de 5 e
todós' jogarão entre· si, em turno e

lre�:rnÜf' c�'3-ssijlicanQo.;se os dois
primeiros colocados em cada gru.
pO.

. Finalmente, o título será de�
cidi410 pelos qUatro finalistas em
utiico .. turno. Em tpdas .as fa
ses o,s; .clubes com!;)çarãó sempre
com z�ro ponto. perdido.
O R�GULAMENTO

.. Eptre os Jtenl'i prUJ.Cipais dO re
gulamento, destacam-se' êstes:
,

Artigo 11, parágrafo 1.0 - No

cas� .de prOVia ou indício de que a

renda
.
bruta de uma partida te·

nhà sido produto' de expediente
c.otn 'objetivo meramente classi
fiea:tório ds uma ,determinada as
sociaçã'o, poderá a CBD deixar' de

r-intians.
8 de a,gõsto ( domingo) .

i No, Rio ,_ Bo��fOgo --: .América.
(Rio) ,

. '.. :

Em São PaUlo ..,.. Palmeiras x.

Portl.lguêsa de Desportos,
.

Em Belo Horizonte _ Apático
X América Mineiro.

.

.

Em Curitiba :- Coritib�:�. C�tl
:z;eiro.'·
,Em Pôrto Alegre: - Internicii.:J.
nal x Fluminense,:'

.

, ..

.Em 'F-ecife � Sporte Recife .'�

Flamengo, i .
.

Em Salv!ldor - Ba.nia. X Sa.ntoll.
Em Fortaleza _ Ce.ar4' X Vasoo,

.. 2�a RODADA:" .
"

11 de agôsto _ (quarta�feifa)
: 711'0 Rio _ Arnériéª x Grêmio.
Em �lo Horizonte � Cruzeiro

" Poi'tuguêsa de Desporto.s.
. Em Recife - sj:lGt"t Recife X

Santos. ..'

Em' Salvador - ]:lama. x.' .tia.:"
mengo.··

.

· Em F,Ol;�'3-leza.. � Ceará " CQ�
rintiíms .

12 de agôstq � (quinta-feiê�
Em Reoife � ,�anta Cruz x

.

V�sco da Gama.;
,

S,a RODADA: .

14 de agôsto":_' (Sábado):
No, Rio - Botafogo x FIatriéngó.
Em são :.p,aulo """I São' PaulQ x

Santos.

Eql Belo Horizonte - Am.ériça
Mineiro x Amé�ica (�io)

1.0 de agôsto - (domingo):
No'Rio,'?" Fluminense x vií.sbo.
'Efu "São P,'3-uló ..:_ Pal��iras�' x

Corintians' ,

Em Belo Horizonte CrUzeiro

. Em. S,'3-lvador
��cife :' .

'.

'

.

Em: Fortaleza
CrUz,"

.
.

:' 4,�,RODÁDA:
.. , 18 de agôsto. ':.,__ (quarta�.f�ira):
-' .:No RiD., - .Flumiriense x .Cori-.

, ti:1)�:':
" W -, '.

, Em :Belo 'H0rjzDnte,":':_ 'Amérfca
. Mineiró:· x�. Grêmio. ::C'

. .,

'Etn Salvador - B,,?hia x São

Pá\iJô.
Q,à,.RODAD�: \.

.

2� de agÔsto - sábado):
No Rib de Janeiro :- Flamengo,.\: '.. :.� ->' ..

-

,
X· Atlético .

Em' São. Paulo _ Corintians' x.
· Ct\iZeiro .

'. Em !,ôrto Alegr.e ---: In:t.!Í1'llacio�
nal'

.

x Palmeiras. " .

�,22
.

de�· ·-agãsto -, '(doming6):
-:"

'N0 Eio' - VàSCO x Portugu!!'da.
Em "são �.':tulo,:- Santos .x i.:.

·

mériéa... )d'P .Itio. .
. " .

· Em Curitiba'� COl;itiba 'x fSa�ta.

1," '. _.

çrú:z;ó ,�.
.

....

.

, Em Põi'tO Aleg"re ..;.:_ �. qtêlnio
.

x

Botãfogo.· ','
.

. .'
.

'Em Recrfé···-
c

SPotte ,j�ecife ,x·
São: Páulo; /.)

,

'Jj�rr:: For.taleia �. ceará:?i: Flu�
· tnÍllens��. '. '

'.

'�i2r;=�o��;�:::
"

·�tb .:âeiO)no!iio'nt)'! � :Atlético
$a)J.i,�!., .

'. '.

":jCrft 'eulitiba .,.;. Cbri�ibâ.·x .ln"
ternacional"

, _

· Em PÔl'to 'Alegre ..::..: .. Gt�mío x

�spúr{ReGije;
.

·

Ém 'Rebifé' _ sá'!ta' Cruz ·x

�Fl\lióin.et\se�:
:

.

" �.

"I .:26 dê 'iig6sto (q'Úinta,'feira) :
" Nd<ftio':;' Â).11érica x 'Flamengo.
Énl sãó paulo ._,. Cori:ntiatis·.· x

'pOrttig\.Iêsa�'de: nespãrtos';' .

. .

',fâ
.

á,oDADA::' :
.... 2ri ,da' agôsto (Sáo,<ldÓ)::
Em. São' PatiM � Sa:ntos.:li: Bo-

. .... ti· .

tafogQ. .

.

.

·Em Recife .::._ Sport Recife' x A-

tlétieO . .bIü)efto;
" -,

29' de, agôsto" (domingo):
·1'4'0 nio -:- 'Fltirhin,ense � Coriri-

tians.
'.

'. .
.

.

Em, 'São Paulo _ São Paulo x

,Fíamen.go .

,Em Belo Horizonte _ Cruzeiro
" Ceará.

'. '.

. Em CurItiba - Coritiba x Vas
ço,
'Em pôfto· Alegre � InternaciO-

ná:! x �órtuguesa. .

E,m Recife - Sant'3- Cruz x Pal
m·eiras.
Em Salvador - Bahia x Amé

rica Mineiro.
8:a RODADA:
1.0 de setembro (quarta-feira):

.'

...---S---;-'�.-• .:......_ _._ ......4_.__ �-.-.-�---.�-. _�_._

.Em
.

São Paulo :- Portuguêsa x

Fluminense,
Em, Belo .Horizonte - Atlético x

.
S1i;o

. P:iulo". '.

Em Pôrto Alegre - Grêmio x

88.ntos,
Em Recife' ,.....::_ Santa·' Cruz x

'Cr�zeiró: ,'.:
. Em f%lvádoi' - Bahia - Améri

.

ca, CRip );, ,

Em . Fortaleza - Ceará x Pal

ínei�,as :,-<' .

2 de setembro (quinta-feira):
Em Belo' Horizonte - América

.Mineiro x Flamengo:
Em 'Recifé - Sport Recife x

Botafogo.
9,a RODADA:
4 de setembro (sábado):
Em São Paulo - Palmeiras x

Fluminense
Em' Belo Horizonte. _ CruzeÍi'o

X 'vasco;

,5 de setémbl'o (domingo):
No Rio - Flamengo. x Grêmio

. Em tlão Paulo - São Paulo x
.

AmériCa 'Mineiro.
Em B�lo Horizonte - Atlético

x SantQs,
Em Curitiba - Goritiba x..Çea.rá.
Em Pôrto Alegre - Interna

cional x Corintians.
.• Em' R€cif� - Sport Recife x

� �m�rfcá CRio). /
"';.', . 'En� Salvador "- 'Ba.hia x Bota�
"'fogo .�.

.

10.a RODADÀ:

7 de setembro (têrça-feira):
No Maracanã - Vasco x Pal

'meÍl'as:
No Rio - América x Atlético.

Em São P,mÍlo - Corintians x

Coritiba.
Em Recife - Santa Cruz x In-

ternacional.
.

9 de setembro (quinta feira):
No Rio -. Botafogo 'lC são Pau·

lo.
Em São Pàulo --- 'Sanf,os x An;é-

rica Mineiro.
La RODAÚA:

,11 de setembro (sábado).
N0 Rio - Fluminense x Cru-

zeiro .

Em São Paulo _ Corintjans x

V[lSCO;
Ém Curitiba � COritib,it x Pal�

:ineiras.
Ein Recife _ Santa Cruz x In

ternacional.
Em Fortaleza _ CeaI-á x portu-

guesa de pesportos�
12 de setembro' (domingo):
Nó Rio - Flamengo x SantosZ
Em' 'São Paulo � São Paulo x

AmérÍca· (Rio).
'Em Belo Horizonte - Atlético

* Eotàfogo .

Em Pôrto Alegre - Grêmio x

.Bapia .

Em Recife - Sport ReCife x

Amêric,'3- Mineiro.

..

x Internancional o

Em C\J.ritiba � Coriti'!l!i x Por.
tugu�sa de Pftlsportos i

.

.

Em Pôrto Alegre � Grêmio x

..

----.__.�---._.__.----

""�

PREDIBENS IMOBILIÁRIA, LTDA.

SCATA
iPROl'AIAIIDA

PAlNÚS
e C�R:J,'AlES

EM STJ CAjARIN!�

R. Â'NGELO DIAS., 57
t.1!. 4BO - hn" 22·1.45.7

i��MENAU-SC

Rua �s llhéus, 8 - sala 92
A CHAVE.QOS BONS -NEGÓCIOS.

, LOTE_MERTO < ,CAM.PINAS J

rma,,�iadó, em 24 meses sem jur,s
, Térta,·é le�r�.,�uem co�pta� nio� e�Í'a

'�'i!i'�':'�·_�rt�·!!lt��!i"�.�������·!!!!!!'�bt�'��'ii�n�·j�i!Slii!!·:·!!;'1;"'iIiI'" _,__:.;�. ';��&t�:-�itt=�_� _

-

-;1
.,j .& ...... .JX· _Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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���-l�'INFORMA
O Secretál'io Eandeira Maia, dos Serviços Sociais,

em despacho com b Glovern!;l,dor Colombo Salles, apre
sentou ao' Chefe de- Executivo Estadual a minuta de
um cOÍl'(tê'tlld :i sel' firmado entre a sua Secretaria e a

,Faculdade de Serviço Social de Florianópolis, objeti
vando ,'), concessão, por parte da Faculdade de Servi
'co Social, de' alunos para estágio na âmbito da Secre
taria. Os estagíaríos, de acôrdo com o convênio, fica-
rão condícíonados à prestação de, no mínimo, 25 ho
ras de ,trab.a>$O S€l::tla�!;l)l.

Ii"'"

"'''''

I
f'

, r

.

De ordem' superior torno públic,o. (ÍM .(6i,S���_
para o dia 30 de jl1lho do correp.te á.:TI'(Vã;'".���� "tlê!
Preços n, 012/71, para o forrtecimento'; M' ;�'cf�to'
e montagem da Estação de Tl'atamertt'd dé' Aki:r.â�',':, '{-ei#.
,nado ao Conjunto U�iversitário da U�i��f�tfit��,;\�e��i'
de Santa ,Catarina, anteTioríneJi.te máfc'â<t*;}�a�:,ô:',/�,:j�,
do corrente mês,

..

. ,;" e ,
, ;':V'/A!:�2c'i,;�

Maiores esclarecimentos poderão:' '�ef 'pt.es�fÓS'!':,:r1<J>.

;j" �-,.� '. \.._'!r - ::-,.zf �'.-',

DepartameI).to ,de Engenharia e AtqUlt�t�' d'� $ú:�,Rei'
toria de Planejamento da Universidadé' 'F,é'dii3!l-'�d:i"�1fri:�
Catarina, no Conjunto Universitário' dá'TJj�&�Ih�<',,�
rári� das 12,00 às 16,00 horas, ,.' ',", ': 'fL';>�l�\t :,/ Florianópolis, 12 de julho de 1971:" 'h�"< t::: ,:/;

"

Alvaro Henrique de Campos lobó, pii�t�f:;r;IJ�L ..
.

\

; -. �

'-

.. ":'_>'''.j�;�.� :''':;�(.\{�: .�;� ..

�AP1RTAMENTO -·Aviii{K;f'�
Vêr e tratar à Rua Duarte Schutet; .à8\,�,�*m,.';��,�tici

qua.çtos, garage e delllais dependência..: ,;�:i (,.",:.: ::
qr:friukri&s:?,. �'

Mirllstério da Educaoãd e Cutfu�. � ,

"

.

UNIVERSIDADE FE6ERAl DE· SANTA cÂTÂ*i�
.

o:"� : .•....

Sub·Reitoria de Ensino e) PesquiSá'
. 'J. ",:", ! �,,;,: "''; ;

DEPAR.TAMENTO DE REGISTRO E CON-�">}, .... '

•
•

.

-,
'. ;.J:: l/ ';' .• ·1�:,' .�.

ACADISMI€O �'.' ;'.' ,: i·' .

'II:IDITAI ..'O 711.;�i�.r'.'*'l:-;;): 'c.t.'·L � n .DVII....\ �"7: 't ......•.
_

Complementa a relação õ�: ..rt,�t�t�·,;�·
sificados no ConcuÍ'so 'Vest'i'fj�Jãi'.,'.t!;,,·,��tõn:",
tJ;as instruções. " ":'!'.' ,Oc' )': ,,,. ;

.,

·De ord�m do Senhor Diretor dêste DillwfQéft'th;"é
considerando a desistência e automãtlco �àtif��lifif '0"
direito à matrícula de 'candidatos que ti'êf'êtlW ;ítífêi8t-.
seus estudos em março próximo passád�:.::�t.n.d;.iúán:�;
par ... conhecimento dos intel'essad'ós" �u�:; : :',< .<; ': .. :�;'

19) Foram' classificados à matriculá iíii�W�;·ita\:l:ftlivtft�
sidade, devendo iniciar seus estudo« ,no '2cf,��êi1lt�:.'dó,
eorrente ano, os seguintes candidatos �ué ''[�,;� �'ti"m:�t�:
ram ao Concurso Vestibular em 1971: .;' "c' >?:.."�;>\

PARA A ÁREA DE CU�NCIAS :,B�OLóG.íÓÁi$�:,:;.;};, '.
Alberto Rollin

,�", "� . ".:: ",\C.•

-:i"'; .. ,_

Antonio Carlos Raymundi
Jeanete Fats Frederico
Maria Luiza Faveri
Gilberto Dutra Mendes
PA,RA A ÁREA DE CII!NCIAS F.'íSt:C::'ÂS�

.

Antonio' Augusto Motta da Luz
.

Lucio Mendes
PARA A ÁREA �E CII!NCIAS HYMA"� I!' Soe'fAIS;
Joacir Claudio de Araujo

_

Lindaura Maria Feltri-n
Tarci Arantes' Raml\>w
Maria Eda de Freitas
PARA A Á�EA DE ARTES E COMUN1CÁ05.S;
Maria Loize Pavei

..

Josenel Pacheco Toth
Leda Labes
Fred Duerk Wacnholz
Leonardo da Silva
Celina Bilrigon
29) A pré-orientação de matnauIa ini<lial\ ..�, doi

di,a 03/08/71, em horm.'ío e local.3, saltem .1I1li)P\Ío�� �.
dlvulgados, oportunamente, no �RCA.,· -

,

Florianópolis, 6 de jUlho de 1971.
VIS'l;'O:
Bel. Nelson Moritz La Porta

Diretor

,ESCRITÓRIO DE, ADVIria','
.

DR. EVILÁSIIJ tA•. ;,'. ,',

DRe ROBERTO GONZAGA SA_jlê
Sol. Euclides, SagiltoH' .. h

I
"

.'.

Inses. OAB-Se; Ns. 0165 - 0990 �." 014
.

CPFs 007896239 - o.112120Z'.'
Rua Trajano, 12 - GOnjuri.to,9

. _ .. -,----

--.,...,..............___,,_.,;.....;.�.

,B,ARBA�� .

; �"y;��'�;L "" ':'!'
Vende-Se uma casa: sito ria" tlfg&i' �>. ��Me";

O preço é barbada mesmo. Informaçõ�s Róa A� �
lJIes, 86, Sr. Sardá.

WILMAR BERIIOUE IECKER
Tudo �. s'ba construção

Fones: 6238 - 6308 - 6371' - 6356 - 3931

caísa Plástic'à Simê»ada 150mm x 200mm ao prêço de

Cr$ 16,0r1.

.. AtENÇÃO GRANDE OPORTUIIDADt:'
, Vende-se uma casa comercial composta' de Metcé:ftia

Bar' e Açougue. Tratar à R. Esteves Júnior, 108 ..

. COMPar.; '�OTES '.-- '�glm�i, .""-<�""'""yj-:S!a '

Compr'ô lotes �e terrenos em.Cóquêiros,'Pfaill- dÓ'Meio
dl1' itllgtta·çu. Pagamento á vista. Dr. José -'- fófte' 41·1:J "

.

í"lfá Jêt'ônimo Coelho, 343 -' 29 andar no hofário comerciaL

DOCUMENTO
.--, - ". �

EXTRAVIAli)g,
..

•. ÀP�RTAMEMTO CENTRAI. ,·CO.;
.'

.� ',GARAG! � ALUGA..SE
.
.' .

'. .

'.,. "" "'-",EdlificfO Jorge Daux

:','_ $' quart<;>s e .demais dependências.
..

'

lirformações: fone 41-36.
'

).

,
-,-

: ,

tSCOLINHA SACY'
, ,

\ ..' .. ,;'

"}�R'DIM DE INFÂNCIA E PRé-PRlr�ltl(J:l,:; . ,

, Matriculas abertas a partir d'ó d'iá! fg: tf�ré�rr�iite;J" �:
',dàs 15,00 às 17,00 hs. .".'

k:., .,i:ni�io das aulas dia 2 de agôsto de 71]. 1t1la.'A:rYe�
de Brito, 36. �'

.

,

.

>

_'
•

'<:',
'

:... �" - .

.

_8.

J, .R. EUGtRliJ DfiiR�VI!.ü.: ./\
�',,; . Secrêtârio, dâ Fazefida da' Esfado� (19��964�; . t 'j'lns�étor Fiscal cle Rendas llltêtn�. ��96f)i.:Ml6&� '. '" ,"

Membro das Comissões de Ecenomiia,' e' .

:F�ài!l_::i' ",
€ân:taía Federal (1966-1968)

.

-

, I ;
. ADVOGADO E ECON.OMI&l'Jt,. o'. .

. J.l

1\ ;.:;� ': (R;egistros OAE�-SCC 1.261, CREl' ,_ 7i; ',Rm1ÂíO· f ,j
.
,\O;1�6; ,'C�é 0739, CGgF _ 006645709) ..' j.. .v,'.... II"

,

.

.

ESéFit&rio de Advocacia EspeCialiZada' e� JSr::- � .'

I Y:almr:ro TRIBUTARIO: 1. Renda, ÍPI, ÍC:M, itÉ()t�::
í,:'M\AÇWES - DEFESAS -'- RECURSOS.. ......';.
, . ",' FYSÓES, TRANSFORMAÇÕES E'DMSOES ':DE

.

,I; EMFR-ESAS. '. ..'
,

'.
I!"'" .

.

�

.

. ,;i �.,
I "::gu.'itt'D'es I,l'héus, ,8'- Edifício Aplub - 89, COfij'; ..8!j ,,..

.

Fene: 47"31 - Florianópolis �C
.'

. �<
.

. ', .......

/ .

�ALHA cOM-;wniDi?��;;l
'��'EíDE 'PLASTICo.S?

, ;�.
j •

entãó não pode dl:!sconhe,cer os preços e 0, f.bu
loso .Istoque das

'LOJAS SCHMIDJ PLASTICéS
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.
PIãsticos e espumas para estdÍa:dores.
VARiEJO E,ATACADO
COnselheiro Mafra, 55 - Florianópolis.

....

.leÕES_,

COMPRAMOS À VISTA.
Fene 181· --: Itajaí - Rua Tijucas, 14

CORRETORA
COMP'R:AMOS

Femé 181 - Itajaí
Fone' 81-90,11 - São Paulo

I
,'rU'RMAL -- rO,RNECED8,BA IJE"

.. MATERI"AIS LTDA.!
l�

,

'} Repr�sentacões 'em Geral' e' Cónta' .Pr6prfil'
Ao Gal. Liberato Bitenc:ourt, f.99� - Estr.ifo· ....:.. C-x.

Postal 821 - Fone 6693
.

Máteriais de C�nstruçãfi; Taco5', Lal11Dr�, �àP�
em' geraE" Sacos de Papel, SaCO's de prãsffc0S','Mirte�

.

Çráficô" Recravadeiras para Iãtas redólfdas e' bá!rd�s,
I

.

Art;j;u1'VO 'de aço, Prateleiras desmontáv'efs, PíI.S't'ã lIiís
i p'ensa�: Carbonos e fitas de mãquina.

'/

" ./"

MISSA DE 7° DIA
Hüm. erto Kluppel Pederneiras, espôs'a e filhas, Vva.

Sara Peterneiras, Ilmar Corrêa e filha, Carlos Humberto.
'f��rn'é'iJ!as' Cerrêa e família, Ilmar Corrêa Fil;he' e sel$o-,

· tal,. c'oI1l'tmkam e falecimento em Brasília da Sr:a ...Elisah�tq:
, €:aft;)"tal Pederneiras, esposa do' Dr. Nicolau Klu.ppel �e-
ge�e'iFas, A extinta era genitora '. das jovens. Eli:r)1a'l'a e .

'Tã<tli\1 lt[a·r.ia e da' Sra. . Elizabeth Pederneiras Pimenda da
· Yei.g�'l\ Gonviclam 'para 'a missa

.. que mandarão -rezar no. dia
: 2'1 cl'c jullio íàs 19:,horas na Capela do Colégi-o. 'Catai'inens�.

MINISTÉRIO DA IBUCAÇA. E
,

,CULTUSI"
"

UiflVERSIDADE FEDSIIL _'
SANTA. CATAIUIA·

REIT6RIA·
EDITAL 1° 16/11... i': .,.i

<,
':.,

,I' I / �
. .

.

'.,
'.

'.' "'.. :. ;;. -:

'.. F.0i: 'êx'tiiaviado certificado de .proptieda,�ê'. dó" veíê:uIa
De ordem superior, torno público-que �,:niV��� ;do ',.Pick-UI}',Wil1Ys - 1963'- côr verde - pla�à 4-2'2'-2'1 d�'

Material da Reitoria ela Universidade' Federa:!.', '�t<,�à#ta :pr�priedade do senhor Segundo Buratto.'
'

'

.. "

.

Cátal'iria fará realizar às 16,00 horas 61'0' 'dia, os' .d�: �M"'.
. .' .QZYE!m encontrar favor entregar na E1etro-ifu'ratfu-'

de 1971: em sua �ala de COl1'corrêncms lo��l��:a\;a:J.tulll' �árl.i,pã�:ás ,;_ São Jas,é.
.

.
-

Bocaiuva, 60, nesta Capital, a abertU'l':'(Í> dia':'��fità�ât- :(h�'; i,;, . �,,�,
_ .'�

Preços Ü'! 16j71, destinada a aquisiçãe-: e', y'étJlt.d!:::�!f'.J��! ,
�\. . AIAITANEITO PRECISA�SE '<!

teriais pata esta Universidade. ' . "".' ,,;' .. : é; .' c·i· .,_,,�, .,>'. '1" bili d .

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

.

d
-

seff' 'f"m' "'j;d'(,j§f :ii' '.' .', ·ue um para a ugar Mo 1 la o, para casal, no' centro.
Maiores esclar.eClment?S po ertao� ' ..� ..� ·h�:::':'�.:'.4, !.��., ""M im�di�'çÔes, por pra'zo a combinar, Tratar fone 2tÍc.2t

enderêco' acima, de segunaa a sex a-.fll.,a>j .. ·,.""", "'l',"'U�·(u..:et )'.-'.' r: 'n.;-:'l '178 3022 D'
: ,'i

.

,".. .

. /., ,

....
,

.

, ",
'. '1' ':T.' a,�,a. ,ou com lVlno,

12 00 as 16,30 h<lras,
.

·•..ir*' "Ú"" ri-"" . ;_, '.,

Floí:üu).ópoUs, 19 de julho de 1971-."" ,::.. ;

:, ...,', , ". (;OMPRA-SE CASA -:- URdtiNTE:. ", <
•

. Joosoé F'curfI�àJfIip"".,·
; .'

,','-

Diretor da DiviSão .do Matétiâl,;
. : ;;�' : -€fuom 3 qÚ,'ntos e garag\e, nas iniedía:çõ'esdó' t�n�

_'-:"'_�----------------"'"'!-'.- ....��-,.!",'''''���!JiW''''''f;.,,''} �.�: �:tr(j�:� 'Tratar à Rua �nita Garibaldi, 31 no ftolfátid 'cO:-"
Ministério da Educação e Cultura

, , ';' ,:�;mét�iàii. eom o Sr. Agostinho.
"

Un'iversidade Federal de Santa Catarina--: I '

R. E� I 'r I:) R I ,l\
-

,i

Departamento :de Engenharia e Arquitefur� .�
.

Divisão. Administrativa
.' ..

','. '

COMUNICAÇiO,:>' ,'·i.

é(')JiIlVÍiam parentes e pessoas amigas, pata assí§ti�eÍll à vlS1'o:
missa. -q.u€· rnandám éelebrar em intenção' a· suá ::rIma,: iI!(). �loy José TeU Secl'étário
d�ia' 22' 4-a cerrente, quinta-feir!i, às 8,Oe M, na Igrkj,a;� - .,-.- ;.� "Sanfuro it(dovino VoJ�oliri1�..:;_. fref\eito': lVfunicipalbm.a1Dd�,cfe ·do Serihor d0S Pass@s. .� . I'.

�

_ -: ,Oi. ':.' �

- •• 1
.'

.. . :

. \ Antécipadamente agradecem a todos que compare; .,....

(fe'rém� à maiS êste ato de fé 'Cristã. .
.

, Esfade: de Sanla Calarina
PBEtE,ITUDA MUNICIP'AL DE

.

.,. .. .

NOVI TRENTO
'

.. EDITAL DE CONCORRÊNEIA
PÚBLICA N° 2/71

,DOCUMENTOS EXTRAVIADQS, ,

Fru:am ,extraviados os seguintes documentos. perten
· eêff>tes .ao sr. José Alcione ([..3.. Silva: Carteira .d� habi,lita
-, Çâ®,; 'flítuJo de ·.eleitor, certificado de. reservista e, de um

eaminhâe Ford F·6.00, motor n. F-64AAOS'B1ê� ;-'- I'lha!isii?
n9 idem i:n�tor,. com reserva de domínio, pia�;a.\��-Gi43
de São José -- 'sc,

VENDE ..SE .
"

..

.í,'
. , .

•

.. tIm pequeno predio recém c0nstruidÓ" cófÍf' áfeà ,dê

gt5'mt, eI'tr 1'errel1O coin área de '374 m2 tendo" Cde' fr�té'
17 m"etros, ó'timo ponto para 'depósito, com Z a.Pâ:rtal'l'len'.o

'tos. 1'btar: à rua Bernardino Vaz, 29' �. Estreito' .cert.i
sr'; Ílâm'ms.

• 'o" ,

A T E N ç ,Ã O ,:. :'
Casa de verane'io vende-se u�a com i40 in2, garagem

p(lr:: \,!aH,@s, uma churrascaria particular .nos fundos',. tei'
r�rio.'medindo 14 x 35 m. Sita à Avenida lhfneáriá, em

,

Gan�svÍi8iras" perto do Hotel. Distando 60 m,. idà, ptaüi.
Preçoi de ocasião, por menos do valor real. T,rátar,''ctim
s:r. 'Sarda, rua Ántônio Gomes, 86 - Estreito',' ou jeçaqo

·

pa�<:l êste Jornill.'
. .

..VENDE-SE CASA
�,If rúa Marques de Carvalho, 51 - COIil'ueino�,,:il�ti,faJ..

no! �l')ea� otli pelo fone 3750.

MISSA DE 300 DIA
.10â6:Batist<f Abreu, filh:os, netos e bisi:ie�oS dá Saúd6sa

, CLARINHA' VILLELA 'AIREU"
.

VENDE-SE TERRENOS" .

, r' ..... Térreno com 300 m2 no alfasto, pr6x1mô a.6 Cl-i'lbê'
de; p'éi1l'uisc&" preço Cr$ 13.000,00.

.

.

.

'2
..

__:_ Terreno' corri 420' m2 na Servidão' FraD:zom ':_"

Agron'ômica - preço Cr$ 6,500,00.
Tratar à Rua Esteves Júnior,'n. 1.'

VENDEBSE LOTES
'rAGOA: DA CONCEiÇÃO (P:.nta das Alma8t 'RM'e ci",

�gl!ía ..;_ Energia elétrica - l\le�o rio .. - Fr�nte líliita o

M!Ú' .:0.... é'tima Praia.
Entrada ,Cr$ 500,00 - TI', Tírfldentes, 9 19 andar

---------,�- .. _ .....� <---_ ... -

VENDEsSE
1 €tasa de Aivenaria estaoc. dE: Mva c/7 ·�eças,
'1'erreIÍo e-!pamar �ed, 12 x 14,5 mts. Perto C'amtJu�

Univetsitãri.o. 6'0% fi.nancifldo IJ longo prazo.' Ti": Tira-
dentes, 9 ,...... 19 andar.

.

(

Ministério dos Transporles
D!PARTAREM'TO NACIONAL, DE
PORTOS' E VIAS NAVEGÁVEI'S -

,
. .

Sel Direloria. Regional laspeloria
Fiscal dos Porios de ;taguna e Imbiluba

-AVISO-
A tN:SPETORIA FISCAL DOS PORTOS DE LAGlJNA

e �mUBA, cOll).unica aos inte�essados que se a�ha aberta

â' 110mada de Preços do Edital' n.' 1'71 - IFPLI, para

execução da obr,a de fixaçíío da barra do Ria Mampituba"
na· divisa dos" Estados de Santa Catarina e Rio Grande

d:ô Strl.
.

"-�'''''''''I��
.

,As pto]iJ.(!)s'tas serão recebidas' até às, 10. (,dez) 110r:as
d9'.. di'a 3 de .agôr;to·. do em'rente ano, 11'0 protacel& da

lFPLl" siito à rua, ,Almirante Lamego, 86, local eml que
está:. adibro:do o referido Edital na Secrétaria, oncle. séFão
�tit'las �ópias Cilo mesmo e todos os eselareeimentos' l'le;.

éessáliOs. 1 ,;q�,g.I,'qwJ,
F�@:ria.nópàlis, 19 de julho de 1971.

Eng,9 CiviL - Luiz Carlos Remor .- Inspetor �iseal ..
dos Portos de Laguna e Imbituba'.

'ESIlUEIRA 'PIONEIRA '>DI ':CO,IIA
S/A.

CONVOCAÇÃO
Conviclamos os senhores acionistas da Pesqueix'a Pio

neílll1' da. Costa SIA, para se reunirem em Assembléia
Gerai Extraerdinária a realizar-se, no dia 07 de agasto
de: 1971, p. futuro, às 15 horas, na sede sociál à rua Fran
cÍsc'a' 'I'lYl:entino, n, 15, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Elevação do capital social em Cr$ L4Q5.274,OQ

e ba.ns1i@rmá.ção da sociedade de capital autoriZado;
.

2 ..;._ Reformulação geral dos Estatutos Sociais;
.

3 - Outros assuntos de interesse c;la sociedade.
�SQUeira Pioneira da Costa SIA. _.:_ Arlindo. 'sue c:Ja
Costa - Dir.-l'"residente.

l!t .r...U)# �1If_ r

Edado 'de Santa Calarina
PREFE1TURA' MUN�CIPA'� DE

·N�'7.,; '�R�N ..

�

EJnT,lJ;� Dt. ·tO�CnIBÊMeIA
" 'púBLiCA N° 3/71

'.
O Prefeito' Municipal d� Nova Trento, Estado de

Santa, �atY1rina, Senhor Santino Ludovino voítojíní, no

uso de suas atribuições, e na conformidade com a Lei"
falZ saber 'a quem interessar possa, que fará realizar

.Concorr'êneia Pública no çlia 13 de agôsto de 1971, no
prédio da Prefeitura, Municipal, para aquisição do ,se;'
'gH,i.nt€) equipamento..

. 1). Uma máquina nova -- Pá-Carregadeira ::- sô
,�re pneus, com 'Conversor' de, Torque e Reversão íns-

tantânea,.de fabricação Nacional e movida a oleo díes-
j 1 , • � " ,

'

sel.
'Z)

.

PROPOSTAS:
As propostas 'de�erão ser. apresentadas em três (�j

vias: até as li, horas do. dia 13 de ,'1gôsto, de 1971, na,

'Secr:etaiia .da Prefeitu�'a' Municipal, contendo nas mes, .

mas to<;1os ,os dádos ,técnicos;
a) 'Nome e endereço da firma;
b) Prázo de entr,ega;
G) Gar,'tritia;

.

d) PreGo a vista e em condições;
\

e)
.

Ido.ri8idade financeira .

3)' DA ABERTURA .DAS PROPOSTAS:

. ,

.

.
A abertura das propostas verificar-se-a às 1'4,30

llóras :do dia 13 de agôsto de 1971.
, '.

4)" DO JULGAMENT'O:'
'Cr jUlgamento da Concorrêncià será''';;feÚ;o par um:a

.

\ .
.

comiSsão julg._;l.dora, nomeada pelo, Executivo Municipál.
�ica o Sr. Prefeito Municipal' com o direito de

àceitar· ou rejeitar uma ou todas as propostas ápre
sentadas, sem que assista aos proponentes quaiquet
d;ii"eitb. de .recÍamação ou .indenização, s,endo ,'linda que
s&mêrite fura0 franca partiCiuacão as que' obedece'reiIl
;!l- abciI�entação e o� detalhes- técnicos constad�s no

p'tes>ênté, Edital, que será publicado em- orgão'Oficial
ou na' irirprehsa diária e fixado em lug,'tr de conl'lecf-
'rilêfl'to pübiiCó.

..

Prefeítnra' MUÍlicipaI de Nova Trento, 19 de julho til!
1971

.

A Prefeitura Manicipal'de Nova Trento, Estado dê'

Sàhta Catarina, torna 'público
.

que f,'l;rá realizar' oon

cOÍ"J.1êncía pública pará venda de um Trator de Estei
ras, marca Internacional, ano de fahric,'tção 1953, C0r

vermelho, motor nO 266,610 RI -- TD-9, chassis nO .......

299,006-A, em regulax' estado de conservação, pelo pre
�(j)' bai.se de ç:!'r$ 12.000,00 (doze mil cruzeirÓs).

.

ÔB-SE-RVÁ'çÁO
a) O trator poderá ser vistoriado no pátiO' dá

:í?réfeit'blra.
b)

.

Só serão consideradas propos'�'ts para. pagá
mento

.

a vista.
_

FORMALIDADES:
1) As' propostas serão abertas por uma comissão

de três (3) n18mbrós designada pelo Senhor Prefeito

Municipal, na presença dos interessados, _àS 16 horas
do dia 13 de agôsto' de 1971.

2) As sobrecartas contendo ,'ts propostas, deverã�
ser e·tJ:tregues na St2cretarÍa da Prefeitura MUnicipal
até o dia 13 de agôsto às 15 horas, mediante recibo

que' mencionará data e hora do recebimento, assinado
por' funcionário dest,'t repartição.

'

3) As p'tópostas deverão ser entr(;lgues em enve

lopes lacrados contendo os seg-;.lintes dizeres: Col,'icor-
rêrícia p'úb!íca nO 2/71.

.

.

4') No julgamento da Concorrência; será conSide..:
rada a prop�sta que apresentar as melhores condições
para a venda.

5� A Pre�eitur,':l: Muriicipal, permanece à disposi,
ção dos intel'essados para quaisquer informes.

6')' As despesas decorrentês da transferência do
citado' Trator; correrão por conta do comprador.
Prefei"ura Mtinicipal de Nova Trento, 19 de julho de

1971

Eloy José TeU Secretário
Santinó L1idovino Voltolini - ,PreJie�to Muniéipal

i:O�UNICACÃO � PRA,ÇA
O Sr, CARLOS CANDIDO DE SOUZA, comunica a

qU'errt intel"essar que' a nota. pro,ITÍissória no· valoi� de
Cr$ .3.500,00' (três mi! e quinhentos cruzeÍJ:os), registrll-da
no BameriJi.dus por êl'e emitida em poder do Sr. RUBENS
'ALyES, foi dada como lance �Q Consórcio FOl'd-Willys e

NEGOCIADA ILEGALMENTE, pelo Sr. EDG:ARD CASo
'1'MoS, ex-gerente de vendas da Diprortal.

TOrn'ando, pois, pública a sua invalidade.
Fpolis., 20.07.71.

SALAS - ALUGAM�SE
Alugam-s" dua� salas conjugadas e uma sala peq,tlena.

separada, em ponto centr.ál,. de frente, 19 andar. AIug'uél
módiC'O. Vêr e tratar com Dr. Agoamenón, Travessa mito
cEf, S.' �squil1'a Rua João Pinto, 9in frente Hotel Royal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ÉOlDada. à Cartal'Eita:dual :tem
:..., -..... ��';.. .... � .,""

,
" '. "

{ .('! ',:1'1�,' �
'\ •

rec�omenda
,

'

......;,

p.arecer que não a
... J�� �

_._

J.
-Ó: -;:.

com.

tivas, venci�entos e;' vantagens ':do,S
,Desembar,gadores" �ale:se' de' con
ceitos' de juristas para -eníatizar qüe
no caso 'o têrmo "vericimentos't ijâ
está

' em -sentído amplo, compreen
'dendo portanto as vantagens. "Ven-

cimentos, 'em sentido estrito" - ci
ta Helly Meireles -

I "é a -retribui

ção pecuniária ,devida ao funcioná
rio pelo efetivo exercício do,' cargo"
correspondente ao, padrão fiXado,
em lei; vencimento, em sentido, amo

. plo ,é o, padrão, com .as vantagens
pecuniárias 'auférldas pelo sehi.
,dor, a, título do adicional ,�ü .

gra-
. tifibação," E prossegues, '�Quando, ,o
Iegislador .pretende restringir' o con

ceit ao padrão do fu�cioriãri� em

bi;gá ;0 vocábulo no 'sing�ar,', � ,

,vencimento. Quando, quer abranger
também as vantagens conferidas ,ao'
�erVidor usa rio plural .: �ci�e.n
tos. Essa 'técnica admiilis�rativa,' é
encontradíça nos estatutos, e 'loi
utfliZatla no texto: constítucíceal 'nas

, vfu,laS
,
disposições, em 'que o, éo"n,S

tituinte "aludiu à retribuição dos

agentes' públicos. ,_:.: funcionmos' e
)

m�idslr�dos - estípendíadós 'pela
" •

�
lo. '.

_ "

Admini;>,tração"� .J ,',-
,- ,

VALORIZAÇÃÚ DO ,TC,
,

.

A seguir o parl�m:entlJr faz o,bser·'
,

váçÕes' 'de ordem, geral: a" res.peitO
da 'futssão, c�hfiada aos ..integran,
tes dos Tribunais dff Confus, ,aSseve
mndo: "Instituição das .mais resp,ei
tÀveis e essenciais no p�so de
retti.peracão p,oI1ticQ, e a��,
trvà' do, Pals, dé:n:ttQ dOs p��
tos � Reviolução 'de" �o" • '

'

Iili�ã.lo, ,'iD.trànqlliliZ�lo" ,s��fca
.
ta:m1)�in estimulá·lo ao afrolq{amen
to do ,ex,erciCio da �ua. miSSião;' s�,-

'

jiã� d�ncãptã.lo ,dó��inhOs():, �n-.
cargo" que lhe é cometi'<�o; em/nome"

,

�o, ,:r:�der LegisllltivQ. _

_

Não �ignifica J,sso que se dev,a
'dat ao Tribunal de Contas Ji,áii,' td-

, I
• " II -<

•

r

dávia, nunca menos do que preci··
'Sa 'e do que lhe asse$,rra'.' a-�Lei'
-!M;aior, para o d,ekmvellho;' ind��il:
d�nte,

- harmonioso ,e�' auste'l",o, ',d'ãS"
duás 'àtribuições. _ »lUiP�ªdos �os

,
"

AT,R'AÇÕES
Além dos produfos que, s,erão ex·

'P'bstós, os p'romotores 4a Fàinéo es·

'iã.o providenciandó vanas outras
,atrações, a fim de pre:p.der ° públio
c,o :p.o pavilh'ão POl' um,'tempo maior.
Entre eJas ,destacam, a montagem de

uma foate, com espetáculos a' cargo
de um conjunto gaúcho ·'e os '''The

Jordans". Está sendo provi4enciada
lámbém a instalação de cirçuito in

tÍ'l'tno ',de TV, .um� 'tela -gigante de
tefevisão ,e, contatos Com' li Shell vi·
sàn:cto ,a -apres�ntação.' 'do "conjunto
"Os Mutantes", � ·do

.

çautOr' "Wilson
Simonal. "

,',,: ': I

" ,EXPOS'ITORES " ; "
,

'

•

"

Os 'promofures da FtiÍfa (já' :Percor
"l:�ráIÍl" todo ':0 Estaàó. ém 'buSca 'de
: éxpositores. :'A, região'" 0eSté fOI :a
que ,�e)hor:, os recebeu.,' Destácam
Ó. "êxito, que 'encontraram entre" os

i,ndiJs�illis,' e' ,com�rciànt!ls.' da.qlJéla
�l'e'á ,é>citqm um, fato, que demonstra
a, aceitação: a: Câmára 'Mu'nicipal "de

, Caçador, debateu, demoradamente

",
.

-
� ; . ,"

Paul? �411er, Aguiar" �o�, S�ry.iço�
Pt,íbli<:qs, e Vit�r S�s�" 'do' qhyêrn�,
além, do Presidente ,da 'Cotesc" Sr

o.Quglas Mesq.uita.' R��resepti�dó' a
,emprêsa a�emã, estiv�raní ',presentes
à ,audiência os 'Sr�. 'RudCJf Kro,hn,
Josef, Marchner e Euclides' Quandt
de DÜveir,a, êSte 'últim�' blretor d�
S'iemeru, do Brasil. ; ',,' "

, Segundo as convers�ções, essa,

f
"

i

;.
"

�
J'

I

"

magiStrados, os limites' dos,' veRci-'
trientos; dos Conselheiros, do Tribu

n� de Contas coincidem com 1 os

destes (Desembargadores), definíveis
em' lei federal, consoante se vê do

art.' 144, § 49 'da Constituição Fe

deral, '

segundo o qual não pode:
"nenhum membro da, Justiça esta

'dual perceber mensalmente ímpor
tância 'total superior ao limite má

ximo, 'estabelecido em lei federal'?

Vencímentos, 'no' plural, portanto,
em sentido amplo, segundo, os . dou

tos, incluindo' as vantagens."

.t!1MEN1)A INOCUA
O parecer considera finalmel'lte

f in(>cúa i emenda em razão, de a, su

'pressão da 'palavra "vantagens" não,

introduzir alteração, .que aperfeiçoe
.

, o ., texto 'constitucio,nal,' não se jus- ,

:tWcándo. A parte ,'final está ássim:'
"A, Emenda, visa retirar do texto ,3

eiPré�ão "vantage�" ínserta �
los Censtítuíntes de !967 e 1969 na

'ConstituiÇão do Estado (art. 81.

§,39)..
.éo que se vê, entretanto,' dos

fUJÍ.4ament()S iet'rp' expendidos:
, : á) Outros Estados , aditaram o tex
b�" constitucional .Inseríndc a, eX'
pressão "diréitos", (1967: RIO. Gran.
de- do Sul, São Paulo" Bahia; Mato

\,,�Grosso; 1969: Guanabara);
, ,b) A < expressão, Véncirmtn,tos in

clui, igualmente, nQ �nceito do,u�
nario e jurisp�deIl'Cial, mçlusive as

tant�eils incorporáveis, isto ,é,
MO IJ6rcebidas em caráter peS:s.;al;
"e) 0, assunto para tuna prÕváv� e '

:possfvel interpretação, diferente, �
JQ' .legi.slador ordinário, não ilftere-.3'" "

Sà ,apenas' .ao, Tr.ibunal ,de Contas;
" ma�" i$ua:urien'te" à magi,su:a,t�ra' 'de '.'.

"j)riniel.Íi1i �. ilistâÍltia ,e ao lVÍiÍl.ÍBtéri� -fi', .

públicô., sqJ�itos', à mesma mecâ

niça ,�uipal'atória.
,

1>0 �pôsto,,' inócua;a emenda' em
seus objetivOs, cárente' -TIe motivo,s
,superi:or,� que a" Jegitime'ni,', não
ChI?-t.fib,�i ":'p!!ta 'o, �perfeiçoai,nentó
� '3 te:rle co�t1tudon.ai,' e nem

'.

se .

'�fic�, devendo" polianfu;' ser re·

jêit�da".
'

" ,

durante ,uma sessão a importância
d,a pr.omoçãn.
RECEPCION,ISTAS

''',O� estudantes de engerlliaria que
estão organizando ,a III Fainco pre·

�isarãQ êêr�� 'de 30 recep�ionistas.
Além dessas� outrljs �O 01,l 40 qevé·
rão estar preparadas para, atender
os expositores, do inferior, tendo ca·

da uma "a possibilidade de ganhar até
'cr$' 400.00:

,

O Deatur ,vai Í'ializar eril meados
de agôsto,um curso, para' instruir 'as

., .

,rec'epCionistas, quando
-

serão seledo·

,nadas aS melhores.
"

I,
'VIAqE�M' J( 'EUROPA
",C9m 'oS 'luctoS' da: Feirã séüs pro
motores' - h 'uniyersitários' - fa·
rão üfua V'i�getil de estudos 'às prin·
,�ipiis'- 'indt'!stHas' espéci:álizadas em

energia da Espânha-, Portugalf !tá';
r ' ,I

lia, Inglate!,"OO; ,Alemanha, Suiça, Sué·
C1a"e ,Holandá. Pretendem inciar' a

viãge� no:'-aia 25' i,ie dezembro; 'per·
'

,

.
minecendo' 'na' ,Europa \ durail,te 65
dias."

_.
- I

indústria se,ria planeja'dl;l para aten·

der, �tôda a demanda tÍêsse: equipa·
'mento' nâo sÓ para o Brasil, ,mas

pará tôd.5l run'érica Latina. O local
e� 'cogitações'para a, construção se·

ria em Blumenau OU JoinviHe e 'a

concretização do importante' em·
pteendimento está dependendo dos
estudõs finais de viabilidade- eco
nômica e o cop.fl'onto da localização;

( ,

/ '

,MOD de Dlulenlu emité
,

nota: contra Prefeito·
i

j

'ó Diretório Municipal 'Ido MDB de
, J l'

Blumenau emitiu nota;r�futando de-

ctaraêões dadas à ' imprensa pelô
Prefeito Evelásio' Vieira; considera

dhs pelos' signatários como "impro
'périos". 'Entre os que assinam a no

ta estão, 'o viea-prefeitn Ralph Kaest
.ner e' o deputado.Manoel Vitor Gon

çalves:

contratação e admissão de pessoal,
'O Prefeito Evelásio Vieira não,

, 'A nota do' Diretório oposicionista
.

'de Blumenau. 'tem o, seguinte teor:

""O Diretório" do MDB de Blume

'nau, face à entrevista concedida pe
, 1;0 'Pt.efeito : Evelásio

. Vie�a no Jor
,

�áf,"O Sol", edição, !l�;,65, 'de '10 de

'ju�ho,' de Ül7l', n'ão Pode ,'silenciar
. -:.a�t� 'os inlp�opério,S contídcs �que
la ,;ent;reyista" e, precisando, restau

,'irar' a,' verdade, vem tornar públiéo
" o\;egüillte:

,

O:' Diretório do" MDB nunca foi

"c9nsultado' sôbre qualquer admis

Sã.o, .de empregado no. 'ServiÇo pú�li
',co, 'muclcipal, apesar". do, -Preteite
Evelâsio Vieira ter admitido, mais

de 300 empregados.
O' 'Diretório do MDB :nunca pre

tende�' "transfortriar a Prefeitura

mim cabide' de, empFêg(js'�,_ .pois só

solicitou ao Prefeito Evelásio Viei

ra",que �'dmitisse no,s serviços . da

Prefeitura um EX·EXPEDICIONÁ-
,RIO�" 0,' que fói, negado,/ap�sar do

Prefeito' ter admitido mais de' 300

servido�es no - serviço d;a ':befêitti
:�, SeW'co,ncurso, inc)usive �al'íente.
'NezÍhum 'dêsses 300 emp�egados
191 Iridicado ipelo Diretório 40 MDB,
.que: :D.ão 'endossa irregularidades na

i(
.

_contratou só técnicos para sua ad

ministração, pois êle, e só êle, e

não, o, MnE, é que transforma a

Prefeitura em "cabide de emprê
gos", muitos deles com remunera
ção elevadíssima, muito superior ao
maior vencimento de qualquer dos

mais antigos funcionários do Muni

cípio. :este modo de proceder não
'traz -benefício ao Município de BIu

menau, ,só preJUlZOS pelo cresci
�e-nto dá, despesa, sem o correspon-
'dente serViÇo 'público co,rrelato,' ou
"obra pública, o que não está" de

_ ad>roo com as 'diretrizes do Dire

.' tório Iocalido MDB, que só tem pór
r:

me� )0,
j

progresso e f! verdadeiro de-

senvolvimento do, Município.

O Diretório local do, MDB não

concorda e não endossa a entrevista

coaéedída < pelo Prefeito, Evelásio

Vierra, e nem êste tem autoridade
para ,falar em seu nome, ou pre

�ender atíngír companheiros, atra

vés de injúrias, para justificar de
terminadas atitudes suas".

'A nota do MDB de Blumenau agi.
-tÓJl '� �eio,s Politicas do município,
que julgam ter·se agravado a situa
ção do Prefeito Evelá,sio Vieira an

te as afirmações de seus companhei
ros de Partido. -Na, Câmara Munici

pa,l'.o documento foi debatido a

,portas fechadaS entre as 'lideranças I

ej,a Al'ena e do MDB, prevendo·se
py.ra

•� ,proximas horas novas ma·

nlfestaçõeS a respeito do assunto.

SeD. ·pessíal.·
.

.

\
'

..

:rRemoçoes 'até qôando-,?T;,1 '�""T"f',f.:���'" ",','
;
f···

�

"

J""
•

-

>"' M.is u�a, vez viJem, os Funcionãrios' Fiscais de Santa Catarina mo-
,

mentos de i'ntraquilidad�. ','
,

"

'

-

Não, é esta a primeira vez que a ASsociaç,ão se, movimenta no sentido.
; 'de fazer, referência às inoportunas remoçÕes: Em outras ocasiões fize,;

,

,,;
mos p�blicar �este ,Bôletim �ongós comentárioS � respei!o dos graves in·

"

,'"c,onvdUentes das r�oçqes indiicriminadas.
,

'

":,' -'Desta vez, entretántO, há um 'pormenor 'qu� 'vale ,à pena mencionar.
,

1 "Antes mesmo de ser ho.mead� o cQrj)o �de' 'dirigentes' do Depal'tamento
, ,�: d,e ',Fiscaliza�ã�" ,um "d�s f�tlir�S: direto�t�: 'P�?palaNl'a �os. quatró çant�s

j,-'AUe'
na regiãó de' FlorianopolIs' - 1•. !:Reglao � prmcIpalmente, nao

, "; 'peinaneceria um só, Fis(!.al de :'t:rributoS, 'ioo,ds seriam r.emovidos o,U não

,i!c�itar�à êIe o' cargo' 'que 'lhe e�tava prólhetido. 'Ú€sta Investida contra a

,tÍ'àúquHidaâe _
dos f�ncion,ários, 'dêst!l� tipo, de ", c'oa�ão inolliinável muito

'€los' c'olegas foram testemunhas: Pois se assim fQi 'dito, assim quem o disse
,"" pretend'e cumprir até a' úÜiniá 'Pálavra. Ai estilo as remoções ,anunciadas

como, uni machado de" carrasco'medieval a'descer sôpre o pescoço de vá

rios colegas.
,

A justificativa para' as prêtcndidas reln�ões _'mais de 100, segundo
se' êOluenta - é a de que muitos, dos Fiscais de Tributos Estaduais já

"
/

, permanecem mais de dois anos .nas regiões. Ora, istó é pura farelagem!

'I Não queremos alxmtar ninguém, Mas q'uantQs' há que conseguem, às
: 'custas de não' sabemos qúe malabarismo, a' vitaliciedade na região fiscal?

E fazem muito bem. A justificat�va, entre�a-nt6, é que chega a ser burlesca,

quando se, deve voltar' o pensamento para o congressamento da Classe

, , Fiscal 'em tôrno dos' iBterê,sses administrativOs;', principalmente neste' ins

t�z).,te' �in ,gue,,�"Es\;do's�fre !Im períotio, 'difíci( de sua arrecadação tribu·

:-tária com' a decisão judicial que fêz cessar co,m retroação a obrigatorie-
: d'ad-e, do recolhimento' dos 2(}%' sô}?te os-<.débitos fiscais. O resultado dessa I

'decisão já se faz sentir em tôdas as' }'têgi,ões Fiscais do Estado com aceu· ;

':u'ado "defic1t�'. R.e_mover, pois; Fiscal, de Tr:t'bu'tos justamente neste 1!1()-
, mento d� crise orçarrttmtária será prej'udlcarr l'I,'l8ÍS ainda os jntérês�es do

, ",
" , 'I '

"

d'o�êrno _do Esta<fe:'
,

,,' � .

, l�" ',t preciso; antes' ,de,' n{ais nada, d� ilO ó�gão Fiscal uma estrutura

, 'úp�i :ae ,(ldaptá·lo� d'a m�lllor maneira poSsh:el às cqndições tributáriaS
" �ilo"éI<pós I.C.M. '/' '

' ,

"

,�' : :",', Pa�a que ,se cons�� essa ad�ptaçãoo se,rã n-ecessário, 'ao.invés de culpar
,

:0 )�f1ical ele,Tribritos !!lo}" "Ftacas�os de al'recadação,; eliminar tôdas as peças

::i�OIir,�'usilge";' isto é" ,for� ge moda, que, a trad!_ção, o res})eito (J,O passa
do e 'O espírito póuco inv�nti:vo daª. adIDinist.rações que antecederam a

,

at,1,lal, p�mnitirám subsis,tissem' em nosso sistenia fiscal. Mistér será, pois,
'q!le o"D,eparta�eIito 'de' Fiscalização itn-Rl':mte ;nóvos métedos de fiscali·

,
" , 'ta'çãó �'_li,rrecadação.��àp.I_iq.ue ;evoluict:os en�1Í'nam�ritos e sobretudo domine

:"ó':)!)s�\) ,''1:" vida ,econô��a" Jlo Estado, na sua c?ml?le�dade e acompanhe
�a 'modalidade desta, adaptando-se ao, desenvolvimento de um esfôrço cons·

, tant� em b�sc� do equilíbrio, 'ideal jamais alcançado, mas cuja procura
conduz 'certamente' ao ,progresS().'

'
'

É impérioso, pois, que' o Departamento de Fiscalização aceite' as mo

'detflas tendência,s de ref�rma, sob �n� �f estagnação. Afast� os erros

acumulaaos q.u,e �razem como" co,nsequência,' atte,cadação e fiscalização
'imperfeitas.

' ''- ""

Sehbo.res 'D�retore� do .Departrurtento" de"Fiscallzação: já não cobra

mos d1zimos provinciais. A era é a do IMPÕSTO SÕ,BRE, CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS. <",'

, .

"

An�s de remover funcjonãrio,s pênsein em re�rganiiação, em reforma;

EVOLUIR, DESENVDLYER: éis a pal.avrá d� ordem!
,,'

"�I ',' , '(E;r.traíclo de '''O AGENTE .FIstAI..", de julho l.e 1971).

==':-'':--�-::__'-:-:._,,_ l_i

r'

r
,

O' �pàrtaini�to Est�du�{,� 'Trân
sito ostá alertando ilOS proprieiãricl, de

veículo� cujas :t>lacÍl{! ,ten��" �;,�lgaris.
mo finaI "sete, ,que o pr-ai;p ..Pára -emplá.
caménto tÚminà dentro <k, db� . dias,
ou ;eja hq .pr6xj;no ,di� 3'1.>9 Pétr�n
solicitá a colaboraç\io 4e toid�, pata

" � " _, ,( )', I

que n'ã,o, d«ixem 'para os-'.. ú1tí'JiJ,O'S) diàs' l!o

,regularização das �licenças 'pij.�a ,9 ,c9r
rente 'ano" a fini de ev.itar ti;mstôm�
de Qrde� bl1�Qçráti,cà� \.

•

, �'"" ::
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