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Três técnicos- da
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Serviço de E{'!tensão .Rural segui
ram ontem para .Brasília com a

finalidade' de implantar os'Cen

tros Estmluais' de Planejamento
Agríco,lli nos :Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio, Grande

'do Sul; devendo seguir, poste-i ]
riormente

, para. as capitais', �do
N�rdéste . Brasileiro, 00#." obser
varão os centr�s de 0j "Planeja
mento Agrícola jf;' (� fuacio-

(, AI _".
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Depois de,' p�,rmanecer três .horcs em órbitá terrestre' a na-
'.

ve esp�ci<lLApoIQ_'15 tomou 9 rumo da, lua, iniciando sue v'!agem
de 78h31 m" com uma velocidade. de 39 mil quilômetros por hora.
trinta minutos após a mudanca de trajétória houve o acopIQme'�-,
to entre o módulode t'omand;'da nav� e .o módu.lo lunar 'peló :útti
mo ,estágio do foguete Saturno r-5. O acoplamento, tren,smitido
peta te,levisão" foi efétuado sem problemas, ào' contrário' do' oco r ... ·

rido com a Apo10-14, qucndo' os astronautas fizeram'êjn'co tenta-
tivas frustrcdos. .. ",' ,

(;) lonçcrnento da Apolo-15 foi realizcdo ontem em Cabo
"

Kennedy com pleno 'êxi!P.. , ,

'I ÓS astronautas descerão sexta-feira numa das reqroes mais
", -ncidentcdcs 'da superfície lunar., onde permcnecerõe d,uro'nte, ,67

horos. 'Farão três excursões pelo solo lunar, dirigindo um 'veículo
, �sj)(�cialm�ntê, p�ra êsse fim:,

"

"

. ,', :,
,

'A 'nave lunor, denominada" F,alcãó" de,verá,Jocar a ',superfície
,.(I,a,Lua seda-fejra. '

,":, "

,.

c- _', ',".' '

'

".< A missã'o,Apolp-15, que explorara durante três dlcs q .. �am.e!-
: �fície lunar, é 'considerada a màis cmhicroscdcs cinco, via9éms'�e�
�pociqjs', tripulados reclizcdcs petas Estados '.Unid_os, 'de"endo'"�r;_,, '

;çblber ,a maror, qucntidqde de informacões,ciC'tltífitas 'sôbre',o!;'SQ
té'lit.e: I;>e -outro porter'a, N'asa ciáo.tou�o:siste.mq ,'rÍl,�t(ico' .aea�fn'àl

'I' par9 ,tôdO:s aS_"ínedidos .Iigad,os à m,i�sõ6 ,Apol�-15;�o que"se'rVitá
'4e: teste para 'a 'ado'ção em escala nceionél dêste· s'istema. ",>

�.--' �.! , :•. _-'
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Apeaas' onze
ganharam�ina
L. Esportiva j

Ap�nas 11 pessoas fizeram 1�

peritos no teste 51 da Loteria Es

portiva, recebendo cada vencedor a

importância ,de c-s 1,042,099,86,
Dos 11 ganhadores dois são da Gua

nabara! seis de São Paulo, dois do
Estado do Rio e um de Minas Ge
rais, Até o 'teste 51 nenhum apos

!ador' do Paraná. havia acertado no

bolão,

PBILIPI 81 C11. a casa do conslrulor
INFORMA

O Presidente Médici iniciou 011·

tem uma viagem de oito dias que
inclui OS Estados do Rio Grande do

Sul, ,São Pauli) e Guanabara. Hoje
o Presidente ,participa, de varias soo

lenidades em Pôrto Alegre,
(

,

,

emas rumo '8 ua
,.

Francêses. oferecem
crédito a ,S. Catarina
Fonte da Secretaria do Desenvol

vimento informou que o Banco Na
cional de Paris ofereceu ao' Govêr
no do Estado linhas de crédito pa-
ra a importaçãe de equipamentos
que serão apresentados na Feira 'da _

Indústria Francesa, a realizar-se em

.seternbro na cidade de são Paulo.

O Banco também I ofereceu crédito

para operações de investimentos qUQ

possam ser feitas em Santa Catari

,IM' por empreendimentos de -empre-
, ..... \'

sarros,
'I _

\
,

Segundo, 'a 'mesma fonte" Q
• Bun-

co Nacional de Paris teria" condições
de ófer�cer' recursos 'a prazos mé-

,
'

dia e longo para todos os tipos de

investimento. industrial.

",:Yão acabar os buracos'� Cidade.

vai começar a'� ter asfalto:"
Pela lei n!_l 1022, já sancionada

pelo, Prefeito -Ari Oliveira, a

e!nacin _. Emprêsa de Artefatos 'de
CímentD foi tran-sformada em

emprêsa di. economia mista, a Cia.

ac Melhoramentos 'da Ca]Jft�,l, -'
, ,Comcap' - com o capital de i mi

Ihões, destinada a confecção e co'

'nrercíalização., de artefatos", de cio

mente, A emprêsa 'é presidida pela
economista .Celso Carlos',Perto e

.sua prÚieipal :IJwta é; 0, fUll�i�na.
. 'mento 'de: Ull11j USi11i.1 ct�, AsJ ",Úo.
rfâ{)' '10"0" a -T:Jsli}à Eisteja ':fii_stalada a

. b
,.., � f • fI')" • j

,Comcap l)aslÍ'ará a asfaliJll" primeiro
as ·estTadas que delp,àildarÜ. as praia�"

,d��.'h'lte:· 'l� Jl�, ilhá '-e, "il'elloi:s, gí'íi,
""

-

':'" \fa,ti.: iii..tõdis ,a;? ruM do, cen·
,

,', <\ 'tio: 'ut�a'no, (EdÚoúal, página 4).

Ziembinski
apresenta
UslinovJlo Jae

�I
A comédié,l de Peter U.stinov

Vivendo em, Cima da Árvore será

apresentada de hoje até quinta-feira
no l'eatro ,Alvaro' de Carvalho pela

,

'Companhia 'de Zienibinsky, que' está
comemorando seu 30� �l1ivers�ir.io
de' atividades teatrais no Brasil, A

peça foi encenada com sucesso em

palcos do Rio, iniciando posterior-
, mente. excursão' por' várias cidades,

-.... '. ••
1 "-

I' ?:rasllell:a. Zrem_blnsky, qu� enca-
"

béça o' elenco do esp,éCáeulo, é tam·

',' bérri' �eu 'dirêtor. A ;ríarfil" de' sexta
'�, 'f�ira ,o, mesmo el�:ncó\e�tar\Í apre.'
- "sent;<il1do, çin estréü{ 'l1�éiOnfll, ii ·pc·

O Gove'rilador-' C.olombo' Salle�', ".,', ça Do,m,'Cilsmurr,o>baseada;no 1'0'

participou" ,em :J.àr�guá', ,dq "Súl-;�� .,h ,< ,,ma�ê� '.,de'. Machado ,dé, �ssis (últi·
solenidades de eomemoração', ,dó, ,', �à pagma), ,_

Dia do' Colono,' assinando :ti�é.ÍlleIli�, ' ';........;;.��-...,....,._--"-o.........,_-f'.;.._---...--_-;.._'--------� _;..._

cldad(;l o 'Pl'oj�to, ,que institui.,; ,o," "

'

, � �, • � ( 'i.

Fundo Agropecuimio: : O ",GtJ,Venla-:
'

dor 'do Estado. �n�tigurbu', 'aJndà;" .a'
E:xposiçã-o :i�duS1ir:jàl:;: à,e' 'J�rabíã"
mostra que exib,e em,72 "stan:ds" ao

produção ':jndu�tI�\ll do"munic,�,p.io.
(última. páginà)., ,��

'
.

•fladanÓpoliS'-.
,

'
,

O, Secretário 'da Fazenda, anun- '

dou uma ampla', ,opel'ação fiscrrl \' na
área 'da d�'ande Flor\anópo1i�J >éI >s�r

"

do

'Dia da Culono
lere presença
de ·Colombo

•

U-e:lfim anuncia �Rl8di'icaç,ões
Da ... sistema bancário Baninóal

c

�!f :J �,_.....�. �
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•

namente' identific'ados �om as no· �ad(l' pelà' Ferleráçãó '.Nacionál' e A�-
vas diretrize�, da economia naéio, sO,ciações ,:óec Bàncos 'de São' Paúlo.
'nal. Asseverou que ';0 Brasil está ',Em seu', p,to,llUJlciame.ni� concla,
,mobilizando os' s'eus ,melhofes' ta· �1l0� _os";b,aRqu,l:li�:9S a que, ''penp.ane-
,lentos ,para alcançar

I �s pl'incipais ,çãm _, col�j;lqran,dp:':\cbrit � obra: tio
metas do seu soerguinrento pc,onô- Gov:êrno "'que proclÚ'a "di'stribuir ,os
mlco:social". ". bencÚcios, cio Pl1og'resso a_'�todos' Yos
O' St, Delfim Neto -,far�ú, ,dUl:�n· 'ú�tag�niSf�s', ":do gr�p.de,

-

esfôrço
te a homenagem que -lhe 'foi pres·, "'brasiJ�iro <de' �H;)'senVOl_�ímêntón:

-�-

Falando ontem a um grupo' de

banqueirqs paulistas o Ministro Del·,
�im 'Neto declarou que o Govêrno

��tá, e· irá continuar faz_en'do modifi.,
-', '_ " ç'al?�es no sistema bancário e garan

,

c,. Úu: aos' bGngueiros, qu!') todos terão
, '.suas' posições melhoradas.

\ Djsse o Ministro da Fazel1flà que
os banqueiros 'brasileiros estão pIe·

I

'I

-

os
. Jornalistas

'(Página '3)
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� Tubar,ão ... Coniusc tem !nício �s 9
lambem faz botas de qumta..fe�ra
palrimnnio

.

f" r

R, e � tflíf�g�: e�tã �ªd" vçt 'pior, T;unIJém, em vll�, (la cídade sç expandir para os Ia-
. .

(los.' cresce .lU"* Chila, i<: necessárlo a dc.scentralização.
I

" I

\ �.

,
,

�bliíição
.

_. �PoGlem crer, se"o mundo' acabar,

não' será' "fl8> b,'ase 'E1a tão decanta,da

guerra nuclear: Pig<? e afirr�.o que

existe qm. neg�eio ,"terrível ª,meª,Q�n.
'do, a três 'por €J.lia,t·xo, a h,uruanictl\de.
Trata4se 'da p€Í.Jüiç.ào, ê!)s.e @onstro.·

.. terl'ív'el, a BelT\tJncta dos anos' 70.

Poluir q\le (j,i:i!er slJjar, cQrromper.

prcifar'.'lr, maeulªr Ol\' �l1char. ,�
.

poluição é Palavra Q.Ç) mo,cta. De uma

mod� ditad� pela civili�ação moder-

na. pela evol1,lção.
.

Pode existir pO'luição elo. ar, do

mar, do som, d� lu�,. �a ª,gua é Ela ...

Cul.tl!r,'l.. A do ar ameac;:a exting·tlif ª
vida nas cidades indus.triçüs, o que.
já foi dito, mais do que dito. Q ,q\le
não se disse é que FloyiaJ\ó.13olis.
nêste I caso, é uma cidade privilegia
da: não. t.emos indústrias, o ar ,é pu
ro consequentemente t ,respire e sE;)n

tirá). A nossa indústria é oqt1'a, a

do turismo. Só é precis0 il1cremen,
tá-lo e isso é outro papp.
Segundo o btólogo nOFte-l�.merica

no Paul Ehrlich, best-seller com '''l'lle
.

Popula:t1ion 130mb" 0.250.000- e�emc
pIares vendidqs), em artigo ,pllblica
do na revista ."Science et' v�é, 'há a,
possibilidade d,e extinção da fauna'
oceânica em 1979.. Quer. dizer, , so-

I bl'am 7 anos de pescarias e, por is

,so é mais· do que. imp!')rtant§ a:;; nos

sas 20.(') rnilbas.

i
. I

I

o serp.' taJl1béW· se e,t)-l'rli>l'l'\:p.e, uro;a
n.\'ls. cQi'sas r;l�s.ag:r{lcll:Í,���.S � Q gal'1J
lho da brHacieir,<:l; ou de uma buzina

estriderite. () excesso dê faTois, Ele

anún0Ío,s lurnihos.o�, de' '0-laridag� aY

tifieial produZi a. �Qluic:;.ão da tUz..
E cad,a vez; rpa,{s nüe-róbios e 0\,l�

tro,s. bichos atac.flm a á,g\l!.a que Q,�b.e

�os, "provoca;ndo :a verminose. Mas

o negócio não fica aí. A úttima po

luição; e esta, está. em tôdas é a �a
cultura. Exem'pQo ráp·ido:' o excesso

de l�atél'ias ens.ina:rl�s nas ,escolas

sem que haja e11tl:osamente entre·

elas e não fornJ,qndo 'uma estrutura.

No Centro de Estildos Eás,icos da '

UFSC estucla"se el'ernf\gl'afia em três
! I disciplinas na m�m'a !\l- fase. Quer,'
! J dizer, repete üois��:e não eI'lsina 'ou,

!-\ tras.
;"

A erudição é un:1a, forma de polui
ção cultural. Há .àqueles que s.ahem
demais e não -aplipa,w." de m,irretrªs
que não fo-r�a,�,'um cQnjunt0. ':(f:.
oposíção ao:' culto; ,�qüe Po,d!3 saber
muito meno�' qu� çféudito, :m�s !j>eus.

c:0I?-heciment.o,s ''f0rmam um' cO,p.jtm
to hal'monios'O·. Há, âindà Ó pedante
que 'é aquêje qu� ,ç.p��·�nt<J,� u��' os
tentação qú.e I\a ·.l'eali!il,à,d,e não téP1'
E disso Santa.Catarinà, inteli?rp.ente,
está cheia. E sé cerneçª.r·3 fTeqqer{-

.

tal' as tais ter-túlias 'liter:;í1'i&S; ,ro�dru
gada adentFo, e ver ? que .está ,'l.Q.on
tecendo ..

... .1

COngresso' 1

Rui Hulse ,e DI11o.l" Freit,ª" forall\,
ontem Fecebid.Q�' ,p�lo Governa:dQr
Ct>lombo Sa.(les .... T�ª1a;râm· d:;t.. orga.,
nizaç,í;ío do �2Q Cong:!'esSo �a.sij.eirQ
d� Cerálttloa, que s.el'á reali'iad,6 em
Criciúm:;t, em 1972,

'

O CongressO te�n 'i;iper-ee,\lssij,o, in
tel'nacionaJ e 'coQta

'

C�i? ,a ParÍiCipa:
ção de diverso.s ceramistas (ilLt\mé
rica Latina e Europa.. • �."

" '.�, '>Á,
O Govern�{{o�' disse do máximo in

teresse eril dar tQdQ 9· apoio llo Con·
gresso .já que o Estado. tem ria 'in
dústria da oerâmlCa urita' das mais
impQrtantes fQtüés da. !"eceltª :no ql,l.ç
rljz respeito ao r.(�CQlhimento I)e IÓl\'l.'
Rui e DilloF' ft:?:em 'piJ,r-te dá dir�.tl)'
l'ia. da. CECIÜSÁ"""': Clwi\mica. Qricili-
m"l S'A ,,'"'�" � ... ,: .'

( •• -, .-!'j

Judichlrio . . ,

Todos os atos do 'Juiz Federal, Her- I
\'ªu::Ul fagund�s, e çlo Jlli?: Feqer,'l.l .

Substituto, péricles Prade, sel'ão p!u

l'llie:ade.s no Dü;j.l'io, de Justiça de San

tª Cªtarip.a. Vli\le a' notícia para os

advogados.

Criança, não
Mui'to .legal a p'romo�ão de espetá-,

culos lJrtisticQs grat\lito.,s, pois. as.sim_
.

a arte está send.o. levada diretamen
te <\,0 ,p,ÚqliçQ,. IssQ foi o que fêz o De

partamento de C\lltura 'da Universida

de Federal, ao trazer a Florianópolis
O' Coral 'da tJniversid,'a.de Gama Filho,

Nãa deu autro bic.!Ie: cllsa lotada
..

Agora, o que está sendo errado é

per'l1litir o ililgresso de crianças em

espet:iculüs dêsse gêp,eTo. O que se.
viq 'Forl;lm adultos revoltados' com as

incüvenientes brincadeiras de crian- I )
ças durante a :anresentação do con- , I
junto. carioça.
Vale o avi'sü para que se evite: re,

petições.
.

�

Flávio dizendo ...
FláviO Çav.alc.í1:nti ºrecisa aprender

geografia de primário: no último pro

grama �8.101l de Canoinhas (conheci
'da nos' E.stados Unictos como Litle
:Boa.t) _cerno sel'lfl.o, R0 Paraná.

Outrll: é cadal'ç.o., "seu." Flávio, e

não cardaçi!l.: o seu cardaCQ anda
dando nó em muita gargant,8.. ·1

CuUural
M�,rih) Ptraj<i. Diretor étl'l Dep.ar.ta

W8F\tli\ fie Cultura
.

da ,UF8C� eF\Co.n

tra-se no Rio.. vendo, e cOntratando
espetáculos 'para Florianópolis. Mais

UF(iiiC: já está compüsta li lista dos
me,mbros que julgai',ãe o coneutse·

Uj1issanta. '

Do Jeito queGe�:!°nOO dá "t�cio ]1
f\Íl;-lj>e Q cane, faz-se o que se tem.�
prá fa,�er, e, I\a vOllta, o que se, en� ':II€ontta? Pneus, os quatro, vazios; la

taria
.

riscada; vidro arrombado; lilY\- I
patim de p,ara�brisas roubado. Se
o carro tem fal'ol de -milha, fica no

'escuro; se tem, plásticos,. não mais
lá estão; se tem espelho retrovisor,
,'O\.deus. 'E o negócio não fica. por aí,
qu,3.1C'J.uer acessório é carregado ou da
'nifica,do" por caras que' não t�m o

q:)Je fazer. É' bom sa.\i.entar ,que nes.

'te fim de 'semana mais de 20' o.a1TOS
.' tiveram setis pneus esvàziados .. Aqui,
o meu grilo.

Sugeitão': deVE)ria ser criado Um
pelotão pl;JliCl'l.l a f\il1 de fazer rOl,1"

.

da noturna pela cidade.·

,. . R.a.IlY :.

O Ministro' Ma;do A.ml1·eàzza, ,muito
e�tusias�n,ado.(, 'com' o RaÜy da I�te
gl'ação Na'cióiial, já anuncío� a re�
li�aç!ão dt> próximo, 'que será em

7�.
.

O Rally da Amizade, como �e. cha

mará, terá o seg'uin,te percurSQ: par
tindo de São Paulo, �travessa Curi

tiba e FÍolianópolis, seguindo depois.
-

. .!
-

pelo litoral (BR-101) até Osório on- I

de continua ia,través da. BR '290 até'

. Urug·ula.iana, fl'\ont�ira com a . Argen- I
tina; 'penetrandó em território ill'gen- [

tino, a;tinge o· paj'ag'uai, e)'\tFa em As

sunção ,e vai <l-té a Foz do :, Ig'üaçu; ".
na volta ao B'l',asil, se.g"tle l)ela BR- I

'277 -;- FI,)z do Igl.l�çll-PanÜlJ\guá -:-'
(;he&'ltndo até Bl'asília,. ponto finaL

i
i
I

o Prefeito Municipal de

Tubarão, Sr. Dilney Chaves

Ca bral, sancionou Lei ius
tituindo o Programa de

Formação do Patrimônio

do Servidor Público, na

forma prevista da Urtrom
plemeutar n. 8, de 3 de.
dezembro de 1970. A �ei
estabelece que o Município
contribuirá para o Prcgra
ma madiante recelhiraento
"mensal ao Banco do :(1,ra

sil, das seguintes parcelas:
1% das receitas correntes

próprias, ded,vZidas as trans
ferências a 'ou tras entida

des da administração, a

partir ele 19 de j ulho dêste

ano: 1,5% em '1972 e' em

19'7'3' e subsequentes.' 2%

das transferências rccebi

das do' Govêrno do Estado

e da União, .através do Fun

do de P ...rticipação dos Mu

nicípios, 'a partir de 19 de

julho de 1971. .

Para a execução do :pro
grama, eonforIlíle-Lei n. p86,;'
'a .\Prefeitura de Tuba"rão
fieou l:\uto.rizada a' abrir,
por conta dos recursos' dis

poníveis, créditos espe(';iais
até o valor de Cr$ 8.77"l,50.
'eONFIRMAÇÃO

A Prefeitura Municipal
.de, TUQarão ainda 'Jílão re
ceb.eu cnnfirmação, do tele

grama enviado ao, Presiden
te da Repúbliea, convidan

do-o para a inaugura�ã0 da

É.R-101, trecho Sul,. a ter

lug;ar dia
-

h de agôsty.

INPM no Sul

I
!

Diversas equipes do Ins

tituto Nacional de Pesos e'

Medidas estão no stil do

Estado empreendendo com-

pleta fisealização nH�troló

gka em .esta·beleGüí;�ntos
comerciais' e' inausfrüüs da.'
região.

Segl.!11do o titular da

Subdelegacia de Flerianó
polis' daquele instituto, Sr.

Antônio Alves, ess.a é' a

primeira experiêl'lcia fE'ita
com todos os equipamentos
metrológicos necessárJos à

. fisçalização de' balanças,
p,esos e, sobretudo�; de mer_'
cadorias acondicionadas. -,

Info:rmou que todQs os

pacotes, latas e g<d;�fas
que são transacionadas com

pesagens pré�ias estãoí
sendo fiscalizadas, tanto
no comércio varejista co

mo' nas indústri'as. � nos

denósitos onde é feita a

op.eração de pesagem do

pro,duto.
A Subdelegacia _ de Flo

rianóp.olis levou para 'essa

operação que -' realiza no .

Sul catarinense 'o "trailler"
recentemente recebido da

direçãe geral e que se

tonstitut no, único do gê
nero ' e·xistente .. no Estado.
Nesse "trailler" foi iFlsta
lada' urra bailan:ça" cle 'alta

" pl'ecisão\ onde são efetua
. das

.' pesagens até um déci
mo ele grama.

O Sr. Antônio Alves in-.
formou que as ,eqiüpes do
Inpm estão. fis'calizandti tô
da .. a área,' .procurando
.alertar;' comerciaI).les e in-

, dustriais' �ôbl'� �s;'delermi-,
, .• '.'>

naçõ,es· legais
'

e:(Cistentes
s�ôbre ·os .pesos e:--.rnedidas',

l-

I
I

.Saúde 'tem
,

,

.

'cu'rS6
�

·�m'
,

Blumenau .�.
o. 'Cu,rso de Odontologia

prom,overá,
.

de 31 de julho
a 19' ,dé agôsto, na cidade
de BXunjenau, m:n Curso
sabre Saúde -Pública, como

parte :da Agenda elaborada

pela, entidade promotora,
que :visa a, realização, de

- Cursos de Aperfeiço'ameÍ1�
.

to Prof�sioJ1lal..' ,

, ,).

Blumenau - (Sucursal)

Blunuinau & Genle' &: Coisas

conferencistas. abordarão,

Gervásio Luzf���,
. !;;i

, TURISMO - Novidade mesmo, em matéría dli\ i:tu-
.

rismo vai surgir, nos próximos' dias. Um grupo de 'iJlu- I

menauenses dará a volta por cima em, têrmos fie �,ro- I
moção. Jogarão no Itajaí Acu um barco calcad.q,;no I

velho capor Blurnenau;' hoje monume-nto r:_a pla1'<rtha i
da Ponta Aguda. O barco, ora em construçáo, percor
rerá o rio, .1'1'0 melhor estilo europeu. Comidas .ê' J:j�bi
elas - um autêntico restaurante' - consumidas" com

.

() incentivo da paisagem verde. .

HEIL, ELI - Não teve as badalações .nem o 'reco

nhecimento que' merece, ,esta senhora artista, 'dona

I'Eli Heil, No earninlro de se tornar famosa, uma expo-
,

sição, esta semana, no' Rio de Janeiro. Local: galeria
Barcinski.

" 1
• '.

OpçÃO PARA PEDRO �'Pedro' Alípio Nunes

deixou, faz tempo, .a tevê catarinense; pra tentar o

cinema mo Ri0 de Janeiro. Lá, caiu numa velha paixao,

!! Iotogrufía. E fixou Norma Bengell, os rapázes . da
I
banda, e todos os do. elenco de "O. Capitão BandeiraI I contra o dr. Moura Bra�il':' Pedro 'estêve, entre, j1ÓS,
no fim de semana. Indeciso: ou volta pra terra.. mon

I tando atelier fotográfico, painéis, outros babádos mais,
'1 em Itajai, ou finca pé, no Leblon, nas águas dovvan-

guarc1eiro cinema nosso. L

CANÇÃO DO. MUNPO JOVEM - Bell veio ,à, re

.daç�o., Numa dás mãos, o hino, nascido minutos -ante�, I
pro 19. Congresso da 'Juventude de Santa CatariJaà. O II
Conjusc principia .quinta e pode cantar o poema de r
Bell, musieado por Ronald Niemeyer:

Eu vim vêr, meu amigo,

- Foi oficialmente marca

da para às � bo,l'as de quin-
.

ta-fe-ira a 4\.b,erÜu·a, do' 10

Congresso c;llll JvveJiltude
�le Santa eJat;,wi:&a - COB'

"
juse ::_, a ser realíeado.em

Blumenau, até o dia 31.

Durante o Congresso se

rãe realísadas eonferências, '

a earg0 d� Padre Clelililente
Kaes.seIFl'\iliel', do. ex-gover
Ila,dor PaulQ Pimentel e do

�

;;,1': Milton Grecco, diretor

d.ll Escola' de Pais e Mes

'tres ele São Paulo. os-três

respeetivamente, os seguin
tes temas: "Brasil! O Jo-
vem D.espertá''',' "Juveritu-

.

de, Idealismo e Poder" e
.

"Edueaçã., e Desenvolvi
mento".

O programa do Conjusc
marca, ainda visitas a pon
tos pitorescos e t{ll'ísticos
de Blumenau, um show

.
com o. cantor 'Moacir Fran
co, apresentaçã0 de para
quedistas do clube Icaros
elo Vale c um baile de en
cerramento.

Vale cria entidade .

dos apicultores;
(Blumsnau - Sucursal)

\.

Grassmück; 19 Secretário,
- .A, $,oeiedªde cl:o� .Apoc.- Sr. Leôncio Ruiz Alegria;
cultores do., Vale do. Itajaí :?t9 Sacretário, .

Sr.
. Artur

S!Wi' ...".. acaba de ser Knirin; 19. Tesoureiro, Sr.

criada,· segundo informa- Egon Hertel; 29 Tesoureiro,
ções prestadas pelo seu Sr. Vitor Buerger ;' Canse
presideate Sr. Nestor .Pau- Iho Fiscal; Sr. -Bruno Geor-
lo Fernandes, que afirmou gy, Wé!lter' Brust, Curt

.ser li I\OiVª ?:ssQeia�ãQ, re- Frdschknecht; , �LlP]ente�,
sÜltad:o. da).> esf(il!l"�'os eon- Sl-S. Adalberto Klit,zk, Wal-
jUllto.s entre o .Pro,j.ete Ca- ter Weise,. Walter Rose�
tarinens.e qe' Apicultura, mann.

Prefeitura de Blumenau e J EXCURSÃO
�ria�o�-es de A];)elhas do Na última reIJ!I1ião da
Vale do liajtai. A Savi tem ,Savi, ficou acertada aimda,
,1)\)1' obj,eH\'� M).epfei,ç@;ªr.a UlMa e.xcursão·, a. ,seF re-ali-
i-ndu.strializ?ção e comer zada nos dias 7, e 8 de agôs-
cializ,a(Ção do mel naquela to, pelos apicultores do

';.;/,

região.
,A Diretoria da SoCieda
de dos Al.(iculteres do. Va-'
le do Itajaí está ilssim

constituída:' Presidente; Sr.
Nestor P.aulo Fernandes;
Vice�?'r'esident\e. Si.'. 'petêr

Vale, ao Cetrea . - Cep.tr0,
de Treinamentà c;le 'Apiellll
tor�s, em Ff0rianópol�s. Du-.
r'anté a visita ao Cetrea

os excursionistas estão se'

inteirando .·.da,s l'liloderB:as
técnicas em apicultura.

eu. vim ver,

o que você fêz,.
pa,ra' ter vez,
'eu vim, ver,
·Vim 'ouvir, rn,eu amigo,
vim üuvir, I

o 'que voc,ê' fêz,
Jílal'a . ter vez,
vim 0uvir.

. Trouxe na' ba·gagem
Minha �ala de viage11'l.
.o meu cahto de coragem
A 'espe'ran�a na passagem .

Tro\,xe a esperaFlça
Só fazendo se alcança
É· raiz, é minha' flor

I' A espeJ"ança onde fôr.
,

!'''-�����������iiiiii'-'�__..-J� ',_..Q_ F .�

-I

I.f

.. ,.
"

r:;{

r

POflsso gostamos de ver chaminés fumegan'do... .

: . " Tratores ra.sgando a terra'•. : Operários trabalhando •..
. '.

. Cr.ianças estudando... Gente adulta aprendendo ...
>,'E "f) 'Br;as'i! de quem ama .. , Nós participamos disso tudo, financiando
a pequen� -e tt1é,dia emprês,é:l para que �las se tornem grandes.

,
.

.�

'8AMCO REGIONAl. DE DESENVCUlMENTO DQ EXTREMO SUl

Sempr�, _presente nas Brandes realizações dQ Estado

.

".

,�

,.
,;'-'�l�

, 'Aeão Calarinense 'de Desenvolvimenlo
...

I

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COlHça boje encontro'
dos J8rna,j$l�s 'dr �ç
,/ ,', -

ire encerra·ndo·se o progra-:

ma' .de m@fl!e cj}n;J. ,lil'Ril jantar

na Lago.a '4a .Concei:9à0.

,.

'Fof'
a:o ""r,1 BécJ..o Sa>r�ã:,.

'."

..
,

. Sllln:ClTO.D,DS', CD.T�BlLIST,AS DE
.

/ FLtRIANé;�Ôll$' o'" "
.• ," ,

Ed. iPASE 7 5,� ,�nd.ar <"��''''��a�' �fr�i"a'
,

< �.. l .
.; ..).. rJ . ii "_'

"

.

, .' e' Oliveira: :"': �' .. � ';' .

<

,É:Íll'TA�t :.. _;," -

- •
- •

r ". ..!.. 1 11..-

De acôrdo corri' a alínea - "B'" do' art;. 13 da" Portaria

Minist�ri�l número, '40: dé'
. 2r"de

.

j'�iiejro de" 1965'; �aço
saber aos q�e dêste e(i].i!t:àl viteín'·ou'.. dêiê. ·tomarem conhe·
cimedo', q,ue as ,chapas 'Te�Ústra_das, cOnc,?Erent�s às' �lei.

..çõ'es a se;r reaU:izam'a n@· m,ia .jl:2 lede. ,ag,@st'!' €l-e' 197�, nêste

S�"'l<cl!tca.t,@ Loram ,a",. seigtürrte�,: ,

'.'

PARA ADMINISTR'ACÃO'"
CHAPA N, 1 -; Dir�to�ia;'
Membros Efetivos: .1�sé· lLeol'Íardo' ',Ciásen, W:àldyr

Alh-anl e Hélio Mo�'teíll'o,' ":"
.

.

. <

:8:UfFJ!le'líltes: Ma:r,t'hRib:0 ÂltJlll',éiici"�rietti; �s6h0al !:.9pes
Martins e Jcià'Gl Oofu, .

','
.

.:'
'

,CÓN,S.EL�O FISC�L :'

Membros Efetivos:' Fausto' SÚvâ;, De:mer.va� 'Vieii''à e

Edson Carlos 'Teixei;à,
.

.... .... •

-

. ,

&ufrle!1>t,es'; p'au'ló M@i'i1gl!üi, j��€ D,i�s>e ·Hli.fdinar dos,

'$at3.\t(i)s �i,Y�a!tm.enitto.;'"
-

-

. '-�-

'DÊLEGADOS.REP�ESEN:rANTES· AO CONSEtHO
DA' FED,ERt.:C;ÃO ..

'

.

': ,';-:, :,� " .

. M�J!1l)ros efe,tivos: José LeQÍl.ardQ :Clasl!n, Waldyr. Alba·
Íli

.

e ·Hélio 'Monteiro,:
.

. '.'
.' .

'., 'Suplentes: 'lVüu:ühllo' Aürélio 'BJnetti Paschoal LQpes
Martins e ·João Càf�,'" "

� >.'
.' .",;: -, <':

PARA' AIDMI�IST.R,AçAO \ . ,',
': :'

Ch�p.a �."2- -�'Diretof,ia: .'

. ",'
" :

Membros e.fetivo-,?:' Luiz E�gêri!i'o 'Bei;ão
.

Ósny B�r-
bato ê_ Ernani Cilsm� Glória.···

. ,..,

supi-e'l'lotes.: '30sé 1_Fe��neiaá" Neto, Gete pa,r.e'nté.A�: Braz.
LLl'iongd....

.

'.' ".,
,

i". ',' ,"'
.

.

CONSELHO' ,F,ISCAj.' '" . , �. ",., '" �
'('ir"

,

: -' .

_

.

, \
�,

�

- \
, t '" '

Membros efetivos:· Carlos Bonettl,' A,ra.tônió· Mendp.s· qe
Souza e Neri" Schutz; ,

..

,

Súfllentes': Carlos Lebarb�ric;h()}{ JUa:i-t Bitencolll.;.t: e

Gu:ielo iJosé 'Schmi!lit. '"
,�

lO/EiLEGAPOS·RlE,PR'I;SlENTANtiElS ,A;�
:
P;O!'SlS'ELH<9

fJ)A, ,FtEDE1IMÇ·Ãd" " -

.'
� /'"

l\if,enílbros E.fietivos: .LUdZ'.. E�gê@o Beirão, O�nf ,Bar.
baí'.o e' Eraani Cosme Glória,' ,.,-

.
,

_, .

·Suplentes: José fem·ineJla,.-Net@: 'Gete Pal;el}te (1 Braz.
Li-mo-ngi,' ,

",' .' '

iF,loTia!ID.@.l'l.oJ.is, �6 tH�. ')1(I�<if',<!le' il197t
t(;,us't,a,v:o Z.ilTlJiT.l,er - P,reS,i(i].elíllte,:. .

...

--��------�����--�--�,

V'ENDE-SE
Uma casa com rü@'l.<Jill,ia-, sala, ,3 quartos' 2 banheiros

áre-a, ga'ra'gem ')iJara 4 ,eaTl'OS, ga'l)iJão com' J.�Il�ha 'ii moto;'
.na 'Lagôa da Concelç�o,: : .

'

['F)1f.0Irmaç@es no 'l:lu'ma71ém. da' Sr, Joã,o TiófiIo ou

fOl�e 2ll6!il.

O.POBTUllIDAD'E VENDE-,St PO_
PIlEÇO DE, BC'AS�ÃG

Uma máq:u'i-na de escre;ver' marcá Adler e uma má.
q.�lúna 'de somaif ,(,)l!ive1Ú" em Flerfé.ito est'ado de c0i1Sel'.
v.aç:,ão, i.ratar u@ eS.cl'itórJ.o da SJ;;RTECO ij', R, 'I'iradcptés,

. 9 - si 1, no
-

.m01'ái'i� .corÍ1,ercial.

8TIMb·,:. 'TERtl'EN'O
Vende·s� 'no Balneário da Ponta d� Leal' (final da

h'avessa Guaporé) de frente para a Praia, CO�1 45iDo 111

de fu.LHlos por 12,00 )11 ele frent�,' incluida a- faL�a dI.
Marinhii·

Tratar com Sérgio pelo .telefone 2147, preferencial-
L- .;!m=en!!H.e;;_ll0' volJn da" lO_�f) I1m'as. _,;. l. _ , ,

o ESTADO, Florlanúpolls, tercn-Icira, 27 de julho ele 1971 - Pág, 3

..

Iftltalo de OI ce são do
I

I . , �

Mira:lDar foi ,assinado' '.

. -:' ,

Lei cria 32 cargos na

8ccr. na dmioistra,ção
, A Prefeitura ·l.vr�nicipal
-de Floria,nópolis. assinou

ontem C0m' a 'r,llrismo
Holzmann ,:Ltda.'. contrato
-de .conc-essã@, do Miramar."

�!lóprio múrüç:ipal que pas
sarâ a ser explorado pela

. ..eFliliPJ1êsa
.

ccncessionária,
,atr;av.és Ida. ·jI.llstaIa'ção cl,e
uma l(j)ja ·,pa'r,a ti,\l'ismo,
'�,bua'e.a,bl" de 'in;forl�a\Ü(iiés" ,e

..
.'. .

:�1'li{la .Qe··,pélssàge!Ds. ,P ',co.n:
,

.tÍ'p,t@ .i.FicJ.H.i a \f'l.í'esta;çâo �re
. .seí'villCÍ0 de a:t,e-l1'd-i;mentú: tu
'iflí;Sltic� � ;'08 'visita,ntes

-,

q.�e

(ij,�a!ID.'clam :à �Capit-aI" �e.h·
-do, que a loja' venderá> ar- ,

,�.i'�,os, Úe �'s�hi�emirl,;, �;'Xc,lu·
. s,j\vaJ.nelilj;e· d� 5al�t� C��<ta.ri·'
.. tN'a e' :especiaJ.mé�,te. ele "FlG'
1'!i�nÓ.póÚf>,·. ·"0' I tê{:J�ó .

de
",

>
,

� -

.." -
•

•

contrato prevê ainda a. íns-
.

talação de bar e .restauran
te com -pratos típicos" '10-

'cais e cozinha. ínternacio-
. nal: exploração de, tôdas

as demais aÚvidades',' 'que
.

v��ham ", ao
' encontro.'" da ",

atividade turística,

As
.

atividades da ,con·

. AGbmli�i:s,trá,çii,0; num total
!d� �2, coJÍn? �,par;te da' rees-

Prefeito Arí·Oliveira disse �.
. O Governadqr Colombo

. Sanes" eJ'!leap1in.hohl ',ontem

.'meiIlságeap, ,à Assembléia

Úgi�iLa.tiva �ê.GlJppanhaela ele

p,roj,eit0 . .'. de 1�i que 'Cria

: cargos' , '!!l°'a'
'

Secretarra
�

ele

truturaçào' administrativa
do G(!lV'ê�',wo. '["al1llllD'élil1 on

,teQn� 'ch�grotJI à ·A.sS'e�.I,�Jréia
e ,prIDjlet@ que .. Í,;r.lstitcü '0,
Fundo Àgro.Pecuá'rio, cuja.
mensagem foi assinada pe

lo Governador' .ern 'J'a ráguâ
do SUI;- 'l�or :Q)Ca sli!ã'i!) das.

0o:m�,ém orações <10 "Uli::l, do

,
,'J

, ,

Hq��, . em reunião con

'junta, . as 'comissões cl8 Jus

tic.a: �";Pinanças do Lcgis
lativo ltrÍio 'exarn'Ína'r ou l ru

mensagem goverr.mr.entul
"q:me úil;i, cargos na Scere-

,tad:j,�l ,çta' 'Sm:ldc.

th'

CARJA rAlEllE':
, .

i[

'yDislr,ibujdoriJ de falires
�, -.

S e . .r"ã.':,
';��":;:Q��,JiB,
'"�� o' DJpàr.taro.e)Jt� .R,�·gj��lll.\
do Sesi já convidoú as auto

;idade�, [ornalistas e "repre· ,

sentarués das:,.·� classes.. pei.
tronais' e trabalhadores,
que pal'ticIprirão 'da ÇbriJi's,
são Julgadora, q\le escolhe

rá, quarta-feira', i:i 'G>péfário .

pa'drão Catarinensé.
.

N\l.cioNaL h
' '"I/

�' Segundo iJ..IJ..forrpa,Ç0es do -:>, O Opsráráo..
,G0m·dena.(i].@r '. 'cio. '·.coneur·so .

Santa -Catarina
em Santa' ·c�t;'d�'a.· .' Sr. .S�si um' p.r,êlpiÓ em. dinhei-

(i'.r,a:ncisc0 .oU-vei�a,c lfor,€Im.
.

1"0' ele Cr$ 1- mil, me:a�rha!,/.
:cóivv4da&as .as' s,eg�intes .p.es . diplomas

.

bem C0J;l10,.�· via
soas pá.r,a ,pa.l:ticjpar� .,da ·Co· . g�m 'e' estáda na Gual).apa·

- I.�"'" "� ""., .

." .', '\
" .I

l:ir.issã'Gl; Sec.retâr-io·· Mal�celo:.- ra
.. pfjra 'representar'. S;mta .

Jjla.ndetÍ,l�a .Maia;. dbs, Ser\n- Ca'tarin?, na fase' fi.n�i' d6.
90S' S@.ciais; Sr,. Ci.:r:o, MuI: 'certame:, a t�r 'lugar dia' 18,
Joer, DeJ,e.gado, Regional .do·

. .

., c· . ;' �'.
T�abalho; Se�::' Oadfus .'édct
R�naux, Di-reto��" Re'gion'aJ'
idi:> ,ses.i,;'·"Sr.· �:�;oséi.M.ªr��,{ .

,Lém Com.eÚi, b�retor ' ',de

o EST,ADCD; Sra, Maria Ín,â
.

V,az, Ulj,l<etGlra. "'ld'o' '''Joa'J1I�l
A ',Ga,z�,f a; al�'m,. ,cl,e l�eJln�:
seliJ.-tantes da 'elasse: pa!:r?
lID.al; ela· 'AssGlciaçào' ·P,rofis·
s�0,r:all ,<!l@s A$si�té.m;t�s S@

clia,is; e ,(i].as '.três' FEde,ra·
) ç@GS ,das Tnh>a.lba(i].,or.es ::nas.
'1nclús,t;'>Í'as do, 'Es'tad6 ,de

s.an,ta ·üa-tari'líla,. .'

·C<�Nl"rAG.eM D,E PONTOS'
Par,a a· conltagem. ,d,e pon· .

tos- a ,c@lll,issã,Q" � j u�gadóÍ'a
'

. �'.--, ,

otJSer'vaif,á @ .e-ritéri@ de as·
,

.
'

,
\ ,�,.

"Transpor+es, e ,-Re.preséiüaçoes ·Ltda.:
� .' 1 ��,.. I·

'

I"
� f ' ,

Flor,ia.n6polis ;'-' R. da :ç,()-Ilco��ia, 27 +: 'Pone J6533

p;�a todo o· 'S'rasil :.::_ "Ca';rgas, Mudanças ·e ,EAcomendas

.BLUME,Nalr
. .),.

.;

,'Rua J:oão Pes�_()a. 1.'150 :__ FODe, 22'F�5p
I

;
,

" ' ••

., - .

�,'
. Rúa Brasllio ltibei ê, .235' '_ Fone 23-06�7.8, '

'. _..'�,
�

, -n' p' 7\ IAS i\1l�, � 'tftU, "::
.'

. ",' . .'-' R.ua_··Gtiaeanézia, 627' � ;Fon'� ·i-92-19�25
_

"

., .''''
.,,. ", ')I " ";J, . i.:. \ -'

.Entr,egas 'rápi-cl'fl,s para todo o Estado 'de �àf-ta Çatarina, Paf'aná- e, SãoNunes, Superinten;cjen'te do-
..se<;i em S;:t·nia. :C�t?'rinà.;· ..
Francis.co· Oliveü�a, CO'orde2.
:nador G,�ral .do Concurso. e.
..Assiste·nte Social �asÍ>nssa .

Maria Rosa,· qhle funci.ona�
rá 'como secretária dos tra�'
balhos ..
Por oútro ,lado, o Sr:,

Frapcisco Oliveira decl�ro1.1
que 14 muniCípios já- e.sco· •.
lhe�'am seus ['�presentan.
tes" entre êles Bru,�que,. B)ú·· .�
menau, ,Criciuma, C'a,noi:

."

nhas, Flor.ianópo1i:S, Itgiaí,
,
'.

Paulo

.
....._.........- - - -- �----

"tDstal�do(a .SaDta�· ftifallda.
'_,- ,'T:�dO'e'ri1 ,:M1\tERIAIS ELETRICOS1 !

t:-l1h��' córÍ1,p�eta r"esidé,nciall c9me�cial e industrioLinotores.
.

'

.. � H"o.rn.estidã.de nos preços' e no at·endi,me:r:ito.
Estreito �:c,rianó- '
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'

Assu�io em Paula

Eu hoje vou: começar a tratar 'de um, assunto

de importância fundamental para o futuro do Mel'

cado; dusante muitos dias fiquei pensando se deve- :.

fia ou não" abordar êsse problema de público, cor.

1'el1(.\O, os riscos inerentes a uma maliciosa ou má

interpretação que se lhe atribua. Mas cheguei à

conclusão de que é preferível que a gente discuta

ampla 'e profundamente a coisa, mesmo tendo para

isto de entrentar : êsses riscos.

l�uando ai! Bolsas de Valõres aceleraram hrus

camente o seu movimento, 'e o fluxo de graves

problemas se antepuseram li: quantos tinham res

porisabtfíríndes nesse Mercado: - C;omo evitar a

supervalortzação do número reduzido de-papéis, en
tão nelas negociado, e como fazer com que o Mer

cado Primário se beneficiasse dêsse inusitado in

tcrêsse do' públiço pelas ações. Corno é evidente, a

resposta, para o primeiro problema estava de certa

forma viuculada à solução de segundo, porque to

elos entendíamos então - como continuamos a en

tender hoje' - ql�e o que cumpria era colocar no

JVlercàdO', o mais ràpídamente que fõsse posíível,
Uma quantidade 'substa1�cial de papéis nõvos., 'I,

Sentia-se, nessa ocasião, que o interêsse' públi-.'
Co não era aplicado- - generalisadamente sôbre o'

lVlercado, a mais charrnosa, a mais espetacular, que
são .as Bõlsas de Valor�s. Por isto" mesmo, e corri,
realismo, procuramos descoórir meios e modos de'

fazer essas emissões de, papéis novos, através das

'�olsas e náo pela colocação no Mercado de Balcão

como, dentro de maior rigorismo estrutur�l, dev�.:
ria <1-contecer. Operações de bloco de ações, ofer

t"s diretas nas Bolsas após simples .registros bu

rocráticos, ek. foram os principais instrumen'tos -,
e 'tlue se rpostrarain altamente eficazes - ,que usa- ,

,mos para ,tiUltO.
Como é clar.o, e.ra preciso que se fizesse alguma

cO�,sa para desmobilizar o interêsse público tradi

cionalmente concentrado e'm Banco do Brasil. Pe

V'obrás, Va1e do Rio Doce, etc, e transferj-Io, em'

,boa, pa�te, para papéis inteirmnente desconhecidos,
._,

,recém-lançados. Aléln, da natural promoção le di-'
• - vulg'a,çao' desses pall,éis novos, procurou-se nessa

,
' ,

,fase' só trazer a,o Mercado ações de primeirissima'
-_ '91:dem c, 'mais do que isto, colocados no Mel'cal:\o

"t '.'. • '!

com r./L auoru1almeúte baixos, criando lucros p.oteú-.
éialmente elevados, de realiza:ção muito rá:pid�lp�i'1
,a,queles ' que" ,'encesseni os ':hábitos, rompésse�n a,

"iliêrcfa, e _aplicassem a SU;;l poupança nesses �apéis"
novos ..

iBteligel1temente concebido, ,e 'inicialrru:inte bem

executado, o esquema funcionGu' à perfeição, c, 'eIp
curto 'prazo, o papel nõvo pas,sou)t" s�r' o 'mais',_
'<1traente para, o investidor.

N�m sempre l\S coisas,' 'intelig'enttjh,einc ,i;i:m':
sebidas e bem executadas, cOllseg'uem manf�r' a, ai-I'ta qualidade de resultados ,pof'muito tempo. E, de"

'.;orridos alg'uns meses da prátiCa' de coloca.cão 'de',
,

"

[}apéis novos através, da Bolsa e já agora pelo 'pró- 'li'[ll'io Mercado de Balcáo, o sistema começa a 'api·e.
,cntar alguns sinais �e degenerescência que preci- 'I",'Im ser cçITrigidos. '

O interêsse pelos papéis novos t;ansforJllOu -se
�.'

.' t.

fixaç,ão e fixação em, boa parte irracional;
lÚercado ,\l'assou' a aceitar qualquer, lJa,pel nôyo, co
'JTIO sinonimo qe papel bom, o que às vêzes é ver�
daele 'e, nos últimos tempos, nem .selÍlpre é verda.

<;le. Além dos grantJ'es operadores ,mais eôncios de
'

:'WIS responsabÚidades, outros' entra:r�m' na jog'ada
,o seus critérios de seleçáo de pal}é�!í são bem mais

fi'ouxos, bem menos severos do que seria,m, de se

desejar. E, com isto, alglUlS papéis 'm'edíocres', e um

Oll, outro franca1uente ruins" começaram a ter aees

s9' à orel·t!! ainda não convenientemente preparada
iÚO'a distÜlg'Uir uns' dos QUtl·OS.

' ,

,No principio, que)TI
um papel }lÕVO realizava

<;Omllra,V;;l, .11.0 lançameúto ,\
um lucró' de 100 ou 200% .

'

"c�n algumas semanas ou poucos meses; quem cOiil�
pnlVa na própria Bolsa, por preços �uperiores aos,

('
-

de lan'çamento, ainda obtinha, bons lucros em pra-
'zo' méltio, uma vez que � como vimos _' os' pre��
ços de, lançamento eram exageradamente bàb::os. IDe, uns tempos pa,ra 'cá, quem compra o papel,
nO\lo q.uer realizar um lucro de 20 ou ::W,% em três

,

ou qUatro dias; tão logo o pa,pel começa a ser ne,
. !:çóc'illdõ n;lS Bolsas e a subir suas cotações 10% ai
lÚa, 'es�e subscritor' vende a sua posição, tecouie

,

u (linllCiro e vai lJl'OCurar WIl nôvo lançamento pu' i
'

1'a ,repetir a .iog'ada.

Mas, quando os j

SUbSC,I·itOrcs iúieiais NendeÍn!
com ri tal lucro ele �(I ou 30%, é claro que a subi c I
da do, pap�l/êe5Sa br�scame'nte, pelo excesso 'de I
oferta; não havendo previsãó de altas mais conti-IIll{�das� embOI'3 menos L�celeradas, os com�radol'es
jHe�istcAl ou' se reti'aem)CóIlseqUelléÍa: após uns

I
. .. -

.

?
'

• I
dias de gltú"ia, o pailel perde pràUcamente liquidês
e fie�� meio morto no Mercado.

Mauricio Cibular1!s

s a to
Um turista, que costuma passar

suas férias de fim-de- ano em Flo

rianópolis não deixará de se admiro
rar com o progresso da Capital do

Estado, quando retornar em dezem
bro proximo. Se as estradas qu.e le
vam às mais belas praias do Sul
ainda oferecem aos turistas o má-.
xímo em poeira e buracos, não me

nos' verdade é que a paisagem é be-
"

la, 'o, sol generoso,' o mar azul e a

areia, branca, ímaculada. Das praias
que povoam esta ilha paradisíaca,
nenhuma possui bom acesso. Os pro
jetos de asfaltamento existem, às vê
zes saem das .g.avetas para a prática,
mas não por muito tempo.

Se Florianópolis já ostenta um in

distarçavel "ar" de pequena metró

pole, consumindo sozinha mais ci
mento .do que as principais cidades
índustríaís do Estado _ Joinville,
Blumenau e Itajaí - e, com um ex

plosivo índice de construção civil,
surpreendendo aos turistas que pe
riodícamente nos visitam, .é fOfçoso
reconhecer-se que alguns de, seus

setores, .em particular, não acompa
nham a medrança e o progresso glo-
bal. "

,
'

�uem contempla a cidade do alto,
chega a espautar-se com a illlPonen·
t� sUho,eta, dos arranha-céus, erglli
dos" com a pressa. dos ,pioneiros de

o E!§TADO, Florian6ptlIis,' tUf!l.f.irà, 27 d, julho �. 1!J71, - �:h:. '"
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ücntil Bell.alli" rep�esel1tante do Oeste, região por

Des' afl·O
'

c'or'res' p-o�odl-do' a altu' ra excelência ag'r(�-p'eç�a,ri'sta. Ae� o parlamentar que:'
"

'
'

- ,

,'o' momento> ainda - é 'de expeçt;ath:a: diante da natu;

,

'

'

:
"

;.

,

:, ,", t�l �e�,corito�a�â�)po'r que p'a�sam _

os ,org'anismos::,
.

",' �
; iovernàment'aisf'.e,:q�e�'a criação tl� fundo agro�pe�

f iRá', um pspecto' que não' pode pas- caído em s'o.1o ina'dequado; ao, conb'á'-, o resoluto'amparo moral' (l(;' :Góvêrno ,

çuário fOi.3' p�imelra resp�sta d.o Góvêí'no ,aos que'

sar em julgado, :no ,êxito do lançamen rio, encontrou abi"igo na consc!encia do Estado. espe'ra,'"u�' peles� re�ultados prátiços de seu plano:,
to l'ecentemente feito pela firma inco!'. dos seus' gOvel:hacios, que 1I1e prest,igiam No' 'conjunto, havérá ex'tila�rcliJ1á- 'iJe ll'le\aS. \

'
"

)
poradora, José ,Daux S. A. das ações assim a palavra incentivadora. rias novidadéS para a' C'apit<ir ilh6a; ':",' COntudo, �dvertiu .qüe não, se pode e'lCarar pro-"
de financiamento do éECOMTÜR: é o O Chefe do, Executivo, -aliás" não' a"lélll dum ho1:el de categoXià iút�ril\lcio" ' ' ,''',' /. '- •

' '
-

,

, -

'

'c�pitaúltmelíte'- ..;
-

ÍlÇão governaniental�.-, pela simples;'disfarçou o s'eu entusiasmo pelu: em- ilal, 'Jojas - comerclais, um' luxuoso' eine- f '

pr�sa que teÍ'á õ gatàrçlão ele' Ji?vel' ma: g<)ragem e' até hélipôrtó:: TIÚló isso l'ã7;��' àe eja; n� "te��se �4ida ma:lll{e,sta:llo por iJi·
'

sido a primeira a de�tln'ar: ào' turiSJ1'l0 justifica a"ari�josâ eXR<�c'tativà: com 9'úe ,> � 'teirp; }>,_ �:;ro��tp, a se� :�n��s,ád:o pela: Âssembléia, é,:_...
em FlorianóPolis uma obra .de tát pórté acomj;'anhãremos o' crescimento

'

�D' 1110" '" �p'ebas 'um dos
-

muitos 'e i111por41lÍ��s que' o Govêr-,
adrede pl'll1ejada. A' sua, s�P.s:il)'Íliâáde nlinlental edifício. >' ; �Q deverã :_�iab���" '/, ," ,_

ca,t�rine�sç,: a'fi� "á aln:a !!l.f t?dOS os,.', :.:.'" ',; ':,' �: ',0 ';�,):: r:; ; !l"'>;' .,!'2ii::;,7 '. '�>�\ " 7�;�,>;\b�AAi��:""·.' ��<iº setp'i�I"��:'_li�,o ,,6, çsg�ta. S�a',
seus coesfa(Iuanos', nem' cOilté-ve às pró.�.

", '

pt 'm'éf,isagenl'qqé 'o,:GOy�'iI�a'd(if:>;.\f(1\l�'>" ,,'t' !"'•." \'!t�r,',-;' "J ,,'.:,.. ''-;:��'.i' ,f : ,:.,,, ..>.�, ,.� ••
'

�'ioneir� �as suas modalidades de con prias emoções, r.evelar ql,le -, já, tiyera ,,&ora', la�ônicameÍ).t�, dirigiu' àos/LtarL '" 1?cr:c�s�ao" co��,u�.() deyéra 's�r :expr�sslVa, iJa que�,'
\

tribuição, e que permite a: cada um par- 'ocas�ão de dizer aol seu, "digno am,igo �eÍlsés 'a'b'êrca dá" signihca�ãõ de�sa, ilti,
-, 'ô: .fomento à agro-pecuária 'se, inclui" entre as medi- .

tfcipação direta na propriedade e rene . Jorge Daux" que levasse à frente <J9:uê- Ci�ti�ia,-" f,al��d� com a a�t�ridade 'd� d�s' �d�)b.�i��, al�a�ce:' � :sêiem'-torriàúas no campo';
tabilidade do. edifício, é 'uot:\'vel que o 1e el�Í2reendin�entQ, que "viria ';lt�flder ��dato qqe' fioiirad�m�nté desempe-,
movillieAto de inscrições venha, já nos aós reclan10s de Sapta" Càtaripa'i.',:0 :�n': �ha, r>:conclàm�;a-os a que aplica�sem
prÍlneir'o� dias; assumindo' :yulto ,sur- Coiombü' :;;alle's, élil'-se-ia, �sSi� ,éstêvCc ; em ,sànta Câtarina, e" em ,"êiupÍ'een(Íj:
pÍ'eÉmdente, e. isto. de�õe sem 'dúvida profundáme,nte vincttlac);o a'ós 'sent;mert. 'me�tos )ionest'os e honrj;)s'os ,à terrá �a'
a favà�', da'-iriteÜgente ol:ientação qÍJe os teis de sua "geriJe ,e os' 'interÍmêtavii ·com taririense�' os incentivo,s fiscais,' Não
:iTh�stidores possuem, no sentidb de abs�luta, sincéridáde:_ :'

'

,," obstllnte, a afúsã� 'êsP'eeialmente fe!ia
apliéaçklO, de s,uas' econom{às .. O resul-

/
'

,<
' , ;

,,�' à" CECO.MTUR 'c�mo' um dêss�s empr,G' ,

taeio' ,é que se promove,' �isso, um pas." 'Vale, POrtanto, açen,tJ'ar q�{\: �m �ia)';- ' ,endí�entos ',qúe 'honesÚunente dignlfi- i

'S0 �àicihte no desenvolvimento da ,Ca' 'mo,)1ia c;om o Projeto: -Catarüre;ilse,. de', Ca1�1' Santa' Catarina, 'o ,apê'lo goyema'

.pItal d0 Estado,
'

Desenvolvimento;, o.
•

Centro,' Tul'ístico' nlentál'encel:ra também sàlutar e'·op�r·
,

' Caoe· s;llientà'r que, ante' êsse, fato, 'Comécial de Fioí:iàn'6p:olis, o maicl: ,do 't:úri,! referência ao eOIJcurso que ,é de-
a CO'nd'an'lação que o -Govemador Co' Sul do País, ,vai et;g��r,se i�ponen(e:: vido ao desenvolViinento 'de nossa teáa�
Tombe: Salles dirigiu a todos os catarl meilte pelo és{ôrçó' conj:ug�do �de� �sc-la- , ,,'A vel;dade

. é, qué os catarinerule's
;lellses, por b'casião' do' la,nçamento da l'ecidos homel1s de' empr'êsa; :côm ii' P:Ú'� estão�realinente contribuindo ,para' êSse
Cal�lpanha de inco.rporação, não 'teria ticipação da 'e�onomia popular � sôl:> fün ebmO se vê':

.

•
"

Brasílla. É claro que êdifíeios eleva

dos não representam p'l,'og'Fesso. Bs

te deve ser entendido, no contexto
, comumtàrío, como o bem estar social

advindo do crescimento econõmíco

da regíáo, habilitando o Poder Pú

blíco à prestação de serviços tidos

como essenciais à vida da cidade.

(Juando os turistas desembarcam

ui) Aeroporto Hercítío Luz, porém,
começam os desencantos. Uma, estra

dinha de paralelepípedos mal dispus
tos e ponteagudos recebe calorosa

mente o visitante. Há quem garanta
(os que tem ojeriza às

'

viagens
aereas) haver menos perígn durante

6, voo do 'que durante o percurso ro

doviário do Aeroporto até a Cidade,
Um grande estimulo' desta' assertiva
é 'seguram�nte aquela obra de' arte

meuíevalesca, lamentàvelmente ala

da sobre o rio Tavares. Mão única,
sem que o veículo que demande

qualquer das' direções possa vislum

brar o outro lado da ponte. Não ra

.0 o encoutro .dã-se exatamente no

meio do burlesco monumento. ulrrí-

da estradínha do Aer9Pol·to. Já no

tempo do Império Romano os legio
nários pisavam sobre paralelepípe-

/

dos percorrendo as ruelas de Roma

à cata de Cristãos. Hoje, em Floria-
<, nópolis, os Cristãos donos de auto

móveis têm sua paciência híblicà
posta, díàríamente à. prova, quando
os pneus furam e as carroçarias se

inutilizam rodando sobre paralele
pípedos históricos e pré-históricos.
A notícia, já oficial, de que a Mu

nicipalidade transformará a sua E�-,
prêsa Municipal de Artefatos de Cj
mento - Emacim - numa Usina de

Asfalto, habilitando-se assim a as

faltar .tôda a Cidade, é <)0111 tõda a

certeza o mais ' lisonjeiro 'presente
que o municípe poderá receber de
sua prefeitura.
E de uma coisa tenha a certeza o

Prefeito Ari Oliveira: sua adminis
tração ficará gravada no rol das me"

Ihores e mais' profícuas; se levar a

têrmo uma tarefa que sabemos ne-

cessàrías, mas que não

ser"dispendiosa,
'

ignoramos

gIlI;�O à um .dos motoristas certamen- �Vlas os ímperatívos do progresso
te o mais paciente, a uma perígusa j. .assím o exigem, Sr.' Prefeito. Se Flo-

marcha-ré sõbre as águas,
' .

'ria,nópolis 'cresce vertigtnosamente,
" 'suas rUa,S' não poderão '

permanecer
No centro da Cidade, a dceellção tal eomo "eram nos bucólicos tempos

pode aumentar. As ruelas estl'eHas, em que FloriímópOlis era Destêrro
'

e

servindo a um tráfego cada vez" sua� �uas verdes relvas o�de' 'p�sta
maior. Os mesmos paraletepípedos vam carneirinhos.

(

Entrou 'no táxi dispôsto a gozar coisa,. lingu,'l." estrangeira sempre ti� le grà.ças' a: Deus não existia no Bra-

das� delícias de quem chega no es- nha' unlas 'arl'liadilhas.
"

sil.
trangeiro,' onde, tudQ é' nôvo e dffe- - Las "chicas em:, Bra�'Ü son tau - Piropos?
rente. Apesar de I a estrada que con- < belas cuanto los chicos?' -' Si, no e's asi que llaman, ..
dwia do àerop'orto áo, centro atra- Agora era uma pergunta direta, O, motorista. fazia gestos �om 'as"
vess,'1r uma ,zona desc,�i:npada", n'ão: R�spbrJdeu iVagame�t.é q14E: "acb;wa, _, mãos, falav,'iL de' hómbhis e' rtWjépes,'
abriu mã� 'da pí:errogatilra de' pas- "" que sim", mas ficü'ú observando de', -�as não sé, dav;>: � 'ent�n:d�r. '

sag:eiro e, aInda ,m\l,is, do direito' que tO, eSlSúelha; que ,'có�versa m�i�' compú- -'
'. ,- Usted entiende, pomo dicir, , .

tinha à não ,'estabelecer conversação,' ca:çia,',�.' ;; :'áh, nial'iconeS. Hay 'muchcis dr{ dilas
com o' mótorista, Assi�, respon"cleu - Na Provincia onde eu morava; en Brasil,?
coÍn a' garganta a pergunta "db moto,' los ChlCOS' era� Um belos,:, Bonito! Hayia certas coisas' que
rist.<l' sÔbre se era �'brasileiío". O motorista suspirou, sonhadora- somente aconteciani. éoin éle! Teve

-Interessante. Pensei que fôsse l1l(3nte, "(Mas, não. é possível" Olhou a t.entação' ,de, acl1;'1r a coisa, divehi-
americano. francamente para éle: devia,_ ter uns d,á, quase' respondeu quI,):, efletiva.:-

quarenta anos, meio gastos; ,usava mente, em, ce,rtas cidades, a incidên-"
ca:belos compridos e disfarçava uma cia de "piropos" e,ra elevada. - 'mas
incipiente "calva com um

.

penteado os' olhares que recebia pelo r.etrovi·

lwallt-g',a.rc1e. Nem magro nem gOl" SO\, mais a paisagén desc,'1mpada e

do, o rosto' muito bem bal'beado,,;'1 qua,se·deserta que atra,:essavani, nun-
cal1<isa 'alvíssima, a gravata elegan- ea se pode' saber '." Foi sêco: disse
te sob o colarÍl'iho engomado -, ah, ,que não sa}:,Ía; de' pirOljOS' ou mari
os motoristas do Bi'asfl deviam se cones, nem <? ass�nto !he interessava.

-, Qs americanos sempre tomam espelha.r nêsse exemplo, .

Nas cid,'l.des Abriu ostensivamente um jQl'nal e

peqpenas ainda passava,' mas nos ,'l.sim foi até o' hotel.

grandes' centros era um ,'desastre: Quando pagava o táxi, receb'eu um

camisa suja, gravata sebosa e' eles,'1" último olhal' e chegou a ficai: alar-
tada, cheiro de suor, falta ,de educa- mado: era meloso e derretido, qua-
ção. Bem diziam qúe' a A�'gentinâ,' se ,obsceno. Ao daT

..
o tr,ôco,' o moto

em matéria de 'civilização, estav;l' al- risba perguntou com, uni.a: ponta ' de
'gumas décadas à frente, do :)3rasil. ..... esperança na vqz:

- Hay muchos piropos eu Brasil? ,- L,e gustan, los maricones?
A nova pergunta veio atrapalhar o

- Nan!' - Deu' ,um berro, em l'es-

curso dos'l seus pensàmentos, que posta.
aliás '.se havi.a desviado. Uma coisa - Pues viajá com uni
tinha, porém, que reconhecer: cho- Engrenou a primeira' e arrancou
fel' I!te táxi COlt1 essa conversinha mp- "sorrindo.

f

que diz" ',úão apenas da receptividade
popul?r em que se ,firmou, desde logo,
o' pleno sucesso da iniciativa, ,mas so

bi:etudo da, esponta1leidadê, do 'apoio
q,ue, da ,part.� do público, está aSiegu,
.tando ao empreendimento o roa'is feliz

têrmo. '�Trátando-se : dum lançam�nto

"

"- '

AmericanQ! Este chofer era idiota!
Seu cabelo pr�to. seu vasto bigode,
a cara quase de índio", Que'ria era

pu,.'l:a1' conve,rsa, Mas não' '/com êle,

Daqui a p,ouco viria um p,'l.pá sôbre'

Pelé, e êle simplesmen,te odiav� fu
tebGl.

táxi, são os únicos, Os outros vêni
do aeroporto de ô�ibus, acham o tá-
xi muy ca�'o,

"Çaro?", pensou., "Bem, pouco im

porta, quem paga me;smo· ,é ,a 'f}rma"; .

o importante era não d/u atenção ao
• motorista,

'

- Só fiquei em dúvida porque. em

gelaI, os ameI'icanos si;lo muit.o, feios,
"Como é que era o negócio? Qu�l'
dizer que o motorista, estava achan

p-
elo-o bonHo? Não, não devia ser üi-
so - talvez a maneira de dizer a

, I

Gustavo' N.eves '

.. --:

, t

Paulo da Costa Ramos

Política Parlamenlar
INíCIO DE GOVll:RNO.

A Assembléia" Legislativa recebeu ontem para
.

,

apreciar· o projeto de lei que institui em Santa Ca-
,

, , I
,

tarína o fundo agro-pecuário, anunciado pelo co- r
vernador

.

Colombo Salles durante a reUl�ão que:
manteve na última, sexta-feira com os seus, auxi- ':

, .

,

Iíares diretos. É a, primeira medida concreta, que

o Chéfe do Executivo submete à deliberação do Le- ;
:

�islativo, 'pl'�)Vocand,o; por isso, uma justificada eu

foria entre 051 parlamentares que oferecem cober-f
,

,
'

tura 'ao Govêrno. O fato mais significativo, para os"

"poütícos ínvestídos na condição de "�over:nistas", '

não ,� o projeto em si, 'mas a, circunstância de ser

,êle justamente o ato inaugur��' da nova:' administra",
ção e o' indicio de que o �Executivo já está preocu

pado em "deslanchar" no campo das realizações.
Isso fic'ou evidenciado ontem, logo ao primeiro'•

. .
I

.

contacto que os parlamentares mantiveram com o

teor da mensagem governamental que' lhes foi en

,

'caminhada.
O líder- do Govêrno, Evaldo

rAmaral, disse que'

Q projeto criando o fundo agro-pecuário, como a:

'co�stituição da Sídersul, atestam, já a estas aítu-I
,

ras que o nôvo Govêrno ultrapassou a fase de re

,condicionamento da, maquina admínistrativa, pre-

disponde-se portanto à efetividade' do projeto Cata-'
rínense de Desenvol�imento. No s�u entender, os

I
: prímeíros .atos, cercados pelo entusiasmo dos que L

depositavam illteira, contíança, 110 desencadeam��t� �
;: riá ação administrativa estadual, tiveram o mérito!

de se portar à altu'ra (lessa confiança, patenteandl)"
que "o atual Govêr�o não decepcionará aos que dê-

,

le esp�ram grandes realizações:':
, ':

,

. No- fiú�sfl1o, se;ntido, embor'a em têrmos mais ,eo

': nledidos, toram' as pa.la,vras do deputado arenista

. ,ecQUonlic.o.. "

. ",'PRAZOS'.

t � '! '.,_

, (i)� dirigentes deveríió ,obedecer' l.lô.J', .'-' I ) .

,
' �I 1

, VO ,cilrlendário 'pa.ra He�to de ,f�iaç:�,o e recomposi- •
çãó, de,' dÍretórios;' de acôr.tlo c'qm�' a; Lei Orgãnica'

,

•

.� 1� _
I '� '"

•

--..
• ,,:

'...
•

•

i ' _,'.
•

dos.' P�rtidÓ.s. (A.s qatas. mais' impqrJantes, são:
,,0 ••• .1:-,\." ',�� .• ':",'�'J .

;' ',20,de !!g@sto:,,_ entrega,'.dOs"atuais'livros de ins-
.

�

"

'

.', 'e,,:' ,t .:
- ;

; , , _

" cÍ'i.ção, :P�ttidlÍil'ia 'ao, J,uiZ: El_eiltor.al, 'para' serem 'eD.-'
" \ :,.,. ,':.

"

=. ,.. \.' �. �

celJa�os ,'e "idefiiütiva�el!te 'arquivados.,
,

�íL M' 'outubJ�".',_:__
"

ê�Úi�amel1to das filiações,'
•

'_

_' .... , c;; .' �. '. ',t
'

•
•

•

'partidá.rias, à" 'sereÍh feita,s com 'os novos modelos
,

' """,,,,,' I< " , -'
•

" ,

de . fichas,';' forll�cidà,sl :Pela Justicá. Éleitoral.·
',i '

,

f' ,

�. :.:: _ "
.

\' ( .

-

. , ....'-

!" 16 ''de "janeiro '� cOllveneões'munloipais el]l todo'
"Q;�staào:' ',"

"

",

'�" m�rçQ" (quarto, domingo)) - convenção regional.
,

1

�
'" _ '">

•
•

'<
./ ,'_ ��' ._ (:,

,

:' abri�;' (qu�rtO" dQming9' -' oonvenção naciopa:I.'
.f._··�-�·��!'i·�.�·,: .. ·:�.·r.,1. ',';.:

.

CRISE,

A
,

pos'sivel fórmula pa,ra ,a solução final da"

"crise" 'dÓ �IDB em, Blmnenau: O Sr. Osmar Gar-
,

"

'

roze, / vice�presidente do Diret'ório Municipal,
"

será'

elevádo à' presidêH�ia, já que o posto esta ;vago com

a renúncia :..... faz algum tempo -'-, do presidente
Adroaldo' 'Gabàrdo. Ficaria, portaúto, ,eliminada 'a,

P;t�ticil}a�ão. do' Sr;:'JQ�o A1frêd� Rebelo, que vinha

,I',c&pondendo pe� presidêlÍcia. e', quê' foi, segundo' -

áflPJna� ,<Ürigentes ,40' p�rtido, o artictiJador -do,
'môv..jjnento cõhtl:a o p�éfeito Ev�lasio Vieira. Aliás
um líder de prcstigi� da ala oposicionista dizia, on
tem que � Sr. Alfredo Rebelo akiu de má fé' ao coo.

"

' l!ie:( '�s 'assÍllattütas �ára ,o, manifesto contra o. CÍle-\
fe do, Exec��ivO', blumenauense :..:... mvit()�' dos que

.'assiiJaram ,'lão sabiam do' que s� tratava ;- e em

'se�pilda afas,tQp.-se 'do município, estando -cm Curi..
tiba.

Toxicos

No. próximo. dia 29 terminá o prazo para/ quê
a, comissão parh�m_entar ,especial anti-tÓxicos apre-,
sente, u relatório firial de suas atividades. O rela-

-

'tot, deputa,do Ferllal�do' Bastos, deverá concluir o

, seu _llarecer até ama.nhã, para submetê·lo ao voto
da coioissão qu� é int�gl'ada pelos deputados Zau)',
60�zllga, ,(p�e8id�nte,), Evaldo Àmaral, Hen�'iqlle
Córdova'e Antônio Menezes Lima. Entre as Suo'es-

�
. , .' , .! .

. �

tões consta, 'a 'criação de Ullla Coordenadoria -Esta-
;

\
�. ,

dual de C,!mbate aos Tóxicos e Entorpecentes,: a

ser composta IJor reprt:s�ntalltes, de entidades pú·,
l,)licas e p,rivadas, sem ônu� para o erárió público.

:
'

Sérgi� Lopes
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RE�:ENtIA DE JlJLGA�E�'lUS
..

A Se'gunda Câmara Civil do :r.llÍ:t:'n�1 de. J�êtlÇa.
do lílsta40 de santa Catarina, e� sessao. ordínéría da

se�:t1a' feira, dia\23, de julho do dqrr.ef.lte, Julgou os se"

gwrttes processos: ( " ,

t
n Apelação de -D�squite n. 2.969, de Laguna, ap e.

C;J' �r. Juiz de Direito, "ex-oMicio" e apdos. Manai)

J:avenal 'Rebelo e sua mulher.
'

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA

r>ecisão: Por votação unânime, negar provimento
à: apelação. Custas pelos apelados

Acórdão assinada ria sessão,

_ 2,) Àpelação de desquite n. 3.566, de Joinvilfe,

'apte. o dr. Juiz de' Direi'ttl da 1,a Vara, "ex-officio" e

apdos, Dem'osthen�s da- Silveira e .sua mulher.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA .

'

:Decisão: por votação unânime, negar provimento
a apell,lÇão. Custas pelos apelados ,

OS COMPORTAMENTOS DA LUA

A SEIXAS NETTO

Há uma pergunta feita pel� meu amigo rrOOialista,
Óscar',Berendt, através' do seu programa ,A NOITE E'

N<f1S5A, - Rádio Gt:rarujá -, que merece resposta a

mais precisa, pois feita hertzianamcnte, será respondida
�Jtertzianamente respondida. ,Aliás" o O.l3car Berendt é

espedálista em perguntas de "tirar o .chapéu",
'

Mas

'seja: como fôr, o problema está aí e vamos a êle;

pergunta f�ita, resposta dada. Perguntou o Oscar, pelo
seu programa: "E", verdade que a Lua está se apro- "

xímando 'da Terra? Fulano de Tal, pela revista Fatos

e)Fotos, diz que sim. será verdade'ê' (Um parêntesis: o

Fulano de tal é para suprir o nome' do cristão que disse

tal causa e agora .não me lembro; vale a intenção); Mas-

Tribunal
Ar,lórdão a$�inádo na ÍIc.lQjjão.
3) Ape,Ja;çã9 ,Cível n. 7.90"4, de oambcriü, apte,

WaJterStre� Lttta. e apdo. ÍÃ:)táftio dos S'ãi'ltos �

ReJ,ator: Des, JCM.O DE BORBA.
Decisão: ,PaI' votação unânime, dar provimento

�m parte' à apelação, para julgar' proeedente a ação.
,

"
Custas em proporção, ficando ísente de sua .parte Q
cecorrmo.

Acórdão assinado na sessão.
4) Apelação Cível n. 7.936, de 0hapecó, apte. João

, Torrnen, sua mulher e outros e apda. Emprê�a Er
,

nesto F. Beitoso Ltda.

Re�ator: Des. JOÃO DE BORBA.
Decisão: PGr votação unãníme, dar provimento à

apelação. para julgar o autor carecedor da ação pro
posta, condenando-o nas custas, tanto da ação, corno
do recurso bem: como hondráríos de advogado 'arbi
trados em 20% sôbre Ó valor dado à causa.

de / Justiça
\ .!.

Acórdão assinado na sessão,
5)

,

Apelação Cível n. 7.582, de Curitibanos,. apte.
,Etelvino varaschím e apda Camargo Peretto & ,Cia._
Ltda. /

Relato:t: Des. ARISTEU SCHIEFLER.

Dec�são: Por votàção unânime, negar provimento
, .

à apelação. Custas pela apelante •

6) Apelação Cível n. 7.772, de Jaraguá dó Sul,
apte. Pedro Maximiliano Perfeito e apdo, Ilton Strein

graeber.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, negar pr@vimen

to à apelação. Custas pelo apelante.
7) Apelação Cível n. 7.827, de Guaramirim, aptes.

Nicolau Antônio de Borba e Erasmo Antônio de Bor

ba suas mulheres e apdos. Floriano Antônio de Bor

ba, 'Avelino Antônio de Borba, Maria Vicenti�a de

Borba,- Ana Maria de Borba, Antônio Calais de- Bor-

A marcha da
·A ..

CleüCI,a-
d�o ao Oscar e aos 'seus ouvintes: E' uma meia ver

dade, isto. E vamos dizer porque.
. A Lua é um Astro milhões de anos mais velho q�e

a 'I'erra: nosso Planeta inc1f\ era uma Iumínescente es-I
trêla associada ao grupo do Sol e já a Lua, morta, á
rida, sêca, esturricada, gravitava pelas proximidades
do Planeta Marte, talvez mesmo formando com aquêle
urna estrêla-dupla. Depois, com o correr de 'milhões
de anos, a estrêla Ter,r(.t se foi aniquilando -e se encros-

, tando até se tornar no Planeta que é hoje. Esta história '

, ,

livresca que há por aí, defendída por hipóteses, do nú-
cleo da Terra ser metálico em fusão não passa <li"sciencé-fiction" de que se mete \a teorizar Planeta sem
conhecer fisioquimica estelar; o núcleo da Terra, em

verdade,' é ainda um núcleo residencial da antiga es-

trela, apresíonado pela crosta, e em atividade. Mas
isto é outro problema, e dos, ccmplícados, E, depois, a
gente começa c�m o assunto sério e os entendidos, pa
ra cortar a conversa, sapecam o tituto honorifico de
maluco. E, depois, ainda, não. SQU muito de insistir que
creiam ou não; p�a que matírio se o futuro sempre, em \

Giência, fala mais I<lJtO. Esperemos por êle. Mas vamos

à Lua. As Antigas sagas referem que houve um tempo
em que a, Terra não tinha Lua. (E não tínha' mesmo,
pois ela pairava pras bandas de Marte). Os 'antigo
astronomos referidos por Homero, informavam à sua

época, que Marte tinha tres Satélites: Terror, Díscordía
e Medo; hoje só restam dois: Terror e Medo. Discor-,
dia, o sátelite que chamamos Lua, numa das aproxima
ções mais profundas de Marte foi atraída, á órbita da'

I ,

ba, José Anj;ônio de Borba e suas mulheres e espo-
SIJS .'

,

Relator:'-Des: ARISTEU SCHIEFLER
Decisão'. 'Por votação unânime, negar provimento

à apelação. Custas pelos apelantes.
8) Ápelação Cível n. 7.927, de Joinville, apte. União

do -Comércío i Indústria - Cia. de Segurõs Gerais e

apdo. José -Maria Bernardino.
Relator: Ds. ARISTEU SCHIEFLER.'
Decisão: �or votação unânime, não conhecer da

apelação. Custas pela apelante.
)

9) Apelação Cível n. 7.895, de Florianópolis, apte.
Amaury Norberto da Silva e apdo. Rodolfo Kander SA.

Relátor: Des.a THEREZA CRIS6LIA TANG.
Decisão': Por votação unânime, negar pr0vimen

to à apelação., Custas pelo apelante.
Acórdão assinado na sessão.

Terra. Aliás astronomicamente, Marte é um Planeta

complicado e difícil e de mecaníca planetária incomum.

Atraída, a Lua, ela, cumprindo uma órbita Logarítmica -,

que se vai fechando lentamente, tendo como passo uma,

das posições da linha d,13. ápsídes, .se esboroará quando
se aproximar da 'I'erra até o limite de Roche, ou seja
4,5 diametros terrestres; ficará em milhões de pedaços
e, talvez, então a Terra tenha um, aneÍ �omo Saturno,
isto daqui a milhões de anos. Mas há uma alternativa,
mais 'acaso que certeza; um cometa de longo curso, de

grande volume e órbita de pequeno ráio perihélico,
poderá. passa» nas proximidades da -Térra e tirar a

Lua para longe ou a terra de sua rota. Mas isto é pro-
I babilídade de um para um bilhão. Eis aí a resposta. Di-

,

fícil, pois 'não '\,
<
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O. seu
pr.6ur�lIla

is 1945 - 21,45 horas, ,

, "

Dick Van Dyicke ,_ Dorothy
Províe

I,".

COMO, ,Jii.OitJiB;Ç\� MIl!-�Õ�S, '�M'
FAZER FORÇA"

Censura 5' anos

RITZ

17, _ 19,45 - 21,45 horas.'

Costinha - Proçopío Ferreira
Renata J;i':t:Qn��.

COlV;1iQ, GA�,Up:.(\:çQ A �'p�]\i;l.'It�A.,·S�.�
, \" í

, P'ERJi):Ei:RJ A ES:1?��V:�
Censura 18, aROS'

,
"

1-.5' � 20, -: 22: h(j:r�s
y'

Fern?-IJ.da NJ;Ol;:xt�l)}.e.-gro,·: _ J.Qj1.é

L'e.wg;CiJ.Y,

o PECADO MÓRT1\L .

.

,',

!',"
Censura '18 ll;n.QS,�. {

t.,

(Programa Du,p,l0') I

Jean Sorell _ E'�sa Mal'tiFl.e�1i
,

UMA SÔBRE A 0U�:RiA',
Roberto Bat;'aU� _ Miàp�a. S,tela,

Splen<il�,re _

IDILIO PR0.L��Ij)O
Censur,a 18 aJilOS

17 _ 20 horas,

Jean Paul �:slrh:on>do,
Girardo,t·

O HOMEM. QU:E' E\)\ �Q
Censura 18, anos;

17 - 20 h01'Çl,s

,Charles Br,onsor;t. - M�I���l!l§!-"JplD,el1t'
·�Z

...,. �r
Õ PASSAGÉ'liliÚ;>, '1;>�' OliUN<A.',:
Censura 18 a�os,

20" horas

Alairi Delon

./

JEFF O HOM��' M.��W'��
Censura 18 aR0S'

20 noras'

Michel Aucba,�l'· ,'- A,.w:zy, JiW;p,e.:t;$Y i

MONTE CR.lfS:FO!7,Q·
Censura 14 an.0S:

j "

15,1.5 Teve Edu.cl),ti'va

16',00. Clube JÚl\l:iOl?

�7 ,50 E�as e E*es

18,4.5 O Mel;! Ji'é €l:e ·l,.�ll�n-j;l), 'Ji,�"
19,25 Bola �m' J,ogo
Hl,30, Noticiálito.

19,45 A Fáb�'fca

20,30 Simplesménte:, Mi!j.fi�a.
21,16 Café Sem, j çOr;t«el1�O,
22,30 Viagem �o F\1.n.do d.o., Mª,1I
23,30 Mercatio.r: ge A).ri!l.�s, '

16,00 TV Educattva I

16,tO Clube dia CriaFl.ça.
17,05 Seriadó Gle AveFl.tWJ:\\l,5;
17',30 Mulhel/es em' "'a�g_\:l!a�d�,

'\ \"<iI
18,05 PatrulhleiI;o.s. do Qesté.
18,30 Agente �6' /
19,05 Minda Doce Na1l'lorad,a.
19,40 Tele Esporte,

\.

19,45 Noticiá,,�;
20,45 O H;omem(}' q1;le, ll>e'llt,'l

'.
,Morrer

')
20,45

.

Discoteca do, QI;lªcr� ..

21,55 Noticiário

22.1.5 '. O �afona\
22,55 CO{lsmoke,

,

\

,

.

_ler" Mlcha-do
sbm�ÍI1j�� fii.{i:1t�'JílíII, lieC�fl ",v"

Moda ,

E�, A.HCe:· MOÓ4liSo, 1íl���j1l! 'ª ��

da.. C�JIil\1 '08,1 \l;lrt.�mos, 13®.�eJ;l!t(il,s;
dªS!l"miil;�sl"ço:[i}!,�it��d;AA' �i,l1.m.l(l(S\' ((1&
confecções: no Brasil. I

'

'--' 0--,
,

.

: . �
, > ,

Fala�tlci 'em' 'moQia;, d:�zen'l os"
.

grandes besturei1'os, a ,'mboo . será

,
mesmo comprírnentc chanel. , ��,

' ..
gos somente para noite ·e:'em��:w.J:�-·

\ des:' i'e�epçêi�s, @ne1>a�hes,tá o,'à!ilreto,.'
do ves'Êicfo de g:.t�á; �ue�tªhto,,"em-',

, belé�a a' mulher,
' '.

,

• _1__ O"�
Génte do Riô na: 'Uni, ) ,/

Já há alguns dias' encontra-se

em n,os,s,i' c�c\�c\�" o.. çasaJ. carioca,
Maria 'Wm,€lrei� ',. '�1iJA�ridb l?€tti
'glianL

'---,--,- O
O que;'�\dizein 'os �pa,Ülis'ta�s' ...

'

";

'A 'índústría de móveil&'-em\es:MliÓi"
fabÍ';·oàdos· 'erri

.

São BéR1fb:; do j Sotll,' .

está c®n€J.ui,s;�B.,lJtilo; c;),:.meJi0adió d;Í:el '

São P.auro· bn€{e::;,sãà;,inüitg
.

d�]!)ú- �

tacJ.ios'· .

'

",;,' . ,L '.r .

)-"-.-':" e,'�\·
Tem reeel!)'Fdó�' m�aites,ta!y@es

.

d$, �
estimá pela' sua, , at,ua..�ãQ. I rio:, pro·', ,

. grama, EII&& '@ ;Ê1es;'IJjO '�há>l 'e; 0-,

jorF)!a,lis,ta' 'Ma,u�o: 'Amb:rin.\ ANás oS
..

·cu�rÍ!mentos"'::1iàmbéGl1;sãd-,·pá:Fa;(.I: I
.

GràH�M€Í,ta:P,\J;19lioÍ!diáde., ,.,... .,,:

)

Debutantes do Clube Doze no mevimentade coquetel no! OSCl�r Palaee
J.

I

Clube Doze r' Hoje no cluhe Do·ze de, Agôsto,
'Sáb,ado 0. clube' Doze de Agõsto 'está, dando 'aulas no Curso Soei-

! l!>tiOmo,v,k soirêe palite da. _l?Jiogra-, �:;t, ,f mu,ito., silWp,át�Qa .e . elegante.

') wª'9íj,0. des fes;tejos <;lo, C,en,tep,átlii<;>. j}4i;;l,l:i,l� Deeck., Hoj,e JY(a,ril:y volta

I ':\b1dQ íadíca. que s.e;r� . bastaate. Raim' ��\lÍueJ;li\l.", 0.I1<;l,e tem' a, d,il'e-

çOJ;1,co,rJ;idQ; a no! te
/ cíe; sába€\o, lílO· _ ção", cj@. • êsçgla .de ,aI?erfeiç2am8J;1to

c,�ub,� D,oze, _pqis (só a,. ,F'J6s,en�:::t,il So;6úÚ. �' ....
.

"':
,Qa�. '�lil,u,�arite� Oficia,�s ,.do" J,3:}i- ,

,,<_,
. '--'-, O --'o

- :

,�e, :S,L'�I1l,C ,...

' ,." SlJ,O;'3.,Q..Q,
I' ,.� • ',.\

"

.,. J')
',. --.-'-. _O _-:-.-

.

.

Il:;lllIz�a_:Ut:l,l;;ta'J1e� 4par-eGliélía,'S,tmão, e, I,

i 'J(v,.,. ,

.

'féreza;,M?�.](J:àÇ,lio, \eJt<liS m�irdo a 'a-

I .' A pgl,rt1_r do pia, . �Q próxirlílo. �s, t�ah 1il;19d;a�·. saias. . Cpan:el, ." I
snntos;

\ 1.5. ,!;J,0ras Jjlo. Stúdio',.· do, q�n,a.i, 6". coj�;(]'t1Íi�as,: e: f,J1'anj:as:, bo�as� e 'cliJ:a
I ; I<ª't��, es\ta�:;í.. âpreseI3ta?�o, 0- RfO�

.. P�l!lSi) jj@,dim 'ass,�t0; 'CiJ!uahd:o , �n
"

I .g:J(aJfna, IntÇl;D'�o' Jl!veJa��. ,. O, 'P,;li\qr � 't:J;ar,am :.t1� >,R0G€.á. �ê,Jieza�M-ae;l;;tfliGJiO.
"

i �!'���', ,<bWP V:W ',reui;lj.,r �/"g:Ç1,Ii?�'a,� ': I E)�:tá,,(lilWit.o�, liJ'e,m. ,:ia00.!1).pa.nhl�i;1a. '

se,�� �JiJA1:eIl;te aos, c;?'5111?�:OS:., " . � i'<'r � ,;. 2: .. _ ;" :.,_J(j, � � :.'. .

--- O
. ,',O advoga.t1,o F�rnando �e ',Mattos

.

.' .' .l/cQ.n:1. ;lii� g1!'lipb d,e. l;IffiÍ'g,qS" na ul-
: JiJjs;t:i.tiltd- Bra�1;t EsJado�

, l:J�do,s.' tiroa''',s,e�ta-f1éirâ� \J?nj)a�a" no, Ma-

o. :O,ketor 0e cursos no I,R�U., "'i.;i9Jio,'S..'
'

'.'
, ,

s�nhor Edwl),rd W G.reen;,/�.QIllr�x:n ij';;:" . --'- O, --,--,

'of�do' rnu,ito simp�tioo 1i10S din,-
. ,1'Wvela

: fQ.n:r�� q'IJe. tem professor�� amé-. ',,:Dia 4' p,FG�im.o às 20,,3.0· 'horas .a Eh .aeii,
.

viaJ,oil;l pÍ}.�� .. o, ,�i'(;!.• , Gl;U,;�';
; �i,cano:s', qlJ€ estão ministl;a.nd:o� e: .

n,9ss;'l ''fV 'Cu,itul/l),' Cl),na,l· '6;, 1a,n,ça a �e va,i> faze� '���bs,içã;q';Q:e'l?1J!8i$,c�o,) t

, sHpel:V1,·'Sl.·'ona"'do ·�os c'ursos :"'0, .:.
t

"

" "O H
.'

·t 1".
"'" ..., 'e�oG,]:on.a,n e novela,

.

,(ilS!I3Ht. vas te1as". no., g::�QJn,e.te.Jqe,,��e' �IXq,
� tnstitil:to,

.

i.nsta:Iado no ·6_.o 'an.ct\u' - I -

__

o

-

. O --- '

B.o,EafOg,O.' "�Q;
.

p.ró�� i w.ê& �':
',d.o Eillfí.cio Z"I<11a.

\ '
..
11·"'...,,,.'''''''''

.

.i ' AD,t(;J,.. " .

..'.. '!. "'" '.' ....
.

.

,. ",.8;·''''''''''' ·." . l?'l�úO,r,'3., -,Oa�l,"l\11,erw.s.e·, J\ª" QCí1,:t;l;§�,If.:li-.
--, Q -- i ,PrOtieSS,011 lY)1igu,el· OmfiIl;o, S;hl,b- da;,. ta:.l,1i1l;>�in .... eJl(pQe. s..ua,&· �e-�lj[S:'. ROI :.'

$,I;sl,a Ft�zza' de Souza, �com'p(lI- ',:'P)'!i1;.®;;.,. l'll},$>1ÍI:s �)n.e�,ros, '. q;gra:,ciI;,ep�7
.

':Museu 'd;e' 4-ft;� c;}o, ;�iQ.
.

,I
\ 'lilllá;d<a do senhor BarceUos, no baI .:.�:y.l(lt0s' :p\?ko" s��pátic0 .O.fíciQ qU,e -.:-.,- '((I -

..
_,'_.- ,)

': OS�l' p'i'11aee estava 'l1'Jll.1Üo bonita. apa;b,Q, de rec€:0er. P'rofessor, o
'

P,E;NSAlXtE:N�, OOI��!,: �'"
,d ; eHoro da;tado: de 19, GO:' c0r'Ée�te ._ be.r·d;�zel' ·sil�1lil',i:.. '''�''''...,�i�;:..L..J,:_ if

������� �__,� '�\� �_"_'�'.__ __��_'__'��"_'�_'__��_",_,�.__,_.�.'�'�'�"�'�'Y���-�Y�C��"���'��'��"������'" '

"";""" .. �;.",....-- '-.

"

,

A��e.

.--"- 'O', -_-,._. "

Bra:tgs, 'I;la' :&o:cca
'

�

Katia J;3ittencoult, Analizl'! Bor-·
,

gE;.s e Eltzá0e<th��.�lil, erram;�:q,s 'l:i).�,-_'
tos Ul.1dos qu�

'.

séx�a;�etli� ,bQin,a;-, ; ,

v� G.laa r.1a B;q<;<:;'l.
-,'-.-' 0, _._.-.-

.

. ,

-'

:{

\.

c,

.

.

" f

, \ f
.

..

, )

'.,.".',

.

. .

"I '.

MI!l:h�lQi�i;e;a:� ,ell1a.lMJi.:��$ $'t�JiII�i��a IDllf�,gt.·e�S,Q,: t�clihhs,t_�íar
" \

� ,

Q'��0!g:'�éss,0 (inetlilis.t�ü;ü;a��li1íJf€�'L4ÇJ; (). 11íl,�IíG:;áet:o, dJe;' �Fªb>:ªllbJi�l,
I'\íla.�(!)� mer0�!Ti10 eIJ� tra.�!a1ln:0) s;rg;t1jiifijca. ol1dmlO.f p;a\dr.a0, dle v'Írdta .

� lilille111:Üi� J?!cychcãQ Q&: yi�a- �jr��iifâ�'t, 1Q'�'m!; e:s·�a.�, �1;Ith�Il1:�Çt: � D;�ng;�e��� p,ª,��, ��:�o;�"

i.

" •

I'

i.

, _,
\, "(f,�' �;O,N.eRNq,., o� �.�N;rA:" ÇIl114R"N,� lI!'fo.\lS,:, p�R."à��Jtti'(q,I(�."

\ �

.Açio C'àlari..nense d'e D'esf!nvolvimerílo
.

.

I
i (

.

\.

Musica Popular
Augusto. 8u.ch,l.r,

�lsQ6-s' SEM ETIQUETAS:
r;4 �ÃO- DI'GO?,)

\
'.

"C0Wl1]í11i{ltli' discos no, Brasil ainda, é, viver umá, Ü;t1,J?rovis�l,Ção .. Q;uem Jrlfeci�ar
de i·rifr:Ji!íli1,;:r,t;à,Cil., \ para se decidir no caso de. UJ\U, ]l,t'esente, slp, o, p�e$.eJ1te for

·cll�s'COr,. �e'� de .se valer do balconista que o� ateJll;!i1er, Jll;�Jíli1Iaj G:esl,l,as: 10�a.S qu�

Ji�elil!m' ç.l!>st1nadamen!E' �lb�,1'ta.s ClJ0 No.i;�e � no, ftm G1e. seJílíl!ll,N,a" É l;lima 1il.(jlJjl;:lj �\(1!e o

q(i)P1t�M�io" ii1P.> discos não tenha alcançado <i\:�nda, 0, estM�o. de j,lilf0rm�ç.ã;c. (j),!;'g;a-
•

�:(I.<\��<1" . .' ,. .

. ':"SUÜ1, 11�0 mal, fá(i'.11! As' editoras ,d:e.'(eri�,ljl1, . trata:GlilJ,UaJ1íliftl'nte, Ol'gít,Ji!.iza:l'· de.
A' - i,

.. ,1 1
' rI " )'Dres :fí'líl;l, '�Iie,; meses ra4910g0 ae ,�líl;çaJílíl!0Ii1tos. Jilp p,emO"'l01 , ": '

, "')1; jí\�Jí1,:ÇlX', ao fim de ca�a ,?�1!;>, \b r�,ll1Jçã� (i'0Jtlil1pJiC.ta, As �1tO'�':;l:s· lil(!),ue��a:r.n,
�J,l;�w�\��ve,,), sç,l\líltW". esforços e promover e.!íÚ, C0Jí1,jlunto a eQlli!,ç�Q de tais ,e8ttá�0@!i);'>., Se
ca,��a i];>,�s��, plilJd!esse dis!V@ll!- �Qte b�lí? c.át��Q:g.o" fi.ç·Ç1)i>Íélt .Jíli1I3i[;? fá,ci:� l!?mb[];�Ii' !ilie' efe-

'l1.!;'Cêf r,�c(óJ,� 0'C\ presente ou então comprá-los, PW'a, �C(liJíl,.g,1ill!l1lQ,.. E;;;&a WiS!tóli�1ill, <!te
comprar discos ao sabor do acaso,' por inspiração do balconista ou

i quando 'nos

fala, é coisa ele subdesellv_olvimento cómercial".·
,

"Achá que isto é valido tanto para as, edições populares cama para a música

erudita. Sem infor'mação organizada, compra-se muito menos",

-,-.-,--,- - �-.-.-.-.-

(), 'i).1,1e .vocês. a'cabaram de ler é lil,Jilil ci!.O\' ·t'0Jilliç�s .�?' 'Ç0�hl!N,� '\�árc,�U)\ e yocê" i
de( MáJ;(;':i.a. Kb�b;.tr�chek Barbará, lilQ\ �ÚlllifÇ.lí'Q 2' �o ":Domingo Ilustrado".

.

. Se vocês ainda tiverem a eGliç�,o de 18.-'i;:7�, Glte ;iO }i::sta(!),�", e'líl'coIiJ,tl1{1r.ã(();, lá,
Jíl,I?I?\�a:,.col,H,1iJa" iJljl:1 tópico sÔlb�e 0, J'líIIesJíl;lo <:l?!ó!l!liJíl,tOI 10\ Gl;e. �'LtH,do, ',ge,li'·at., �e@,m, Q,

:t1;tpSJililjo, W.e.lIls?,lIliloe'Nto do: ele l\(li�rc.��. E�<:l' tMllbéFJill <;l.eve �lp!�alí' 'dC(lic;lÇlj Gla. vicia. Ç0nt

(I,'lil�;uçc: c�sq di3�\.grGlvq,cà,?rl;l'S p.éi,J:a, C;;0'� (Js. e@,m;;ltpFa,!}Qxes "d,e €1�sc(j)s ...

l\IIi\,S l\:1i4,ci,a K B. 'tronx>e al�,u�:a.;; jdé�l;ls, a�éljl1 �a{; m.�líl1J,as.: ..
- Os. "a1iá1f}gos de\(E')'iam �ajx �e, tliê�1 er;n �r,ês .Jíli1IGse,j> ve.w, s,��g.!frj, �eQ!sà,�meJillt�)..
.,. b' , +'1 01 \
,-

. D€w6'ria ·litaver, taliH e<m, lH\1\1 ca �.a ego: aljl)l!I"". .'

' ,

.

'

,

.

-_! ')j:, :;tltJi),��: se p�ss:íve):, �� editGr8s po,�eli'ia)!lil' e,F.ll. C0,ujliltnto a ecliç,ª@, <d01,l
ç':;l,1!,.á�o,g:o s..

'

U�I;1-'" ecisa, entre'tali\to, ta,liIít�. e�á ·C0.!i1lO, e�y, ,?]l0®lti'JiJllill0S, e 'qllle .é,11tWiacgl,'�,Jll;G1:e
·�N'·c;]:a.Q1e\, s�.lll'li ililformaÇ(ã.o' orga,l'l'.iz·a,qla� COF,IlP��Q.-s.e,rl1llíbl�tõ, ,lí11i,e�\Qs, ,

�.- ,--'- .--.- ,- ,-.�.----r'.----:- .'-

�" 'PIlf ·f!'�Vl,.. M.cCAR1W�'l( ,E !;.�r:tRA.
JÁ ESTÁ NAS LOJAS.'

'.

Se�Umf(l ci 'últillilo nút.nero do SlJlp,lemEmto F>I'u9, d� J',Correio da Manhã", a

Ode01n j,á eoirle�ou a mai.\dar para as lojas o últimô LP dr Paul McC�rtn�y q,ue,

<;l Úopósito. se ca,a.ma RAM (Carneiro, Áries),.
,O disco 'cem sendo muit.o a,ghlardado - 'éOillO, o são' o, dos bons c0lll.positores.

Os. n.o.v0S t!,ti.,bà,�b,os c'!e P:>ul 'são, sem,pre, muito ag1ha�dados; POrq:hl8 êle 'nãG costu
1'»<:1' d,e�'el!)ei0n?Ji niIJgh�ém. Além do mai;5, ,em' RAM, até a Sinfônia, de, New Yo,r:k

, .:_

elí1tJ:-o·t.l! na. j,ogad(l.
1;)�9, it:

__..: -.- - - - -,__.:..-.-'.-

1;.���t;),RIX F:ALAv;� POll;Cô',
MA�, F<4.,LAV.A BJ:M.
-, 'Nã0 impor�a. o q He se di7. mas o. que se 'fa.z. ,Mâ:s l'lão" irnporta o q\1,e se

€a,z. ai0 ],àdo <lHe sc é,. Daí realmente nada mais, in;Jpor,ta"..
.

�J:i�i He�dti,*' -,'o":q.ue sab,ia .,de Ht,tJ:QJ.
�.-.-.-.----;--:.-.-.- .. -.-.-

,,�,4.Q, G.lL:B,E;Rl:O:
1ie.liI,t\�S:Q, tOMO SEMPRE .

0,\;�ra�,c "PIHg", pill'a vocês:: .

"

.

I
"

� Joã.o G'flberto nã0 vai cantar no '''Sam .Livre E�;l)ol,'tação". :Qel�'�!ip, !ilêle.
'. E�â;; a tém,norada no Teatro da, Lagoa, 'áiJlJda. p'ein data marca<!la para ,éQm�ç<l:li., .. "

"" "

- ,_

T�,r�a-fe.ira. - 21: 'de it.!,lho .

.

AIN�ES - 'fi',.ons' inelícios P?ra todos os as'§iJÍ1j:o� que'· 'd�pendam ex,c]ius�Va.m,(,'.Jl,te
d.a sua, bo;:! v0ntade e decli;çação ,'nq . setor das aüvidacles. J;,otQF�a
fa '!or�ciela,

�. I •

" 't0iBiR0i - Com ip.a.r,yüiID1;O e ,C0,l,lfiáNç<:l <rljl1 si:" �o .Jlile .sairá ,hel:l'l ne$,ta. .terç'il-
fei;·v. Aj,? com �àis det.ei'lir.Lin3iç,,�o, e:entuSAasmo, <:lo fim; de co,l)q,uis,úªr
..a i'U1).,pa.tia dê terceiros ..

'

.
.

_'

!
.,'

�

';
�

.

I'
�

Q1J]Nl;ljXl,s - Fase nrutl'a para v(j)cê'· clÍidar d.e .asfinn,to� POibl'ç.O eXI?,eI':i;mel1;�Q'GÍS
01.( çOI;,heçi6os. Não se déscuide das sUl;l,S, Qbri;g,ações' Ip.r�n;tQl'ZYhÜs.
l;'J;'0pÍcio pará o amor:

QÂNOE)�t � 'Pess(j)as 'amigas estarã(j) propensas ,a',cola:bor�r d,e modo ef��iv,o
COJll. você, em tôd(l,s, a,s' circunstâncias. Nã.o se ,prec·ipite, ,poiS; tu,<l,o
ael'l,bará l:>em.'

��ÃOi - Pessoas de m.á fé, deve,1n s.eI' evitadá.s p::\Ii.>a, ClJue n.ã,Q, iI�e . ca\Ísen]
abonr�(24mentos. Acredite mais 8IT,l suas pl;'ó.J'll'�as fôrça;; e ÇQ,ljI,Q.�çõ,e�
para v�ncer,�

,
.

VUlG-EM - Novas icléiíls e Um nôv(j), a,mp.1o se a'fil0rar�o e�.. S1,l:<1 m�.t-e I\Q.i'E
tnnep,do-lhe novas. ch,aFlces de tomar eJ.€lci,sô!fs impo.J;',ü:;tI;l,l\eS,. I?rQ�Jcio
às, �'lJ.vesti:gaçôe5.

I '

Ml,{JitA .
- Seu, dinami:sm.o ,'-e persistênci.a· estarão esti,Jáu'\1,Ia,çlos: ag�F·'il,. ç(i}.}jl1
evi,dênCÍ.as 0� R1eÚloriiÍs. Não de'ixe passar, suas. b,oas-,. OP0r1n'''1íl:�dades,
J>vhle UJillal'.·

�SC0iR.J;)L�.<í); -. DJia féllz e promi.ssQr ]lara a.ssina.tura de cOlftra,tos" dO.Gl,lj!1il:�I;l,tOf
. ...

OH pa,péis BllpdrtaRtes. Acredite mais eljl1 st mes;liI1,o�a)" e, sh? 'I;l1�:iE
I perseveraFlte. ,

SA.6:Ji'1l"ÁRJGl -:- Se pensar· peni antes de agk, poderá te!' êx�tg l�O, se.to,,\ p.ç0.�jp·
sion,al e N,a viçla social. É provável <l{ue reeeba lama sHrpre�a f��, ,à
taJ:de: .ou à noite.' -

0N?��ÇÓRN]o. - .T,erça-:fjeirà . propícia pa,ra' os, al)s,1(\n,tOS sen.tirnenta.i�.� P,·1'€lea-
.

\ �
�

.

.

_

vENil,ha,se COIll a suai saú\,]�, evita,nd,o os e_xcE;!$�,Qs �e as b.e.Q,i<;l,a.s aJeoólltf.?�s;.
AQ!VI�.lin0 .�- Excelentes periJ?ectivas de .. êxito 'n,o decor1!�:r das p,r:óx,ima:sl h.or-as.

O· m,e�lil,@r que [oderá fazer se1'-á tt1;(j)strar-se.' Qti:n:'Jsta e auto-confia.nte.
li'iJP�XE$. - Aspecto� astrais ne��tr0S, Nra a vida s<?lilÚme�t�'- io,�avil,l, as

]iJli<+\'icjliêlilc�as q110 t0md" poderão s.er ben:éfic?s' 'C. PJ;'0v,2MQsas; ]lo/.JN�, o

f.U,�lJ,l'0.
.

\ ,

, '

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DRo EDMP BARBOSA SANTOS

ClrurgliO Dln tlst.

H.rárlo: Cfe 211. 1\ 611. felrll" das 14 às 19 horas.

Ru,ll Deodor-o, 18 - Edifício Soraia - Sala 13

.
ATENDE PATRONAL DO INPS

-

DR. �EIU\S'f!ÃO MARTINS D,E'
': c,»

/

,MOURA ,

",11

Cirurgião Denrisla
)

. í

I, ' o.

Pr-ótese Alta lioil'Cão _ 'Tratámento ln�olor,.!Atende
, pela manhã, das 8 às 11 hs. e à tarde das 16 às 18,30 hit

I'

,Exclusivamente com hora marcada. Edificio APLUB.
I

.t' sª,la 53 - 59 andar - te!. 4671.

, " I PRECISi.-SE
CORRETORES. PARA VENDAS DE TITU1;OS 1)0

ClUBE SOCIAL PAINEIRAS. ,

r ;"J INFORMACõES NA PR�WENA LTDA.;. ,

RUA TENEN1lE SILVEIRA, 21 -e- €ENil'RQ. C(\)�.
e�AL - S_\LA 03.

,,',

'�RESIDÊNCIA, E' LBTt,-
':

vende-se uma residência, !!!ituª,�a. 40 �ARD�
"

,l'.f.(\GUAÇÚ, com duas s�las conjugadas, �J;'ê� qpartos

banho, cozinha, de,pendência de empre�a,d�, garage�

v,a,randa e' estacionamelltà, ainda sem habite-se.
,

, ",' 'LOTES" _ Vendem-se" ótimes lote!, sit\l:a��' ,'no,

JARI>IM ITAGUAÇÜ cem âgua , instaJa.da, ruas, c�çadqt
e ' drenage pluvial.

'

•
DIRIGIR.SE a rua Urbano Sales, n. 37 - Fone 2981

'" -.--�-'-'---'--::::-=--:7:=;=a"",mme'="""

Dr. ALDO ÁVILA ,DA LUZ'
ADVOGADO

C. P. :r. - 0017'76628&

'I"

, CRM '_ 583-SC � CPF 00264209

Ex-Estagiãrio' Maternida� Eseola Lal'an,jeiJ;alll
'

Olín\l.'a de Senhoras _ Pré-Natal _ Preparação,. _ P�ic()o
Profilática Para 'Materrüdaefe - Citl}logt3,

Conli'tlltrs das 16 às 20 horas' _ D.i.ãriainente ..

çonsuJt6rio ..L Ed. APLUB -, sala 76 .,.... 79 alJlda);',,'

. PAU:LO 'IÉMATO CORRÊA fiLA'AM
" Clrurglão·DEtntlsta I .

' •.
Curso, de Pôs-Graduação .em Odont�Pe«Uatrill pela"Fi!.�,,'

de Farm. e. Odontologia de Araraqnara - SãQ Paulo. I:.

CUNICA DE, .GRIAN<;AS E ADOLES<:E.N:J'E$ r"/
,,�,; de 2as. às Bas. feira ,-,;-, a,às 12 e 14 às19 horas Iit.(.

sábados e .às 12, horas., "
"

.

Consultôrio G,aler,iq COMASA, 4i' andar - co�. 40l! ,

.Residência: R�SUveÚ·a. de souse 8 =. Fp�i!I. : '

'

DR. 'ROBERTO 'MOREIRA ' lMQIUM

I, f ....

DOE�t;AS 'DA PEl.e

Das trnhas - Do Couro Cabeludo Micose

A�ergia - Tratamento da Acne Pele Nev';" Carbôn;"', 6

"Pee1i'lg".
, DEPILAÇAO ,

Ex-E�tag1ário do Hospital !la! Clíníees d, Universidade
de Sâo.Paulo. '. '

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 15 bora!!

CONSULTÚRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 -- F..dif{e�
Julieta --;- 29 andar _ sala 205 _ Fone 443�.

-

Dlt ANTÔNIO, S.AHT!.ELLA,

t·;,:

ProfeSllllr de Psiquiatria da 1!'aculdad� de :Me.dj�\,ª ....

PFoblemãtica PSíqtrlSa Neurose6

DOENÇAS MENTAlS
Consultório: Edifício

\

Associação Catarinense Ele,':M&
dicina, Sala 13 _ Fone 22-08 _ RUI)' ;Jerônimo Coel�Q,.��

(' - Florian6polis -

:'
I

DR. ,NORBERTO CnRNAY

CIRURGIAO-QENTI$TA-

I�plante e transplante de dentes - Bentlstéria - ,'<1,pe-

-rllt6ria pelo sistema de alta rotação _ Tratamento indQ,lor
�,Prótese fixa e móv�l. Consultório: Ed. Julieta, �2'
�ndar _ sala 203 - Rua Jerônimo Coelho, 2�6, - 1)<>.
rãrio !'Ias 15 às 19 'horas./

/'1 '::,,' DRA. HELENA' KRETZER ' PHILIPP1
CRM - SC 1052 - CPF 2�0342198

-

OBSTETRICIA e GINECOLOGIA
Prevenção do Câncer Ginecológico
Citologi� Hormonal

Colposcopia
Esterilidade,
Parto Programado

Especialização no Hospital da!! Clínicas de São Paulo
Santa Casa da Misericórdia de ,Sã'ó, Paulo
Maternidade-Escola da Universidade Fe-

I ..
.

deral do Rio de Janeiro
,Consultório: Edifício Aplub

,

Rua dos Ilhéus n. ,8 _ 129 andar, sala J25.
De' 2a. à 6a. feira.

A'tende: D�� 16,00 às 20,00 ho,ras.'

BÀR E HESTAUR�NTE \

A Dlr�torla do ,CLUBE DO PENHASCo �vts�" ,que cp
BAR e o RESTAURANTE estã,Q, pernlªner;rtemente. 1 dlf:

,
, I,

posição dos aS!;l"Iciad'os,. bendo, permiti�� ., 'frequência dl\,
turistas e publico em geral.

�.lorian6polis, março/71
A DmETOJUA

ii,

"--1 I�I���������������������������
CADEBHOS JUVElfTumI '

: I I,
' I i

Brocbura� - Espirais em Arame ou e}��C9l, I,'

t'leAL - LACI - latonados - Cromt4°s
'

�
l!lqueiros: Com uma e duas rodas 'I I

ICALElX (Automáticos)

l'
,

rç�..L - Indústria e Comércio Auxili�dQra ,Ltd� I �
:

I.
1 :Rua, Coelho Netto, 160/170 - Fones :'H� e 3f(t I 'i

: li 'Clt- Postal, 1:;7 -, Teleg. ICAL _ Rio' do $ul - BC" I, :

!' '. -

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

_, :--:---,.-"
"i I,i,

Distribuidor em' Florianópolis -

COMERCIAL APEMAC LT,DA. "

Rua Deodoro, '7 - tone 4084.
'

,',

-

Drs. WALD'EMIRO: cAS,elES "I

. OS,MI R�GIS,
MARIO' CLINACO DA SILVA:':

,Advogados.
Ac. 'Ricardo Maciel' CIS,CI••

, Solicitador"
,""

M.andados de segurança, ações de �espeto/;de"
d,esql;!�te, 'possess6rias. de usucapião, de cobr�lI,. *,
ind;er;tização, testamento; usufruto, inventá�ios, etc,.

Aç,� criminais;' Questões trabalhist�s e pre'lHfin-
,

eiá,rcias,. Recursos e aCQmpanhamento de ,p."��s ',;
pefiante o Egrégio Tribunal de 'J'ustiça do \Igst_o'., '

COJ:\svltas e, pareceres.
Ed. Jorge' Daux _ conj. 4 (sobreloja)(.,..., Te\. 4303> '

Rua dos Ilheus, esq. Araújo Figueitedo.
"

Expedierrte
í das 9 às 11 e das 14'às lQ�llQJIÂ�;:, :. ·r,

I
i " CPFs: 001834409 - 000100491 ..1" OQ?SJ,-Uga" " \:r
L ,_€II

E TO,DO:'CENTRO,
RUA sosSEo. 'DA li

1,1

I," '

I,

!
'

Edifício I,'TAIIA 'MARAn
"", .. , ," "'\ ........ ,.. j

G1e� .Scnrza. esq,.,
Lacerda Coutinho ch.ácar'a

Espariba] .' ""
Apéfrtame.ntos de 2' e, 3' qua:dos ',c/_' dependência

, ,

pi empregada I

e ga�ag�Jn
,

'

,l

estuelaremos . �e.� ,."lano
de. pa,lJa..e�(.:o',

"PR,ONEL
' PROM,orORA �DE 'N'�GÓ����, .L.!DA. '

�_���'Ó'�'1f.!ii!.��'-r'!iii"��?:�'�'.',��:"�'.�""*'�.'��'TiiiT!!.ii!'t;�,���!lilJt����E�'�'''';i''�.�ijiiii�'---�i.�s�����_��:O�2�'�'�f.O�N�Eiiiiii!i'�-6�3�'���,�-�,'t'í

M., I,

ela

;' N6s

EDIFICIO SANTOS DUMONT
\'

'

CR$' 350,,00
'

Mensais sit�ado ao lado aa Pl'aça Santos Andt,a
de prazo de entrega, março der 1972, eom as mensali",

'
.

dad�s acima �em entrada, financiadas em �5 anos

as suas ordens. "

, • "

" "

ED. SANTOS ANDRADE - ED. �'"'"'1"' ..
ED. AUjJUSTO (PRONTO) - ED .• SALD;AN�, :nA:,'

'

GAMA (financiado em 15. anos) ':'_,�. �A','RWA�; ,

- ED. PASSEIO' _ ED. TANGARÁ - É�. MVH:IOL'
,

,

AD�INIS:t:RA.DORA J!l;' CQRRI;TÓRA DE,;
_ ED. DOM IGNÃ(�IO _ ED. ARAYCÁIHA'� ',EJ).:,. :

, NEGOCIO.LTDA.
PEHNAMBUCO � ED. DUCA DE LACER»A;:

", ".; 'Ii', �,,!_a F'lJpe Schm,idt, 51 � 'Galeria' Jacqu�nne, 7' ,

Para informações e vendas A Vendedol'a�de;��' :
i

:'A�NI�NtSTRAÇ�<?,oE BEN,S _ COJlllT�ATOS oE;
t,aIl!entos Santos Imó\{eis Mela. PEaça, Sa.ntos ,Aí1d�ª4;e, : ',. 1" \

L.o<:AÇÁO E INTERM�QIAçõES D,E IMóVEIS
n. 39 _ 19 andar _ Fones 23·33-53, 24-14·88;,2t1�1, P��issio�ais al,tal1lent� especiali,�a.d06 as SU�5, ord.n. "

24-1493 e 24-4462 _ Curitiba ou em Flollia,ruípEJijs, à, "'ENDAS
' '

rua Deputado Edú Vieira, 24 _ Pantarial:cl'tm"f)t-ãv'Í(\," lI'E,RRE�OS.
A. do Espírito Santo., ' . 'Terreno em Coqueil'Os ,com 324' 012 a Rua,

Horário das 8 às 19 horas, inélusllVe"8os·sã1:>:a·, :'.Ma).".quês d{CarvaIllo.,'
dos, domingos e feriados.

I f'
"

Tenei:tü �o jàrdim AtlâiÚico com' 324 m2.'
Não fechamos nas refeições.

_ �e', : Dois lotes em 'Coqueil'os '.:_:_' priÜa do Meio é0Il!.
� 350 m2.

" 'CÀSAS"
,

\
Casa a Avenida Rio Branco com 3 quartos' -

'sala - ;copa _:_ cozinha _ banheira - áreá' de

ser\'ifo.. .

Casa em CO_llueiros - Praia do -MEllo - cõm '2
quartos - s,�!a - copa - cozinha - banheiro -

: lÍ.&ea de �,erv�ço., t ',.;i'-,'
,

Casa de madeirá - Praia do Meio - com terreno '.

'�'medin.q� 200 012.

;

, ,

C�a em Itaguassu d.e madeira com 3 quartos -

: sala - copa -: co�nha - banheiro, terreno'medindo
ii.2,�::�· "

.�A.'RTAMENTOS

Red&urante e Lanchonete

AnUARIUS
Restaurante: ii la carte - peixe, cámarão••S;Jtt,

ostra carne, gallnha, bebidas nacionais e es�an-
,

•

• I

- Em frente à churrascaria "Fl;lÍ$&oI" _,.,.,

,'A T- ,E N ç Ã O .Jog()s de Jantar _ Chã - Café __:_ Jogos de'Cristal e

,Costura-se para homens, senhoral!, cri�nças� e em. gerRt Vidro _ Tudo para ,Restaurantes - Bares ,;_ Hotéis

MEL' mi CO.'FECÇÕES Peças avulsas _' pratos .:_ xíc�as = c�qecas -'
I'! �U 111

" "

" "

'

vasos ...\._ bilJilôs ,- l�iteira.s - açu�areirO,s, etc.

,
Com Especializaçãó em Ca.".is�, '

Faz reposição' !ie peças 'de jôgos _de i?9�lana,\, de "

'Tratar com Mel\o 9U dona l\1aria Teresa à �a. .!.lv1P'O \' I .

.

qualquer marca e 'de CriStais �rirlg, t
d,e Carvalho" 34, 'e!quinll com F�lipe �chmi4t - 19 andar !s;;'����������������������r
- sala 3 - Fone 227�;' ,

,__
'7'

\---eL--:"lJU-E-n-O-p-,EN-.U""'_A-'SC-a-- O,NDE COMER'B�M IM,'
� FtORIA�ÓPOLIS'

Liclnche Bar e Resta,urant_,

�k� , �'

Lanchonete: a la ,tninnta '- sorvetes, clgárro!l,
bombons, salgadinhos, SlW.JS vitaminas,' sanduíche, ,i I

,

.doces. AMBIENT� SELECIONADO"
�I.J,
�;>

\ .' :�

'�'CASA D,AS LOUrÇAS�';
,

(Cheren'i Netto & Cia. Ltda�)'
MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO' � OS 'M®fiP0,."

: R1Ú; PREÇOS _ ESTREITO _ RUA." GAli., Lm'll}'
• I

RATO· BITTENCOURT, N. 200 .

l° DE MAIO
'" ' "" I ' ,

Especializada em Mocotó _ Peixe� .,.", Fe�q�da; - ,�"qçt{e�,
e Salgados

'

'Áberto' até às' 23 horas
Rua

I

Tiradentes, n. 9 - Jl,Ieata,Clilpit"l,

QSMll�D� 'WA"DERL�Y .D�
HeBREUA

'-(CPF - 001844209)
Pareceres e Consultas Jurídicas

C'.' A. SILVEIRA LEIZI ,.
:;.<. �

}
�

�

(CPF - 00194.8329)
.

• Advooa�ia ele .u. e 2a. .ínstâncía, - jll�t;iça' qQ, Trabalho
. .

t
'

. ,'Aten9i,gl�tlJp ,ao\ Interior
: �scrit6rio: Praça XV de NovembrQ, 21 - �onj. 302_,,I.,

'

"Telefone, 2511
,

"

, ,I, AC

"

,

" �is apartamentos no' Edifício Cjsnjl Branco �-:

'ii ES�fle.ito, 'Com 2 (dois) e 1 (um) quartó ..". l,ivi_l)� ...,..

t'c�a ,'::- banheiro - área de serviço. ,E�ntrega, em
'a'll1!lses. Totalmente filJanqi�<:l.o�.
;:" Um '�partamento' no Edi��c\o São Fr:picisco. ,"'"
,I �",�\l.a., Arno Hoeschel com 2 qllartos - 1ivÍ11'� '

,

I
e�!lha _:. biúlheh;o _ ãrea de serviço. Tótalmen.te

, ! " f!ªit"',cia,do . ..- J
- "

"
'�������������,

JARIUM B'E�.Ã,VIST '�

Lotés' pnmto5 p/construir. Rápida valorização - Z6na

Alta .• Próximo ao Campus Universitárlo.-
Entr�d� 01'$, ,500,00 - 1'r. TUlRdentes, 9 - 1 II ��d,r

I
j

,. ,RÁDIO' ANITA GARIB�LDI

-,

,.

RUA JOAO' 'PtN'1'O,' 32 €A.�Á· j)OS�AL 2" -

Fq�ÉS 3331/2964 - FLORIANóPOLIS -. ILHA, DI

"SANT'A C!:A"fARcINA ........ SANTA CATARINA. )

PROGRAMAÇÃO' DE ' SEGUNDA, A SABADO

6 'i>s 6,55 heras: Rancho, Alegre dm' PórtãGzSnho e

Porteírínha .,

'

! ','m1�R"(
.. '7 à$''Í.:'\� '�i�s�, De$perta Malandrinho (Ede��

Bonassis)
.

8' às 9,00 boras: Manhã Suave, Manhã Tranqurt-
(Borg�s' Filho) ,

Às 8'30 horas: Anita Notícia Show (Àldo Grangel....ol

9 �s '9,05, I16ràs: Anita Hit' paràdé
9,05 às 9,,55' horas: F�ira Livre (Fernando' Linhares)
10 ,às 10,55' horas: Nos' D.ois Às 10 (Borges Filho)

Às. 10,30 horas,: Anita Notícia Show (Aldo Grangeir<f
__ 11 às 11,55 fioras: Discoteca do Ouvinte (Evaldo�o)

As' 12" horas:' A' O:r;linião de Fernando Linhares
'

,.::.... _,.ÀS 12',05 horas: _Atualidades Esportivas (Evaldo Banto\

.À! ,12,15 horas: Saudade Jovem

À.$, 12,30 horas: 'A,nita Notícia SHow (Aldo Grangeirol '

12,�o., às 13,55 horas: Discjovem e Campeões dI? Disc,

(lf,enelon Damiani)
is' 14 horas: Coinunicação (Carlos Alberto Feldmann)
Às 14,05 ho)."as!. So'ciety em Destaque (Celso Pamplona'
14,10 às 15,25 horas: Rua do Sucesso 1.110 (Fenelon

Dami;mi)
As'15,30 horas: Anita Notícia Shaw (Aldo Grangeiro)
15,35 às �6,55 'horas: Show Ida Tarde (Evaldo Bento)
17 às 17,55 hora�: Mundo' Jovem (Fenelon, Augusto
Buechler e Celso Pamplona)
As 18 tioras: Bola na Trave (Brigido Silva)
À�,D5 horas: AtualidadeS"1EsporÜvas (Evaldo Bento!

...,. llP5 às 1�,55 horas; Crepúsculo Musical (Evaldo Bento,
AJ! )8;3Ó 'hora!!: Anita Notícia Show (Aldo Gràngen:oJ
19' às 20',25 horas: Agência Nacional � Mobral

20,30 às 21,00 horas: Máxima!! de Hoje (.lesse Júnior)
Às 21,30 horas: Anit3 Nótícia Show (Aldo Grangeiro)
21;l\5 às 21,55 horas: Saudade Jovem (Jessé Júnior)

.22 às 22_,55 horas: Música para �hões (Jessé Júniorj
23,05 às 24 horas: Super PLÁ (Neide Marirosa e Ces&"

Struve)

/

PRGGRAMAÇAO DOMINICAL
7 às& horas: �ecat\au Especial (Walcfu BrasIl)

- 8 às, 9 horas,: Sertão em Fe�ta I

..._ 9 às 10 hora!l� Domingo Alegre
10

'

às ,11,15 borás: Mobral ' '

.- H,15 às 12,00' bor.as: Musical

)2;00 às 14,00: PaiJad& Esquema Nôvo
- li, às, 14,45 horas:,;Favoritbs do Show da Tarde
- 14,45· às 18 hotas, Tarde Esportiva

•

- 18.' às, 20)00 hora!!:, Geração 71
(

...,... ,-�o, às, 21,00 baIlas,: Coisas, Nossas
21 às 22;00 horas:, Música Para ,Milhões
22 às ·23.00, horas) ·Som Súbterd'neo (Egeu" Simall).

�e.ise' cua grande com 4 quartos, 2 bBnheL'I'OIJ IlOo

Cllati, «tependênciás de, empregaCIa, garagem� Tratar na rUI

CeI. MeW Alv1m, 19 ou, pelo fone 4'i04.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, . AUTOMêUIS,
COMPR., TROCA E VENDA' DI VEICULOS

n.�!,iI� 1 Opa-Ia Vermelho Luio '-:- 4' .marchos ••.. ,.

� 1 Opala Azul NoturnoTiuxo ;' .. � ..�.:. •.• � .

�,J 1 Variant Azul Diamante i-i- "OK" ,. 1971

1.\ 1 Volkswgen T.L' Azul Diaman:te. "OK" 1971

I 1 Volkswagen T L, Azu] Diamante '�/ -. ' ...• 1970
1 Volkswagen 'Azul, .

"

•.. ; '
... ;.. � .. �; .• : .i.:; .. " 1968

1 Volkswagen Vermelho' .. ,.�.... .c.: .. : ... ,
.... 1968

1 Volkswagen Branco, ,;'�.�.;;�.�.�.".'.::)., .••-;. 1963
1 Volkswagen Branca '. ,; .... : .. � � •. '.' :.'.. • Ül66
1 Volkswagen Verde. •. >�. �' ..; ,. .', �. 1966
1 Kombi -de Luxo c'�Verd�-��rolâ" ,

.• '; � � •• �;._ 1969'
1 Kombi 'Std "Ve���ll�o:-B'raIÍ&J�;::, ••�.'�'''' •• � 1963;
1 DKW Belcar.:": AiuLtii�z� .i:;�;!.·.'r: .•'.:'.. � 1964
1 Rural Willys' .,', �:'. :;� ;:.; . :��;:" � �:.<�. � ; .,�i.:� �. . 1960
1 Volkswagen Briméo ; .r., :. :.':_),,; .��:.-:�;�.;;- .• :... 1970
1 Corcel Branco " '�ouPê' 'i(i�o� '�<.:'�.:. j .,,, '

..\ .. ' 19:69

-��.�
Rua �oão Pi�Çp!'.�,;,��.,;� '/'}n�hll� '.

'" 1,: ';:
.. ir �.;>:;' ;:':'.'�)< 'i" ·.',/�i ,:'

1971
1971

I. I'

n
il
�9
'6�

1 V II 4 t
.

.

,

'.1.9'10o QS por as , .....
,

'

•. ," .. _ ..

: •
.

1 Volks 4 portas,' ·.·; .. ·,.:.' L� : ..
· ·

.. 11169
1 VaÍiant, OK, ; .. ,,;. o •• ""," .,,,.: ., ,' .1!t7l
2 Volks Se4an , , ; ,,, .., �.,, ,

•.
, 1970,

2 Volks S€délll •. , ,.;.: ,: ••.• , .....• 1969'
1 Volks Scdall' ,'

i '

.. :.� ;,,:.� •• : 1967 II2 Volks Sedan , :.�'.. ; ,;.,., :. 1966,
1 Ford Galaxl .

'., .. '

o '
... : '.' '.:. , • o'•• � '. • • • 1968;

1 Ford Corcel Cupê.. .. ':"-"" ;.; _... ; .. �.. 1969
1 'Ford F-350' .. ", ...

·

.. ,·.... ;·.•, 1 •• : ..... 1969
1 Ford F-35O, .... '.! •••. ,-..

'

.••:.•.• ,.: . .i'• .' ..• '1964
1, Ford F-100 . .- ..•... .' ; .•.•. .'.. : '.' '1965

i
,
,
f

,

IlChevrolet Opaia; .: '..: :." ....• 197°111 Pick-Up, Willys Oi\: '. -.' ,:' : .'.. ... 1971 'I I1 Rural Wi1lys -
- ; • • .. . .. 1969 1

1 Jeep,-Willys .,.: ,�.\.: :.. :.;:.:.,�.,' 1959

I1 Mel'cédes - Caininh� �ri�k '. � 1:, I ... ' '1969
I'1 lVIer:cedes - Caíninhão Tr\l'!i: :-- •. �: .. : .�. . . . .• 1970

� !�.:_iz±sbL!á5:e:i?nitÊ.::,.w'_ n�jiiêÊiii' ��� �

'-, T----·--·'rTn�i;JJ'

,

,

. � , I- .'
I

-�.
I <"'1,

" '

",

•

..., .,"

; ,

. '.'

'., ..

r -

Iii
"

, IPIRAN.GA AUTOJlQYEIS
COMPRA VENDA E TROCA Di, VEICULOS

_ Rua 7 de Setembro, 13 ._ Fone a8aS
'1 Voli.5wagen ..•. , '. . • • . • . . • • .. • 1963

, 1 Volkswagen ...•...•• ',' -, . . • .. • • • 1964
1 Volkswagen 1965
1 V;olkswagen .......••.....•.••....•.•• 1970

1 Kombi
'

; •.•••••:.. . • • . • • 1969
1 Volkwagen . " '.'.) ; • • • 1962

Financiamento até 36· meses
-

.

'. __::__j "

'i1-�---=-�=--=--==���="==:ll
ROSSA CASA AUTOMÓV·EIS II

, \

. Automoveis'
� ;

\ ', �': '.. I '.

:
,

'ElDE, ,TBOCA E COMPRA
'. -..!

\
•

�

�.! I

FINANC:I.'_MOS �T' s6 �Esn
MriEil··Wt�' "tolDA. \

R�� �ó iA�'·.� ;";',:��
"léfOJi�; 63,;'93 -. :63-a ..

. _:l:, ..

'I ';�
.'

: "i .�. '�! �,
,'_

AUT0M6�EIS: .

.

." �

I
I
I . II

Aer.d Willys (}Í·Jl'la- :.: .• .'............. 1968:' 1-
, OPala - Luxi _ 6 cH: V��lho .•••• � . • • • 1969

I

II Corcel GT /(JÓia)
'

"

.. ; '.. 1970!.
Esplanada. Azul Celeste ;('.;. "'"''''�'',''' ;' •.•

' '....

19691':
;j'Simca Tufão Azul, Tur,ttuesil , ••• " •• � •• ; • • • • • • 1965'

IEsplánada ,puro Espanhol : .•••••• ; •••
, � � •• � • •. 1969 r

CAMINHOES: -'. '.' I'.

F-600 ' '.; .' •.� 1956
, 1F-600

, � �� 1959! i
_.��� .-'_ �_. _�, ,__,: • �_._:�..::__

•

\_ ".
�

I

I

.....

.
'

, 1

�__ . __-�

Organização Brasileira Administração. de, yendàs s/c,LI�a.
,

.

,�r
Rua Te'lente' Silveira 21 _ 29 andar - Coi. 107/109

. ,
.

I Volks 65 -I Kombi 65 I Volks 65' 1_"Kombi 70

'I En�, 3:000,00 f Ent: 1.920,00 I Ent, 1.920,00 I Ent.. 3.500,00'

I Saldo 270,00 I Saldo 192,00 I Saldo
.

19�,O� I' Saldo 600,00

I Mensais
I I Mensais MensaIS" Mensais .

.

'--�--------�--��--�����--
I Kombi �69 I Volks 69 I V�lks ,67 I Kombí 67'

I Ent. '3.600,00 I Erit. 4.400,00 ,I Ênt. 3.600.,00 Ent, 2.400�00
I, Saldo 504,00 ',I Saldô 396,00' I Saldo' 324,00 ! Saldo 240,00

r Mensais I Mensais ( .1'.Mensais Mensais
----------�--�----

I Volks .62 I Volks 68 I Volks 63 .

_. 1 'Volks 63
,

I Ent. 1;440,00 I Ent. 4.000,00 I Ent. 2.600-,00 I Ent. 1 (i8Q;00
I Saldo 144,00 I Saldo 360,00 I. Saldo .234,00 I' Saldo 1'68,00

I. Me�sais 1 Mensais I, MensaIS I Mensais

Kombi 65
Ent. 3.200,00
Saldo 280,00
Mensais

Valks 70
Ent. 4,030,00
Saldo 432,00
Mensais

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

,

Variant - Branca r ". 1971
Corcel 4 Portas Luxo 1969

Gordini
-

-
. Azul 1" . .. .. . .. . .. .. . . .. . 1964

Rural Wil1ys - Azu�\e Branca ..,............ 1967

Impala' ;;�����r;�coÁT�' �ô' 'm;s�s" 1966, It y ç=;z�-
______::__j I

... '

'�� "'-,- '.e.;,- ,�- - - _.

.. - ...,-.�-=-..;.;:.""",, 1

111.'ê·VALDIR AUTOMÓVEIS
1

LTDA.\'
.

Rua -Victor Meireles, 32 - Fo�e 4139

FlorianópoliS -- Se.
'voíks 1500 Azul Diamante •.•. ; •••••�... 1971

Volks 4 Portas - Branco .•...<.............. 1969
196'9

1�
1970
1967·

1966
'1965
197'0

Vo1ks - Branco •..•••...••....•••••••••••

Volks - Azul
_

..•• : ..

Volks - Vermelho •.............. � .....••

'Volks - Vermelho· •....... ; ;' ..

DKW Belcar .'

'

,' .••.•••.•••

'DKW' Vemagüet. •••
l_

.

Variant. - Verde Fôlha ..

�I
,EnAClONAMENTO AVENQJA li'

. ,
lt'ua' .i"Oão· Pinto· esquina de Ave�da' Hercllio' Luz -

" l'
Fone 4414 -- ABERTO DIA E NOITE. ' , i

'. -

.

.' __ II
� "-------"'---:-::ia.--.:.-. __ .. -'�--"-�--::-=:_-.-:__._-�._-_:_--_:: ... =�

, '

,
,

. --",___---------·----·-T-�-···rr�-- "

_.-.w------�,=r=:":
-.-

. C O M A F I - ,A. S. GENTIL - I

COM�RCIO DE AVTOMóVEIS F'IGU-=I�EDÔ.
ALAMEDA ADOLFO KONOE1t 14 -' FONE 27i�' vr

Próximo ii Ponte Herdlio Luz
.

•

'

oe .. 59
68

Volks Sedan
Volks Sedan
Volks Sedan

.... : \
�

-

.

• _....... 69
69Volks 4 portas ., ... '," ..... ,

..•.••• : ••• � ••••.

Karmann' Ghia .........................•..•• 69

Variant , •.......
-:
..•. 70

71Fuscão ',-' : ........•

Kombi Sedan •.... � .•.........•...• '.'
. . . . . . • 69

69
69·

.

70,
64 : í
6Q

. ,i

68

�� I.
631
64'
65

Kombi Prc-Up , .. , .

Opala Luxo ....•............... , : •.......

Côrcel Coupê Luxo .

Rural , ................•

. Pic-Up Willys .

;
,H •••••••••••• "

.

Pic-Up )Wíllys '
'

........•.........
r •

,

Pic-Up Willys ) ................•.............

Aéro

Aéro
Aéro
Aéro

. /
••• ,. '

,.1
0

-

.o'•••••••

-

,
'

!..
" .

. '

.................. :. � " ..

,
,

'

.......................... ,.�' 'J'" , •

Ford F-100 ......................................... '/ .......

Ijl�--_--:---�-'---=-�=-·--------===='.:
j'

-

I

' '

,

.

/

�eiA_ 1'1,-'

Koérlc� G. A. ,�.: Comér.éi� d. Autómôv.eJI.

Rua Almirãnt. Lamego; n. '109
. Co�eça nossa ÍIIova,Loi.

� Cons. Mafra, 20

Telefon,e 2937 - 2265 - 2027

S�dan
Sedan
SedaR
Sedan

vermelho •... : '.' .

bl'a,nco ': .. ! �.. : � '
.

azul cobalto,: .. ·

.............•......•.•••

'vermelh!) ...•.... : ;.

I����������·����,

: .:- :=� �:. �;.•
'

.• ,. ,: ,.'.�'�,�.'�.jj,;,:_W.':".:�,".',..•.
'

...�.'.;'.:�::�.. :r·�":c•.•..�,.�.'{: -',�;'. , Ru. D�. :.��!��·�:�i:���L .��&et" ,
'

,

I
.

. ,. .
. '" .. a-I .

, ..\ \

'. /:",.': .;.. : \,., ....
.

"

I"': ��;'�el�;:� :,' f��rt�'�';;: :,'f�i�r�;:;·,::;:,�:�;,:':r;,:;; '��!i ". " Corcel Coupê _:. Ve,nn�lh� , ..;:-::'. .:.,.:-.:: .':' .. , 19.69'\ I '

I Vol);:swaoen, -:- ·FzU�, ·:· ,·�·.'.·ft�":\
' �6,8 j

•

Karmann Ghia - Azul :::/ .. �:.,;.:
, .:. :1969

i II Pick Up � aZ1,l1 .. ,;:.: .•;:;�.�:� ,.• ,.,,:;.: ...<.�; ; .U)70 I
.

li Volkswa:gen '- :sr-anco. .:.:-.. , �·,.·; _1969

'II Rural Willys -i,cülza. e",�e.ije:\' .•,.';;::� .. :;'" 1968, f
Volkswagen-- Beige Nilo.' '

.. ': 1968'

II
Itamaraty - vermelho ., ,'.... 1966 r

I
Volkswagen - Vermelh'o , : : 1968

'

,
: Ford Corcel ;_ 4 po�;tas std '� Vernie� cem' J

. Volkswagen - Vermelho '

.••.... :.......... 1965 ;

i t' ·t ':1:" .J '
".. ...'.... 1969 I Vo.lkswagen

�

Mml ..•.. .' .. : .•... :.
'

' 1965' ,
I

'I" K b� o V1l11

'11" "'b:"
.•..• '''o .,'.•••.•• V" ." �.. •

19'69 I I.· Volkswagen _. Cinza' .. : , :".. .. 1964:,'..
, om 1 - ven1le lO. e· ranco •. � ...• , ..... : .. ;,.

j'J",
A' W'll

.

'1"
,

'

.
. , 196'"'' Volkswa<'en - VermeÍho . ."'.:.:.� ..

'

.. :. .... 1964:l�1 ero. J ys ,-:-:- ,a�u ).: ..... ;".� .. :/' ... ,.'.. ·� :.H. ..

I
b ,

• .,. .

' .,

I'I�I Ford Corcel -:-: 4 pprtas, '7- . �T�e.1ho \ ,
1969 ! I Wemag!let - .�elge .. <. :.,o ",: .: .._. :.. 19�" I

l{i.Vol.kswa�en, - aZ1,ll,.:, ..�,.�., .. :
••.

,.,., •."
.. �'.:.,. 1j)67, I: Vemaguet - Cmza ..

: : .., .'� .. : 1,96<> I'r' Aero Wlllys - -branco, " ,.,.�.,� 1966 1.1 Vemaguet -:- Beige;e B�anca,,�, .. ��� .. :�
:,

''1963 .

}�i . Disti.·;uidol'a d� PrOd� .��.•i'. :Lfd", (Di�nal) I \ ,DKW-Belcar - Cafe e 'Brapco. ..•.•........ 1963

'lll . Departatn'&\fltO'��..
,.

. ·1": 'Aéro Willys - Beige
-

•. �.; .. : ••. o; ./:..... 19641S'
. Fon,e:,21,97 -: 332,1 � Fe]ipt. SC1"':tid�I:.60· "

Aéro Villys - Verde>·.� .... ,
-

.. ; .. : .... �'. 1964
l .

.... I ri GOl'dini - Vermelho .. : .. . .. .. .. . .. .. .. 1963� -=.--'�' -, �- .-�\S"P=--��--·-- lf�-·n ----=--��;--J CheV1'olet ,- A�uI mec: 2 portas ,:. � l, .. '

.. :... 1958

�i;:--=-��--·--r�'"-I-',--�7-'-"5�-E)ET�---;- ---"�'-i ! I ����a� A:�t .. � �.� � � � �: �::::::::: ::�: :':: '::: !:�

II "RUB� � l�VE_S ,'-' I � 'I' 1, L"
y-' �inanCiâment�' � �,� 30'�'"� 'me�

.

REPRÉSENr�,ç���:- ,"co��áN�;" C6�tRqO I, 'I '�
,

Ca�'roS/l'evisadbs' cÕn)' �nti� �DE' AUTOMÓVEIS, .��� 1 � COlú2RClO' ,

RUA SAO-J:-e,G� F; ':6412,'
' I" �;�__iii!'__�!�'�iii!=iii!::-:�f:-iii!_-iii!_iii!_:··iii!,·.. �·"�·=�··-.:�,;..-�_=.�,,---�-=;c!ii'J�... i!;!.��_�,,.iiiiiioii...Iitij:iõtí,.;�.,-,-�•.i,ii!,.:�",�..�

ESTREITO�' FJ����'is':..r';:.l CIi'tàrln. l � "1-_I. ,-_ES-.Lsq:;_:---,-..�-:.-;:-Lp+*_.--
:11REl.A��O �, �;.'O$:'. '" .

" �MAU'RI AUTOMOVEIS.,
l' ,-' f I

R. Goaspar/pu,tra,"� �. F�ne 6.3S�· � 66� II Compr�, tloca, • ,,�� ,.dl!' ,y,e!culos
o"�

','. J
. I 2 Variants - Verde Fôlha -',: ..:... , ., .

\ ,.
. .. 1970 f

1 Variant .,- Bra)1co Lottis' OK •.. : .•....... 71172.\
1 TL - Azul Pa�a:o .OI( . ," :. ,",: _ ... ; .. 71/72 ,;
VVolks Sedan -:- Azul

'

..

'

.. :.. ,,; � ...•.. :' . .' 1963
.

I I ••• t.'
-

1 Volk� Sedan - Azul ;tteal , .. : .... ; ... ','" 1A68.:
1 Volks S€dan -, Bra�co L�tus,':" �....... 1968 i
1 Voiks Sedan - Brariç,o LotUl� ......,...... ,1969 i
1 VolJ;:s Sedan '-' Vercl"e, 'Fôfua ,:,,,,,,::,,�, 1970' �
1 Kombi' - Verdé Car'Thé �'"

' ;
,
..: • : . � ':,�,: }967 '

. 1 Kombi - Branca "

, ; ',.•
' :.. . 1962 I

1 Ford Galaxi '

_.'.
'

! •• '1969 i
Entregamos os carrQs' asados cQm' gllÍ'!lntH _ mano

,
,
.!

,ciamentos até 3� mese.·
,

! !, '

Sedan vermelho'.: '

.. ; .......•. ,

Sedan branco_ "

.

Se<lan beije nilo
,...............•..•...••.•••

s€dan . verde caribe '
.•

. Sedan branco ; ..................•

Sedan a�ul .. : .'. _ ......••.........

K01ll,bi branca � ..••..•........

KoIil.bi cinza '

.

Kombi caribe .,
, ,

Kombi cinza � � .

Kombi pérola '

,' :, .

Kombi caribe
.

Ko'mbi azul : - : .

. TL vel'lnelho : ' � .

Variant branca ...........................•••

1.600 4 portas 'beije
'

.

1. 600- 4 portas branco
.

DKW branco'!
, Io •••••

Vemaguet azul '
.. "," :' .

Rural ílzul , ó •••
;

Carros Inteiramente revisados
EfTcL R. João P!nto, ,21

Fon,,: 4291,
, \

; Vdlks ,- Vermelho l ••••
,' .

'Volks ;_ Vermelho < ••• , •••••••••

,Volks' -, Eeige 0' •••••••

Velks - Verde
.

Volks :- Gelo , .

Volks '- Gelo \' > .

Volk� - Verde Claro .

Gordini - Cinza
" •.....•••

70/;
69 '

69 I
69 I
681
68
67
67
65

63 :
.'

��9 ': I69 i '

68. i 'I'65

64 " I
6* !
63

'

70
;

70 !
,

69 I
69" i

l !
,

i
"

1970 I
1964
1969
1964

�

1967
1966
1962

1964c

�I'

. 'De�rlame�tó J.. Veículos Usados
_ ,A �portVnidadé de um bom neg6ciO .....

. ,

FinanciamentoS até' a6 meses
, .

/. '

Volksw-age� - Cinz�
-

.. :;: , .. : .. �
V�l:kswagen.- 'Brpnro, Lotus ... : .......•... ",:.
',vol�aien' - Brarl�o iotu& .... , .. :"._'.. , ••

, VQlli.s\\Iagej:1., --.; VéÍ'm�elh{>' •.•... < ••�. ;:. •••• :'.
Karmann Ghia -'- Vetmelho! ; ,' .. :; .. '

... :.
'� 'V�riánt "'::-_:�'�ranC'"di i··.';. � �.�.�... � �� ;'. '.II.���.�< ::;' .. '.,

I' 'Coté�l (JT c/tefu ,:de, ,\,fun;: .: :::. :'� ;.!:> .�..
<

•

:' � .

Bsun;lcc"aa�:.l_c�inúzla TIKi":UUI'l'm'l'al1'daín'd:jÍ:'ar':'o" .'.' ,:-•••• :: .'�.; •••

I
' -. ", .

. ,'.

Aéro
.

WiUys : _:. Marron·,:
·

·, .". ; � .

I Itàmaraty - Prata. Luar .' .

Opala - Vetde atltigó 4 -cUindros .

Opala .:_ B�ige Lido' tux� ..

'

.. .' '. � .

Opala - :Azul Intemadonal � � ..
i .. Opala :- Verde 4 cu. ,Luxo : .. : ; .._, .

I Opala '';_ AZlIl Antigó .. :.; ...... , ,; ,�'''I

i�_,�_'�__�·��-�·...�'__����·I
_.__ .l... _

1

. .. ii

I
( '. --_.�-_ .

'Co 'BAMOS: 'S. A.
CO,MéRCIO, E AGt!,NCIAS' .

Revendedores A�tori%ados Volkswagen
.

R, CeI. -Pedro Deni'oro, 1.466, Estreito - fone 6381,
1 - Variant Vermelho Cereja 1969
1 - Kombi :Beje Claro ....•..•.........•.... 'l:�9
1 - Kombi Branca' . � , :- r�
1 - Kombi Pérola e Beje ,1961Í !
'1 _ Kombi Gelo : 1 1963 I'1 - 'Kombi Azul Diamante '

_. . . . .. 1970'
1 _ Se�l}n' Laranja ,Granada ' 197Ó' ;1
1 - Sedan Azul �

" 1966 I ,I

1 - Sedan Branço Lotus. .. .,. 1009;] 1
1 - Sedail Verde 4 portas. .. '."... 1-969 i

1 - ·Sedan Branco Lotus . . .. . . . . . . . .. . 19691,'
1. - �edan Vermelho Grená 1998 i :

i 1 - Se<lll,n Vermelho�Grená· ,' ;...... 1968
1 _, Sedan Azul Cobalto .... .'�:............. �967

: ,')1Financiamento até 30 meses
.

--':.
,---.�..

_
..
_.*.'r�. ._=-,,-,,�

..... - .. --_

..
�-- -

l· "

MA�E�ISO
,Ind�f�ia,.. Comércio e Representações L.tda.

R. Çel. Pedro pemoro, 1387 -:- End. Te...
·

"MadepiSo"
Fone 6453 - Estreito ..:.. Florianópolis ....., se•.
Tacos , filetea'dos I

T-acos selecionados
. Materi;lis de Construção.

.

"

e etc.,
"

Complete a beleza de' Ílua casa
"

e pise com elegância em tacos i'Madepiso'"/ .

Portas trabalhadas
Armános .

embutidos

. ,

Aberturas tI

'1" ..A

,
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MINIS'l'!C:tno DA EDP-CAÇA'Q::E Cut:rUn,A ':
UNIVERSIDADE FEDERAL l;)E SAN� CATARINA

SUB-REITORIA DE ENSINO 'E PEb'QUIl'?A

DEPARTAMENTO DE REGIS1'RÇ> li; CbN'�RÔLE ACADl!:MICO

&r)l1'AL Itr 711.106.04
1 ôb

' 'O' l':l'en4-"ç-an opção d0s' alunos com direito de aces-

Esc arece so re pre_-',' . I"" "", " , • _

'

,

'

,

1 ',d' formação profissional e matnculas ínícíal e .subsequên-
so ao CIC o e, "

, . d
- 1co de 1971 ,

te para o segundo período letívo do,ano aca em,
,

.

"

,

A Chefe da Seção dé Matricula: dêste Departamento torna público, para co-

i nhecimento dos interessâdos, ,que:',' , �

I
1 No dia '03 'de azôstc vindouro será prdcedida.a PRE ORIENTAÇAO DE

',;'
MATRICULA' INICIAL'"para' os candidatos classificados �o Concurso Vestibular

e que deverão iniciar seus estudos na UFSC em :6 ,�e ag.osto do corrente ano.

1.1. Local - Auditório do Centro Sócio EconomICO, sito a rua Almirante Al-

vim, 19.

1.2. Horários - ÀS 08:30 horas, �os 180 classificados parta a Álea de Ciências

BiológiC<l�; às 10:00 horas, os 180 classificados, para a Area de Ciências Físicas:

as 14 ·;)0 horas: os primeiros' 180 cla�smcados pj'lra a Area de Ciências Humanas e

, Sociais; e, às 16:0U' horas; os cam{idatos classilicados de 181 a 280 para a Area

ae Ciências Humanas 'e SO��'lis e o'�. 'tiO classírícados para Ia Area �e Artes e Co

municações.

1.3. Observaçâo - :E:: impr�sçindivel o comparecimento do candidato à pré-
1 orrentaçao, por ter esta a fmalictade 'precípua de facilitar e abreviar o processa-

mento ao ato da matrícula,
.

I' 2. No dia 03 de agosto vind�Ur? dever� ,ser, f,ormali�ada a OPÇãO POR PAR-
.

TE J.)U>:J ALUNOS COM l;>IREI10 DE ACESSO AO CICLO PROFI,sSIONALIZAN

Tl:!,; (escolha de carreira ou repetência de disciplinas visando melhoria do índi-

ce de aproveitamento). ,

,

,

'

2.1. Local -'- Departamento de Registro e Controle Acadêmico sito no CO'n-

junto uníversitarío �'l.Trindade.
.' . .'

2.2. Horário - Das 10:{}() �s 15;00 horas.

2.3. Observações -:-' a) N? dia. OZ·'de· agôstó serão vatíxadas no mural 'do De

partamerito de Registro e Contrôle Acadêmico, Iístas- nominais dos alunos cre

uenciados a �tar .pa� os '_'ár�os G�rSOll; 'tle acôrdo
'

com os currículos cumpri
dos e respectívos: índices .de aprovettaméqto em ordem decrescente. b) No dia
07 de' �ôsto, Serã? af�as' .li�tas 'nomínaís 'classiÚcatõrías dos' alunos por cur-

50,. consíderados os' dados acima e' o que .tenha sido pleiteado pelos mesmos.

_

3. 'No dia 04 de agôsto.r víndouro, ,os "Cr'X!'J,didatos referidos 'nó item 1, deve-
rao efetivar suas ·lVIATRI(..'UL!>S lN-IqA:IS.": ' .,

3.1. Local - Idem item 2:i.
'

�,' _;
. ':

3.2.' Horártos - .Serão �st;abeíee.fçós· pare cada um .dos candidatos, de' acôr

do com a 'cl;l:;Silic'a�ão Gbtid�. nó �YrSo VesÚbul'a.I'! -e constarão de lista a ser
"

atíxada no 'mural do' DRCA .no dia',02, 'de agôsto vÜldouro. '

'

,

3.3. Documentos;_: 'No :�to',d� '�atr1'cula ,os·'càrididatos deverão aprel;i,entar:
'. a) ,c{)rüctâo. de.· registro ds. n,asCimen,toi"Q) ·Q.QCUmen�0 - de ,jdeFltidaàe.....c.)- Certificado

" de cóncÚ�s�o e histórico ,.d,õ ens�ó "�éd1�' '1::0' e- :2:0 -cicios ' cdtlli:�· Viàs
.

não· se

aceftanêlo fot�w6Pia);. d(�9�J?!Q��te.,:.cte.estru: em dia com as' obrig,�ç6es inili
tares; e) tít�H) eleitoral; ,-r). a�t�.: d,e boa' conduta·; g) I ate&tado de sariidade

l lísica e me�tJal,· passado, pre,j�rep.'c.i)ilfl1en,t�, por ór�ão oticill.l, o que dispensa a
" Juntada de prova de 'vaciJla�o ,ll:n!j1�.yarrólica ,e do resultado de exame abreugrâ-
11CO; h) duas fotografias ·2�2.' :�, ,,',,' ,"'.. .'

> ". :.. " •

, ) .' ,

[.

3.4. Taxa e contrib,uiç.ã.Q_,·:....;; À impo�ia ;3,.' ser recolhida, no ,8,to, é de Cr$

65,00 (sessenta e cinco c�i�s.)" �n�� ç1($ ��áo (v��te e ·cinco 'c{'uzeiros) cor

l'espondente, a, ta,xa de IllJI(tric,u.�'I., tncll}s��e. fqJ;'necimento, da carteira de identifi

i cação estudantil e;' CI1,4Q,QÜ 1 <,quá:r��t.l!- c;ruzeiros)." a titulo' de contribuição ao ór-

! gâo de repre�ent,8,ção :estu4n<t�1:l:' ," �"
'

... "

"
.

'

3.5. Observações � "a� 'oà�diplOIlÍ?; tle' curso Superior, -devidamente registrad�

supre a apresentação de \' 46cwherttô ',do énslllO' médio. b) Se' o candidato fôr

portador do diploma 'd'e, 'pfQfe�s()t p�0, 'deverlí: '�ptesentar, além do certifi

cado de conciusão e >histótico €lo t.ó 'c1CÍ'0 (Qilas vii!:s, não se aceitàndo fotocó

pia);, o l).is��i-ico .dó ·CUf8.0' Í!ç��, (��� ���, não,��;�eita�do fot,�cÓPia)�e o di-
';

ploma respectivo; devídl!,;lD,ente, regiPtI�Qdla, Sec�eaicrla do, Estado 'tl!J(f�a -f:lf'P�-"'""'''''; ��

dIU.· é) Se o' candidato fói'-iwítádór 'dê diploma de técilico em: contabilidade, é
• .'"

p., ":""�':':',r-", /'.� ...

" �' ,

,
'

"

,

�. "',

•

, .'

suficiente a apresentação do' mesmo, devidamente registrado na regartiçãe com

petente; d) Só serão consíderadosrvãlídos os histéricos escolares que, apresen
tarem as indicações mencionadas na Portaria Ministerial 726, de 05/12/67, se

expedidos a partir desta data (indicação da entidade' mantenedora, do sistema

de ensino a que está vinculada a escola e, aínda, do 'ato referente à autorizacão do

tunctonamento ou reconhecimento do. curso correspondente ao documento: com
a respectiva data de publicação oficial�·., ,e) Em hipótese alguma serão procedidas
matrículas condicionais, i�to, é, sem que o candidato satisfaça, íntegralmente,
as exígêncías para ele contidas. nêste edital. �) O candidato que não comparecer
na data e horário marcado à sua matrícula, só poderá procedê-la corno retar

datário no máximo até 72 horas após 'o horário anteriormente fixado e median

t� ,o pagamento de <?rS 55,00 (eíncoenta e cinco cruzeiros) de multa, ali por mo
tivn ele. fôrça maior comprovado e tido como tal pela Comissão de Ensino e Pes

quisa; vencido aquele prazo, será tido por desistente e terá, automàtícamente,
cal1celado 'o seu direito a matrícula,

'

4, Nos dias 05, 06 e 07 de agôsto vindouro, os alunos deverão efetivar suas

MATRíCULAS SUBSEQl!ENTES em disciplinas do ciclo básico.

4.1. Local - Idem ítem2.1.. _

4.2. Horários _ Serão estabeleCIdos para cada um dos alunos, de acordo

com o índice de aproveitamento, e constarão de lista a ser afixada no mural fO
DRCA no dia 02 de agôsto vindouro.

.

4.3. Documentos - Para os que ingressaram no 2.0 semestre' de 1970, atesta

elos de boa conduta e sanidade física e mental.
4.4. Taxa e contribuição - A importância a ser recolhida, no ato, é de Cr$

45',00 (quarenta e cinco cruzeiros), sendo Cr� 25,0.0 (vinte e cinco cruzeiros) cor

respondentes à taxa de matrícula, inclusive fornecimento da carteira de identi

ficação estudantil e, Cr$ 20,00 {vinte cruzeiros), a titulo de contribuição ao ór- I

gão de representação estudantil.
' \

4.5, Observações - a) Em hipótese alguma serão concedidas matrículas

condicionais, isto, é, sem que o aluno satisfaça, integralmente, as exigências pa- I
ra êle contidas nêste edital. b) O aluno que não comparecer, na data e horário

marcado à sua matrícula, só poderá procedê-la como retardatário, no máximo i Iaté 72 horas após o horário anteriormente fixado' e mediante o pagamento de I
C�'$ 55,00 (cincoenta e cinco cruzeiros) de multa, ou por motivo de fôrça maior

comprovado e tido corno tal pela Comissão de Ensino ·e Pesquisa; vencido àque-
le prazo, ape!).as' pleitear matrícula no semestre seguinte: f

5. No dia 09 de agôsto vindouro, tanto .os alunos que exerceram o direito de

opção por curso, como aqueles que' preferiram repetir disciplinas <\p Ciclo bási
co visando melhorar o índice de aproveitamento, deverão efetivar suas MATRÍ-

CULAS SUBS:e:;QUENTES. ,

5.1. Local - Idem ítem 2.1.

5,2. H�rários - Serão estabelecidos para cada um dos alunos.. de acôrdo

com' o índice de aproveitamento, 'ê constarão de lísta a. ser afixada 'no mural do

ORCA no dia 07 de agôsto vindouro.

5,3. Documentos - Nada a apresentar.
..

5.4: Tax'a e contribuição - Idem ítem 4.4,

5,5. Observações - Idem ítem 4.5.' .,,,' ,
,,' ..

6, Nu dia 07 de agõsto vindouro os alunos. reprovados. ou' com matrículas
'.

trancadas em cursos seriado:;;, nos pres:isos' têrmos da. Portar�'l 211/71, deverão

'fetuar suas MATincULAS SUBSEQUENTES, passançlo a vincular-se ao regl-

�e de créditos e pré-requisi(OS· disciplín:a�.e�.
.

6',1. Local - Idem ítem 2.1.

6.2. Horários - .serão estabelecidos para cada um do� lalunos � constarão

de lista a.ser afixada no mural do DRCA no dia 02 de agôsto vindouro.',
,

6.3. Documentos' - O próprio DRCA encarregar-se-á' de ,requisitá:'los clire

tament� às Secretarias dos Centros,. exceção feita <10$ (1testados de boa conduta

e. samdade. física e 'mentai, que o
I

interessado' apresentaJ.·á na matríCl!la.
6.4. Taxa e, contribuição - Idem ítem 4.4.'

6.5. Observações - IdenÚtem 4.5, acrescido de que só serão atendídoSi os la

lunos cujos nomes tiverem sido antecipadamente, fornecidos' pelos Diretores dos

Centros respectivos.
'

'

Florianópólis, 20 de julho çil3 pl71
Bel. Tânia Maria Gomes do Amaral, - Chefe da Seção de Matrícula

"

". '" ...
,

'Bel. Nelson Montz La Porta - Diretor' do DRCA

aa

Mulfas·do Delrao foram
a� 156· 'na rc,quinzena

J'Io período de 30 de junho a 14 de julho, o Detran

multou Üi6 veículos em Flori,'lnópolis, num' total de

Cr$ 3.163,32. O Departamento de trânsito chama a aten

ção das pessoas multadas para o prazo de 30 dias

concedido para recursos :que :começa a ser contado

com a publicação' da decisão, , "

O maior .nümero de Infrações registradas - 88 -

foram por desrespeito a. dísposítívos enquadrados no

Grupo 4, sendo multados' em Cr$' 10,44 cada' um, o

que perfaz ,um total de Cr$ 81-8,72, sendo os seguin
tes os veiculas multados nêsse grupo: 10, 10, 10, 10,
AW-00-31 - AA-OQ..-80 - AA-bl-74:- AA-1í1-81
- AA-02-67 - AA-'-Ü3-22 - AA-04-16 - AA-05-34
- AA-05-34, - AA-07-53 -;- AA-07-71 - AA-

08-94 - 9-40 - 9-40 - 9--40 -AA-09:_59 - AA-

09-73 - AA-1l-15 - AA-1l-93 - AA-16-11 _

AA-16-43 - ,17-19 -

...AA-18-18 - AA-18-88 _

AA-20-12 - AA-20-28 - AA·-21-42 _:_ AA-23-33
- AA-23-84 - AA":_28-28 - AA_:_29-42 - AA-

29-43 - AA-29-6Q.-::.. L.._ AA-29-98 - AA-30-77 _

31-68 - AA-33-62 - AA-34-8<f - AA-38-42-
AA-39-39 - AA-4�l - AA-45-07 - AA-46-15
AA�46-73 - AA-47-81 - AA-47-95 - AA-48-88
- 49-20 -' 50-29 - AA-50-34 - AA-51-2I
AA-5183 - AA-53-35. - AA-53-35 -:- AA-54-19
- AA--54-49 - AA-58--24 - AA-'-59-42 - AA
AA-6I_:_60 - �A�3-Q9 - AA-64-88 _;_ AA-65-99
AA_:_67"":'16 - AA.,.....fj7-37 - AA--67-79' -;- AA-7I-'/3
- AA-74-03 - AA--.7()",;",{)0 :- AA--78-'-52 - AA-79-14
AA-80-93 - AA-8.2-11 - AA-83�5 - AA-86-49 _

AA-88-45 -:- AA-89-76 "'7 AA-89-79 - AA-9i-13
- AA-91_:_14 - AA-92-93 - AA-97-03 - AA-
97-16 - AA-99-73 e' AA-9lt-82.

Como, infratores' das
, disposíções do Grupo 3,

'foram multados em Cr$ 20,88, nada menos de 29 veí
culos e ·que são: A:A-.Q282 - AA-07-92 - AA-12-11
- AA-12-29 -AA_:_14-31 - AA;":'16-86' - 17-28 _

IAA-19-8l - AA"":'22-21 - AA-22-22 - AA-29-26
AA""":29-':98' _:_, A1\-33--41

"
AA-'-33-46

- AA-43-80 -' AA-46-78 _,_ AA-47-28 - AA-
50":_83 - AA-53-47 ",' AA�94 -. 5&-90 _

AA-59-55 - AA�1�20 �,AA�66-30 � AA-75-29
- AA-7820 - AA�79-�9 ":"'::'A,A_:_g�2 e 50-03-19.

P�r infrações enquadradas, no:'Grupo 2, foram
multados"38 veípu1.<is, com 'm:ulta pê. Cr$', 41.,..76, e, que
São: �-=-Ol':"'-34::'- AA-08--;-59 - AA-D9-30 - AA-13-
46 - AA-:16-82 -:-_M-,-l�,' -;;- AA-:�8--31 -AA-
21-56 - 4A-27� ,"7 AA-32-;-01','- AA-32-30 _

AA-33-18 .,- 4A�3�9 ''':''':, �18 '-AA-45-11 _

AA-4&:-59 - AA�32, -:- AA':"':'51-87 - AA-59-56
AA-'-61;--13 - AA-'-{)i...,..67 -

.

AA�3 - 66-25 _
AA-66-35 - 68-8B.� AA"':'73-22:__ AA-75--'61-
AA-80-44 - M-.:.g�� -', AA_;_82---:69 - AA-91-26
- AA-93.---39 -:-M�!M ;-"-, AA;-98-,-30 - 50-02-49
50-11_96 e tambéi4 AA_;_� _;_ e AA---:ri-aO

Um único carro,. plaqts ,AA:__71� 'foi- �Ultado
em C� 52,20, sendo' e1).qua:dtad.o no Grupo 2.

1 • ....

. 'Agricultores:h'oje em,
. I ' .

Rio do Sul. :

o
'.

"

Agora' com a .confiança, o

apoio e o financiamento do
.

Investbanw.
, '

U.ma fôrça de
: (r$ :2.600.000,00 a mais,

'.' 'Que' 'a Comércio e Indústria
Induco S/A empregará na realização
de todos os seus projetos de expansão.

Isto é:
Mais sistemas de fôrça

- permanentes e sempre à .prova de
falhas - para, que a Embratel e
inúmeras _outras companhias de
telecomunicações possam levar a voz
e a imagem dos brasileiros a todos
e a cada um.

Mais elevadores - e cada
vez mais aperfeiçoados - para atender
ao gigahtesco plano de construções
do Banco Nacional da Habitação.

�. ,

Induco Fôrça. Induco ,

.

Elevadores: duas emprêsas em uma só

,- e agora .co� muito

� �
•

I)lals força,

�I'
INDUCO

I ;

Comercio e Indústria Induco S/A
Rua Fonsac�a Tellas, 114 .. GB

\

,
'

" '

TrábaJhadores RUrais de
23 municipios do Alto Va·
le do Itajaí, estarão con

- c�ntrádos; à partir de ho
. je, na' cid;lde de Rio do
sür a fim de participarem

.,

.de· um curso' de orientação
,."

sbÍdJ.cal i� ,questõe& sôbre
assiStência social ao homem
'do' camp'o:' -

, ,0 'Curso será orientado

pel� Fedérar;ão dos Traba

)
lhadores ná Agricultura do

/ E.sta,do de Santa Catarinp

:-: Fe,taesc e pelo Instituto

,.,Amm;icano para o Desen·
. volvimento do Sindicalismo

,·livre ..

'FUNRURAL
. A Fetaesc ·;chama a aten·

ção dos ·trabalhadores ru

ráis, contribuintes do Fun·

rural, para o aviso do Inps
sôbre 'o parcelamento dos

débitos .

. '0, �viso adiànta que os

-,' débitos 11 fe,rentes ao perío
do de março de �967 a de

zembro de 1969, provenien
tes da contribuição de 1%
sôbre ÓS pTodutos rurais

comercializados ou indus

trializados ,poderão ser re

colhidos em até vinte par

cel�s iguais e sucessivas,
desde que Ü' devedor con

fesse até o dia 25 de agôs
to o total da divida conso

lida'ndo num só mo'ntante,
a contribuição em atraso e

os respectivos juros de

mora, beneficiando-se igual
mente, de is.enção de multa

e de correção monetária.

Os esclarecimentos à

respeito podel'ão ser dados

pela Assessoria do Funru

rill eill Florianópolis.
SINDICATO

Com a presença de grau

de número de agricultores,
foi fundado na última se·

mana, o S,indicato dos Tra,

balhadores Rurais de' Rio

das Antas. A nova institui

ção congrega a classe ru

ral daquêle município .l\ pa-
ra sua exp<j.nsão está recc

bendo orientação da Dele

gacia da Fataesc, de Cha,

, \

pecó.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�_ ,'o �_". _

"'$
, 0 __ '_. __ _.

TOM A.'Z

"

I

1
.'

. .•
'I

Esportes
----_._ __ _ __ _- ---_.

�.- .�._.

"--1
,- ' ..

·.--
......

75

(
-

o ESTADO, Flol'j,llIó[loli�, terça-Icira, 27 llc julho de 1971 - l':'g. lU

SÃO OS MELHOBES PIIo.U,! TOMAI
GARAliTE 'O QUE F li'Z

--....'"""'---....�������- :sc:c:i::i::_::__.,
. _

OI, Dan ou
.

-

, •.

ael

.p., encerrou �01imp,iada !II esabado COI sue essa··· JN'ORM1M
.
'.,

-

.

- -

. • II

,��. f' r
,

. +No último sábado, no Estádio

Raposo Tavares; da .Polícia Mili

"tar, com o ;d�sfile dos atletas par

ticipantes e'eIltrega de prêmios,
'foi encerrada a r ÔHPiada da Po

"Iícía Militai,' que apresentou os
J<seguintes resultados finais:
'.- ATLETISMO"

100 metros
-

rasos Campeão
'''soldado Cravo· (CIPM); ,2,0 lugar.
soldado Aurélio lCB) e em 3,0' lu

gar; Cap. Morélí (QG).
-'''- ('J200

.

metros Ta130S - Campeão,
s0ldado Paulino (CIPM) -2.0 lu

gar soldado' Alceu (3.0 BPM), é

'l'em 3.0 lugi'1r, soldado P�ulo
�BPM).·

-

,tOO metros ;rasos - Campeão,
soldado pa,uUno.- (CIPM); 2.0 1�
gar; soldadõ' Ribeiro (3.0 , lugar.

""f;blcH:tdo
. - cordeiro' (BEP)·.

,. L -;l.500· metro rasos' - Cám:peão
.

'soldado Comicholi' (QG); 2.0 lu-

gar, soldado Soúza (3.0 BPM)· e
em 3.0 l�gar, soldado Adilson

(CIPM) ..
5.000 metros - ·Campeão, ,:s0'1-

dado 'Célio (BEP); 2,o lNgar, -SGq

d,'3,do Maurício (.0 BPM� e em 3.0

lugar, soldado Aterino (QG).
,

. Arre�êsso de iPêso - Campeão,
sargento T-eix-e�ra (BEP); 2'.10 lu

g!ilT" tenente Coelho (Lo BPM) e

em 3.0 lugar•. soLdado· Cesconeto
-'·CCIPM).

. ,

.',; -
Salto em Áltura Campeã.0,

ci:l,pi_tão Moréli eQG); 2.0 lugag.-.
ten�nte Jurandir ,(CIPM) � sol
dado Francisco «CB); ,e em 3,0 lu- .

-
,

gar, sargento Garc�'1 (3;0 BPM) e

cabo Valter (BEP).
Salto em Extensão - C�peão,

capitão Moréli (QG)� 2.0 lugar,
'soldado Paulino '�CII'M) e em 3lQ

.. ),pg_arj cabo Valíter CBEP).
Revesamento 4x�QO - Campeão,

3.0 Batalhão da Polícift Milit::ir;
com os soldados Souza, Adão, Da
niel e Alceu; 2.0 lugar, 'COrp0 de

Bombeiros, com os Soldados Es ..

trêla, Aurélio, 'Gouveia e Darcio;
3.0 lugar, Oeatro de xnstrução Po.
l'icial MlIiltaT, com' os soldados
''Silvi'O Ferréira, 'GanóH' e Paulino.

Revesamento 4xJ:Oe _;_ Cp_mpeão
':'Ceriti'ó' de Instrução Policial Mili
ta.l', cOm os �oldados Cravo

Neri, Cel:so Erieo; 2.0 lu
gar, Qtllartel 'General, com capitão
Moréli, �'1rgento I'rattes, c�bo 'Ge-

.

tú1io e soidado
_ Cmnidl!loli; em' 3.0

.

luga'r, COl'pO ,de Bombeiros, com
os s01dad05 EstTêla, Aurélio, Go-

mes e. DáTcio.
.

. 'Pentatlo Campeão, soldado

Gavi6li '(CIPM); 2.0 lugar, solda-:
�

�

..

do .Cesconeto (CIPM� e�-em 3.0 lu-

.gar,' soldácio Anísio (3:0 BPM') e

sar,gent� Carpes (CE).
Com êstes resultados, o Centro

- : o, �.

de .)nstrução 'Pólícíaâ -Militar sa-

grou-se Campeão de :<1t1etismo,
XADREZ
.O Tor�eio de Xadrez, pelo regu

lamento,'. classificou dois enxadris

tas, o.' campeão aspirante Getúlio
(3 ..ô BPM) e segundo colocado,. o
-capitão Ary. (HPM).,
'TIRO

.

A prova de tiro foi disputada no .

"'stand" de .tiro da' Trindade, sa

grando-se c�mpeão o tenente Uri-
-- ' ". . - . I
arte .(.3.@ BPM); 2.0 JugaT, 'capitão
Gevaerd (CIPM) e :em 3.0 luga.r,
major Venício (CIPM).
FUTEBOL DE SALÃO

. Qficiais Çampeão, Qt1(1rtel
General· e em 2.0 lu,gar o Centro

dê Ins.trução Polícia:! Milita!!".

Sargentos - Call1!Peão, .3.0 Ba
talhão de PolíCia Militar e em 2.0

lugar classificou-se'a equipe do

QUartel General.

Cabos
.

e Soldados - qampeã a

equipe do Quartel Ger.l.eral e em

2.0 lugar, a equipe do Centro de

Instrução Policial Milita:r.

Â p-r<ilva de Cabo de Guerra, foi
vencida pela eqwp-e do 'éentro de

Instruçã<i> po'tici.al Militar.

CLASSIFICAçÃO GERAL
Computados os pontos ,das di

versas provas, f1 classificação fi
na! passou á ,ser a seguinte:
Cam.I3'eão � 3:0 Ba-taithão -de Po

lícia MiI.ita.r (Cancül1lhas); com 44
pontqs;

--

v:icé-Campeão � Centro 'de Ins

trução Militar (FlorianópoliS) com

40 pontos;
3.(]) <l'ligar 'Qaartel General,

<com. :-34 'Pontos;
f4.0

-

a'1JI1gar - Oorpo me .B(])miJ:l>ei
ros; ·25 ,pontos;
5.0 .lugar - .Batalhão Especial

. dé Polícia (FlorianÓpolis), com 15

pontos;
.-

,6.0' ,lugar '- Lo Batailhão de Po
'lícia MiUtar ,(FlorIanópolis)., com
:1:3 pontos;
7:0 lagar � Hospital da Pb.'"YJia

�ilitar (F'lorianópolis), com

.

12
pontos e em

8.0 lugar - 2.0 B,'3,talhão de Po
.

I!Íc�a MiUtaJ.' (Chapec0�, com 9
.pontos.

"

rasil e a 'r g e D t i n a
jogam· amanbã' ,à noite

Tão logo a seleção chegoij. a' B'lJe
nos Aires, o supervisor Cláudio
Coutinho confi!mou o programa da
semana intlilira, que é o seguinte:
Ontem - manhã livre para com

pras e passeios e trei�o à tar(jle n{,)
Estádio de Nuúez.

Hoje,...,. 'treino leve com bolll- ;).
: ·"tatde' no Estádio de Ntiiíéz, após Q
"que' Zagàlo' confirmará a escalação
da equipe.
..

': Amãnhã - jôgo com' a Ari:enti.
nlI' às ·20h30m, no Estádio de Nu
nez.

Quinta-feú:a - massagem e des·
canso para os que tiverem jogado

'\
na vespera e condicionamento físi,
ço para os que nâo atuarám.
Se�a-feira - treino para todos,

às 15h30m, no Estádio de Nuiíez.
lIPÓS () que Zagalo anunciará a

equipe para o jôgo do dia seguinte.
Sábado - jôgo com a Argentina,

às 15h30liJ., no Estádio de Nunúez
pomingo, 1 de ag6sto � regress�

dl! delegação, embarcando num

Boeing da Cruzeiro; às 10 horas da'
manhã no aeroporto de Ezeiza

-

pa
ra à Rio, com Escala em Pôrto Ale
gre, onde ficàrão Everaldo e Clau
.diomiro, e, São Paulo, ond(e des
cerão os paulistas, e fim de linha
no galeão, às 14h25m.

Um catarinense
: é quem <i!üige.

'hoje
.

o' automobitismo naeíonal.
-Sábado em Pôrto Alegre.rna A:s

sembléia Geral da ConlfieGe'l1açãJo
Brasileira de : Automo'bildsmo, o

'então Presidente Dr. Mauro Ben-
..

,

to Dias Sal1es," apresentou sua

,renunCia em caráter irrevogável.
Assim sendo, 'assumiu a presi
dência O 1.0 Vice -'-- Deputado F1e

qeral Haroldo Carneiro de Carva'

lho :._ que' deverá COr.l.vocar uma

rioVj'3, Assembléia para o próxim0
inês de agôsto,' afim de eleger no�
vos Diréto'res para os cargos em

·vacância. Acreditá-se que seu ·n0-

.me seja o mais indicado para ter

minár o mandato, 'que será -até a

gôSto 'de' 1971.-
. Diversas Federà'Ções já se lU'3,

nif,estaram favoráveis a. sugies��ão
da Federação Cãtarinense 'que é

.ratificar o nome do Sr. Haroldo

C. de' 'CarVál'ho na' presidência ela

Entidade máxima .cl0· esporte ,�u
tOr.:J.obilistico nacional.

-x-x.;_:x-'-

em Tarumã Porto

enquanto era aguardada
do' Diretor da Prova .:..

Ontem

Alegre -

a- decisão
"30@ kim, de Velocidade", o cons

tru1l0r A_ntonio Carlos Av.allone a

presentou seu prototipo esporte
rAvallol'lejChrysler a Comissão

Técnie;a e lJ)espoJ:t-iva da CBA, jor
i11ailistas, piil:O'tos e 'dem,'1is iPeSSOaS
!presentes n0 ·"lBGX". Este veícli1lo

que
. é' derivad() das mais recentes

técnIcas em construção de carros

·de com.petição, tem um 'moto,r
'Chrysler stan'dart de Ifabrioaçãu
'Um/donal -e seu sistema de freios a

d:i:sc0 e a caJixa -de. m�rc]:;ras -sã,Q

m:p'0'l'tadps <da I;ng;l�terra. 'Sll1.a

carroçaria ·1iJ.'Ué 'é muirto bem 'aca

bada, tem.. as �aTacterísti�s do
:Porsche 908.

-x-x-x-

tA -p.t'ova "3f.l0 ik de v·elocid,'1Jde"
q'lie .!!l.eiVeri:a real,izar-se domingo
em 'Tattllmã, [oi adiada pa.ra (!)

prÓ!Kim0. A alegação princi\pa:l fCDi
a falta de segurança da :pista, de
vido ;� chtllvas caidas mmut0s 8111-

tes da largada.
-x-x-x-

Brasileiros continilIam dando
'''Shaw'' de al!ltomobi1bismo -na El!l

ropa.' Desta vez :!iQi o 'pdJ10t0 José
.carlos Pace "o MC?co';; que venceu

domingo l!lma pro'lta paQ'a veíc.l!l'"
los de .Fo,rmu'la do'is, na cidade .de
Imol,a na Italia. �i1s.on Fittipaldí
Junior foi O quarto colocado e sel!l

irmão Emers0lil apesar dos pro:"
Ibiemas mecanicos de sua Lotus!
69 firmou .para si Ia ,décima
posição.

,-x-x-x-

.a c;ltlpla "Weeck-Hl!l:lmann", que.
liderou por mais de cinco mil qui.
lômetros O RàJlye da Integraç.ão
Naciona>l, e devido a problertl,as
mecânicos, foram desclassificados
a aproximadamente cem ql!l.ilô
metros da chegada final, venceram

domingo no Rio Grande do Sul, o

'Rru1Jl:ye do Imigrante, prova váld
da pí:l.ra o Gampeomito GaMcho de
Rallye.

-x-x-x-

Preparem-se os aficIonados de
RallYii! em Santa Ca.taTina, . vem
rui uma -promoção ,de "giro a4to".
'Será aquele 'Rà!l1y.e se, vingar.

-x-x-x-

.

Amanhã estará em Flolianópo
_1is o casal Cléia e Ramon B. Van
Buv;genhout, .ela '.Relações Públicas
e ele Secretário Gel:al da Confede.
ração B�1asileira de AUtOtllObilis
mo.

voei SABIA � I

IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA. QUE TOMAZ FABRICA o MELHqR EM
IF A IB R ,I C A BALC;OES FRlIGOR{,FICOS,' GELADEffiAS

!RUA 5:&0 ,1I0AO 'IBAT1S'tA S/t·,,-. COME'BCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE,
'fONE' 3095 -' CAIXA POSTA·L 775 FIAMJ3RiERilAS E SOiRVETiEThIAS.

IFPOLI5 - 's. IC. ,CÂMAilitAS IFRmOR1_FICAS E :AilNIDA iNSTA"
LAçõES PARA BA'a'ES !E LtANCHONE'lrES.

arroso

América lider invicto vence·u ô
Paisandu em Joiaville por 2 a O

"�- �

O
Jogando. pela" reabflítação,

-

der

l1'otacl0
. qilJl_e foi pelo Crucias pelo es- .

core 'd:e três .tentos. a um, '·0. con

[unto. <cio Avaí; apesar -de não con

ltal1' com 0 concurso ·de· Cavaâazzí

,e, m,<:liis lima- vez ,d·e "Juca e .RaMlzi
Nll:l).0" conseguiu b'Gia: v;ibória'. ;.sGhir�,
Q time do Barroso, por três gols'
a una, numa i[i>artima -em, que (oi
"se�[1e melhor na cancha .... Manp1à
a justiça, porém, que seja damo o

..

devido destaque ao desempenho
dos. itajaienses,' que lutaram ; do

príncípío ao fim,. e em. certa oca-.
sião, ameaçando

-

o último r�drut'9
do Avaí, confiado à guarda .

de

EgoF1, lograram' chegar ao empa

te, no' lance mais emocionante- ,d,a
.sensacícnal refrega; No entanto

. acabou prevalecendo a categoria
superior do Avaí que desfêz (i) mar

cador igual, para" a seguir consolí

�,'3,r seus triunfos 'pouco depois -de
,ter o jogo entrado na sua segun
da metade do 'período complem�n
taro

A pugna convenceu ao pú.b-lioo
pe10 que nôs r.l.overit,'1 minutos

-rendera.m os dHs qua·dr'os, com

'0S barrosistas exigindo bastante

dos locais qlie manobravam cmn:

inteligência, soltando a boI@. de

primeira; mas seguidamente elil--

çontrando nos zagueiros e no ar

queiro'. l�dversario uma g,rande
muralha. Eládio,' na meta,' estêve
um potento, defendendo com· ar.

rôjo e elegância muitas bolas ar-

remessadas com enderêço certo.

Egon também operou sensaci0na.l
mente Pelo 'menos três vêzes, mos
trando o desenrolar da pugna o

guanto os b.arrosis�as valorizaram
a vitórm aváiana.

OS TENTOS

o EStadual de !i1tlteb01 teve se

:()J:liêl'lcia r.l.a tarde de d0ming«i), 'com
ia 116'alJ:iza:ção' de mais seis partidas
t&das -constante da qrularta irodarda
\d0 ret1!l!rn0.

A;pena:s uma. ,SrU\l'.prêsa· se 'veriifi
ICOU, C0J.íI1 o ,C.a.r1los Ren3JtaK; � '\t:nn

- -

seu campo, derrotandQ por ,tllois

'gols a Mm o 'Caxias, de JOÍ!Í'l.:ville,
marcando, ,assim, o "lanterna" a

sua primeira vitória :no 'certame. ___
O América conseguiu manter-se

invicto, atuando em. seu
I chão

cont·ra o Paysand1ii., a q1ll.em rl-err,Q
tou por dois tentos

_

a zero .

Em Crieiurna, o Pr.0spena, 'ViCe
líder, -vOltOli a vencer o }ie11.c.í'l!iCi)
Ltli, desta fei�a por 2 x ii. e, em '[Itll
barão, o Fetroviário rea:b,nitotl�se
suplantando o Palmeira :por :dois
tentos a zero.

As primeiras ações pertenceram
aos pórtuários,' mas

-

o Avaí, não

custando muito a acertar o passo

passou ,'1 controlar o jogo, ímpres
sion@®d� principalmente pela se

-quêncía. ele passes rápidos e ca

denciMós ...Aos 35 minutos .su:rgi-u
,

_

.
o :g0� de aoertera.,Com a bola id!0-

'llIil_lmada, Rogério _. serviu Mickey
qll!l:e �e _ pronto rematou rasteiro

para .vencer Eládio, entrando ,a

pelota no canto esquerdo da me

ta. Os' portuários reagem e, decor�
rido um minuto, Egon opera es

petacularrnente, espalmando para
escanteio um chute violento des

_fer.ido
.
por Juquinha,

9 Avaí impressiona;' principal
mente, pelo trabalho' do tripé de

de- meío-de-oampo que organizou,
com Carlos Roberto se entenden-

•

do muito bem com Moacyr e Ro-

gério. Como último' lance digno de·

nota do. primeiro· tempo, Rogério
fulmina no' ângulo direito p'ara
-onde salta' -Eládió, conseguinclo'
desV'i,'3,r .a pelota para escanteio.

.

Vem a. etapa final' que .começa
(c.o.m ,certa monotoaia, par,'3, che

:gar.,ao em,pat.e. C0nsegue-o aos '18

l1'lin'litps,_ quando a
_
pequena área

·av.aiana,. -passando por tremenda

�àr,rafund,'1, encontra o "cen.ter"
. _. .GlZair" b)!!;U _colocadtl. CabeCeia' pa

.

r� :a :,m,eta qm;nç;lo ;a,-opol·tunida
de se apresenta, coloGando Egon
rio lance. Q' arqueiro 'solt,'1 e con�

: segue tocar a bola que
.

volta a
•

DZIUr que, de �costas pára a meta

'ef,Eltua uma "bicicleta" quase per-
(

feita, indo. a bola bater no traves-
. e·_.caindo, transpôs a risca, baten
do em seguida em Mo_enda que
-realizou. infr,utiferamente, um úl.

.timo e desesperado esforço para

_ F·inalmente, em Rio do Sul, fo-·

Tam adversários Juventus e Figuei
rense que, como no ,turno, empa-

-

ta--rallp.. s�m abertura de. contagem,
lÚllfÍ'l reslJl<ltado, que foi considerado
como ;rE','3,bilitador para a equipe
'.da CapitaL

A CLASSIFICAÇÃO
Efetivada a quarta rodada- do

returno, a colocação dos concor

Tentes passou a ser a seguinte por

;P0ntos perdidos:
[.0 iuga;r - América, 3
'2.'0 'lugai" - .Pr-Óspera, 7

3:0 lug,'3,r - Juv-entlis, 10
4,0 luga-r � Caxfas, Ií
5 11llg8lr - Hercílio Luz, 14

.

6.0 luga.r - Avaí, 16
7.0 lugar - Internacional, 17
,8.0 lugar - Figueirense, Barro

so e Paysandu, 18

ri
,

I
I I

evitar que a bola penetrasse, conro
penetrou, Il,'1S redes,
Os itajaienses exultam com.' o

Jeito do seu comandante de afa
que, mas a .alegcía dos visitantes

. dlim pouco, pois, decorridos ·três

minutos,
.

o Avaí mesm:il1rwha.va.�r a
iLguailelade" ,<:1-travlés de Carlos . R9.
berto, CGl'N um rasteiro da esquer-
da no canto direito.

A0s 24 minutos, o Av:aí conso}!
da '0 triunfo, com Míckey marcan
do o 3'.0 depois de .servído pbr
França que fazia alguns seguiJ.d�s
entrara em substituição a Dailton .

O jogo passa a correr à feição
�

do Avaí que no entanto não eon-

'segue fzer perigar a meta contrã
ria, como a dar mostras de. �ue
o escore já o satisfaz. Mas altera- .

ções 'ocorrem, com Ozair Ju,q�Í'
nha. e Rogério, êste machucado; pa
ra entrar Chula, Antero e 'J(])ã;ó'
zinho, sendo que, na alter,aÇa�
avaiana, Joãozinho foi servir "rt�
extrerpa canhota, pa."sando .carl0.s.
'Roberto p'1ra o lugar .ie R0gélriQ;
AREITRAGEM; QUt..:fiROS E,·.·

RENDA
Gilberto Nahas, aÚXiliad_Noa-.',sp__'C:"".�l.t-;.•Oscar Jorge e Osmarino

me.nto, referiu o encontro eofu
acêrto e os conjuntos atua�'am .as;

. sim organizadOS: .

.

...

AVAI - Egon; Mirinho, Deod�
to, Moenda e Paulinho; Moacyr,
Rogério (Carlos Roberto) e CaTI0�
Roberto; . D,'1i1ton (França) Mi
ckey, Claudio e Joãozinho.
BARROSO - Eládio; Baldeeir,

J. Freitas, Mário José e Tenent�.;
Cláudio e' Adão; Hélio Ozaià'
(Chula), Sergio Mafra e Juquinha
(Antero).
Renda: 0'$ 1.153.00, considerada

fraca.

I

9.0 lugar - Ferroviário e PaI::
meiras, 21

10.0 lugar' - Carlos Renaux,' 2-8

PROXlMA RODADA

A próxima rodada, marcada pa.-.
ra o próximo domingo, consta dos'
seguintes jogos:
Em Tu1:larão - Hercílio Luz

.

x

Avaí

Nesta Capital - Figuetrense' . x

�arlos Renaux-
Em Joinville - Daxias x Juve

tus

Em Brusque - Paysandú x·Fer
roviário
Em Ita.jaí - Barroso x Próspera

ra

Em Lages - Internacional x A
mérica

l' �--- --'-'-�'-�-- --- -�---_

S ----------------.-- - _'__o ---"""!'- .- ""'""'i� !"_ -----�.-.-.--.--.- ._.u_ .. .� __ . ..

-'---l'
"

--

PBEUIHEIS IMISILIÁRIA LTDA,
\

,Rua d�s Ilhéus. 8 - sala 92
� :CHAVE D'OS BO�'S NEGÓCIOS
LOTEAJtENTO CAM·PINAS

Financiado em 24 meses sem juros
Terra é terra quem éomprar não erI:a

�. ,_:- o��__.___ :"_, ,._:-__
.

..,....,.;;. ._ .......
.

_
.. _._._-:::.... --"'_,... __ ..o......:...'_.-_-
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COMPRO LOTES - Pagamento à vista

Comnro lotes de terrenos em CoqueirQs, Prªill d� Me)!)

\"-i.' ou Itaauacu. Pagamento a vista. Dr. José' ='" fQfW 41·'3 ,.,..

,

rua Jerônimo Coelho, 343 - 29 andar TI(') hOl'áI'j� QQ��rçi:al,.

VENDE..SE '

Um pequeno prédio recém constrllido com áre� .(l�.
315 im2., em terreno com área de 374 m2 tendo .de fregte

17 metros, ótimo ponto para depósito, com 2 �par�llínen;
tr,.� Tratar à rua Bernardino Vaz, 29 - Estreito cenr

'",', ",

Pôsto de Baterias Grams.

I<,ANCHON,ETE
Motivo viagem. Tratar no' local, pua Max' Sçlill!lúnm;

Pôsto Petrobrás (antigo Pôsto 5) ou pele fORe ti61� ·cIsr.
/

Vânio.

VIAÇÃO
Partidas de FLORIANóPOLIS para:

BLUMENAU - Direto às 08,00 - 12,00 e 18 horas.'.
Via Tijucas, Itapem�, Camberiú e Ita�,' M .

06,00 . - 08,30 - 15,30 � 16,36 � 1'1�00 ('.

18,30 - 20,00 e 21,00.
.

"�',

JOINVILLE - Direto às 19,30 horas. " ,

.....
v •

�

Via Tijucas, Camboriú e ltajai, às 05,Oft ..-
05.30 - 07,00 - 09,00 _: 11;00 ':"_ 13;96 :'
13,30 - 14,30 � 16,30 e 1'1,00.

.

CURlTIBA '- As 05,00 - 07,QO - 11,00 - .l3,OO e t'I,QQ
horas. .

.

JAftAGUÁ - Via Corupá, São Bento, Rio' NegrlnllQ e.

Mafra, às 06,00 e 16,30, horas.
SAO FRANCISCO - As 19,30 ho,ras.

�
.

inn�W'

i- '.
. --

11'
.

DR. EUGÊNIO DOIN VIEla,

I
Secretário da Fazenda do Es,tado (l962-t9Ál4)
Inspetor Fiscal de Rendas Internas. (19651966)

'I
)"Iembro das Comissões de Economia e Fina�ÇctS

['
da C�lTIara Federal (1966-1968)

. r
ADVOGADO I;: ECONOMllT�

i' (Registros OAb-SC 1.261, CREP . ..." 'la; ÍiEGU6 1.

�II
li 12ti; CHC 0'739, CPF _ 006645709)

r �

I,.. �.", .. Eseritório de 1 \ dvocacia Especializada,..em. DI- "

REITO TRIBUTARIO: L Renda, IPI, ICM;, REc�i
t MACõT<.'S - DEFESAS - m;CURSOS.

..

i�: FU'"õES, TRANSFORMAÇÕES i E
,J

P!V�d� PI!;

'�:
I�MPRESAS.

I ! I{ua Dos Il.héus, 8 - Edifício AplUb ..,.- 89� co�, ªª:
i I Fone: 47-31 - Florianópollil ...,.- se
I [

__ , .":"". :.;",

. ESCOLIIHA SACY

JA.�'M DE JNFJ\NCIA. E PR••PRI....� ..-1
Matnculas abertas a partIr do d1a 19 do cop;ente

das 15,00 às 17,00 hs.
"

,

I

l
I�ício das aulas dia 2 de agôsto de 'Ti. Rua Àlves .

de Bnto, 36. '

. I
. �

cr=........lOii&iI>Wnn·
�-_.-- ..•-_ .•.. _. "-e .I!!'!'--, 1·

TRABALHA COM PLASTICOS? I

\lfÊNDE PLASTICOS?
então não pode desconhecer os preços e, u fàbu.'
loso estoque das

.

�OJAS SCHMIDT PLASTICOS ,

de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.
Plásticos e espumas para estofadores.
VAREJO E ATACADO

1J._�=eiro �_:a, 55 --

FI:_anópoUs._ �&L�"

tt���?!!���--

I"� AÇÕES
COMPRAMOS A VIST�

Fone 181 - Itajaí - Rua Tijucas, 14

c O R R E T-O RA
<I

COMPRAMOS
Fone 181 - Itajaí
Fone 81-90-11 - São Paulr.

..w -

.

- -

ry-- -� - .r.g:

FORNECEDORA DE
,tA·TERIAIS LTDA�

Representacoes, em Gel'al .e eonta P'r6pna, .

Gal. Liberato Bitencourt, 1.999 .,."., r;:strei.o ""'" C�,
Postal 821 - Fone 6693,

Materí:;tis de Construçã6, Taco�, Lambris, Pl,lnéis
em, �eral, Sacos de Papel, Sacos de Plástico!!, :t4l,lt:erial
Graflco, Recravadeiras parê;l latas rf;!dondas e baldes
Arquivo de aço, Prateleiras desmQntãv��s, :Plls,tll ��

I pensas, Carbonos e fitas de máquina. .

- -

I
'li'

li FCRMAL
II
li

R.

'.a.

WILMAI REMIICUE BECIEB
Tudo para sua construção

Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931

Oªixa rlástiem SWqn;ida 150mm x 200mm ao prêço de

Cr, 16,1lQ,

EMPRtSA DASANTO ANJO
GUARDA

.
Partidas de FL01U.l\N6POUS �ªJ'aj

P.6'f!,T0 ALEGRE - Carro leito, às, 2,1 hW'ªªt
04,30 'C' 07,00. - Q8,3(l ,,_ 14�QQ ..... 18,gQ -.:'

.

19,30 e 21,00 heras, "

.
.

IMBITUEA .,..:.. às 06,36, � 07,60 ....... iMQ ..... l�;QO -,l:,�O'
e '18,Od, .horas, '" í', . i' "

LA.GUNA - às 04,30 .,.- Cô,30 -ee- 16,OQ ".....; l�;QQ"":", 14�OO
".

;:_ 17,QO 18,00 - 19$0 e 2l,QlfhQ.l'ª!, •.
' ,

., TU�ARÃO _.às 04,30 - 07,0.0,.....,., 08,ao,.",.., HI,on 'I: �,(l0'
� 13,00 - 14,30 - 17,30 - 18,00';;';"'" i9;áo
21 00 - e 24,00 horas.

','
'

CR,IClUMA ...:.... às. 04,30 - 07,00 - 08,30 -<12,OQ � 14;30
'- 18,00 ..o....... 19,30 � �l,QO e 24,QQ ho.rM.'

ARA:BANOUA - às 04,30 - tl"J ,QQ ,.- OIq.O· ;".... t�,OO;""';'
, ',"

18,00 -- 19,30 e 21,00 fuOl'ªfl,
", .,

,.' "

. SOl\JlJ3RJQ _..!._ 04,30 =: 07,00 _. 08,3�. - l�,OO ;;:..,. \8,QO ..-

_ 1.9,30 e 21,00 horas.",
. ,

REUNIDAS S� A.'
.'

.

'RA1'SPORTES CO'LETIVOS�
A EMPRÊSl DE'INTEGRAÇA;Õ

_ CATAR_NENSE
,

.
.

êNIBUS, C.eID PARTlPAS, DIÁRIAS p� fiI.OIU�f'OL'!S
PARA : PõRTO ,UNIAO, passando ,. por .Balt1elir-ia de

Cambóriú - Itajaí·...:._ Piça.rras -",; llru;ri\' 'y�tha'
_:_ JO:INVILLE _:_ Vila Ilo:fla fran��a'= �P()
Alegré _; São Bent(> gtl SuJ ",- ltif} NegriWl�; �.

. Mafra �. Canoinhas e' Í'õRTO UNiÃO
�

,

às 19,30 horas
com CONEXÕES imediªt� par� ,pJ\J.,J\:tA�
CL,EVE;LÂNDIA - PATO BRANco, ...... FRAN·'

CISCO B�LTRAO f;! CAÇADOlt.

. PApA: S1\O MiGUEL DO e>:msm�, P3ssan"Q pOl'.;�(
neário de Camboriú � Itajaí � m;QMENAlJ �

}tio do Súl ....". Pouso Redondo � OH.titlbanaS �'
Cll,mpoS NOVQS - JOAÇABA - xanxefê'::'
X�ÚÍl - CHAPEe6 - Sãa Clll'los "..", Palmitos.
� Mbndaí e SÃO MrGU� De> OESTE
às 19,00 h0rllS. I

PARA: ''L'AGES passan'do' po� São' .Tare =-- Paihllea �
''', .

.' , .'
'';

Santo Amaro -'-:- �fredo Wàgner - Bolll' Jtetiro
= �ocaina do Sul e' LAGES
às &,00 - 13,00 e 21.QO ht:!:r<l�.

�.cÚlA r ÁNÍTAPOLIS e SA.NTA ItQ$.� D� UMA, �flS·
aa,nqo por São José .,..- P.lllhoça .,...". 8@tq AmIlI'O

. ,�' Rancho Queimado A ANITAPOl,.JS·
'.

M ],5;30 horas, menos aos do�gose
p:ESFAeHOS DE ENCOMEN1)AS PARA ! TQ.�·� ��.

, CATARINENSE - Marcelinp Raml,}$ ..:..,,' Gá�a
= Viadutos � Ereclüm e lr1li, JlO �,WlQ gq Rio
Granr,le do S�Jl; - Todo O $l!DO� p.M.i\..

NAENSE -= CUR�TIBA e SAQ PÀtrW.
.

ôNIBUS PARA; VIAGENS ESPEGIAIS E �Xm.jRspES.
VEND.f\.$-e INFORMAÇõES) Em 1l0S,ilª A�ê.l\��ª !tQdgviária
.. '

"

. ª AV. lIel'dlil} L�
.

T�E]fQNE 'J1'(.1,.

tiFo -
- -

;oo'�M�""""".c!Í!l'H·�"·iI
Ond.. _,.��!I! �Ço�!�!:!�. ;O.QOIlW II:.

Fr.equincl. Mpdul@.cJ, i
. (ProgralQaçio)' i

06,00 - AJ3ERTl,JRA
.

06;05 -' Vida Rúra) (Acaresc)
06,30 _: Alvorada Catarinense

0"1,05 - Rádio Notíçi,1!,S BRDE
-

fl,7,3l:j =- Música Popular Brasileira

08.00 - CORRESPONDENTE CIMO.
08,10 "':'" Pe'i:a o que . Qyizer
08,55 - REPÓRTtR ALFR:(ID

)
09,05 - Viva a Vi<la (Luiz A��ar)

" ,. 09,55 - Ràdio N:otícias �ItDfi
10,05 = ltADIO TEATRO ..,.- NC>V�A'
1Q,35 ..,... Só SUCESSC>S'
�OJ.iº =- P.AI�)JO NOTíCIAS :PIq>�
H,05 - Show dll Cigade
:12,00 - REPÓR1'Ij:� �FREP
12,10 - ALMOÇANDO C0M ��IeA
12,35 - :rE�DIGAO COMANDA' 6 �OR'f]!;
12,55 - f!ORRESPONDENTE CIMO

.

13;1(1 - GRANDE "FLA,CAM"

I 14,05 - SÓ SUCESSOS

14,M ".- RADIO NOT'l'CIAS BRDE

Hi,(,}li ",... l'esfile da Juventqde

�tJ"E)a .... ll4DIO 'rEATltO ':""'" Nt>�A.
16,35 - Só SUCESSOS

I' la.�p "'"" RÁD.IO. NOTfCIAS
BRDE·

.
, 17,05' -' Só SUCESSO,�

i 17,55 - ftEPÓR'lER \ AJaRED
\ 1'18,00 - () INSTANTE DA PREr.E,

18.10 - RESENHA INFORMATIVA
.

18,�5 _ VANGUARPA ��OR':l'IV.4
18.&,('1 ÇORRESPONDENTE GlMO
19.00 ,_ A VOZ DO BItASIL
26;05

.

...,.,.. fROJETO �VA
20,35 - () ESPORTE, EM R�Vi�T.(\
al,OO - CORRES,P0NQENTE C�'MQ
21,10 - MUSffiAMA
22,00 _ REPÕRTER ALFREP
2VO _, t-. NOI'f!!l f; NOSSA
�ª,O� ""T '('jLTIMAS MELODIAS

'.
23,30 � ENCERRAMENTP

r
!

O liSTADO, f.'lorl::lI1,jpol:s, terca-Ic.ra, 27 rle julho de 1971 - PlÍ!'.. 11

INFORMA

o Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fa

zenda iniciará, no próximo dia 19, uma operação fiscal, que

abrangerá todo o Estado, numa participação de ] 00 fiscais,
a fim de evitar a sonegação do impôsto de circulação de

me rcadorías,

BARBADA
Vende-se uma casa sito na Lagôa próximo a ponte

..

�,
.

P barbada mesmo" Informações Rua Aptonío GO'

'. �({ Sr .
Sardá

7êoMPANIIIA PIONEIRA DE 'IMÜ�I
,:Edital de Convocação

"

Pelo presente ficàm convidados os senhores, -adoniso
tas desta ernprêsa (em organização) a cbmparecer�m à

ássernbléia geral ordinária, a realizar-se' no Idfa: 20 de

agôsto próximo vindouro, às 10 horas, na sede, prov'isÇir-ia;
!>i.t(l, à R.ua Cap, Bittencourt Capanema, n. 4'8, nesta Cidade,
à fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do diil:

.19,- Aprovação de despesas realízadàs;' .

'

�9 -t-t. ��eição dos membros da diretoria, .P,ara o' exer- ,

et�iq (jI�. 1972/73.:'
.

-. '. .
,

.

39, - Eleição dos membros do conselho lisàl.i .

,
'

49. - Assuntos gerais de interêsse da .sooíedàde.' "

I�aruÍ, 21 de julho de 1�71.
-,

'.

�rtiJ;lh.o Bittencourt - Presidente.
s.,

OCA,SIÃO
Vende-se uma, cortina, (5 metros), cinza çlªrª" gao;n<

dine. _Tratar li. R. dos Ilhéus, 4' - apto. 202.
.

. ; VENDt-SE
; �

Vende-se .l,Ima .
Casa, de Alvenaria, dois pavimentos,

�ito. ª rua Crispim Mira, n. 56, Fundos, CO·U} as: �e�,\!iF\t�s
dependências; doi? quartos, sala de jantar cQnju�ª,�. ço,Íl1

, a, de, vüÜta,.. copa, cozinha, banheiro a côre,\j 'e lÍ.;reª qê, ser- ,

viç�. 'frªtar pelo, telefone 46\)2,......,.. Aceita-se fin,anciaij'ileu:t.Q

��l;;. çq!xa. Federal ou Estadual.

TERRENOS'
1 - Terreno com ZOO m2 no alfasto, prÓximo ao Cli.ilie

do Penhasco, preço Cr$ 13.000,00.
2 .,- Terreno com 420 m2 na Servidão Franzonl - •.,'

,

Agronômica - preço Cr$ 6.500,00.
Tratar à Rua Esteves Júnior, n. 1.

--�---_._---_.
__ .-._--

_.

',"
.

LAt;.oA DA CONCEIÇ�O tF·.nta das Álmllsl .ltê!\e dl

água .,- Energia elétrica - !\le;o -rio. � Fr�i:ite :p ...ra .

(l.

Mar. - 'ótima Praia. '.','

Entrad'l Cr$ 500.00 - 'Tr. 'l'irilrlent�s. Q - l� llogal
:..::_

Casa de Alvenaria estarlc, d� nOV;l c/7' I>�ça!l .: ,

Te,rreno. c/püm,ar medo 1':: x :H.5 mts. Perto Cam!.lU�
IJniver�Hárjo 600/0 financiadó " longo �razo." <rr .. Tir?'
��les. 9 ::._ 19 atidar.

.
.'.

� �-; .

SOCIEDA.DE "·rERMOÊ.LtTRICA-'. ·lJJ:· �

CAP.IVARI S. lt � SOTELCA�,
Inscrição llO CGC do Nr It. ,86;429.842
Assembleia

.

Geral Extraordinária ,,: : /

.

EDIT,AJ� Dt CONVOCACÃO"

Pelo presente ficam convidados os senhores acio,nis

tas desta $o.eiedade, a se reunirem em A.ssembléia Gera} .'

Extraordinária; no diá 02· de agôsto próximo, às 1,6;00
horas, na sede da 'Emprêsa, em Capivari _ele B.aixo, mún,i

cíp�o 'de Tubarão (SC), para tratarem da segui:nte .

ORDEM DO DIA

ii) - Deliberar súbre o Projeto de lncorpQI'ªeãQ' d�
Sociedade Termoelétrica de Capivari S. A. � SOTELGA

à Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. - ELETRQ

SUL, conforme exposição da Dire�oria sô\,>rc e as.$unt().
Tubarão, 13 de julho de 1971.

Eng9 Lírio Búrigo - Presidente.

. '. \
\

,

ESTADO DE SANTA CATAIDNA
POLíCIA MILITAR

� EDITAL DE TO/MADA DE PREÇOS
N. 006/71

De ordem do I Sr. Comandante Geral; t.or1lQ plÍNico
que esta Polícia Militar, fará realizar em l?eq Quartel Ge'
nel'al à Rua Visconde de Ouro Prêto, n. 101, nesta. éª
pital, dia 30 d� julho de 1971, às 16,00' hora$, TO�.I\!)A
PE PREÇOS em epígrafe, para aquisição de FARPA-
�f.N'J'e>s.

'
".

Os interessados podetãe opter maiore,s inf!>rmªçQ�:h
jFllltruções, especificações e outros elementoª nec�$$ári9�
ílO perfeito conhecimento do· objeto da presente lic�tação,
junto à 4a. Seção do> Estado Maior da POlÍciª Mil�t!l-l't

Quartel General em Florianópolis, 16. ge jqlhQ <le 1971.
-

Francisco Antônio da Silva; Corónel Chei� !la �� EM q

, E;$TADO DE SANTA CATARINA'
$,§CRE;TARIA DOS TRANSPORTE$" §.. º���,$
PEPARTAMENTO AUTôNOMO DI; j;PlFlÇ�çõ,ª$
T()MAP�� DE PREÇOS NS. OJj71, OYT1 ti 03/71

A V I S,O
O Departamento Autônomo de Ediftçª�ões tor�1t p'!i

bl�,;o., para conhecimento dos interessadÔ§, -gue s� ªcli�ip
8'Q<ll'tas as Tomadas de Preços ns. 0l/71, ou'h e �rtl,
pa.PU a eon,struçã() ·de obras civis, e par� compra !l ��.
lacã� de equipamento de. cozinha' e lavanderia, até as

16,.OQ hor!!;; qo� dias 9, 10 e 1l de agôsto. de 19711 f�flP��
tlv!!mel,'lte.

"

Os l,!:qitªis, bem come qqªisquer e�a:rec4l1e:@.tQS, '. WJ'
del'ãe �er obtidos 11<\ sede do Departamento Auwnom.!) 'g�
Ecllfi?aoôes, PO +09 andar 40 Edifício .q,a;; lliretQWil.:i, �
Rqª Tellente Silve�ra, em Florianópolis, ele 2a. ª 6\1. feira.
no hf;lrátio das 14,00 às 18,00 hOras.

•
'

, .'

Florianópolis, em 23 de julho de 1971.,
Eng9 Hélio' CoMa - Diretor Geral.

INSTITUTO �JACION1L DE
PB�V'DÊH(:t' �nClJ\,L

.

SaRla' Cai�.rin�.
C'oordenaçãa de Arre.cadação e

Fiscalização
.

"

.4VI�() ÀS EMPRESAS E éONTRIBUINTES

1,. Em .decorrência da Lei' Complementar n, 11, de

:;l�e05�J.i\ publicada no; Diári� i Oficial h. 98, de 26-05·71,

,av�sa:mQ$. às emprêsas .e contribuintes que, a ,Partir de

OlQ7,71-dev€ríio observar o seguinte:
'.1 , ,a} Q percentual de contribuição devido ao, EuNRU

·

RA.L, . eªlcul'adQ
.

sôbre o \ralor' comercial dos 'p.rodútos
_ ·rlli'uis,'.pussou a 1% (um por

t cento) jiara 2% (dois pOI"
·

cento), estando obrigados a' tal recolhimento os adquíren
.

",
.. tes, ceasígnatârios ou' cooperativas que

\ ficam sub-roga

dos, para êsse fim, em todas as obrigações do pródu�or;
',lJein eéIDO êste "(produtor), quando jndustrializar seus. pro

· dtlj.·o{�u .vendê-los, no varejo, diretamente ao consumidor:
-('�. b)' à.eêrÍtribuição de 'que trata o art. 39 do Decreto-

leI" n. ,Li46; de 31-12-70, foi elevada para 2,6% (dois e

�éis �d:écimos .por cento), cabe�do 2,4% (dois' e., quatro

décimos por 'cento) do' FUNRURAL � J

0',2% {dois décimos

W.r' 'd..�,fttÇl)· 3,0 INCRA."
" .

.

2� Assim, em face do que dispõe a letra :"b" dêste

9"\$,0; a· Úi'�a' ,{nica de que trata. <> art. 3ci do Decreto .n:

6Q�466, .Qfl 14-03-67, a ser aplicada no Campo "A" (código

'IQ1") d.a. Guia de Recolhinlento de' Contribuiçõés (GR)

'pasSQU" p'ura 28% (vinte e .oito por cento), a parlír de

o-i.,Q7�·h,J ressalvadas aS isenções' previstas. em legislação

própria. _- -

'.
.

.

.

'

, 3; Quaisquer dúvidas serão dirigidas pela' CQordena
çliu de Arrecadação e Fiscalização, nesta Capital; e 'pelos
&;tores ;de' Arrecadação ju�to às Agências; ri,o interioJi.

Florian6í.>011s, 20 d�' julho de 1971 '.' :.

Ney Walmor Hubener - Coordenador'de . Ariec�da�
ç�o .

e :F��áu�ação.
· {:<'2 �.�,:._------

,
.

CJ,SA - VENDE-SE'
yeilde.:se uma boa casa.,a· Rua Bocaiúva', h. W5 (de·

f:rçnte ao C3.mpo da Liga) e terreno cem fundQ!> pa'l'!J
Av�nHla 'Beirà�Mar Norte.' Vê!' e tratar, diaria�ente, po
mesrp.(;} �nder�ço. Preço de

.. ocasião.
.'

.

. I

ADVOGADO

"

I ·1}V�A: 1V" pE NOVE'\/fRIi(1 .504
F0J'it':·22-0O'79 C,P.F.' 0052Q19fi9

P,llln;.enau .

s�l�. 101

..

-
..

-.. _.'-.�-"_._:_-,,---- '",-, ,-·----...,...·-;-- ...�r..:.�,-·-·- .. ···

'1 T EN Ç'ÃJl
C:as� de ver,aneio ;endé-se'uma com 140'. 1ll�, garagem

p'Rl'l:' carros. uma chliri.-ascari; partic�iar n�s' fundos, 'ter-.
ré�o �e'�indo 1c4 x 35( P: �ita. �. Avenida B�lneária, em

.

C:anusV'IelTas, perto do, Hotel. Dlstando 60. lJl. cj.a,' pr�Çl.
Preço de 1!.-:!2sião, por� menos, do valor real. Tratar .com
sr.' Sarda, rua Antônio Gome�, 86 � Estreito, ou recado

pSI'a ê�te JornaL
. . .

ESCRIT�lun 'Q�.. �,D'OC,AClA
'.

DR· �Vn.Ásnl C!\ON'
VII. ROBERTO GONZAGA SAMPAIO·

Sot
.

E\lciid,es Bagatoli
Inses. QAB-se Ns. 0165 - 0990 - 0146

ÇPFs 007896239 - 018282079
Rua Trajano, 12 - Conjunto 9

Alugam·s" duas salas conjugadas e uma sala pequena,
$eparpr;.la, em ponto central, de frente, 19 andar. All.lgqéJ
tnÓ.,.l:;co. Vêr e tratar com Dr, Agamenon, Travessa R.at�
cUl, �. esquina Rua João Pinte, em frente Hotel Royal.

Ministério da Educação e Cultura

Univel'sidade Federal de Santa Catarina

REITORIA

Depar.tamento de Engenharia e Arquitetura
Divisão Administrativa

COMUNICAÇÃO
De ordem superior torno pli,blico que se acha aber.

to, até o dia 15 de agôsto de corrente ano, no Departa.
mento de Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitori� de

�l.anejamento da Universidade Federal de Santa Catari

na, !lO C'onjunto UniverSitário da Trindade, Edital de TQ·
mada de Preços, para o fornecimento de 1 (um) eleV!ldor
devidamente instal,;l.do" destinado ao prédio do PavUMo
de Adminisif''lção desta Universidade.

M�orés esclarecimentos' 'floderão ser· prestados' nf)
-Depart�mento de EngenhaJ.'ia e Arquitetura, no' enderê·
çá acima referido, no horário das 12:00 às 16:00 béras.

'Floriapópolis, 21 de julho de 1971.
.'

.

Ass. Álvaro Henrique de Campos Lobo

Diretor

RPunVIÁR1A ,"XPR�SSO
BIUSQUEISE S. A.
Partidas lia FLORIANóPOLIS para:

�LUMENAU "...... Direto às ,'15,00 e 17,30 horas.
Viá Tijuc�s, Pôrto Belo, Itapema,. Càmboti6
e Itajaí, à� 07,30,":_ 10,00 - 11,30 ...:... 13,01) �
18,00 hOfas.

BRU� - Via Tijucas,. Canelinha, São Joã.o Batista e.

Nova Trenta, às 07,00 - 13,00 e 18,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

,

MULLEI·•.FILIOI�·.a1erW .ti.

�Ção .'�m· 'getll
Fones: 6201 - �25 - 6358, e 2352

._
',,'Tdfua � is'll�'h�s do dia ai� no,' p�enário da iAsseníhréia :LepIIFC. ,i�·tivâ,: a' nova'·'d1tetoria da Assocía-"

,ç.ão ,,'cáta'riRem'é de Medicina.' No
.,mesfuo I dia será" ��l.izaâo um [an
.tar

.

no : Lira Tenis Clube.

• Sul vai ter
nova grande
indústria

":" :'
A possibilidade de se· ímplantar O Governador Calombo' Sàll�s co-'

em Criciuma a maior indústria .suí- memorou a passagem do dia do Cb-.
nícola foi anunciada pelo r

, Seeretá- lorió . e Motorista junto aos profissio.
rio Glauco Olinger, adiantandn que nais- da; Classe, empreendendo. visita·
já estão em andamento os conta. �l�s

. municípios de indáial .e J��aguá'
tos entre o representante do grupo do' Su],« onde. as populações locais'.. :trl-
implantador de um nôvo sistema de :bntar.am expressivas ·homenage�s ,: '.ao.
criação de suínos e o Frigorífico Ghbfe do' Executivo: 0; principal mo-.
Sul Catarinense S.A. Segundo. os tivo.. da viagem realizada .no fimcde.
entendimentos, cada um dos .grupos se):TIana .foi .:a: assinatura .da mensagem :

participará do empreendimentó com encaminhada 'à Assembléia Legislativa : ;'Q, ..Chef� do :Executivoi �companha.
50% do 'investimento globa�,' e;ti. jtirt�amentc -com 'o projeto de -lei

'

que
'

4.�,./d� P�4neii.a .pamá do; Estado, Sra.
mado, inicialmente, em 210,mil dó-. cria o Fundo Agrop�UI{ri�. 'S"gl,indo Dayse- Wero.er. Salles, presidiu ,as .so-
lares. Dos recursos totais, '2Q% se.' " êsse .':doclirrlento;. 'o

.

fu�do
.

'propiCiará l�n'j'(dà:deir'd�' üiaugJração da XIH Ex-
rão aplicados "pelos doís .'grIl:P�S :'., ,lt0.s ,:produtb:Fes ruraiS.: meios plji� o . ��i�.�� :·IP.��st�lil de l��a�á d� .Sul,
componentes da sociedade e OS rés-�,.

. áÚ�éIitoi: da :"rentabiiid�de', ,estii�l1.itatidb pr�aid'lI,S qe missa .oampal no ..pávi-
t t 8001.

-' ,,' �; prOdução\ 'e � .produtividade, ,A I�i· lhão;:: ha��énto; .do' pavilhão' 'nado.an es 10 serao. assegurados. �.l!,,' '';'.·re'·'ve:.:.'a'. :'.qp' I'l'ca""a�'o': :d'e" ,', C·'[..... 1,.'.:563'.000'"
"

'00' .. r , "
•

'" • . .'; , • , •
•

.t< ü:r � � 'i!a1; e de;' ,pàlavta -.90'. 'Prefeito" .HaÍIs

BaoncpoladnOo BcornsaSllS·.Lte na. "instalal'a-o·· ·d'··:·e'..
.

... ·.:.soba��o:.,:�.. :p:.�aa·.-...:g··',.'.·amio�nt·.�·o';�?�.;d··e�.··.,bsf.. ,.·:·.íedt,les�.Q.�"·"·':'·"".cod;�r.rtient··la.;.;�.'osOs., '

..

'.'

Girh'atdt ·Meye{··e· do Sr. EgoÍl- Silva.
.

'$' •
.

v
.' Ap�s �à:::'ina�g'Ji:a9lo,·r a �mitiv;r: �go.

dez unidades reprodJ.!,t6ras.· 'de: .�ti{:
.'. t�rt�'li�n��s: �:,.)�,f;ó.s)iue- illC�êirém" w- ." ..'yetriàin�nial vísiÍou,' os .·Ti. stanctS' da

. .. _ ,
. . ;15�::;�

i

emp!,es.t!mGi��:: cqnifaídos' :
;P�'1.1l . . pÍostrJ, :�ítibind�· PS::prod�iós'd� úidús,nos, vIsando atmgrr uma produçao , .... i' ,'. �:. d" .,.,' ".:.. ·C. "', " ". .... < _, .. ' ,-,' .... • "..

• " "

���:�s�:n�:�:U� =:o:e:������; : :.: }���;;��;'�a;"��;����'��j�:' : e ,.:: � ���n��:::�.:�·�::;:n:�d�; ��d1..milhões anuais para a F,risuica.:' .. ,.:< ':'.. :
,,' ,.'

.

>., ,y" o< ,', �,��Ues...coilCedeu audíê.np'as ,às' di •

��:!���d�al��,ae�ri!��:O� d:s,,����i'..:'::�';,::;\��i[.:[>�:�ri:�;':�.�:!:.:. .

.. , .... ;i����'�i�:::a:?�tO��::� :��:�::
i,.

terão- cinco pavimentos e,· ser�o. \�Q;.
.
,:A:p'�s :.<1-." �n,;;�ça? �:a_s.e .<?bJ;'l:Is, d� .��s.,

'. : 4eU':�a . ip��guraçãó" lia, nova 'cábÚlé te.'
bertas com plástico . inflável. '

.. ',(%: ..ú. J .. !�Çã.(?_; 1,,9..poyo.· 'p�ed!q ,d� . Pr�f�.t�1.1l kf6lúca i dá . cótellé�' . UUunarido': sua
animais serão distribufd�s de f�r-. ,.,t1-U�.él�a,.t ;-de . lildà!al;' a 'cOinItiva ii�, visita! à' :.Jãijl�uá.·· ;db:'�ri' o . théf�::'" do
ma que os· máis iiovo�: fiquem: fÚs., '. �éfiHuiien'taI .�. cômpostá .Por Secre- ·.i�:xeCuiiVo 'asmnou a: �tisagcin qqe. co'; ." ..

talados nos andares de .. tiaixoi m�- .; .:'" j�riôs : .•<Íé' Estàdo..� Deputad�s Esta.
. (:a,miirli� a'AL' o. pro;etq: de, ler .crian.

dando de _acomodação ao atiJ?gir 'de-, ��iris �.::..:. :visitóu li cã.mata:� d.e' 'v�tea. .

.
d� ;�, ..�Jroo ��Q.

.

terminada idade. Quando attng.irem .....
" .. , .,

. .

-"
,

.... ,... .".".

o último pavimento, estarão
.• prtnl'

.

�..

' i

tos para serem transportados .para
os frigoríficos.

dores �,:�. Pôst�· Agr�p�cuário. ,O ád.
vernador, Colombo Salles 'recebeu vá
ines . �emoriais de reinvidíoação' da
-cómunídade local, . qpe : encaminhou

, aos. seus . assessores para exames den
.

't�o : do P�ojetP' .Cátarinense: -de Desen.
vbj�t;neri.to.

.

:- .. :.;i�.'�·,:.�..: .�: �;".:• ..;,.=.. !.:.: , ,. �'•...�.;.. _ 4 " O"
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Idvogada .. ·Yê'·,el'Plnítes
lia. ,;�·e;tesií,·· :i_rili'ca

A filial de Santa Catátina: .ij.� .. :' 0 '�dvdkãdo: waitét. f'ràlÍ.ci��. 'da'
Ca.ix.a Econômica F�deral inontôu. .�ilya,:,,:defe�oj 'do� 'suplent� de 'ven!a-
u� "Centrar de fnformaçõ'es" :pii:�

.

<for.·que. pretend!;fu: '�. extlnçâe' dos' .-

ra li" �star. esclarecimentos sôbre>â' 'mq.�a
..�.it... d.'J::.:.'��.·e.·.lli.>i:.·hn.·)·�la,�r. l�.'a: r�:Tà"implCllitação do Programá. de Jnte� t' .....

graç&o .Social
. _:_ pis.' Essa .:Cértt�,àl ,

o
. C()I;ites!açãé, na. "lição decl;iz.:atÓpl\ . 'de

.

'; Co.m� téferenciá' ,às '. p�lin1jha:res ar�
é Íf1t�grada por quairo' funci6itã- '�Xt.ili��0:·iÍe mandatos que tninsÜa :na' güídas·.'Pelos advogados das .vereado·
rios, que est.�o reJ�tuanQ.o. yisitâs.:\�Ô ,'�. VU[�,:da' .Fazenda Pública, Réfuta .'. às i�s .+-'�i�P.édi:m:hto do.s adv6gados dos
interior ,do EstAdo,. prestando: t&ías �ntt:à;ráz&� . 'of�r�.c�<;las pela d�fbsa állt(;ll;es, inépcia: da iniCial..e contradi-
as inform'ações" às emprê�ll.s:i·: es�A· .

'd9� ::y�téado��s ··titulares, assevé�ando çªJ.;t�trei' (;) ',pedidb ,e li," causa �t(lndi
tórios de toníabilidade e oútr,ó�' "iIl�' .

. . ��e J?51Iltês: :de'1�i��dá> em seu.: ��t�. :.;:c: ,:dê'clarQato,;;�dvogado, .w�lter. Fran�
teressados no PIS. ' '.<.. • '� ',;;\' ", ��fi ,.::n��o,: ,à. :;���;st�çã.o, lábo{ll' :.·te�: '.:.:�.S,!:.:�:�.=.•. '.���.',l.X�.·::�.·�.u�eii, :�.:. j�.k.�!.•..�.'�;�O.·�.;;.i.·�
A .. 'Central de. Jnfurmaçõ;�<,;;I� , .;:.:� ��:{:�fi���:��:��i��t�;,·· �;':�t;;úif6�:�. .

" ��t�tLy.a7 de '.0fiíS�ár. a'mat.châ ilol'mal
diu 'o Estado em

.

qüaü'o
.

regiõê"':; �.;. ';' ��.':
.

:,BJle� ,\'9,!,[;p.ilt*,>riá'i;ib , muniCipal '�pio>.
. ;db:::p�oé'i�s�6,:,j:�(Üciá.11Í&. : ; .• � . ;'" �.:.

'

...

" ,; /.
s'egundo' o :Sr:·· Armahdo "d'i�,\i;: '. �i'0; '.. " .";��S�teait�t'-e}e��i!�r··�bri :.rii�ndit.·

,., ,
.:.'

.•'.':..,·.::�.o-.a"":"":"'·'·':'�'g.:.·.:-""'.:·.,:�..:,o,,:�.'..
:
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..

v' .. ��u ,

ainda não estavam.inteiractos,.· d�' ,ó��a.l.ista 'se oQõe .a: marmórea. verda·

processo. ;Esclaréceu �ue' muitÓs ��;' ,�xprêssa ' no:. a�tigo'
.

·6,' p<i,tágtiafo te,ráriQ e iur:idic�" pàra�)!sta�eleeér con-
- " '. .

li 'e t M .

"S' 1
'.' ., fusão:� !enreda�"·o Júlgádortêm prol;llemas' quanto ao .tipó ,'de P�:?:'"a .. �t:.a:, agna:. a:o.� :ex: '. '., . ',... .. '

;
<.

recolhimento e sôbre o que' êle i� �7oes.. prevlstas nesta. Consh�lllçao, e j
.

. ".
"

cide',. yedado a qualqti«.r dos Podêres dele: . .. são ',as' alltoridades ; constituídas
�al� ,atribuições; quem for investido na do.p�í� � aJunto� - des'de a Consul-
funçãQ ,de um dêles não poderá exer- torl.á Oer";i, cOm trállsito do DASP,
ce.r'· o outro". Logo, um

.
funcionário Ministério do Interior,' até o Judidá-

�ú�Üco. municipa1 jamais poderá exer- rid, todos uní�senos em afirm�r' que
4r sirriult�neamente

.

o lllandato' de .quaJ:l<;lo .

o màndato de. ve�eador. é re-

��read0r,
.

.

munerado, não: é permitido acumulá-lo

RefeIih<!o�se a. um 'parecer que' ins. com cargo' publico. E, se acu�ula, a
.

ttul.· ii 'contestação, d� autoria do Pro- lei.' 'simplesm�nte �xtingu� o' IIl.andato
.

'curádor Geral da Rt;pública. Sr. Vol. e n;voga o' supíeót�".
.'

.hei COnãÇO de Oliveira, dis.se o. adv'o·
'

.. ,., ....

'gadó- . que àquela' autqridáde, na quali: Ó M1!:IUTO '

dà4e 'd�' membro
� do Mi�i�tério' PÓbli... . ".

ro. iienetal, "não tem atribU:i� de
. Ehtrando no mérito' da . questão,

'residir em juízo· ou .�xpeair Pllrecóres,. adiu o ad�ogadó em. slla /'

réPlica â
s'enao n� Justiça FeÚral 'óu Eleitoral, cóntestàç&ó, que <> decreto federai nO
'1Í9S p�ectSsos'�m q�e' '�p�seI?-tÍi' a 101, deé1967; é aplicável nos têrrilos
Uniãol dq .artigo .(;(; da 'Lei Orgânica, a qual
.' ÁfiÍrriou' o - s�: Walter Ftán�s� da: diz. expressamente: "a extinção e cas-

Silva, que õ retltesentante ' 'da
.

't_i.nião Sllção .

dé jnartdãto dê vereador, dar'"não �odi! utiliiar-se'; d�
.

80\[' J �levado se-á. na' forma' e"stabelecida nos arti-
çargo pa�a;· etn nome' dêk, expedir gÓll 152 e 153; seus parágrafos e Ítens
copceitos jufídici>�, mormente' no .pré.. d� p��'nt� lei e .rol legislação fedem)
s.erite cà�, em 'qtle: há ,proli.un�iamei1. �rti�énte. Ó :al�did0 Úcreto .federal

. to cÍo COnSultor Geral da República, '�and� oobvoca�. os s'tÍpléntes' no caso.
Romeu de Almeida, em que e�1a 'auto- de

.

eitiÍlçãô de mandàtô nó' seu' artigo
'fi.dade..externa sua posição com' refe. ·íf §. ·t9.' ,.

'

têilcia aO mandato de Vereador, .con-.

'

."'tJohtestandô,· por isso, a alegada'.
chiiíldo qúe '''0 funcionárjo, .se afaste coú�d�ção. énfre o Pedido e a causa

do seu cargo efetiv� co� ,prejuízo petendi, alitiJià 'os advogâdos dos su,

dos, v�hcimentos e' vantagens, enquanto ..plen·��: "Se à .Constitulção Estadual
�cfbér retribuição decocre�te do .man. sÔmen't� tratou, rio arti�o' 46 §' 29,' da
dato".

.,.

çÓ�voéação de suplerttés' DO caso do
, i' Ati :ln 'S W lt Frah'

.

d
.

vãg� ezti ,:irturle de mode, I-enúncia)1 ." r: a o r. a 'er CISCO lA
,

Silvá: ou investidura nà' função de Ministro.

- Est� o Pr�curaQ.br 'Volnei Cal. '16' Secrelârio de Eshidci, Ílãó quer dizer
laçQ Qe Oliveira poilsando em seara qtié revogôu' ó artigó 8 § IOdo de·

..

a'lheia e dev�ria, d-áta vetrltl, se reco-
.

crét6·i�i i'ede·ral· n'? 201,' que t�ta da
lher .ao silênc.io, 'face � pronnhciame'n. . CQilVoc'aç�o do suplente DO caso de
'to ��l�erioT, dô lnl �rPf\*·12i ofi ial da

.

eXtinç'fio �e' nHlnciÍltil do ,ti(1l1ar.

Caixa
.

criá:
'

•.

central para
in10rmações

léi:' em, �,lti,e d,�� União, ,'COIisultor' Gé-
1-ar' ({â" 1tep'úbtica :R��eu de" ·Aimeid�,
: .• "'�,é'"

�-
"

:. , _.'.:' ,'.
1

_

• '._:
• - \�!

f���'

Infor�üu que 'muito embora a

Caixa Econômica disponha de' apro
ximadamente· um ano para' implail·
tar O' 1:'1S espera' concluir o· ;tral?a·
lho de implãntação até o fim' do

.
.

:"
'

cortente exercíciO'.

CONSULTAS

A Central de Informações sô'Ql-e
o PIS, tem sua sede em, F:lorianó.·
polis. Os intereSsados podérão ,diri.
gü'cs.e peS$óahpeIite ou·' pOr .escritO,
à Caixa 'Econômica' :E'eMral;' que te
rão todos os esclarec�entbs' n�

.... .

sários.
.' ,

Preso:s·. dois:
..

viciados
em drogas

......'.

Encüntram·se recolhidos, à Casá
de Detenção os viciados em drogas
Lúcio Geraldo d'Ávila e Datci Pe-
reira, o priqleiro residente né Es
treito e o segundO' em CáPoei�s.
Geraldo foi prêso eIn flagrante no

final da se��na Pel�, agent� Vil·
mar Domingüs c Darci, pelos age!;.
te,; J]f-!'i\' rlb, A'l'�O, J'lney' e EJó.i.

Motorista
atropela
e se evade

""""' '

A polícia continua procurando o

motorista do Volkswagen que atroo

pelou o pintor Zalmiro Manoel 'I'ei
xeira domingo à noite em Barrei
l'OS. O acidente ocorreu por volta
das 19 horas, tendo a autor do aci-.
dente se avadido do local com seu

Volks' de cor branca. A vítima foi

, ;,
socorrida por populares que a con

duziram ao Hospital de Caridade,
onde se encontra internada,

. mSPARO ACIDENTAL

,Hamilton da Silva disparou aci
dentalmsnta seu' revólver centra
seu irmão, '0 pedreiro Irineu da Silo
va: O. fato ocorreu ontem à tarde
no muníeípío de Palhoça; próximo
à" entrada da Bàrra do Aririú,
quando Hamilton vendia sua arma

fi Nicolau Lopes. A bala atingiu o
.

braço' direito do pedreiro, que foi
... conduzido ao Hospital Celso Ra·
.. ·mos.

EmpJacamento
inicia com

-

nõvo nUlRero
� o Departamento Estadual de
'Í'l:ânsito está alertando os proprie·'
tãrios de veículos cuja placas ter·
miriam éom o algarísmo sete que,

" Q. prazb para emplacáinento e li
eencíamento se encerra no próxi·
mo' sábado. Lembra o Detran que

a. partir de ;:;egunda feira, será ini·
Ciado o emplacamento dos veículos
com placas terminadas em oito.

Gado alemão
distribuido'
em S. Catarina

.

A Secretaria da Agricultura jil
distribuiu em quatro zonas - Oes·

te} Vale do Itajaí; Sul' do Estad_9 e

Grande. Florianópolis - o gadp da

Ràç.a' . Fleckwie, importado da Ale·
ni.a�h::t, A informação do Secretá·

<.;� 'ri�', :Glauc:� Olinger �ádianta que os;",,', '�niiúaiS destinado's às fazendas da,-
Grande Florianópolis e da orla li·

.

torânea permanecerão por'alguns
dias no Centro 'Prático de Treina·
m�nto da Acaresc.

.

Êsse gado possibílitará ao peque.
no e médio .produtor flú;ai uma

nova perspectiva economlCa na'
produção de leite e a' .condição de'
poder c�loçar uma Çlu duas cabeças'
anualmente no mercado, ensejando
a 'elevação da renda' dessa classe

"

de produtore's, A importação dêsses
animais obteve grande êxito,' 'COm'
prov<!�o pela aceitação do gado po�
parte dos criadores. Novos pedidos
começaTam a ser recebidos Para
nova importação, tendo (!m vísta o

interêsse dos criadores em desen-.

','

volver a Raça �leckwie.

Crédito' rural'>
leva diretor
doBDE ao Df
O

.

Sr. Erasmo Spoganicz, diretor
do' Banco do Estado, assinüu on

tern .

em Brasília contrato entre o

BDE e O' Banco Central, visando a.
liberação de

.

recursos para apliea·
ção em crédito rural em Santa Ca·

ta;tina, I
O �DE, solicitou ao BC um

crédito de Cr$ 20.300 milhões, �tra·
vés do programa do Banco Intera
mP.i'icano ele De�{'n'Voh}iU1ento

'

Fiscalização faz linha
dura em

»Ó»

FlotianópOlis
O diretor do Departamento de Fis

calização da Fazenda, Sr. Lauvir Bar

cellos, declarou que a 'operação a ser

desencadeada a partir do dia lOna
região da Grande Florianópolis, com

a participação de aproximadamente
100 fiscais, foi motivada pelo exame

do comportamento da .receita tributá
ria, quando se verificou sérias discre
'pâncias entre os diversos itens quo
compõem a arrecadação.,
- Os estudos - prosseguiu _:_ le-'

varam à conclusão da necessidade' de
se intensificar os trabafhos fiscais em

determinadas áreas regionais,' Tal'
conclusão encontra, ainda, amparo na

verificação da existência de um' ele
vado percentual de contribuintes que,

. ao fim de cada quinzena, entrega às

exatoli�s guias negativas de recolhi
mento do Impôsto de Circulação . de
Mercadorias.

Declarou o Sr. .

. LauVir BarceÍlos.
que o Departamento d� F(scalizáçãó,

, procurando enfrentar o ,problema,! de
\idiu, "com ampla' cobertura: do SecI'e
tário Sérgio Uchôa, implantar um :nô
vo método de trabalho fiscal, mais
,complexo e profundo, de sorte a res

gUUlrdar o erário estadual contra os

baixos índices que se vêm verificando
em alguns ramos de atividades 'sujei
tas à incidência do ICM".

A- OPERAÇÃO
. �VJ

O desencadeamento da 'opera�ão
fiscal a partir do dia 19 de agôsto n�
área. da Grande Florianópolis foi anuj,
ciada em nota oficial da Secretaria d�
Fazenda divulgada na manhã de on,
tem:

Segundo a nota, em face de decisão,
os contribuintes deverão ter em . seu
estabelecimento, em ordem todos' Ol
livros e documentos necessários à per
feita verificação das operações l'e�ii,
zadas,
Afirma que, "será exercida fiscaliza.

ção mlnudente sôbre o contrôle físico
da mercadoria livros de Caixa e Con,
tas-Correntes, apuração de' despes\ls
realizadas 'e comprovação da le1.%'

, midade dos créditos".

Declara ainda a nota dizendo que
"haver.á prioridade fiscalizadora sôbre
os estabelecimentos que, de acôrdo
com lévantamento procedido DO" Ca,

dastro de contribuintes, apresentaram
guias negàtivas, deixaram de recolher
o ICM quinzenal, possuírem créditos
fiscais elevados e, também, aquêles
cujos recolhimentos não condizem
com o movimento apresentado".
Finaliza alertando que dentro em

breve ·i operação deverá atingir outras
regiões do Estado.

Jae mostra Ustinov com
,

'

direçã1flle
i

Zi�mbinski
Vivendo em Cima ,da Árvol'e, co

média de Peter Ustinov, será en

cellqda hoje,' amailhã e qUinta·feu·a
no Teatro Alvaro de Carvalho pela.
Companhia de Ziembinsky. O espe·
táculo . é promovido pelo Departa.
mento de Cultura do Estado, com
a estréia em ,bene!ício das ahmas
do Ginásio de Aplicação da Uni·
versidade Fe·deral.

No elenco, de Vivendo em. Cima
da Árvore, além de ZiembiIi.sky, que
também a dirige, estão Dtise
Naccarat( Maria RoSa Ca,rvalho,
Reinaldo CotÍa Braga" Isabel Syl
via, Álvim Barbosa, Roberto Louza·
da e Sérgio de Oliveira. Com a en

cenação dessa peça Ziembinsky es-

tá comorandü seu, 30'?' aniversário
de atividades teatrais no BrasiL
A peça trata de um militar refÓr·

mado que prefére aceitar o desafio
de um nôvo sistema. de valores pro·
postos pela rebeldia da nova gera'
ção

.

a gozar as delícias de uma

aposentadoria bem remunerada.

DOM CASMURRO

Após a apresentação de Vivendo
em Cima-da Árvore a Companhia de

Ziembinsky encenará no Teatro' AI·
varo de Carvalho Dom Casmurro,
peça adapatada do ron'i'ance de Ma·
chado. de Assis.
Dom Casmurro será apresentada

,'nesta Capital em' estréia nácional.

'TELEFONES
Compraos� telefones centro e Estreito. Informações: 2525 e 3060

o Sr. Santiago.

[�F�CULDÃOtfDE SERviço SOCIAL DE SANTAl
C.ATÁB1NA, �gregada à UNIVERSWADE' I
FEDEBAL DE SANTA CATARINA

"I;
".

t I EDITAL N.o 15/71
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" r I, "

t . /be ,·orq.em da Senhora piretora, Pl'ofessôra Ohna A�uino
: : Casses, estarão. abertas na Secretaria desta Faculdade, (l rua VlCtor

.

Konder n.o 53,.no .dial 9 de agôst0, das 9 às 18 horas, as matríc�
ao CtVso de Serviço SocJaL

.

O requerimento de 'inscrição deverá ser ",instruido .

. seguintes documentos:
At�tado de �anidade física e' :ql.ental.
Atestado ,de boa conduta,:
2 fotografias 2 x 2

prova de pagamento da taxa de matri.'cula� ,

.

As aulas do Curso de Serviço Social serão ministradas <ilià�

r�amente, no período matutino:
Outros esclarecimentos :poderão .

ser prestados, pela Sedre�
taria da Faculdade .ou pelo telefone 3276.

Secretaria da Faculdade de Serviço Social de Santa Catarina, ,

�os Vinte e três dias do mês de julho 'de 1971.
Noemia M'ària Schmidt � Secretária

Olga Aquino casses - Di;retora
,j
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