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a TEIIPO

LAGUNA

-

A Associação de Municípios Ida Região de Laguna - Amu

rel - realizou ontem no mu

nicípio de Armazém, a Assem
bléia Geral Extraordinária da

,

�ntidade, com a finalidade de

apreciar a apresentação de su

gestões ao anteprojeto da nova

lei, orgânica dos Municípios,
f

questões propostas pela Amu-

rei no Congresso dos Municí-

pios, sôbre critério dei rateio
do lCM, instalação e manuten

ção da futura Delegacia Regio
nal de Polícia, além de outros

assuntos dê interêsse da entida
de.

MI,NISTRO
O Ministro )arbas Passarinho,

da Educação, confirmou sua

visita a Tubarão, dia 25 de no

vembro, a fim de paraninfar a

turma da Faculdade de Ciên
cias Econômicas da Fundação

,I J Educacional do Sul de 'Santa
Catarina.

EXPOSIÇÃO
O

-

Centro Tecnológico da

Universidade Federal de Santa

Catarina, exporá, de 2 a' 6 de

agôsto em -sua Cooperativa, e

posteriormente, de 9 a 14 do
mesmo mês, na Biblioteca Cen
tral' da' Universidade, um acer

vo bibliográfico sôbre Ciência
e Tecnologia, de conteúdo téc- I

nico, destinando-se mais para

professôres, alunos universitá
rios e classe de engenheiros em

geral.

BLUMENAU
O ex-Presidente do Senado I

da República, Sr. Aura Soares:
I

de. Moura Andrade, esteve no I

último fim de semana em Blu- :
- - !

.menau, acompanhado
.

de sua 1espôsa e família. ° Sr.' Auro

de' Moura Ahdrade se encontra :
I

em viagem pelo 'sul do País.
\

TUBARÃO
O I9 Encontro de Apertei-

çoaaiento Pedagógico, que está I

sendo realizado no Colégio Ben- j[amim Gallotti, em Tubarão,
conta com a participação de j

- I

332 professôres do 59 e ,69 I
gráus, e d6 cinco áreas diver-

sas.

_ .Os participantes . são pro fe s_

sôres de J7 municípios da 2a.

Coordenadoria, Regional de E

ducação, que. lecionam em 29

escolas básicas e colégio. '( O

Conclave está com encerramen- I
-

I

to previsto para o dia 7 de
I

agôsto,

NOVO COMAN�ANTE,

o Comandante do' 59 Distrito

I Naval, Almirante José da Silva

III Sá Earp, presidirá hoje, na Ca

pitania gaúcha, pertencente á

área de Comando do 59 D.N.,
a solenidade, de posse do nôvo

capitão dos portos do Rio Gran-
,

I de, Comandante Luiz Carlos
Freitas.
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encaminhado ao Congresso Nacio

nal visa "atenuar as atuais formas

para o uso da bandeira brasilei

ra", consideradas severas pelo Mi

nistro da Justiça, Alfredo Buzaid

"Hoje - lembra o Ministro - a

bandeira volta às ruas, às-resi

dências, às festas, carregadas pe
los cidadãos numa demonstração

Bandeira como
,símbolo·
se populariza

Projeto do Presidente Médici

Lausimar Laus, escritora cata-

rinense radicada na Gúanabara,

lança hoje seu livro tempo Permi

tido, em noite de autógrafos a

realizar-se na Reitoria da Univer

sidade Federal. O romance de Lau

sirnar reúne a vivência de sua in

fância em Santa Catarina e a 1'e

cente experiência nos meios uni

versitãríos da Europa.
\

Lausimar Laus
lança tempo
permitido

eloquente do fortalecimento do es

pirita cívico". Pelo projeto, a

bandeira poderá ser hasteada em

"qualquer lugar que lhe seja as

segurado o respeito" e, também.
será permitido o seu hastearnen
to a' qualquer hora do dia e da
noite. O projeto torna obrigató
rio o ensino do desenho da ban

deira nas escolas públicas.

(ÚltimM. Página)

Nilo ·Imhof
�

lança' livro
em Orusque

Com um coquetel às 20 horas na,

Prefeitura Municipal de Brusque, o

escritor catarinense Nilo lmhof lança
o' seu livro "Página da Vida", em noi
te de autógrafos a que comparecerão
as autoridades municipais, jornalistas
e intelectuais, O I Prefeito José Germa

no, Schaefer é o patrono do aconteci
mento que 'marcará o primeiro lança-

I

mento editorial do autor. O livro de

crônicas de ficção foi composto e im

presso em Brusque e nele o autor r�
trata instantâneos do cotidiano da Ci

dade, com 11m espírito levemente 10•.

, I

Juros do BRU,
não pudem'
ser: baixadOS]
r

O presidente do Banco Nacional

de Habitação informou que o Go

vêrno deseja, mas não pode, bai
xar a taxa de juros.... do 'sistema

habitacional brasíreíro. Falando

ontem à noite para membros da

Associação das Entidades de Cré

dito Imobiliário e Poupança o Sr,
Rubens Costa acentuou que a 'ta

xa de juros não pode baixar por

que "ela é consequência natural

de uma economia de mercado: ai
( .

procura de poupança é maior que
a capacidade de poupar".

Anunciou estudos para a trans

formação do BNH em emprêsa de

sociedade anônima, com a conse-'
quente colocação de suas ações
nas J,bolc;Uf: <:'lo valores,

PHILIPI 81 CIA. a cisa do cOIslra_ar
r

INFORMA

O estabelecimentos de ensina
básico e médio situados na área

da la Coordenadoria Regional de

Educação, com' sede em Floria

nópolis, reiniciarão as aulas na

próxima segunda-feira.

Fonfe altamente credenciada, ligada ao Govêrno
� �

do Estado, informou onlem a O ESTADO que _ o Govêr-
.

,

no caíarinense necessita, a curlo prazo, da importân-
cia de Cr$ 100 milhões para saldar compromissos a
fim de per-se. em dia para que possa se lançar, com lô ..

da plenitude, à execução do programa. estabelecido pa
ra o qua,triênio do Sr. Colombo Salles. Disse a mesma

fanfe que uma. série de providências esíãn sendo lama

das em várias frentes para a oblenção dos Cr$ iOO-mi ..
lhêes, havendo várias oferlas de crédito eíerecídas ao

Govêrno de Estado., Algumas delas já esíãe em fase
de contratação e euíras permanecem elll esludos.

stronautas da a p 0'1 o
I" ., \

I

descem hoi'e: na' Lua
O módulo lunar da Apolo-tê

descerá às 19h15m de hoje (hora
de Brasília) na Lua, tendo a bor

do os' astronautas David Scott e

James Irwin, enquanto que Alfred

Worden permanecerá na Apolo de

sernpenhando funções de grande
importancia. O� módulo deixará a

nave às 14h48m., iniciando -sua
,

i

viagenm ao solo selêníco, Os dois
cosmonautas iniciarão sua"missão

: no satelite terrestre à� 7' horas de
,,:7,,� ... -.I

•

1.: <I' .'} I
l

....

�

amanhã.
A Apolo-15 está girando / em

tôrno da Lua a uma distância que
varia de 15 a 107 quilômetros e as

condições a bordo sao perfeitas,
segundo anunciaram ontem os téc

nicos da Nasa.

As principais manobras dos

astronautas serão transmitidas di

retamente para a Ter!"a através da

televisão .•
..

_u \.... ..

1
• J

•

.,.

:'

,

"

Vandalismo
ataca

,

os abrigos

,

o vandalismo ainda impera em

alguns logradouros públicos 0I'l;
de obras são destruídas total ou

parcialmente, Os abrigos de
_

ôni

bus - em número pequeno - es

tão sendo atingidos pela ação des

truidora de pessoas inescrupulo
sas. Urge uma providência con

junta da comunidade e autorida
des policiais' para acabar com o

abuso e presei var as coisas públi
cas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
I
�

EH Heí] e, suas fantás;�i�r('l,s figuras es

tão na Galéria Barcinskí. do Rio. E
o negócio não poderia' ser outro:

sucesso total

Ainda o' encontro

I "

, ,

, "

tas mas, simplesmente, era promo-
vido pela Casa do Jornalista? Será'

que' alguns dos' presentes eram', tão
somente filiados .à Casa, dos' Jorna-

, listas e não ao sit)dicato de classe?

I, E, por que o sindicato não tinha um

1 I representante na. mesa diretora dos

tl'abalhos, eis que' êle, sindicato, é

que havia recebido uma ajuda de
custo do Govêrno do Estado para
promover p encontro?
Essas perguntas, que ficaram sem

, respostas claras, provocaram nova

I celeuma durante a elaboração da 'Car
";\ 't. ta da Laguna, E, no mais, deixa prá

j lá: ..

Fim de semana

o fim de semana aí está: não iu-
"I "

� '�' ja dêle. Hoje vá 'ao Scorpius, amQ..

i:� :,: nhã taulbéni e dOn:}ing'o idem. O som

l' nãQ .cáns,a,e o pil�qu�, não dá resSaca

J (o Ulsque e de' prtmeIra, podem crer).
t 'Mate a sua fome no Tritão: 'barato

'e leg'al. E não deixe de se mandar ao

Escrache, que continua maneirissim9,
ao Oscar e a ,festa da Rainha, do Cen

tenário do Doze, no sãbado. ", ....

\h; no domi"g'o não escute Brasil
x Artjentina. pelo rádio. Ag'uarde o

video, às 6 da tarde pela Cultura, e

torça como se estivesse ao vivo. E
só.

Ziembinski carregando
p Teatro AlvaJ:o de Carvalho está

apre�entando' "Vivendo em Cima da.
,I

.,

:! � 4rvore", de Peter Ustinov (é o ator�
I sim) e com direção de Ziembinski.

,

No Rio a peça foi levada com Rosi-
1
.' ,

,-,_--...---

Iluminada
a Avenida
Beira-Rio

Blumenau (Sucursal)
Os serviços de instalação
das novas luminár ias ao

longo da Avenida, Beira

Rio em Blumenau já foram

collcluidos no trecho' com

preendido entre o Ribeirão

Garcia e a ponte Adolfo

Konder.

A nova iluminação da

Avenida compreende 11

postes de 20 metros de al

tura, com luminárias de 2

pétalas e lâmpadas de

2.000 'W.A proporcionando
um aspecto agradável ao

Centro Urbano', da cidade.

Urbanização:

Bluménau, (S\lcursal) "

O Economista Arnoldo

Feller 1 diretor administra

tivo da Companhia de Ur

banização de Blumenau·,

afirmou que as primeiras
obras iniciadas, pela Com

panhia, entre as quais as

ruas Sebastião Cruz e Con-,

rado _ Balsini, estarão con

cluídas nos próximos dias.'
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ta Thomas Lopes e Hildegard Angel
nos principais papeis femininos. Pa

ra cá trouxeram atrizes ejesconheci
das do grande público, o que quer di

zer pouco movimento de bilheteria.

Além do mais, o texto é fraco e cer- , I

tos atõres estão mal ensaiados (ou I I

são ruins?). Bom, não quero entrar I I
no mérito do espetáculo que não sou I .

crífíco teatral, mas dizer que Z1em

bins,ki esta excelente carregando o

elenco nas costas (com excessão de

Alvim Barbosa e Reinaldo Cotia Bra-

ga que são bons atóres). Aprovei
tando: é necessário que se faça uma

seleção dos espetáculos' que preteri-
dam vir até nós. Tenho dito.

I

Lausimar Laus
Lausímar Laus estará lançando, em

terras cat.arinenses, hoje às 8 da noi-

te, o seu livro "Tempo Permitido".

Será COIn um coquetel na Reitoria da

,I!Universidade.

1

Honra
Uma comissão, tendo a frente o sr.: i

Má reio Collaço, foi ao Governador

Colombo Salles e ao Prefeito Arí de

Oliveira. convidando-os para Presi- I

dente e Vice-presidente de Honra da 1

Comissão dos Festejos do Centená

rio do Clube Doze de Agôsto.

SIAU
SIAU é o Seminário Internacional

de Administração Universitária que

acontecerá, em Florianópolis, dos dias

26 de setembro a 2 de outubro. Tra

ta-se de uma promoção da Universi

dade Federal de Santa Catarina em

convênio com o BaRCO Interameríca
no de Desenvolvimento.
Foram convidados técnicos em ad

ministração de 32 - 16 já confirma

r�1'll - Universidades estrangeiras:
uma de cada país' latino-americano

-

(menos Cuba); a Universtdade de

Houston, Texas; a de Essex, Ingla
terra; a Universidade alemã de Bo

chum; a Universidade Nacional de

Lisboa e a Universidade de Louren

ço Marques, Moçambique.
Serão" dis'outidos ,_ os se�intes te

�as: l:ldmi�istração de pessoal, rÁa- I

terial, contabilidade, orçamento,
obras e manutencã o. assistência e

orientação ao, estudante, contrõte e re- ,

gístro acadêmicos e obtenção de

fundos.
\

O SIAU está sendo coordenado por
uma, equipe sendo seu Secretár'io
Executivo o Bacharel Luiz Orofíno

Filho.

Esn�ço
Os hoteis de Florianópolis, princi _

I

I
palm,ente, aqueles que estão, pes- I

simamente localizados, deveriam so-
I i

1

licitar ao Detran, e preservar, um es-

paço, nas portas, para emba1'que e

desembarque dos hóspedes. Assim,
seriam evitadas as tão desagradáveis
obstniições das muito estreitas ruas

.da" cidade.

Festival -

Será realizado, de 15 a 25 de. agôs
to, 'o VII Festival de Te.':ltro 1\.,mado1·
de Santá Catarina. Grupos de Join

ville, Florianópolis, Rio do' Sul (últi
mo venced,or e representante �atari
nertse em três festivqis nacionais

sendo que o ator principal g'anhou o

prêmio d,e melho).· em todos), São'
I ,

Bento do Sul. Blumenau, Cric�{úma,-
"

e Lages já confirmaram suas presen-
. •

ças. É bom dizer que os g'l'Upos de

Brusque,. São Fl'ancisco do Sul, e Rio I

Neg'l'inliO, que participaraml ,do últi-

mo, ainda ,não se manifestara�� I

'Durante o Festival, pela manhã,
haverá papo, 'por professôres de Es
colas de Arte DraniátiC':l, de São Part
I0 Paraná ,e Rio Grande do Sul Sô-

.
,

bre iluminaç'ao'· sonoplastia, cenogra- I
r

fia e teatro de fantoche. No per:jodo
da tarde estão pi'ogramqpas projeçÕes
cinematog'l'áficas das ma,iores monta-

. " . ,

gens teatrais inglêsas e àlemãs.
,·A comissão julg'adora �erá' presidi
da pelo Critico de Teatro do Jornal
do Brasil, Yan Michals'ki. A frente
de tudo, coordten�ndo, Augusto de
Souza.

Chal'o
Eu hoje estou um chato. Mas é'que

o pileque de ontem foi incrível e ho
je, a consequência: tremenda :ressaca.

Quero dizer que b churrasco estava

ótimo, as companhias mais ainda e

o jôg-o, uma droga. Comentariozi
nho: se a Selecão continuar assim. ,

vamOs te!' de chamar João Saldanha.
Zagalo, assim, não dá. Ou é a falta
de Pelé?

- ----�,-- _',
- _ .. I

PROJETOS:

,
"

Indagado sôbre os atuais

projetos da Companhia"
respondeu' o Sr. Arnoldo

Feller "já InIClamOS os

contatos com moradores de
'

diversas ruas e estamos ela

borando os seus projetos
para; o calçamento dentro

dos próximos meses. De'
imediato, pretendemos pa

vimentar parte da Rua AI

vin Schrader; vamos, pavi
mentar ainda as Ruas Eri

co Hoffrnann e Júlio Risch

bíeter, -no Bairro' do Gar
cia," e a' Rua Assunção, no

Bairro de Ponte Aguda. Já

no próximo mês os proje
tos das' mencionadas ruas

deverão estàr concluídos,
quando �ntão poderão ser

atacadas as obras. Ainda no

mês de agôsto deverá ser

concluído o projeto para o

calçamento. da Rua Cruz e

Souza, no Ba.irro da Ve

lha""

\

Blumenau já m programa Fomento.,.
.

.

se expande
para a ema��' ,da Pátria no Vale,.
Blumenau (Sucursal)

O Prefeito Municipal de

Blumenau, Sr, Evelásio

Vieira, juntamente com c

Major Angelita, o Coordc

nador Regional do Ensino,
Sr. José Vieira Côrte, Suo

'pervisor do Ensino Munici

pal, Sr. Olivo Pedron, e· o

representante dos Sindica

tos, Sr. Felipe João de Sou

za, realizou uma reunião
em seu Gabinete para deli
near os preJ;aratiyo� .

dos

desfiles da Semana da Pá

tria, naquela cidade..

Decidiram os parÚêiPan ..

tes do Encont��o a' realiza-
, ,

cão ele dois desfiles ( duran
te a 'referida Semana: O

primeiro, no dia 2 de se

tembro,' data', da- 'fundação'
de ' Blurnenau,'., �ontando
com á participação de fan
farras dos Colégios Secun

dários, bandas musicais,
clubes de caça e tiro e via
turas municipais; o segun

do, no dia 7 de setembro,
com a, participação de es-

, 'colares, Corpo de Bombel
ros, 'Escóteiros, Sindicatos,

Regimento de Infantaria
local e ex-combatentes, de

vendo ocorrer normalmen

te, sem evoluções por par
te de fanfarras e partici
pantes, a fim de evitarem

quaisquer pertuPbações 'no
cumprimento do programa
e horário.

O esbôçn traçado na Reu

nião deverá ser aprovado
na próxima segunda-feira,
no encontro com a Cornis

são dos Festejos da Sema

na da Pátria.

Educac'ão sa;nUária nas escolas
� .

Blumenau (Sucursal)
A Divisão de Educação Sa

nitária da Prefeitura MUni

cipal de Blúmenau está dis

tribuindo material "didáti

Co sôbre Educação Sanitá-

.

ria às Escolas Municipais e

Centros Sociais daquêlc
Município..
A informação foi presta

da pela responsável da di

visão, Sra. M. Terezinha da

Conceição, que esclareceu
ser a distribuição, objetivo
do programa da Diretoria

de Saúde e Assistência So

cial, no sentido de cons

cientizar a população infan-
,

til sôbre os, problemas bá-

,sicos de Higiene e Saúde.

Disse 'ainda a responsável
pela Divisão de' Educação

Sanitária, -da Prefeitura,

Municipal de Blumenau,
que todo 'O matéríalrdoado
foi oferecido' pela Secreta

ria de' Educação 'e' Cultura
do Estado, do Paraná, em

recente':' conta-to. com. o seu

Secretário em Curitíha.

o. Mp_tetial"" distribuído
às Escolas' e, Centros So-

,

,

C131S de Blurrienau com

preende: '200 cartilhas do

Educação' 'SanÚárlÇl ;," 27 Sú-
.' , ,

" '
• {' '4

mulas, .e 27 Albuns Seria-
. -

,I.'

dos, tendo --eada, unidade

escolar recebido uma Sú
mula e. um, Àlbum -Seria

.do, para uso do professor
em suas aulas.

, ORNAMENTAÇÃO
A Comissão'Municipal de

Turismo de Blumenau aca

ba de prorrogar o prazo de

entrega dos anteprojetos
para a ornamentação nata

lina da cidade nêste fim

de ano. O prazo anterior

mente estipulado para o

dia 31 de julho foi adiado

para 15 de agôsto, com o

objetivo de estimular os' ar
tistas .catarinenses a parti-

,

ciparem .do concurso.

Segundo informações da

Comissão de Turismo de

Blumenau, vários antepro
jetos já foram entregues,
estabelecendo o plano da

ornamentação corno ainda

os custos dos Serviços, to

davia, são aguardados mui

tos outros, para que' Se rea

lize o julgamento.

Estudantes de' lelras do Sul
.

,

realizam·' e,De otro .no . Vai
Blumenau (Sucursal)

O 19 Encontro de Estudan
tes de Letras do Sul do

Brasil será instalado hoje.
em Blumenau. A promoção
é dos Estudantes de Letras

da Fundação Universidade

Regional de Blumenau, com

a coordenação do professor
Olivo Pedron, tendo por

objetivo promover o inter

câmbio cultural entre os

estudantes de Letras dô,

Universidades Brasileiras .

O Encontro contará com

a participação de 5 repre

sentantes de 12 Universi
dades do Sul, compreen
dendo os Estados de Minas

Gerais, Guanabara, São

Paulo,' Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.

Na oportunidade será dís-
,

"

cutida a .situação do ensino

da Língua Portuguêsa no

Vale do Itajaí, em teses a

serem apresentadas por es

tudantes da Fundação Re

gional de Blumenau,

O programa a ser cum

Pl'id0 durante o si.mpósio é

o seguinte: sessões' de es�
tudo e, debate; palestra sô

hre "Blumenau ,- Ontem e

Hoje", pelo professor José
Ferreira da Silvà; palestra
sôbre "Pano'rama dá Cul·
tura em Santa Catarina, pe
lo professor Péricles Pra-

de; além de palestras a

Afirmou ainda o Diretor
. Administrativo da Compa
nhia de Urbanização que
em agôsto deverá ser con

cluído o pr'ojeto de regu

lal"ização. de águas de ri

beirão que margeia a Rua

Nova Trent.o e adjacências,
no Bairro Gdrcia.

' ..

,
"

Domingo - às, 17 horas

r

"'-

serem proferidas por estu

dantes Iocaís. Hoje, os uni

versitários almoçarão no

Bela Vista Country .Club,
num oferecimento da Pre

feitura Municipal de Blu

menau; amanhã, haverá

uma churrascada na Cia.
'- Jensen e domingo as indús

trias Carlos Renaux e Sou

za Cruz oferecerão um al

rhôço na �ociedade Ban

deirantes, em Brusque.
As sessões de estudo e

debates se desenvolveloão
na Fundação Universidade

Regional de Blumenau, no

19/239 Regimento de In

fantaria e no Colégio São
Luiz na cidaâ'e de Brus-

que.

.I

Blumenau (Sucursal)
Um extenso programa de

treinamento acaba de ser

cumprido pela- Diretoria do

Fomento Agro-Pecuário da
Prefeitura Municipal de

Blumenau, no primeiro se

mestre dêste ano.'

A declaração é do médio
co veterinário Leôncio
Ruiz Alegria, que presta

serviços naquêle setor da

municipal idáde, 'acrescen·

tando que o treinamento se

dirige, sobretudo, aquêles
agricultores interessados
em se radicar na área ru

ral.

AÇUCAR
Mais de 330 mil sacos de 1

acúcar serão produzidos no
'

•
, J

decorrêr dêste ano, pela Usi-

na 'I'ijucas, representando
a maior saíra até hoje atin

gida por aquela agro-indús
tria.

A informação procede do

Projeto Cana de Açúcar,
que adianta ser esta pro

'dução resultante ,da assís
tência técnica 'prestada a

lavoura canavieira,' através
da introdução de novas va

riedades e novos métodos
de cultivo. Das 1600 tone

ladas de cana' n serem in

dustrializadas êste ano' pe
la Usina Tijucas, cêrca de

70 mil são produzidas pela
própria usina e '15','niil to

neladas produzidas por
, ,

agricultores de Antônio
Carlos.

SCATA'
PROPAGANDA

PAINÉIS
E CARTAZES

EM STl CATA�INA

! I

.

· �fl.
�� .

R. ÂNGELO DIAS, 57
c.p.480 - F.ft" 22·1,4�7

BLUMENAU-St "

Os debates eram acalarodas e à

medida que o tempo passava a bal

burdia aumentava. Isto acontecia na

segunda etapa do I Encontro de Jor-
,

nalistas de Santa Catarina, que se

desenvolveu ante-ontem em Laguna.

'A certa altura quando Jorge Salum,

de gravador em punho. pediu a pa

lavra, foi interpelado por um deter

minado participante que queria sa

ber qual o "órgão" que Salum repre-
"

I sentava. A }'esposta veio quente e na

hora: "represento o, município de
,\ São t.10sé e com muito orgulho".

Mais Enco�tro: uma grande lição
'," de gramática foi dada durante a

rf�llni?\() noc:; "coleguinhas" em Lazu-

o'. i na. Os debates- prosseguiarri.·a;ci-rradOS,
e corno se não houvesse algo "mais

tmpor tante a tratar, levantou-se o

problema da intitulação da carta:

I I Carta de Laguna ou Carta da Laguna?
Os' gramáticos presentes não che

.gararn a uma solução e apelou�se

para out' os entendidos �ue; con?lui
rarn. solenemente, o certo seria Car

ta da Laguna.
Quando pensou-sé que a problema-

tíca estaria solucionada eis que sur

ge uma vistosa bandeira do Lions

Clube de Lag·una. Os debates' reco

meçaram e a solução foi sugerir -

"iuge8tões não faltaram - que os

"leões" mudassem
.

a inscrição para
Lions Cluhe da Lag'unit•
Outra: como se' não bastassem as

discussões ,sem objetivo algum, os

debates do t\lmü1.tuado encontro, pas
saram, para outra' temática: por que
o tal encontro n�o catitava com o pa-

'

trocínio do Sindicatõ dos JOlha:.l:is-

tv' cultura' canal 6 � florianópolis · santa catarina "�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aciden!es
lerem nove

pessoas
Rezende diz que ludo vai bem Tea�re tem

.• . em agosto
as escolas são organizações
militares que desfrutam de

grande prestígio, sendo

que algumas são organiza
cões seculares. Elas cons

tituem-se no elú que, a �a
.rinha mantém com' a .mo

cidade ,que deseja fazer
carreira na Arinada. Atra

vés dessas unidades, o jo
vem .ingressa .no serviço

c;, naval, que lhe proporciona
Ó serviço militar' inicial e 'a

. '.
'

,
'

, formação , básica: O cur�o,
\ ., ,..

.
.

,�m sua, etapa; inicial pro-
,

picia ao jovem edl;l:cação- de
riivel', ginasial

'

e' colegial,
': seguindo-se a,' :,especiaÜza
ção ", 'e' o, 'anerf<:iiço'ameU'to,

,'�q!�e ·possibilita ,�' acesso: :ao
o,ici�iflt�,: nos ql�ad�os:'� �de

,

oficiaL' auxili'ar.

eputado pede informações
sobre S. da ftdministraç.ão 'Nove pessoas feridas foi.

o saldo de três' " acidentes
automobilísticos um.i

capotagern ,e duas colisões
- ,registràdos ontem na

área da' Gran�'e' Floriauó

polis. O primeiro, acidente
.

-" a capotagem :..-:- ocorreu
.

ontem pela, manhã na

BR>101, 'eB1 Biguaçu, quan-
,

I
'

do, uma Kombi capotou em

plena pista depois do mo

torista 'perdc'r' o eonrrôlc

que idêntico programa já
foi cumprido 'em Vitória,
Salvador, Maceió, Recife e

Fortaleza, encerrando êsse

'ciclo de visitas em Floria

nópolis.

o, Projeto de ,Lei' que cria

32 cargos em Comissão na

Seéretaria dé' Administra
ção'?

,
4 ,'-' Quanto foi gasto

•

�',," l( "

com móveis, máquinas, mu-

dança. aj�da" de :
custo e

'duü;:as 'desp�sns efetuadas 1',

para a' ir.stalacão -da Sec:re-.'
taria de Atlministqlção': dis.'
criminando-as? .. ,

1 - Desde' a instalação,
até 30, de julho de 1971,
qual o montante das despe
sas efetuadas pela Secreta

rià d,� Administração, com

pessoal 'e material?
. í'

O deputado Murilo Sam

paio Canto .requereu na

sessão de ontem .da Assem

bléia LegislaUva a remessa

.de 'um pedido de informa
cões do Governador do' Es,
tado sôbre a Secretaria de

,,'
.'

,

Adminístraçâo. ,O pedido
'for' formulado tendo', em

" vista ,a tramitação de pro
jeto que cria 32 cargos 'na

_. -quela Pasta.
,

',; O� pedido de informações
':está, divi'didó em ,,' �Ül�O
'.iÚms" 6 parhl��,ntar:, dese
ja .saber

-

o' seguinte.: _� .r

'

.
.' �

.

Ao retornar ontem à

Guanaba.ra, depois de cum- o Departamento de Cul

tura da Secretaria do Go

vêrno, através de sua, Di

visão de Artes, está dívul-

prir visita de inspeção a

Escola' de Aprendizes Marí-

nhciros, o Vice-Almirante
I

Álvaro de Rezende Rocha
- Diretor de Ensino ,da

gando o . regulamento do
Festival de Teatro Amador

',2 � Qual a média men

sal, de despesas com pessoal
<

da Secretaria, de Adminis-

traçãQ' terido como relação
os rneses de abril, maio, ju- '

'

,

nho ,e' julho?
,

Revelou o' Vice-Almiran

te Álvaro de Rezende Ro-
lVIari,nha '_ concedeu entre

vista a O ES1;ADO .decla
rando que a unidade da

f

Capital vem cumprindo per-

feitatnerLte .; suá , missão

de Santa Catarina, a' rea

lizar-se no próximo mês.

,

O certame destina-se a

escolher o grupo que re

presentará o Estado noI .
,

Festival Brasileiro' do Tea
tro 'Amador.

"

'

·':i·
Os seissôbre o veículo.cha que sua missão é ins

pecionar, .as unidades no

,que tange ao setor técnico

ãdministr'ativo de ensino,
eis que de um modo geral
â Escola de' Aprendizes MÇl-

n-upantes 'do �eír�llo reco
beram ferimentos, e foram

�e�lic�dos', 'no: Hospital' Sa
gruds Familia, que' são:

Jorge:, �un'ke�(;1 solteiro, 22

anos; 'Ivo' ,José' Constâncio,
, � '"

'solteiro' 21, anos:
"

Matias
,I ,. ,

�, "; I'
, 5,'-' Se, alguns' dos· car- ,

gos previstos no Ptojefo:.,él'e
.Lei ,65/71:, já se encontram

"," '. 1 .' ,

r'
"'••,

preenchidos em caráter
' ,

c.

'.'.'qUe é, a de educar e 'ins
truír: jovens, a fim de ha

bílitá-los à carreira subal-

"

',3 .: En'; quanto ," aurnen

tará' "m�,nsalmellte _. á 'despe
, sa �éle� -. pessoa l, se aprovado

Para inscrever-se . o gru
po de Teatro deve preen-

rínheiros .de Florianópolis
está subordinada direta

.mente ao' 59 Distrito, Na-

terna da Armada". Escla

receu que sua 'visita .à San

ta' Catarina é parte de um

programa rotineiro' que
vem fazendo em tôdas as

escol�s ,de aprendizes �a-

,_ o',

crer os seguintes requisi
tos: . ser registrado

.

no
Departamento de 'Cultura
da, 'Secretaria do Gôvê'r-

.

'I'
C

, .'
• �

....,
' '.

•
'. r- •

- ,,;, Antônio Koeish, casado, 33

Co;.O·.p".e,.,C .f','a'�."·,',- I', I,···V.'···.. ::�,','s.,..' c','
" ,d··. e,

.

to·.•d·a'. .., :;u".:. r,'" ',', ;,' rEi�d:�f����o::�r���c{�
" ,u" _ '.,

,II �l�llltéri�" ',:Mahgrich '

- ,: to-

f�:p'n·.enlnS,;;:\ij"n·.·f:l·o riapó'p(Jli:s': ._ '·�;�:��i:rt����f:?:j
,J "

"
"

' '!c "
, ,," ,

"

'" - :.' sado . 31 ;�'nos" residente, na

,. '. :Qs,:·:',fed.f�·sent:ante's' 'd�: ':tô-: "'t�tir;:;;� '�:;;ePài·�ção ,tlà De-' '. Pr�fe1tu�'a' Mu�icií)'�,l;,�' Cqn.,�' localicf;{d� ;, 'dé." S;�u d'�eles,
(ia�: as,' C�0per'�tivas ',-<i6":''E�: �,legr".a6a.(j'_';';'caf�l.��n�'n�e no ,'·:se'1ho.' '·,.,de, D.'es,cn�ol.'�irrten;,o, ,

','

" " ,. ",.
" O seguut10\a�iç1ente acon-

:hld�� ide Santa',:' Gàt�àhq! ei� "Ç<?ngl�#,s:S.�,: d�" :,Co'oP�l�átiviS do 'M'linici))1ô' e .,cÚub.és' 4"'S, teceu 'por volt'él d�s 12, ho ..

Ú�;ão i'�ul1idos em :B';i:�ria-" 't,nQ, ::n.1'" B,ahià.' .
" �o�tó,� �oib,

..

�;: p'��e�,eúçã 'de
ras na ,cH�Uà Frei. Caneca.

',i1óPolú, 'nos dias' 27 'e 28 :,:Por' outro -1à<:10; 'será fei- ",'7,.' Ciub��,' r�', dO."'!nun{�íPio" quàndo a 'Kombi' de plàca::,
d�" 'qgôsto, para' q.ebate e ta" ;�a '.análise ,ger'�l, dos 'r�pr�se'nt��tes ':e:"sócib� de AA-83-33:'. :.'d0',. propríeclack
exa,rrre" de assuntos' de imo "pt'üblemás a'tuáis, do, COOP8-

. � _Cl'�bes de municípios vizi- d'e Secundino Lemos Filho,
.
pOI'tância para o setor,

, l��ti�isÍnó, E$t�duàl, deven� ,nhos, ,líderes ,de comuniCla- dirigida por Jorge- Mar�in�;
A informação foi presta- ',

..

,Cl.9'. 's,' er':.· cleba t,:,í.d,'ás'" soluções des t,é,cnicos, autoridades e
,

". -, casado, U anos, resl:lcn-
"dá ',p-cil0 Secretário Executi- vi,áveis 'e' aplicáveis a.. cad�· ,a,e-ricuHores."

, ' ,. � te 11:1 loea!.ic1ade de S !C0

: vo' .da, Ascoop, engenheiro '.' c�so:. - "l( As:,o.o:P prevê a' ,Del pro��ama da
_.C0nv�n-

,agi;Ônbmo, Alhel�to Osório parÜCipação'" ,,; da"::,. grande' ção �onstanll'D: _ E�pÓ�fição
'-dé' Oliveira MaTais, que ,ma.ioria:, dás' cooperativas Educativa, dos Tr,ahapws'
s8.li�ntou' "alguns' it�ns do ,á'�' Estadc.'

'

,D,esenvol,vid'üs pel(fs jo;.e�1s
tem.ário, ele illais. êste .

en- em" agricultUl'<;t, pecuárhl e

cQntro ,dos di r.i.g e n te s ,ÇONVENÇÃO "Eco'lJomi� Coméstica� Tor-
o � , '.' "

'çoo�erativistas "do' Estado: n:eiQ ,de ',Atletismo com' di-

,'Rela�'õrio :'e PresJação de 'Mé\is de 5-00 ,pessoas' par- 'versas provas e entrega de,
Contas da AssoCiacão' , das, tidiP�ram re;ce111�mente da. Medálhas e TroféuS �os' só-
C?�p(;r�tlvàs de Sánta' Ca-' '4':1'�,Convençàó 'Municipal de cios·

"

d��� tlubes" 4-S, ',que,
,'ta�'in�! ',em' Assembléia Ge- Glqbes" '4:S', de' Presidente" 'executara'm projetos· "', de
·t�l; 'Eleição da nova, dire- , ,'Getúlio .. ,A, ,- "promo�ão da "dest�lque.· ,

'

val. Falando sôbre a' situa-

,ç[fo dessas .unidades visita-

das, o Diretor de,. Ensino
", di Madnha informou que

no,' ou com processo em

andamento: ser reconhec.i'-rinheiros 'do País, Informou, '.
'

.'

t,', ,.;

CircunscrlçàO:;" de: :$�rvicij
,

ilitar ··chama:�,139':Ílêssoa:s
,-

do representante' de u,m
município 'do Estado e en

cenar" péçà que aiüda
.

não
.

, ,

fe! apre'sentadà pelos seus
co'mponentes.
As l��ór:�çues '��tão a

bertas até' o dia 15, de a-. ,
.

gôsto.

;.Prêsus leio
..

.

missa no
.

seu dia

,Djalma Herrrieg;enes, Pe'

reira" Djalma Ribeiro,
Domingos' Laurinda, Do-

mirlgor R.odrigu8s,' dos
.

'

Santos, Edson' Salim Ca-
, ,

IiI Estel�n, Edson Zelin-,

do ·Tl�ento, .:Edua'rdo T1uz

da Gama 'D'Eça" Elias·

Florêncio, Emanuel Mar-:
tins, Erich Born, E:rotides
da

.

Cruz, F.valcÜr' ;RincheI,
'Francisco de ' Assis da

CP.Çl.clO, Luiz Gonzaga Ra

mos, Luiz Manoél da sii

va, Manoel Agostinho' da
Silveira Filho, Mánoel A

raújo, Manoel Domingos
dos, Santos, Manoel João

de Souza, .Manoel' Mar
ques, Mário Lesso, Ma,'\Tí
cio César Grumiche, Maú:
ro Pedro- de 'Souza, Mil
ton Lúcio Machado, Moa

cir Natalino da Silva,
Nadir Faria,

.

Nilsonmar
Manoel 'de Farias, Nilso'n
Luiz Micheloh, Nilto Pê
dl'O de Oliveira, Nilton

O Comando da 16,a Cir-

cunscrição do Serviço Mi.:.

,litar divulgou uma lista de

,pessoas que, deverão com

. parecer na 5.a Seção da 16,a

CSl\:,!, até o dia 9 de a-

,

Grande - coJidiu com f)

, ônibus' Mercepes-Benz d(�

pla::as A�V-01�91, da, Viação
Trinc1adense, conduzido � pe
lo motorista Alécio Maria-

gôsto
7h30m às

período
11:h.3011, a

das,
fim

no

de tratarem de assuntos de
,

seus "·interesses.
..

no - casado, 3.3 anos, re-

sidente no PantanaL O

choque' resultou em feri

mentos 'nO condutor da

Kombi e séu acompanhan
te Amadeu Bento Cardoso
_' C8sado, 28, anos, resi

dente' no 1\:1orro do Go�êr
no, - él'ue foram medicqdos
no Hospítal Celso Hamos

çom escoriações generaliza
dfls,

O Qutro acidente deu-se

nas proximidades do Edu

caridário 25 de Novembr-o,
na Rua Rui Barbosa, quan
do. o Volkswagen de pb-'
cas AA�28-17, depois de

derrapa.r no paralelepípedo
molhado,. foi de encontro [;

t , •

Variant' de placas AA-51-37,
qlle trafegava em sentido

contrário, O Volks de' pro

priedade de Donato Bach,
era dirigido pela' universi
tária Dagmar Maria Bach
- solteira, 19 anos, resi

dente à Rua Marechal Gui
lberme, 31 - e a Variant

era conduzida por lVIanod
Dutra - casado, 43 ,:lllos,
residente à Rua C�mpoiin:o
1\lves, s/n9., Do choqUt�
s:üu ferida a jovem univer
sitária que foi socorrida

por populares e medicada
no Hospital de Caridade:

O Arcebispo Metropoli
tano Dom -'Afonso Niheues

celebrará �o próximo
domingo, as 8h45m, na Ca

deia Pública, uma Missa

alusiva ao Dia dos Encar

cerados.

A iniciativa partiu da Se

cr�taria da Segurança e

lnfolmàÇões e Associação
,das Damas de Assistência

aOf) Encarcerados

São os seguintes:
. �

�

'I'

, ,

Silva' Frmicisco, de PaUla
, , . ,

,

. ,Cardóso, cios R�iS,.Gaspar
Vieira: ,Geriival' 'Gorrea,
GP_bert; Frarict,;co Petri,

� Gilberto 'Martins_, Gilberto'

Silva,' Cláudio Jos,� Bap
,tista, Herlei' de ÓÜv8tra:'
Haroldo José Ramos, Hé

rio :af1l'-irio Sarqa\ HéUe

,Leutz, Hercílio" _ Zappelini
" '

FIlho,
.

Herculano "IdaUno

Barbosa, Hiaimar Olim

pio da, Silveira,'
" �dalgo

Alves. Itqmar de O�iveira
Dias, Irineu Pl'ochnow,
Ivo Pedro' Marqüe�, João

Batista, da. Silva, Joaquirp
Mart,ins, Joceli Ribeiro)
Jorge E'lia� Tgnacio :Filho,
Jorge Luiz 'da Silva. Jn-r

ge Soares Maia,. José 4ldO
Furlan, José Al}tônio

'

eira Filho, JOSe Chimin�f- ,

li, José ,Domingos de

Souza, José Leal Naroi ,. ,

José Mauro Lehmkul1l,
José: Marcelino da Silveira

Neto, Júlio César Bravo,

:t,'4;�raham Manoel da

'<tSl§',à, Acácia Alcides da
�: '

Silveira, Ad?.ir Pôrto, A-

: dão Fernandes da Silva, A- "

'demar Hercílio Souza, A-

de�,ar Lozan, Ademir de 0-,

, livei1'a, Ademir Benjto

,Mateílio, Afonso de Sou
:

za, Agostinho Manoel da
.' Silva, Alberto tle Alencas

tro Filho, Alceu Teixeira

, Gutierrez Alcionei Vieira A

léeio Nascimento Vieira,
Alfredo Carlos de Farias,

NiltonCunha,Antônio
Justino Garcia, NivalriO
Martins' de '>7 Souza,' Odo

Jaime Bruggmann, Olin-
I •

O R'do dos APJ os, scar ,,1-

cardo Goulart, Oscar RQ'

dtligues, Osma�: Nunes,
Osni Der..'I3tno, Osval�o
Mom:n;, Palmira, Crisp.im
Correa, Paulo �ay, Paulá

José Vieira, 'Paulo Lino

Rosa, :pedro Ernesto da

Silva, Pedro Flôl'e�, Pe-

dro Goulai·t de Souza

Neto;' Pedro Morais Teo

doro, Pedro Nilo Du'arte"
Pedr'Q Síh-:io, de Lima,
Robenildo Albino, Roge
rio Tadeu 1;3ien, Resevel

do Farias. Selesio Ven

drame, Sílvio Manoel da.,
/

Silva,
' Tarcísio Ferreira

'Tito Fi-rimo,,' Tito Sentis

Muller, Valceli . Cardoso,
ValéI'io José S teil, Fal
mor· Antônio Kair Filno,

Govêrno 'abre- crédito. ·pa.ra
obras ·na área da segurançaJuízes

ouvem
palestra

o Sr. Henrique Bere

nhausen, ',técnico em refio-.

restamEmt� proferiu pales
tra, na última q�arta-feira,
na BibÍioteca do Tribunal

,de Justiça, abordando como

tema o' projeto de reflo·

restamento' que está sendo

executado ,em Rio' Tavares

BO interior da Ilha de San

ta Catarina, numa área de

mil hec.tflres,
Afirmou o técnico em

reflorestamento, que pela
prim�ira vei tinha OpOl i:u·,

nidade de mostrar o traba

lho, pioneiro no Estado,
destinado a prover tôda

aquela' .região de florestas
à base de pinus, eucalip
tos, ,acádas e experimehta
gões.
A palestra, ilustrada com

projeções de "slides",' con
toú com a participação qe
de_sembargadores, juízes de

Direito e funciQnár,ios cate

goriz'ados do Tribunal da

Justiça catarinense.

•

Maestri,
Antônio

Al:mir Clándio

Antônio Corrêa,
O Governador Colombo

Salles assinou'
, cj.ecreto

abrindo crédito especial em
" \

favor da Sec!'etaria da Se-

gurançá e' Informações no

valor de Cr$ 695.608,00, pa

ra a aquisiçã(j de terrenos

situados no subdistrito ' do

Estreito e em Barreiros,. na
parte do município de, São·

José.

,Os imóveis destinam-se a

construção de, unidade do

Corpo de Bombeiros da

'Polícia l\):ilita-r, no Estreito

e - a construção do
.

nôvo

,quartel do Batalhão Espe
cial 'da Polícia ·Militar do

Estado em Barreiros.

Por outro lado, o Gover-'

twdor do Estado destinou,
ainda, reçursos à. Seàeta
yia dos Tra,nsportes e

Obras, no montante de ..

Cr$ 9,988,00,' para a conclu

são do Grupo Escolar "Pro

fessôra Maria Madalena de.

Moura Feri'o", com 4 salas

de aula, ·na. localidade de

Jupiá, município de GaIvão.

cípio de. Ibirama.

Outro Decreto foi ,assina
do pelo, Chefe, d0 Execu-,

tiva," na Pa�ta da Fa'zen,da,
determinandO a subordina

ção dos serviços' de porta
ria, vigilância e limpeza
das áreas, comuns, do Edi
fício das Secretarias,' à Di

visão, de Administração da

Secretaria da Fazenda.

Os servidores efetivos,, .

con tra tados e diaristas

C.L.T. - a quem estão
afetos os serviços e tarefas

mencionadas, serão
-

postos
à disposição da Secretaria

da Fazenda até 31 de de

zembro de 1971,

,João Golçnlves, Antônio

Boaventura da Silva, Anto
nio".. João Teles, Antônio

Jml.quim Alves, Antônio

Joaquim Ferreira de An

drade, Antônio Marinho(

Al'tur VIg-neli �eto, Ary
Bri:l,sil, Aug;usto da fnva,
Avelino Albino da Silvei-

,

'l'a, 'Braz I Rpnto Grimím�
Carlito José Laurindo,

Ca'rles Alberto Barzan,
C�i'lTIelo, Méi'io Far'â�o

Junior, Celso. Weingart
ner, Custódio de Paula

PôSTO DE IBIRAMA
Jesus� ,Lauro
Silva, Lin

Luiz Alperto

Laurinda de

Joaquim da

dolfo Farias,
O Governador Colombo

�alles' assinou decreto 'res
tabelecendo o Pôsto de Ar-,

'-

recadação . do Distrito de

Vítor Meirelles, no muni-

João

Mendes,
Vergílio
Volnei

Ramos"
VolneiMartins, Luiz Carlos de

Campos, Luiz Carlos de

Souza, Luiz Gonzaga Ma-
Pittigliani, Wern�t Jensen,
e Zenildo, Gentil Rocha.

Carneiro, Darci

bing D e s i o

Kleinu

Muller

...usa,europa,oriente e 'para 'todo o brasilTudo em MATERIAIS ELETRICOS,

linha completa residencial, ,comercial e industrial-motores.

Honestidade nos preços e no atendimento.

RUA CORONEL PEDRO DEMORO 1328 - Estreito - Flc·rionó-
, ,

I ,polis - "UMA CASA ESPECIALIZADA!'.

Prisco vê
pOlítica
da Saúde

.

'-'--.mW-I'&i,...-1rrmiww • 1& I

\ '

-..... ••

_;.
- o"

-

______'_ •• __ l. ._

'SAO PAULO (Centr�l) ,

Av, Ipiranga, 282
,

'

Tels,: 257-2568, 257-1125', 257é0477, 33-5803,-
35-5780 e 34-0231

'

,

Embratur 218jSP � CGC 6Ô,885,068/2
LAPA (urbana São Paulo)
Rua Cincihato Pomponet, 187
Tel.: 260-3795 .

J
,'Embratur 512/SP � CGC�60.885,068/6 "

,LiBERO BADARÓ (urb�n� São Paulo).
Rua Libero Badaró, 408

, Tel.: 3:�-936G ,

EmbraLur 558/S:r - CGC 60,885,068/7
BRASíLIA
Av, Wi3 - Setor C0mercial-Residencial Sul
Quarlra 511 - Bloco A: n, 57 - salas 1 e 2
Plano Filôto - Te!.: 42-41'13
Embratur 25/DF - CGC 60.885.06U '17

C A 'M I>, I NAS

Rua D�·. Costa Aguiar. 700
Tel�,: � 2667 e 8'418J

"Embratur 466/SP - CGC 6U.885:063(4
'CURIT,iBA
, Rua xv de Novembro, 45 - loja 2
Te!.: 22-1016

. EmbraLur 68/PR - CGC 6Q,885,068/'1

,FLORIANÓPOLIS
Praça Pereira e Oliveira, 10
Te!.: 4544
Embratur 8/SC - CGC 60,885,068/11
LONDRINA

:Ay� Paraná, \95
Tel.: 2-0700
Embratur 73/PR - CGC 60,885,068/10

MARINGA
Av, Brasil, 3.837
Embratur 84:PR - CGC 60,885,068,'9
RECIFE

Rua Imperador Pedro II, 460 - la, sobreloja
Tels,: 24-4370, 24-4346 e 24-4352
Embralur 3!)/PE . CGC 60,885,068/13

RIO DE ,,JANElltO
Rua Visconde de Inhaúma, 134 - s/ 204'a'206
Tels.:' 24'3-5595, 223-3924 e 223-8444

,

Einbratur 217/GB -- CGC 60,885,068/3

,

"

,

,A nova pólítica de saú-

,d� a ser - lmplanta(ia em

Santa Catarina foi o prin
:cipal . tema examinado on

tem duran�e o encontro da

"Coordenação de Saúde Pú

blica Hospitalar. Além do

Secretário ,Prisco Paraíso,
, p�articiparam da reunião os

Srs, Joaquim Pinto de Ar·

ruda, Manoel América de

Barros Filho, Genovêncio

,Mattos, Nilton Marques da

'Silva e Fernando Ferreira

dt MelQ Junio',

Transportes e Representações, Ltda.

Matriz F.lorianópolis '_ R. da Concórdi�. 27 -, Fone 6533

De Santa Catarina para todo o Brasil ,- Car�as, Mudiilnças e �",omenda.
S' A L V A D o lt

Rua Miguel Calmon, 459 • sala 104:
Te!.: 2-1304
Embratur 31/BA .- CGC 60.885,OG8/12BLUMENAU

Rua JOão Pessoa, 1.450 >- Fone 22-17-50
,;\'"

, I;

CURITIBA
Rua Brasilio niberê,' 235 - Fone 23 ..06-78

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

- "-

TURISMO BRADESCO S.A.
,Adnlinistração e Serviços.Entregas rápidas para todo o Estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo I ,

,----" .. _, ,----------- ------.-,--------.-�,,--,_.-----.--,-',---)11 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. - ::. ..

,··'Agenda economica
\

I�ESERVAS TElt,\.O NOVAS AI'LICAÇÕES

.

O . Banco Central baixou Resolução que dispõe sôbre a

aplicação das reservas técnicas das sociedades seguradoras,
110S têrmos da decisão adotada na última quinta-feira pelo
Conselho Monetário Nacional.

A resolução, que tomou o número 192, apresehta inova-
-ções . no tocante aos títulos que podem compor as resçrvas
técnicas, estabelece limites para os investimentos em cada se

tor c revoga as Resoluções nvs. J 13, J 42 e J 90, esta última.
parcialmente.

A RESOLUÇ,\.O
,

"

O texto ela Resolução nQ 192 é O seguinte:
"O Banco Central do Brasil, na forma do Artigo 99 da

.ci n? 4595, de 31-12-64, torna público que o Conselho Mo
netário N aciona]. em sessão realizada em 22-7- J 971, tendo
em vista as disposições do Artigo 28 do Decrete. ei n? 73,
de 21 de novembro de 1966,

Resolveu:

''ft.i;,.,

- As reservas técnicas das sociédades seguradoras,
constituídas de acôrdo com os critérios fixados pelo Conse
lho Nacional de Seguros Privados, serão aplicadas conforme
as eI i rct ri zes dest a reso lução. de modo a I hes preservar segu
rança, rentabilidade e liquidez.

I - As reserva técnicas não comprometidas constituídas
na forma do item anterior só poderão, ser empregadas nas

seguintes modalidades de investimentos ou depósitos:
A) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;
,8) Letras do Tesouro Nacional, depósitos em bancos

comerciais ou de investimentos e' depósitos em Caixas Eco
nômicas;

,
.

C) Ações cio 1 nstituto de Ressegu ros do Brasil;
O) Ações, debêntures ou debêntures conversíveis em

ações, de sociedades anônimas ele capital aberto, negociáveis
cm Bôlsas de Valôres e cuja' cotação média, T)OS últimos 18

(dezoito) meses. não tenha sido inferior 'ao valor nominal; ou

ncôes novas, debêntures, ou debêntures conversíveis em ações,
emitidas por ernprêsas destinadas à exploração de indústrias
básicas ou a elns equiparadas por lei.

E) Ações novas ou acréscimos no. valor nominal de

ações possuídas em 31-12-67, havidas por direito acionário,
,

mediante bonificação ou subscrição em aumentos de capital;
F) Quotas de Fundos de Investimentos;

, I. � 1..' ti .J

G)
.

Imóveis urbanos, não compreendidos no Sistema

esenv& vimen o
Os acidentes de trânsito alcançam

a índices alarm�ntes numa cidade que

�mbora experimente um surto de pro"

gresso considerável, ainda não á ne

nhuma polis tentacular. Os índices com

parados aos verificados nos grand:es
centros urbanos do país, proporcional-

. / .

mente, denunciam uma situação exas-

pe-rante, bem próxima dos problemas'
chamados "insolúveis". Com efeito, as

ruelas de Florianópolis, nãp éomportam
o trânsito de mais de mil novos veí
culos ao ano.

O problema tor-na-se ainda mais

complexo. quando a "corridà imob il iá

ria" disputa terrenos no centro comer

cial da Cidade para ali erigir edifí dos
de até mais de 10 andares, criando pro
blemas de estacionamento pilrd os seus

moradores e elevando ccnsiderêve lmen
te o número de veículos que transitam
no centro urbano. As soluções - to

dos o sabem - não estão em medidas
meramente normativas, mas shn em

obras de nova realidade estrutural. As

sim, não há quem não saiba que os en

gurafamentos de trânsito rias horas

de malar movimento 12 , 14h ,'17
e 18h - principalmente nas vias de
acesse' a ponte H�rcílio Luz, t,m sua

causa no acanhamento das ruas qu� dão
fluência ao tráfego. Houve época em

que o DNOS, em regime de convênio
co';' os podêres públicos estadual e mu
nicipal, cogitou do atêrro de uma félixa
da baía sul, onde seria construída uma

Avenida dest'inada a dividir comi a se

cu!ar "Conselheiro Mafra" o fluxo de
trânsito proveniente da ponte. Depois
não se ouviu falar mais no assunto, à

despeito dessa obra se revestir da ma ier

necessjdade. A realidade constatável
evidencia, porém, que antes mesmo da

cohCíusão da nova ligação ilha'..cenfi.
nente - obra ainda não iniciada efeti
vamente e 'cujo contrato foi sus

tado alguma solução concreta

ainda que paliativa -

I precisará
ser aootade, sob pena de vermos o trân
sito urbano de uma cidade de pouct.
mais de 180 mil habitantes condenado
ao caos.mais lamentável e insolúvel.

É claro que não se pode dispensar
as medidas usuais de dlsclplinsmentc

.

,

.

,
, .

, '.�, I

do tráf�go, como a repressão aos mete

ristas irresponsévels que dirigem a ve

locidades proibitivas ou ainda àqueles
.

qUe abusivamente infring'em as re·gras
do trânsito, mas apenas essas providên
cias re+ineiras não solucionarão um pro
blema que já é de espaço físico, esca

pando por conseguinte a área de [ur is
dição das normas e portarias.

Enquanto' essas providências con

cretas não surgem, ou perrnaneçem to

lhidas ou em pendência - como é o

caso da construção da nova ponte _.

os acidentes se sucedem e as ruelas da
, cidade se' tornam cada dia mais instran

sitáveis, colaborando firmemente para
o mau humor coletivo, o "stress" e a

neurose urbana das buzinas e do berro

troglodita.

E se as 'coisas 'continuam no ritmo
em que vão, a opinião pública poderá
observar, perplexo, e colapso total no

trânsito de uma Cidade que apenas co

meça a se expandir e que àté (lá bem

pouco tempo era pouco maio;' que um

presépic.

N acional de Habitação;
H) Empréstimos com garantia hipotecária sôbre os imó-

veis' de que trata a alínea anterior, até o máximo de 80%
(oitcira pnr cento) do respectivo valor;

,1) Direitos resultantes de contratos de promessa ele ven- A mensagem que o Prefeito Muni- ritos 'do inesquecível fundador do
du dos imóveis (referidos na alínea G); cipal de Lages, dr. Áureo Vidal Ra- pi imeíro jornal catarinense, - Jeró-

.I) Participações em operações de financiamento, com mos, enviou, em nome do s�u rico nimo Coelho.
correção monetária, realizadas pelo Banco Nacional do Dc- Município, aos jornalistas reunidos Os dois jornalistas i'eferidos na be-
scpvolvimento Econômico pela Emprêsa Brasileira ele Turis- nos diâs 27 e 28 do' corrente, é uma la 'mensagem de I Lages valem, real-
'.. \ .

.

mo (Embratur). ,peça digna de realce. E isso porque . mente, CQ!l10 representantes dos mais
III - Da diferenç,a verificada entre o montante líquido não .somente exalça a cultura da gen- lun"_inosos dias dO ,jor'rJalismo bar-

das reservas técnicas não comprometidas apuradas em �ada te serrana, como tambélu revela, da riga-verde. Ambos se evidenciaram,
tr:me�tré e o ,.montante elas reservas constituídas no balanço pa':'te do ilustre homem públiCO: uma sobret.udo, pela vocl1r:ão, tanto qUl'ln-
de dezembro de '1967, 3Ó% (trinta ror cento), no caso de se- honrosa compreensão das tarefas que to pelo gõsto, da forma pela ' qualgllrc; d'o r�\n�0 i'vida i�dj'vidllhl, ,ê 56% (cinquenta por cento) ai imprei�sa é' chamadà:' a' exercer,' ·cO�'+" sé'.' (#,..-,:p ressavam. me�mo ,. iíà' d1ft ãJ' éUa
il0 caso de seguros dos demais ramos, destiní1r:-se a aplicações 1111':ando as atividades· do Govê·r�o,' �dó jornaC"Tlfô+-e·ra,,--·'sém" duvida, Ulb.'i; Cil� Obrigações· i�eajllstáveis do Tesouro Nacio�al, na forma para o desenvolvimento integral do 'estilista - e nisso havia tôda á súa.

'do� it�m seQuinte. distribuindo-se o restante,entre os elemais ti- EstaJo. Recordando conceitos do exaltação ao profissionalismo jorna-
'pos de aplicações plJevistas nas alíi1eas B a J do item lI, grande Ruy acêrca da função do jor- lístico. Nãü menos rigoroso ,pela exa-
obSerV;ldo o disf1osto. nos itens VI e V,fl. '-. nalista, 'o prefeito Áureo Vidal Ra- tidão' e limpeza da forma' literária·

IV. - Para atef]dimento do disf'osto na partt ini.cial do mos alude· às linhas de ordem ética era o outro, o Jú, a quem Nerêu
item élpterior eleverão aS sncitdadés seguradoras aelquirir no e técrüca que os profissionais da im- Eamd�, muito legitiman1enté, ,ctiamoudetorre,�' de cad;; trimesl're em três quotas men'sais iguais pl'ensa catarinense têm sleguido. in- c'erta vez "R,ríncipe dos Jornalistas
di·retamente

.

nu· Banco Central· do Brasil, ou nos �gentts . por qesviávelmente, de modo a consoli- de Santa Catarina",
êstes indicaclos -, Obj'igações Reajllst��veis cio Téso�lro N�i- d:u: o prestígio da crIasse que se or- Tive a ambos por companhei·roscional em valor eqUivalente a 30% (trinta por cento) ou 50% '

, . , gulha
.

de �c:\cj.o u� passado honesta- de redação: nem um, nem o outr9
. \cinqlJent;1 por cento): conforme o caso do aumento elas rêsh-

!!lente viviâo a serviço das causas da conseguira afeiçoar-se au tedado .. çl.l1;:-:
vas.' técnicas não compr(ll�etidas ocorrido no trimestre Hnte- comunidade. ma máquina de escrever. Teimavam
rior ao t,"imestre ql1e fÔI" indicado pela SuperintendênCia de

Citando, duas expressões do autên- em usar a caneta� E como sempreS.Cf!'rlroS Privados, relativamente a cada sociedade, como ba- .. " .

tico, jornalismo de Santa Ca.tarina, os visse,' muito pacientemente; r ca,li-se para inícjo ele aplicação da sistemática estábéltcida nesta
cuj,ds nomes a sauda.de nào deixa pe- grafando, com 'esmêro, la:udas 'em

. resQluç�.o..
I , r�cer na memória dos. homens que que' se iam alinhando simetricàm'en-"V - Verificando-se no encerramento db cada trim�stre '

.
., ,

.'

I atualmente fazem J'ornal Tito Car- te, esteticamente. as' linhas do 'artiio
l

.. I.UC o valor total das Obrigações Reajustávéis do Tésouro Na-
. .

.

-

�

valho e Rubens de Arruda Ramos - ou da crônica, habituei-me a admi-cional adq.lIiridas pela sociedade segurCldora e' inscritas para
t' d' d' 't" _. 'tO

o dinâmico Prefeito de Lages lhes as� rá-Ios como a ver os artistas, q.'t1e,gara�1 Ia
'. e. C'ODertura as rese!_:,vas CC!llcas nao comprome 1-

, ,'e socia as !rlórias da carreira aos mé- aliás, êles. sempre foram.das e inferioí' 'ao limite fixado no item III. a diferença a�u-
�

rada sere) ii1cluída no montante das:: novas aquisiçõés a serem
feitas pela socieelade; 'se houver diferênça para mais, (') exces-

�..
' ,

.50 apllrado será liberado ele vinculo.'
,

' ,

Sem pt:ejuízb das sanções pl"evistas na I,egislação e,m vi

gor para atingir o objetivo do item 11, os percentuais M, que
lratÇl' o iten] IV poderão ser elevados atê 4'5% '(queV'énta e

.

"cirlGo po'r cento) � 75% (setenta e cinco por cento) conforme
o CCiSO, a critério da Superintendência de Stguros Priv�\dos -
Susep, .

VI - Nas aplicações previstas na parte final do item
III, será de 30%, (trinta por cento) 'do resp�ctivo tQt:.d parti�d
() limite mhimo para caela Lln� dos tipos de investimêntos ou

dcp'ósitos ali referidos. considúando-se el1globadamente, para
ê�sc fim. as aplicações mencionadas nas alíneas G, H; 6 l,
tln iicm 11, admitIa porém a exclusão de' imÓveis de ,uso pró
prio das sociedades s,eguradoras, ou seja, aquêles efetiva c

cxclu<;iv;'lmente utilizados por dependências. da sociedade.
VII -- Nas aplicações de que tratam as alfneas O é E do

íterl1 II. não· poderá haver· concentração superior a 5% ('cinco
por cento) do l11ont�1nte gl�bal elas reservas· nã.o comprolllc,ti
das cm títulos. de uma mesmas emprêsiL; nem. em nenhuma

hipótese. participação ele quaisquer emprêsas. em montante

superior a 10% dO respectivo capital. observada, ainda·; no

total das aplicações, il regrü e�t'abele.cidil no item [ der Res07

lução nQ 53, de I 1 dC maio ele 19'67.
VIII - As reservas téçnicas comprometidns constituídas

11a forma do item I só' poderão ser el1lprcf!adas nas 11i()úali�
,dades de, i1w.estimontos ou depósitos referidos nas alínbs A,
S

..

' e D ,do item, I I, observando-s\! a aplicaçã.o mínima ele 25%
·(vipte e Cinco por 'cento) na modalidade a que se refere a alí-
11C�1 A.

IX - As reservas técnicas ap�lradas até· dcZémbro ele

1()(éí7 bem como ;) garan,tia sllpl.en:lentar a· q!lO se r.et'he o

. : iút'.
'

58. dó reguLlmento aprovado pelo . .[i)ecreto n9 �O 459,
·de 13 de março de 1967, poderão continuar observando as

dire-tl'i?es de aplicação c�nsr;lnte� dus 110rm,IS regul.am�ntares
hlÍteri�res à vigência da Resolução n9 92, de 26 de ,jl1�ho de
1968,

X - Fic<l111 r'evogadas as resoluções 1198. I J 3, de 28-4-69;
142. ele 23 .. 3-70: IXO. ele 29-3-71; e 19Q, ele 20··5-71, ressalva-
do o disposto na parte final elo item IV".

PERDEU ..SE
Perdeu-se três chaves. sendo umH de frasqueira, IIme\ 'de

rude,ldo c 11111;-1 de porta, pr0sas em UIll alfincle de seguran
ç:l .I·ohns·on, Pede-se ,I qLICIll as encontrar entregar nésta reda

�ão, que serú grali ficada.

.

,

Haverá, tal vez, dois motivos natu

raís e salientes, entre ou demais que
fizeram ocorrer ao pensamento do
Prefeito Áureo Vidal Ramos os jor
nalistas Tito Carvalho e Rubens de

Arruda Ramos: ambos serranos, ti

veram sempre· a alma voltada para a

serra; Tito, que se fêz celebrado tam

bém como escritor de ficçãÇ), ,é au:

tor 'de dois livros de contos de mo-
... I· . '

_ • � /I

Uvos serranos;·'·' Rubens gostava de
'-derív�ir

.

do
.

éómentário Cpolítico, não

raro, para a
.

descrição das paisa
gens do altiplano catatinense, falan
do de gente de lá

.

e coisas que· lá
se passaram, Que grandes e nobres

espíritos,
.

na verdade, eram êles!
\

finalmente, cj.lmpre enaltecer o
·1

fidalgo g1esto do Prefeito de Lages
para com os profissionais duma çlas
se em que são pouquíssimos os' que
logram garantir a própria subsistên
cia pa1'a os dias da velhice e da min
g·üa.da ; aposentadoria. Se I algo é ten
tador nessa carreira, cuja nobreza e

d�gnidade, é bom. que as saiba ainda
.. I

reconl1eoer' um espírito como o do
dr. Aul'eo' Vidal Ramos, essa coisa
tentadora terá de ser o privilégio de
pensar e orientar o pensamento cons
trutor da sociedade e do progresso
geral.

Gustavo Neves

,-
"

• •

IXI
•

lar: (�e Direito rnassacra..

Mas 'o "quousque tandem" va-

leu!
Nâo vale mais, agora. Diz outra.
Revertere ad locuum tuum.
Vade retro.

Sursum corda.
Coita. É missa, corta!
Tá: Nec plu.s ultra.
Otium cum dignitatem.
Sic tnmsit' gloria .lTIlmdí..
Sui genel'is.

-Ab imo pectore,
Mutatis mutandis.
Tá baixando o. gabarito; outra.
Fiat Lux.

Ptí'fffffff, . Qupd abundat, non

nocet.

Ad hoc.

Essa aí horrivel; outra.
Roma locuta; causa finita.
NU c1esesperandum.

- Ubi bene. ibi patria.
� nluriblls Ullum.

Val'ietas delectatt.

..,

Si vis pacem, para bellum!
Quousque tandel'n' aÍJutere pa-:

tientia nostra.?
Consumatum est_
Coojto.' enw 5un,1,'b , .:),

Ipso facto,
\,

,
.

" ,

Introibo" ad altare Dei.

Pera aí! Essa não vale, porque
senio ·quem foi ajudante de missa no

,
'

,

ginásio ganha de barbacla� (�uer ver?
"Domimis vobiscum", "Et. 'CUl�1 spi":
ritu tu", HIte missa ets", "Agnus Dei

qui tolit",
- Tá certo, tá· certo, Missa não va-·

je. Continua.
___:. Errare humanum est.
-- Tu quoque, Brutus?

Ad perpetuam rei memoriam.
In hoc signo vincis!
(I'� oli me tangere.
O tempora. o mores!
OUm aí, olha aí: Ca�ilina. Nã,o

vale também.
Por que?
porque aí a turma ,do vestibu-

S. P,(�,R.
Quer dizer o quê?
Sei lá, É preciso Lraduz").' tan1-

bém.?
__o Não, mas estou 'desconfiado que

Jisso é grego.
Então 'prova!

- Anul<\da. Outra!
. Vidi, vini vinci.

Qui non est mecum, contra me

est.

Paulista rum terra \11ater.
Que é qU« é isso?
Tá 'lá na buziná do fusc:;t.
Casus belli .

Ex corde.

Sanguinerh ludosque cano.

,- H.es, non! verba,
- Var,lUm et mutabile semp�r fe-

mina.

Data venia.
Data venia?

•

"
, ,�\ I"

I .'

Data venia.
Bem, então, consumatum est!

(Como podem observar, esta colu
na está ficando m�ito poliglota.)

Paulo. da' Costa Ramos

Assunlo em P.aula
t. ',
I. I.'

" ColUDa de Mauricio Cibulares
('

. ;
.e,

De uns três meses para cá tenho tomado uma posi- ::

çào muito nítida, muito Clara, com relação 'a um certo
gráu IJe fanatismo' que se fez 'presente' em matéria de

I , .. .

lançamentos de ações novas.' o que, no ,meu ponto de
vista, fez com que os bons e os maus venha tendo :·0

mesmo tratamento pelo Mercado, ou pelomenos isto

vinha acontecendo até há umas duas semanas atrás.
A experiência concreta, objetiva, está indicando

':
que (I Mercado já está aprendendo a dístínguir entre

lançamentos NOVOS e lançamentos BONS,. que' .não

são de forma alguma sinônimos, como muitos supunham
.

' .

�; possivelmente alguns ainda suponham. Mas não é ,i

possível que nós, que ternos mais pesadas responsabi
lidades na sanidade do Mercado, deixemos êsse proble
ma inteiramente por conta dos investidores, na. base

.lo "vire-se".

A mim pelo menos parece que nenhum Banco de '

ínvesumentos e nenhuma Sociedade Corretora tem, )
numa altura destas, o direito de promover a abertura

)

do capital social de uma emprêsa sem adotar ,tôdas as

providências necessárias para que o cidadão comum,

o investidor típico; tenha acesso fácil e amplo a tôda3,:�
as informações

,',

importantes com referência a essa,;:
; :'

empresa.
. ;,

,

Jà tenho dito - e insisto em dizê-lo que ess�,:;
história de dizer-se que no Banco Central ou na Bôlsa:

os docurnentos e informações necessárias estão à inteira, ::
.

.' �

disposição dos investidores que desejem consultá-las é.' �

- "

.onvcrsa de João-sem-braço. E uma espécie de tirada :.
lo ,�(>iá, como' na anedota cançada, É uma poslção],
mental, comodista e� no seu entendimento, que o.b,j�ti·,a'<
rurtar-sc a um de�er que pelo fato de não ser expresso ].
em LeI, nem por isto é menos dever ou menos im-,;',
portar te.

't
,

.:\:
t: l-

Eu
.

não sou dono e nem sócio de jornal nenhumtl
, ,

ou revista nenhuma; para mim, sob o aspecto material,'].
tanto faz como tanto fez que os jornais e revistas, 'inclu- ::

..:; ,

sivc aqueles onde escrevo ou .onde 'até mesmo dirijo; >

tenha uma receita maior ou menor .em seus departa- _,.

men:os comerciais. Por isto fico llluito, à vQnta.de p�ra:
dize.;: que, ;até .onde entendo, é preciso que oS j'ot:tuHs';
de 'uaior 'circulação, aqueles que são habituálménté i:
lidos IJelos investidores em potencial, sejam os veículos;.

�

. .

' .,

utiliz�lrlOS pelas emprêsas emissoras Ql! pelas institúi-,
ções resPQnsAv�í�,·; �rlos lançaméntos, par�' aptesén,tà: : :. �
ção dêsse minimo de informações sôbre li émprêsa. : � ( .

, .

,

l� evidente que isto tem, um custo ·em cruz�irOs,::.
,

,.", '

que }Iâo sei qual seja. Mas·, sei, pelo outro lado, que .a'"

prátü:a de lançal1tentos no "escurQ!': na .. b�se do "pto-,
cure na GEMEC ou na., Bôlsa" se quiser:. informações,: '

tem, em têrnios de futuro do Mercado, um çusto:�fifi- ;
I
.. , ,

.'

nitarncnte maior. Ninguém tenha düvidáS' de quê,' (l;;
Mercac:o não resistirá a uma série dê lançamentos' ine:.:

.

díocr0.5, se essa série ultrapassar· certos lilnites. . ..
' ;:

. . -
.

.

,.
" .,.:, ,:

O Mercado de'· ações brasiléiro tem·; demonstràdo':· .

• •

j.' ',}::.••

pos:m�r uma resistência surpreendente é umã· ,vitiii�:
,-, : ;, ...

�
. : .. '�. 1.1,'., � :< ..

âad� notável. Temos assistido a: 'exem.plos � flagrantes'
.

.

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

disso com relativa fre·qúência. Temos visto ·:0 M:,efcad'O'i.
.

'

.

:
"

:,
!

"" I:, ;,; � l li
" "-r", t·..., :;

abso'::\ler cdm tranqüilidade certas ,coisas· qUê, em ::M�r,� l,
•

',. :,:.. '. •

,'i �. '.
_
•• �' ,;, I,,? .,

.cado mais, nenrQso ou menos segurp, poderiam ptov·Qcái: �,. .

.',
.

':�". ,. ". I
; : .. '

:. � r

problE'mas. , ,,;
1

Mas é absolutamente necessario .que. :'à gente ,riiô',':'
,

·.1" ,. �, , :.. ,.�. .�'I:;_\ ..

abu.3e dessa sanidade; dessa sereI:l�da:de, dess�; capa-"
:". '. � : t !.cidarlc àe resistêricia:

,

.. .

.'; '.'. ... , 'i ...... ".oe'.. i...:
Por mais de uma vez tenho dito. qUê, h'é.s,t;é.l' ,fã,Sj;>·;

da ,:'ir:t· do Mereaqo �" -t:a;iÍais1� pràsil�i,ro t' à� {i�sitltíii- !,
ções únanceü'as que. o int�graIri têm' un\a 'r�sp?IisabiH:.;i
dade não escrita, ,não impoSt.a por 'lei, 'mas nem: pOl',

o

.�'

isto lilcnos e.fetiv:a: -. é ii responsabilidade. edúcacio-
, ,

, :� r
• ." , -�

nal. Todos nós que estamos nessa 'coisa, e' ganharid,d ,iI.

nOS5'.). vida nela, teinos'. o dever de colocár em piano
de alta prioridade· tudo quanto se refira a�'maIs amplO:
esclar(�cimento dos. investidores, seja� dos 'efeti�Os �ls�j9."
dos ctn potencial. ltsses 'i�veS:tidQre$' repres�ntam

'

�::
futurei do Mercaclo e, JUllto 'com el,e, 'O� dás instituiçõe(
finaeceii'às que diri:glmOs ou onde· tr'ábalham:os.

.�

.. , ... , ....

·0 futuro do Mercado e, o nosso junto coni .êlé.
: ...., , , ,

(JI��jende em boa, parte ,de qu�, dia a diii, 'seja mai�r;'
.

-. ' i
,'h�'

•

i" )

o ,nú:11ero de iJ1�iestidorcs, esclaiecidps que nêl�, operê;"
.

dfl_pinvestidorcs q:üe ,sabe!TI
'

o . mais. pr,ecisamente pos
sj�el G qiIe estão ,:fazendo' e porqúe estão fazendo.

, 'r·

Investidores 'cegos,. desinforÍnado�,: cb�duzíveis· fei�'
to gado, de um 'l�tlo para o outto, são a maté1'iá prima.
na 'l'wl os picareta's c �s inescrupulosos atuam -e atúàpi'
no scntidó de dar um' golpe na praça, o mái1l ràpidamcJ;l;'

•
j !.

, te por,sível, mesmo que o preço d.iBsO seja' á attofia (f9!• , ,

I

. ,

A.s instituições financeiras sérias, que são á gtande:i
maioria, tem. conio. ai�fua iniüs eficaz de combáte à piça-:�

•

'

... • I

retag�:m 'exataÍnentc � informação, a mais ampla qU6,"
for ,possível.

Eu acho que todos, os sérios do ifercado, temos
de Í:lzer um: esfôrço nesse sentido;' e a 'phtneira· provV:
dênda· concreta 'é não t�çarmos nenhtÍm; pap�Ü ilôvC'·:

,
.

,

sem �itna realmént� ampla .difusã� a�erca do que 'se)
t1'a1;a E devemos fazê-lo, mesmo que OS investidores

, \. ,

não Exijam. Devemos fazê-lo em defesa próprià, pen�
.

sando no futuro.

Maurício ,Cibul�ré� ,';
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Apesar das profecias sôbre o declínio .. breve desapa ..

raeimento do casamento como instituição social, motivadas

pelas novas formas de relacionamento entre os sexos e

pOi noVOS sistemas de valores na sociedade, o que real

mente estaria acontecendo seria uma readaptaçâc do

casamento �s exigências do mundo atual. A tese é defen

dida pelo pesquisador norte-americano Morto_n Hunt, que,

num artigo para Playboy, procura analisar as caracterís
ticas fundamentais do casamento no passado, as influên

cias e transformações por que vem passando no presente
e os elementos predominantes dessa instituição no futuro.

Depois cie �nalisar as características atuais do relaciona

mento entre casais, Morton Hunt conclui que o casamento

n05 Estados Unidos permanecerá como instituição social

monogâmica, heterossexual, baseada numa união desem

baraçada entre um homem e uma mulher que são ccmpa

nheiros, parceiros, camaradas e amantes sexuais As obser

vações de Hunt são baseadas na realidade de seu país, mas,
como frequentemente acontece na mini-aldeia global do

-, .

mundo ocidental, podem revelar as tendências nos países
vizinhos. O estudo do fenômeno no Brasil esbarra, de

imediato, nas limitações dos dados estatísticos, mas os

sociólogos Carlos Alberto de Medina e Sérgio Lemos estão

convencidos de que o casamento no Brasil se modificará
-

-

fara um relacionamento de igualdade entre os sexos, em
'" �,onsequência de uma nova atitude da mulher brasileira

em relação a seu tradicional papel de subordinação ao

marido.
A instituicão social do casamento modifica-se com o

tempo, adaptando-se às necessidades e exigências de cada

período histórico ou de cada sociedade. Até mesmo a

teoria de que o homem primitivo Ignorava o casamento e

pratlcav�.} atos sexuais à maneira dos animais, fOI poste
rtOrmede desmentida pelas descobertas de que as tribos

pnmitivé!s possuiam algumas formas de casamento e 11m I-

I tavam as atividades sexuais dos casados.
Nas cidades onde a mulher podia produzir, era

comum o homem adquirir mais de uma companheira;
onde as mulheres não participavam da produção, a mo

nogamia era mais aceita. Nas tribos .onde a mulher podia
se sustentar, o divórcio era mais fácil; se houvesse total

dependência do marido, essa inovação era pouco encon

trada. Em condições marginais ou primitivas de sobre

vivência, as mulheres eram mantidas sob contrôle, mas

nas sociedades ncas e de maior lazer as mulheres adqUI
riam independência e poder.

FIM DO PRIVILéGIO
DU1"'ante mUItos anos, a sociedade restringiu os dIreitos

da mulher em quase todos os sentIdo., condlCionando sua

sobrevlvê:ncia à proteção de um homem. Seu papel lImI
tava-se

.

à, reprodução e educação dos fIlhos, enquanto os

mando.s lutavam pela manutenção econômIca ou proteção
física da famílIa. Sem dIreItos, sem educação e sem

fôrças, as mulheres achavam até um pnvllégIO ter um

homem que (as dommasse mas oferecesse status SOCial,
além d,� orientação e proteção durante a vlda.

Ao.s poucos; entretanto, e maIS aceleradamente no

século XX, a sItuação fOI-se modIficando e a mulher
,

)

con1f�çou a conquistar seus dIreitos' - de votar, de se

edhcar e, de pensar por si própna. InvadIndo o mercado
de tral:alho, elas começaram a perceber que n,ão maIS

era necessário depender de uIl}. homem para vIver, que
/

fmalme.lte podiam se conSIderar ind�víduos.
UNIÃO EM GRUPO

Ape.sar -das novas eXlgênci� da mulher, o número
de caSdmentos contmuam aumentando. Segundo\ Morton
Hl1nt, pesquisaa.or norte-amencano, numa SOCIedade que

der;persollaliza o indivíduo, fazendo com que êle se sinta
só e importante, sob contrôle de máquinas e Governos
distante ... , o casamento oferece a perspectIva de intImidade
e calor humano, compreensão e lealdade, amizade dp.ra
doura c uma sensação de lmportânCIa pessoal. "O casa

mento é um mICrocosmo" - diz Huht "um mundo
onde procuramos corrigir as defIcIêncIas d9 macrocosmo

qHe nos envolve".
Ao mesmo tempo, entretanto, crescem as indIcações

de rev:.>�ta contra o casamento tradICIOnal. Nos Estados
Ul1ldos - onde a obsessão pelas estatístIcas fornece dados
re\'eladores sôbrc a situação do país e as tendências de
seus vizinhos !la mini-áldela global do mundo oC'Idental
- a tdxa de âivórvIO aumenta a cada dIa, juntamente

I

,

com a infidelidade conj ugal, as orgias sexuais para casais

e o número de pessoas que decidem morar juntas dispen
sa 'Ido formalidades legais.

Outro ataque VIOlento vem das inúmeras comunas

espalhadas pelo país e/que pregam uma espécie de casa

mento de grupo, em que OS adultos se envolvem alterna

d.imente em experiências sexuais, compartilham os bens
e a educação das crianças. MUItos homossexuais, também..
não mais esconuem suas uniões e evitam os "casamentos

disfarçados", que lhes garantiam status social.
DIVóRCIO é UM AJUSTE

Os smais de revolta contra o casamento são vistos

por muitos como prova de decadência e sintomas de uma

doença fatal. Outros, entretanto, consideram-nos apenas
formas de adaptação e evolução: "A maior parte dos
atuais ataques ao casamento não visa a destruí-lo" -

esc reve Morton Hunt - "são apenas esforços para modi

ficá-lo e remoldá-lo, pOIS apenas o tradicional casamento

patriarcal está morrendo, enquanto nasce uma nova

forma". Hunt lembra a tendência das pessoas para corí
siderar certo tudo aquilo com que foram criados e ver

qualquer modificação no comportamento humano' como
um declínio dos padrões. "O casamento do futuro já
existe" - dIZ êle - "nós apenas confundimos os slnais
de evolução com cicatrizes de necrose".

O divórcio, por exemplo, é visto por Hunt como uma.

adaptação saudável, que permite a sobrevivência da

monogamia numa época em que os poderes patriarcais
e privilégios nos SIstemas maritais se tornaram imprati
cáveis. "Longe de ser uma transformação radical" '

afirma Hunt - "o divórcio é uma pequena mudança na

Instituição do casamento em apoio a maior parte de suas

convenções".
Segundo as estatísticas norte-americanas, a metade

dos divórcios ocorre DPOS OÜo anos de casamento e um

qi arto depois de 15 anos, sendo que a maioria das partes
envolvirias não alega erros de escolha inicial, mas dispa
ridades ou tédio que se desenvolveram com o tempo,
O� divorciados, entretanto, quase sempre partem para
nov a tentativa. 'Para Hunt, "o divórcio é um ajuste entre

o Ideal monogamico e as realidades da vida atual",

LIMITAçõES DAS ,COMUNAS

Nos dormitórios de muitas universidades norte-
americanas já se podem encontrar homens e mulheres

morando juntos sem que sejam casados. Este fato serv'.�

nâo só como amostragem de um costume cada vez, mais

popular no país, mas tqmbém reflete a ace!tação crescente

do establishment à nova imcIativa. Um exame maIS

apurado, entretanto, revela que a maIOr parte dêsses

casaIS l!lantém os mesmos hábItos de um matrImômo

comum, dIstIngmndo-se' apenas pela não existência do
contrato oÍlclal de casamento.

/

Par,l a antropóloga Margaret Mead, observadora das

mamfe!Stáções SOCiaIS dr seu país, o ato de VIver juntos
I

nao rep:esenta uma recusa das partes ao casamento oÍJclal
e sJm um, aprendIzado para êle. FOI Margaret Mead, alIás,
quem 1')10PÔS, há alguns anos, uma revlsão da legIslação
dl- casamento 110S Estados Umdos, sugenndo dois tipos
df� umao: casamento IndIVIdual, em que os Jovens não

preparados ou ll!tBressados num comp�'om1Sso maL.5 sérIO

(flJhos e responsabIlidades econômIcas) se unirIim legal·
mente, mas com g�andes faCIlidades para a separaçâo, e

CDsame1lto de paternidade, com tôdas as responsabilidades
legaIs� e maiores restnções à sep�ração, \ como no matn

m(lmo atual. Apesar das muitas dIscussões motivadas

pe](i proposta, a resposta já foi dada pelas pessoas que,
informalmente, estão fazendo exatamente ISSO, sem

esperar pela apIovação ofiCIal.
Uma expenencIa atual que poderia ser consIderada

c.omo uma quebra das tradIções OCIdentais é o casamento
de grur,o, dIfundIdo pelas inúmeras comunas que se

espalham pelos Estados Umdos. Propondó-s1e a modiflCar
não só o casamento, mas a sociedade como um todo, as

comunas têm seus próprIOS valores e costumes. No
ca�·ameo1to coletivo, a paternidade e a educação das

Cl'Janças é responsabihdade de todos" enquanto a proprie
d.'de e os objetIvos da comuna são compartilhados. Se
esta fo"ma de convIVência evIta a busca de status e a

sl1hdão frequexrte da monogamIa, traz também as dificul
dades de relacIOnamento entre as pessoas, causando 11mI

tações emOClO,QalS e a lllstablhdade do �rupo.
..

Mat}iz em Florianópolis
\

Essa igualdade, associada a uma diminuição dos pre
conceitos religiosos, sociais e sexuais, opde ser expressa
pelo depoimento de Leila e Luís Carlos Sá, casados há
dOIS anos.

- Namoramos durante algum tempo, depois nos

encontramos e em três meses resolvemos casar, mas não
nos sentimos amarrados a esta história de "casamento

para a vida inteira". Se der, maravilhoso; se não der ...
A condição de separado, desquitado ou seja lá o que fôr
não faz a menor diferença para nós. A única coisa qu
nos prende é a vontade de ficar juntos. Enquanto houver
essa vontade, ótimo.

NOVAS FUNÇÕES
I

Para Sérgio Lemos, a diferença maior entre os casa-
I I

mentes do passado e os do presente é que os casais de
hoje (e 'os de amanhã em maior número) admitem como

verdade, Incontestável que o casamento pode acabar.
- De posse desta certeza, - diz êle - os jovens

estarão psicologicamente mais bem capacitados para o

casamento e para a criação de uma família conjugal mais
aberta e menos egoísta.

Para atingir êsse objetivo, Sérgio Lemos acredita que
seja necessário o desaparecimento das finalidades básicas
de acumular capital, consumir bem para dar a' tmpressão
de pOS':)� (status) ou simplesmente salvar a pele em meio
à competição desenfreada do lucro ..

- Enquanto persistir a indiferença em relação ao

_
destino das outras famílias, indivíduos ou camadas sociais,
os lares bem constituídos serão exceção _ Para a Socio
logia, .) que interessa é saber o que acontecerá com as

funções sociais que atualmente - bem ou mal - estão
sendo «xercidas .pela família. Talvez -o melhor seja uma
família sem moradia comum, onde os laços de parentesco
nãc impliquem obrigação de afetividade, ou os grupos
de famílias que destribuam entre vário� -pais a educação
das crianças. Pode ser m�smo uma série de instituições
especializadas que nem ao menos imaginamos.

FIM DO PATRIARCALISMO

Convencido de que o casamento não está morrendo
e de que

I
quase tudo que passa por rebelião contra êle

nada mais é do que "uma série de remendos, que lhe

permitirão servir o homem moderno sem maiores sacri

fícios", Morton Hunt tenta extrapolar suas concepções
para o futuro, a fim de caracterizar a forma do casa

mento dentro de alguns anos. Segundo êlé, um clima

de maior liberalismo moral nos Estados Unidos permitirá
a vida em comum de homossexuais, embora não acredite \

que esta união venha a se instItucionalIzar. A VIda em

comum sem casamento - prinCIpalmente entre os Jovens
- não impedirá que os homens e mulheres aí envolvidos
mais tarde optem pela legalização da união. Quanto aos

casamentos coletivos, ficariam restntos a um pequeno
grupo, não só pelas Iimitações já expostas como pela
dificuldade em se manter mais de 200 milhões de habi
tautes com métodos' primitivos de produçffio_

Na opinião ue HUl1t e de outros especialistas que se

dedicaram ao assunto, a monogamia prevalecerá, mas com

uma redefmição dos papéis especiais de marido e mulher,
a fim de se obter uma melhor distribuiçãr, dos direitos,
privilégios 'e expectativas de vida para cada um, numa

fuga do patriarcalismo do casamento tradicional para um

objetivo de igualdade.
UMA AMIZADE ESPECIAL

\

Sob pressão constante dos maiores direitos que a

mulher conquista na SOCIedade, o casamento deverá se

desenv .olver segundo Hunt, para um acôrdo de maior

igualdade entre as partes, onde a mulher não se SInta

prêsa (1:) homem pela proteção física ou econômica que
êste lhe possa oferecer, mas pelos laços de companheirís-I

1110 entre os dois.
Admitindo um crescimento na taxa de divórcio (pelo

próprio mconformismo da mulher aos padrões tradicionais

que' muitos homens ainda tentarão impor), a provável
continuação da infidelidade conjugal (como alternativa
&0 divórcio) e uma permissividade maior entre os casais
(sexo em grupo), Morton Hunt prevê o casamento do

futuro, em resumo, como "uma amizade heterossexual,
uma união livre e desembaraçada « entre um homem e

uma mulher que são companheiros, parceiros, camaradas
e amant es sexuais".

Hunt acredita num certo grau de especialização, mas

acha que a atividade de convIvência dIária será comandada

por êss� üpó de relações, ao invés dos laços de senh0r
I e escra'lO no casamento tradIcional. "Como as am.lzades"
- conclui - "o casamento do futuro deverá durar apenas

enquan�o fôr válIdo e, durante êsse período, satISfará as

neceSSIdades do homem e da mulher da época como
nenhuma outra forma antenor de casamento o consegUIu".

ALTERA'çÕES, TAMBéM NO BRASIL
O :,oclólogo Carlos Alberto de Medma afIrma que os

dados estatísticos atualmente dIsponíveIS no BrasIl não

pe'!_'mItem estabelecer um quadro ,futuro do bmômIO
casameuto-famílla no país, mas está /ce,rto de que nas

áreas maiS cosmopolltas (as grandes capItaiS) contInuàrá
,

I

a escalada de novos habItos e ocmportamentos: maIOr

lIberalldade, poder mais amplo de deCIsão quânto à
escolha de ter ou não fIlhos e nova estruturação da VIda
famIlIar.

Na sua opImão, o casamento do futuro neste país se
)

adaptara a uma nova_realIdade, caracterIzada por novos

valores morais e culturais, questIOnando cada vez maIS

mt1ensamente o papel tradICIOnal da mulher na lllstItUIção.
A BUSCA DA IGUALDADE

Por tradição - observa Carlos Alberto de MedIna
foi atnbuída à mulher a dImensão afetIva na relação

familIar, restando ao homem a dImensão ll1strum�ntal.
Esta dIstribUIÇão de papéis nem sempre- atende às novas

exigências, pois 'a realIdade contemporânea não aceIta

posições muito rígIdas em têrmos de comportamento.
Sé:::,gio Lemos, por sua vez, vê a mulher numa sItuação

totalmente nova.

- Ela não pode mais partICIpar apenas ind�retamente
do trabalho do marido, dando-lhe assistência moral - dIZ
êle. - É preciso ter uma profissão própria. Uma vez que
a prociação deIXOU de defImr a função do casal, a mulher
também não é obrigada a CUIdar de uma descendênCIa
numerosa. HOJe, ela encontra inclusive um amblente

propÍCIO à competIção de 19ual para igual com os homens.

-- Rua Franci$co Tolenlino. 32 Telefones 2534 e 2535 I

I

CONVITE
A Diretoria do J"ERC, convida os jovens para o baile

que fará realizar no próximo dia 31, com início às 22

horas, no Salão Paroquial de Santo Amaro da Imperatriz,
que contará com a participação do Conjunto "Os Aven
tureiros". Traje. Esporte.

EDITAL
EMPRÊSA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

PROVA DE SELEÇÃO PARA INSPETOR POSTAL
.

A Emprêsa Brasileira de CorreIOS e Telégrafos co

munica a todos os candidatos inscritos para prova de sele
ção de Inspetor Postal de 1971, que deverão comparecer,
no período de 03 a 23 de agôsto dêste ano, aos mesmos

lo<:ais onde se inscreveram, das 9' às, 18 horas a fim de
teceberem um exemplar do manual do' candidato uma
1:. '

fi"}-:a de cadastro, uma gu,ia de pagalilento Ip' efetuar o res-

pc ctIvo cadastramento.
I

O ,lão pr�enchImento das fichas de, cadastro ü�pJ i_

CeU a no cancelamento automático dã insf'l'ição considl::
ra!ldo-se o candidato, como desistente, valendo o cadastra-
mento como confIrmação de inscrição.

'

Não serão aceitos candidatos retardatários nem cadas.
trêmentu por vla postal.

Jo.:;e Gurjão Neto - Diretor de Pessoal da ECT.

\
,--

Rua Almirante Lamego n9 170
Fones 46-73 e 29-52

Atendendo nQvamente a Rua ALM�RANTE LAMEGO
N9 170. Ande um pouco para ganhar mUIto. Nossos

preços

Esplanada 69

são sem concorrência.

pneus novos carro de fino trato

ICr$ 10.500,00.

-�-- --�J

\

,
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o seu

programa
SÃO rosa

15 -' 119',45, e "2th45m

Robert I Goulet -' Daniele ' Goühert

RESISTENCIA DE BRAVOS
�

Censura 18 anos

117 iJl9,45' é 21h45m

Lee J, -Coob -' Lola f;F.à.lana

.t'

A, LiBERT<A9ÃO :DE IL. -s. JONES

Censura 18 anos

conAL

Atila IOI:io - Iala Sohneider

A GUIDRRA DOS lPELAiI!)(:)S

Censura 1:8' anos .' " ,

'ROXY

14 e "20 horas

(Programa Duplo)
Clyde Garner - Gorge Eastman

REZO 'A' DEUS E (,H�EIO MEU

PROXIMO

Charles Bronson Marlene Joubert

O PASSAGEIRO DA CHUVA

'Censura 18 anos

JABISCO

17, e 20 ',hoFas

Neyde A'parecida -
iRoberto ;Batalin

UMA(GAROTA EM MAUS LENÇOiS
, I

\

Censura 10 anos

GLORIA

17 e 20 horas

/ohn Ransen

'QUANDO b ,SEXO SE DEFINE

Censura 18 anos

SÃO LUIZ

20 horas

Suzana York

TRI,ANGULO FEMININO

CensuIta lil:8:anes

HAJA

20l'horas

Sergio Cardoso

OS HERDEIROS /'

Censura 14 anos

" TV CULl'UaA\ CANAL�'6'

._15h15m T�le-Edücação
16 horas Clube ,'Junior

17h5,Om �las e Eles

18h45hl, Meu Pé de! La:t;anja 'Lima
19h25m Bola em JOgoJ

19h30m Noticiário
19h45m A Fabrica
,

20h30m Simplesmente �MaNa
,,' 21h15m Clube ÇJos Artistas
23 horas Poltrdna' 6

TV COLIGADAS I CANAL :3

16 horas TV Educativa

16h40m Clube da' Chança
17h05m Menino ',SilbrnariI);o'

,

17h30m Mulheres, em \Vanguarda
18h05m Scheriff ,de' Cochise

,

18h30m Agente 86

19h05m Minha Doce Namorada
,19h40m Tele-Esportes
�9h45m Noticiário

'

20h10m O Homem que Deve Morrer
20h40m ,Alô Brasil Aquele Abraço
21h55m Noticiário

22h15m O Cafona

22h55m Grande Cinema

� )

..

Zury,
,te.nização, ,< lama,nhã, às 20 .horas

em ,'sua' sede .social. Ipíranga es

tá complet�ndo' 30 anos de sua

f d
_ \

un açao. :

I

, ,( . "

Arúversário
"

'
' (,,' '

NO�s.?s Cl,l:npr-in:i'(Jntos a boní-
ta, Kátía Luz, pelo seu aniversário

anteontem. Kátia, 'em 'sua resi

dência" recebeu .um grupo muito

íntün'o,' 'pata' come�orar o ácon
tecírnento.

o

IEron ,lnddstT.ia e Comércio de

Tecidos, com um coquetel dia 2,
'no Oscar.Bálace , faz lançamento'
da linha '''IErontex 'Série Nacional".

Nossos agradecim�ntos pela geri
tíleza do convite.

O

Moda'Masculina
ParaQens ao pr"Op�t;)táriO da

boutíque "Brasão na' :,g'aleria" So-
,

I

raya, loja 2,'pela maravilhosa Ii-
, • , ��. l

.nha 'masculina Dior, que acaba
de 'receber.

o

!Mivestre -e iMicbeline, amanhã ,:no� c,anaL,·6 ,TV,I fi::Ud'tu�a.
. . '

(

Godoy Costa, Josana Castelatl .Ce

chinel, íMáa:-oia ,Netto Campos,
'

Mar

gareth ,C'asagra:nde, . .María 'C:risibi-

na Remor : Pagani, "Maria.Edi -Lon
, garetti" Cintia Leonor -Kleín, ,',Ma
ria Luiza Fontana, ,'Maná,' Sálete
Gomes, Raquel ,rBú,rigo,. Rit::i:" de

� ,o Cássia S�1UPa:io, dB�lestrQ, ,'·Rosa
ne {�e ,F11eitas Ribeilib�, \,lR�s�na.

, M,aría:, -Peruchí, ,R,Gsane , :'Z,anatta,
lRo�ana ,Cechinel\Ruth',Mâtia ,:'rle

.
,

Luca, ,Sidpéa Camp0s,'- Thais 'Ã.r$1
,bani, Zelma 'Benedet, Rosaltba, To
-.:nelli.

•

Ba.rid "'Show
O' apla�dfdó conjunto da nossa

Polícia' Militar, "Band 'Shaw", lo

go mais será"o Shaw, a.manhã ani
mará uma festa na' cidade de Blu-'
menau e também' estará no ca

naI' 3, ,\ ,

Asmve'lisár:io
",�,an;to Alntõnio, ,\Ana, Maria D'Acam -

,

mÜkmárlGs da cidade de BI�me
-nau, ",amanhã. 'em s�a resídêneía,

,
"

'recebe convidados pala um jan-
o.tar. "Será -comernorado ,,0

' aníver
sãnío .do . Senhor Prayon.

O

, c

Boate

Pelá' telefone fomos 'informados
que., Nelson Goncalves, será o

Show ' hoje "';na' boat�' Scorpio's,'
O

iÃ.'nnanhã 'às, 17 'horas ,na .Igreja
;'Santo "Antônio, 'Ana Maria D�Acama

'pm:a, e "Jairo .,Müller lFecebem a

: ibên<}-ã-o ,cio casamento. ,:'lÂna Mar.ia
e ,Jairo, depois de receber; cumpri

,

'm�ntos de 'convidados, .viajam pa
"ra São Paulo.'

.
1 , II

O

Marily.Deecke ,que em ',:.santa
Catarina está com 'a respo�i
lidade da ,socila, de passagem"pa
ra" Pôrto Alegre,' .deu T(,Í;pida,,·cir ..
culada -em nossa cidade. ..N,1.1m

bater.p;a,po com ,'a -muito "simpáti
ca e, elegante MarHy, i'ela �nos 00-

,menoou sôbre um l'8encbnt�o.

IRwvà,el)me�te fará ,uma' viagem
c ao exterior"

R'occá 'com seresta ou mesmo
músieas :

de "Elizeth Cardoso é
I '

um ambiente 'mtüto siinpático e

de 'p'érfeito )atendimento,' Gito
Daux' é um "(los 'grandeS'_ firequen-'
tadoI'es" 'da 'Rocca e ser!�pre bem
acompanhado.

O
I

I ,

mesmo. ,

-,Arte
,EU Heil, no próxLtno mês, vai ,

expôr suas' telas no Museu de Ar-
• te ,"Moderna da Rio �e "Janeiro.:

O

O

Amanhã às 19 horas, :no Baládo
,da -\Assemhléia Legislati\!:'a acoft-

tecerá 'la solenidade de
.

diploma
ção "e posse f da nova, ditl'etorja, :da

A.ssociação 'Catarinense 'de ,Me- '

cina.

Shaw
Davina criou :um, shaw, para .o

I Butéco, Violão, \'W:iJma� 'a v'oz. 'nas
,selecionadas músioas, é de }'13raga.

,---,·0

--,-,0
Em 1.'viagem (de tl!lrismo esteve

no-�'Pa;raguai 'o ,casal Osvaldo Kers

ten, X ,:Quar:ta-feil'a �,no Elas e,Eles,

progn�a < Gran,Me�a, 'na TV Cul

tura., "as, "senhoras ,iTerezinha ,Du
trtli �Ff�aUtê�ta�éii 'j'Irene Lacerda' da

......... , .,
-

"
..

Rosa, e' Zélia 'Salla, falaram
elegância e' deram nota de

0'---
• €l1ioiuma rCllibe� Amanhã 1 fa-l

tll anos

, ,A senhora 'l'hera Freitas" ama-
; nhã na cidade de Cric,iuma. ·�'terá
,madrinha das Debutantes do Cri

,

· ciuma i Cllibe. 'As Íindas jovens que
vão 'fazer ,seu debüt ,são: AneUse

I "Mina,to '-Amboni, Cíntia Gome$ Si'

'�mon, i C1arissa . Ramos, Balsini, Ed
I
,na, Regirla I Benedet, Eliane Crevan
zi, Elizabeth Maria Dutra 00I'bet

'ta, Il:'aides Firmino 'Faraco, .Irene

No Clube Doze, de ,-'A,g,ôsoo, ;-hoje
tem, a .tão movime:ntada noite dos ..

. .

.'

casais. Paulinho e seu conjunto: es
tará arümando ,a reunião t dos ,ca- I

em

e1e-
,sais. gâneia.

,

---lOo
, Convite

,

A . Dil'e,toria da Sociedade Espor-
tiva 'e'Recreativa '!pjr�ga, r: nos,
convilda pa;pa ,o J�M:lt:ar {de; confra-

. PEN-SAMBNTO. DO DIA -
, Se,

"-'

queres algo bORl 1111'OCura em ti
\

�------��--------------------------i�-----------------------------------------------------------------

,/

'U
I' ,

C

"

• ao
chamou Ia 'a'tençã<? ,para 'o concurso "Ornamentqção
Nata,i,�nà", criado pela, Comissão de Turismo, E disse
'do n1,'a�0:' final ,de julho, Informa agora que até 15
'de ,;lgôsto "dá' tempo "

pro, artista catarinense meter os

"peit')� .

\.

.. - Centro, de 'Estudos 'Avançados, preparatório
,para, vestibular, mais curso '.de madureza, es'tenderá
seu, raio ,:de :,agã�. ,Instalará filial em Flori�nópolis. (

,- Políticos na cidade, 'no final da semana. Auro
Soares de Moura 'Andrade, ex-presidente do Senado
da Repfxblica, 'em viagem de férias. Abel Ávila 'dos

, Sant�s ';,percorrendo ,sua área eleitoral. f

--\>Beíva',Rio, com, postes gigantescos e luz de sol,

,Jogo.<la !gl'ande da'Prefeitura. Com o "q�ase verão"
dêste ju�ho" a. rua tornou-se ideal prum giro noturno,
sem, (, ,: perigo, (d,a l'«.bolsa ,ou a vida".

--- Madureza em JoinviUe, terminado, terça, reuniu
3: 437 àlunos, DQ, segundo ciclo, ,2.800.
-' BD -'de tiulIitr terminam as inscrições para i() ,

concurso: ,de' seleção 'de candidatos, 'ao pl.'ovimento de
cargo� administrativos na FURB. Os exames ocorrerão
em agôsto.
,

- :A' Univetsidade está sendo visitada por William

'RareeI, ' methb�o ,do' �onselho de Reito�es das Univer
sidades Brasileiras... 'A, FURB realiza, 'no momento,
vest,i.bular ,classificatório para' o I

Curso' de Ciências,
curta duração· e em .. regime intensivo. Nas bancas:
Enéas Martins ,.de Barros (Portug\:lês), Joaquim Fronza
(Col1heci:tnentos', ,Gerais) e Oniro Mônaco (Ciênc,ias).
'- 'Prefeitura realizou, com êxito" curso' para os

seus fiscais. Na primeira etapa de instruções, funcionou
Dranari Branqqinho, com ai participação do engenheiro
Orlar,do 'Gomes. 'Após, o' estudo, uma chopada no

An1éric�, "que ninguém é de ferro.
-, No . sábà.do, I entre nós, 45 estudantes de

Per,�ilmbuco, que a�uaram no Projeto. Rondon, em

I t

Lau['') "Müller,; e
.

outr,as Cidades, Almoçarão na Socie
da'de 'Cal-los Gomes:'

Gervásio luz

'FLORIS NO, PASOA - "Florianópolis, o reino dos

céus", ,título da, dica ,as,srnada por Miguel Paiva e

. endossada' por, Sérg.Lo Cabral, no 'Último "Pasquim",
"
'que am,mcia, presençn, certa, todas as terças, nas bancas:

j' \'Oeni(i,e Marav,ilhosa, mulheres lindíssimas, sossêgo,

li !',mar Ipor 'todos os, .lados,'A7 praias em volta da ilha,'
ij 1 uma, .lagoa" pouco! frio \'no ' inverno', 'muito sol no verão,
,1 ,

.'camarão (fr,Ho, cam&rão :là milanes'a,; caldo de c�marão,
d camarão da ,:me'Lhor qualidade" lugares extremamente

:,srm,páticos, 'oomo': a �Roca 'e ,a Galeria, um' Festival
1 V,n:ive�sitário , por ,ia'no, 'e 'eu t como \turista, ,que d�pois
,-.ldessrt ! ,puxada, ',espero' ser convidado sempre para
)'passar :I�lgu,ns ,dias" na ilha".

;BE!...LIl?-HBSS - 'FaJar em Lindolfo 'Bell ,significa
l'cbl1:1�êr:\mlbm1rlrrdo,;de'wotícias c111turais,,' Opoeta, seg:ue
:'esta, p.emana pva: São '1Paulo, 'Vbltará co� "':As ana

lImar,i,as", 'sua m.à:is recente criação. Lançamento de
'seu; liVIlO, ,Ipdmeir.o, aClJ.ui, em' Blumenau, apeSar de
�ten:ta'�Olias i/propostas ;dos 'museus, de ,.arte do \Rio, "São
1 I>.aitJ,v \'e' Curitiba, :'Faz' Cij:uestão do berro cultural, às
',marl!ens ',do ; It�jaí 'Açu", Pro ano, �nformfl Ismênia
I Coa1Zdçy' em "carta ,a Açu 'Açu" São Paulo verá uma

'mostua ,',dos 'artistas catarinenses, Organização f'de
"elóvi3 GJJa'ciano.,. i Escola Superior de Música de
'Blumcnau irá mostrar seu. coral na Casa de, Goethe,
na Capital paulista:P ,BeU reunil-á a gente que escreve,
,que faz, no' "Suplemento Minas Gerais", talvez o me,·

: lhor do' BrasiJ, IRecebeu convite para representá-lo no

terrítqrio ba'l'riga-verde ...
,'TUDO;& ,TODOS
-- Semana j da ' Pátria: merecendo a atenção, desde

� , ,

'3a, :da� 'a'U-tobidades "militares, entidades de educação,
clubes, e' serv,iço e Pré feitura , Programa para sair. I

- Orgéillílizador�s ,do 1Q Congresso da, Juventude
'Catadneme insistem: "Só cafona ignora o 1Q Conjusc",.
omeçou ontem.

'

-- Dário Deschamps, na coluna de âomingo,

Pop
•

SI r
Augusto Buechl-rl

BOB DYLAN ESTÁ NOUTRA
E JÁ TEM MATERiAL PARA 20 ,LPs

Segundo uma nota publicada' no nr, 'B?b D:yla� trocou a contestação

pela meditação. Mais:' já preparou e, entregou' ao produtor .Bob Johnston,
de Londres, material para 20' elepês.

'

-.-.-.-.-.-.-.-.-.�
DYLAN ENTRA' NOUTRA?

QUE OUTR�?'

S'
'

do um número do' mtÚne", no fies' passado.;" é
egun , , '

, _ "

f
.

1-' h mado
, . breve um superastro da cançao OlC anca c a '.

sUrJa em '\, <. '

d '" 'nome) "

, ,'" (êste é o seu verda eIlO nome.
,

'

ZImm,elma�/Time" ainda, que Bob Dylan está considerando voltar,.a ter
,DIZ o ,

'
" "

'Ele adotou O sobrenome Dylan (devido . a
"

.o nome com o qual nasceu, '

t
'

,
_' ela' oeta

I

Dylan' Thomas) há cerca de nove anos � ras,
sua adrmraçao P ,� ,'- ',' A 'o' tenho muito para que re-

porque ,"eu tinha muito de ,q�e, fug�r,: .. g la

tornar". • ,
I - daísmo Nos 'Últimos

A 'I para onde' êle 'está retornando e O' seu. JU \'
.

t \

qui � l' vem "entrandO -nessa da' etnia judaica", diz seu amigo
empos,

, � an

"Êie tem 'lido' tôda espécie de livro's sobre o judaismo
A, J. wsberman.

,
,.

N pas-
� istê

, 'úd'aica como 'a do' gueto de VarSOVIa. o ano
e sobre Ia, reSIS .énciaJ, ,,' �'h' t

'

,�" ,
,

'

I ," l' 'da 'qual ninguem' deverIa ter CO�ll1eCllnen o,

sado, fez uma VIagem a srae, 'r'
'

_, �
.

_ "
,

�' "dei uma generosa doaçao ao' governo lS1 aelense .

e, segundo os rumores, e;u , , .

d D f
D 1

'

,

t dado dínnéíro a tsrael ou à tanãtica LIga e e esa
y an nega er

�,_

dos Judeus mas eonressà' grande admiração por" esse grupo de açao e' por

seu tcmecãrío líder o rabino'Meil' Kahane.
' ,

_ Êle é um c�Tà '�'éalmente sincero' - .diz Bob.

possível que
Robel't Allen

-----.-.-.-.-.-

O 'BARROCO: "UMA ESPECIALIDADE ,�

,

DO I MUSICI.
!

--- -_·'-----'1.

I, I . - " ,

'ost de música' da pesada mas que,
Atençao, atenção" pes/,soal que go a

ti ma de música clássica bar-
de vez em quando, também gosta de ?Ur 1: ta da Ordem dos Músicos do

-
-

�

ste recado que a reVlS a
roca. Atenção pala e

� identert' nt a todos aquêles que gostam de
Brasil manda Pilra vqce e". e:r,I,de? eme ,e,

boa música.:
N nlúsica, dUlil:S coisas con-

_ De repente, o barroco virou moda. a:, .

, '
'

t primeiro: .. a
t' grande' quantldade 'de gravações que

tnbUlram para IS o.
-

'

-

S' do: a qua·
surgira� 'de autores barrocos, priricip�lmente Vl�aI�l. egun, '�a bar-

• ,'_' "dO um' ce)ll]tlnto especlallzado, em mUSI
lidade das mterpleta�oes e

d, ,1', "I' Musici" 'éinquenta por cento o sucesso
roca (I 1\IJ.USICI). Deve-se a

, ,
' d o 'Bra-,,', �

t' os 'J' oV"ens 'A 'Phlhps ,esta lançan o n

que o barroco faz hOJe en re, .
�

-

Id- 9 "La
, �, d

.'
to cbm os

,_ doze' ,ooncert6s, de, VIva 1, op. ,

sl1 tre�, :LP� �'I�onJunor'd'as e 'contínuo! O 8<9:Jista o.êssesl concêrtos é o

Cetra", para VIO lno c
, � ,

_

, , ' ,.' ,

'

dá L'P contem, "qua;tro ,obras. ' Um dlsco eSliereo
vlOllmsta Fehx Ayo" e ca

_

vale a'p·ena,adquirí-Io".'
" , ..

-,-_-,-,--.-.-,-
NOVO COMPACTO' DE, C�J.\.UDIA �A�R(')sb" "

TAMBÉM TEM' 'WALIHK NAé'P.ARADA. I ••

"A tão discutida é apiaudida:'-artista Cláudia' Barroso�' - ,�IZ ,::m mfor

mativo da' Continenta,l _.;._' "depois' do seu ,grande, sue,esso, Voce �udOU
D' ais" 'resolveu ata'càr também ,de eompositora -e ,'mandou ver. A Con

t"

em

tal 'ficou entusiasmada eo'm a bonita :música e' já soltou em compa�o
�nenl' '''Qu'em' Mandou' Vbcê Erra!')'.· Do, outro 'lado" como não pod,e:rra
Slmp es

, " F
.

V �"

deixar de ser, mais uma corrilposição ,de'Waldik SarIano: ,Quem 01 oce.

I . l ,. ),

\

.�
" I

OMAR �ARDOSO

Se�t�.feira 30 de" j1:1lhO� " •

\

ARIES - Dia muito feliz, em ',q.ue, tudo, poderá melhorar bastante para

você, O Sol em,' Leã.o' haverá de lhe proporcionar muita satisfação(

e feliéidade, Loteria, I" ' I
; ,

TOURO - Estando o 8CDl 'em trânsito pela sua Quarta Gasa de influên

cias do Zodíaco, 'terá', inúmeras chances � oportunidades de, con-

seguir su� casa Jprópria, .se ainda" não .. a tem.
.

GEMEOS - Ü' fuxo 'de Vênus e de Leão lhe �ará novas oportumd.ades
de ser bem �ucedido(la) em ,viagens, transações comerciais e assina-

tura de papéis, " ,

CÂNCER - A melhoria de sua sit1;tação financeira é assegurada pelo e�
tágio do Sol em sua segunda Casa do Zodíaco. Aja com determi-

nacão e sendo prático., ,

LÉÂO
-

A infl�ência de Leão, seu próprio signo' de natividade, lhe

precipitará melhoria em I todos os sentidos so decorrer dêste e

, dos próximos dias. Feliqidad!3 romântica.

VIRGEM, - Terminada hoje rpesmo que tiver de importante no setor

das amizades e viagens, Os assunto,s de interêsse pessoal de-

verão ser tratados com urgência_
, '

'LIBRA Estando o Sol transitando pela sua Décima-Primeira Casa

Astral, deverá contar com ,a eficiênte col'aboração dos amigos
mais 'chegagos a si ;

ESCORPIAO - Hoje seu sucesso pessoal devêrá melhorar muito. Acre

dite em suas boas perspectivas de êxito e tudo estará bem. Pa-
I

de amar� e divertir-se à v.smta:de.,
SAGITARIO - Dia essencialmente propício, a você, principalmente se per

tence ao primeiro decanato de, Sagitário. Notícias e novidades em

vista,

,

CAPRICORNIO - Influência astra.l propícia aos assuptos domésticos e

ffunilial;es. Chances, 'de neutniJização profissional .Cupido em boa
fase astral.

\

AQUARIO - Prenúncios tde at�ação sentimental de encontr0S com pÇ')s-
soas agradáveis do sexo oposto.'. Acreditar mais" em suas 'possi- �

bilidades de êxito, profissional.
PEIXES - O, Sol errid�ua Casa Astral haverá de ,benefiçiá-lo em pequenas

compras e na aquisição de objetos de adôrno. Felicidade senti-
mental.

I '

\ '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, •.

CUJi.'"

�NDIROBA �.
� AUTOMOVEiS LTDA. �

Rua Almirante Lamego n'I? 170
Fones 46-73 e' 29·52

!

Vejam estes preços, do pioneiro do carro usado.
T. L. 70 - vermelho e/rádio, baixa quilometragem,
Can o de médico Cr$ 15.300,00

DR. EnriJO BARBOSA SANTOS

Cirurgião Dentina
Horário: ere 28. � 68. feira, ,das 14 às 19 horas.

Rua DeodoM; 18 - Edifício Soraia _ Sala 13

A1'ENDE PATRONAL DO INPS

DR.' SEBAST!ÃO MARTIH'S DE
,,I MOURA

Cirurgião Denfts_a
Prótese Alta Rotaç�o, - rfratamento Inâoíor, Atende

pela manhã, das 8 às II hs. e à tarde das 16 às '18,30 hs

Exclusivamente com hora marcada. Edifício APLUB -

sala 53 - 51.> andar rr; tel. 4671. /, .

---------_._----�----_:

..

PRECISA�SE
CORRETORES

! PARA VENDAS DE TITULOS, DO

CLUBE SOCIAL PAINEIRAS .

. INFORMAÇÕES l'jA PROVENA LTDA.
'.

RUA TENENTE SJLVEIRA, 21 - CE�'l{R.O COMER·
CIAL - S_\LA 03.

R,ESIDÊNCIA E LOTES

Vende-se uma residência, situada lIO JARDJM

rfAGUAÇÚ. com duas salas conjugadas, três quartos

banho, cozinha, dependência de empregada, garagem

varanda e estacionamento, ainda sem habite-se.

LOTES - Vendem-se, ótimos lotes, situados no

.JARDIM ITAGUAÇÚ com água instalada, ruas calçadas
e drenage pluvial.

.

DIR1GIR-SE' a rua Urbano Sales, n. 37"':_ Fone 2981

Dr."ALDO ÁVIL·A'·DA .LUZ
.

ADVOG1DO "

C. P. F...... 00177662�

Dr» Carlos Alberlo Barbosa Pinfo
CRM - 583-SC - CPF 00264209

Ex-Estagiário Maternidade Es�ola, Laranjeiras
Clínica de Senhoras. -. Pré-Natal --:- Preparação - "{'sico·

Profilática Para Maternidade .--: Citologia
Consultas das 16 às. 20 horas -. Díáríamente.

Consuttôrio .,.- Ed .. AP'LUB - ,sala 76 ..... 79 andar.

Clrurglão.Dentlsta-"
Curs� 'de P6s-GradUélção em Odonto.:Pediatria pela Fac. /

de Farm. e'Odontologia de Araraquara -' São Paulo.

CLfNICA DE CRIAN<;AS E AOOLESCENTE$
de 2as. às 6as. 'feirv - 8 às 12 e 14 às is horas

. \

sábados e 'às 12 horas.

Consultório Galeria COMASA, 40 aridar - conj. 408
Resídêncla: R. Silveira de' Sousa 8 _:_. Fpolis,

..... .. , .. " . . . . " .

---_._--��._._-

DR� IROBEITO MOREIRA' AMORIM
". , . ,. . ... , .

/'
DOE!'fÇAS nA PELe'

Das Unhás _. Do Couro' Cabeludo - Micose
r

Alergia ....... Tràtameritê>' da Acne 'Pele Nev� Carbôn�'!'", ,

"PeeJi').gtJ.
DEPILAÇAO

Ex-Estagiário do Hospítal na! Clíníeas da. Uníversídade
/

de São Paulo.

CONSULTAS: Diàriamente, à partir 'das 15 hora�
CONSULTóRIO': R. Jerônimo Coelha, 325 -- Edlf{�If1

Julieta - 21.> andar - sala 205 - Fone 4438.

DR.ANTONIOSAHTAELLA

, "

Proteseor de p,siquiatria da li'aculdade. de Medicina

Problemática
\ Psíquísa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: Edifício Associação Catarinense de Me

dicina, S?la 13 -, Fone 22-f'8 - Rua Jerônimo CoelhQ, 351
I

- Florianópolis -

\
DR. NORBERTO CZERNAY

, �h

CIRURGIAO-DENTI'STA

\

Implante e transplante de dentes - Dentistérill' �pe-

rl1tória pelo sistema de alta rotação - Tratarpento indolor

- Prét,ese fixa e mó�el. Consultório: Ed. Julieta, 2t,

andar - sala 203 - Rua Jerônimo Coelho, 235 - hJ

rãrio das 15 às 19 bOfas.

,.:/DRA. HELENA KRETZER ,PHILIPPI
.

CltM - se 1052 - CPF 250342198

OBSTETRICIA e GIRE'C'OLOGIA
,"

Prevenção do Câncer Ginecológico
Citologia Hormonal

Colposcopia
Esterilidade

/

Parto Programado" , , .

.

Especializac:ão na· Hospital ·das. ,Clínicas 'de São'Paulo
. ,Sànta Casa da Misericordia de São Paulo

. .. Ma'ter-nidade,.Escola da Un.iversidade Fe
, ... de:ral . do Rio de Janeiro

Consultério:· ·Edifício . Aplub
Rua dos Ilhéus, no' .g _. 129 andar, sala '125�
De '·2a.> à· 6a. ,fe·ira .. ' . , . .

C".
.

Atende:· ·Das 16,.00 ·às 20,00 hOl'a�.

. '\ I

----.......� if-:-", i ! .�...;..----.--,---------�

, ,A·T,E,N ç,Ã O,
C08tur'R:�e 'pars' h'o'n'1e:h�, senhoras, crfaric;as é em gerRl

, MELLO:" CONFECCÕES
Com ES'pecialização em Camisas

Tratar com Méllo 9U dOna 'Maria Tere!a à rua Álvaro
de Carvalho, 34, ,�squinfl com Felipe Schmidt - 1 t1 andar
I"- sala 3 - FOlie 2272.

ESC,HITáRIO DE ADVOCACIA
Im. EVILÁSIO CAOX·'

'DR. ROBE'lrO GONZAGA "S' AI

Sol. Euclides Bagat�1I
.

\

Inscs. OAB-se Ns. 0165 -,,0990 -�0146'
CPFs 007896239 - 0182820'9

Rua Trajano, 12 -' Cortj.unto �

"

.. �

Dístríbuídor em Flori;anópoli!
COMERCIA� APEMAC LTDA.'

.

Rua Deodoro, '7 - fone 4084.

,
.

.�"""______ ••L�

,

-

Drs. WALDEMIBO C 5:0 'IS
0511 ,REGIS 1

MARIO
/

CLINACO �DA � lLVA
\

..Aavogado'�
Ac. R,icardo Maciel .

CalC•••

Solicüador

Mándados de . seg,uranc;a, . eçõe,s de' :despe'�o, d. :

desquite, pessessér'las. de .usueaplâe,�e·"';cobri�., ,de,"
indenização.· testamento, .usufru,to, inventários� ;'-etc.

Ações .crtminals , ,Questões trabal'histas ,...'pr..eviden-
:

ciárias. Recursos e. a.companhilme.nto n.de, ",processos'
perante o· 'Egrégio Tribunal I' de Justiça' do �Qt.do.

Consultas ·'e pareceres ..

Ed. Jorge Daux - conj. 4 (sobreloja)-·- Tel. ·4303 i
/

Rua dos Ilheus, esq. Araújo Eigue�do. "

'Expediente: das s.às 11 e das 14·às .i6�h()tas.

I �,--_��:S_:_:O::409 -. I�00100491
-

002il'11(; _,""'!

/ .

Re.!:t&urante e Lanchonete

AOUARI,US'
Restaurante: tl la carte - peixe. camarão,'S1i1,

ostra, carne, galinha, bebidas naeíonaís ·e estrau

geíras.
Lanchonete: a la minuta - sorvetes; clgarr�

bombons, salgadinhos, sucos .Avitamlnas.. s'a1tdulcbe,
I doces. AMBIENTF; SELECIONADO

! :

: I'

)

'-

'�"
,

,
/

, 1--:'

EDIFIC,'IO SAHt'OS lIU_IBT,
CR$ 350,88'

.

Mensàis situado ao lado eIa Praça:.SantO! A.ndra- .

de prazo de entrega, marco de �972, com 1a.s mensali

dades acima sem entrada, ünancíados em, 15 ';anos'

as suas ordens. , '

. ED. SANTOS ANDRADE _' ED. íVENmZA "

,

ED. AUGUSTO (PRONTO) - ED.. SALDA.NltA· DA
GAMA (financiado em 15 anos) ...:.. En.'- v.mA;,,':B1C;A ;

_ ED. PASSEIO - ED. TANGARA - 'EP. ,MVRlCI '.'.
. ,....: 'ED. DOM'IGNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA.....; ED.-'
PEHNAMBUCO - ED. nUCA DE LACERDA.

/

Para informações e vendas A Vende,dorá de Apàr4
•

tamentos Santos Imóveis ·Ltda. Praça Santos Andrade

n. 39 - 11.> andar - Fones 23-3a.53, 24�14"88, _24-1491, .

24-1493 e 24-4462 - Curitiba.

lIorário das 8 às 19 horas,.....'inc1usive aos ,.sábados,

domingQs e feriados. Não fechamos 'naS réfeições. Em

'Florianópolis à.R. Depu;tado Edú Vieira, 24,.:_:Pantana.l
, com Otávio A .. do Espírjto Santo. ,[

-

'ft

•

"CASA' DAS ,LO�lsn
I (Cherel1'i Netto & Cia. Lida.), . "

MAIS E�PECIALIZAPA DO RAMO '_ "O� ,-MELHO-'"
RES PREÇOS - ES,TREITO ._ RUA "���' LIBE

RATO BITTENCOURT, N. 200 "

- Em "frente à chulfascariá "Faisãô"·-

Jogos de Jantar _. Chá -, Café '_ 'JQgOs 'de, ..Cristâl-'e
Vidro ..... Tudo} para Restaurantes �.,·Bare!.'�.,'Hotéis

, Peças avulsas - pratos - ,xícaras - eanecas - :

vasos - bibilôs ;- leiteiras -- :ia'ÇU�areirós, 'etc.
Faz reposição de peças 'de :'jôgos ;de õ'lloreelana, de

, qualquer marca e 'de CriStais "Herirlg
!r'

:::"1������������-=--�.�'-�_��iiI!� "

"

"

.1

. .

. B� ,E, ltESTAt)RANTE

A 'Direturia' do· CLUBE DO J'PENHAS€"O ,Ia... 'quetl!o
BAR e o RESTAURANTE/estão, permanentMbeDte.:�il,.

. .

posição dos as�nciados" bendo permitida "•.r�ênf:ia ....
tUr.istM e )pub].i�o,' em ,geral. ...

Florianópolis, março/71

/

•

, ,..:...,�'., ...�...

, j

1M' ,

1 , :
. !.

,

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

_.

I
--� . (

r'-J/I""
.,.., .........._ '.,.. .....

'. AS).

I.
,

' .

ANil. :M;AI' ,\

S,o'uza
. . . . . .

Lacerda Coutiriho
. \

Esjaarilaa)
·Apa,,,tame.,ntos· de /2 -e ,3

pj empregada e garagem
•

•

\

es �udarem,os
-'

de

seu
,

agamento ...
" ..

'.
E'L P.ROMOTORA OE·NEG,º-CIOS-·LfDA.

TTE. SILVEIRA 21-'S'AL'tro2 FONE'''::'''63
'

I'

I '

M.

da
.:

de .eaq.

chác,ara

quarfos cf. depend ê'n ela

pia ·0

:,:ii��������������������,'..,!!iI
-" ·OSMUNDO. WANDERLEY IDA· r,

NÓBREGA
"

(CPF - 001844209)'
Pareceres: e Consultas Jurídicas

;
.

c..A. SILVEIRA L,ENZI
(ePF - 001948329)

Advocacia de la. e 2a. instância - Justiça do Trabalho

Atendimento ao Interior

Escritório: Praça XV de Novembro, 21. - �onj.

302[ �.
Telefone 2511

/

I'Flor�anópoH�

r
"JiIIIIItQiW'*H'!

,"

,:

/ .

'ADMINISTRADORA � CORRETORA DE

NEGOCiO LTDJt

Rua Felipe Schmidt, 51 - GalerIa Jacqueline" 7

ADMINIST-R4I'AO DE BENS - CONTRATOS DE

LOCAÇÃO E' I.NTERMEDIAÇÕ�S DE IMóVEIS

'Profissionais altamente especializado$ as suas ordens

VeNDAS .

íERRENOS
Terreno em Coqueiros com 324 m2 a Rua

'.Marquês de Carvalho.
'Terreno, no Jardim At1ânt�co com 324 m2.

Dois lotes em C,oql!eiros ..... Praia do Meio com

. 350 m2.

CASAS

Casa a
,

Avenida Rio Branco com 3 quartos
sala - c(}pa -. cozinha _ banheiro - área de

. ,serviço. .

'Casa em Coqueiros - .Praia do Meio - com 2,

�quartos - sala - copa - cozinha - banheiro -

,área de serviço.. (
'..J, �;I

Casa de madeira - Praia do /Meio - com terreno

medindo 200 m2.

Casa em Itaguassu de madeira com 3 quartos
"sala _ copa - cozinha -.'. banheiro, terreno medindo
..224 m2'....

/ iA,PARTAMENTOS

I

..Dois . apartamentos no Edifício Cisne Branc� -
j Estreito" . Com 2 (dois) e 1 (um) Ci{uarto - living -
� eoZí·rtha -:-. banheiro - área de serviço. Entrega em

'g, 'meses., Totalmente financiados.

Um apartamento no 'Edifício São Francisco -

\

,:a rua Arno Hoeschel com 2 quartos - living '-:"

r cozinha -.. banheiro - área de serviç.o. Totalmente

r L�n.nci.dO.. _ _' �. I! �.
.

I'

JARDIM BELAVISTA
Lotes prontos piconstruir. Rápida valorização - Zona

Alta. 'Próximo ao Campus Universitário.

·Entraw.. Cr$ 500,00 - Tr. Tiradentes, 9 �'1Q andar,

... - ....-.�.--

" ,

R'ÁD'IO . ANITA GARIBALDl

"Ir
, ,

.VÁ .Ào.'.PINtO�·32· � C'AIXÁ 'POSTAL 269 -

,FONES 3'33./2964 - FL01UANóPOLIS - ILHA O.

.'.SANTÁ· CATARINA
.

� SANTA CATARINA

PROGRAMACAo' DE' SEÇ.7UNDA· :A' SABADO'
6 �s 6,55 horas: Rancho Alegre Com PortâGldnho e

Porteírínha

\,

7 às 7,45 horas: Desperta Mlllandrinho (1!!degaDI
, Bonassís)
8 .às 9,00 horas: Manhã Suave, Manhã Tranquib

{Borges Filho)
Às 8,30 horas: ,Anita Notícia Sh6W (Aldo Grangeh:ol
9 às 9,0� horas:' Anita Hit Parade

9,05 às
..9,,!?!?

. horas: Feira Livre (Fernando Línhares]

10 às 10.55 horas: Nos Dois Às 10 (Borges Filho)

Às 10 30 horas: Anita Notíclá Show (Aldo Grangeircf
. '''' '" .

_� 11 às 1.1,5!? horas: Discoteca do Ouvinte (Evaldo�to)
\

ÀS' 12 horas: A Opinião de Fernando Línhares
. . . /

Às ,12 05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bento,
" .."

Às 12,15 horas: Saudade Jovem

Às 1230 horas! Anita Notícia S'how (Aldo Grangeiro}
, \ I •• '

1240 às 1355 horas: Discjovem e Campeões do Disc'.
, I � " -? ' , .

(FeneIQn,D.amiani)" ,. ,

,Às 14 horas: jComunicação (Carlos Alberto ,FelamarmJ
Às 14,Ü'5 horas: Society em Destaque (Celso Pamplona'

14,10 às 15,2'5 horas: Rua do Suces�o 1.1,10 (Fenelon

Damiani) ,

Às 15,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
15,35 às 16,Q5 horas: Shaw da Tarde (Evaldo Bento)
17 às 17,55 horas: Mundo Jovem (Fenelon, Augusto
Buechler e Celso' Pamplona)
Às 18 floras: Bola na Trave (Brígida Silva)
.Às 18,05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bentd

18,15 às 18,55 horas: Crepúsculo Musical (Evaldo Bento�

Às,18,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeirol
19 às 20)25 horas: Agência Nacional � Mobral

20,30 às 21,00 hOIlas: Máximas de Hojt'! (Jesse ,Júnior)
.

Às 21,30 horas; Anita Notícia- Shaw (Aldo Grangeiro�
21,35 às 21,55 horas: Saudade Jovem (Jessé Júniot)
22 b 22,55 horas: Música. para Milhões (Jessé Júnior;

- 23.,05 às 24 horas: Supe:r PLA (Neide Marirosa e Ces&"

Struve)"
"

'PROGRAMA'ÇAO DOMINICAL

17 i�8 horas: Zecatau Especial (Waldir Brau.l)
8,às 9 'hora's': Sertão em Festa

'

.. .. \ .

9 ..'às 10 horas: Domingo Alegre
10 às 11,15 horas: Mobral

11,15 à's' 12;00' horas: Musical' �
12,00 às' 14;00: Parada Esquema Nôvo

14\ às ·i4,45' horas: Favorit'os do Show' da Tarde

14,45 à's 18 horas: Tarde Esportiva
18 .às 20,00 hora8: Gerac;ão 71

20,às 21,6()' horas: 'Coisas Nossas
- 21,às 2,2,0'0 horas: Música P·ara Milhões
I

22 às 2'iÚ)Ó' horas: Som Subterrâneo (Egeu" Siros!).

: ÇASA. NO CE'NTRO
.tINle...se casa grande com 4 (lJuartos, 2 banheIros _'

ciais, depend@nclas de empregada" garagem. Tratar' na rua
'CeI. Mel() Alvim, 19 ou pelo fone 4�04.

"
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lulomove·s
I

- 'VEHD� TROCA E COMPRA

r .....

,

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA E VENCA CE VErCWLOS

I �
� 1 Opala ve-:::!L�XO - 4 marches 1971

$, � 1 Opala Azul Noturno Luxo ......•.... '
....•

' 1971

IJ 1 Variant Azul Diamante - "OK" •........ ó i971
'I 1 Volkswgen T L Azul Diamante "OK" ...•

,
1971

� 1 Volkswagen T L Azui Diamante, •.. � ... : .. :
,

1970

I� 1 Volkswagen Azul
'

.:
i

f � •••••• : • • 1968'
1 Volkswagen Vermelho �... .. . . .• ..• 1968.
1 Volkswagen Branco ...........•....•• �;' • 1963

I1 Volkswagen Branco' . . . . . . . . . . . . • . • . • • . • • 1966
1 Volkswagen Verde '

o o • .. • 1966
1 Kombi de Luxo "Verde-Pérola'·' .; •...••.• ; 1969
1 Kombi Std "Vermelho-Branco" ,1963
1 DKW Belcar - Azul Líláz ..•..... ; � �

,
1964

1 Rural Willys . . • . ... . . . .... . . .. . . . ••. 1960
1 Volkswagen Branco .................•

'

..• o 1970
1 Corcel Branco Coupê Luxo ...............•. 1969

.,'
'

I -'

FINANCIAMEN'I'O ',EM, Á�.'! 30 .

MESE'S
A. COELHO. AUTOMóVE�

, .

� .- .

'.

'. '

( .

JENDIBOBA AUTOMÓVEIS .

RUA ALM"RANTE i.AM�G;Ó� N. 170
Fones 2952 e· 4673

VAHIANT • ti ti ti ti ti ti ti • ti ti ti ti' ti ti ti ti ti • ti ti ... ti ti ti • ti • ti • ti • ti

T ti L. ti ti ti ti ti ti ti ti ti •• ti ti "ti ti ••••• ti·••• ti ti ti ti • ti • ti • ... • • • • 71
.

, .

OPALA 4 cil , luxo.'.' o •• ',0 �"'. '," 69
VERANEIO

_ ;

69...............
'

..
'

� .

ESPLANADA. • ti ti ti •• ti ti •• ti •••• ti ••• ti • ti � •••••• _, 69
ESPLANADA .

ESPLANADA
GALAXIE.

•.. '

.....•
' 68

•...•.. � .••.
'

••••••••••••••• � •• 67
, ' ...,

I
.

67·
;- .

OLDSMOBILE : � ..•••••.••.•• o • • • • • • .. 62
,

64VEMAGUET ....................
,

.

CHEVROLET ....

'

.... , ...•. o •••••••• , ••••• o • • • 56
'

CAMINHÃO FORD ,F-600 : o. 66
,

�.. /" '11 r
_. �

I r

LANCHAS A TUltBINA
'. \' .'

. .
.

Vo��sw�gen .............•...

�

• � � "

•.
:
...�.: 67

Volkswagell '. • . . . . • 66
LANCHA A TURBINA ' I

FINANCIAMENTO 'AT� 36" MESES

j

/
o

o

,:' D:IP'aORAL
! ' ,.'. /
'"

,
'

• "
,

.. ; "" ,

.

" '1Aéro Willys 0_' Azul·•.......••••.•',. ••• ••••• 1968
Aéro Willys _' Cinza .•.• ' •.. "O o.' •• o ...... .-. ••• 1966

Itamaraty - Bordeaux .........•..•• '
o ••••• o 1966.

! .

Ford CQ�cel 4 portas, _ Vermelho/Vinil •••• 1969

i, Ford Corcel 4 portas - Ver�elho o o. o... •.•• 1969
í Ford Corcel 4 portas luxo - Azul 1969
I

I Ford Corcel Çoupê Srd. - Vermelho 0,0...... 1969
11 Ford Corce� Coupê LuxO' _; Aniareio •••••••• 1969

�'I Pick-Ul) Willys _ Azul ..••.••• '. • .... • • • • • • • • 1970

'11
I

Pick-Up Willys - Verde � ••••• o o o o ••••••• o. 1970

� Oistr(')uidora' de Produtos Nacionais Ltda. (Dipronal)
,�; Departamento de Vendas

li ,F�ne: 2197 - 3321 - Felipe Schmidt, 60

� j,'
--

-...
----

-:_
-

�JJ

�r�,���������������_�o�_�._��'.�
__

!�
__

RUBENS ALVES,
REPRESENTAÇõES,. CONSIGNAÇõES, .COMÉRCIO
DE 'AUTOMóVEIS, TRANSPORtES E' CO�CIO

EM ·GERAJi-
�UA SÃO JOSI, .426. _', Fone 6412

ESTRE ITO -:- Floriarn;pofis -'Santa Catarina
·

R,ELAÇAO DOS CARROS

1
'

portas ' . 1'1
.

1. Volks 4
1. Volks 4

1970
1969
1971
1970

1969 o

1967
1966

1968

pOl'tas
'

�� .•••••••••••

1. Variant OK.
2 Volks Sedan
2 Volks Sedan
1 Volks Sedan

·
, � .

· ., '
.

I
•••••••••••••••••••••• ,. � ......

J. "
• Ie ••••••••••• -.

, .
.

2 Volks Sedan
J
•••••

,
•••

" � •• �
1 Ford Galaxi ' .••

1. Ford Corcel Cupê � . • . .. .. .. • 1969
,'o , .,

1999 I '

I Ford F-350 " .... '.' ..', � .......• " .•• � .'. • • • y

I Ford F-350· •... " � , 1964 ! •

I
1 Ford F-IDO

: :.......... 1965 III Chevrolet, Opala ,. ," _.. 1970 I .

1 Pick-Up Willys OK o ••• : ••••• '; • � 1971 I1 Rural Wi1lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1969
'I'I Jeep Willys ....•..........�•....•••••. o. 1�59, II Mercedes Caminhão Tl'uk ..... :....... 19'&�:

1 MCl'c('drs C�im, inh5,o T:nlk .•........... 1970
I "

ri!

/

I.

/

,; A

."

� •

�....,v,........
,;

!' , .,
'.. \- I ! , \'

-

JI'
. _ _._. J

;l,
,

I

1

/

�ganiZaçio�rasi��ra�������li�ni�sl�ra�ç�ã�o�de�,��e�n��a�s�S�/�C�L�ld�a���-'�-�-�--���r Rua Tenente Silveira. 21 _ 2Q �ndar - Coi. 107/109

\.

Kombi 65

Ent. 3.200,00
Saldo 280,00
Mensais

I Volks 65 •

I Ent, 3.000,00

I Saldo 270,00
I Mensais

I Kombi 65

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

I VOlk,s 65 I Ko�bi 70

I Ent. 1.920,00 ,I Ent. 3.500,00

I Saldo .l92�00 I Saldo 600,00

I Mensais
.

I Mensais

Volks 70
.

Ent. 4.030,0.0
Saldo 432,00
Mensais.

Kombi 69

Ent. 3.600,00'
I Saldo 50.4,00

I Mensais

I Volks, 69
I Eht. 4.400,00
I SÇlld() 396,00
I Mensais

/

I Volks '67
,/ I Kombi 67

I Erit. 3.600,00 I Ent. 2.400.00

I Saldo 324,0.0 I Saldo 240,00

I Mensais I Mensais
----------------�------

I yolks , 63 . I. Volks 63, .

, I E,nt. ·2'.600,.00 .\" Ent., ,1680;00

L"Sàldo' ?34,OO Saldo fp8,OO.

I' Mensa1S. I Mensais
'

, I
_.....;...;..

'

__._.__ J ,

Volks 62,
Ent. 2.400,00

_ Saldo ,216,00
Mensais
r

I Volks 62 :

I Ent., 1:440�OO
I Saldo 144,00

, I Mensais

I Volks ·6.8
.

I Ent.. 4.000.,00·'
" Saldo:' 26Q,00
1 M'ensai!

f."
�ALDIR AUTOMÓ�EIS LTD"�·'l

, Rua Victor MeireÍes, 32 - Fone ,4739 I
Florianópolis - se.

- 1
' I

, Ford' Corcel 4 Portas - Branco � ...... '.. 1971
'

'

'.1' Volks 4 Portas - Branco � . • . • • . • • 1969' J
1969 'lo

Volks - Azul .... . . . • . . • . • • • • • • . . • • • . . . • • 1968
Volks - Branco •..•..........•.••. � ••••.• •

Volks - Vermelho •.... f". • • • • • • • • • • • • • • •• ·1970

'Volks - Vermelho '.' .....•.. �. . . . . . 196,7

DKW Belcar (
... ', ..................••..•

;

. • 1966

DKW Vemaguet o '.' .. .. • 1965
Variant - Verde FÔlhÇl " :. 1970.

..............••...:..... 1971Variant - Branca
'.

Corcel 4 Portas 'Luxo -

....•.. '. • .1969
," ��

Gordini - Azul '.' .•. " • O. 1964:
, Rural' Willys ._/ Azul e Branca � . 196.7. .

.Impala 2 Portas - Branco " .

' �,'. ','� 1966, ':; I
"

FINANCIAMENTO ATÉ 30 MESES .' � .l
"

.•
.,

. .� '21'
__ o -::::-....:..=:::-=-=--=-=:::.::==--::::::;:-- _I

,
'

lu
1 IPIRANGA 'AUTOMÓVEIS'

COMPRA VE'NDA E TROCA Ci VErCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone ;;l8t,t6

1 Vo1�swagen .......••.......•..•...•••• , 1963
,

1 Volkswagen ......•.............••..•• 1964
1 Volkswagen o ••••••• o • • • • • • • 1965
1 Volkswagen o • • • • • • • • • 1970

1 KOlI!bi . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • . . • • • • 1969

,1 Volkwagen ': ,1962
Financiamento até 36 meses

=-iiiliiiiiii_!�_...
--

i�-_·_:-"':��"i _o

••••
=L: - ,...::--.

r:r
-

'

-

NOSSA CASA AUTOMÓVEIS
R. 'Vida' Ramos, 41 - Florianópolis .

ComérC'IO em geral de automóveis - cPr11pra .- venda
.

(1 ...
-----

".'

ES'iACIOHAMENTO AVEH!DA
Rua João Pinto esquína de Avenida Hercílio Luz ;.....;

-Fone 4414 - ABER:I'O DIA E NQITE.

- troca - financiamento
Volkswagen .......•..

,
•..••••. '. • • • • • • • 1969,

Símca ., \ 1965.........................
'

�. .

Ford Corcel - 4 portas �
'
• 1969

Velkswagen •...•.... ,iii • • • • • • • • • • • • • • • • 1-968
Volkswagen . . . . . . . . . • • • • . • • • • . . • . . • . • 1968
Vemaguet DKW· ....•••..' .•...••.••••. '. 1964

Vemaguet DKW· ... �. 0 ........ � .'. o..... 196Ó
1966··Pkk Up Willys : �

'

I,'

�-

. z'

'. Koerlc" S. A. - Comércio de, Automóvel.
Ruà Almirante Lamego, n. lQ9
,Conheça nossa Nova Lojl"

R. Con,s. Mafra, 20
Telefone 2937 - 2265 - 2027

verlnelho' ' " 70Sedan
Sedan

Sedan
Sedan
Sedan
Sedall

Sedan
Sedan
Sedan
S'edàn
Kombi , bl'anca ....................•••.•••••.•

_ c

Kombi cinza ....................•..•.. ',....••
I

, -

bl"'anco .....•.......•..•....•.••

'

•••.• ;. 69
aiul cobalto .....................•••.• 69
verlnelho .......•.•.......•.......••.• 69

ve�melho' '" 1. . . . . • . • • 68
branco ' : )'

68

beije l1ilo � .•••••••••••••

verde caribe ..............•.

/

......•.. o

67

671()5'
63 r
69 l

69

'11.

i
i I
1

VEICULOS USAD�S

branco
_

.

azul ' � ' ...•.•.• " ••..•.•

Kombi cari�e , ',' ',' • . • • 68
Kombi cmza \'.� \... 65
.Kombi pérola ............•.....

1

•• o •••••• � • � • 64'
, . ,

Kon1bi caribe' ' .

i ..........•••
'

•.• : .. . • • 64'
Kombi azul. I

'

'

.-
'

! . . • 63
.

,- \
TL vel'lpelllo " •.. 1 ••• " • • • • • • • • • 70·
Variant branca' ......•....

'

.......•••• o •••••••

' 70'
1.600 4 portas beije .' � / 69
1.600 4 pOJ;tas branco .....••....•• o • • • • • • • •• ;69

" ,

DKW bra'nco ........ "............................ • 6,6
Vem.aguet azul .. ". t" •• " � • • • .. • • .. • • • .. ••

. 63
Rural azul •..••.•............. o •••••••••••••• � 66

, .

._-� ,------_.-/----.---- ----_._--
;,

_=-_J" ,

I

I
; 'I

I
I I
I I ,

I I

I I

I
)

AUTOMóVEIS:
Aero Willys cinza � ., . " .•. " .

OPala - Luxi - 6 cíl. V�rmelho ..• � •.. : .•

o �
.. • \ .

r----�
,

-------_._ ._---------_.-----_.--,

•

FINANCIAMOS AT. 36 M&S&S
MEYER VEICULOS LTDA.

Rua Fúlvio oAducci, 597 -:- Estreito
Telefone� 63-93 • :63-89.

1968
1969

ALVORADA VEICULOS
Comércio d. Automóveis .m gerll
C'OMPRA - VENDA ..- TROc:,A_
Carros inteiramente revisados
Endo R. João' P!nto, 21

Fone: 4291
. Volks
Volks
Volks

Volks

Volks
Volks
Volks

Vermelho

Verm.elho
1970

1964
1969
1964
1967

1966
1962

1964

_ �_:2_1

Esplanada Azul Celeste .......•.. " • ••• • • ••• 1969
Simca Tufão Azul Turquesa •••••••••••••• � • 1.965
Esplanada Ouro Espanhol .••••••••••••••••• 19'69,
CAMINHõES: .

'1li'-f500'
,

••••••••

"' •••••• � o •• � ••
'

1956
F-600 ... , , .•.......

'

...•.••.•••••• ,.'. •.• • • • • • 1959!
Corcel - Vermelho Calipso -. . . /1971 i I

l'

Be�ge
Verde

GelO'
Gelo

,
.

.

.
, � .

,

..............................

r �

, I
, ,

Comércio de Aulomoveis e

Acessórios APOLO, ·Llda.·

Verde' Claro

I ,,.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, n. ,1U45 -- Es,trei'o'
Fone 6284 - Fpolis. � s,e·,·

.

."
"'.

�.
\ .. " \.

;

Corcel Coupê - Vermelho.' .... '" ";' ',' .' ......•
"

,.' \ '

Karmann 'Ghia -' AZul
'

...••....... � ..• o

Volkswagen - Branco o •• � ••••••• o

Volkswagen - Beige NilO' .•..............••
Volkswagen Vermelho .............•... �

. "

Volkswagen - Vermelho � ..•....... o ••••••

Volkswagen - Azul .......••.•..•...••...•
Volkswagen Çinza .....•..••• o •••

'

• � •••••
"

Volkswagen - Vermélho ...............•.•

Vernaguet - Beige . r ••••.' •••• '.' •••• o ••.••
Vemaguet - Cihza ....•.... " ••.. � ..•.••.••

Vemaguet - Belge, e Branca .. � ..•••..•••••
DKW-Belcqr - Café e Branco •••••..• ·0 ••••

1969
1969
1969
1968
1968
1965
1965
1964

196411967
1965
1963
1963
1964
1964
1963
1958
1955

1963

I Gord ini - Cinza ..............
'

,
.

Aél'O Wi,llys - Beige •.•.... � •• " ••••••.•••

Aéro Vlllys - Verde ........••..•.•...•..•

Gordini '- Verlnelho ......••• o •••••••••••

Chevrolet - Azul meco 2 'portas •............•
Ford - Azul !' •••••••••••J••••••••.

.I

••••••• '.'.
Vespa - Azul ••.••.•••.••••••••••.••..•••

'

, I
,

Financiamento - 24 _;_ 30 ou 36 meses
,

.

Cai.·ros revisados' com garantia

,---- .... _

I
I

. , -

, ---;;.__
•• o

$
lO'

AUTOMÕVE,ISAMAURI
\

'

,

R. Ga.Jpar, Dutra, 90 - Fone 6359 • 6632 I
J /

.

Compra, fi Cela e venda d- Veiculo.

2 Varial1'ts -'- Verde �:ôlha ..........•....•. ' 1970
1 Va�iaJ?t - Branco Lotus OK 71172
1 TL - Azul Pavão OI� '. . .• 71172

. 1 Volks Sedan - Azul ..............••...• 1963
'I, \

"l Volks Sedan - Azul Real ..... o • • • • • • • • • • 1968
1 Volks Sedan - Branco· Lottis .•.•....•.•• 1968
1 Volks Sedan - Branco Lotus .......•.•. o

./

1 Volks 'Sedan - Verde Fôlha ...........•.

1 'Kombi - Verde 'Caribe , ',�

1 Kombi - Branca '

.......•••. ',,' .........•

1 Ford Galaxi .......................•.•.•

1969
1970

19671 '

1962
1969

,

Entregamos os carros usado� com garaJlti� _ fInan-
ciamentos até 36 meses

-,
'

J E,'N O I

\
. ,Ru� Almirante Lamego n9 170

.\ ' ' ", Fo�e5 4'�13 ,e
< 29·52

Nós temos: tod.os .
os tipos I de carro, do menor ao

maior, 'novos e. 'usados. PA�A VIAGENS, P�AIA�
... ..,. ou FAZENDA� ,veJam esta;: "

...
.

Veraneio, 69� Por' apenas Cr,$ 16.500,00.. .

.',I "1' '
'.

\".

.. ,�-..' --- ·L.._·_-_.l��t--_!.---'.
-- .."._"...,.....r-.

-;1

Variant

, Aéro
o Aéro

.................� ••• !" ••• i • '" •••••• " ...... , ••

',.
"

I
" ,I

" " .'
"

t.·. ;. ,............•.. • • .

) , ,

\ \

1959
1965'

1969

1969
1970
1968

1969

1971

_l970
1964
1966

1967�'I1969
1970 '

11970
1965
1966

1�69
1969
1969

1970

o r _

Aéro ." o· •••• "

" •••.• " " .

J '

Aéro . ,." l'
••••

'

••••• " ••••••••
'
••••••••••••

Ford F',100 '
'

.

I'G d": ';..
,

, ,
,

01' lnl'. .

'

, ' ' .

•

1969
1963 .

1969
1969
1970
1970

I

1968
1966
1966
1969
1970

�967
70/71

.

1967

-

.

.

Volkswagen cinza
_

: 1. '

•••••

Volkswagell branco: pérola ; � •

Volkswagen bi'anco lotus ..................•

Volkswa�en branco lotus •..••....

/

o

V6lkswagen vermelho .... : ...............•

Karmann Ghia vermelho ..................•
,

Volks 1600 4 portas ....................•.•

Variant azul diamante •............

1
••••••••

Variant branco·· lotus
. . " ............•

�
Sin1ca cinza .•............................. o

Aero' Willys marron ...........•...........

Itamaratl prata metálico .•. ; ...•.....•..... o

Corcel GT -pranco f'.'••• '
••••••••••••••••••• •

Belina, laranja luxol .. : ...................•
Be1illa azul STD. •

1••••••••••••••••

Vemaguet ve;rde .. :......................••

Belcar azul .. "" " " .•. � .•..
I

Opala verde antigo 0 •.••.•••••• , ••••••••••••••

Opala beije lido .. r: � O

Opala 6 cilindros' verde antigo ..........••

Opala 4 cilin�ros. azul antigo •.............•
-='.::..J

de

;" .'.
"

•••
,
•••••••••••••

'

,

••• ,. • i' " .. " •••••

·'F,uscão. . .. ','"
: ',' 71

Kombi Sedan . �
'. . . . .. ,

69

Kombi Fíc-Up
,

I : o! .,,' • .. • • .. • .. 69.
r .

.

-I

69Opala Luxo ' '. o ••••••••••••••••
'
••••••• •

.

Corcel Coupê Luxo � . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 70

, Rural '
'

"

. ". : � . . . . . . . . . . . . . . 64

'Pic-Up Will�s" . .. .. . . .. .... .. . ..... 66
. , r 68.

,Pic-Up Willys ' , .

Pic-:.pp Wil1ys. .. : .. ,.:. � . �" ' ; . . .. 71
t)l

63164
65 !
51 I
66 l

I.__�.�. ���--..�������������J.J'.... I

- r.�.�-��.�-_�o��-�
...

�.�.���-�o_'��._�.�-�.�-�-���_�
...

�_�o�_�_._�._��_�._�._���_�.��·�:
-'o 'HOEPCKE .

tvtíC.ULO:S:, S,. A•.,::'
...

.

..D�pa'rta·me� _
d�' V�ic:�los ; Usa�os

. 'I.': I' •

A opo.rtunldade de ,um bom negocIo -
. / . .

Financiamentos até 36 meses

c. 'RAMOS S. A.
, .

COM@RC10 E' AGGNCIAS
Revendedores Aútorizado� VolksWagen

'I - Kombi - Beige Claro ... .;. � o •••••••••

1 - Kombi - Gêlo ...........••••.•....••

1 _". Pick lIP Kombi - Beige Claro •. o •••••

1 - VarHmt -. Vermelho Cereja ••••...•• o

1 - Variant - Beige' Claro •.••..........•

1 - 'fL - Azul Diamante ....••.• � •...•••

1 _:_. Sedan -. Vermelho Cereja •••....••. o o

1 - Sedan - Azu'l" ...... II ••••••••••••••••••

1 - Sedan - Vermelho .• , .... '. •• o •••••••• o •

1 - Sedan - Verde 4 portas •••••.•••••••

1 -- Sedan --,Laranda G�anada ••.•••......•
1 - Sedan - Azul Cobalto .

II
- Sedan - Azul Diamante ••• o • •• o • o • o •

1 - Sedan -- Vermelho Gr ná ......••..••

Com financJ.nmento até, 30 meses
\

�inancjameJltoo :'11: � 30 meselil

! ,

)

'0.,1

,
'

,

..1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, "

I'

I , ,

,,(I ,;rA:��I-'�'"�"�"��"";'�'•.""'.• 1�,,_ 'ft.•
'

'i �J • ,�I" I

I

) �
I �,

I •
• '" • " i

_\" ."-.J.
.. II> _" .. ,

'f;D.J�l"
O Jf1izp Ffd�r�l ��','�i"fci�i�+' t�S��lWí.,�,' �.�ç� JUdic�á�a:

40 �st��? de �nn�a' çat�!,n�, flfL:,�plfP 8Jl�' O'l}g4ft��'t
':�o �fro�ar de Est,md�s ,d� ���m. <.y�t�. 4,�si�o êf�
ijv�, JiUtçnde pa�ar �, Srs.' F,apia:n� �b,!lPP'l, 'f!à1n�m ''P�
nhe;�ido por Fabiano Rot�r rhi1iW,i, soltei roo �a.i'()r�' An� Ma
ri�: Philippi, soltei-ra,'maior; Jair' Phili�pí' ,e :su� mulher lO.
Luíza Helena Meyer Philippi; -Ivóne 'PhiliP'!i '�hn;tfUhl � seu

marido Lauro Leonardo L�h.�fuh�;, Josê: Ant9liio Philip�i, 801-

t�iro, maior; Maria �paf:e�hla.' phil�ppi :ae�uzzi e seu �atido
B��to José Bertuzzi] Odilo Arliqçlb 'PhiUppi 'e sua mltlb.�r
n. Walda May Philippi; ,01d��ar'.PhÜippi '�' 'sua mulher o. '�a
'ria 4e Lourdes Werner Philippi; J,tóg�rio 'Philippi e sua mulher

;,1. ' D. Maria Apa�cida Gom�', PhÜippi; �i�ia Philippi Pôrto �

"

'

seu marido llvânio Loss Pôrto; Terezinb� Maria 'hilip�, tam
b(m conhecida POI; Terezinha Emíliíil'Philippi, M�y e seu, ma
rido OsJi Jos6 May, e, Aderbal �óãID Philippi � sua mulhe� D.

Maria AJthoff Philippi, a importânc�a. dt 'Cr$ 5.2()4,22 (CinCO
mil, duzentos e quatro, Cru�iros,' e vinte' e dois centavos),

I," como desapropriação de, uma áre� de' terras localizada no

perímetro urbano da cidade _de PalhOça; Município e Comar-

ca do mesmo nome, nês�e Estado �e Sánla Catanna.
,

A�sim ficam cientes os terceiros interessados que dese

jem opôr qualquér impugnaçã� �', no, pfàzo de trinta diasJ-
';'

'

qlle êste Juízo fünciona à RÚ,a Es�eves Júniór, n. 80, na

cidade de Flórianópolis, Estado de Sa�ta Càtarina.
Florianópolis, 23 de julho de '1971."
Jonas Nunés de .'aria - Chefe da' Secretaria.,

� [ ... • t't •• ."

" j
"

II

"

"

),

,

O Juízo Federal de, P�i�a: I�stância, Seção Judiciári�
do Estado de Santa Cataana, faz público' que o Departa
mento Nacional de Estradas Ide Rodagem, confo.r:me' 4t(pósito
efe'tivado, pretende pagar a Sr9,',: Emeli�ê Matilde Alvina

Scheidt, viúva, 'a ÚnportânCia ,de Cr$,2.415,00 (dQis mil; quà-
'trocentos e

I

quinze cru��rós),' como, des<j;pJ?Opria.ção 'de urna'
área 'de terras l()Çal�zada ,no, �tímetr9 "yrb,ano'� dí). �id�d6.' de
Palhoça, Município e Comaréa "d'o, mts�o nome, nêste Esta-

" ): \. , 't"
•

, do de Santa Catarina. ,;
, J.\' ",/

, Assim ficam cientes :o� '.te\rceiros', ihteressad�s
. qH� dese,

jem �P0r qualq!lcr iII\Pyg�ação r_':'��" praiO, de trintà dia� �
.

que êste Juízo
_ funciona, ,à �u-a, Es['e'y�� 'Jpnior, n.' SÓ, na

cidade 'de Florianópolis:, Esta<i'o de� Sanfa' ,Catarina.',
"

,

FlorianópoÜs; 23 de jUlho:,de,,1971.,," ,

J�nas N,un�s de F�a ,-: '_,�,��f� ,'4� '�ér�taria: .'

; ,

r '

,
.

\;

,

I

<"

, ,

'"

li

I '

i',

d'

(1

"

,

ir

"

"

"

, ,

.

, 11I11l1.': .. "
"
"

) ,

'O ,J�ízo f'edel7al dê' l>ri�Íieji<� ll:1stâ.IJCi�,',Stção Judiciária"
do, Eslado de "SaJ�ta YC�ta'tina" \l� público que o D'eparta
ill�nto Nacion� de Estr�&\s ,�o,' Rodag�m;, �nfonne Qe�sito
éf�tivado, pretende "p,agar, j�o, s�.;�1;4ncisco,'José Eleút�ricó ,C., S�à
ll1Ulh�r, a importânc,ia d� Cr$ 563;50, (.qilinhentos e �essen�d.

� TI � I' t" I
, ,1" ,

e, três crU21eiros' ê qnquenta centayos),' como: desapr.opriação
?e UIÜ� á�'ea' de terr�s ri� ,iqcalid,adb q� '�'3fadinho,' Município
e, Comarca de Pàlhoça, nêstê' Est�q,o clt· Sinta! Catarin,a., ,

A{)13Ün ficàm cibnte,s 0S :terceirós interess<ldos' que' dbse�
jeul OPÔl:, qualquer im'pugóaçãp,'�-:"no ,pr.azo de 'trin,tá dias -,
que. êste Juízo fun�ionâ" à, Rua.; Estevés JUnior; I n� 80, ,ná
cidaüe de f'lodanópolis;, Estado �e San14 Câtàrina.

Floti�IlÓP,o�S, .23 qe"jul1;to" d� ,t'97�. ,,'

Jo� Nunes de' ,Faria '_:.". Cliefé da Sêcretaria.
l

EDITlt·, ,

O J l�ízo p'ecleràl dt :P�'inieira;clhstâncÜl, 'séção JUdi�iáda
:-. ..,'

'
,.,.

I
/" .do Estado de Santa, CatarÍIla; ·:fàZ '

público' que o' Depa,lta-
'menta Nacional de E�t�adis 'ctt ,<Rooagénl, I conforme depó�ito
'e�etivado, prettnde pag�r"ao;Sr:' trno Pedro Coelho 'e sua mu

lher D. Teretinha Álbin6 Cóelbo, a i,fu'portânbia d� •.
'

..••

Cr$ 1.503,00 (Hum �il" quinhe'ni&l, e três' ctüzeirds), como' de-
I

sa�ropriação de uma áre�\l� férias locàlizadà no lugar deno-
'

mJn<ldo Praia de Fóra, no Disttito de E�seada de Brito, Co.
marca e Município de Pàlho,ça; ilêste Estaaó de Santa Catarina.

.

(Assim ficam cientes', ds tel:ceiros inté�sádos que dese
Jem opôr qualqller impqgnação" '� no pta:?o aé trinta �ias _
que, êst6' Juízo, fu.ndo:na à /lha· <Est6vé� Jlí,nio�', h.. 80, na
cidade' de Florianópolis, 'Es1ado' de Sintra' Catarina.

'Florian6polis, 23 de ju'lhó de 191 i. : "

I, '

,Jona� Nlln� de Fariai I"""':" "Cllefe o� S('crrlada.
'

--
",

, ,
, .

1#'
I

, EDITAl.
q Juizo F�Q�n�l d� Primeira Illst,�i�' s�io f�,

do ,Es't�Ó de �anta Ça� f� pÚP.�<;6 'que i'? <���
�nlo, � ,\cionat de Estrada;s de R��, �fo�> "*��
efetivado, I p,ret�j1de paga. 'à Sra. Nisiá' �� So� 'viú� ',a
imppI1ância d:e Cr$ 979,20 (Novecentos e � setenta' e 'DOf�"'��
zeiros e vinte centavos), como desapropriação' de, ,d�a �r.� ,4e
terras na localidade de Coloninha, Município e, Ço��ca ,,�o
.Palhoça, nêste E;tado de Santa Catarina. 1 , :

Assim ficam cie�tes os terceiros interessados que , de$e;
jem opôr qualquer impugnação - no pr�' 4e' trinta di�' __,.
que este Juízo funciona à Rua Esteves' Júnior, n. 8,0" n�
cidade

I

de Florianópolis, Estado de Santa Catarina:
, , \

Florianópoiis, 23 de julho de 1971. .

Jonas Nunes de Faria - Chefe da Secretaria.

,)

EDITAL
, O Juízo Federal de Primeira, Instância, Séção Judici'áIja

do Estado de Santa Catarina, faz públ'ico que o Departa
mento Nacional" de :gstradas de Rodagem, conformo d��ito
efetivado, pretende pagar' ao S�-. 'Siewert Kroon e SH� mulher,
a importância de Cr$ 8.010,28 (oito mil, dez cruzeiros e v,��t�
e oito cent�vos), como desapropriação de benfeitorias localiza
da no lugar denominado, Guaporanga, Município e Comar��
de Biguaçú, nêste Estado de Santa Catarina. '

Assim ficam cientes os terceiros interessados que dese

jem opôr qualquer impugnação _ no prazo de trint<;l t!iqs, .:_
que êste Juízo ,funciona à Rua Esteves Júnior, n,. 110, na

cidade de Floriánópolis, Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 23 de julho de 1971.
'

Jonas Nunes de Faria - Chefe da Secretaria.

,

"

O Juízo Federal de Primeira Instância, Seção ,1l,ldi�áÍia
do Estado de Santa Catarina, faz púb�ico' qu�" p,: PéplJ,.ri,a,;,
mento Nacion�l de Estradas d� Rodage�; q:mf��� ,4e'��Jo
efetivado, pretende pagar à Sra. AlaY�e Luz' D�piz.Je �4 #l�:
rido Sr. José João rliniz, a importânci� de Qr'$, 867,'9Ao�t�
centos e sessenta e sete cruzeiros" e' sesSenta é,�ove" '�riJ�'v�),
cGmo desapropriação 'de {Ima áre'a de' terras 10C'ílli�da ::Q_Q ,lu-

.... .........
t I-' � ,�. �

gar denominado "Coloninha", Município: � CvBl,!rÇ4 9C �P�Wq-
ça, nêste Estado de Santa Catal1na. �

,.'
"

", ',' � 'li,

Assim ficalil.l cientes os terceiros 'inleressapos q�' de.se-

jein opôr qualquer impugnaçãq _ no' prilZC! qe tdntl, (li'� 'f.:"
qüe êste Juízo funciona à Rua Estevé�, Jú,it}or.� n,�,JO?",��
cidade de Florian'ópolis, Estado de Sa�t3 Catarina. �"'" �!�

, 'Florianópolis, 23 'de julho de 1971.
' ,

I

Jona.� Nunes de Faria - Chefe �a' Secre'ta.r;iàio' "

, -

I

'EDITAI. : "
�

I

, , ,

O Júi;zo Federal de PrimeÚa Instân�iá, 5tçjQ, I'!dlc:iirl,a
• � .

". "t' ! � �

do' Estado de Santa Catarina, faz públic.o' que o'�ªr,1a,,-
mento Nacion�l de Estr'adas de Rodagem, �nf;;rfu'e 'd�itQ
efetivado, pretende pagar à Sra. Ângela' .Bi��Cbini I ��4th,
viú'va, a importância de, Cd 2.150,70 (qois mil, .ce�t�� �'c;�n
quenta cruzeiros e' setenta centavos), roll�o de�aproptia�' �e
ulna ,área de terras localizada no lugar denominado P!cad�
do Norte, Município e Comarca de São 1osé. nês� &t�� �

I' •

Santj, Catàrina. '" ..

", ,:,}
Assim ficâm cientes os terceiros il1t�Téss,á�-" que '(1�-'

jtm bpôr qUálquer impugilação _ no prazo 'de 'triAta ',diru8:';
que êst� Juízo funciona à Rua Estêves Júnior,. 'nz

'

jo,:':�
cidade de iFloria.nópólis, Estado de Santa Càtanna'.

,�J

FloríanQpolis, 23 de julho �e 197.1.,
,

:-

, "I�lláS �\ln� dé Fatia _' Chefe da' �êI'4a�l�
I'

, •

'" t , \. \ '" � �',

EDITAL,' I', '\

O Juízo Federal de Primeira Instância; Seção JUdioiâria
do' Estado de Santa Catarina, faz públi�' que 'o De�rlà
mento Nacional de Estrada13 de Rodagem,' cOhtonne('de�ito
efetivado, pretende pagat ao Sr. José' .Mauh:�, CQM""" Pe,tÓ' 'e
sua ,inulhcr D. lvetc G. Petry, a imMrtâ.n�ia de Cr$; 1.5�h2Ó
(Hum mil, quinhentos e hum cruzeiros e "inte cl:rit�v�).�àr
mo desapropriação de uma área dé terras no,�rímet�o� )lif,�
no da cidaqe de São José, Município e Cotnatca 'de isú,a óbme.
nésté Estado de Santa Satarina. -,' ,�:

,
,

Assim ficam cientes os terceiros' interessados que :d�-
jem qpôr qualquer impl\gnação ...L no prazo, de trinta 'diiS :..;_
que, êstc Juízo funciona à. Rua' Esteves ,Júnior, n. ,ao,: na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Cata!.Ín�.

Florianópolis, 23 de julho de' 1971.'
'

JOI;lrui Nunes de J1'aria -,C��fe dél. Secretélníi;.,

EDITAL ,<" : /',
• •

I
I,

"' t I f _.t �!'
" I

'<;> Juízq 'Federal de Púmeira Instânci�, Seção ll:;l�iciáf�a
do, �:stado de Santa Catarina, faz pÚ,bliCO Ique' o 'r..ii��
men�o N'acional de Estradas de Rodagem, confonhe d,epó,Sito
delivãdo, pretende pagar à Sra. Mâna' Catariitot.

•

F�tfêir�
,

viúva, : a importância de Cr$' 250,65 (DuZentos" e' �inq�entá
cruzéiros e sessenta e cinco centavos), como des�pro'pda�
de'u�la área de terras localizada no lugar denominado' pi�d.is,
Municípfo e Comarca de São José, nêste Estado de

'

Sánta
, , ,

,
,

Catárina: ;' .' '

>,

Assiin ficam cientes, os terceiros interessados' que")�s�..

jem opôr oualquer impugnação - no prazo de trinta dias' _) I

"# I �! .J. �

que êste Juízo funciona à �lIà Esteves J4nior; h.' 8Q" na
cidade de' Florianópolis, Estado de Santa Cátarina.

I'

Florianópolis, 23 de julho de i 971. , ,�:?,;l
J;nmls NmU's dt. I?ari'a �- Chefe da SeCre1:1T'ia. ��i I

"
,

"
,

',.!, ' "EDITAL
I \ �." I'

; c 'CiJ':,Pt" W.�ón Guarany
'mà�ca': de '-PalhOça, Estado
'dil-�:1({ ':,êúL : .: ',;
j ; FAZ" SABER' abs :que o' presente edital de la. praça

v��""[.ij,ú ',dêle; conhecimento tiverem, com o prazo de

��V,'ij�t�"�'i20{ ;alas; que' o' porteiro dos auditórios dêste Juízo

tf.híli � p(lbH:co",pregão 'de venda e arrematação, no dia 30

,j:m6S:,:de tulh.o do'cortente ano, às 10 horas da manhã,
ê'tií rtétià�" :ali ':Fortm:' ,locill, nesta' cidade, os bens abaixo

ü�)e.twi!Ií��9�; ��fih�r:â,dos' a Álvaro de Souza Alves e sua

In:ulhêrj' :nà:' açât), 'executi\!a ,sob o n. 95/69,. que lhes move

o :S�Jlc'ê' dO':ÊStado:de 'Santa 'Catarina S. A., que são ós se-
,

�iliin���:;"b��"':gle:ba"dé t'erras em Gu�rda do Cubatão, dis

f#tã, é ':fliu:nidpiô··,de Pâlhoça" com a área total de duzentos
éXdeior�(; 'iIii1.,' cento f e

.

vinte, e sete metros quadrados
(2JH,'.l,�', ms�), I dividida em: parte diversas a ,saber: 79960

ni.��� éx'n'(hnlandó' ao Norte, com I herdeiros de Desidério

R(J�tig'ues e',' ao Sul,: com' o Rio Cubat�o; a Leste com os

heftIêHo;' '.de Augustinho"Quadros, e, ao Oeste com João

P. 'Çrrstiúno; '3'6.000, 'ms2, 'extremando ao Norte com a Es

tr�ãa Miuiícipal, ao· Sul com o Rio Cubatão; a L,este com
, 1. f �

quem de 'diiéito e Oeste com ,Maria Eugênia Borba,
18.00 trls2,' 'extremando ao' Norte e ao S).ll, com quem de

llifeitoi a Leste"com Ber,nardino Pereira e' ao Oeste com

Hénrique,' S. 'de' �atos;' 1.056 mS2, extremando ao Norte,
t!ôln <> �Iravessád Geral e' ao Sul com as ,vertentes do \

�orro" dos' Quadros; a Leste com os herdeiros de Bernar

Hino P\!lfeira e ao Oeste com José C. de Borba; 45.650 ms2,
�xtrénlà no'Norte, com' <> Travessão Geral e ao Sul, com

o tahiínhd dos: Quadros; a' Leste com os herdeiros de Agos�
't.i:türo ,O:' doo Passos e a Oeste com José Francisco Pereira;

, ",r l ,
•

, 18,3�5 tii$2, extrema' ao Norte e Leste com Isabel C. de
',SCitba ao: Oesté corri Luiza Matilde da Conceição e João'
í",,'I'''' l;;,\ \

',Hót"acio, digo, João Honório !;ilva; 18.286 ms2, extremando
a�'No�t� com o Travessão, ao Sul com Isabel C. Borba; ao

Le$te:' e qeste com 'José �"'erreira de Macedo, terreno êste

�nteriorinente,a'dqui.rido por doação e inventário posterior
inentê, ..registrado no Registro' de Imóveis, 'sob o n. 16.797
� t,� 3, e� data' de 21-10-1961, dq Registro n. �8.327, às
{:IS': 172;' dQ livro 3-M, avaliado com suas benfeitorias, porI r

1/
..

9r.f ,25:�ÓOÇ),OO., E assipt serão (1)S ditos pens, ,arrematados á

'9UC.IP: mais, der e maior lanço oferecer, além elo preço da
àvãliagão,' 'no ;dia, hOl'a. e local acima mencionados. E para

<;'Qfih�clin�hto púbnco se passou o presente edital, que será

aH*;ülá': NO 'local de �ostdmé'-e publicado na forma da lei.
J I \ "� ,Ir I

Dadt1i e pa;Ssaqo nesta cidáde e Comarca de Palhoça, aos 5

\ 4�,àA d,Q #lês, de abril de 1971. Eu, Danilo MalagoU, E�cri-
vão des'jgnad()1 , do 'Civel; o fiz datilografar e subscrevo.

'Ú�ss.)ij��lson, Guaràny Vieira, Juiz de Direito. Confere com

I
-.# JOINVILLE

,�,oti�itJ.�l que, afL'i.ei no local �o c�stume, ao qual me 1'e-
,

\ 'A' I'S'ABEL "i47''1?orto:',e do�,' fe, Data Supra. PRINCES"
,

D.�'-ilo 'Malag9li _' Escrivão designado. I .
;

JARAGUA DO SUL

,
. , VENDE-SE '_ C'ASA I MAL. DEODORO"

"

�10
'

a 228
� :' ,yej,i'de-se u.hla casa ,de alvena�'ia nova com 2 pavimen- • .6

t��, �'.iua Gal. Vieir"à da lto$a, 70. Tratar no, mesmo en- ,.. _ _ ... _ ... _ ____ .,
1�1� - ,

e( !:"'r��o. "

,

'

,
'

I ,

'" ' " EDITAl.
;:, " :0

1 'l,ut� 'F���l, � 'p.ó�eh� Instância, S�ç� Ju�iciáría
�: .E}si�.'�' S�hta ',Ca�� t� p�b�co que o Departa

iif�,,!f.*�� \te Ef;��a6' de R��em, conforme 'd�Pf>s!to
• e,td��;;�t�qc\e �ar'� Sr. �anoel Ambrósio da Silveira

e'��á�:rhul�r; � 'imwrtâncla de Cr$ 2.679,60 (dois mil, seis

c.eiitos: t, aetent�: e
J

nove cruzeiros e sessenta centavos), como

#,s�pro,J.ié;lç�o de uD;\� área de terras localizada no lugar de

IlOmin� :.enseé#.d� de' Brito, Município e Comarca de Palho

� n#te' J�st�do de Santa Catarina.
;"

"

�1m ficam cieD.� os terceiros interessados' ,que dese
.M:� ,o�r, qualquer impugnação - no prazo de trinta dias -

q;u� êstt -Juízo funciona à Rua Esteves Júnior, D. 80, na

cidad.� d� Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
" FlçrifOÓpolis, 23 de julho de �971.
Jo� NuIWs. de Faria - Chefe da Secretaria.

EDITAL"

, "O Juízo Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária
dQ Est.ado de Santa Catarina, faz público que o' Departa
mentó 'Nacional de Estradas ,de Rodagem, conforme depósito
efeÚvado, pretende pagar ao Sr. M,anoel Laudelino do Nasci�

mente) e s;ua muUter, a importância de Cr$ 549,50 (Quinhentos
é (i'uarenta e \no�e cruzeiros e cinq�lenta cenfavo�), como desa�

�ropd.ilção ,de uma área de terras localizada no lugar denomi

nado'.Ptaia, de Fqra, Distrito de Enseada de Brito, Município
e: Comarca de Palhoça, nêste Estado de Santa Catarina.

Assim
�
ficam cientes os terceiros interessados qLle dese

jem ,opôr qualquer 'impugnação _ no prazo de trinta dias -

que êste Juízo �unciona à Rua Esteves Júnior, n. 80, na

ci,dade '"de' Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
"

F'ldrianó'polis, 23 de julho de 1971.
,

, IODas Nun�s de Faria - Chefe da Secretaria.

,

"

,,' I">' ,:,-' EDITA,L
�';:� ":Oi/Jut'z�, Federa,l de, Primeira Instância, Seção Judiciária
d�J �tátlo.:de "'Sànta Catarina, faz público que o Departa
m'bntQ"N�cionai "de Estradas de Rodagem, conforme, depósito
;eleti��do! i ,pretende, pagar' aos Srs. Altamiro Rogério' Philippi
,é sua"mulher ti: 'Elizabete Fontes Philippi e RogériÇ> Ernesto

:PlÍi1ipp� e 'sua, n;lUlhe,r D., Maria Aparecida Gomes Philippi,
,ajn:n�lrl�Ç:ia.'de Cr�, ,5.684,22 (cinco mil, seiscentc"s e oitenta

',e, qmitrQ cruuiros J� Vinte e dois centavos), como desapropria
:�o,:de' uqxa.::' áreá .de, terras lçcalizada no perímetro urbano da

ocldatle',\de "Palp0ça, ,Município, e Comarca do mesmo nome"

,nêÚ� 'Est�do 'ct'é:, 'Santa :Catarina. ,

"

, :-A�siní'" ,fic�� cientes 'os ter'ceiros interessados que c!ese

,j�W�'iOPô,r qLialq�er 'i�pugnação - no prazo de trinta dias -
'

• , L �.,

que ::êste ,Juizo. iHnciona � Rua Esteves Júnior, n. 80, na
'I', .)�. � �

• .

c�e 'de .,Florianópolis, ,Estadó de Santa Catanna.
"

': �;FJorianOPQlisl,'23 de, julho de 1971.
,

,- 1

",��,NIJ�es, (te' Faria '_ Chefe da Secretaria.
! ...... li' 1))1 f)

quç dese
de trinta dias -

80, na

Vie�a, Juiz. de Direito da Co.

de Santa Catarina, na forma

FA,C,U�Q�Q�\ DE SERVIÇO 'SOCIAL
DE SAHT_ CAT-,RlNA
'ÇO.UHI�AÇ�O N. 2/71

A Direção da Faculdade de Serviço Social de Santa

Catarina comunica aos acadêmicos da 3a. e 4a. séries que
as aulas teóricas do segundo semestre terão início no dia

9 (nove) do mês de agôsto. Os estágios serão realizados a

partir do dia 2 (dois) do referido mês. "

Outrossim, comunica aos acadêmicos que terão acesso

ao Ciclo Profissional do Curso de Serviço Social que deve
rão comparecer às aulas a partir do dia 12 (doze) do mês
de agôsto próximo.

Secretaria da faculdade de Serviço So�ial, em 29
de julho de 1971.

DEPARTAMENTO CENTRA,L DE
COMPRAS

TOMADA DI; PREÇOS N. 71-0398
A V I S O

O Departamento C,entrál de Compras torna público,
para conhecimento dos interessados, que receberá pro

pOEtaS' rle firmas habilitadas preliminarmente, nos têr

fies do Decreto GE - 15-12-69 - 8.755, até às 13 hor'as

do dia 28 de agôsto de 1971, para o fornecimento de móveis
destinado à Secretaria de Segurança e Informações

O Edital encontra-se afixado na sede- do Departamento
CeDtral (1e Compras, à Praça Lauro Müller, ,no 2, Floria

nópolis, onde serão prestados os esclarecimentos necessá·
rios e fornecidas cópias de Ed�tal.

)

FlorianópeliS, 27 de julho de 1971.

João Jorge de Lima _ Diretor Geral.
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, "A VOZ, DA, PROFECIA"
OUÇA ESTA VOZ o.UE ORIENTA

E' DÁ CERTEZA
RÁDIO, SA8TA CATARINA, àos

, sábados, às '19:30 horas
Cupom de Inscrição

PeçoJlhes inscrever-me,' sem q�alquer compro-,

mis'<o de minha, parte, no curso gratuito de 20 lições.
Norne '" fi �., • � •• '�. ; ••••••• "

'
•••••••• • •••• • •••

, I

Rtla .�.I" I.; •.••••••••• : •• ,••·.··· .• > fN.•.•• � •.

Ciàiide
'

; . . . . . . . . .. Estado ......•..•

Recorte êsle cupom e enVIe-o à Voz d�L' Profecia,
Caixa Postal 118�ZC;OO, �O.OOO R�o de Janeiro
,- GB.

- :�J
�-.---_I

�=-����-��·_��������·��-I.
';� ---�----------

JA__�IM: DE, ,INFÂNCIA
'E

, ,

. r�É.PBIMÁRIO
Confie seu 'fil;hd' a. qq�m realmente entende de

edudção infantU. AI �;Escolinha Sací", sob a dire

ção de competente Pfofess0ta' especializa�a (15 anos

de experiência); g�Í"ai1te uma sólida base educacional,
nos primeiros contatos, com as letras. Matrículas 'das

15 às l7 horas, à, rqa 'Alve� de Brito, 36 - Infonna·

çõe'3 pelo fón� 3886. Início das aulas 2 de agôsto.
I. I

_jf.��-��-���.�--�.��.����'��-���M'I__ ..;::::;

"

• Ru� A>lmi�antê 1.�mego'-.,9 170'

, ' ,F�Aes' ,29-52 �e 46w73
t/

Financiamos até 36 JIleses, cQm, ou sem entrada.

No J�IROBA r"ão -/ p,rebsa dinheiro para comprar,
, basta tú, crédÍto 'e' uma caneta para :assinar.

.. ,. I ," ••
,

"

,
'

,

'YE"DE-SE,
Vende-sé no BaiJleário dã P6nta do Leal, (final da tra·

'vessa Guaporé) de frente p'a�-a a Praia, com 45,00 m de
fUl�dos por 12,00 'm de frel1t�� incluida a faixa de Marinha.

Tratar co� Sérg�o pelO" telefone '2147, preferencialmente
por volta das, 19,00 hO,Ias.'

Tribunal de Justiça
(. , ..

'RESENHA' DE JULGAMENTOS
o�Tribunal de Justiça do Estado de Santa, Cata

rina em sessão ,ordinária de quarta feira, dia 28 de
, ' ,

julho, julgou o seguinte processo;
Habeas-Corpus n: 4.667., da com�ca,. de Campos

Novos, imptes'. os drs. João Rupp SOblihho e Ubiratan

E-upp e pcte." Paul Bresola.'
Relator: Des. ALVES PEDROSA.,

Deoisão: UnaJÚl!le�ente',
Custas na forma da leL

conceder a .ordem.
'

, ,

2477 :
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE RE,F�JGERAÇAO, LTOA. QUE TOMAZ FABRICA O MELHOR mM,

.
'

BALCOES' FRIGORíFICOS, GELA.D'EIRA.S
.

\ ,
'- .

COMERCIAIS PARA BARES, AÇOUGUE"
F1AMBRERIAS E SORVETERIAS ..
CÂMARAS FRIGORíFICAS E AINDA, INST�

,JJAÇÕES PARA BA rfES : E LANCHONE'fES.,

IND. E COM .
I .:

FÁBRICA
RUA SÃO, JOÃO &ATISTA S/No
FO,NE 3095 - CAIXA POSTAL
,FPO�IS - S. C,.

.
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Esportes',
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SAO OS MELHORES "DIQUE TOMAZ
GARANTE O QUE FAZ'j'
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" ,', r
ção em estado de normalidade. Re

conhece o, Presidente .. da Liga o

trabalho dos árbitros .e .as despê
sas .. de locomoção, e estadia, en-

tendendo também que. 'Os Presi

dentes de clubes são os' culpados
privando o' Presidente da FGF de

colocar _

> em dia' os' 've-ncih1entos
dos árbitros,'

, ,

�,N"l'.':i I.

Capitallerâ
nôvo,�uinásio
de esportes··

Os árbitros da Divisão Especial
.da FCF estiveram com o Presiden

'te José Elias Giullari, ocasião, em,

-. que entregaram um ofício, solící-

tando providências junto a alguns
Presidentes' de clubes, que .consi-

,

'.

J �

'deram relapsos, 'por não' pagarem
,'à FÇ�· as taxas devidas de -arbitra

.gem. :Em seu documento' os árbi-

. :

»' ....."...... � .. :.._":".

. t',

.,.-. _.'

, ,

.
� , ,

,

. �. ,..... ,',

I «, I

'GUberto Nahas públicas e -acessores 'de ímpren- .

�I"�'i;,>q� I! (Erd,1'bÕ"à, .hora 'a Gasa", do sa. Meu p�nt� .de "vista: ·.alguns
JOil�naf,ista de" SariÚt,' Catarina, injustamente foram (colocados ,"no

programou .o �T:O �:r:contto de olho da rua". como diz Jose' Car-

Jornalistas�\ ';',que Ioi . iniciado on- los Soares, mas outros" viviam há "

: terli, (iam . v'árias '

solenidades e
.J
muito' tempo '�in bons' 'lugares e

��euniões, .inql;Usive, yisi�a à Ci- muitos .lugares ao mesmo tempo,

:�ade Histórica de Laguna, onde enquanto outros ficavam sempre

'�erônimo Coelho fundou o" prí-: sobrando. Istoié muito
i

velho na'

lneito Jornal,lCatarinense em 1831. política. Felismenté' sou desvin-

��.e:'. ��ditó�_io da' CELESÇ será rea- culado ·e possuo liberdade para'
,ti,zada: ai sessão solene, seguindo-se ... ', , -esorever.: pois \: não exerço,' nen;t
]anta� "n:â":LegÔa da Conceição. .U",. 'nunoa· fui .sondado para tais fun-

'{:na bQ"�:"e-'''':�til programação, unin- ções. E' questão de govêrno e

lao-se assim a classe jornalístíca quando: muda, govêrno muda, qua-

la6 Estado, bastante valorifada 'se: t�.o, inclusive, até convidados

:�ps últimos anos, dada a ação fir- de fqra temos, "por
.

aqui, 'tirando
::frie do Presidente Alirio Bosle, que o lugar' de outros eatarínenses . .

,muito' fez para que a classe, ocu-
.

2 - Muitos" acharam injUsta' a
'

:t>-asse o lugar que de' fato � di- vaia recebida pelo Seleoionado Na-
reíto merece em nosso Estado. cíonal quando de sua' -ültima a-

;JAliás, êsse encontro veio num mo- presentação. A': vaia' é normal; 'se
:mento em que se fala que a' classe, aplaudimos quando' as 'coisas co1'-'

:"'.'du· apenas alugns, não sei', ao . Irem (bem, na:clá 'de mais, vaiar:" 'A,
êerto,:\e�t&p '," ..descontentes com o vaia é um' protesto e .0' protesto'
:átuál govêrno',. que. ,através alguns : fo válido, não ,p'ara os

. jogadores ,.'.

'Sec:r;etário�� estão, dando u,ma 'ri1�&, para o, treinador Za�'alo, 'que
. t�vassoU1:áàa" em jornalistas que cõri1' reservas ...

' excepCiónàis '. lfo

�xerciam cà:rgos ,'Como" relações' banco, não' teve 'cora:'g�in de' colo:"

car ' um :, Lula, Um.Marco � Antônio
:. e -tirara -Tostão que jogava.smal.
Até que 'zagalo tem sorte' demaís;
vive mais de vitórias que ' "outro

.

qualquer. ' Que a 'falta de ,Pelé :e

.raírzínho são sentidas, "rtinguém
, I

'desconhece, mas ar exíste-:o ,:d�do
do

.

tétmtco. Também, para' 'ser téc

nico de uma seleção como a nos

sa, qualquer um chega a glória.
'3 - Fui honrado com três con

vites' para acompanhar delegações,
como jornalista, e agradeço bas
tante pela lembrança, pois ,fi
cou patenteado que muitos diri
gentes reconhecem o trabalho ida

imprensa e não a menospresam.
Não pude ficar em Põrto Alegre
fazendo a cobertura dos Jogos U

niversitários; não pude ir à Glta
nabara com os Bancários e me foi

possível· seguir para Belo Ho,ri
.

zonte com a. delegação estudantil'.
. De qualquer forma eu, e nosso
jornal ag1'adecemos a referência

,

. convite e 3:_lmejamos felicidades
aos participantes que mais uma

.

vez vão tentar destacar o nome· de
.'

,Santa 'Catarina esportiva.

tros não falam

"pedem medidas
em "greve", mas

'urgentes' da FCP'
.

Ao quê parece, aos" poucos a si

tuação estará normalízada," com

alguns árbitros recebendo seus

atrazados 'e· outros na semana pró
xima com á' chegada de numerário

de alguns clubes mercê esforços
dos Presidentes de Ligas. Na ver

dade a melhor situação seria mes

mo os Presidentes 'de Ligas, irem
retirando do borderaux as taxas

de arbitragens e assim todo fim

domês as mesmas estariam já re

colhidas na tesouraria da FCF.
.

Vale apenas lembrar que' ante

riormente,
.

quando ,os: clubes pa

gavam após as partidas, as t�xas
de árbitros, auxiliares, taxi e esta
dia, nunca ficavam, devendo, em

bora os
.

gastos por arbitragem;
numa Unica vez fôssem sempre
mais elevados que a fórmula ado

tada agora: de mensalidade Não se

entende mesmo o que desejam os·

clubes de Santa Catarina.
'

('
......

para. contornar a' situação
. criada

com o não cumprrrnento dos com-

,promissos assumidos pelos clubes

com a Entidade. Como se sabe os

clubes pagam mensalmente a taxa

de Cr$ 650,00 para, despesas de ar

'bitragens, conforme êles próprios
aprovaram em reunião, porem
uma grande maioria não cumpre
éssa determinação, causando' por

conseguinte o atrazo no pagamen-:
to dos árbitros. Por outro lado' a

Liga .Riosulense de Desportos, a

través seu Presidente Nilson do
mes Moreira, endereçou ofício aos

árbitros, hipotecando solidarieda
de aos mesmos, quando pediam a

,suspensão do campeonato até _ 2-

gularização dos devidores à FCF,
mas pedindo' que aguardem mais
uma semana; pe11Íodo em, que ia·
rá um trabalho pessoal junto a

FCF e clubes, para colocar a situa-

,O Secretário dos Tr�rispóÍtês e
t' '. -I

•
'I • .' ••

01:>r'a'8 designou comissão' compos-
.

"

ta por dois' engenheiros
..

daquela
.

�
�. �

. ,� , í. ,,'
.

Pasta e pelo .presidente do Conse-

lho Deliberativo do Figueirense Fu

tebol Cl,ube, de Fl�rianópolis; pa-
.ra proceder a avaliação de uma

área de terra destinada' à constru

, ção de um ginásio de esportes pa
. ra o Govêrno do Estado.

'lfolícias Di'versas
UM CATARINENSE NOS JOGOS

.

PAN-AMERICANOS
.

O Brasil, pe1a prim�ira vez" se

apresenta completo numa compe

tição amadprísta : do destaque, dos
Jogos J?an';Am,eTicanos, Dizem as

r�portagyns dos jql'nais especiali':
zados qt+e não devemos esperar
'muitas ,vitórias n,êstes jogos uma

vez que. estamos iniciandQ. a tra-,

baIpar para as futuras com'peti�
ções internacionais em 'que O noS-

,

so país, está atrasado 40 anos, por
falta de apoio' dos goVêrnos.' Mas,
o destaque para nós catarinenses

é 'a pre�ença de um barriga-verde
na delegação nacional que disputa
o 'Pan-Americano, estando' cotado
para uma medalha de, ouro. Fa
lamos do ,ciclista Luiz 'Carlos Flp
res, que segundo o Estado de São

Pa,ulo, edição de 26' último. diz o

seguinte, numa análise de vários

at,1etas � suas possibilida<:JJes:
"Luiz Carlos Flôres é a nossa

maior esperança no ciclismo. Êle,
que' foi beRl na volta de Monte

vidéu, tem 'condições para conse

guir uma medalha para o' Brasil,
. apesar dos difíceis adversá-rios co

lombianos, venezuelanos, mexiCa

no� e norte�americanos".
HOJE A, DECISÃO DO

.' SULAMER iCANO DE FUTEBOL
DE SALÃO
Continuam ,em realização em

São Paulo, às disputas do II Cam

peonato SuiAmericano de Futebol
de Salão. Os jogos fínais, estão
marcados para-.a noite de hoje es

perando·se que O Brasil venhá a

conquistar mais êste título, tor
nando-se assim Bi -Campeão. O
adversário mais perigoso é oPa·

:raguai que pratica o salonismo há
12 anos, com muita seriedade. Os
demais são fracos:) uruguai, Ar

gentina e Perú.. Dois jogos são
realizados tôdas as noites e o Bra
sil é dirigido por Marcos, do Pal
meiras de S. Paulo, atuai' Bi-Cam
peão da Taça Brasil. Sel'ginbo do
Palmeiras e Alvaro do Vila Izabel
são os maiores nomes do saTonis
mo nacional, na atualidade, inte
grantes de nosso selecionado.
TO:RNEIO DE ANIVERSÁRIO
CONTINUA PENDENTE
Muito embora ainda não este

jam confirm�das as particip�ções
de Gtêmio e Il)ternacional na Fes.
ta de. aniver.sário da Federação
Cataririense dê Futebol de Saião,
também o Fluminense da Gua�
nabara ainda não confirmou sua

participação. Embora, ,os diri
gentes da. entida.de da Avenida
Hercfio Luz, estej,am se movimen'
tando desc:;;). longa data, parece ser
difícil a realização do TOl'neio de
Aniversário, para o mês/ de agôsto.
A falta de datas. com a série de
jogos regionais para a decisão do
título.e as eliminatórias para o es

tadual, poderá. também prejudica.r
e ,dita� inclusive o cancelamento
do Torneio Interestadual que reu.
niria Fluminense dO Rio, 'Grêmio
e Internaciona.l de Pôrto Alegre,
além de clubes ,do }!jstado.

Figueirense joga com

Carlos Renalix domingo
Bom choque es'tá marcado para'

a tarde de depois de amanhã, no

estádio "Orlando Scarpelli", reu

nindo FÍgueirense. e Carlos :Renaux,
dois times que não estão bem si

tuados no cômputo'de pontos mas

que, com os resultados ,que colhe

ram na rodada. que passou, estão

capacitados a realizar um jôgo
parelho e sensacional. O aIvil1e-
gro logrou um �mpate em Rio do

Sul, . contra o juventus, terceiro

colocado ao lado do Caxias, en

quanto que o "Vovô", jogando con

tra o time caxiense que vinha de

bela, vitória no "Adolfo Konder",
diante do Avaí, pelo. marcador ,de
três gols a um, conseguiu, afinal,
encontrar o caminho da vitól'ia.

Esta, como nã.o podia deixar de

ser, repercutiu estrondosamente
e:rn todo o Estado, com os clubes

encarando agora os jogos com o

Renaux com muita seriedade.

finirá o· quadro para o, match de,

domingo.
AVAl QUER VITORIA

Também. hoje o Avaí fará o seu

último treino. com, vistas ,ao pré
lio de domingo" na cidade de Tu-

barão, quando terá pela frente o·

conjunto do Hercílio Luz ..0 q\Sla,
dro, que estava um tanto desani
mado depois da derrota que so

freu dial1-te do Caxias, em pleno
"Adolfo Konder,", readquiriu a

confiança da torcida ao derrotar,
na tarde de domingo,' o onze do

B?,rroso
.

por três gols a um. E
um dos melhores choques da quin
ta rodada e o objetivp do Avaí é"
derrotar 0, "Leão do Sul"', como

fêz no turno, a,qui estab'elecendo
,1xO.

SENSAÇÃO EMc LAGES
Na cidade de Lages, segundo no·,

tícias que nos chegam, é intensa
a expectativa do público pelo
n,\atch entre o Internacional e à
,América, oportunidade em que o'/"
time joinvillehse, tentará elevar a

sua longa série invícta, dando, as

sim mais um grande passo para
a conquista do título de carr{peão.

('I

1"'1.'- � .. "fl'
...

Pouco màis de 'um mês nos se

para da" reaiização da primeira das,

�j,n.Go:: r�gatas de que se constitue
� . '. .

�,"X�I íh-ç:�;mp�onato Citadino' de Re-
mO-L,T.a:l comÇ>' ,na primeira diSpu
ta, "'há 'dóis anos, quando o Clube

Náutico Francisco Màrtinelli assf·
,

'

.' \
'nalou sua primeira' vitória. Na se·

gunda disputa, no ano passado, a
penas' três regatas constaram . do

..... ;;�, 1
� "I

certame, isto' ,pa,ra podermos pre-

l?����,P,.P:-9�s�,.}·�pi:e�entaçã.o ao Bra

sJI1)�,t9,,-d,�. �emo. O yencedor .foi
novamente (>' "Vermelhinho" que,

�.�siIJhl:,,��ta�á ten�a.ndo 0 "tri".
•

• '. ,""'� , I,. '1'.
.

campeão- do Estado, em maio do

,p·róximo ano coisa certa.

x-x'--x

Com, vistas ao certame da ciçla�
,d.e. o Clube de' Regatas Aldo Lúz
,está se, esforçando par,a fazer re

tornar à. ativid.ade muitos dos
seus valores jovens. Antônio' Cé�
.SaI" Machado, foi o primeiro a ser

solicitado e já se, encontra �l
francos preparativos, remando prin
cipalmente no skiff. Rapaz jovem
e de 'boa compleição física, Antô·
nio

.

César fOÍ! 'revelado pelo· Ria
chtielQ q'!le lhe deve a conq1:lista
,de, um c'ampeonato" integrante, que
foi: do. oito que, mesmo todo re

mendado, logrou ganhar a prova
final e decisiva do Campeonato de
65., Transferindo-se par:a. o Aldo
LUz, conseguiu algumas vitórias
de vulto e numa das regata�o
ano passado, pelo certame da cio
dade de, skiff, derrotando o. ria
chuelino. Edson. Silva" que era ��
pontado po.r muitos como o favo
rito. Antônio César na regata, do
dia 5 disputará QS páreos de
sk;ifi e dQuble.

.

vessa�os, tem sido razoável e. POr ,

vêzes' bom o. movimento de barcos.

nas nossas duas baías. Os prepa� "

rativos serão intensificados. Já ,a,.

,partir da próxima semana, pelo- '

que se prevê uma competição. de
sensação e equilíb�io.

x-x-x

A reportagem, em contacto com,

eleméntos do Clube N�tico Ria

ohuelo, apm10u que está sendo

osboçado um'movimento' no. grê�
mio alviazul para o retôrno da,'

dupla Ivan Vi,lain-Rainoldo Uesslet"
que são considerados co�, 1m ..

pr�scindíveis ao progra�'a' de Or

ganização e preparo do elenco

para o certame da cidade. ,0 téc

nico Orildo, Lisbôa está animado e

confiante nas possibilidades -dos

seus orientados quanto à conquis
ta da vitória na, primeira regata
e diz' que o Riachuelo' ganhará a

maioria, dos páreos,' porqtle dis·

põe de muita gente, , selecio�da,
para. brilhar: ,na disputa: Segundo.
êle, tudo corre' de v.ento em" pôpª
no azul e branco e" assim, conti...

nuando, ai reconquista do título de

"I:'.. I� .�\�JI. 1.1 \" .II.,'�:- .�.

A regata inaugural está marca-

da para o dia 5 de setembro, quan·
do a Federação, Aquática de San

ta CataJrina estará homenageando
as ,Fôr'ças Armadas pelo transcur-
f' "-". .; .,.... .

stj' da 'Semana da Pátria. O pro·
.1\ ,._ '\. t�· ..' '\I "t . .

grama . compreende sete regatas,
pela, ordem olímpica, a saber: 4'

" ."', .....� ...,J' .

.

.

com" ("estreantes); ·2 sem (aspiran*
tes��'Y'�iff; '{J'Ó-hlórs), 2 Gom· (ju�
vêhtll;"" 4 ;isémi� OumQrS), Double
(JWtidts :'e' 'ciitó:': remos' '(séniors-).
:lÀj)esail� da' estação fria que atra ..

Para dar combate ao time brus·

quense, o Figueirense fêz' seu elen

co movimentar-se com' afinco du

rante tôda .a semana e hoje fará

o seu apronto, ocasião em que de-

\

QP INFORMA

De Giro em Giro
", I, (

......

'1
I
I,
I

Estão inscrito para a r Prova de

domingo, 200 veículos.'
.

tro - Nacional '-. Para a geral
toca' ao 1.0 colocado, Cr$ 12.000.00

ao segundo Cr$ 8.000,00; ao 3.0

5,000,00; ,ao 4.0 4.000,00;' ao 5.0 ..

2.000,00 e para o 6.0
,
1.000,00,00.

Para a divisão quatro', e de Cr$, ..
6.5$$.00 para o 1.0; Cr$ 4.500,00 P.a�
ra o segundo; Cr$ 3.000,00 para o

3.0,; Cr$ 2.000,00 para o quàrto;
Cr$., 1.000,00 para o 5.0 e Cr$ ....

1.000,00 palia o 6.0. Além dp, 1.000.00
como prêmio de largada, indepen-

. dente -de,' classificação ou Divisão.

Conforme notícias vindas de'

porto Alegre, a Prova "300 Km. de

Turamã", realizadar-se�á domingo
próximo de qualquer maneira,
com chUva ou não. O que é de se

'8xtranhar é que est81 prov;a tinha

transferida devido a falta ,de segu'

rança da Pista motivado pelas
chuvas. Com essa ,notícia fica con·

firm;ado o pensamento de . que a

Prova foi suspensa' por falta de

renda e não de segurança. Os Pro

motores já tem um, prejuizo bas
tante alto quando da ,realização
da prova para MónopostoS! For

mula quatro, da Argentina. Se ti
vesse se realizado os' "300' Km.'�'
este prej':lizo teria seu valor dou·

brado; 'I!

� .. ,.� ',_,
'Lo ",.1) '.:..." ,�.... !i .!.:

i.' II.

•

PREDIBENS' IMOBILIÁRIA LTDA.
,

" ' I

�.
,

'

.. '

/
r�·I .. �. ';,�' i

.. �.;.
.. �

{, ',."

Rua dos Ilhéus: 8 sala 92
A CHAVE DOS BONS NEGÓ,CIOS

.
..

LOTEAMENTO CAMPINAS'
Fin,anciado' 'em 24 'meses sé� i'uros

\

ererra é terra ;tU�!�. compra.r não erra.

�I
,. I. �i • "''1�,Io('., l"r,!·
.... '. ,I., O Minístro, dos Transportes' CeI.

Mário Andreazza, pretende que a

:Confederação pr0mova mais um)'
Rallye no segundo semestre de

1972. E que levará 0 nome de

�allye da" Amizade, pOis o mesmo

além de circular por diverso�' �s·

tados do Brasil entrará em terri-
tório Paraguaio e Argentfuo.

I,I"U,., '!,t: ·,r'I".i;' \..:!

I,
,.::�::::..:;.:. ;�, '� :...

,

,',::> I
t. �v

, •

'

1 •

I"......... .,11 '.11; Ir'

A Confederação Brasileira de
Automobilismo nomeou o Sr. José,

. M. Brasil d�, Federação Catarinen
tivo daquela Pl'ova.

se, para ser o Comissário Despor..
,

'

. P,
é

• .. '.. ... . .... ',.. _.,i.--

_-
, .. ...

_ ....... .i __o

• 1 ,!/ '"In"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRO LOTES - Pag-amenlo à vista
Compro lotes de terrenos em Coqueiros, Praia do Meio

ou Itaguacu. Pagamentn a vista. Dr. José ........ fone 47-73 -

1'111'1 Jerônimo Coeiho, 343 - 2<'> andar no horário comercial.
-------_._.__... __ ._.- ..__.--'--_ ..........-------

VENDE-SE
·

Um pequeno prédio recém 'construido com área de

315 rn2, em terreno com área de 374 m2 tendo dê frente
17 metros, ótimo ponto para depósito, com 2 apartamen
tos. Tratar à rua Bernardino. Vaz, 29 - Estreito com

Pôsto de Baterias Grams.

BARBADA
Vende-se .lima casa sito na Lagôa proximo a ponte.

O nreco é barbaria mesmo. Informações Rua.Antonio Go-
/.

mps. R6 .. Sr Sardá.
--_.__

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE
< •

Partidas de FLORIANóPOLIS para:

BLUMENAU - Direto às 08;00 - 12,00 e 18 horas.
Via Tijucas, Itapema. Camboriú e Itaj�í, às

.06.00. �� 08;30 - 15,30 - 16,30 --- 17,00 -

18.,30 - 20,00 e 21,00.
JOINVILLE - Direto às 19,30 horas. ,

Via Tijucas, Camboriú e !tajai, às 05,00.-
05.30 - 07,00 - 09,00 - 11,00 - 13,00
13,30 - 14,30 -16,30 e 17,00.

CURITIBA - Às 05,00 - 07,00 - 11,00 - 13,00 e 17,00
horas.

JARAGUÁ - Via Corupá., São Bento, Rio Negrinho
j

�
Mafra, às 06.00 e 16,30' horas.

SÃO FRANCISCO - Às 19,30 horas.

1r.1�·_�·�···�·�__ �_�_��·_-__ -·_�·__-·--_��-_�4--��-------i�

DR. EUGÊNIO DOIM VIEIRA
Secretário da Fazenda do Estado (1962-1964) ,

Inspetor Fiscal de Rendas Intern.as (1965 -1966) . f.

Membro das Comissões de Economia e Finançds i

da C8mara Federal (1966-1968)
ADVOGADO E ECONOMISTA

(Registros OAb-Se 1.261, CREP !..... 7a. REGIÃO, I'0126; CRC 0739, CPF - 006(45709)
Escritório de A dvocacia Especializada. em DI

REITO TRIBUTARIO: I. Renda, IPI, ICM, RECLA �
MAÇÕES - DEFESAS - RECURSOS. �

FUSõES, TRANSFORMAÇõES E DIVISõES lJE

EMPRESAS.

I
\ I

I
. I
!. I

Rua Dos Ilhéus, 8 - Edifício Aplub -_ 89, C-otl�, 85

.

".' ,I. Fone: 47-31 - FlorianópoliA - se
. • 'Ik

.

,.

__.--:.==---=_._--=--- ._��-�������I

MINÉRIOS - JAZIDAS E MINAS
Firma especializada aceita representação pata

vender minérios, jazidas e minerações em qualquet
, parte do país, dá assistência técnica, fiscal e jurídica.
Legélliza jazidas do Ministério de Minas. "Transmi

. nérios Ltda." - Av. Vieira de Carvalho, 95 -. S. P.

l.

. __ .. + _._ _ __

----

. __

'

__1]
ff!i�- _� ... _.

�"""'....-n&a==-a:-a:-�,"i"�_�\�",�·

TRABALHA COM PLASTICOS?
VENDE PLASTICOS?

então não pode desconhecer os preços' e o (fabu. I
loso estoque das

• •
•

LOJAS SCHMIDT PLASTICOS

de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.

Plãsticos e espumas para. estofadores.

.
vAREJO E ATACADO

l;onselheiro Mafr�, 55 .- Flol'janópolis.

----:- iMO._

----�

MADEPISO
'Indústria, Cómércio e Representações Ltda.

R. CeI. Pedro Demoro, 1.181 - End. Tel. "Madepiso"
Fone 6453 - Est'reito - Florianópolis _;_ SC.

Tacos fileteados

Tacos selecionados
Materiais de ConstruçãÓ

e etc.

Complete a beleza de Sua casa

e pise com elegância em tacos "Madepiso"
Portas trabalhadas
Armários embutidos
Aberturas

�'-ç--
_��_.. _ .. _ I,.

�������������
I' FORMAL FORNECEDORA --DE-I

, MATERIAIS LTOA.
Representa�ões em Geral e Conta PrópriIJ

R. Gal. Liberato Bitencourt, 1.999 - Estreito - Cx,

Postal 821 - Fone 6693
. ,

Materíais de Construção, Tacos, Lambris, Pap�is
em geral, Sacos de Papel, Sacos de Plásticos, Material
Gráfico, Recravadeiras para latas redondas e b'aldes, I

Arquivo de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta sus-
I pensas, Carbonos e fitas de máquina; i I

Ji�_��_. '-._1 .. __
=7 '" , ....

\'

Iii ,� � It.n •
,

>

1\'l�t li' ''O' II: 1M A
I ,

'., \
J '

. \ •

O. Governador, Colombo Salles durante despacho com o

Secretário> GeraldoGania Salles sancionou a Lei 4.5.89, que
.

autoriza a venda para i uso 'e exploração industrial de um

imóvel do Estado para servir à integração do complexo tu

rístico estadual, . O· imóvel está situado na rodovia Jorge La

cerda, e.m OasP�tf e· ,$tia Iiberaçâo visa cumprir as exigências
dos lrrgâos ts�ffiMS 'do setor turístico.

WILMAR HENRleUE BECIEB
rudo para sua construção

Fones: 6238 - 6308 - 6�71 - 6356 _.- 3931

Caixa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm ao -;>rêço ele .

Cr$ 16,00.

AGRADECIMENTO E MISSA DE'.'
70 DIA

Valrnor :t>ils�h de Moraes e sra., João Paulo dê Mo

raes e sra., Valter de Moraes, netos, irmãos e patentes de

AMERICA TEIXEIRA MORAES,
.'

aaradecem sensibilizados ao Dr. Humberto Pederneiras,
Irmãs e Enfermeiras da Casa de Saúde Sãô Sebastião, pelo
carinho e dedicação durante sua enferrnídade.

Outrossim, convidam para a missa de 7C! dia, que
mandam celebrar. rio próximo dia 30, sexta feira, às 18

horas na Igreja N. S. d� Boa Viageni, Saca dos Limões.

VENDE-SE
DU1S ótimas casas, com todos os confortos. Preço

ótimo -. Tratar na Rua Bocaiúva n. 62 com o Sr:
-, João PoUL

. .:
:. CARRO - VENDE-SE

Automóvel Aéro Willys, ano 69, uso. particular, ótimo

est<ldo. Tratar· fone 385.9 das 8 às '12 horas.

IlEUNIDAS S. A .

TRANSPORTES COLETIVOS.
"A EMPRÊSA DE INTEGRAÇÃO

CATARINERSE

ôNIBUS com PARTIDAS DIÁRIAS DE FLORIANóPOLIS

PARA: PôRTO UNIÃO, passando por Balneário de

C:unboriú - Itajaí � Piçarras _- Barra Velha
.

_ JOINVILLE _. Vila Dona Francisca - Campo
'. Alegre - São Bento do Sul - Rio Negrinho -
.

Mafra _ Can'oinhas e PôRTO UNIÃO

às 19,30 horas

com CONEXÕES imediatas pára PALMAS

,CLEVELÂNDIA - PATO BRANCO - FRAN·

: CISC.O BELTRÃO e CAÇADOR.
� PABA :. SÃO MIGUEL no OESTE, passando por Bal

neário de Cainbotiú _. Itajaí ........ BLUMENAU -

Rio do Sul ---'- Pouso Redondo -.' Curitibanos

Campos Novos --' JOAÇABA - Xartxerê -

Xaxim -' CHAPECó _- São Carlos, -- Palmitos

- Mondai ê' �ÃO MIGUEL DO OESTE

às 19,00 horas.
,

PARA � LAGES passandO' por São José - Palhoça
Santo Amaro _. Alfredo Wagner ........ 'Bom !te.tiro
_. Bocaina do Sul e LAGES
às 5,00 � 13,00 ê 21jOO horas.

P,ARA :' ANITÁPOLIS e .SANTA ROSA DE .LIMA, pas

sando por São José '-" Palhoea -- santo Amaro

_. Rancho Queimàdo P. ANITÁPOLIS

às 15,30 hotas, menos aos domingos. \

DESPACHOS DE ENCOMENDAS PARA : Todo' () EStado
CATARINENSE -. Marcelino Ramõ!'l � Gaurama
- Viadutos -' Erechim e' Iraí, nO' Estado do IUo
Grande do Sul; -

/

TodO' o STIDOESTE PARA

NAENSE - CURITIBA e SÃO PAULO.
ôNIBUS PARA: VIAGENS ESPECIAIS E �CURSõÊS.
VENDAS e INFORMAÇÕES: Em nossa Agência Rodoviária

a Av. n�rcilio Luz
TELEFONE 3727.

I

tr·'·"!.l!!I;·m".:""
••�'-�'""".,...,.......,._.,,-""""'!I.•.•'-i-�..',.,?'-'''' ..,.,,,,,,,,,.,_,,I: 'IADIO GUABUJÁ' i

f .

Ondas Médias 5.000 W - Onda,
..

C·urtas - 10.OOoW
.

I
I ,I I/ Frequincil ModulaC«a

i,i ,I (Programação) "I 08�OO - ABERTURA
I

l 06,05 Vida Rura] (AcareSc)

I 06130 Alvorada Catarin�nse
,

07,05 _. Rádio Notíéias BRDE
.

07,35 -. Música Popular Brasileira

08,00 - CORRESPONDENTE CIMO
. 08,10 - PeÇa o que Quizer
08,55 ........ REPóRTER ALFREV

09,05 _. Viva a Vida (LuiZ Aguiar).
09,55 - Rãdio NO'tícias BRDE.

10,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA

10,35 - Só SUCESSOS

10,55 ....... RÁDIO NOTICIAS BRDE
.

,

11,05 - Show da Cidade

12,00 - REPóRTER ALFRED

12,10 -- ALMOÇANDO COM MúSICA

12,35. -' PERDIGÃO COMANDA O ESPORTE

12,55 --- ('!ORRESPONDENTE CIMO
I j 13J(J - GRANDE "PLACARD"

1,14,05 _ Só SUCESSOS
I

14,55 - RADIO NOTíCIAS BRDE

15,05 - Desfile dá Juvéntude

16,05 -- RADIO TEATRO ,_ NOVELA

16,35 - Só SUCESSOS

16,55 - RADIO NÓTICIAS BRDg
17,05 _ Só SUCESSOS

17,55 - REPÓRTER ALFRED

18,00 _. O INSTANTE DA PREr.E

18,10 - RESENHA INFORMATIVA
1�,35 .._. VANGUARDA ESPORTIVA

18,50 -- CORRESPONDENTE' CIMO

19,00 - A VOZ DO BRASIL
20,05 ._ PROJETO MIN$VA I.

20,35 - .o ESPORTE EM trE!VlSTA
21,00 _ CORRESPONDENTE elMO

.

21,10 - MUSIRAMA

II 22,00 - REPÓRTE� ALFREll
22,10 - A NOITE1:: NOSSA

I 23,05 ÚLTIMAS MELODIAS

L 23,30 - ENCERRAMENTO

i

i i
I .

I !
I
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'

..�·tiM&· �Mà �Oht mobilia, sala,' 3 quartos,' 2 banheiros,
>�l"��'.; .. g·firâ�êm· .para 4;\ carros, galpão com lancha á m<itor'
:.-i':,.. r:,·'��t1' da. boricejçao. .

'I�' '. �b��()tfil.�ç5�S no 'armaZém do Sr. João' Tióf.i�q(�ij..
'jb�... 21169.'
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·�·OP8RT·UHIDADE .-: VEN.DE�SE ,'.0
VE'NDE-S,E, . TERRE"Q$·. '::

.. ', �'. :: -: ,',r: ,�::"'.',;,<, <> >PREÇO'.DE .11CASIAO
1 - Terreno com ZOO m2 no alfasto, próximQ':a,fCl�be '. ,

, .

· do Penhasco, preço Cr$ 13.000,00.
.

'

,

.....
'

", -. ;.,( __.'.:'. �.\� . '.,',
:,
1 ':.�:., ·,.lfftrta :mãq�ina. dê -escrever marca .Aôler' e um�·, fi1'�

- - - -- .'
. ;,�::JibH{a: ;ti� "�hmar Ofívettí, em perfeito -estade dê' c��

2 - Terreno' com. 420 m2 na Servidão' Fra�Zdi�. � .

·�,..vãç§(;:.·TrÁtár no 'escritório da SÉRTECON. R. :Tir�d�.,
,Agronômica - preço Cr$ 6.500,00. .' r. ,.-';, :'... �': ,.\. ;-!l.;.....,i.. �Úr�.iÚ}(.·hOi-ãrl.O· cotnerdaL.' v Ór

v,

'

. .' J
. ,'r.

Tratar à, Rua .Esteves Júnior, n. 1. ." í 'u .;
..:;:-,.)/. '>"�f;:;�k.,j ;:;:., ,iii: '�:i:··',:'. �. #;':> t.

r I
, '.

'

,

. 1:<',;.!Ir' �
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'LAGOA DA 'CONCEIÇÃO !F;',nta â�� ·A��a.j,���.�·,� .. ':';">::'>( .,;".';"'�'�'�'. �:;'.. ,.'rtO.·JlAHO.PO·L.IS.".',.:.: .. :�:,'.:;..'-./ ....: ::i:...
'

.. '.água' - Energia elétrica _. I\1e�o iio.. .....i. :Ft4itltê:', tJa�;t'cr " .

-

P
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"

....,;,� ! ,." I <;� ''..'r.·· .:' L�nch. :é�r .. Resta�r,an,.,', :: .
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Mar - ótima r31a. . ..

'
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Entrad;;J Cr$ 500.00 - Tr. Tl"�dentp-s. 9' -,.. t�· .�ndât···� ,-,:� � ,���,: :>'.'.',
.

\.: .!,: '10 :DE MAIO ..... ,. . ,:' ....

�11r.'f1tn r= SE '.
..

, ....
;' :1: .:

.. :;. ::� :�;��i�il�'�� ê�·��oc�tó�'� Peixes
r

� .Felj_ôad��·� t�ric�e�.
'1 �11JkIJEt.1o . '. '''( '. �;. ,.: .. 1: ,,, ';- :"'l.'., .,.',.' '.' .'.. :. 1 d·.!.
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.' \ � ': >., ;.- . ":,,,;�'
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:'.::: .. ,: ."'. e Saga 0:1 ,.,.',.","

1 Casa de Alvenaria estadr, d� nova .ct7.. ,�.�á�_L�:-·.> .' .;�: .. :�"�';." ." "�'� �<'�:i,,�·.' ',Aberto .até .. às. 23 horas. '. . ... "_,,._> ,t
Terreno clpomar medo 12 x ':.i4,5 mts; Perto. C,áb;lpus, "

" ': , :' :.
, .:;:; ',Ruo rfir·àdentes· .,n. 9 -=- 1\Test�, CaPita);:

,.; ';(

Universitário. 60% financiado � longt) .pt�izO'• .:rrli: ; 1ü't-- ": :jl. ,._. _:'. '_''', .' ..
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dentes Y - lI? anãar.
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EstadO' de Sanl. Catarina
,

. ,,; _'",':,�:.:: �: (, 'li r::;�;.;,:" . ,. C:�MPRAM! À VISTA ',.
,

.

"

Secretaria de Transportes'e Obras ".
, >..' '; .( ;. . ::":'. ::.; :':F;�� ..

·tál ._. 'IiKiJa{ -.:Rt:l� 'Tijueã.s� �'14':" , ,.:.:--:v ..

· Departamento de Estradas de �odagem .
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O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D�':n01)�G� f·>·I..'�h�·:�;;;��',.,.·r�.�:·�· �_.'- .' -._
..

��- 'T·.·�'� J.-: .. I :'. :/H.::iJ

�a�o���eT! �c���b���T�m��;C�� ;�::�di::���:j�t '. j::':.J �Nb I R O BA It'�l, ,

�:::e
ac:;t:c:i!�, �:�Íla�ro�::'�::ni: lt:.,:;;;; ,,: .;>'. \�?'.�LJ�b�r";�' '�.' >:": :::/ ;'

de extensão, na Rodovia·SC-93 ...... F1odan��ol�:,+/��:' ":---'-"i- ·.,-··,�.·.'.jr:"à·,.Á��irahté.'Lameg01,nC? t70·'-� ...... ,'.:.
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goa da Cortceição, c'om prazo de' entrega ,(Ja!{ l?t�'Oí� ::::.. ",.:- .�;,,'.'.'··;:;X'· .. : . ..., Fóné$.:4�r�' � '2�:S2" ','. '<.":; ':, : •.:� ;'�:�'
até às 1600 horas do dia 11 de ágôsto d�·�-1fYtt :: ';J·.Y�;·.: ; ':
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a ,IlBARBADA." :dó �dia;' <
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Cópi� do Edital e maiores esçlare�im�n:t9�;':S���\::��� .,' '.:\:.t)�· ..64·�Vemá·gUete,··�r$' 4 ..QOo�OÓ,,·:à);viS:hi).':. :,.1

dos na· Sê'de do DERSC.,· no ,.7<'> andar do. Edifí_C.l.O .dâS"'�.,.,.".... �,
" .'. ":' .::'.:,' ': . ,,"'" .' - _.: . ,. �.," ,\
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torí·�;;t,:�an:fo�!:�ÓPOliS, 26 de julho dê, iirft: ;" '.;. ,�...Jil.:f:ff.:�4�",''' •. , .'.' ... ' �::::;:- " ,

'

:'.; ;,;:'
Eng!? Civil Ernani Abreu Santa RiHa :---',�irêt�t �.et.ti
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:·i�iti�$Jl.:;; ;ofret�· às', 15,00 e.17,30 ·horas.:· : \·:.�,:�.�t_Ifi
::,.. ;f:�v<".'"'' .' "", ·1tia·' Tijucas, Pôrto Belo, Itapetna,' C�frrJ:j(>rt�,<,
,�'!:."''''':�/';'.;/ ::·��/\'·:'\t·:.·�,· I, ',1

. "; ".11 �'r'it f�J���
.>'�;·.:,·,�·,:hi;:.:\'í.·:,j.:'.'·e·I,ta.J�l, aS'01,3() - 10,00 - 11,30-,..... 1.,?J�:;�;,

. �·;F,\�·:� �.:<:.'::::., ' J�;QO.' hor��. ..'
' :: �'; )::>

. :.*tlSQ'tj)t�2� 'Via' Tijticas, Canelinha, SãO' J'pão �a�b.t:�'
.�:;.. 'P-.':·i��;:':'�(' .. ::·: ,":��vá·'Trento, às 07,00 -. 13,00 e i8,00 lldr:�.�.c,;.
�:,(.:.:tk�'i�.�."����"��-1'. _._'_. __ . � ._ ._" .....
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,>�.,NÀLtlf:MÂINÇI"l'EiN DE SOUZA

.,
,,;, -!:'�: . .;.

;O:fiiiá-t·;é1��. .fl·'�i.�tro' de' Imóveis de São José
. ".

·'J1
."

�'. E D I T A L .

. �:;
>'

' •
•

_
•.'" >;- '.�

. ARNALDO MAINCHEIN DE SOUZA, OfidlU,
. do; R'egis1:ro de Imóveis da Comarca de São ,josê; .

·.tadó. de Santa Catarina. ,

. . ,.

'."..,"
�

-,
- ,-

\ , -1.

'.: . FAZ P'úblico que foram apresentados em cartõr.io-,
tYdta �ame dos interessados, na cO'nformidad� do.�i'e--,
t6-l�'i: n. "58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado.
:t*l<f De�reto n. 3.079, de 15 de setembro de l.938, o tme- ...

m<1t1àJ "e . geínais papéis e docUmentos relat�. i '" v�D,\a
dê' terrenos· eht 100tes que compr�endem o im�l situadO

. eÍ'h Campinas, perimetro urbano desta cidade de São José,'.
(J�." pt�prj�d��� do' senhor

.
Dejandir Dalpasquâle.,..� .. in��

di'li,',pórtadoi' dQ CPF n. 004676429, devidamente ��'
.�·à li.: ,�, do livro 3/AA, SO'b <> n. de ordem. 27.132;. éin·
14·.(jj.·uhi� �ara efeito de, 4�ridos frintá df� � :4átá
'�I ·llttJfu4: p�bliêâçâo rió Diário Óficial e, nà â4S@n&4 de

. g�iqu�r unpugnâção. de tercefros oú dêste c4rtórlo, ..W,6ó"
�p:���se,,'� .�orilPete.nte �egistro .4e que .tr�ta o � '.29;.
§ J9, Qaquéle (1ecreto. ))ado e passado nes4 . ci(la�� tl�.·.
"

1
": t ..

' �. L, '. •
"

!' f
. !< � 'I ," •

'�9 J�é, aos sete .dias do mês. de ju.lhO' de mil· D;OveC�ntos'
� iet�nta"e ·,utn. EU, Ái'nqldo Maiuchein dá Sooia, Qficlàl
,I�' '1.' ',' • _. ,

.'
.'.

I

I, I,,' L _

\ I
'

� )��tllp��:e aSSipo. Ar"aldo Mainche�n de � ...:...

Ofidal tio .Registro.
.

.
.

VENDE-SE
Vende-se uma Casa de Alvenaria, dois paVllrt��;·

.

Sl.,t) à rua Crispim Mira, n. 56, Fundos', com tts :sé�i�t��.
dependências: dois quartos; sala de jantar éOÍlj!lg�' �Yit

, .r de visita, copa, cozinha, banheiro a côr�s. é �re�.:. de ..�et...
viço. Tratar pelo telefone 4692 - Aceita-se fihIUl(tia�ftté

'"

peÚi Caix� F�deral ou Estadual.
. .

,
,. .

.

-

A PREÇOS CRITERIOSOS CONS�LTE: /,' '-. '; ;

INDúSTR!A E COMÉRCIO AUXILlAbO:�A� Ltb.Â�' :'- .:

Fones _ 361 e 349 _ C. P. 131 - End. -re:I. :1ilC;�LY.::'r' :
.

. Rua Coelho Neto, 160/170 - Rio do S!-Íí �'S�t'; '\;:�'.':J.;
.

.

.�����'��;�-.J!:!*!�,!�·'�,�
..

i:�."I!/b�-l"(�' .-_�� Z����A"";!; rll I _I!�J-
--

. � � (o _
� ;T' . �.',' :;f�' ,'. ,:j:::�;:';�,�::

CErNTIWl �,.U1t�EO, VI�"'QA:,L,:,:;. ;.
O Centro AUDIO-VISUAL comunica qu�..�l'ch'a.tn·�St

:
I f'r"tas a6 in.s�ricÕ?s '.)·ara o 2<'> período d� ái1j:)léU�8.�:�d;�..

'�QS'O r 1'1 glês" Fra�(.ês e Alemão. Na: op�rtu*i4a'de:� i�- .

....

��e
.

�v2r'1 nbertura de novas turmas."
"

�

",I. ':,r,':..:�.
flS -aul s lerão início no dia 9 de agôst�.� :-

': .. -:::.:. :� �
Inr.ormações à R. Felipe Schmidt, 58 _: Ed·�'. 'Cd'rnasa

r I. .,.
.' t'

_.- sala 209: no horário comercial.
., �,;.�. \ :

,,' ,
,,'

.

..�..... ,�

-_._ _ -."-

CERTIFICADO EXTRAVIADO '.' .'.
I'

<� �.

Foi extr�viado o certificado de propriedade. d� :lltil�.
Kombi, (lno 70, placa 3609 - motor n. BlI�92193i' ,��fte)l��.
cente a Milton Acrílico, Painéis e Decoráções"'Lt:da�;;r'\� :.�'

, '. '.' �
"

, �\ ,"."

.

',�, ,

"

�.' .:\ .',.' �"
..

�, .

CARTEIRA EXTRAVIADA
.

,'.' i ",(:./:; .

Foi perdida a Carteira Nacional de Habmtã:ç'ãt};�.:�a��..

g� profissionál, pertencente ao Sr. José .T�de� :qà,rA9.S�::.',
,

.
.

.

"

:' .... : " \' ,,;:
r-

I

I ;

',. '.I<: ;'t"

Ali!UG1.:SE CASA'
. ,,:'

'. "':�:}
.

I ,,_.f"· '1.: .....,. ...,'

Aluga-se uma casa a Rua Pedro Ivo, hQ< �".�·;.trà�.á:(
na Rua Conselheire> Mafra, 57.

.
.

'
.

• I" 'VENDE-SE

"

,'.

;,

AlUGA-SE E VENDE�SE
.,'. ÁIU'a'\.�. um . apàrtamento na Praça �túw, "àréa_, .

.1';'" I' ,. .' '.1 " I

�ní .3 ·.qttanós .. e' dêrilais 'Bependênciás. Velide-se uml·I�'
nA �hia' â�(�àhl�átio de Cambbriú, ótiltul ldCaÍit.acio,:·
�tt�fi.;s:é Íàmbém uma peqúenà .indústria é uma lói�•
",",.' ód.tno n�g6cio. Tratar com sr. Genésio no Centro 00-.
ft,étei'�l, C�a Grande - fihal ônibus da COAHB, (CoiSCâsa·.
- BanJeir'os).

VENDE-SE - CA.Sl
Veude-se uma casa, de alvenaria nova com 2· pavio

mentos, a rua Gal. Vieira da Rosa, 70'. Tratar no mesm�
.

enderêço.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

Foi extraviado os c\ocumentos de umá Làinbretta, pliCtt
297, motor n. 93.6.44, quadro 40.977 e Carteira de Habili
tação pertencente ao Sr. Afonso Lorenz.

·

EMPRÊSA SANTO
GUARDA

I

Partidas de FLQRIANóPOLlS para:

PORTO ALEGRE - Carro leitO' às �l . horàS; "

_.

04,30 -. 07,00 - 08,30 ....,. 12,00 -:- lâ��: �
19,30 e 21,00 horas. .

IMBITUBA _ às 06,30 _ 07,00 - 10,00 � 14�ÔO .... ' l'I.Oé
e 18,00 horas. ,'� ..

LAGUNA ,_ às 04,30 _·06,30 ....:. 10,00 - laGO � .1.lOO
- 17,00 18,00 - 19,30 e 21;00. b�. �. '.

TUBARÃO - às 04,30'- 07,00 - 08,30 - t(),-(}o ..::.. l��OO
_ 13,00 - 14,30 - 17,30 - 18,00 .:... ,19�

. ,

21,00 - e 24:,00 horas.
.

CRICIUMA - às 04,30 - 07,00 _;_ 08,30 - l�,oO - 1.;3)
- 18,00 _ 19;30 - 21,00 e 24,� hdras.·' ,

.

ARARANGUA � às 04,30 - 07,00 ...,... ()&,30 ...:.. i2;M �

18,00 - 19,30 e 21,00 hor�s. ,.

SOMBRIO - 04,30 - 07,00 _ 08,30 - 12,00 .;_ 18,00 -
19,30 e 21,00 horas.

______________________, �__--__----MM__

CARTEIRA EXTRAVIA�A.
Foi extraviada a carteira de motor�a pe.tt�nO'en�·

ao sr. Décio Sardá.

r··.. .

.' '::' �'
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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me,n:to ',�':�a.� \G��}}�a" o' ,���en"
�o <\e��,':'9!,'V;.Ço,: da Garnavpor
,2 'a' I e" o I: Bqtafog9:�e�u aI} Flu-

• mínense 'por;: 1.;:a:·0;' gol'de' Roberto
Carlos. '

'
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,
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'�/

,
,

,I ...

,I ,Flofiéln6polis: Sext�.feira, 30 de [ulhe de 1971
, 1

PreseDça�" de ,. :Médici despe'rta/maior
interêsse etn�"expositores da fainco

mais,' importantes do Estado pas

saram a demonstrar wn ínusíta

,do.'iLltérêsse pela exposição,
"

FAINOO NECESSARIA
, ,O. (?residente da Associação

Tu.r11la Engenheirandos Eletricis

ta$.i de 1972 da Universidade Fede

ral " de Santa Catarina, Acadêmico

,Mií�bl Wolowski, lamentou o que
. ohamau de desinterêsse da

, �esc .pela nossa promoção", acres
,

centando: "

:' Nós consideramos a Fainco uma

�EÜl;a. tão importante quanto. a
;

Famosc Ou a Fenit. O empreen
. díti!e;to dos engenheirandos não

- O efeito psicológícoida vín- .:. 'de"v�:'sel,;'.cbnsideradQ "uma ajuda"
da do Presidente: foi anírnador.' 2-

, ou: ,tão .sornente uma integração
conta Paulo Roberto Martíns, 'U:in ' 't�·n�v�rsidade�Indústria.
dos engenheírandos promotores. da '.�. , : "BOM 'ACESSO
Faínco. De repente,

"

as: indústrias ,,:. ',' ':"'0;,acesso : ao pavilhão da Fainco
. ,,�,'

.

. .,

,

A Comissão Organízadora
III Faínco

f

anunciou ontem'
da,

que
alguns dos expositores -ínícíarão
j á a partir da próxima segundá
feira a montagem de seus "stands"
no Pavilhão da Ressacada, onde. a
Feira será inaugurada no 'dia :11
de setembro. Os promotores' , da
mostra industrial e comercial re
velaram que após a confirmação', "

da presença do Presidente' Emílio,
Garl'ast8,zu Méd,ici, n�s solenidá-,
des de inauguração da' Feira,· a, "

venda dos "stands" aumentou
consideravelmente. ';",

.
, j" .

.' :

será feito através de uma só via.

A idéia sugerida ao DER, de cons

truír uma outra via, da estrada

da Base Aérea até a Ressacada, foi
abandonada pelo órgão, uma vez

que seu orçamento. ascendia a.

50 milhões de cruzeiros.

Mesmo não construindo outra

rua, o problema de certa forma

está resolvido através da 9a Resí

dência do DER que procedeu ao

alargamento da estrada existente.
que passa 'em frente ao Joquei
Club, Agora dois veículos passam
tranquilamente, co� sobras.
- Poeira não haverá - gaTan-,

te Paulo Ro'b'3rto Martins. Tere-
I

mos um eamínhão-tanque molhan

do a pista a todo o instante, eví
tando o levantamento da poeira.

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

'\ ",: ,:,,,, ';-
As indústrias de' móveis, -pesea; " .' detável',' áÍ"el1 para. apresentação do'

,
" ..

. ,�ij I � i�, ) '," ;. .i. i]
.,.

,

'

..

cerâmica, celulose. e: reüoresta- '�: 1", '·des:e�volvPnento, do município,
menta 'serão as de. maior ',presdrl':,,', : i�',', i;t�Ci\ôional ':produtor de' móveis.

, " ,I r
; <

ça na UI Faínco.. sendo ,que';'Vá'-,,; 1,' !.. "':":;'./Dévemos destacar ainda, '-:-

rias empresas dêsse's 'ramas ., já" ,,' ;"'deelátaraIÍl os estudantes - a co

confírrnaram 'stiás'" ,p��senç�, , ,iia, ':
'

': lat)qt�ão d� Reitori� da Uníver-
i "

. t", _' I ,. ',' ! 't!
.

Feira.' Os promotores da,mostra ,.�', sídade "Federal de Santa Catarina
,

.

,
."

.

I �."'. )
�.'>I "/

ressaltaram a colaboração dada. a' ," 'e, '.:� em, particular, a do Senador
Faínco por índustriaís 'do sul e '40;":' �" 'Arit6rüo' 'Carlos' Konder Reis, que

oeste, alé�" de vá.rias ,':'in��- ,":;' :/, :�ri(;�ido incansável,. na s91ução,
trías da caphal do,. 'EstadQ.' , ·'dE( iliversos prob1emas:

,
, � -. ...

Os universitários fazem/ qu�stã�
. � / ··�ft!iAÇOES

de ressaltar tambéril !a paiticipa:
',.','

A)II' J,<'aincó, a exemJ;>lo das de

ção .notável' do muriicf,Pia '�e., S�C}
.

, rnáiS, 'roiltatá cotp umà boate do

Bento do Bul, 'obde 1{1 '1ndústJflàs '. : tUdã>de ,modérno' sistema de' ilu
de renOme'

"

no �amO'·· de" ni6�ei�, ,'.' '; , minaç�o: éspecialtn€nte aciquiri
uni1�afil-se j

e locaram urilã êobsi-'
'

::' dQ � 'em Sâo' Paulo., Já e;tá' acerta-
o.

•

:, '
'

,.

"
,

I

da a participação. "da Esquadrilha
da Fumaça, que no' dia da inau

guração da Feira, fará
'

evoluções
sôbre o local. A Fainco terá 'airida:
desfiles de moda, gincana, Festi

vaI de' Música, Corridas no Hipó
dromo da Ressacada, circuito in

terno de televisão, com, apresen
tação em 'tela gigante, além das

. transmissões direta dos .progta.:.·
, mas aó vivo da TV-Cultu�a.

!
Por outro lado, p'ro5seguém os

,entendimentos com o Show SheIl,
com ,a participação de Wilson Si.
monal e Os Mutantes que, provà
velfuente se aprt:sentaião na' Fei-'
ra.

Infelizmente 'para nós" brasileir.os,
afirmou, esta ,Coniérência atribui
taxa mais ele�ad!ls., P3:ra o p�rcw'-

, •• '1
'I.

50 Brasil-Estados Unidos', do,· :que
para o ,percl;i:rso entre êste, paí�, �

. os do Oriente. AI�m�'· di5So� :países
• I

' .

•

como o Japão, .China, fndia,',':e' 9U7
• I I. '\ • •

'\. �
,

,tros.. têm oportunidade" :d;� ,t!ans-
portar seus produtos por 'a'rmad.o
':res independentes, os quais ope-'
i'am, em certos casos, com 30 a

40% abaixo da t'ab�ia oficial da

ÇonBerência de Fretesj. O, cliente r

in�ernacional, quer seja america
no quer seja do Mercado Comum

Europeu, deseja receber merca

doria a preço competitÍvo, a pra-'
_zoo certo e' dentro do. 'padrão de
oferta. Os nossos proàutor�s têx
teis' tem condições 'de 'concorrer

.

em 'prêço, intrinsecamente, e' tem

capaci,dade de fornecirt;l.ento em

época pré-determinada." Extrinse-
,carnente,' o grande obstácUlo é ',o

, ..

problema do frete.

.
\ .� ._, ...... ; .. "' .. ��"' ......._,,.:......,_.'-.��............. �_...-,.. ..�;. .. _ ....._ .......� . .:....-". .. � ....� ...;.t, .............,,�_,_: ......_ ...1' ;-��'IO, '-_.......--.._._..,.:__--

Clima:', de":/Iranquilidade e essencial
----_..;.--------'...'--'......:'..." ........' ................

' .

..
'.

Para cnntO'mar 'Jodos ês��s' 6.bi� ;,", póttador �ácional está' equipado
ces' com ê'xito' �'é 'heé��sário' �fcPé-' ...

.

'para c0ntinuar, ,com' sua ·polftica
riênci�, S�gUra�ç�, :�a exeGução�"d:às ,

,. ,;a�re'ssh:a, de velJ,das (para. outros

tarefas e' tranquilidade,' à quàl' de:
'.,

.' países', desde que haj'a igualdade
pende, por sqa vez,' de petsPecÚ�' .' ·.d�;' � condÍções no ,problema de

vas' se'g�r� e obj�tivas" ,_': diz"',
.

trahsportes e fretes.' Com êsses ele�

Carlos Curt Za,drozny: Para êle,,' o,
"

.

ilientos ,positivos, resulta em qua-

problema' some�te '�ef�' efetiv�� ,lidade, preço e pontualidade" de

mente .conto�Í;lado, "estabeiec�ndo�, . 'f6r;riecimento.. Conseguiremos a

-se um clima de trànq�lidadé'" �
'. confiança dos importado'res, esta-

confiança. entre çliente e :fornece�'
.

,l:>Jieêendo', 'no' final das contas,
dor, 'bom o 'atriparo de deCisôÊ5s.1 urna sólida tradição comercial.

governamentais que perIllitam ,(), ,'. I:.i\:PO,I() DO GOV1tRNO
,I,

livre . comércio. Somente dessa' ", �egundo' o Sr. Carlos Curt Za-

forma poderá o industrial', l?tasi..
.

,drozny o Govêrno brasileiro tem

leÍl'o construir um bom mercado " �d4dp tQdo o apoio aos eXporta�
tambéín nos Estàdos, Uilldos., .

; dotes: através de efetivas e Sóli-
.',

'

, )
�

<ia's' ; tTIecÜdas de caráter fiscal e

" o.J"e,ditJdo. �1'l11)'tmha-se corn ded.-'
,.,;.{ :/1... C:, Ül, J.t,�v�il1

-- No clue tange ao .cUtla1nis#1O,
<1l'g!lYli'Y',l.l.C':I\) (

. apuN'lh::t:hle:rltn, <da
�I íd,'iF:i.i .lfI,' Lí.��í�,.l "blri I"He:,ra, o .,:-

;,

, ..

problemas que surgem "quandq
um país se: lança agressivamente
na conquista de' novos mercados.
- Estamo� esperançosos na _cer�

feza ,de que os esforço's conjuga...

dos do Govêrno e dos empresá"
rios exportadores vencerã.o os

'obstáculos que cicliçalnente se

antepõem a colocação d� mami�
, ,

faturados no mercado externo.
- A cqncorrência é séria - as

severou o Sr. Carlos Curt Zadroz.,·

ny - mas estamos determinaq.os
a conquistar definitivamente uma

fatia do mercado. E evidente que
�la não nos será dada. de mão

beijada. pára conqUistá-la é ne-
,

" .!
r

cessátio lutar. E o que o Govêr-
no e OS exportadores ,estão fazen"
1 .

.' .

Centenário do Clube 12
,movimenta" diretoria'

I

�
, '

, ,

)

,
r

Uma comissão de diretores do
Clube Doze de Agôsto estêve on-

, ,\' ,)

-tem com o _:. Governador Colombo
,Sanes: oportunidade ern que o
.

Chefe do Executivo foi convidado
., .

.

. a partícípar dos festejos do prí-
"melro centenário do clube. Inten
sa programação já está sendo ela
borada para comemorar os cem

anos de atividades. sociais, cultu
rais e desportivas do Doze.

----------------------------------�----------------------------I,-------------------------------------------------------

Comissão de
inquérito .,;,

na
Sonab de SC

, \

, '

-F'oi instalada uma comissão de

ínquérito na Delegacia Regional
da Sunab, integrada por funcioná

tios da Superintendência Nacional

d� ól'gão., A Comissão está proce
dendo a um inquérito sôbre ,. as

atividades de diversos setores da

'Delegacia.
Segundo se informa, a Comis�

são: constatou irregularidades no

setor �e· processos, verificando que

úina série deles estavam engaveta-
,

'dá 'por inépcia do encarregado
que já foi demitido da função.
! Os trabalhos estão sendo pre
Sididos pelo Sr. Eugênio dos San

tos Lavogade, que disse a O ES

TADO nada, poder falar por en·

qúanfo sôbre o assunto .

?" .' .) �

Cohab aceita
,,' �

�de:missão
de Rareia'
Foi homologado ontem, em reu

nião do Conselho de Administra

ção· da Cohab, o pedido de demis

são do pr,esidente da entidade1
,General José de Miranda Barcia

que, ,em, exposição de motivos, jus�
tificou 9 ato como sendo motiva-

do por ordem de saúde�
,

Durante a r,eunião,. presidida pe·
,10 SecIletário de Serviço,s Sociais,
foi h:�.vrado em ata ,um voto de

àgradecimento e .louvor ao Gene

:ral Barcia, "pelo trabalho que de�

seri�olveu nos três anos em q\le

presidiu a Gohab de Santa Cata�
rina;".

/,,1

Glauco' viajou
ontem para
:'BrasUia

,

O Secretário Glauco Olinger,' da
Agricultura, embarcou ontem ,com

destino à Guanabara p�a.ra tratar

de' assuntos :relacionados com sua

. pasta.. Hoje o ag1:ônomo Glauco

Olinger tomará parte na reunião
dà Associação ,Brasileira de Cré

dito e Assistência Rura.l, na QU3:'
»Jidade de componente· da

. Junta

Gove1il,ativa do óI'gão, Seu regres
SO', à Çapital está previsto para o

P: ;ÃÍ,l,tl,o (I }, :jy . ."0.

Grupo· do', Sul tem plano
, -

,

"

ndústria
•

para ,nova' I
,

.

Um grupo de industriais de Criciu
ma avistou-se bntem com o Governa-

I ;
dor Colombo Salles� ,transmitindo-lhe
sua disposição de iiJ.?plantar e, liderar'
um projeto de fertilizantes na Região
Sul, dentro do Distrito Industrial de
Imbituba.
O projeto complementá o da Indús

tria Carboquímica· Catarinensc, cnvol·

venqo o aproveitamento dó ácido fos- '

fólico oriundo do ácido . sulfúrico

emergente da pirita carbonosa a ser

industrializ\}da pela ICC. segundo os

industriais, 'o ácido fosfóriCo seria
produzido por firma, do grupo Pctskin e

desta seri.a fornecido à indústria de

fertilizqntes em p'rojeto� pejo grupO
Gaid,zinski.
O Qovernador afirmou' aos indus

triais que dará todo o seu apoi9 à
iniciativa. Êsse apoio podérá vir atra
vés do Fundesc e, de ajuda financeira
na preparação do projeto de estudos,
:de mercado.

A Indústria ,C�rboquírilica Catari�

,nens,e deverá .produzir 300 'mil tohela
das por ano de aço sulfúrico, neces

sitando investir cêrca de Cr$ 100 mi
lhões. 'Partindo do aço sulfúrico, o

empree!1,dimento produzida o ácido

fosfórico na base de 200 mil tiano,
cujo preço é cinco vêzes superior ao

.do aço sulfúrico, absorvendo, dessa

forma, o custo de transporte para os

mercados mais distantes.

A coniissão de industriais, que e�te
ve com o Governador acompanhada
do Secretário do Desenvolvimento

EOOllÔl?-ico, estava integrada pelos Srs.
Járvis Gaidzinski, AtíJio I Sérgio Fenil
li e 'Genésio Mazon.

.,1. \ ""

Fre.te' .�Gar,q:'u�:�Uificulta exportação
mas; :lêxlei'I�::':CDntam com o Govêrno

.

' : -

,
'

I < ,�'�':,'�,�!:�': '> �:':
"

" .,.:�"::/: ',;,::I_i:-:, ��: J ,'>:;:�)i.�'·,<: '. '

''-
_

.

.

.

Blumenau, (Sucu!s.al-) ,_,:' Pa.:r;a::':p /' � sêni:'"completamente 'os efeitos", ne-
• ..<:' .t', _", - ".,-",.<1", _ y�." ')'\'''f,�P-:''' -

, '.
.

diretor da Arte:x: 'Car·Los,,� Gurt'·;Za·c' ,:: ',g!ilrfiv'C),s\,a:inda decorrentes daquela�. I, ',,: •

,'r _' "1 .... ;.T,
,�, �:',-' ':.:. :.), ;!'�i"-�":":�:.:./t� "". ,"

�
.

•

drozny, .

a emp,r.esa,; �f�l��C�_:f,����'�: ;;�,,'/ ,'::�ft9;�Ç�,?,<:.quando então nOTm�hza-
lente preço compeUtivó<rid ..merêa- .' ::".. ,rétvios ',"as ,. 'relaçõés� 'comerciais �en-

, "
•

•
, I' { "

� "'-l'; ,

�
". 'II , (., , .

do externo,' .,a,l��m: .. >Ç1.é,�'qu�i�aa<ife':::<'''> :tr�:�',�l�enté e. fprnece,dor. .'
muito' procura'Cla;' à.tnÓà/cfu�.�';á'::,Í'�t" .. \"�::, :,:; �lf.itRIA PRiMA ,E FltETE
dustria têxtil.'�e;':defl�QAt�<:.es.pe,�it\� ,�"�:�.; ;.:>;:i)��JllTbu, ,o: Diretor da Artex que

1 •
• •

f!" \'�. ,"', -r • ._, ,
• ',,- <:;J.. ;...,1· ,

ca:mente com doiEj gl�àÍlde,si;.Ptaçt.�'�:, ./� :0S, ,40�s . maIores probler:nas das

m,as: o elevado' CU1?n,o,�ç!o álgddâ,ó' ;/, ô ·'in(f�st.t:ias têxt�is' referem-se ao

no Brasil e as altas .tarifas) .dós 'pr;eço' 'ao algodão .- m;uito eleva�
fretes.

'

"< ",d9: .:___ e as, altas tarifas dos fre-
I -" l

.•
"

•

•
' 't�s:

'

As co��s de 'expà�taçã.o '(destJ��� " 'i" .

.

•

das ao m,ercado "
. no:r;te-alneFic�I?-0. :;:

'.'

-;-. o, fator cus/to de frete é' vital
sofrem medidas restritivas· por' . ',;�. asseverou., Paga-se hoje frete

part� do Govêrno e" as. Polltiç�s ;mais el'evact'o de San.tos para N0-

protecj,onista�', determinal"am, ': .' os ", " ':Va' Yor'k do que, p�ga o exporta.
I

embargos de mercadorias bntsi.i,:: ,; .. (Joi- ·do' Japão ou' de Hopg-Kong
leiras ,el�1', pOltoS' dOs EUA. : pai'a ,a. mesma cidade I1orte-ameri-
- Estabeleceu,se uma', i:�).ter": >

"

' � càQà,' ,lpm certos casos, esta dife-

rupçã.o das negoCiações normaJ,s�. r�nça' de frete
. ,impOSSibilita as

cujos' efeitos, ainda .se fazem; sen� � "t'r�ií�a.ções.
tir - Tevel� n 'Sr. Carlos', Curt zá'· ',' '. ',- 'Dizem os armadores que os

drozny; 'Esperamos, .contudo� 'que,,""� fretes',' são fixados inter,p.acion�l
de�tro de trê� ,;;I> seis' meses 'c�s:": _', 'meÍlte:, pela Conferência de Fretes.

"
I, '

CrMENVALE

Os diretores da
.

Cimellvale, Srs.
Evaldo Luçhi e Ciro Gevaerd" relata�
ram ontem ao Governador todos os

trabalhos realizados até agora pela
e[llprê�a, especialmente o qu� se

-

re

fere ao estudo da matéria prima, ,à
concorrência internacional para forne
cimento do equipamento da fábrica e

,o. tempo, necessi\rio à sua ünpla·ntação.
Após a exposição solicitaram apoio

"do Estado para o aceleramento da
/ -

"
'

implantação da fábrica de cimento.�
Os dois diretores estiveram com o

Governador, acompanhados do Secre
tário da Fazenda e do presidente do

Bancq do Estado.

, .
fJ

latão Co r iaL
#.

,�

quer,
� ·m'udar'l f iado

. merciais pela paralisação das eU1prê
sas. '

,P"f çutro lado, a Associação
me.r:cial de Florianópolis,. acaba

encaminhar à conslderaçã'o do Juiz de

Menores, o problema sofrido por vá·
"

(ias ,.casa comerciais, pr.incipal:tilcnte as

...estabelecidas nas ruas centrais, por in'

cidentes ,provocados 'por menores, de

a�bos os sexos, que perambulam, de

loja eiJ;l loja, aborrecendo clientes - e

" vendeddres, esn;lOJando e causando
,p�ob�emas de tôda a ordem.

No ofício a Associação solicita
Juizado de ���bres, 'n1e�idas q�!e
bam ê�tes abú$;Q�:: .

:, ,<;S,! k

,\ '
. ,J.,< <,

r=='_������������w��. ':; ����'1]--- �

,A Associação Comercial' de Floria·
nópolis enviou, expediente ao Prefeito

Ary Oliveira, solicitando (> exame da

possibilid�de de perm\l,Úl.f'" <>, 'feriado
Municipal do- dia '8 ddp d�zéÍnbro pdo,

" dia 2 de ,novembro, Finados, -que não }
"

"'está çnquadrado' entre os feriá'dos' Ô1;.
,gais da Capital. ..'c

< ••

A solicitação da Associação .Comer'·
.

daI de Florümópolis tem, c�m9; argq-'::
mento o fato de 'que o feriado de 8 de

de'zemblloi 'Qoincide ,com o início da
, fase de eomercialização de proutÚos
pa ra' o Natal, �trapalhando o desen� I

vblvimento .rtormal das atividades co-
I" 11

TELEFONES
Compra-se telefones centro ey Estr�iio.' Inf/o:rmações: 2525 e 3660 'coro

o Sr. Santiago.
, I

,
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