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Geometereol6g1oo de A. SélDtI Nette
Válido até às 23hl8m do dia 5 de agõsto de 1971

FRENTE FRIA: Em curso: :?RE&-c;;AO A™�SFERIGA
�IA: 1012,9 �ibarés; TEIyIPER,ATUR,A MEIltA: 17,5�
(jentigmdos; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 86,0% -

, Curn:Ulus Strntus In�abilidade - Tempo Medio: Está-
vel.' Florianépolis, Quinta-feira,
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SINTESE
GEOGRAFIA HUMANA

A Universidade Federal de
Santa Catarina confirmou para
o próximo dia 11, o início do
Curso sôbre Geografia Humana
a ser ministrado pelo diretor do
Laboratório de Geografia Huma
na da Universidade de Sorbone,
de Paris.
O Curso versará sôbre os te

mas: "As cidades no Espaço Ex

terior" e "Organização Inter
na do Espaço Urbano'.

VISITA

o Prefeito. Ary Oliveira rece

beu, ontem, a visita de uma Co- '

missão de professôres que esti-Iveram, recentemente, visitando a

Universidade Federal do Pará,
Na oportunidade os professôres
fizeram entrega de mensagem
ao Chefe do Executivo Muni..

cipal,

CURSO

A Universidade Federal de
Santa Catarina .promoverá du

rante o período de 9 a 14 dêste
mês! um curso sôbre Assistência
Materno Infantil, a ser ministra
do pela professôra Cecília GaI
vão Dias Coelho, do Departa
mento Materno Infantil da Es

cola de Enfermagem da Univer
sidade Federal da Bahia.

EXPOSIÇÃO

j, O·artista plástico Zumblíck

estará expondo seus mais recen- l

I tes trabalhos nesta Capital, de I

17 a 23 do corrente, numa pro

moção do Departamento de Cul ..

tura do Estado. A mostra será
montada na Rua Trajano, cons

tando de 80 quadros a óleo, en

tre os quais um auto-retrato do

pintor sulino.

FOGO SIMBÓLICO

Uma comissão integrada por
autoridades civis e militares es

tão estudando as, medidas a se.
Ó

rem tomadas com' relação à' re-
;cepção do Fogo Simbólico da

Pátria que passará pela Capital
no próximo dia 14. Escolares e

militares participarão do desfile,
dando ao acontecimento a reper
cussão que o significado da ma

ratona cívica impõe.
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Estudantes se preparam
para a Semana da Pátria

Os estabelecimentos de ensino

de Florianópolis intensificam os

preparativos para os desfiles orí
cíaís da Semana da Pátria.
No interior do Estado, as Pre

feituras Munnicipais definem seus
I

.

programas em sucessivas reu-

niões com autoridades locais e re

presentantes da comunidade.

o Conslrulor

Pelo campeonato gaúcho, fui

realizado ontem no Beira-Rio o

tradicional "G�E-NAL", que ter

minou com a vitória do Grêmio

por 3 tentos a 1, anotando Caio 2

e Scotta, enquanto Evêraldo (con
tra) descontou para o Interna
cional.

Numa audiência considerada pelo próprio Governador como

a mais importante de tôdas as que manteve cem o Presidente Mé
dici, o Sr. Colombo Salles levou ontem ao Chefe da Noção os

postulações políticos e econômicas de Santo Oatarino, sendo, in
cisivo no tratamento dos temas políticos estaduais: "Em Santa

, Catarina perduram os divisões na Arena, o que pode comprome
ter o desejo de renovação, e o aparecimento de novos líderes".

o Governador do Estado deixou claro que pretende assumir
a liderança da Arena no Estado, armando uma estratégia capaz
de fczê-lo titular dos decisões políticas, partindo do cxiomc de
que se o comando político permanecer entregue 00 sistema tra

dicional - PSD-U DN - "haverá grande frustração da área po
pulacional interessada na renovação".

80% do orçamento comprometido

I No, setor administrativo o Sr. Colombo Solles expôs o plano
de ação do Estado no sentido de sua recuperação financeiro do
Estado, o programa de investimentos do Projeto Cctcrinense e o

sua ação quanto cc crédito. O Governador comunicou.oo Presi
dente Médici que o orçamento estadual para 1971 é de Cr$ 500
milhões, ressalvando qUe "05 compromissos ossumidos pelo Admi...

nistração anterior equivalem 80% dêste orçamento". (última
página)
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Atendimento ao' coração Iniciad� a 'F I E S C elege amanhã
operaçao .

'

funciona durante 24' hs . fiscal em se a sua nova diretoria
(Página 3) (Última Página)

-, - Rosintia passa
2- ao rol dos
imortais
o General Paulo Vieira da Rosa

será empossado segunda-feira Iir�
xirna na Cadeira n? 6 da Academia
Catarinense de Letras, O .ato- de

posse s� dará durante sessão sole
ne da ACL, a realizar-se às 17 ho
ras no auditório do 16° 'Distrito
Rodoviário Federal.

O Patrono da Cadeira a ser ocu

pada pelo ex-Secretário da Segu
ranca Pública é o escritor Duar-� ,

te �endes de S. Payo e seu fun
dador o Monsenhor Manfredo Leí
te.Mensagem de·

Santarém
a Florianópolis

Mensagem do Prefeito de San

tarém, no Pará, ao povo de Flo

rianópolis foi entregue ontem ao

CeI. Ary Oliveira pelo Grupo de

Trabalho encarregado de definir

a viabilidade de instalação do

"campus" avançado da UFSC na

Amazônia. O planejamento está

sendo orientado pela Uníversida
de e Projeto Rondon. (Página 9)

A Academia Catarinense de Le

tras está expedindo convites as

autoridades e imprensa para a

sessão solene em que empossará
o nôvo imortal.

,

Renda entrega
notificacões:
alé fim do mês

J

Aumenta Energia
nuclear Fonte do Minístérío da Fazenda

informou na noite de ontem -sque
até o final do corrente mês todos

os contJ�bujn,es deverão .receber

sua notificação de
I

débito para

eom o Impôsto de Renda .Dísse

9, mesma fonte que tôdas as de

clarações de ,rendimentos das pes
soas físicas relativas a 1971 já fo

ram processadas pelo Serviço de

processamento de Dados do Mi

nistério.
As notificações deverão ser dis

tribuídas esta semana às delega
cias da Receita Federal, que as

encaminhará aos contribuintes de
sua respectiva área. Nada Ifoi in
formado sóbre o número de pres
tações permitido para o pagamen-.
to.

í

'

\

A

O preço
dO" dólar;JL

,
'

I

terá e,mprêsa.
O ,Banco Central comunicou no

va desvalorização do cruzeiro a

partir de hoje. A Carteira de Câm

bio do Banco do Brasil passará a

operar com as seguíntes taxas

para o dólar americano: Cr$ 5,370
para compra e r$ 5,465 para a

venda.
O aumento percentual em rela

-ção à última desvalorização, ocor

rido em 11 de junho passado, foi
de 2,285%�

�

I

o Presidente da República en

viou ontem ao Congresso o pro

jeto de lei criando a Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear,
que funcionará em regime de so

ciedade de economia mista. O pro

jeto foi aprovado durante o des

pacho de ontem com o Mínistro

das Minas e Energia. Nada consta

no documento sôbre a localização
da Companhia de Tecnologia Nu

clear. (Página 5 )

'fi, (Página 3)

Pista 'da1Morle:
..

velocidade i
também mata

As precárias condições do acos

tamento na "Pista da Morte", em
,

Barreiros, unem-se a outro pro-
blema esperando solução, Apesar
da sinalização imposta pelo 'De
tran, os veículos trafegam em ve

locidade elevadas, A, placa não é
obedecida. Com a inauguração da
BR-IOl o volume de tráfego au

mentará. Os acidentes, também.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Foto de Gílbertn Geríach piara o seu livro sôbre a arquitetura tloría-
/ nopolitana

A carta
Recebi carta de uma velha e que

rida amiga. companheira de birita e

, papo nos meus bons tempos de Rio

Cantes da saturação).
Certas partes

.

são. impublicáveis,
outras de interêsse pessoal. Depois
de uma breve censura, vejo o que me

'permite transcrever, ou seja, o que
é de interêsse dos leitores.
Aí vai:

dos períodos colonial, barraco e "art

nouveau" e o despertar de Florianó

polis para "a selva das cidades". As'
fotos serão acompanhadas por poe
sías de Júlio Queiróz( com o mesmo

tema.

Orlowiski
Alexandre Orlowiski é um pianis

ta clássico, do Rio. que se encontra

em Florianópolis para uma série de

concertos. Amanhã estará se apre-
sentando .no : programa "Encontro

Icom Elas e Êles" que será transmi-
tido diretamente do Doze. i i

I J
,

I

-

De Harn
Rodrigo de Haro lançará mais um

livro de poemas: "Pedra Elegíaca".
Será editado pela edítõra Flama, de
Pôrto AleeTe �om o patrocínio da
Universidade de Desenvolvimento do

, I
Estado de Santa Catarina.

ISf'�mndo ROdrig-o, que é também i
o autor das ilustrações do livro os

poemas são uma exaltação à beleza
da g'ente florianopolitana.

Jingle
Ligue o rádio e esnere. DaqUI há

pouco escutará um "Jing'le", sempre
presente, de uma <:leterminada casa co

mercial anunciando televisão, mó

veis, geladeiras. Bem, até aí nada de

mais. Agora, o negócio é tremenda
mente bo.lm-mo'lm: mal feito, sem

raça., sem psicologia de mercado,.
sem aquele "algo mai..s" necessário ai
uma boa publicidade. O que é que
acontece? Bem, eu mudo de estação
ou desligo. E creio que a grande\

maioria do florianopolitano faz o

mesmo, pois o povo já est,á se ,acos

tumando a uma boa co_municação.
� isso o que dá em querer fazer eco

nomia em cima de um negócio que'
vai direto ao consumidor. Se' o pro
prietário da casa comercial (da em

questão ou outro qualquer) não sou

ber, é bom dizer que em Florianó
polis já existem ag·ências. de publi
cidade. Ah, a palavra é: "Crlstin� ...

"

Curso
De

.

16 a 31 de a_g'ôsto será realiza

do um curso de turismo para as re

cepcionistas da FAiNCO e guatdas
de trânsito. O curso é resultado de

um çonvênio entre a DEA'fUR e SE

NAC onde serão realizadas as aujas.
,

É importante que se faça. êste cur

so, pois, já aconteceu por aqui, um

turista perguntaJ' a um g'uarda onde

ficava um determinado local e êle,
muito sem jeito, dizer que n:ã'o sabia.

O neg-ócio não é só i�·norar.,. o

g'uarda estava; C'xàtamente, no lug'rtl'
perguntado.

Falando
Falando em guardas, é mais do que

necessário a colocação de um nas

confluências das ruas Alvaro de Car
valho e Conselheiro Mafra. Nã.o é a I

toda hora que' aparec� um boa-pra- l
ça deixando a gente passar e· dobrar; ,

Aproveitando:
.

quando é 'que vão i
resolver a situação do tráfeg'o nas

confluências das avenidas Hel'cílio
Luz e Mauro gamos? Com a pala-
vra o Diretor do Detran, que até I

agora não se manifestou, I

.....

II
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n n elrD
em sede·
inaugurada,

A Associação Catarinense

de Engenheiros inaugurará
amanhã, às 21 horas, na

Rua Engenheiro Newton

Valente da Costa, no Largo
13 de Maio desta Capital,
sua Sede, com um coquetel
oferecido às autoridades e

associados.
O presidente da ACF,

engenheiro Hamilton Schae

Ier, esclareceu que a cons

trucão foi efetuada com

recursos obtidos de contri

buição dos associados e de

algumas firmas ligadas à

Construção Civil.

O projeto c a decoração
da Sede são de autoria do

engenheiro Boris 'I'ertschits

eh, que prevê a construção
em etapas: a primeira a

ser inaugurada, abriga o

setor Social com a finalida

de de congregar a classe

dos engenheiros; a segunda
etapa, a ser construída na

parte da frente do terreno,

se constituirá de um pré
dio de três pavimentos on

de estão previstos anfitea

tro biblioteca e salas para
,

Além de receber a tua ClO rta, gos-
, teí da coluna. Podes avancar mais
ainda. esta é a minha opinião .Avan

ca, ag-ride, grita e diz o que tens prá
dizer. Joaa bonito e forte. Espero
semnre receber os teus p.s�ritos. Gos-
i',o do oue escreves e falas (quan+o
falas ns ra mim), não em grupo (bem

I entendido).

......... "
.

Pedes-me notícias do Rio. Posso

17 _ILU
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escritórios.

Operário
Padrio tem

hOlnenagem
Blumenau - (Sucursal)

- O Sr. Antônio Pedro As

l�,ini, representante da

Electro Aço Altona S. A., de

Blumenau, vencedor do

Concurso Operário-Padrão
de -Santa Catarina, será ho

menageado no próximo sá

bado às 10h30m na sede do

Núcleo Regional do Sesi

daquela cidade, recebendo

na ocasião, os prêmios refe

rentes à conquista do

título.

A Comissão organizadora
da homenagem convidou o

Governador Colombo' Sal

les, o Comandante do 59

Distrito Naval, o Presidente

da Assembléia Legisl�tiva e

o Secl,etário dos Serviços
Sociais, além de dirigentes
'sindicais e outras autorida

des para comparecerem à

entrega dos prêmios ofere-

cidos ao Opetário-Padrão
de 191. I
Em segJida, o Sesi e a

Emprêsa Electro Aço Alto

na S. A. oferecerão aos pre

sentes um coquetel.

dizer oue p'l;t::í azul. onente e de ClW�

fundida .Acho tambám um .oouco de
I' falta de imRQ'in8('i'io pm tudo"

'

urna

renetkão constante de recursos em

Metrónnlp Ou é o destino das cida-

está 'c'ans8ndo e cansado.

Os "hippies" ·est.ão menos "hippies".
O JPciice de assistentes de novelas

proliferçllTI, os lugares da noit.e sem�
l' pre" .os IT1eSmOS, enfim, sei lá. FUl

J .

Hssist,ir "Love Stor:v". Achei uma dro

I Q'.}l, J Jen1 que eu Cluisess� �azer um

esfôrco ou uma tentativa de chôro,

eJ;a, possíve,l. Só na base ,da cebola. O

filrne é falso,' os' ptÚ1'8S ruins, o argu

f"mento bê�ta:éÓ ap�]o ao lírico, ri

rlü�nJo. O recurso. "l1lade. R.,omeo anel

Juliet" I tãb em moda. falhou.

preferi a cena da potira e Jerôni-

mo mortos à moda camraceira. Dá
,

no saco, desde a maneira para en

trar no cinema (filas e mais filas)

até para sair. Bom mesmo é "A Fi

lha de Ryan". Aliás, tiphasr me f81.a
do. Foj'()!?:rafia excelente, lue:ar be11s

shno. História ótima. Roteiro certo,
enfim, um filme muito bom.

Quanto a tua seção de cafonic�s. aí

pela tua columl. é exatamente? Que
I
se pensa, Cafona bata mim, é tudo

flue é de mal g·ôsto. Porém, o que

é mal e:ôsto nara uns, nara out.rn�
é de bom, Acho uma questão mais

SOCiOlógica.
Um status de vida. E evidente que

eu nunca colocaria andorinhas na

parede. pinguim em R:eladeira, bone

ca soneca em cima da cama ou 8<; ..

sin8ria "Sp.lecões" e veria' Silvio
\ .

Santos. porém conheco "gente" que
ff-l'7, algUm8S destas coisas e eu con

flirfRfO, aincil'l:' "r'fnh-e":. 'É o Status,
como te fl1lei. Há os cafonas ing'ê
TI110S (aceHáveis). Há os, cretinos
(lixos). Concordas?

,

Gerlach
GiJJWl'to, GC1'laf,'h Jancal"á, em bl'pve:

. '

Pnl livro com. fotos rla 31'quitetm'a
florianono1itana. nos diversos tem
pos. Mostrará o esplendor de Df's
tel'ro, a decadêncja das consil'uções

•

Caminha
dá aula

,Inaugural
Blumen311 - (Sucursal)

O Socretário Carlos AUgust.o
Caminha, da Educação rni�

nistrou, ontem, em Blllm�
nau, a aula inaugural do Cur

so de Licenciatura de curta

dll ração em regime intensivo

em Ciências.

O CLlrSÓ que conta com 32

a'lul1oS aprovados, é o resul

tado de um convênio entre a

Secretaria de Educação e

Cultura do Estado e a Ftm

dação Universidade Regional
ele Blumenau - Furb, sendo

que a aula inaugural teve por

local o :mfiteatro daquela
1111 ive rsídaclc.
CORSO DE PI,ANRTA

MENTO
O Curso de Planejamento

Local Tntegrado reinicjou,
ontem, suas atividades na

Universidade Regional de

Bllll11enau. Os trabalhos' esti

veram sob a responsabilidade
cios Departamentos de Econo

mia e Administração da

Fm'b e foram coordenados .....

pelo professor Milton Pom

peu da Cost8 Ribeiro.
VISITA

O professor Willi8m Har

rel, da Universidade de Hous

ton, Texas nos Estados Uni

dos se encont ra em Blumenau
•

visit,lIlelo a Fllndação Uni-
versidade Regional de Blu

menau. O professor William
Harrel é pessoa ligada aos

serviços de assessoramento

em assuntos universitários

daquela universidade ameri
cana,

••".,., ...... ', '! 1", .....

Gente & Coisas
,

Gervásio Luz

CHEZ VIKTOR - Uma casa nova, na noite

blumenauense . Anunciada, faz anos, mas que justifica
a espera. O antigo "Bier Kneipe", do Grande Hotel,
curtindo uma antiga, na pessoa do pianista 'I'oninho
Dutrr.. O primeiro em Biumenau a dar a pala sôbre

Luiz Henrique, compositor da· Ilha que acabaria
fazendo amerieano escancarar a bôca. O chez Viktor
tá um portento em decoração, outros babados mais,
todavia, c carro-chefe, gente, tá ali, no teclado.

ENTRE O GUIA E O SÁBIO - José Ferreira com

novas publicações na praça. "Entre a enxada e o

microscópio. o colono Fritz Müller", conferência pro
nunciada na reunião da Academia Catarinense de

Letras, realizada em nOSS:1 cidade, a 17 de ma io do

corrente: na Biblioteca Pública, e "Blumenau, Pequeno
Guia Turistico 1971/1972". 1tste, com uma capa "linda
de morr=r" (perdoem o lugar comum sergio bitten

eourtíano), edi.tado pela Comissão de Turismo, deixa

qualquer visitante dominando as transas da terra do
dr. Blumenau .

TUDO & TODOS
- Professôres impossibilitados de participar do

"Curso de Treinamento de- Atividade Comunitária",
realizado 110 Colégio Santo Antônio, mês de julheP,
terão nove oportunidade. Em fevereiro do próximo
ano. ..

Emedebistas prolongando divulgação de nôvo

manifesto. O parecer, anunciado para terça-feira,
talvez chegue ao público, no fim da semana. Quem o

diz é> o vice-presidente do partido, Osmar Garozzi.

_ Automóvel Clube de Blumenau promete Assem

bléia Geral Extraordinária para hoje, Local: Salão

Verde do Carlos Gomes. Aprovará modificação nos

Estat utos Sociais.

Papel terá
Lages Comissão

sua festa, dia 25 de setembro. Em

integrada por participantes das

--Praça· de Dlumenau
vai ser ajardinad

Blumenau - (Sucursal)
o Prefeito Municipal de Blu

menau determinou a Comis

são de Ajardinamento da

Municipalidade a elaborar o

ante-projeto para ajardina
mento da Praça situada na

confluência das Ruas Ama

zonas é prolongamento da

7 de Setembro, naquela ci

dade.

A referida praça, que será

totalmente ajardinada, terá

como atração principal uma

fonte luminosa, segundo a

Prefeitura de Blumenau, as

obras deverão ser iniciadas

ainda êste ano.

CENTRO SOCIAL

O Centro Social de Gar

cia Centro. em Blumenal1, se

rá inauguf(ldo sábado, e flln

zionará em imóvel da Pre

feitura Municipal daquela CI

dnde.

o nôvo Centro Socia1 es

tá l.ocalizado próximo a Igre
ja MatJÍz da Paróquia Cató
lica do Bairro Garcia, e man-

AS"OCIAÇÃO ('nT�1Unjd2de.
O Prefeito Mllnicipnl de

Tndélia I. Sr. Werner Pabst, se-

1'(1 o nôvo presidente da As

soci�ção dos Mnnicípios do

Médio Va.)e do Ttajaí. A elei

ção se realizará dia 12, em

Timbó, estando cogitado o

nome do Prefeito Municipal
de Blumenau para ocupar a

vice-presidência da entidade.

térn atualmente três Clubes

de Mães, Recreação Infantil,
além de cursos femininos em

diversos setores, e tem como

orientadores as Madres Tere

za e Lúcia.

V AGROPEC

A 'Comissão Executiva da

V Agropec - Exposição Fei

ra Garrastazu Médici, se

reunirá hoje, sob a presidên
cia do Sr. Augusto Reichow,
dirigente da Exposição, para

tratar de diversos assuntos

relacionados à V Agropec.
A reunião terá lugar no

Pavilhão de Administração
da Proeb no Bairro da Velha,
em Blumenau.

ecuarislas de se
re�nem-se no sébado
Blumenau - (Sucursal) - debatidos

O Sindicato da Indústria ·da

Carne e Derivados de Santa
Catmina promover-á, no pró
ximo sábado, tendo por loca]
o Clube de Caça e Tiro Con

córc1in, do (Bairro blumenall
ense de ltoupava Central,
lima reunião de pecuaristas
do Estado.

.

No encontro, presidido. pelo
presidente da entidade, Sr.
Salll Branda lise. deverão ser

assuntos relativos
à pecuária catarinense, cujos
resultados serão encaminha
dos ao Govêrno da Repúbli
ca para a devicla apreciação
e solução.

Após os debates, os� inte- ...

grantes da Reunião participa
rão de uma chllrrascada de

confraternização nas depen
dências da Colmpanhia Jen
sen ele Blumen:lu,

ii
1

Si
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1\ CHAVE DOS BONS HEGÔCIOS
LOTEAMENTO CAMPINAS

Financiado em 24 meses sem juros
Terra é1lerra quem çomp�ar não erra
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o�o �f)s�ac;;; eva81vf3s
.. ,Qualquer dia se

� ..;-, l.·voa,· nQJS <lPBsar dIsto tudo, anrlar
no Ri'o é trRRico e irritante. Lemhro
noss� COnlreTSa no h8rzínho do C8S
telo' ,E che!?o a te· ctaI' razão: o Rio

PREDIEENS IMOBILIÁRIA �TDA.

_"à' D

�. !

• I"

lndús.tr ias eatartnenses <lo ramo elabora o programa
definitivo.

_ "Política Educacional de Santa Catarin:�';:;' o

tema da :mla inaugural do curso de licenciatura curta

de ..-iências, proferida, na FURB, pelo Secretário da

Educação Càrlos Caminha .. , Em Lages, Celestino

Sachet respondeu pelo primeiro contato com os alunos

da Faculdade de Ciências e Pedagogia ...
.

- Frei Bernardo Oeschler, Vigário da Paróquia,
retornou .1 Cidade Jardim Estêve na Alemanha, 'Visi

tando jovens, catannenses que trabalham nas indústrias

daq uele país.
- Q'lem também voltou foi o diretor da Gl�áfica

43, Brune Germer. Em ,São Paulo, tomou posse' no

carq,o de vice-presidente da Associação Bra�ileh<a da

Indústria Gráfica, biênio 71-72,
- Museu de HIstória do Rio de Janeiro conferiu

o grau de come�dador da Legião de Honra Marechal
Rondon, post-mortem, ao engenheiro Richard Paul

werner, fundador da Eletro Aço Altona. A instituição
tem por 'finalidade preservar e difundir os feitos e

idéias das grandes figuras. históricas do Brasil.

_ Julio César, prefeito de 11 aiaí, envida esforços

para estabelecer, na cidade praiana, uma indústria

ele�T'ônica da Siemens. Ofereceu terreno e isencão
de impostos.

- Joinville vai contar com uma escola de adapta
cão da polícia militar do Estado. Deverá formar,
in icíalmente, 60 soldados.' Metade permanecerá na

cidade e o restante será deslocado para Araranguá .

_ Um professor da FURB e do Pedro II, tran

suílão, acerta na Loteria Esportiva. Pela terceira vez.

Leacdro Armando Longo foi em cima nas rodadas

19, 29 e 52. Mostra-se satisfeito, apesar do prêmio
último ter sido dividiêo entre 852 apostadores.

- Orestes Barbosa na dêle: "Sem pensar que

deixava, ingenuamente, um pouco de mim mesmo em

cada beijo".

Um eentre de treinamento agrícola
I

Paulo Martineche" Neto - Joaçaba

Numa ocasião em que o Secretário da Agriculttrrs
G1auco Olinger. passou por nossa cidade levantamos em

conversa informal o problema de nosso agricultor e

aventávamos a importância de um centro de treinamento
em que por breves cursos levássemos técnicos racionais

nora UP"'l.3 agricultura melhor. E nos dizia então o Secre

tário, ver em tais nrocessos de ação uma das boas saídas

para a ] ecureracão de nosso colono .e agropecuánia.

Poir: hem. o Conselho de Desenvolvlmento de Joacaba

Setor Aericultura, nrocurando enfrentar a .problemá
tira do setor está a elaborar um projeto para um Centro

-

de Tre+namento Azricol> aqui em Joacaba, para-atender
[I � Anil R rfHJi�o. Um projeto simples e acreditamos não

dFí,..il de instalar se houver intezraoão de recursos: .Secre-c,:

taria. A l\fM0C (Associacão de Municípios),' .Acaresc,
Assor-iacão Comercial. Sindicatos, Clubes de Serviço. A

im.tt'lla.cão exie-irá algum investimento mais substancial
de fOr:l e aereditamos: sua manutenção tanto pedagógica
- diiFdit>a como financeira poderá ser sustentada pela

rOTTl() sprifl ê�se Centro de Treinamento? Seu obietivo
. P. "Hnrrir os jOVPTIS aQric111tnres

m··;tjr>/V;. n»J'.do-lhes f>onóicóes rle

m·"nrÍf·dndes as técnjcas vividas

em cursos l'ápidos e

aplicarem em suas

nos treinamentos.

oportun�dade de °

problematizá-la e

Pi·ptpnr�.2 se!". Dor ronserrninte, umFl

affrj('uUcT viver uma situaeÍ'it; sua,

, de.scobtJl' soluções viáveis,.

Treín(.lm0:utos na agricultura com uma unidade didá·
ti�a, de cultura do milho, outra de trigo 'e uma terceira
rlP soja.' Treinamento na pecuária; suinocultura, gado
lriteiro. avicuItúra. T_namentos específicos: horticultura,
frlltil'ul1 ura,

.

e reflorestament.o, Com essas unidades
d�rlãtiC::Js est::Jf-se-á abrangendo a principal atividade rural
de nos:;a rerijo.

E (�xiste outro elemento também muito válido no

projete, que é o envolvimento de órgãos da comunidade
pm.·[< mf�jstr:1r os treinamentos. Terão êles condições de

partir de uma realidade conhecida ·e responder com um

e,nsino �Hrigido as nossas necessidades. Além disso, com

o fato (le levarmos .o jovem agricultor a vivenciar por )I
um pet"1{)do de quinze dias uma situação semelhante .a

'

de sua casa, com técnicas que poderão ser facilmente
tr,mscrltas a sua casa, realizar-se um ensino não acadêmico,
m::Js ba�,tante prático e real.

Por isso, apresentamos aqUl esse projeto e apoiando-o
integralmente gostaríamos de ver a comunidade e órgãoS
administrativos do Govêrno assllmindo-o,

,--

---e;;,w,;)g� '!

I
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Almirante
�oje na
Capital

o Comandante Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais,
Vice-Almirante Fuzileiro
Naval Edmund Drumond
Bittencourt chega hoje em

Florianópolis com uma co

mitiva composta de Oficiais
Superiores do Corpo de Fu
zileiros ,Navais.

Deverá permanecer algu-'
,

' ,

mas horas nesta 'capital, di-

rigindo-se após ao Rio Gran
de <lo, Sul -para .proceder
inspeção, técnita no Grupa
mento de Fuzileiros Navais
de Uruguaiana.

�epulado
'._, '. : pede por

, "l�rrovi�'rio'
" 'I O Deputado Manoel. Vic-"

,�
r ... • •

tor Gonçalves, do MD�, re-
,

:que:reu \' ,ónt�ríi: na Assem
'bléía p' enviá "de - expedien- ,

tes àé 'Preside-nte da Repú-
, blica, :,MinistrQ

"

dos Trans
'i>Q1't�s e Diretor-Presidente

,
• i_

'da, -Rêde Ferroviária Fede-

ral apelando estudos sôbre
a viabilidade de serem

,adjudicados aos ferrovia

rios - que já construiram
- as áreas de terras que

lhes foram cedidas' pela
Estrada de Ferro Santa Ca

tarina, recentemente erradi

cadÇls, e pelas quais paga
vam mensalmente determi

n'lda qual1tia a titulo de

aforamento. Ao formular
seu requerimento o parla
mentar afirmou que esta

ppovidência é a mais hu

mana-
,

e ,jlj.sta,' terv:lo em

vista que' os fe'rroviários,
cQm o conseptimento, da

Rêde, construü:am ,suas ca

sas em áreas margil-tais ao

leito da, eBtrnda.

Fe
ee

A Federação
trias . do Estado

das Indús- dezesseis estabelêcidos,' pa Fiesc poderão indicar me-

de Santa sários e fiscais em igualda
de de, condições, para a

composição da mesa eleito-

ra a eleição, '

O prazo para rcgistrn de
,

d
'

chapas será encerra o as

15 horas de amanhã, pro- , ral.

Catarina realizará, hoje a

sessão preparatória de elas

sificacâo dos Delegados Re

presentantes que elegerão
. amanhã, a nova Diretoria

'daquela Entidade para o

período de 1971/19''"/4, Es-'

ses Delegados representa-

cedendo-se na sessão se

guinte, às 16 horas. elo, 'mes
mo dia, a .votação, e "em

seguida.' a apuração. As'
chapas que concorrerem às

eleições 'para .Diretor ia';'
Conselho'Piscal '0 a,' Dele- :

.
•

r ...

rracãn COpfc'flcraHva, da

As eleições para a nova

Diretoria da Federação das

Indústrias" será,' presidida
pela Sra. Delma Martins de. "

Lemos; ,'repr�sentante ,da
:D��legac�ta, Hegional do Tra

/

hn ll�o 'I de Sá'n·t.a Catarína. ,

-

> ,

,

rão os' Sndicatós Patronais
.

ligados iI Fiesc, os quais 1:0·

rão .rlirr.iLo ri 111n vnt o elos, I

Instit ato. de. :.cardiologia' .

funêion durante as 24;ho:ras.
.,' ..

"

"

/ , -

t
.'.

'I

", " 'o::, I��ti�uto de Cardiolo
:',g.iq. �a: tut�dàção .Ho'spitalar
"de Santa'<Catarina está fun-

"

Sr, N�'to� �larques da SÜ-"
, 'gê'h.da',', atua -i�clu�ive .aos

va orienta os 'pac.ieíltes só-
'_ 'Sábidis -JI d'omingo�. ,

bre
.

o horár io. -de. atendi-
' "�i.ém ' "d�s segurados do.

mentn do ,IlÍst�tutà no Hos": ' : rné.s �. :IPESC, �s .serviços.
pital GoveÚladà�' \:@'lso Ra-�: :' té�,�'f2cf-ciendfieo,s ,;ao I�s�:,
mos, que '�pãssou a, .ser fei-

' �', tituto :/de Cardiologia .p'ôdé,.>
to' das 13 às:, 19 'horas. "l�ãÕ ser t)tilizé{d�� hmbém
'O atendimento de emer- por particulares.

,"cional�,db" ininterruptamen
,

'te, 'â'uréü�te' as ,24 troras ,do-
'.

., _I ; I' .
�

, dia ..
··

,
"

'

-,

�, Notá "l�istrib'uida pelo Su-'
,
-.

·���i.nü�nd�nte, da Fundação,
: � ,

------------�--------------------�-------------------
, ,

,

,Ii�jilj amplia assisíêncía médica'
A

'

Secretaria ,De acôrdo com o convê->

'nio, a -Prefeitura de Itajaí
I

,transferirá recursos à Se-
,

.

r.ieta Konder Bornhausen,' cretaria dá Saúde que, por
'além 'de uma unidade de" sua vez, ampliará o atendi-

da ,Saúde- cos ambulatoriais de aten
dimento" a indigentes 'nó'
Hospital. e Maternidade Ma-

deverá firmar convento

com a Prefeitura de Ita-

jai, objetivando melhorar
as condições sanitárias e a

assistência médica no mu

nicípio, Como efeito do

acôrd?, serão criados servi-

emergência,
durante 'as'

dia.

que ,atenderá
24 horas do"

mente, passando a funcio-
nar em dóis turnos, operarí
'do, com ambulatório' de pe
diatria e obstetrícia.

,------�--------�--------------------�------�----------------------l

'Mattos pretende desenca-
dear umá política de ação
'qtle conte' com a partici
pação e' contrôle das Pre

',feituras Municipais, grupos

c'omunitário,s, , m e cl i a n t e

apôio financeiro de outras

'instituições assistenciais.

O D'iretor 4'do Departa-
mento Autônomo de Saú-

:de Pública despachou na,

'tarde �e �!{tem c'om o Se

cretár.io Prisco Paraíso da

,S;;lúq�. ',: ':, ',.

sentou minutas ,de convê;·
nios que de:verão -se� fir:
mados C.ül-p Prefeituras Mu::'
ni-:ipais com vistas' à dina

mizaç�o, dos serviços
'

dos

Postos de, Saúde,

DllrFll1l'r o encontro npre- o Sém itarista Gcnóvêncio

,
r

•
"I>

t ��. , AO comprarseu,televisor. defenda-se
dosmaus seletores.J

r

Quando o programa não é, bom, quem
$ofre é o seletor' de canais. Você

torce, vai pra frente, volta pra trás' - e

quando' cai nas mãos das criancas
nem é bom falar. A Empire

desenvolveu um seletor pràticarnente
inquebrável, com reforcos' de

metal e contatos de 'pràta. Se é E�pire,
.< pode testar. Tlec, tlec, tl,ec.'

EMPlRE
UMA EMPRt::SA SYLVANIA INTFHNATIONAt.

•

" ,

Conheça a nova Jinha da n,ova Empire

_---r----,J- _._--�..
---__ . ..-..�

"I
,'/

,
'

, '

"
/. r

l'
,

"

,; .

I' •

Il'I '.'

t .,

, ," �

" _.

,..." ""

,

'. '

; ,

'I "

'-

,/ r . f':
I

• ,
,

\ \
f • �

100 ,ándifr. c__:__, ..fOtTe ,4Q�9'" ,

'

� , r. �"
"

. h·
c \,>0 ".

,
'

de .... '

.' '�.'
"

�, 1'.' �

�
.�

...

E�ifÍ'::ía Apl ub, ., ..... ,

, '
" ", <t'>, \ '

, ,"1'
" '

"

"-.,,.

-'.

-.
�

I ('
• ,

e-
' .ÓvÓcÓ, � '. ,"... \', 1t

obras na' de-:o'r�!(',ão"' da' 'entrada- gepal "do' Edifício "e' para flt

nu 'lój<.: e 'O�hr��l(;ja ci;,'rlie;s'�o pré'di�. ';, ',-"',"
'

,. '\
'

,
I , \

rê

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•
" .1 ''''' '," ""

uM 'LlvâO DE GUSTAVO REVES
'-!.

" � -Ó, "
1

, ,� �1 ',. . : 1·'

�. SEIX.\S NETrO
.J

r .'"

i .

,�

+':f

,r
'

Gustavo Neves fez obra r�almente 'digna: Cont.ar

o qlj.€ foi Santos Lostada, quem foi' Santos Lostada.

A verdade' de tudo, porém, é que está h�.vendo um

ressurgimento' cultural sem limitações de idéia, id�.

deI' época; nêste ano de 71. Santa ,Catarina teve' bóa
'

safra culttl-ral: Iapona:n, Péricles Prade, J,ose Cor
deiro, Gustavo Neves, Ronald' Schmidt e' outros va

liosos. , ,

Gustavo Neves deixa assim lUll marco.

,No meu entender. em literatura, tudo quanto é
nosso tcrp o, primeiro lugar;

,

vamos, portanto, leI' os

nossoS e' depois os outros; vamos fazer, como se diz

',em '!)ísica. isotropia., isto é começar do centro pç',:a
.

a ,pe'rHeria; plim�ito ler os nossos e 'ver o que, di
zem q�" outros depiOis. Em verdade, no meu 'entender,
l:t glória do autor não é o livro, é o leitor.

Para)Jéns/ GU�tH u, parabéns.

o ESTADO,' Florianópolis, quinta-Ieíra, 5 de a*ósto d� 1971, - l?�t· i
1

� ,

�

Os acidentes de trânsito alcançam
,

. índices' alarmantes nUDIa' cidade
que embora experimente wn surto de,

progresso considerável, ainda �ão é

nenhuma polis tentacular. Os índices

comparados aos verificados nos
\ "." . ,

grandes centros urbanos do país, pro-
porcionalmente, denunciam uma si

tuação exasperante, bem próx:ima dos

problemas chamados "insolúveis".
Com efeito, as ruelas de Florianópo
lis, não comportam o trânsito de
mais de mil novos veículos ao ano.

o problema torna-se ainda mais

complexo quando a "corrida ímobi
Iíária" disputa terrenos no centro co

mercial da Cidade para ati erigir edi
fícios de a,té mais de 10 andares,
criando problemas' de estacionamen
to para os seus moradores e elevan
do censíderàvetmente o número de
veículos que transitam no centro
urbano. As soluções - todos o sa

bem - não estão em medidas mera

mente normativas, mas sim cm obras'
de nova realidade estrutural. Assim,
não há quem não saiba que os en-

garraramentos de transito nas horas
de maior movimento - 12 e 1411. e

17 e 18h - principalmente nas vias
de acesso a; ponte Hercilio Luz, têm
sua causa no acanhamento das ruas

que não dão fluência ao tráfego.
Houve 'época em que o DNOS, em

regime de convênio com os podêres
estadual' e municipal, cogitou do
aterro de uma faixa da baía sul, on

de seria construída. uma Avenida des
tínada a dividir com a secular "Con
selheiro Marra" o fl\LXO de trânsito
proveniente da ponte. Depois não
se ouviu falar mais no assunto, à

despeito dessa obra se revestir da

maior necessidade. A realidade cons

tatável evidencia porém, que antes
mesmo da. construção da nova Iigação
ilha-continente alguma solução
concreta - ainda que paliativa - pre
cisará ser adotada, sob pena de 'Ver

mos o trânsito urbano de uma cida
de de pouco mais de 180 mil habitao
tes condenado ao caos mais Iamen
tável e insnluvel.
É claro que não se pode dispensar

as medidas' usuais de discíplinamento

.. '

,

do tráfego, COlHO a \ repressão aos

motoristas, Irrespunsâveís, que diri

gem a velocidades proibitivas ou ain
da àqueles que abusivamente infrin
gem as reg'ras do trânsito, más ape
nas essas providências rotineiras não
solucionarão um problema que já é
de espaço físico, escapando p,or con

seguinte a área de jurisdição das
normas e portadas.

Enquanto essas providências co-

Quando, faz alguns dias, em crônica nêste mes

mo jornal, talando da, antologia de contos do Iaponan
Soares. afirmei que não mais achava' o Gustavo Neves,
era verdade: � quando digo que esta nossa �I{ei-en
bípe é mesmo a ilha dos "casos raros", é outra verda-
de: Não é que hoje, bem alí na rua Vidal Ramos, e�-'
centro o, Gustavo, assim por acaso' e, tão' logo me

viutiõi 'sacando de sua pasta o' prometido livro':
S�NroS LOSTADA.' E para conrerír quanto tem�o
o �dito estava enturnado naquela pasta é 'ver a .data
ela . amável dedícatoria 15 7.'1971., 'E hoje, quando
estou escrevendo isto, é, exatamente, 3 de agôsto.

r4eu-me, ou melhor, entregou-me o .Iivro pela
manh�. E, como por 'livro, sou como macaco por b�
nêlna,", li-o todinho em 1 hora. Tomei aÍgli:rnas notas.
�pontei algumas cousas. Tomei a visão do conjunto
e tomei a visão particular por capítulos. Mas vejamos
o Livro: SANTOS LOSTAOA, edições Flama.i 1971. -

�utol': Gustavo Neves. Edição 'sob os auspícios da

Universidade para o Desenvolvimento de Santa Ca

tarina. Comecemos. porém, a apreciar o livro. - �
minha maneira sem ser critico. mas sem o tradicio

nal "rasga sêda' provinciano -, prefácio, titulado
UM LIVRO - UM HOMEM - UMA ;ÉPOCA, ,e da pe
na de Egas Godinho. ,E sabem vocês quem é o E

gas Godinho? POis Egas Godinho é OSWALDO RO

DRIGUES CABRAL, O talento palimorfo; médico.

pnotessor, antropólogo. folclorista, jornalís'[a hísto-

.

riador tenho-o em grande conta e tríbuto-Ihe respei
to cultural desde os idos tempos em que eu dirigia o

"Diário da Tarde" e Egas Godinho lá ia. com "ver

ve 'J, /'sprít. of hornour" "guzação", levar suas páginas
candentes, El;lcritor elegante e historiador consci.eh-,
te e,,"em verdade, o Historiad.or de Santa Catarina.

(�ueria eu também muito bem ;0 .

velho tenente ATi

Cabral, o pai de Egas Godinho. que se demorava em

conversas longas comigo e o saudoso I Monsenhor
João Chríssakis sôbre assuntos vários, dêsde QS bô-

too? de Laguna, aos, artigos do Oswaldo Cabral, dês-
de a genealogia de Anita Garibaldí até a Retirada dos
.Dez Mil, de Xenofonte; Monsenhor João Chríssakís

',foi meu professor de grego. - aptencÚ, 'parece, so

:
mente alpha. beta, gama, delta ep�ilon; parece que

_
não passei daí, mas na base da. adivinl"}.ação podia ir

'le:q.d� a Ciropeclia e out1'OS -, e fez-me erigulir bom
lastro de literatura cl::íssica-helênica e conseguiu me
ter-me na, ,cuca Aristoteles. Platão, conforme �dições
em grego que, o b0m padre carr:egava" São re'córda-
ções que me Úaz o pretacio d<;>' Egas Godinho. Aliás,
o Gustavo, Neves deu wna 'de "sOIiudú": Prefácio
de Oswa1do Cabral e já., "handicap".

Gustavo Neves, com wn estilo simples, mas sem

"gaffes" linguísticas, estilo de conversa, leve: preeiso
e, que é importante, sintético. faz, Uma. "tourneé" p'e
la' época em que viveu LOSTADA. E faz quadros de
ver e de vivei' a época. Analisa o Destêrro cultural

do século XIX. quando ,o maior momento, "le grand
lnbment" era a chegada de COJllpanhia de Te-atro e o

Santa Izabel regurgitava de pessôas, P2:ra. ver, e p�e
tas, 'artistas; atores, para entrar em cena qualquer
fôssé a brecha ou entre�to".' E pàr�ce que o ponta alto

da velha Destêrl'o do tempo de Santos Lostada. foi

o, dia 18 de janei.ro' de 1883: quando aqui chegou a

Gotnpannia 'D:ramática de MÓ1�ira Vas�'Jncelos tra

zendo como "double star" a atriz Julieta dos Santos.
E � noite dêsse dü� 18 foi; tôda d� homenágem ao gê
nio dramático bnlsileiro. . Todo· mundo. en.trou fÚ-
1)1e: José, Brasilicio de Souza ,entrou' c�m o "Hino
Artístiço"; Horácio PiTes, com-o drama "Anjo do

Lar"; Francisco :ani'bo'sa" compareceu com a valsa

".Tulieta dos Sr!I1tos", Guelfo:' Z�mÚ.'ati mandou, firme
·,sUa potka "Á Átrizinha Brltsileif;a"; Santos Lostada

'é'nÚó� 'com, })oema de lisoh,ia � yir�ílio: Vá�e�" par
t�cipou com poes,ia de, edificação : A at!'iZ�j1ha teve

l�n��, noitada de consÇlgraç�vo; ,foi· uma g-lórj�. t �e
la,: n8.tracão do Gustavo Neves, a gente que lê :cons.:.
c.i�ntemcnte ,se transporta no :te�po 3;tl" o �8,,,,t�. 17,a
b�l;, . a gente, parece:, ver� ;$ê�tir. ouvir: ',,,Muito 'b'Qm
lvesfll0: O trabalho do Gustavo; ot.:t �se é:.. �: E (j :'que: é
nl�is. 'documenta éom os versos daauela norte:':I:)b:..
P9'js. Jiaqu�là" ger:1çãü e de dentrQ ;'d.a'q�eíâ ,P�it�';'S'�i�'
.t;i.�lÍ:1; �ambérÍl ,para; � mll11ào qàs ,letras, mai�',.· 'firm,es
p�là i.prestígio dó 'poeta 'Santos;· �ostada,

'

(j :marinist�
Vlrgilio Vátzea, ,:,'. "

"

,', ,

'

;'
'

,

I ,
) \�,; ,

"
,

" ;. I'

Mas o Destêrro tinha um gove1nador que �r� filo-
.'

sofo, poeta, sociologo, uma espécie de Mecenas per�
dido por estas, bandas; o Dr. Gama Rosa. Cercou -se
o governador. - e nua se poderia esperar outra
causa de tão belo e fino espírito -, da inteÚgêncfn,
d� t�lT� e deixou nome. _que passa resistente o �éculO
e vaI pelo tempo nfora; ,cercou-se .de Lóstada mie

, "
' J.. "

f�f ,proIi1otor ém Itajai,' Cruz e . Souza que ,sei'ià
o simbolista da América, ViI;gílio Várzea e; mg,linistâ
e outros, também sobressaindo o poe'ta Áràujo Fi:-

,guer�do; Faziain a "Idéia NOV3:". !,ob o nntrocínio e

- a· orientação do Presidente da província Gama· Rosa e
'se to.rna.i'am, v.rdadeiramente 'iino'rta,is, inesquecidos. Millôr, nos tempos do falecido

Depoi.s, contà como CrUz e SoUza ,escteveu. seu pd- PiI-Paí', mantinha um Ministélio que

, n/eiro' livr:o de' parceria com VÚ'gflio,' Varzea :TRÓPOS trom�e valiosos subsídios .à falsa 'cul
E FANTASIAS., que era de,dicado ? Santos Lostada ,tura nacio�lal: era o Ministério, das'

Oscar. ROsas e tuiz Delfino, e' o drama dos �utore� Perguntas Cretinas., Nas águas do

('baI'l�iga verdes;' q'úe, já na.quêles dias, �ram 'chama- \ Millôr �jou eu, iniciando hoje a pu-
das a paga,i a impressào do volume, como at'é hoje' blicação de .um :M.anual que será de

ou se arranja patrocinaàor para pagar a edkão o� �rande 'utilidade para os. entrevista-

não. sai livro; ou então paga-se' a pl'ópria edkão' e
dores de todos os quadrantes: o Ma

sai-se a vender conlO litetatura de coi'deL 'Esta" frl1ta
nual das Perguntas Já. Respondidas.

duma, .Editora capaz de promover, reÍnunerar. tem li-.
Quem se dispuser a colecioná-lo, po-

.� CJ.1üÇ,lsC'lO· muita genialid8.de pOJo aqui. Afinal. mna. obra I.
de começar; de vez em quando pro- .

')it8�'aria não é cebola que se vai a vender de porta
. duzii'ei 'novos. yerbêtes (verbêtes?), O

,em' Iporta" . ,
_,.gran.de segrêdo do Manual está em

que a pergunta jamais, ferirá a susce

tibilida�e 'do .entrevistado, bem co

mo não terá o poder de emba1.'açá-
lo, r

• possibilitando, outi'ossim (ou-
trossiin?! ) sej a alcançado Wll aIto
IÚvel nas respostas.I : ,J I

•

PA.RA VISITANTES EM GERAL
1) Está gost'ando ela nossa cidade?
2) ,É a prirlleira vez_que nos visita?'
3) Pretende voltar aqui?
4) O que acha de nossas possibi

lidades (turísticas ou econômlcas ou \

de desenyolvimento). ,

PARA ATORES DE TEATnO
, 1) Como vai o' Teatro no l3ra:;il?

eretas não surgem, ou permanecem
tolhidas ou em pendência - como é
o caso da construção da nova, ponte
- os acidentes se sucedem e as rue

las da cidade se tornam cada dia
mais intransitáveis; colaborando fir
memente para o mau humor coleti
vo o "stress" e '(1, neurose' urbana das
buzinas e do, berro troglodita.
E se as coisas: continuam no rit

mo em que vão a opinião pública
poderá observar. preplexa, o colapso
total no trânsito de uma Cidade que
apenas começa a se expandir e que
até há bem pouco tempo era pouco
maior que um presépio.

•

A gestão do Prefeito Ary Oliveira
está definindo uma das fases mais

. operosas da, adrr�irüstração munici

paI, nestes últimos anos. Sem alal'

des. e sem ostentação. as atividades
da Pi'efeitura se acusam, aos olhos
de tôda a população, por obras que
colimatn a m(;:!lhorda das cond�ções
de movimento e trabalho. dentro de
um éS'4uema de embelezamento e mo

dernização da capital catarinense e

de bem estar ·'geral. O :fua.tgamento-.
de vá.:has ruas, .:a abertura de" outras
visando ao desafôgo dQ t1'ânsito, . os

estudos que se fazem com vistas àe

aproveitamento de diversas áreas �r
�anas, a pavitnentàção de vias públi
.cas e outtas obras estão sendo �ea- f�

li.3adas em '. conqnuidade, obedecendo
ao plano adrilinlstrativo cuja execu

çã<? é questão, fechada para o Pre
feito.

Ma.s' nem �6mente o perímetro ur

bano:' ga, Capital ,está recebendo es�

sàs, atençÕes (lo Govêrno Municipa�:
úúili:H�m '6, interior' do Munic'ípio tem>
a, assistênc;.1a actmiriistrativa perma
nqhfe";, e ativa: dÇL. ,Pre'feitura. As estra-
.' ,\'

" � .

,
t. '."

das, que levatri �: Lagoa da Conceidío
e ao Rio vetmêlho estão, em fase

�

de
revestimento acelerado. Na própria
sede dis,trita:I da Lagoa da Conceição
têm

. prosse�ento :9s servi,ços de

tnelhotaÍneil�p'i',:��s, ':Ii:l:as, coniplemen.,
.� ::, (';�' : �;, :;\ �:! ,

tandó-o a construção de pontilhões,
para facilidade do trânsito.

E, assim como nos setorés já men

clonados, a administração do pre

feito Ary Oliveira se preocupa com

08- problemas da educação, ao encon

tro do qual estão sendo concluidos

esforços concretos em prol do de

senvolvimento de Florianópolis. Ê,
sem dúvida, uma notável concretiza
ção do programa da Municipalidade,
em busca de mais moderna e apri
morada atualização da fisionomia da

Capital catarinense.
vários grupos escolares, e entre êsses Não é, portanto, sem, razões que,
os do Retiro' da Lagoa e Costa de por sua vez, à.. iniciativa pa1ticular,
Dentro. prestes a serem' inaugurados dando curso a investimentos que
se acham, os grupos escolares da 'Ar::: asseguram a valorização dos recur-
m'ação 'e do Pântano do Sul, enCitlan�'

.

sos àp1i(�adôs;
-

e�U16 secunda,Jildd' o

to os de 'Canasvieiras, Barra da� La--',' esfôrço dos pOdêres PÜblicó�, pa-
goa e Lagoa da Conceição estão sen- 1'a' transformar Florianópolis nth'TIa

do concluidos em ritmo apressado. autêntica e moderna, cidad.e capital,
.

entre as demais do país, Ainda pre-

,Há ainda um outro setor qu.e a sentemente, o êxito verificado no

Prefeitura não esqueoeu: o floresta- lançamento do 'C,ECOMTUR (Centro
menta" o estímulo ao plantio çle ár-

.

Comercial Tlj.�istico) - obra que
vores de ornamentação, mantido pe- inaugura modalidade nova no siste
la Hortb Florestal da Muriicipalidade rp.� de participaçã,o fin�ceira aees

e possui cêrca de quatro mil· mudas sível - diz bel? da co1nfiança' e da
de árvores ornarrientais. A essa am- clflrividência dos que dessa emprê-
pIa frente de atividades ad:ministra- sa extrairão, além das compensa-
tivas. a

"

Prefeitura, ainda acrescenta ções finançeüas, o
.

contentamento
os tr�balhos de recuperação, dos pon- de haverem promovido, ,na medida' de
tos de atração turística da Ilha, bem s�a possível" contribuição, PFtra o

como, na cidade. junto ao Fort� San- 'cr(;:!scin1ento da Capital do Estado."
tana,' reconstituido como histórica A vigorosa ofensiva empreendida
preciosidade do patrimônio nacional, pela ,Prefeitura, 'no rumo dêsse de
será aberta wna bela praça pública. senvolvimento, encontra correspon-'
Isso tudo es·tá ;relaciqnado entre dência e cooperação no esfôrço da

as realizações municipais que se fi- iniciativa privada, E nã,o haverá pro
carão

,
devendo ao dinaIllÍsmo ela va mais válida do apla1uso público

atual gestão Ary. Oliv�ira. !�eprese�ta" ao' dip-a.:niSl"T!-0 �a Municipalidade.
,\...

,

'Gustavo 'Neves

•

2) o Govêrno, deveria amparai" ,o
tea t1'o nacional?

;3) Está havendo uma fuga dos,.
teatros?

,
"

4) Você ;, interpretaria Wlla cena

nú / ou Como você se sentiu inter-'

pretaildo aquela çena de nú?

5) Por que os grandes atores do
teatro estão se passándo para a TV'?
PARA POLíTICOS DA SITUAÇAO
1) O partido está coeso?
2) O que acha da Reforma? (Sem-

pre há o projeto' de alguma)
PARA POLíTICOS DA OPOSI'ÇA.O
1) O' partido está coeso?
2) O que acha da Reforma?
PARA PELE
1 ) Qual a sua emo'ção

marcou o gol número mil?
2 ) Qual' o único ' gol que você

ainda não fêz?

3) Quando você era o "Dica", em'

Bauru, alguma vez suspejtou que unI
dia seria recebido por reis e presi-

quando

dentes?
PARA MISSES
1 ) �l'e tende estudar ,o quê?
2) O que acha da mulher brasi

leira?

3) Qual a suá. leitura predileta?
(Incluido Saint-Exupéry)
PARA SOLTEIRONAS & Al<'INS

1) Está de 'acôrdo com' as idéias

cl_e Betty Friédan?
PAItA ELEGANTES
1) Na sua opinião, a mulher bra

sileira veste-rse bem?

2) Você vive em fnnção da ele

gância, ou, como dona de casa, se

preocupa com os problemas domés
ticos'?

PARA COMERCIANTES
1), Como estão as vendas?
2), f1 o que o sr. sugeriria pata

incrementá-las?
.

I>AltA INDUS1(RIAIS'
1) Como está a produção?

.

'2) E o que o sr. sugeriria para ill
cl'eméntá-la?
PARA JOAO SALDANHA
1) João, como foi aquêle negóciQ

da miopia do Pelé?

2) Você tem medo do Yustrich?
PARA O VIGÁRIO DA PARÓQUIA
1) por que o S1'. proibiu a entra-

da das môças de mini -saia na sua

igreja?
2) O que é que acha do divórcio?

'Paulo da Cosia Ramos

POLITICA PARLAMENTAR
"

,

I : \'

MDB: A quem opor"'se1,
"

Em sucessivos pronunciamentos na, Assembléi,a
,

o deputado Dejandir Dalpasquale, que responde pe

la Iíderança do MDB, tem provocap.o o GoveJ,'11fIP.Qr ,

, ,
I

Colombo Salles para que "tome do cOnhecin�e'llto
público a real situação filJauceira' em que encon

trou o Estado". Pelos têrmos em que tal prov'Ocàr
j .

r

ção tem sido reiterada, O prõcer oposícíenísta par-

te do -pressuposte de que essa "rea:l situação" �ã�

é nada boa, comprometendo provàvetmente a admi

nistração anterior. Na prática, portanto, o parla-
I

mental' deseja senão abalar pelo menos ameaçar o

prestígio politico do ex-Governador Ivo Silveira.

Tal procedimento faculta ao observador d\Ul.�

interpretações: ou o Sr. Dejandir Dalpasquale cum

pre esquema de partido, como líder e porta-voz da

bancada, ou está'a manifestar uma atitude mera

mente pessoal, o que poderia ser justifica40 com

possíveis ressentimentos contra o ex-governante
catarínense, em cuja gestão foi prefeito em Campos
Novos.

(

Ao que parece a primeira interpretação é a mais

correta, já que em nenhum momento o Sr. Dejan

dír Dalpasquale' despiu-se da condição de líder de

pancada para instar o prímeíro mandatário esta

dual à pretendida revelação. E se isso � verdadei

ro, se a pretençâo é' oficial, tudo indica que ar Opo

sição está a enfrentar rim dilema. em Santa Cata

rina, na ânsia de colher frutos políticos: o dilema

de não saber, ao certo, a quem fazer oposição.
Pelo que' se observa o MDB ainda não se dis

pôs a fazer oposição ao próprio Govêrno .

Colombo

Salles, corno seria' o natural, potquc não encontrou
os flancos por onde investir neUl sentiu, ,até aqui,
a sua fôrça política. Por, isso' prefete o combate à

administração passada, sem muita perspectiva� � po

rem, quanto ,:ao alcance prático ,de tal c�mbate.
ISob, certa suposição, aliás ,arriscad�, poderão�

.

ser obtidos resultados positivos dessa alternativa:

como o quadro político não se a!terou, com a puta
e simples transm�ssão do GovênlO, as condi9ões
em que se ferirão os pleitos mwrlcipais do ptó:rl
mo ailo serão() :as mesmas das vêzes anteriores. Nes-
te caso, consequentemente, a Arena apareceria com

os mesmos esquemas, sendo razoável de conceber

uma rt(lat.iva influência do Sr. lv� Silveira, cujas
realizações aUlda estão bem, lembradas eln a1gu,inas
areas como frutos· daqueles esquemas.

Essa estratégia, todavia, não· prevê uma pos.,

sibilidade que �tbÍ'aria raclica�ente'·; q�iadro:. a

possibilidade de o Governador Colombo Salles ,a:s
swnir decidida"?-ente o comando politico da Arena

np processo sut:essório mwúcipal, fortalecidÓ com

as .prirn.eiras realiZações de sua administração e :in
clusive com' a imagem, ressaltada pelà p,rólli'ia

, ,

Uposição, de, admiiIistrador sacrüicado por herür
UIlla precária situação fUIanceira,. É o risco maior
do j�go oposicionista, que os dmg'entes P�idj�os

, ,

)Jareceln dispostos a enfrentar, a julgar pelo Sr.

De.jandir D�lpasquale. i,

'OLIGARQUIAS
: � "

i)'

o
..�eputad�' Fernando "Bastos. diz qüe:,' nU,n�' :

:a,cred.itou ·:tia ,existência d� oligarquias " em 'santa

,.�atali�a,. ,,�'ser ��di�a a exis��c�·'de. ôlig'�q�
pelo número 'de' governantes que" ��rt�s riqsire�";fa., .

,
' ,

"

; ... , : f': ' i.:'\ � .. ':-

'milia's' deram ao ,nosso Estado!" - enfatizotr _::' :��i��: .

çosamente iererrios que con'clu.h-' qU� a' tdrça' i���:t .

vadora que o eminente Governador Colombo Sal
les quer representar com sua presença no Govêmo
nada mais é do que uma manifestação oligá.rquie,a.�. '

E exp�cou: '�A família Ramos nos deu quatro 'KO-:
�el'nantes (Vidal, Adel'bal; Nereu e Celso), .â ':támí
lia KOllder-:-Bornhausen dois (Adolfo e lrineu) �e a

. O atual Governador �êS (La11.ro MüÜe:c,' Fe�
Schmidt e o próprio Sr. Colombo Salles)". Como
font.e de informações sôbre esta última, citou r�
portag'em publicada em "O Cruzeiro" sob o título
"ColOInbo Salles - Quem é você".

ENSINO

Na Câmara" o. deputado WiJular D-.dlanhol, da.

Arena, apresentou projeto visando assel!tlrdol' mattí-I!!J '

cuIa nas f�uldad�s - com dispensa 'dos eX3IIIlcs
\'

'

ves�ibula;res -:- aos estudantes cuja ,média ultrapas-
se de sete. E o passo inicial, segundo afirmou, �ta
a elinúnação dos vestibulares e a �Oml)leta demo

crat�açf"o do ensino supeIior.

PACH'ICAÇAO

" Está superada a crise do MDB' de, 8ltpneú.au,
segundo afir:rnam dirigentes partidários. O prési-,'
dente do partido, deputado Pedro Ivo CamPos, eS
têve com o prefeito Evelásio Vieira dal�do ciêncià
do lllênúfesto a ser distIibiúdo pelo Diretóri.o Mu

nicipal hipotecando-llie irrestrito apôio � solidarie
dade.

Sérgio Lopes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, A Petrobrás investirá recursos da ordem de, cinco.'
: ':bilhões de cruzeiros até 1973, Informou o diretor, da' \

\
/ ,�mpres2" almirante Faria Lima, eIP- conferência, nó Rio, i

: ':para oficiais do Centro de, Instrução Naval. Salientou .que ,:
; tais investimentos' têm por objetivo aumentar a produção 1
,

do petJ:61�() o grau de autosuficiencia do retino e a capa- ':

cidade de transporte, assegurando, assim, o abastecimento
,

l1acíoncl de derivados.
Em resposta à pergunta de um oficial, o almirante

Faria Lima' afirmou que a Petrobrás ãno ' pretende
encFpar su� refinaria, porque são empresas permíssio
naria� por lei e qualquer ato neste sentido seria Ilegal,
'!O Conselho Nacionai de Petróleo - ressaltou - controla

todas as refinarias e há, com elas, um trabalho em comum': .,
MOBILIZAÇ�.O

,

' O� conferencista disse que a Petrobrás realiza esforço
sem precedente 'em: ,busca de melhores padrões de eficiên

cia e ,de rendimento ótimo de cada .setor, acrescentando

que, em, termos de moderna estrutura de índustría mundial
de petróleo, a empresa já ocupa posição de,' destaque na

comuni<lade internacional. Lembrou, em seguida, que 'a
- Petrobrás, segundo estatísticas feitas no exterior, ocupa

o Bô<;l lugar entre as 200 maiores empresas fora dos'

,\ EstadOS. Unidos e é a maior organização da America do

Sul, considerando o volume de vendas.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA
K1JCLEAR FUNCIONA EM 1972: ,\

Será constituída êste ano e' entrará em funciona
mente nos primeiros meses de 1972 a Companhia .Brasi-

'

leü'a de Tecnologia Nuclear, que se incumbirá, principal
mente, do' 'processamento. dos minerais estratégicos 'do
p,\�s, em complementação ao trabalho da Companhia de

Pe�qu�'as e Recursos Minerais.
O anteprojeto de criação da nova empresa será

encan'ÚJ.'lhado esta semana ao Congresso Nacional e o
I

inicio de suas atividades está previsto, para depois da
,

" J'

instalação de equipamentos para beneficiar o urânio
existente em Poços de Caldas.

A informação foi dada ontem pelo ministro das Minas
e Energia, Dias' Leite, em conferência na Escola Superior
de Guerra, no Rio de Janeiro; quando explicou as caracte

rístícas da descentralização da pasta.
A COMPANHIA

Segundo o ministro, a Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear permitirá a transformação da Comissão
NaCÍQJ.ial de Energia. Nuclear em órgão normativo e de
contrôle dos assuntos atinentes a minerais atômicos. Sua'

,

estruturação obedecerá à mesma linha da Petrobrás e da
Eletrobrás, baseando-se suas atividades em critérios de

rentabilidade econômica e ímanceira, subordinados às
leis do, mercado ..

O ministro Dias Leite esclareceu que a reestrutu

ração do Ministério das Minas e Energia tornou possível
.

a criação de companhias independentes, cujo mecanismo
'visa a equipará-las às empresas, particulares, sobretudo
quanto à produtividade. "Esse programa de descentrá

Iízação - .aíírmou - Implica a redução do número de
'servidol"tS ligados �. administração direta do. Ministério,
liberando seus executivos para as tarefas de coordenação
e fixação das diretrizes de comando".

ES,3e programa - revelou o ministro - permite a

fixaçãli), de apenas 2 mil funcionários no Ministério, lotados
em Bra...ília, recebendo "salários mais justos" e em regime
de tempo integral. 'I'odos êles deverão receber 'treina-

,

rnento em nível de pós-graduação e a idade média é de
30 anos.

..O ministro revelou ainda que, 'futuramente, a

Comissão de Pesquisas e Recursos Minerais e a Eletrobrás
,

,deixarão de receber assistência fínanceíra do Ministério.,

lribunal de Justiça-;
,

RESENHA DE JULGAMENTOS

, A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina, em sessão ordinária de terça-feira, dia
3 ce agôsto, julgou os seguintes processos:

1) Apelação criminal n. 11.347 da comarca de

.Crtciuma, apte , Wilson Zapelini e apda. a Justiça, por
,

) ,

seu Promotor.
\

Relator: Des. EDUARDO LUZ.

Decisão: A unanimidade, conhecer- do recurso e dar-lhe

prQvim�>nto, para reformando a sentença, absolver o réu .

. Custas na forma da lei.

2) Recurso criminal n , 6.39.3 da comarca' de Blumenau,
redes. Mário e José Quintino Pereira e recda. a Justiça,

, >"

Por seu Promotor.'
Relator: Des: RUBEM COSTA.
Dcrjsão:- A unanimidade, dar provimento ao recuts()

do� réus,· para anular a sentenç,a com referência a José
Quintino Pereira e excluir a qualificativa quanto a Mário

'Quintinü; negar provi�ento ao recurso "ex-offício", que
consideram interposto, para manter a absolvição de
ManOel Pereh·a.

3) Recurso criminal n. 6.384 da comarca de São
, João Batista, rectes. le recdos" a Justiça, por seu Promotor,
Cristovão Nascimento e outros. j

Relator: Des� EDUARDO LUZ.
Decisão: A unanimidade, não conhecer do recurso

I

de Alfredo Borges por inteIP-pestivo, desprover o do

�npstério Publico e prover os dQs réus Cristovão e Pedro
j" \

Nascimento, para excluir da provisio.nal a agravante do
'

artigo 44 item 2,<;1 letl�a i do Código Penal, relativamente
a todo::; os réus. Custas na forma da lei. ....

4) Apelação crhninal n. 11.412 da comarca de
'l'ubarà"", ap1('. Edwar Silveira �e Oliveira e apda. a

Justiça, por �eu Promotor:
Relator: Des. TROMPCJWSKY TAPLOIS�
Dúdsão: A unanimidade e' de acôrdo com o parecer \

ua Ptoturadoria Geral do Estado, não conhecer do recurso.

CUl:ltas ua fo�a da lei.
5) Apelação criminal n. 11.392 da comal�ca de 'Pôrto

União, apte. Rubem SoLer e apda. a Justiça, por seu

!lrOlllotor.
Rr4utor: D�s. 'l'l-tOM:PO'WSKY 'l'AULOIS.
De�.isão: A unanimidade e de acôrdo com o pareceI'

ua Pl'(,)('uradol"ia Geral do Estado, conhecer da apelação e

llegar·l,Le l.ll:ovimellto. Custas lIa fOl1na da lei.

j

r""
,

�"
da Petroquisa, sua subsidiaria, pretende associar-se a

outras empresas para estimular o desenvolvimento da

petroquímica nacional.
Entre os projetos do setor, figuram o inicio da

operação da íabrica de amonia e ureia da Bahia, a (tiver

sificação da fabrica de borracha sintetica e a produção I

'de acido nítrico concentrado na fabrica de fertilizantes,
;,e111 Cubatão . Nos empreendimentos associados, dá-se curso

à construção da Petroquímica União e à ampliação da

companhia brasileira ode Estireno, Segundo Faria Lima,
os investimentos prevêem, na distribuição, a participação
no mercado nacional do setor, mediante livre competição
e com aplicações limitadas a03 lucros gerados pela própria

I

>

INVERSõES,

"

Referindo-se aos planos já em andamento e -em vias
, de, efetívação, disse que a, Petrobrás apresenta um ativo

Imobilíado de cerca de 4,2 bilhões de cruzeiros e o ínves

timento bruta .

para o exercício de 1971 está orçado em

Cr$ 1.860 milhões. Desse -total, frisou, 33% serão aplica
dos na exploração e desenvolvimento da produção de

, 'petl'ol�o e cerca de 40% no setor do refino ..

EXPLORAÇÃO
Quanto aos investimentos para a exploração, disse

que foram :feitos rigorosos estudos .dos resultados das

pesqú.isas nas bacias Amazoníca e do Paraná, para a

seleção das areas mais promissoras. Acrescentou que a

empresa dará prosseguimento . ao esforço exploratorio
anterior. nas bacias dó Reconcavo Baiano, Sergipe, Alagoas"
Barreínnhos e Sul da Bahia" com maior agressividade na

'plataforma c�ntinentã1,' estendendo-as ao longo 'da orla
marítima, desde o Amapâ até o Rio Grande do Sul.

'

Selá progressivameüte ampliau(); '_ss.a area, o numero

de plataformas de perfuração em atividade, sem 'se perder
de vista, entretanto, a seletividade na colocação seja de

eClllipamentos ou de poços exploratórios de elevada possi-.
,

,

bilidade de exilo, dados os elevados custos envolvidos em

tais operações.
"

'

Disse ainda que, alem da perfuração de poços de

desenvolvimento, serão realizados programas de recupe

ração secundaria nas areas produtoras da Bahia e de

Sergipe, com o proposito fundamental de se obter melhor

regularidade 'na produção' e de se aumentar o volume de

01('0 recuperável.
REFINO

Segundo o conferencista; alem de' obras de maior

vulto, estão sendo projetadas e construídas novas unidades
de ampliação de "cracking" catalítico da refinaria Duque
de Caxias; promove-se a remodeldção e a ámpliação, das
refinarias' Presidente Arthur Bernardes e Cubatão, e a

construção das novas refinarias do Planalto" em
'

Pàulinea,
e da area Paraná-Santa Catarína.
PET�OQUIMICA

Alem de reservar parte dos' investimentos para' a
"melhoria das facilidades de recebimento e escoamento
de petróleo bruto e dos derivados, a Petrobrás, na área

distribuição" .

PESQUiSA

Finalmente, o conferencista disse que será implantado
n0VO centro de pesquisa, seguindo o plano diretor, e flue
serão promovidos programas anuais 'de desenvolvimento
de pessoal, em especial os de nível superior e de grau

médio, com a finalidade 'de atender às necessidades

objetivas da empresa.
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Alto valor de revenda e Chevrolet andam
sempre juntos. Chevrolet tem o melhor -

vaiar de revenda. I

O Opala' conserva alto o seu valor porque,
possui alta qualidade: no motor, no confôrto,
no desempenho, no espaçoso' porta-malas.

Alta qualidade Chevrolet.
Venha ver o 'Chevrolet Opala.

_Seu Concessionário de Qualidade Chevrolet
está ansioso para fazer néqócio com você.
Bole o seu plano de pagamento e venha
correndo buscar seu,Opala novinho em íólha.
Especial, De Luxai Gran Luxo ou SS.
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;AS 'M1t'I.H(nr.i8:A,S' N\ZF.NPl'TRirS' DE
. "

lnVf.A, tlHHtA

,

.
"

, ' .

" (

,17, ,
,Ut 4� ,- 2>l/�5' ,

M.icttae1 f.,'1GulnMioni;
AzmnlotH""� ,®lián€' 'TIdyloT

Cha-rles

os' .JOGOS

"

,� .

':CORAIJ':',
, �. :,' l

"
,

'Ir.:"':v 22h ,.',
�'I

"
20

Richard ' Harris ' ,_';_:
..

'

A,nderson '- :Jean':' Gáseon
,

,

'f,úpou
'

"

I. �I \ '"

Judith,
Manu

Dame

. -v

14 _:_'_ 20 hs

(Programa puplo)
Christopher Plummer - Sllsannah
York

AS VIRGENS IMPACIENTES

Lee J. Cobb -' Lola Falana

A tIBERTA�ÃO DE L. B. JQNES,J ..,

CeI.sura 18' al)OS

J'ALISCQ'

17 - 20h

Bernard Bliel' - Annie Girardot

ELA NÃO BEBE, NÃO FUMA"NÃO
flAQUERA, MAS, ..

18 anos

I '

-

I

" .1 1
,

'No 2.° andar do Edifício Coma.,

-sa sala 209, está o
\;
centro audío

visual de Inglês-Frances' e Ale

mão. Segundo -fomos- infolmados
que os cursos são ministrados por

competentes professoras.
O

u

,

"

com um' aplaudido conjunto.
O

Max-:X'eIn,
De ,São Paulo, fomos Informados

que Max-Xem, a
•

'etiqueta '

que
I veste' mulher ,elegante, vai lançar

a sua." colecão verão em desfile.
.) \ 01-,--

. \

Viagem ' '

,

já 'há: alguns dIas' encortt�a�Se\emi i
São Paulo a !sel-viç6 da Gran-me-

" '

.tà Publicídade, 'o'' "Sênhor',",JORO P; •

�Iachadb,
_ _"__- o

/
Rio'

,
.

; 'O' doutor FrancÍsco Schmidt,
que reside' em. um centoctável' a"

partamento' na Lagoa ':R;0drigd de

Freitas 'anteontern, festejoú aní-
,

"

versárte. <. Frnncisco· e', sua' bonita

Heloisa, recebe�am convídados. -

O:· "

,

.Cursos

'.,'�'.'.. '.-1,f...'"
.. . f .

, �
\ ,',

Em recente' reunião as .Iiridas: .Debutantes Oficiais (rÓ ::Saile' Branco,�
}'

. "

,",

fora� assunto, ,

\

, ,
.::

r .....
"\ •• ,\"

Catarinenses expõem 'no, Rio "" ' : O :,-----'--
'M-a'tti�hà d� Haro; também pàr-' ,:,' "

' '.

ticipará: 'da' exposição CQ1�,t.iva :'Qlle :

"

> tias e Eles
.

" '

"

se j'êái�à,rà\ l�O Museu de.,:'Arte M_O- :'" Amanhã, õ-progr.ama' �las,:'e Eles,
der'na :�C), Rto." Ácr.·édit\arnos· riós ;, '.� dO- cana:i,' 6, 'ser� 'dirétame�rite do

sucessps de Eli Hail e mar:tinho:, : 'Clube Dozé de Ag.ÔS:to.'�É ·,mais u

d�',,: ,".B�ro,' na' tão' esperada �xp�� �':'Ína". pToinoção, 'de :';:Gra�,-m�ta Pu-

Siça-o \
, , 'bl" "d d "

"

, . ',.: "

• .. '"

t, lCI' a e '.
,

, ... ;\ 1

Sexta-feira as Debutantes Ofi-

ciais do Baile Branco, também, es
',tarão participando do, programa:;
Elas e Eles, que ser:á diretamente ,

do Clube' Doze de Agôsto.
0---

,(

o o
Gasa,mento
Realizou-se sábado às 17,3tl ho

ras na Igreja 'de Santo Antóni'Ü, a

cerimônia do casamento de
.

Ana
Maria D'Acampora e Jairo Müller.

'

Ana Maria. no seu vestido confec
cionado em Zibeline e o lemgo
véu em tule, estava feliz e irradia-
va, simpatia. aos \convidados. A-

pós a bênção do casamento os

noivos receberam cumprimentos
e sem muita Clemora, viajaram em

lua �de-mel para São Paulo.

Gitane

,O recente la,,nçamento de Hele�

na Rubstein Gitane maquill(1ge�
provàvelmente '_' que pelas novas

tonaiidades
'

e >perfeição do "prà
duto está com" excelente aceitação'
,peJas mulheres de excepcional

" bom-gôsto.

Viagem
Viajou para São Paulo, no vôo

Sadia, a senhora Maria teonide

V,ieira:, proprietária da Carroussel
"Boutique

o

O Revestiu -se' de acentuado a-

féto a.' manifestação tributada ao

Tenente C6ronel :Oe180 Lánter Pe

ret Antunes, Secretário de Segu
ra,nça e Informaçõe's na data do

s'�u natalício, dia,' 3 às 7,00 ho-'
ras o aniversariá,nte foi surpr�en
didó em sua residência com Alvo-
rada Festiva ,a cargo da Banda de

, 'MÚ.sica' da Polícia Militar. Foi sau
dado, .em nome dos, fUI+cionários
civis e ',militares da, SSI pelo Ma

jor' Ortiga - Chefe de Gabinete.
Depeis·, '€lo- Almo�6 .. tR()-;T-ri,tão, .. em,;\ :, "'_ .

': t., "
�,

, sua residência o casal Zélia e Pe ..

ret recebeu cumprimentos:, "

"'A Associação çatarinense de En

genheiros que'� tem, na presidência
o doutor Hamilton Schaefer, nos

'convida para' o 'coquetel amanhã
às 21. horas, na inauguração ' de
sua nova. sede social.

a

--- o

M.K.R. c'o!lfecçõe.s, vai lançar. a

ooleção Bangll verão, com mo

dêlos exclusivos do figurinista' da
fábrica B'a.ng'ú. A ,promoção te- III.a : Famco . I

rá sua renda destinada a' uma. ins- Está marcada para dia 11 de
tituição beneficente.

'

,

•

',: setembro, a' inauguração da ", I;rr.a.
--.:,__ O Fainco, pr.omoção de Universitá--,

O '.doút�r 'Oberdan Andriani, par �'rios. Comenta-se que no ato' da
ticipou da. na Jornada Catarinense ',inauguração estará o Senh,ol' Pl'e-
'de Odontologia, ,recentemente re'a:.. sidente da República.

"

lizada em nossa cidade. O' dou- O
,-

num grupo de Festa no R.U.

aproveitou nos Sábado no Rtlstaurante Univer-
por excelen-. sitário, a Turma f,Odóntolandos

1972, promovem reunião dançante'.

GLORIA

}it7 -"- 20 hs.

tOMO ROUBAR
FAZEll FORCA.
Censura 5 anos

MILHÕES SEM
)

RA.TA
---�----------

20hs.
'

Jean Sorel

Ma ris a MeU

El�a M.arLi.oelli

UMA SOBRE A OUTRA
Censuta 18 anos

"

�ühs.
...

R.ichard Johnson - DaJ.ish Lavi

ALGUMAS GAROTAS FAZEM .. '.'
Censura 114 anos

TELEVISÃO.
TV CULTURA CAlNAlJ Jl

'15h15m Tele-Educação
1.5h55ni Cine Junior

17h50m Elas e Eles

18h45ril ,Meu Pé, de )Lara,nJa, I
L;ima,

19h25m Bola em Jt>go,
19h35rn Noticiário
19h45rn A Fabrica

20h30m Rospit�l
2lhlOm, Cimarron
22h45m Grande Noite
23h30m Judd

.

TV CO,..IGADAS CANAL 3

16 horas, TV Educativa
16h40rn Menino Submarino
17h05m Seriad'O de Aventuras
17h30m Mulheres ,em Vanguardu-
18 horas S�per:car-
18h30m Agente' 86. , .,' -

19 horas
'

Mitl'ha DQee Namorada
19h40m Tele-Esportes
19h45m. Noticiário
20hlOm O Homem que Deve Morrer

,)

20h45m' Faça Humor Não F'aça
Gúerra

21p.55m Noticiário

�2h15m O Cafona

�2�h55m Ponto Critico

tor Andriani disse

amigos, que muito

cur�os ministi'ados
tes' professores.

'o
:PENSAME,NT.O' DO ,Dlt\: Um

ditado certo; para' vencer deve-se'
/ ouvir e ,calar. Pois nem, tudu é
verdade.

.
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Para você:
1 Volks zero km

,

• 1 televisor" Philips
St.abUimatic Planar
Cêrebr,o Eletrônico

As mellJores condições
de pagamento'

,�

" ,

-

I

Ilpenas
25,00

de entrada.
S�ldo em

'até 30 meses

Pr(J(CS�t) ilutorizado
n,O 5,384/71 • DRI' • MF

PHllIPS

e PHI'LIP,S ISORTEIO =
'"

. , ·29 DE DEZEMBRO 1971

APROV'ERTE'''' :'Seu' VQlks ier� ,km vai custar o preço de um te'levisor.

, '

.' -' Philips S,tahflinlatic Flall"u Cérebro EJetró'n:,ico.,

,

"

"

,
"

\
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/ HOJ� é 5 OE 8; HÁ 16 A�GS A�1'RtÁS;
MORRIA CARMEN MIRANDA.

\

No dia !: de agôsto de' 1955' falecia en BC\r.er1y Hills, Califórnia, Maria elo

Carmo IVHraudn (b Cunha, artisticamente 'conhecida como Carmen M.iranda,
q<!scid; em M:u'\'" ele 'CtnaVE'zcs, Portugal, a 9, de fevereiro de ]909. Veio para
(\ Brasil com J, ano de jda(:F�" sendo que sua estréia no rádio, verificou-se no.

Illo de Janeiro. f1>_janelo tinha apenas 19, anos de idade. Quem a lançou no

.nundo artístico f' lne rleu, o nome, artístico, foi o professor' c' vi�loni,sta Josué
, ,

,

de Barros.

,

I

,

'Carmen entr0'1 ddii1i.Hvam�Jite para o> sucesso, em disco ReA Victor.
A �tlsica "8'�'�{ ele Joubert de Carvalho: �d.Hií cujo título origlnnl ela "Pra

Você Gostar d0 'VIlrJl".' \ :

Aos miürofones da Rádio 'Sb_diedad1,1'�"da" Rádio Educadora, Iêz suas apa-
• - •••i!' à D O')'N tIN êxito-em ''''''r'' Hi' foi a' A"·e:entina. No elia 4Hcoes no ran·lO! ',',�rJoc. ep � '"

'

u-, ' l.�

de maio de 1'9>N, obteve a maior chance de' sua vida artística, aI? ser contra-:

tada pelo empr0sário norãc-amenicano l!.eec Schubert, a quem entusiasmara

vivamnte, d::1I:ç�"1('L) ria U��<l.' Q�t'ase pende a oportunidade, por haver exigido
que o Bando' 'd� ,

Lua' também seguisse para acompanhá-la: O
\ empresário con

cordou e eln ses:'.l�U para QS EE1Jli. Sua, estréia, lá, deu-se na revista intitulada
'" Streets of Pari's", na cabaré de Leé Schubert, onde Carmen tor-nou-se � sua,

vedete, permanente. Mao tardou em receber propostas numerosas para filmar
i!.n Hellywced. 521,11) prlncipais' �ilines foram: "Serenata Tropical" (Dow Argen
tine Way); "Se Etl Fôsse F,Niz'" (U l' Am Luoky); "Uma" Noite no Rio" (That,
Night In Rio) êstc 'último, contracenando com' OS famosos artistas da época)
Don Ameche 'e 'A lice Faye.

.

filme falaclo, "Alô, Alô, Brasil" teve aNo cinema brasil,eiro, v primeIro,
sua participação- Mas foi. ,em ,",Banana da Terra', ,que logrou o seu mais notável

sucesso artístico.
No âmbito -l<1 nossa. música ,p,o.p.vlq-r" triunfou com músicas de autores

r-onsagrados, 'lélis corno Ari 'Barroso. Joubert de Carvalho, Sinval Silva, Ismael

�,!lva, Assis Valente e' muitus outros. ':,
'

Morreu :;tlQ<;peladament"8. ,no dia 5 de agôsto de 1955, em Beverly Hills,
California, Esbld,os Upldos P.end�a o. BrasiL SU? maioT cantora popular, faté

então: e a, ma;:.; efetiv,a' � Si;i1�fI propªgandista, dos. nossos ritmos popu]areR.
,_._._._._._._._._._._._. • -I

P:R_dMEIRA vez JUNTpS,
DEP,O,l6 DA SEPARAÇÃO

Georg,e k1arriSl)n 'e A'in:go-. $t,al1r apresentaram-se, no último domingo, no

Madson SquDre Garden; de, New �orrk, 'Juntos pela pr.1meil�a v,ez" desde qu: �s
Beatles se separJr�lm.' O; espetáculO em' benefício dos refugiados do PaqUlstáo
Oriental, cor.ton 3i�da com a presença de Bob, Dyla'nlre de Rav,i Shankar. Os pro

motores do cspe i-fi"'U lo' arr.ecaõaram 250 mil dólares. ("G',Estado de São Paulo").
_, ._._.__ •

__ ,_._,_.--'-._._ k.
/

ONDAS CURTAS
E MÉD!AS,

,
_ O compart) do conjunto Square Set, apesar das novas, gravações qUEf

vem sendo la�çadds, e�nt4noa'" \W,nderrdo, muito bem. Será um dos compactos
, óo ano, sem d,uv.i.�h: � Gntém eu fà.lf:Ü em, montagem de fita com interpretações
de Stevie W'onder. Aí vai uma, música 'q�e' 'não pode faltar: "Never dreamed"

•

(YQu'd leave in s'l'!mmer). É' do· p�óprJO'� Stev.ie.;" com parceria de S. Wright �

Está me 'agr::Hl�Gflo bas-tante' a interpl�eç.ão' de Eflasmo Carlos para. o seu (e do

Roberto) "MU:1,C."): Deserto'" ,-. já gpayado' pela Elis. � faixa do seu últin10 Lp,
Carlos, Eras1"l",o, (Prlllips) ,_'_' N.o, iníoio do .solo de órgão" em "That's

..
what I

vnmt" o voiJme da gravação aumenta sozinho. Vocês já haviam reparado isso?
)

\ .

.

_ Compacto dutJl0 de' (Haudete Soar.�s\ (De t:anto� amor, AmIga, etc) estourando
":)ffi todo o BrasiL É unir dos· '1�,ais, ro{hldos, em· São J?aulo, - Qs, irmãos Carpenters
estão na n)'::lc;a C0m um', C0mpacto· (luê .. ningúém deve perder:� "Rainy dayB

,
...-

and mondays"
.. I.

,\ .

\

OMAlt CARDOSO

ÁRIES - Sua. inclinação a, liderança e. o �BU' interêsse pelo sexo oposto, de
verão contribuir pa�a, as suas· c,0r1quistas pe&soais em um plano
geral ,',

! - ,.. ..,

TOURO - Os luminares em posição benéficà prometem felicidade amo

rosa, viagens bem sucedidas, a\lmerij;.o, de popularidade e a.tlto-fi�
,mação pessoal.

,

GÊMEOS' - fluxo astral para PÔr em evidência, os planos de trabalho e as

intenções de mudar paJ·a. melhor ,',
êste setor. Bons lucro$' podem

,s-er esperados.
CÃNCER - Desde as 'primeiras horas de hoje sua dis1rOsição será dinâ..,

mica e você preverá, corri. a,cêrto, bom" sucesso pelo t·rabalho que
\ ex�cutar. Colabofação. J

LEÃO - Dia promissor d� êxito sob alguns aspectos. Poderão su'rgir obs
'táculos passageirc�s os quais tornarão sua decisão e propósito mai'S

�
.,

acentuados ainda..
VIRGEM -,- Deverá ter em mente a importância das sugestões e dos ami

gos q'\le poderão contribuir: para o seu ê'Xito. Nã0 se deixe influ
enciar demasiadamente pelos outros.

LIBRA .L_ Faça o que puder neste: dia, uma vez que estará sob a influên
cia p�opícia do' seu m'elhQr dia da semana. Por óutro lado, a in
fluência do S01 lhe promete O· apoio de pessoas influentes.

, ,

ESCORPIÃO - Acentuar-se-ão as favorabilidades para, .a vida sentimen-
tal, os contatos públic6S e' pessoais. Êxito' assegurado nos novos
�nvestimentos monetários.

,

SAGITARIO - Esclal'eça com detalhss as idéias importantes, especialmen
te ao ser relacionar com personalidades de projeção social e quê,

,

poderão reconh�cer 13, sel.'ll valor' pessoal.
CAPRICORNIO - Nov.idades telaeionadas com o seu setor financeiro have

rão de) evideneiar--se h0Je, denotando satisfatórias possibiÚdades\
. .'

de êxito. Pode amar.
'

, �

AQUÁRIO - procure f,aze};' o bem qu.e' lhe fQr possível aos seus semelhan
tes ,que o mesmo lhe, farão ,as, pessoas bem intencionàdas a seu

respeito. Não gaste a éSIDO.
PEIXES - Suas me.lizaç@es setão, l'l'la<js am.plas, quando executadiÍs com

objetividade e 'confiança em si. Boa inf:h.1ênaia pa'ra o amor, jôgos,'
sobretudo' à 'loteria.,

,

' Ill_1lIJI;
\ �

f '

,

.

, i\"

,

I '

,

\
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� JE:NDIROBA
� AUrr;OMÓVE�S LTOA ..

/
J Rua Alm·irante Lamego n'9 ]]0

- /

Fones 46·73 e· 29-52
Vejam estes preços, elo pioneiro do carro usado.
T. L. 70 - vermelho e/rádio, baixa quilometragem,

;. Cano de méClico Cr$ 15.300,00 I
,

-

_ ._ 'r�

DR. EDMO BA'IlBOSA SANTOS

, .

I

./,'. -- -- - -

I' Clrurglio Dentista
H., ..áfl�: d. 2•. à 68. feira, das 14 's 19 horas.
Rua DeodoN, 18 - Edificio Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

DR. SEBASTIÃO MAIjTIMS .DE
MOUll

Ciru gião Dendsla
'Próte�e Alta Rotação - Tratamento Indolor, ,Aten'de

oeta manhã, das 8 ás 11 hs. e à tarde das 16 às 18,30 hs
Exclusivamente com hona marcada. Edifício AFLUE -
sa 1 a 53 .- '5<:> and=- - tel, 4671.'
-------- ...------_._------

I .

Um pequeno prédio recém construido com área de
315 m2, em terreno com área de 374' m2 tendo de frento
17 metros, ótima ponto para depóslto, com 2 apartamen
tos. Tratar à rua Bernardino Vaz, 29 - Estreito com

Pôsto de Baterias Grams.

R,ESIDÊRCIA E'- LOTES
/

.'

\

Vende-se . uma residência, situada ao JARDJM
!'rAGUAçn, com duas salas conjugadas, três quartos
banho, cozinha, dependência de 'empregada, garagem
varanda e estacionamento, ainda sem habíte-se.

'

.

LOTES - Vendem-se, Ótimos . lotes, situados
, nCll

JARDIM ITAGlJA<}Ú com água instalada, 'ruas calçadas
e drenage pluvial.

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

Dr. ALD ÁVILA A u Z
ADVOGADO'

C. P. F. -- 001776628&

Dr. Carlos Alberto Barbosa Pinlo
)

CRM - 583-.SC - CPF 00264'209
\ '

Ex-Estagiárle Mater.nidade Escola Laranjeiras \

Clínica de Senhoras -. Pré-Natal � Preparação - Psico
Profllática Para Maternidade - Citologia

Consultas das 16. às 20. horas _. Diáriamente.
Consultério -:- Ed. APLUB - sala 76 - 79 andar.

, J

-----_. �,----

AULO 'RENATO CDBR.ÊA CLIVAM

� ·Clrurglã�D.e.ntlstA
Curso de Pós-Graduação em'Odonto-Pedia tria pela F c,

l1e Farm. e' Odontologia de.Araraqnara - São Paulo,

ClfNICA DE CRIANCAS E ADOI::.ESCENT-ES
de 2a8. às 6ãs. feira - 8 às 12 e 14 às 19 horas

,
.,.

\

sábados 2 às 12 horas.
Consultório Galeria CpMASA, 40 andar -- coni. 408
Residência: R. Silveira de Sousa 8 - Fpolis.

·R.
_ ' DOE��'6S' DA PEL.e

- Daf$' Unha� � Do Couro Cabeludo

A.lergia '-'
.

Tratamento da' Acne Pele Nevp.

"Peeling".

Mjco�é -
Carbôn�""" (;

DEPILAÇAO I'

EX' E�tag1ãT!o do Ho�pit81 das Clinicas' da Universidade
de São Paulo.

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 15 hora,.

CONS�TÚRIO: R. Jer{)nimo Coelhc, 325 ,-- EdtftctQ
Julieta _' 2Q andar - sala' 205 _ Fone 4438.

.

DR. A'BTêNIO SA TAELLA
/ ProfeNMr de Psiquiatria da F.aculdade de M�dicina

Problemát,icB Psiquisa. Neuro�e,

DOENÇAS MENTAIS.
Con�ult6rio: Edifício Associação Catarjnen�e de M�

dicina,. Salê 13. -, Fone 22-08 - Rua Jerônimo Coelho, 3.�
- Fl9rian6poli& -

--------_._--_---..

DR. NORBE'RTO CZERNAY
CIRURGIAO-DENTISTA

Implante e tt:ansplante de dentes - Dentieténe t11='e
rlltótria 'f>elo sistema de alta rotação - Tratamento indolor
.- Prótel'le· fixa . e móvel; Consultório: Ed. JJulieta, 2r
andar -:- .sala 203 - Rua. Jerônimo Coelho., 235 - hJ
rário da'!!. 1,5,' às 1.9 horas..

A .. ··HELENA

o

RETZER PHILIPPI r

CRM _ se 1052. - CPF 250342198

T' elA ,e GINECO G A
Pre venção do Câncer Ginecológico
Citologia Hormonal

,

Colposcopia
Esterilidad�
Parto Programado

Especialização no Ho'spital dàl! Clínicas de São Paulo
,. Santa:Casa. da, Misericórdia de. São Paulo
... Maternidade'·Escola .. da J

Universidade Fe ..

. . . de:ral.do. Rio: .de. Janeiro
I

( \
Consultório:. Edifj�io..Aplub ...
;Rua dos ,Ilhéus .n. 8 129. andar, �ftla 125.
De 2a. à. 6a. ,f.eira , . , ,' , '.

.

\ .

Atende:, Da,s .16.00 . .M . .20,00. hO't'M.
)

"

.. � .·A.·�E�ii�Ç-·_·
Cost1;lr8:'_�e ",a'ra' homem,. senhora!. crianCB!' e em gerRL

. MELLO' : .' 'CDIFECC- S
-

I

I
Com" Especialização em Camisas f

Tratar com ·Mello 9U d&na', Mada 'J1erflS9. à rua Álvaro
dp. Carvalho',' 34, '�!quin� com Felipe Schmidt - 1" andar'
..- ,ala 3 Fone 2272.

/

c . I
.

ÕI'IO DE D· O Ã
.......

�

SI, E
DR. RfJ,�ERIG I$D,�AGJA. S�NPlI8

. Sol. Euclides,' Blgatoll"
Inscs. OA8�SC Ns. 016$,'- 0990 - 0146

CPFs 0.07896239,.-· 0-18282079
Rua Trll'jano;· 12 - 'Conj�lDto' 9

B
\

� .

I, .. .' ,.'. .

-: ' \,'
. I

lO �," ,
• " ,

Distcibuidor ��r �,o.a,nó�.�"
COMERC'IAL .,APEMA·�· .L'tOA., .

Rua Deodoro, 7 -' 'fôile' -'4084, .

.
�

.
..

�
.. . ..'

...... :

qip .E i I;
'" "

Drs. WILDEMIB'O CASCAES /

) OS_I' ·G.··
MARIO r C'LIKA ' DA
'. .. \ l ..

. Ad, 'g.tI s·
I Ác� RICardo, Maciel C.sele.

Solicitádor
.

Man'da�os de' segur�nça, ações' d, despe-I·o� de
. desquite, possessó'r'ias,' de usucap)ãp, d,': cobran.ça, �eo I

•

•

J

indenização. testamento; usufruto, inv.en·tál'ios, etc,
.

Açõe.s criminais', :Qu.;stões trabalhistas �. previden-
ciári�s ..�.ecursos'., .comp.�m�nt� d•. processos.
perante o Egr�giô' Trlltunál dj J!J�tiÇ,_ do· Estado.
Consu.ltas

.

e pareceres.
.

E·d. Jorge DaÍlX - coní. 4. (aobreloj,al - Te!. 4303

.

'Rua dos Ilhéus, esq.' Ai"aújo Figueiredo, .

Expediente; das' �' às, 1.1:� das 1ft à1t 1lt horas'..
CRFs-: 001834409' - 000100491 '-. 002aql,12.�

4 t _ir5!ie I

, 1-;-
EDln,CIG:·,'S" TO,

CRS 350,00
, ,

Memu,Ii! !1tuadQ ao lado (lá·Pra�a Santo!!! Andra-
• � , .l .J< ...

de prazo de entrega; março de- 1972, com, as, me.ns��i-
dades acima sem entrada, financiados em 15 .anos

as suas ordens.'
ED. SANTOS ANDRAIlE' - ED. VENEZA -

ED. AUGUSTO (PRQNTO),) -, �D� SALDANHA DA

GAMA (financiado em; 15, a� - JID. VILA RICA

,
- ED. PASSEIO __ o EU. TAN.GAaA -- ED.' MVru:CI
- ED. DOM IGNÁCIO - ,ED. ARAUC�IA ....... ED.

PEltNAMBUCO - ED. DUCA DE I

LA,CERDA.
Para -informaçõe.sl.e vendas' A Vendedora de Apar

tamentos SantO$' �Óvei_s- �td!;l. 'praça� SantóS' Andrade
n. 39 - 19 andar.'- Fones 23ll�5á, 24'-14:'88, 24-1491,

.
/

24-1493 e 24-4462 _. Curitiba�
Horário das 8 às \19 hor,as; in.clus�ve aos sábados,

domingos e feriados. Não' fechamos nas refeições." Em
Florianópolis à R.'Deputa,do Edú Vieira, 24 _' Pantanal

I com 0tãvio �. do .Espírito· Santo.

(Cherem Netto &. Cia•. Ltda.)·
MAIS ESPECIALIZM)A DO :aAMO' - 0S' MEL;HO· .

.
RES PREÇOS - ,ESTREITO � R'U:A GAL.' LIB:ef

RATO BI'rTENCOmtT, N·. 200

,
Em frente.à churrasc'arÍà' "GmACIA<R1\'� -

Jogos de Jantar - 'Chã - Café - Jogf>S de Cristal.e
Vidro ..:__ Tudo 'para, Restaurantes - Bares' - Hotéis.

, Peças avulsas -. pratos - xícaras - canecas -

vasos - bibilôs - leiteiras· - açucareiros, etc."
Faz reposi�ão de peças de jôgos' de, porc.elana,· de.

. qualquer marca e ae C�.iStaiS Hering
.

. I

,
.

::ici f �-'
-.

,�,-- "..... 1 1:. . L E�

T �B,A�LHA ,CD", pt·. ·sn·I--.---
. VENDE. PL,. . ,TIC.OS? " ... , '.

I

então não· �ode,1 desconllecer. os; P�9�' & .0" f..b.u•.
1050 estoqqe. drus

.

LOJ *' os
de IrmãOs Schmidt &t. Cia. IJtda.

Plásticos e' espumaS' para estof��i'oI;e,�
VAREJO E' ATACADo
Co�selheiro Mafra', 55' -- F!o�anópoli.s. •

I

. BUBEAU' DE coaa• • I,

Drs.. �'t()N,IQ, C4RLOS, .YUilRA
. . Ky'l.;1;O.N, 'GO,UV@.A t,.:INS.

R�a". dos. llbéu.s, ·n. 1,4 '.� ..Caixa. 'P<;lStal,\2!)4·
"

. Telefone.:· ,4059 .

.

FJor-ianópOlis _' Sànta Catàrina
, '.

, ,

'1' .'

_rva}c .'. ,:,SQu�a"
Lace.: .' CO'U,,.,..··....,,�·,·b�i···.·······

, ,,'

da Espa hâ)
A,pél�taJJ1ent.s de' ':2'·

,

�I .e�p·reg·adiJ·
, "

�...IA3 ....�..
' 'arem .

( 1'," 1

·

.'
_" "

f ...• _

d
",,'. ".

'
...

'

e', P3l�': "'0 .Ato:': .

iEt:.'PROMEH��:�'�4!C!O,s.'LTOA.: .'. .

T"FIL .SI�_···�2�$IiÂ':02."�· fON:E�:63.
.

... -II �

�

,"
,

; >l1lE2Ei.

.i

.: ,

D'·ua.

I

\
"

ii

I'

iPº-ª �.

,

(CPF ...- 00l�09) ,

Pareceres e Consultas Jurídicas

c . . S
(CPF '_ 001948329)

Advocacial,de�,.la\,·e 2Çl. instltneja o::-.Ju�·tiç!l· dQ,,'J]rabalho
!

" I

/
Atendimento., áo Int.erior
Escritõrio; Pra�a XV de 'Nóvembro�
Telefone 2511

'

I·F IQ.r;ian6poJis
...• iI ,

,I IHiI. 4-· ..)
"

" [

�.�-
.

',1 . _

!

, .

Apartaménto no.Edifício'Cisne'Br.anco _ Estr,ejtol�. ,I
com 2 quartos - living - cozinha' - ba'nHeirâ I

I

ár.ea de serv.· ço . Andar, tér'reo ,de . frente.
Totalmente ,financiadO' �

J'�t�àrta:rnednto,\ em70c5,amb95'rsiU:. '�2' ".Ed.i;fí�io,. Paraná', .� ..

se Imo an ar n. '-.'m .. AV6lU4à . €entràl '

Centro Comercial,.
.

.

.

.

,Peças: 1 quarto -, sala - co�inha· - banheiro
- área' de serviço' - hall.· T0tálmEmte- ,ntoõili3d�
- gelade,ira ' ....... ',colth,ha americana inclusive.

TERRE,NOS' \ ,
' .

. ,
I
••

. '., .. ", ·"e
" ............ ' ....

AI)MINI'STRADORA' '.1;' ·CORR.ETORA D8'
. . .. . ..

: 'NEGOCiO tTOA:
Rua �lIpe ·Schniidt�. '5"

.

....;. 'Galerla JlÍcqueUne; 7" "

ADMINlSr�çÃO ·D·E BEN""/":'" ICONTRAT>9S D:E
.

,

LOC:4çA"O '15 'INTERMED,IAÇOES"�E··IMÓV.E,IS,..:-:- .,1\

Profissionais' alfamente especializados' IS "sua� orde.,.
. \

VENDAS' .

.

. i �

"

CASAS" ... � • • • , • •• !...
,

Casa: lia 'Ptàia' do Meio �-- com i 2' quartos -' copa
coz;nha _

...

MIa. '_;_; :ba1Í.heiro'· _... área' de serviço.
.

Càsé\
. de .

triãdeir:l' em . Ít'aguaçu .

_. �Dm 3 qua:rtos
.

- saIr ,- copa. - cozinha' -. ba�heiro áre� -d�

,
serviço.'

, I. .'

APARTAME·N·TOS

.
,

Terreno 'aI/Rua,'Marquês ·de Cal!VaHIO 'em:Coqueiros
I medindo' 324 :m2. . " .. .- .'

Lo�e na Praia'- do- . Meio ,'_- I'medindo" 756 m2 ...:_.
'Coqueú,'os'. .

'

J,:.

Ten-eno .' no' Jnr:dim, A:tlântico" ·medindo·, 324 m2.
, •• • .... � •••••••• >O

,. • .. • '" • , • • J 'P � • • • � • • • 1 -

-;"- "
.

; ; I
-

.,(
.

;; ,,;::C.,t.e .: ....... ';,*=lf-�t:,t

JA'R .' Mi' .', &lYISTA
"

Lote� prant08
I
piconstntir. .Rãpida vaÍoriza9lo - Zona,

Alta, Próximo ao Campus Univer�itário.
Entra� Cr$, 500�OO = T�.· Til'adent"� fi ...... 1M andar.

\
'",I
,

I

• '"' • . • I � , ',' • • • , • . .

\

. ,.� , � , . . . . . , ..

-,

............ I

o', ; t'
...

� '.�

.

• • .:.:' � , ......... �. t ..
. "

(' ,

". •

R ela
I

!f
i
I

I
!

·
I'

'. -,.

" '.-!

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

--

:.� �DOJ. "VIElBiu-l
S_�c�J�Ii�. '.9'-'.: fll��.�,a. ,40" EStado (19a2-t964� \

..' Inspetor" FiScal de Rendas' Internas (1965·1966)
...• �embll:o" d� Comissões de Economia e Finanças

",' " • ii· , ',' '
'

,

,

da! Câmara -Federal (1966-1968)
- I

•

r,

• •• ,
r ,ADt\lQGAOQ, E EC:ONOMlSTA

�
"

• f
'

..

'i�
..

,

-,
I

� 'L � l', �..""".

•
'; _ .! .\: (Rekistfus ...oABrSC .1.261,. CREP - 7a. REGIÃO·

,

� -.w.:�;I;" Q�� 0J�,�'pPF. � .9066457.�9)
-,

" ;, 'Escritóriol' . de � IIdvocacia Espe'cializada em DI·

� L�l!}J6);� '_M��Q� L .lten:da,' "IPI, ICM, RECLA

,'�OES' -:DEFESAs - RECURSOS.
•

l' '''.'FuSõES;::T4NsrORMAQÔES' E DIVISõES DE
.... ": l"

. ·EMPRESCt\S.� ';,
: '

..

'

: .
.

. .

, Rua Drni, ÍlhéQs, '8 - 'Edüicio Aplub - 8Q,' conj, 85

,:';,:1 ..

' .'.
"

�

.' E?�� ",.4��,3i;",: F!lor��.ópo_liJ, - SC

'lLL .
' , /.' 1. -::'li'''1

. �,.;(j.f q A ,: .. ,:;".
"

�,��������������I
.. ,\

"
"

�. " j

\

.' •

'. 'r�'

·

,

... � .! �

.

"�'"
".

'.

.

I I.
• \'

I � .

'.� ;_' .

.

.
R.prAtMn'"p_. �"' ,G.er.al: e ,c.onta.' Própria

., R. ··G�t.:�.�àto... B.jt_.r,'Ic:�,urt, 1.999, - Estreito - Cx.
I

' I' •

l:
1 PoSfàl 82'1 - Fo.ne 6693

:.M��� de. €()Jl�t;tuç.ã()j Taco!, Lambris, Papéis,
,

em geral, Sacos: deI:. Papel, Sacos- de Plásticos, Material
-

'

, Gráfico,f Recrav.:ade� �ra latas redondas' e baldes,
, .

Arqui� de a.{;p" .P�telejr�· desmontáveis, Pasta' sus-
I pensas, Carbon!)! e fitas de mãquina.
___",,_.-

. & "

MADEPISO, • 1

rndústri.,. Com'reio, ." Rép.resentações Ltda.

R: C.I. Pa,fro Demor., '1:787,- End. Tel. uMadepiso'J
Fo� 6453 - Estreito - Florianópolis - se.,
Tacos fileteados

,

Tàcos sel'ecioB'ado�
. Mi8te�ai&.. de·. €on'ltmução

. e etc.
(

Comp�ete �,bei�Z(l, de �!lUa ca�a
,

. e pise com elegância em tacos ccMadepiso"
, :Po�j trab�l4adas , .

Ar.Iná;tjps" em;t��tido!. I

. �eJ;'tlU;as '. .

/.
,PII

II,

� .

. ,

I, �. . .• , • .. ... ,

. :.�E.SE·· 'LOTES .

.

/

tAGO'A 'D�� CON(!!EIÇÁO ,(P.�.nta das Almas) Rêde de

.'�U,l�. _,..' �nergia 'elétrica ''':'''; 'l\:l�;o' tio.' - FrQnte psra (I

Mar -. Oti:ma·'.Praia�·
'

..

�ntrada' Cr�1' '500100'';'':'' Tr. Tiraden�s; '9 ..:...:. lÇ1 andar.

;.

',.

�>"Ç�i4101 Ç�TRO
. ,..'8" ".:... ;ti

i"" ,; " .�.�,,« � " qJJattos, 2 banbefrO$ 10

da�.. de"nd�nct,.J 4e. empreg.éda, garagem. TJ.'atar na rua

C:el': .�Q' �blirD; le:·ou PNO fon.4'1M.
,

.

. "
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Auto
VERD& TBOCA E COMPRA

•

veis
• I

-----'-,'

--
...�> •.&� ......__ ...

'
..

'\

, ,

,.
"

; "

AUTOMÓVEIS
1

COMPRA,
.

TROCA E VENDA DE VErCULOS

_. I- /t,i
'

!
RUa

'�
_.
__ o

J .

1971
1970
1968
1968

/

---2

IPIBARGA AUTOMÓVEI$
I ",

COMPRA VENDA E TROCA' Df VelCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 - 'Fone asa6

1 Vojl��agen o • • 1963
'

1 Volkswagen
\,
1964

1 Volkswagen .........................• 1965
1 Volkswagen o . � o

J 1970
J

1 Kombi . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . . • . . • 1969
1 Volkwagen o o o o • o o o ••• '. 1962

Financiamento até 36 meses
-

I I

� J
-

1969
Simca o o o o o o o O," 1965
Ford Corcel - 4 portas ..•......•••. � • • 1969

Volkswagen •..••.. ti • fi •••••• III • • • • • • • • • 1968
Volkswagen ..........•.•.•• � • • • • . . • • • 1968
Vemaguet DKW .. . . • • . .. .. . .. .. .. .. ...

. 1964 I
Vemaguet . DKW ......•...••.......•. o • 1960 "

,P,
lck Up Willys � . . . . . . . . . . . • . . • . •. 1966 ,

_ �JJI
\.. �.- - ;:.

r-
. 1

J:EHDlROBl AUTOMóVEIS
i

'

, '

RUA AlMIRANTE l"AMEGO, N. 1'10
Fones 2952 e 4673

Vaôallt
.

. .

•••••• f•••••
, ., ••

,
••••• " ••••

T. L" " " ..

.

VCLdneio •• ':' •••••••• o •• o ••• , • o •••. o o • o ••• "

. ·Op·,·llu· 4 cU'. l';'x-ou..: •••••••••• ',. '" •••• " .
. ,

&planada ...............•..•.. o • o ••.. o •••

Esplanada
Esplanada
Galaxie

.... '"
'

'

.

.
.

.......................
,
••..� ·o.:. .

,

••••••• " • " •••••••• " • e .

- .Caminhão
Ford Fo600 " , ·t· • · • ·

LancJ�as a '11w-bina
FINANCIAMENTO· ATE 30 MESES

- \_

Aéro Wíllys· - .AzUl. ." .• , .

Aéró Wiliys _' Ci�a "
'

.

ltamaraty --- B<>rdeaux •. o •••••• o ••••••••••• o

Ford <Yorcel 4 portas - VermelhofVinil •.. o.

i Ford Corcel 4 portàs - Vermelho .... o ••••• ;

I . Ford Corcel 4 portas luxo _I Azul .: •.......•..

l Ford Corcel Coupê Std. _ Vermelho •••....•
" Ford Co�l Coupê Luxo· - Amarelo ••.•••• o'.

\
.

Pick-Up Willys - Azul .•
'

',0' � lo· •••••• "0' ••
PiCk-Up Willrs,- Verde 00 ••••• 0 ""'i

1970
1970
'1969
1969.
1969
1963
1967
1967

1966

1968
1966
1966
1969
1969
1969
1969
1'969
·1970
1970

-
'

Dist�")uidoril d. Pfodutos Nacionais Ltda. (Dipronal)
Departamento de Vendas

'ti Fone: 2197 - 3321 .� Fer...,. SChmidt, 60

��������������'I
�I -

RUBENS ALVES.,'
.

nEP�ES�TAÇÓES, CONSIGNAÇOES,' conRcIo
DE AUTOMóVEIS·, TRANSPORTES E COJ.\U!RCIO

EM GERAL.
"

.
RUA S.AO JOSI!, 426 - Fone 6412

ESTREITO',- FlorianópOlis""'; 5lnf. C.tuln. '

RELA·(.lO DOS CARROS

, '1 Opala
1 Opala
1 VariaÍlt
1 'r L Ol{

" • '" • '. J�••
1 '

" .. iii iii ,. • " ,. •

.... , " ..

................... "
\

II _I••
* ':\."/�-; , �

..... fi � , '.I·.! ft, " ••••
, ,

1 'Volksw�geil ;'�'.' 11 ". -+ .

1 Kombi •••••••
,

e ••••
·

••
_

..

1 l:orcel Cupê luxo ; .••• ,. ••.• 1 ••••
1 Corcel· 4 portas stalld ...•...• '.; •.•....... ". o

ÜJ71 I
1970
1970
1971
1966
I

1968
1971
19ti9

f -

BOSSA CASA AUTOMÓVEIS
R. Vidal Ramos, 41 - Florian6polis

Comércló em geral de autom6veis - compra - venda,
- troca - financiamento

Volkswagen '

.

VEíCULOS USADOS

'.,

Alfa QudlIltiiPilt
'

••
'

,I ::.;_...

I .

I
I
J

FINANCfAMOS A""I � MI�r:5
MEYER VEJCULOS LTDA.

!lua Fúlvio Aducci, 597 _.: Estreito
'l�lefoneJ 63-S3 • 63-89';

AUTOMÓVEIS:
OPala - La.-i - 6 clt V�rmelho 1!69

19691
1965
1969

. EspMnuda Azul Celeste • o ..• '.' •••• � ••
'

.••••• :

- I S.i.mca. Tufão Azul 'I'urque�a •••••••••..••••••
Esplanada Ouro Espanh.ol e ••••• o ••• '.' ......

CAMINHOES:

,

••••• ft • e •• a • e ii $ oi • , .'. a •••• e a .. a e 8 •••••

) "

I

,; •• II' •• fi a
� •••• :

� 5-

/

Comércio de Aulomóveis e

. Acessarios A!:OLO' Lida.
,

,
.

Rua -Dr. Fúlvio Aduccil no 'iClJ4� -: Estreito
Fone 6284 - F-polis. - ,se"

.

,

,

Corcel Coupê - Vermelho >o,.... o •••�.:... ••• 1969
KarmaÍm' Ghia - Azul • � ...•.. ". � �'o ••••• o.: 1969

Volkswagen - Branco •.•.•... o , .. o ••••• o • 1969

VOlkswagén - Beige Nilo o • 1968

Volkswagen ,- Vermelho o • • • .. .. • .. 1968

VoIkswagen -
Voikswagen _
Volkswagen, -
Volkswagen -
Vemaguet -

Vermelho •.....•....•...... 1965
1965
1964
1964

,
.

1967

Azul •••..••••••••• ·a • � ••••••
• f

CInza. • .••••••••••••.••.•••••

Vermelho ..
,
•...... a" ..

Be.:ige ••••••••••• ,. ••••••.••••

Vemaguet .,..... Cin�a' .• o , o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • 1965

Vemaguet - Beige e Branca .....••..•.•••• 1963'
DKW-B�lcar _ Café e Branco o ,1963
Aéro WilIys - Beige ...... o � • .. • • • •. 1964

. l .

Aéro Villys _ Verde ..•••• o ••• o •• •• •• . •.••• 1964
'Gordini _. Vermelho .•• o. o o • � o ••••••• o • • • 1963
,

Chevrolet - Azul meço 2 portas o • 1958
.

,

I .

Ford - Azul �. '. • . • • • • • • • . • • • • • • •.• • • • • • • . • 1955 .

Vespa :..._ Azul o ••• o • o'' • ;' •• o o •• ii 1963
. r

/

Financiamento .._ 24 - 30 OU 36 mese3
Y

Cai"roo revisados CÓlll garantia
·1

1 Vemaguet f

:
.. '
••• , '" .. '� •••• '. "o 1967 J

'1 Pick Up - Willys OK o o .. .. • • • ... 1971
1 FOlid F-3�Q/ �.t •••• e ••••,'.� •• t'O� ••• 1964
f Ford F-100 � . • • • • • . • . • • • 1965
l' M:ercedez - Caminhão Truk 1313 .........• 1970
1 Merced.ez - Caminhão Truk-l111 •.....•• � o _UJüB/

"

1 Merccdez - Caminhão TraI( 1111 1969

7
-

...= T'- ··,cZ-:-··_·
--- -- - . (�1

.

AMAURI AUTOMÓVE,IS
R. GaJjpllr Dutra, 90 � Fone 6359 e 6632

,
. .

.

Compra, hoca • vendi �. 'Veiculol

I 1- Volks Sedail - laral1j� granada Ol): 1500 .•. 71
1 Ford Ga�a.xie - cinza claro .• o •• o ••' ••• , • • • • 69
1 Opala - gran lUxo - vermelho teto vellil .. 71
1 ,Volks Sedan - branc_o ,.,. ' .. ; .

-

.•. '. . . . . . . . . . 70
1 VoIks verde folha . :..-. ,. /·70
1 Volks Sedan - branco ..•...••...•..• ó '. • • • • 69
1 Volj{s Sedan - branco .

'
......•.... o • o .'. • • • 68

. ,

1 ·volk.s - azul II
\
•••••1. 68

1 Variant - verde folha •.... o '. • • • • • •• 70
1 K0111bi - verde caribe •...• o •• o • • • .. • • • • • ... 67
1 Yombi - branca .: o •• , � ••••

'

• • 61

Entregamos os' ca.i.-ros usados com gal�nth • llll"n�
)

ciatnentos até 3d naeses

!

, I

;ll

'\ ..

Organi�ação Brasileira Administração de Vendas S/eLlda�
,

. 1r
Rua Te...ente 'Silveira .. 21 _ 2C? andar - Coi. 101/109

.

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

•

Volks 70 t

Ent. 4.080,00
Saldo 432,00
Mensais

1 Volkswagen T. L. - azul diamante "OK"
1 Volkswagen - branco - 1300 •••• '. 4' � ••••••

J 1 Volkswagen - azul ... "0 • o •••• : •• .; ••••• � ••
\

1 Volkswagen vermelho •. J ••••• • o • . . • • •

I
I

I. 1 Volkswagen branco ••... o •• o •••• o •••• o' 1967
, 1 Volkswagen -' branco � .... o • • • • • • • • • • • • • 1966

,

1 Volkswagen bra.nco.-. o •••• o ••• o ••• o ••• ' 1963
� . .

19661 Volkswagen - verde o •• o .•• �:•••. o ••••• o

[1 Fuscão - verde - "OK" ••• ��. • . ... •• . • •• 1971
1 Fuscão � azul diamante - equipado •••••• 1971
1 Fuscão - bege claro :. •• o o • • • • 1971
1 Kombi de luxo -. verde-pérola � • 19ti9

-
.

b 19631 Kombi Std -l.., vermelho- ranco ••• w ••••• o •

i DKW' Belcar "8" ...... ·0 � •• : ..... r..... . . . . .. 1967
1 DKW Belcar - azul •••..•.••• � •••••.' ••••: '1964
l' Vemaguete J...- azul .

o •• o � � ,.,. • • • • • 1965
1 Rural W�s � ••...••. '

••

'

••.• ., '... 1960
1 Opala - azul noturno - luxo •••••• .;..... 1971

FINANCIAMENTO EM A�' 30 MESES
.

- .•• CO,e.lHO AUTOMÓV1:JS '

.

"

João Pinto, 40 -, �"on� 2777 - Florían6pohll
\

. l
.; __ III

-- . __ ..

- � !!'!'!!!'!l : e ! !'.- i

I I Volks 65 I Kombi 65
. I Volks 65 I Kombi 70

I Ent. 3.000,0'0 f Ent. 1.920,00 .' I Ent. 1.920,00 I Ent. 3.500,00

I Saldo 270,00 I Saldo �92,00 I Saldo 192,00 I Saldo 6]0,00
, Mensais " Mensais I �ensais .• 1 Mensais

'

Kombi 69 I Volks 69 I Volks 67 I Kó�bi 67

Ent. 3.600,pO I Ent. 4.400,00 I Ent: 3.600,00 -, Ento 2.400,00

I Saldo 504,00 I
. Saldo 396;00 I Saldo 324,00 I Saldo 240,00

'1 Mens� o I Mensais I Men_sa_is__�_l_M_e_n_s_ais _

r Volks 62
.

I Volks 68 I' Volks 63 .

.

: I Volks 63

I Ent. 1.440,00 I Ent. 4.000,00 I Ent. 2.600,00 I Ent. 1 680;00

! Saldo 144,00 I Saldo 360,00 I Saldo 234,00 I Saldo 1'68,00
I

I _

Mensais ,..;.�_.!l_M_ens_al!_·_1___..:.,.I_M_e_n_s_ais__�_1�M_e....nsa_·is___ • :[ l
����������������������.���.�-���':-�--IJ'.

, "

,

.

, '"

:,I,

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

)

llr _

VALDIR A1mMÓVElS LTDA. ',-�
J

Rua' Victor 'Meireles, 32. - Fone 4139

Florianópolis � Se.
1969
1969
1968
1970
1967
1966
.1965
1970
1971
1969

Volks 4 Portas - Branco ........•. -. •. '...••
Volks - Branco """.._ � .• " . " . � .••• '.� • " ..... " " •

Volks --:- Azul "" .. " •.• , •• '. � .• " " . " • " " .:'. " . " " " •

Volks - Vermelho o .• o •••• • •

DKW Modêlo S "" ./",.'. " " " " " " . � . !_ ..
'
... " " .. " · " "

DKW Belcar .. '. " .. " "" " "" .• " " " ." •.•. " �".". ".
I

DKW Vemaguet fi e
' ,,' •• " .. " " e" e'' "." .. " " " " " " " " ••• "

,

Variant) - Verde Fôlha ........• o .• o ••••••••

Variant - Br(j.nca ' .. o ••.• o'•••••• � • '1
Corcel 4 Portas Luxo 0 ••••••••

•

•••• •••••••••

Ford Corcel - Amarelo 2 portas •...•.•..•. 1971

Ford Corcel - Verde 2 portas •...... ,...... 1970

Impala 2 Portas - BrancQ •• ,.............. 1966 I.

FINANCIAMENTO ATÉ 30. MESES
-

IJ'
_-=- ,_� ,., 'r, -=-===-;...._1l

��-=-_ .. -

J . _

I ES1,ACIOBAMENTO AVENmA

ij . -

ri

(

'-.

Koerl.á. s.'A. .;... Comércio'. Automóvel.
Ru. Almir.nte; Lamego,' n. 109

Conheça nossa Nova' Loi'
.

R. COWl. Mafra, 20
f.

Telefone 2937 - 2265 - ,2027
,

Sedan verlnelho " .. " .•• """ ..•. """ .•• " " " " . " .". " " 70
Sedan branco ,.""" .. """"" .. '. " .. " " .'" " " . " " " 69
Sedan azul cobalto "., " . . . . • 69
.Sedan vermelho·'." .. " ..• ".""

'

.. ,,,, .. " " " '. '. " " " " " " ." 69 \

Sedan vermelho o ••...••...••.......... o 68 /.

branco '}" .. " � ' '. . . .. . . . . . . 68
beije niIo �

" ••• 67

Sedan
Sedan
Sedan

Sedan
Sedan

.

azul " '. ,; ..

Kombi branca � ..•• �
.

Kombi
Kombi
Kombi

verde caribe � � . . . . • . . . . . . . . . . 67
branco � "

'

" . ,.

cinza � " . " " ••
'

••• " .....••,'" 69
cal�ibe '

� � '. . .. . • 68
CInza. "

'

" ••• • .. • • • • 65
/

Kombi 'pérola "

..• � ; ...• , .. o 64'
Kombi . caribe '

'

" . .. . .. . • .. . . . .. . 64
I

Kombi aZ}l1 '\o .. .. .. .. .. • ••• • • .. • • .. • .. • 63
70TL vermelho .. " 4 •••

'

•• � ••
'

.

Variant branca " " • • 70
1.. 600 '4 portas beije

,
...... .;... ... . .. .... 69

1.600 4 portas branco
" .• o •••• " •••••• '.'. • • 69

DKW branco I'
� '�

'

., • 66
Vemaguet azul � .• � � . . . . • . • 63

66;Rural ..azul .
..

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

-------�-

A,LVORA.Di VEICULOS
.__.__

,

Com6rclo d. Automóveis em gerIA'
COMPRA - VENDA - TROCA
Carros Intelram.nt. revisado.
End. R. João P�nto, 21

Fone: 4291
/

Volks - Verulelho ." , " .,. 1970
1964
1969
1964

\

1967

HJ66
1962
1964

-

---=.J

VoJlcs - Verll1el110
/

I
16 ", "

'

Volks;- Beige " ..
'

� � _

Voll\:.S Verde ..•.
'

"I".

Volks Gelo ...............•. o •• o ••••
'

••

Volks
Volks

Gelo ............ f ti " .. " ..

Verde Claro .
.

.............................

I Gordl11li - Cinza ..... " " .. �
' '

, , ,

-�
1
I

I

65 I

63 I
I

69 \

I ;

, ,

I ,

t·.· :

.
;', ;

II .\

. ,

,.
r'

. �,

----- _ ... :-. -'--'_.- " -

(

/

\ '

�.
\

.

LTCA.

I )

Fi.nanciamelltos ,até 36 'mese�

l I

, .Departamento de Veículos Usados
�,

.. ,

_ A oport�njdàde de um bom neg6clo ..
r!·

. / / .

VWagen -' brancO' - lotus , � •
\ \ 65

VWagen
r 1300 - branco lotas '. o o ••• • 69

,

VWagen 1300 _ verde folha - 4 portas o.... 69 f .

VWagen 1600 - vermelho cereja .•...•• o.. . ..• 69'
DI\W BeIcar - azul ;......... '6t) l
Vdriant _ branca o . . . . . . . . • 70:·.
Variarit -, azul diamante ..•.. � '. . . • • • . • • •• 70 �

BeJ.ina' _ acre monteiro - LUXO : ....... o 70
BcEna _' azul diplomata ....•.•..• , .•••• o •• ':' • 70;
Simca'- cinza kilimanújaro ;, � . •• 64
ILnuaraty - prata luai' meto � • 67

/

Aero - m<l;rron cafete . o .... o ••,' •••.• o .''; .'. • • • • 66�

Opala - verde antigo ._ 4 cil. - LUXO •.•1.. 69

Opala - azul antigo - 4 ciI. - LUXO •••••• 70 j.

Opala - b�ije lido - 4 cil. _,. LUXO •.•••• 70

=
.- .. {

c. RAMOS S. A.
COMGRCIO E AGeNCIAS

I·Revcmdedol'es Autorílados Vol kfhN�g.,.
Val'iant - vermelha o •• o •• \, ••• 1969

1963
1969
1969.

1969
1966'
1968
1967
19{)7
1�9
1968'
H.l6Q

f
. I,

., �

-
.

KomlJi - gêlo ..............••••••.••••
}(olnbi - beje .....................••••
':>. -I· U b" .

1. lC {: P - ege .

SedalT - bltanco •. " " •••

1

azul .�edan
. Sedan
. 'Sedan
Sedan
Sedan

verluelho '

•.... o . � .•.•••

vel'lnelho 0 •••••• o •.••• o •••• o •

� azul cobalto
-

•• " ; •.•
,

verde - 4 portas •••• � .

edan azul real ........••• o •••

'

•••• oi

Karlllarl.I\l Ghia - azul . o •••••
\
•• o •• o •••

Çom financiamento até 30 meses

Financiamento../ até 30 meses

. se 'lê:
\ ".

I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'61�uco ,se '�U'SC· promo,ve· integração Turismo
-

Cirne Lima iªmllar no, .Ia os ais no Norte
" �

o 'ESTADO, Florianópolis, quinta-feira, 5 de agôsto d� lS71 - P'�,g. 9

(

/

o Sr, Glauco Olinger -� Â Sub-Reitoria de Assis

viajou ontem para Brasília, P tência e Orientação ao Es

� fim de participar da reu- tudante da Ufsc vai exe

níão que o Ministro Cirne
�
cutar projeto de integra

Lima manterá com os se-
... ção familiar acadêmica no

crctários de Agricultura l' próximo domingo, rcedí

dos Estados da região Cen- ,. tando o plano desenvolvi

tro-�ul. �.. do em maio, por ocasião

O encontro tem por fina- ! das comemorações do "Dia
"

lidade anali�ar a política das Mães".

federal com relação aos -�, Nêste sentido, já foram

preços mínimos de produ- � feitas consultas a funcioná

tos agrícolas, bem como a � rios e professôres univer

ad,oção de providências � sitários para que') se mani-
.....

que serão tomadas em con- � festem sôbre as condições,
junto para o aumento da � e possibilidades de recebe

produção e da produtivida- 'rem no '''Dia dos Pais"
,

de agropastoril no Centro- � estudantes do interior do,
Sul do País, j Estado e de outras unida-

Durante sua permanência des federativas, que não
I

em Brasília o Sr. Glauco podem se ausentar da ca-
,

Ólinger manterá contatos pital no próximo fim de

com dirigentes do Banco semana.

Central e Banco do Bra

sil, tratando de problemas
[ígados a financiamentos
de programas constantes

no Projeto Catarinense de

o projeto prevê li per
manência do. acadêmíco
com a família que respon
der positivamente ao for
mulário remetido, índe
pendentemente do' progra
ma que esteja previsto 'pa"
ra a data.'

um Curso sôbre Assístên-
cia Materno-Infantil-Res-
ponsabilidade da Enferma"

gemo A orientação é da

Professôra Célia Galvão

Dias. Coelho, da Universi
dade Federal da Bahia.
Já no período de 23 a

27 do corrente, será rea

lizado o Curso sôbre Ma
teriais Restauradores, diri

gido pelo Professor Nico
las Parulla, da Faculdade
de Odontologia de Buenos

Aires. A promoção com
preenderá análise de te
mas sôbre "amálgamas, ca

vidades com reforços me-

tálicos para amálgamas,
acrílicos auto polimeriza-
bles, Incrustrações, cola

dos compensados e cerâmi
ca sôbre metal".

EXTENSÃO CULTURAL

Com o reinício das ati
vidades escolares para os

alunos que freqüentam os

Centros de Formação Pro
fissional, o Departamento
de E.xtensão Cultural da

UFSC retorna íguaímen
te às suas promoções.
Na _ proxuna segunda-

feira terá início no audi..

tório "Rui Barbosa" do

C e n t r o Sócio-Econômico

Desenvolvimento. P r e f e1i t o de Florianópolis
recebe comissão do Campus(ducação

.especial
,tem curso

gem do Prefeito. de Santa:
rém a seu' colega florianó

politano, dirigindo sauda

ção ao povo du Capital.
I

O encontro contou C�l11
a participação do Sub-Rei
tor de Planejamento, Pro

fessor João Makowiecky
que relatou ao Sr. Ari Oli-

•

veira a programação da
Univ'ersidade com vistas à

inauguração do
_ "campus"

de Santarém.

Os integrantes do Grupo
de Trabalho encarregado de
estudar a viabilidade técni
ca e administrativa de ins

talação do "campus" avan

çado da UFSC em Santa

rém,' no Pará, foram rece

bidos, ontem, em audiência

especial pelo Prefeito Arí
Oliveira.
Na ocasião, entregaram

ao chefe do Executivo mu

nicipal peças do artesana

to paraense e uma mensa-

Foram solicitados, na

mesma ocasião, alguns da
dos considerados essenciais

para o planejamento a ser

definido nos próximos dias.
A Fundação Catarinense

de Educação Especial 'está
.comunicando que abriu ,ins
(Tições para o 29 Curso de

Treinamento para Pessoal

" . ep1 Educação Especial, a

realizar-se nesta Capital de
9 de agôsto a 9 de outu

bro.

A Universidade encare

ceu também o apôio da
Prefeitura na concretizaçã-o
dêste programa de integra
ção nacional que unirá FIo-

\

.rianópolis a Santarém, com

a participação efetiva de

professôres e estudantes,

Se v.. vai pagar ô�fmpôsto de Renda, ou
se ja descontou na 'fonte e vai receber o Cheque
de Poupança, aplique seus incentivos fiscais
do Decreto-Lei 157 no' Fundo Catarinense de
Investimentos; o único fundo fiscal de Santa
Catarina.

As cotas do fundo valorizam em 300°;0,
O patrimônio líquido cresceu 120%. E os

cotistas, que eram 1.231" agora são 2.558.
E estão muito satisfeitàs. "

Procure obter mai-ores informaçôes na

sede da Cla, Catarinense aLI nas' agências do
Banco do Estado.

Fundo Catarinensé de Investimentos- D.l. 157
I •

I
'

administrado pela
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Joinville (Corresponden
te) - O Sr. Angelo Flávio
Belloni assumirá terça-feira
o cargo de presidente da

Associação Norte Catarinen
se de Turismo - Norcatur

,

- que abrange 13 municí
pios da região. Estará pre-.
sente à solenidade o Se
cretário do, Govêrno, Sr.
Vitor Sasse.
A Norcatur foi a primei-

,
'

ra associação regional de

turismo a ser criada em

Santa Catarina.

Volks
atropela

•

menina
A Delegacia de Seguran

ça Pessoal registrou on

tem 'mais um atropelamen
to. O acidente ocorreu às

17h20m, no cruzamento da
Avenida Ivo Silveira com a

rua Joaquim Carneiro. O

Volkswagen, placas ....••

AA-37-29, dirigido por ÁZa
rnor Danilo Simon" casado,
25 anos, residente na Con
casa, quadra 47,' casa 11,
atingiu a menor Fátima Te

rezinha Dutra, de 6 anos,
filha de Ailton José Dutra
e de Maria Eliete Dutra,
residente a rua Campolino
Alves, s/n, em Cãpoeiras. A
menina deixara sua resi
dência para fazer compras
em uma venda das proxi
midades. A vítima foi so

corrida pelo motorista e in
ternada no Hospital Sagra
da Família, onde se encon�
tra em observaçêes,

MUüicipio
terá 'seu
cadastro

A Prefeitura Municipal
de Flortanópolis . abriu con

corrência pública, 'com pra
zo até o dia 2 de setem
bro, para recebimento de

documentação e de propos
tas para ,elaboração do Ca
(lastro Técnico Municipal,

,
'

compreendendo as fases', do

projeto, execução e, -ím

plantação., , '

O referido cadastro ", ih"
clui o levantamento -das
unidades cadastráveis .das
áreas urbanas e de' éxp;n.
são até 35 mil unidades no

máximo, devendo as exce

dentes, eventualmente en

contradas, serem também
cadastradas mediante aJUs
te' posterior, pelos mesmos

preços unitários aprova
dos.

,

Somente poderão partici-
par da concorrência, as fir
mas inscritas no cadastro
do Serfhau até a data do
edital da concorrência.

,

FEST{VAL
A Prefeitura Municipal

de Florianópolis, íníorma
que já se encontram aber

t�s as inscrições para o VII
Festival de Teatro Amador

d� Santa Catarina. Os gru
pos interessados deverão

procurar o Departamento
, de Turismo e Comunica

ções da Municipalidade.

M. Público
homenageia
Colombo

o Ministério Público de
Santa Catarina vai home·
nagear o Governador Co-
lombo Salles e, sua espôsa"

com um jantar, marcado
para sábado, no Clube do
Penhasco.
Na ocasião falará e�n :nó.

me dos integrantes do Mi
nistério Público catarinen
se o Sr. Hernani de Farias,
promotor público na Co
marca de Curitibanos.

Vinculada ao Ministério das Comunicações

AJUDANTE ADMINISTBA llVO
OFERECE:EXIGE:

- Salário inicial Cr$ 872,10';
- Seguro de vida em grupo;'
- Assistência- Médica; .' , "

- Férias de' 30 dias.

_ Curso Colegial completo ou equiva
: lente ('29 ciclo);
- Dois 'anos de experiência em assun

tos administrativos, sendo um em

Administração de MatefltãI;
- Bom índice de datilografia (120 ba

tidas por minuto, com máximo de

10 erros' em 1.000);
- Aprovação em exames � seleção

Os candidatos que preencherem plenamente os requisitos, deverão se- apresentar
,

munidos dos seguintes ('�ucumentot::
.

- Carteira Profissional;
- Certificado de conclusão do curso' exigido;
- Título de Eleitor;
- Certificado de Reservista;
- Curriculum V!i.tae;
- 2 fotos 3 x 4. v « »

A. Rua Saldanha Marinho, s/n. (defronte a Faculdade de Educação) das 14,00 às'

20,00 horas no dia i, das 8,00 às 12,00 e das 14,00 às 20,00 horas, nos aias 5' e 6 e das

8,00 às 12,00 horas no ."�ia 7 do corrente

\' Será cobrada no 8.tO da mscrrcão a taxa de Cl'$ 10,00.
-

,

..._

,
"

NÃO SE APAVORE, BIeHOl

Orn�PREPARA VOC�.

A

Mensalidades acesslvel's
Ensino, d inâmlco'

5 ábado s. 1 tvres

,p rofeS�aI'e� se lec
í onàuos

, .-

� ,APOSTILAS,' G�TUI'tAS • MATRíCULA,S ABERTAS •

- ---------_ .. - -

t-rr-r:

SILVAI A ,,'

•

,

Transporfes e Representações Ltda.

Matriz Florianópolis - R. da Concórdia, 27 - Fone 6533

De Santa Catarina para todo o Brasil - Cargas, Mudanças 'e Encomendas

I ..,

BLUMEHAU
Rua João Pessoa, 1.450 - Fone 22-17-®

..

,

CURITIBA
Rua Brasilío Itiberê, 235' - Fone 23-06-78 ' I

'510 'PAuLo
Rua Guaeanézia, 627 -' Fone 2-92-19-25

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

, 1

. FARÓiS OBIÉ SAFIR ENCERADOS TOCA.FITAS
"

"

.» lo�a 10,�' ,

'

,Crow� 8',-Tronsiscorder
Allénas Cr$ 8, 34 o fn2 Apen,as::- ,

',' , ,
",' ,

'

,.,:'" (r$', 40,50"
-

-', lona 8>'

Apenas (�$' 9,54 o m2 Me�SAIS,!

É MAIS FÃCIL COMPRAR
PNEUS E AC,ESSÓRIOS EM

HERMES MACEDO!

< , aMPLO ESTaCIONaMENTO!
\ RODAS DE

MAGNÉSIÓ
Apenas

cr$_24,55
MtNSAIS I

;

" AUTO.RÁDIOS
Apsfllls

•

Cr$ 15,48
MENSAIS I

r '

, \

,39 LOJAS EM
CURITIBA· PONTA GROSSA· PARANAGI!JÁ • UNIÃO DA VITÓRIA
GUARAPUAVA . MARINGÁ • LONDRINA. API,JCARANA - CORNÉ.
lI0 PROCÓPIO - PARANAVAi, CAMPO MOURÃO· JOINVILlE _

11AJAI ' 8lUMENAU '. LAG�S • FLORIANÓPOLIS _ CRI CIUMA •

PÓRTO ALEGR� - CAXIAS 00 UL· SÃ PAULO· ,A,t'nos· �ANTO
ANDRé RIO De )AN�IRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Numa análise profunda sôbre O

que passou e o que' está para pas-

OI sar no Campeonato,' podemos -di

zer que o título pende cem por
cento para o América, de Joinvil

le. Primeiro, porque revelou pos-
I

suír até agora, o melhor conjunto e

porque tem primado por urna re

gularidade espantosa de atuações,
tanto que, dentro e. fora do seu

reduto ainda não sofre um único

reves, sendo os pontos em núme

ro de três, resultado dos empa-
tes '

. com o Caxias próspera e '

Palmeiras normais.' Segundo, por
que está a frente de seu mais pró
ximo perseguidor - o .Próspera -

nada menos de cinco pontos.. Seus
outros perseguidos, ainda com

chances, são o Caxias e o Juven

tos, que estão, respectivamente,
oito e nove pontos atraso . Tercei-

. � ro" porque, dos jogos que lhe res

tam, a 'maioria será no campo al

virubro, contra Avaí Juventus Ca

xias e Ferroviário. O América

folga na rodada número 11 e, até

lá, poderá ter título por antecipa
ção. , Daí justificar-se o rigozijo
que, segundo notícias· que nos

chegam da "Manchester", se veri

fica, entre os joinvilenses, princi
palmente entre os adeptos alvíru
bros que de forma alguma admiti
rão a possibilidade de uma revi-
"ravolta no Campeonato. Para ê-

1es, o América tem tudo para con

quistar o título. E merecidamen
te, . pois persegue-o a vários anos,
tendo !:OFi últimos dois terminado
o certame com as honras de vice-

<campeão.

Esportes

,

.

ARTILHARIAS E MURALHAS
N� corrida das artilharias, o A

mérica está distanciado do �rós
pera em nada menos de 11 gols,

sendo por demais difícil que ve

nha perder a : honra de melhor

va�guarda. No que concerne
.

.às

retaguardas, com os gols que' o

Juventus sofre .domingo, quando
. perdeu para .o Caxias por 3xO, o

AméÍ-ica, que na 'rodada não sofre

gol, passou, para, li ,p,onta 'dás de

fesas menos vasadas, ao .lado do

time de Rio do' Sul; com oito' gols
cada um. O J,uventus acreditem ou

não tem uma das mais fracas ar-
, -

. �

tüharias do. certame, com 17 ten-

tos estando abaixo do , América,

'pr6�pera, Caxias,' Figueirense, In

ter e palmeiras,' o .que se conclue

que os ríosutenses não estão' me-
lhor' 'classificados símpleãmente
porque seu ataque. quase não

funciona. ,

FIGUEIRENSE COM SALDO
E AVAl COM DEFICIT

I

, Na Classificação, o Avaí está um

ponto a frente do Figueirense, com
primeiro com 17 no passivo e o

segundo com 18. Todavia, o al

viengro tem saldo de tentos e o

alvíceleste deficit. O IFigueirense
consegnou 19 .gols e sofreu 15,
enquanto que seu rival marcou 12

e sofreu 15. Pelo que se verifica,
a batalha entre os nossos dois re-'

presentantes, que estão fora de co

gitações em relação a conquista
do galardão máximo, está inte-'

ressante. Vamos ver quem perde
menos pontos,' marca mais gols e

constitue melhor defesa.

'}I.cHeias Diversas
.' r

LIGA 'D,E ITAJAI COM
ARBITROS

O, presidente da Liga Itajaiense
,..:l�, np�nortos Antonio Amauri da
.. " ...

_��. ercamínhou também aos

�"h!.L"'0� rl,>l PCP orícío externando

-';i;JJjd"1,l'iedad,e com osl mesmos,

achando justa a pretenção da.
cobrança de seus vencimentos a

tr"1c;;rno" na FCF. Julga também o '

desportista que os presidentes de
. ',,- :;n 05' maiores culpados
'r. rH,·p"8.0 D,,)1' não cumprirem
., , ohrigacõés com a FCF no to
'·�,.Lr .� o oagamento das taxas de-

:'i�:_,�. Ach' que o certo é 0$
r"
'.., .. ..,'·i(1pY11pc:; de Lig8$ tirarem o

Bordeaux o pagamento, devido.
(:r"'Y'f) �e recorda o Presidente
'fí.;riJson Gomes da Liga de Rio do
Súl foi o primeiro a se manifes
tar ao lado' dos apitadores, inclu-

sive prometendo resolver a situa

ção esta semana.

AVAl X INPS
O Presidente José Amorim con

firmoú 'nue -rep-J.!Y'e\1t.p () A�T"i re

,.,."hp.·' i..,Hl""1'1.n?'0 0,0 1"'jPC:: no::p"-:t, l)�,

-I'r),-rv""t,.. .�" +o"(9',t"':r! �C\ �";"'\,",i.t.,.;,:"""",,p.,.,_
to, tendo aquela autarcr ia penho
rado a sede do clube abri celeste.

Diz que as dívidas realmente exís

tem, desde 1956 e que devido o

rnnn,t8nt.p to+nava-se c]ifídl n 1-1?n

'l?O'D.l·Y'.en+'o imp'4Jo,t,o, <:(""1('10 toma
rlq,C: !:l.<:: n-rr>u;npn("8C:;' ,o<:t., r.prn�n'1

""q�'a n�O'�;rrH�nt.1) n!'1,r('.p,l<>,n-:> ""' ..... -

f0"'me fermite <;l, lei A P. bt,n nor

"YlB,1 em todo ') f11te'bol brasileiro.
"0m P.'r::md.fli'; clubes e'l'Yl. o.lfi.('.l.�.1rl}l,rle
"'''r'�, t!'\7C; 'Y)Q,f)'QTI'lp.nt()�. Nn R.�() H

seQ.e do Botafogo está também, pe
nhorada ao INPS e outros clubes
não receberam tal intimacão por.
não possuirem sede, própria.

Falando de Cadeira
Gilberto N�bas

1 - Os XIIos Jogos Abertos de

Santa Catarina, a serem realizados
na aprazível Rio do Sul, ao que

"parece, superarão em tudo aos
"

já realizados, embora não se con

,teste a beleza dos 'reali�ados na

., c�dade de Joinville.
A Comissão Central Organiz��

dora�, ,vem trabalhado ativatl'llén
te, e o que é importante, dando
ciência ao público e a impren
sa de todos os seus atos e suas

decisões.

Chega-nos às mãos, os Boletins
informativos, com amplo noUciá
rlo e por ali se conclue que de fa
to" 'Rio 'do Sul tudo está fazendo'::. ", r .

pal"a que cerca de 3.500 pessoas,
:: 'po'ssam, durante muitos dias a

,�".cpIJ1.panhar os jogos abertos, be
,leza do esporte amador qe Sa:n.-
ta; catarina, que reune com pri
lhantismo, delegações esportivas
de todos os Municípios <;Ie nosso

Estado . E' claro, que cada um

dentro dias condições financeiras
possíveis, técnicas e também a

parte administrativa, onde alguns
dirigentes cuid,aram carinhosa
mente do problema e outros sim
plesmente nada fizeram e vão,
com S1,las delega.ções e dirigentes
,apenas passear.

A partir deste mês estarão sen
do expedidas as inscrições por
modalida.c�es para os muni�ios
acompanhadas .dos regl.üamentos.
O Comércio e indústria ajuda

bastante, na confecção de carta

zes, Regulamentos, pastas. pa,ra
documentos plásticos, flâmulas e

crachás A prefeitura municipal
de Rio do $ul trabalha intesiva
mente para que os locais de alo

j,amento e restaurantes, assim
como as praças de esportes, es

tejam capacitadas para os visitan
tes. Arbitros de todôs os esportes,
de outros Estados, estarão em Rio
do Su\, Cllaqiosament�" �pitando
QS jogos. Em outubro, principio
do mês o Ginásio de Esportes es

tará sendo inaugurado e urn tor
neio üi.ter-estádual estará sendo
realizado com eqUIpes de Pôrto A-

1egre e Cúritiba. Está assegura
da. ',a presença de nomes de des

taque no esporte amador Catari
nense. como Carlos Alberto Brog
nolIi, Nil ton Pereira. e Reinaldo
Werner, com antecedência de 15
dias para colaborar com a eco e

maior brilhantismo, da festa ama
dorista de nosso 'desporto .

E sabemos que a, Divisão de
Educação Física do Ministério da
Educação e Cultura, g1raças âos

esforços de parlamentares catari
nenses, doou a verba de' Cr$ ....

'

130.000.00 como atpeílio para as

despesas com os XIIos, Jogos A
pertos de Santa Catarina .

Já está em nossa ag'enda � pre
sença de tiO ESTADO" na cidade
de Rio do Sul para assistir o que
será � maior competição amado
rista de Santa Cata,J.·ina.

O,l'ze 'gan a 8
r e fica mo·
perto dG

�

U

�l
voei SABIA

IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA. QUE TOMAZ FABRICA o MELHOR EM
F A B R I C A BALCOES FRIGORtFIC'OS, GELADEHtAS

RUA SAO JOÃO BATISTA S/No COM:Ell�IAIS PARA BARE�, AÇOUGUE,
FONE 3095 - CAIXA .,OSTAL 775 FIAMBR.ERIAS E SORVETERIAS.
FP LIS - S. C. CÂMARAS FIUGORIFICAS E ATNDA INSTA-'

LAÇOES PARÁ E,r. l1ES E LANCHONETES.

SAO OS MELHORES POROUE TOMAZ
GARANTE O �UE FAZ

\

•

Tivemos na noite de anteontem

a realização da primeira,' partida
da série "melhor de três."', protago
nizando Clube Doze de Agôsto e

Clube do' Cupido, em disputa do

título máximo.

Ambas as equipes terminàram o

campeonato' com apenas uma der

rota. O Doze venceu ao Cupido
no turno por 3 x 1 e per�eu no re

turno por 1 x O. Assim, a entida

de salonista programou uma série

de jogos, para a decisão do título

da temporada.

O primeiro prélío foi efetuado

ontem com o D02;e levando a me

lhor por 2xl, gol conquistado nos

últimos minutos da partida.
O jôgo caracterizou-se pelo e

quilíbrio e muita combatividade a

lém de precaução exagerada das

duas defensivas.

Ciro, para o Doze abriu o' mar

cador mas Raul do Doze, marcou

contra suas rêdes, empatando a

partida ao desviar um tiro de um

atleta contrário.
Com 1 x 1, terminou a primei-

ra etapa.
Na fase final, Joe1, com potente

arremesso balançou as redes ' de

Júlio César, fazendfi "explodir" a

torcida dozísta que esteve entu

siástica, incentivando seus atletas

ao triunfo .

•

O Cupido também compareceu
com grande torcida, fazendo do

prélio Doze x Cupido o \clássico
COME-FOGO, autêntico.
O Doze jogou e venceu C01n Mau

rilio; Raul e Ciro; Joel e Jipão
,(ZenQ).

'

O Cupido com Julio Cesar; Luiz
Flavio e Acioli; Ramino e Silvio

(Paulinho).

Arbitragem de Hamilton Berre

ta, considerado muito bôa, tendo
desclassificado Jipão logo no iní -

cio da partida, entrando Zeno em
..

seu lugar.
Na preliminar .entre veteranos do

Doze e do Cupido I registrou-se um

empate de 1 x 1.

AMANHÃ A GRANDE DECISÃO

Na noite de amanhã, está pro
gramada a Pflrtida número dois
entre Doze e Cupido, pela decisão
do certame regional de futebol de

'

salão, adulto.
O Doze leva a vantagem, de uma

vitória e mesmo se perder terá'
outra chance de che'gar ao título
na noite da próxima terça-feira.
Porém, seus atletas estão con

fiantes pelo resultado alcançado
e esperam decidir o certame na

noite de amanhã. O Cupido por
sua vez, embora perdendo o jôgo •

espera ser recuperar e partir para
a terceira partida,' então decidin
do definitivamente o campeonato
de 71.

Tudo é expectativa e espera-se
para a noite de amanhã, un1a as

sistência maior daquela que este
ve na noite �e ontem no ginásio dÇ>
Colégio Catarinense.

TtTULO JUVENIL PODE TER
DECISÃO

Na �egund� partida da série me

lhor, de três pontos, Doze e Cole
gial, jogam hoje à noite, podendo
surgir daí o ,nôvo campeão regio
nal.

Colegial está mais próximo do
tItulo pois venceu a primeira par
tida por 5 xl, e se tOl'nar a ven
cer amanhão, fica.r.á COIU o t'ltulo.

JOGO 1 - SAO PAULO X GRE
MIO � SP) -:- Sábado - O trico

lor paulista conquistou o bi-cam

peonato de maneira b�ilhante e

parte decidido para o certame de

maior envergadura no ambito na

cionaL Apresenta como novidade

o lateral Paulo Cesar em lugar de

Forlan que foi dispensado e não

poderá contar com toninho, joga
dor de grande expressão. O qua

dro gaucho luta desesperadamen
te para recuperar a hegemonia do

futebol dos pampas, temendo im-'

pedir o tri-campeonato do Inter .

Está tres pontos atras e G Gre

Nal de hoje à noite decide pra
tdcamente a sorte dos trícolores

gauchos. Apos o enorme sacrítí
oio desta noite terá que viajar
para a capital Paulista onde en

frentará Gerson e Cia. Vá tran

quilo no São Paulo que é quem
reune maiores condições de che

gar a vitória.

JOGO 2 - SANTA CRUZ X

CORINTIANS '(PE) - Sábado

Lá na Ilha do Retiro os Pernam

bucanos poderão ver em ação,
uma das maiores equipes brasilei-

'ras. . Um verdadeiro desfile de
.

craques como: Ado, Rivelino,

Baldochi, Luis Carlos, Vaguinho e

outros ..E' dirigido por Baltazar

que tem dado sorte e joga fora

de casa
.

onde tem conseguido bons

resultados. O Santa Cruz con

quistou pela terceira vez conse

cutiva o título de campeão per
nambucano. Seu preparador é

I Duque que leva o título para on

i de quer. O Santa possui otima

equipe e poderá contar ainda, com
os ex-vascainos Moacir e

.

Eber

vaI recém contratados .E' um jo
go equilibrado onde Rivelino po
derá decidir mesmo' jogando só

meio tempo .

JOGO 3 - BOTAFOGO X A

MERICA (GB) - Domingo - No

ultimo domingo, Botafoguenses e

Americanos estiveram em ação, a

cusando no final, vitoria do A

mérica por 2 x 1. No entanto o

quadro alvi-hegro estava sem os

seus' principais element.os que

serriam a seleção nacional. Djal
ma DiÇls e Silva são as mais re

centes. aquisições que integrarão o

quadro. Já o América, procura
se desfazer de seus principais va

lores para contornar a crise finan
ceira que ameaça a equipe. Vem
de péssimas campanhas tanto no

campeonato carioca com na Taça
Guanabara . Jogo praticamente fá
cil para os Botafoguenses que
poderão contar ainda com Rodri

gues Neto (ex-Flamengo) e de

grande valia.

JOGO 4 - PALMEIRAS X POR
TUGUESA DESPORTOS (SP) -

Domi.ngo - E' o único mach que
os paulistas poder�'í,o presenciar no

domingo. O Palmeiras êsté ano

sagrou-se vice-campeão paulista e

foi vice-campeão na úlqma Taça
de Prata. Para conseguir o vice'

neste campeonato Na�ional ,terá

'que no mínimo vencer a Portu�

guesa. Está sem técnico (e iss�
la�juda) e, promeüe a estreia de

paulo Borges neste jogo. A por-

tuguesa, alij ada da ultima Taça
de Prata em favor da Ponte preta,
volta, para com uma equipe 1'a

soável e com chances de suplan
tar muita gpntf� hna. Tms cqmo

novidrrl.e. o ex('pl E'T te nr'queiro
g-uapmi A0'uillera. E' dirigido por
.João Avelino e tem \ conseguido
bons' l'nstt1tados nos amistosos

que rcali:tJou .

JOGO 5 - ATL�TICO MINEI
Ro X AMERICA MINEIRO (MG)

,
I'

- Domingo - O Galo passou
maus m.omentos no certame mi
neiro deste ano e prometem u

I �t�
ma reabilitação neste campeona-

___.
�-�- ----

to nacionaL Não reforçaram: a

equipe, ao contrário, venderam o'

ponteiro ,Vagui�ho para o Corin
tíans. O técnico -é • Telê e o qua

dro é praticamente o mesmo que

conseguiu o título em 70 e' .que

decepcionou em 71.' O América

conquistou após muito, sacrifício

o título' de 'campeão mineiro des

ta temporada e graças a este tri

unfo foi incluído para as disputas
deste certame.

' Tentará, apenas li

vrar-se da lanterna, pois os diri

gentes acreditam que a torcida já
teve o que queria. O veterano

Hilton. Oliveira, o arqueiro Nêgo
'foram os poucos reforços adquiri
dos . E' mais para empate êste

classico mineiro .

JOGO 6 - CORITIBA X catr

ZEIRO (PR) - Domingo - O

Coritiba contratou o velho Elba

de Padua Lima (Tim) e o super

visor Almir dê Almeida para garan

tir o título de campeão paranaense
de 1971. E não deu outra coisa.

.

Campeão por antecjedência. Já

vem pensando à algumas semanas

neste inicio de campeonato nacio

nal. Promete não decepcionar, e

para tanto espera com Abel Ne

greiros, do Santos e Sicupira do

Atlético Paranaense, O Cruzeiro

vai entrar no Belfor Duarte com

sua torça máxima. Tostão, Piazza,
Perfumo,' Dirceu, Lopes e a gran
de revelação João Ribeiro serão

as armas cruzeiristas para su

plantar ,Qs paranaenses. No ano

passado, no mesmo local houve

empate em 1. tento, resultado que
poderá ser repetido .

JOGO 7 - INTERNACIONAL X

FLUMINENSE (RS) - Domingo
- Os gauchos terão duas grandes
pelejas nesta semana. A primeira
decidirá práticamente o título

gaúcho deste ano enquanto que
esta segunda marcará o inicio do

campeonato brasileiro para os

gauchos.
O Colorado atravessa excelente

fa.se e procurará fazer boa cam

panha repetindo suas participa
ções anteriores. Se vencer o

Gr1eNal o Fluminense está �
maus lençois. O tricolor é· diri

gido pela estrela de Zagalo que
acaba de conquistar a Taça Guana

bara. Está afinado e mesmo fo

ra de casa é difícil de ser batido.
.

Principalmente iagora qu� Zagalo
adota um estilo de jogo :retranca

do. E' uma parada dura para to

dos . Inclusive para você, aposta
dor.

JOGO 8 - ESPORTE X FLA
MENG0 (PE) - Domingo - Do

mingo . a tarde, tampém na Ilha
do Retiro. O Esporte é o vice-cam

peão pernambucano. Cumpriu
excelente campanha todo o certa
me estadual e rrfttreceu a inclusão
para esta competição. Joga a pri
meira em casa onde será forte ad
versálio para qualtl'uer e.l!uiptá.
Enfrenta um adversário que adota
as mesmas" características, ou se

já a garra. O Flamengo fará a es

treia de Zé Eduardo, notável go
leador' e Rogério que atravessa ex

celente forma física e técnica, Pro

mover; ta.mbém a volta de Paulo
Henrique o que dá umà certa se

gurança a retagua,rda. Procu
rando superar úma' crise gerada

, à muito, tempo e buscfl.ildo um tí
tulo para apasiguar sua enorme

,', torcida, o Mengo possui condi.
ções qe ,trazer um1a Vitória da
maravilhosa Recife .

.JOGO 9 -BAHIA X SANTOS
.

(BA) -:- Domingo - O Bahia sa

g'rou-se bi"'campeão no último' do
mingo ao vencer o Vitória por
1 x O. Com, Jorge, Vieira a frente
do plantel os tricolores baianos
pOSSuem futebol suficiente parra.
uma boa .. jornada. Enfrentam o

Santos na Boa Terra e apresen
tam-se com grandes chances.. O

Santos: mesmo contando com Pe

lé e
'

promovendo a. estreia de

Lairton (goleador, do Esportivo) ,I
continua desacredItadQ por todos

. �.
. .

aqueles que o conheceram em ou-

tras épocas. Sua 'defensiva apre-:

senta certas lacunas que nem a

experiência de' Ramos Delgado ',I
consegue suprir. Mauro RamOS'j
de Oliveira' é o técnico e vem Ia- j
zendo um notável trabalho na e

quipe, Porém os frutos serão co

lhidos somente mais adiante, To

davia para uma equipe que conta

com Pelé pode-se .esperar qual
quer coisa, Se o' que faltava era

um companheiro para o Rei, ago
ra já encontraram.

JOGO 10 - CEARA X VASCO

(CE) � Domingo - Era pratica
mente o campeão ceárense ,deste 1

ano, mas caiu e terá que disputar
com o Fortaleza uma melhor de

três, Venceu primeira e empa- I

t eO'unda Disputa esta noi-ou a s to>
"

te a terceira partida. Seu trei- ,

nador é Marinho (ex-Botafogo)
que deverá deixar a equipe após a

,

decisão. E' uma boa equipe. O:
Vasco contratou Afonsinho, Mi- 1
guel, Alfinete e Haroldo, que es- I

treiam neste prélio. ' O estádio

Presidente Vargas será o local do

encontro onde os vascainos entu-
I

siasmados e com a casa em 01'-

IIdem deverão fazer grande figura.
JOGO 11 - ATLETICO X VILA

1
NOVA (GO) - Domíngo - O

Atlético é uma das fortes repre

sentações do futebol goiano. Es

tá em terceiro lugar e joga seu
. I

último compromisso apenas. para I
cumprir o regulamento e tentar

consolidar sua posição. O Vila

é o provável campeão. Está em

busca do título e este seu ultimo

obstáculo. precisa, da vitória pa
ra recuperar a hegemonia do seu

estado. Cumpriu excelentes atua

ções ao longo de todo o certame. r
Sempre tem conseguido bons re- I

sultados, principalmente nos clás

sicos, E êsse é um dêles .

Acredite no Vila que tecnicamen
te é superior ao A�lético.
JOGO'12 - SERGIPE X CON

FIANÇA - (SE) - Domingo �

Mesmo perdendo por 4 x O para
o ItabaIana, o Sergipe conserva "

o favoritismo neste· encontro. E' I

vice-lider e os dois pontos que o !
separam do, lider, Itabaiana, 'leva

,

o quadro a pensar somente na!,
vitória. O jogo vale pelo certame I
Sergipano e será desdobrado no;
estádio Batistão (campo neutro). i

O Confiança é fraco tecnicamente
" \

em cO,mparação ao time do Ser-

gipe. Está fora. da corrida pelo I

título desde que foi fundado .Sà

mente um desentrosamento tetal

por parte do adversário é que lhe

possibilitará um resultado posi
tivo' Empate é o l;esultado positi-,
vo para êles.

.:[OG.o 13 - SAMPAIO CORREIA
X FERROVIARIO (MA) - Do

mingo - E' a fase decisiva do cer

tame Maranhense em ação. O

Sampaio além, de liderar o cani
peonato, leva consigo o fato d�
ainda não ter sido d.Totado quan
do apareceu na loteria esportiva.
Dos 6 jogos, venceu 4 e empatou
2. E' um dos favoritos em re1a-'

ção aq título e �esta partida tam
bém. O Ferroviário disputou a

fase de classificação lado a lado
com o Sa.mpaio e ,desponta com

grrandes chan�es também. C011- I
tratou reforços para esta fase fi
na e merece toda sua atenção. E'

jogo que agitará tôda a cidade de
São Luis com as duas equipes se

igualando em tudo. Pode fazer I
duplo ou triplo que os dois me- I

cem.

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SWEHSON PA�ACE HOTEL

Apartamentos com telefone e rádi.o - suites com

telefone, televisão e geladeira
Estacionamento para 50 veículos
COM AQU�LE CAFÉ' MATINAL

Rua Santos Saraiva, 400 _ Fones 6385 e 6685
1�r.derêço telegráfico SWENSON - Florianópolis

,

, Preços especiais para viajantes

LUX HOTEL
Seu lar fora, do làr

O mais central da Capital do Estado

Sala de leitura � todos os quartos! com telefone

Rua Felipe Schmidt, 9 FlO'riD.nópolis

.-�J
-

�

--�'lHOTEL

',_m

fi" "

-

1
.

" \

'Mi

OSCAR PALACE
Sente-se honrado em hospedá-lo

Apartamentos - suites _ pátio para estacionamento
_ bar musical

Telefones 3286 _ 3638 _ rede interna
Florianópolis _ Ilha de Santa' Catarina

...

I I
'r

s ç .ed!l��_,f
---

L ..

MARIO HOTEL

A tradição da hospedagem' florianopolitana

Rua Conselheiro Mafra, 26 _ Fone 2968

f'
�

CACIQUE HOTEL
• de Candido Zapelini Sobrinho

Rua Felipe Schmidt, 53 - Fone 3449

Florianópolis

Lx,
"

'

_ -
CB'V'ftt'I!ij$&' "'2U 1..

M_,
•
__ • _.. .... .-. ___._

NOVO HOTEL

Rua Gel. Pedro DemorO', 1548' _' Fone 6352

Estreito Florianópolis

I,
-- -- - _,

,

MAJESTIC HOTEL

Rua TrajanO', 4 - Fone, 2276

NO' certtro comercial da cidade

�'
F,ÉRIAS - REPOUSO

ESTÂNCIA TERMAL
IMPERATRIZ

CURA

. A única com 409 c., naturais, na fonte
Santo Amaro da Imperatriz

Reservas: Jel:ôriimo CDelho, 3 _ Fone 3634

Florianópolis Santa Catarina

J-IOTI;:L
, ,

ROVAL
I=?UA JOÃO PIN"'O I='ONES 39!\' � 3 R I

F�ORJI\;NOPO�IS • SANTA CAiARINA BRAS.,

'A P A R T AME. N, TOS 8 tJ J T E S

BAR. JARDIM DE INVERNO SALAo DE RECEPtOES
TELEFON� RADIO TÜfVlSAo' Gel ADElkA AR COND,CIOfolAIJO

A.OUHI�4E:HTO CfNHAL .LAYANOERIA UCRJTOluO PARA HÓSPf.DH

R E S TAU R A N T ES
_,

nr;ECim��

'RESTAURANTE
OSCAR PALACE HOTEL

6Q andar

,Diariamente refeição à la carte
Aos sábados _ a tradicional e famosa feijO'ada
Aos domingos almôço festivo - buffet variado I

J(�..;.-.-
-- - 4$

t���__�·�--_-----�----�-----W----------6Di------�

CLUBE DO PENHASCO

BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE DO PENHASCO avisa

que o BAR e o RESTAURANTE estão, permanente
monte, à disposícão dos associados, sendo permitida
a frequência de turistas e público em geral.

Florianópolis, marco/Yl ,

,/

A DIRETORIA
, \

__ �����..����_�.�.��������--����=-m�'�J
,/

(lHDE COMER BEM. EM
rtnRllNÕPOL1S

I
.

anche Bar e Resteurante
"

(: ,

�!
0'
,

MAIO
I -tn Mocoto Peixes, F'eijoada-

I' Salgados
Aberto até às 23 horas'

'{Ilêl 'TirCldentes. n. 9 - Mesta Capital

Lanches

LME! I,

1I�, VOZ DA PROFECIA"
OUÇA ESTA, VOZ OUE, ORIENTA

E DÁ CERTEZA
'RÁDIO SANTA CATARINA, aos

sáhades, às 19:30 horas

Cupom de Inscriçãe

Peço-lhes inscrever-me, sem qualquer' compro-'
misso de minha parte, no curso gratuito de, 20 lições.
N0In,e ........................•.. � .•...........•

Rua

Cidade
............................... N .

...........

'

Estado .

.Recorte êste cupom e envie-o à Voz da Profecia,
CaiY-R Postal 1189-ZC-OO, 20.000 _ Rio de Janeiro
- GB.

•

: i
l_.�__, �'_����������M'�iW�;_�"����J,l
tlir-!iiiii, S .iiiiii, . ,_iiiii.iIiii_iiiii__-_-._-_m!"_!'".'Dii_i!ii�-&--iii-_im..c;m;q...�""""'P";;;;;;;;-;;;;;;;;;;;; __,

AGRADECIMENTO E MISSA DE
7° DIA

..

Lilb Brasil' Pacheco, Robélia Brasil Konell, Ni
canor Pacheco, Hellmuth M. Konell, Nilton Pacheco e

Sra. Valter Brasil Konnel, irmãs, cunhados e sobri
nhos de Emília Brasil dos Santos agradecem a todos
aquêles que, com dedicação e carinho, a atenderam
e confortaram durante a sua enfermidade e a acom-

panharam ao seu sepultamento. IDe modo especial são penhorados ao destacado
'

médico Dr. Ney Mund pela, forma cavalheiresca' e .

desvelada como atendeu a extinta no longo pefíodo
em que a teve' sob seus cuidados:

Outrossim convidam para a Missa de 79 dia que
mandam celebrar na Igreja de Sto. Antônio, à -R. Pa
dre Roma, sábado próximo, às 7,30 horas.

VENDE-SE
Duas ótimas casas, com todos os cpnfortos. Preço

ótimo _ Tratar na Rua Bocaiúva n. 62 _ com o Sr.'
João Polli.

:
I
r AGRADECIMENTO E MISSA, DE

7° DIA·
A F.8mília, de�ISALTINA SCHMIDT, agradece a todos

os paten:es e amigos, em particular aos Médicos, Dr. Isaac
LobatO', Dr. Alfredo' Daura Jorge, Waldemiro Dantas e

.

enfermeiras e funcionários do Hospital de Caridade e o

LN.P.S" que acompanharam até sua última morada.
E ('10 mesmo tempo convida parentes e amigos para

a missa de 79 dia que será eelebrada na Igreja de Santo
Antôni,'). às 18,00 horas (quinta-feira), dia 5. A família
ag!'ader.� penhoradamente mais êste ato de fé cristã.

URGENTE - VENDE<5SE
Opda 4 cilindros, amarelo luxo Cr$ 16.500,00, ou tro

ca. se POI� Kombi 1970. Tratar fone 2021 Lux Hotel, com

Burri. /

A. ,COELHO ,AUTOMÓVEIS
C O H,r A D 'O R,

ORDENADO INICIAL SUPERIOR A CR$ 1.000,00'
Ampliando seu quadrO' de funcionários, admitimos

contadol:" com mais de dois (2) anos de prática.
Entrevistas a partir do dia 9 à 14 de agôsto das

18 às Hl.30 horas.
-

A� COELHO AUTOMQVE�
V E H D E D O RI E S,

• GANHO SUPERIOR A CR$ 2.000,00'
Ampliando seu quadro admite vendedores com prá

tiCl'.! no ramo.

EXIGE'
1 Curso Secundário
2 BDa Apresentação
3 Experiência 'no RamO"
4 Desembaraço

OFERECE

l-Ordenado
.

2 Ajuda de Custo
3 Comissões
4 ótimo ambiente

i 5 Automóvel para trabalhO'
Entrevista à partir do dia 9 à 14 do corrente das

18,00 à 19,30 horas.
----'-----._,--

I,

ALUGA-SE - APARTAMENTO com 4 quartos,' garage,
demais dependências.

'

Vêr 'e tratar à R. Duarte Schutell, 38.

O,CASIÃO
V�NDE-SE uma casa com 3 quartos, ampla sala e

,eo8inhél. b1anheiro completo, área de .

serviço e pomar a

Rua CúrDnel Américo, n. 5 em Barreiros a 50 ,metros do
asfalto próximo a Rádio Jornnl "A Verdade", ótimo ponto;
ou tro(,l,;-se pDr pequena casa nas proximidades do centro.

Tratar no locàl.

Partidas de FLORIANÓ.POLlS para: "

,
, -

BLUMENAU _ Direto às 08,90 -, 12,00 e la horas.·
Via Tijucas,' Itapema, Cámboriú e Itajaf, 'às

. -' "

"06,00 _,,_ '08,30 .,_: 15,30",,-1 16;30' - '17�ÓO
.

.

� J I

, -

18,30 _ 20,00 e 21,00 .

JOINVILLE' _' Direto às 1�,30 horas. "

,

Via Tijuc'as,; Camboriú e' Itajaí, . às
'

0'5,00
IMP ESSQS RÁPIDOS I, . ,,' . 05,30 _ '07',00 _" '09,001 '_' 11,00 "_ 13;00:-

A PREÇOS C'RITERIOSOS CONSULTE:
" ,. ,. ,} • 13,30 _' ,14,30 '_:_ ,16,3q é 17,00.

'

'

,

iNDÚST,RIA E COMERCIO AUXILIADORA LTOA. 'CllR1TIDA '_ Às 05,00 _' 07,00 - 11,00 ._
..

13;00 e' 17,00
Fones - 361 e 349 _ C. P.' i3'l- _ End: Tel. '1IICAL" j

, horas.
,

"

- i,

• "

, 'Rua Coelho Néto, 160/110 - -Rio do Sul _ S.C. 'I
' . JARACUÁ � Via Corupã.. 'São' Bento,' Rio Negrinho e

• ...
�. , I 1) . t

; !J!!!'" P!Wt
=

-

< 1 r"
.'

"

'

'.
I Mafra, à� '06,00 e, .16,30' horas:_�--.����������__§��������������__'J.,.. 'SÃO 'FRANf;ISCO -, �s 19',30, horas,

"

;

'Y�NDE-SE �,.,:"�:" REU�lIDAS) S�' 'A•. ,,')

1 Casa de Alvenaria estado dê nova c/7 pe_ça�. '. '.
'

. L', ' , ,
'

.

Terreno c/pomar medo 12 x 14,5 �ts. Perto Campus ( .,' ." ':' '.' 'TR.ANSPORTES ;,COLETIVOS, .'
'

Universitário. 60%
_

financiado J!:I longo prazo. Tr. ,Tira- '"
.,J'�;

"A-', 'E' 1'11'p'� � S"." 'D''�'I�'''T''E,'�R''A'ç'. -,O r:dentes, 9 _ tI? andar. ' ." ,'. 'f:".' oE ;,H.., ��"'11,, u.' A,

COMP OlrPT,:L\S P.,"amp.nloàvi��a��':;",·' ':;.�, 'CATAR1NENSE,
'

",�.
.Comnro lotes de terrenos 'em 'Coqueiros, Praíà :do Meio '.

i, " ôNIBtTS 'c�m, PARTiDAS DIA��AS' DE. F,LORIAr�órOLJS
ou Itaguaçu. Pagamento a vista. 'Dr: José _ fone 47-73'-' J, c"�, PARA; :' "PoRTO UNIÃO,,' passando _

por B�I�eaTlo" de

rua Jerônimo Coelho 343 _' 29 andar no horário- conierci�l.· '-; -Ó', • :' C�mhoriú -, ·Itajaí .",,-' ,Piçárras
\

-', ,Barra, Velha
__--'-__•

'

. ,___

' ,I, '_.. "JOINVILLE _' Vila; Dona Francisca - Campo
,

" I ,'o - Ale'gre - São Bento do Sul _' Rio. NegriIiho:-
•

' ,�. '. �. 1. ,M�afra -- Can'oinhas e PÔRT,O,:\�O "

,
, '

.

Vende-se .1ma casa sito na Lagôa 'próximo a ponte
O preço é barbada, mesmo. Informações Rua Antonio Go· ..

mes. 86. Sr Sardão
.

._, .. --,- _.,,_.--'1--" - .. ---. ,.,. -'--'-'-' ---,_,_

nunUTI''''fA'I'' anrB W'E� ''I!'I SE "R" 'CISCO BELTRÃO! e CAÇADOR:.
�;l!J UD U!!.'fiJl: �'lJJn, N'''l' - '1 ifD,IIk�� .. ,. Pu

-

pARA: SÃO MIGUEL DO, OESTE, passando por Bal-

�ftn D� oe .SlãO neário de Camboriú - Itajaí _ BLUMENÁU -
J')�" , "lo! . ,� ,�..

•
•

• Rio do Sul - PDUSO Redondo· _:_ Curitibanos -

Campos Novos - JOAÇABA _. Xanxerê -

Xaxim _ CHAPECó ,_. São Carlos _ Palmitos
_ Mondaí e SÃO :M1GUEL DO OESTE

,

VE DE-SE eAS
Na rua Marques de Carvalho, 51 - Coqueiros. Tratar

no local ou pelo fone 3750.

DECLARAÇÃO
Declaro pela presente que extraviei os documentos

do carne Volkswagcn, 1971, côr azul diamante, motor n.

B9-055.7gij e chassis BH-192.053 - com placa n, AA-2860.

Florianópolis, 28 de Julho de 1971.
NELSON JANSEN

APARTAMENTO
� c, ó�io Urgente)

Living - cozinha c/azulejos até o teto - 2 quartos
';r" ndes _ banheiro colorido e dependência de empregada

Local - Ed. Da. Eugênia _ R. Almirante Lamego .

apto. 24 _ 'por Cr$' 25.000,00 a Cr$ 30.0QO,00 de entrada
e Cr$ �)OO,OO mel(sais. Aceito negócio com carro. Vêr e

tratar JlO local OU telefone 3450 com o sr. pedro Rita.
.. -------,_-, ,----�-�._-- .--

o.

, C� . iVETt: p, Rl MiSSA DE' 30° DIA
MARIA CARDOSO XAVIER

Os familiares da Sr!} MARIA CARDOSO XAVIER, ainda
consternados coI? o seu falecimento, convidam parentes e ami

gos para a .rnissa de 309 dia, a ser realizada no próximo dia 5,
(Quinta-feira), às 18,3Qhs, na Matriz de Saco dos Limões.

Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem
a êste ato de 1 fé cristã..

CERTIFICADO EXTRAVIADO
Foi extraviado o certificado de' propriedade de um

• G�� Iaxie motor n; OL. 2528177 _' chassis n. IA. 64U . 600807,
pertencente ao Senhor Romualdo 'I'aranto ,.

.

VEN:OE�SE
Vende-se no Balneário da Ponta do Leal, (final da tra

vessa Guaporé) de frente para a Praia,', com 45,00 m" de
I
fundos por 12,00 m de frente, incluída a faixa de Marinha.

Tratar �om 'Sérgio pelo telefone 2147, preferencialmente,
por volta das 19,00, horas.

BAJ1BADA

Uma máquina de escrever marca Adler e urnã mã

qujna de somar Olivetti, em, perfeito estado de conser·

vação. Tratar no escritório da SERTECON. R. Tiradentes,. ,

.

9 _ s/I, no horário comercial.
------------

C�'lW. "
� ", ,�1 �� .. ;', . �/ISUAL

O Centro AUDIO-VISUAL romunica que ach1m..se
abprtas as inscrições para o 29 período do ano letivo, dos
evrsos de Inglês, Francês e Alemão. Na oportunidade in·
forma flue haverá abertura de' novas turmas.

As aulas te!'ão início no dia 9 de agôsto.
In formações à R. Felipe Schmidt, 58 - Ed. Comasa

"""T"' sala 209. no horário comercial.

Alugam-sp dua� salas conjugadas e uma sala pequem,l,
separada, em ponto central, de frente, lQ andar. AluguéJ
mÓrl'co. Vêr e tratar oom Dr. Agamenon,.Travessa Rat·
rIU {l �squina Rua João Pinto, em frente Hotel Royal.

VENDE ..St TERRENOS
1 - Terreno com ZOO m2 no alfasto, próximo ao Clube

do Penhasco, preço Cr$ 13.000,00.
2 _ Terreno com 420 m2 na Servidão Franzom -

Agr,onômica - preço Cr$ 6.500,00.
Tratar à Rua Esteves Júnior, n. 1 .

Automóvel Aéro Willys, ano 69, uso particular, ótimo
estado. Tratar fone 3859 das 8 às 12 horas.

11\":cwe.�Ã ;;.....::-"',' ,�
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BANCO BRAlJESCO DE INVESTIMENTOS

FINANCIADORA BRADESCO. SIA.
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VENDE-SE
Vende-se um terreno situado numa ilha próximo à

cidade. Tratar Rua Cons. Mafra, 101.

RODOVI1RIA EXPRESSO
BRIJS01JENSE S. 'A.
Partidas de' FLORIAN6POLIS para:

,

BLUMENAU �. Direto às 15,00 e 17,30 horas.

Via Tijucas, Pôrto Belo, Itapema, Camboriú
e Itajaí, às 07,30 - 10,00 _ 11,30 - .13,00 e

.• 18,00 horas.

RRUSQUE - Via Tijucas, Canelinha, São João Batista e

Nova .Trento, às 07,00 - 13,00 e 18,00 horas
----- ------------

�j'�Tn
"

�l_l�n'J\
DA

. ;.'

Partidas d� 'Ii'l ORIANÓPO.LIS para'
).) "O \ f EGRE - CaH\.. leito .às, 21 horas:

04.30 - 07,00 +r 08,30 - .12,OQ - 1�,00 -
.. 19,30 e 21,OU, horas. ,.

IMBITUBA _ às 06;30 =:-' J7,00,� to.oo _' 14,00 -:- .
i7 ,00

e 18,00 hOTaM, .. ..' '.
.

"

,r ,A:GUNA -"- às 04.30 _ 06,30 � lO,OQ t=. 12,00 - 14,00
,

'

- 1'7,00 18,00 ._ 19,3Q e 21,00 horas.

TUBARÃO - às 04,30, =: 07,00 � 08,30 - 10,00 - 12,00
- 13,00..-;:- 14.30' �,,17 ,3Q - 18,00 --- 19,30

\. 21,00 :- ,e 2.�,09 horas; ..

CRICJUMA - às 04,30 _, 07,00-· 0�,30 _,. 12?OO, - 14,�0
_ 18,00 -, 19.30 _ 2.1,00 ,e 2�,00, horas.

A.RAR.AN�UÁ _:_. às 04,.3ü: - 07,00' _, '0�,30 - 12,00 ,:_

. " _ 18;00 - 19,30, e' �1,00. horas.
SOMBRIO _' 04,30 _, 07,00 ..

-, 08;30 ,_ 1.�,00. - 18;00 -
" l.R.30 e 21\00 horas, "

,

CATARINENSE
'

às' 19,30 horas, .'

'. (iom CONEXõES, iJ:nediatas para PALMAS
CLEVELÂNDIA. -.' PATO BRANCO _ FRAN-

PAR.A
às 19,00 horas.

: LAGES passando por São José
S�nto Amaro _ Alfredo Wagner
- Bocaina do Sul e LAGES

Palhoça
'Bom Retiro

às 5,00 - 13jOO e 21.00 horas'.
ANITAPOLIS e SANTA ROSA DE LIMA, pas·

san\ por São José _ Palhoça _, Santo Amaro
- R,,,.H'ho Queimado p ANITÁPOLIS
às 1530 horas, menos aos domingos.

T)Ti'C;'P ,A r:Hns 'I'JE ENCOMENDAS PARA : Todo o Estado
CATARú\JENSE - Marcelino Ramo� - Gauram&
- Viadutos _ Erechim e Iraí, no Estado do Rio
Grande c;o Sul; _ TodO' o STTDOESTE PARA
NAENSE . CURITIBA e SÃO PAULO.

ôNIBUS PARA: \ AGENS ESPECIAIS E EXCURSõES.
'VENDAS e INFORMd,ÇõES: Em nossa Agência Rodoviári�

a Av. HercHio Luz
TELEFONE 3727.

PARA

I "

�
;:

JENDIROBA�AUTOMÓVEIS LTOA. ® t
I

IRua Almirante l-amego n'9 170
Fones 46-73 e' 29-52

Atendendo novamente a Rua ALMIRANTE LAMEGO
N9 170. Ande um poucO' para ganhar muito� Nossos

preços sãO' sem concorrência,.
Esplanada 69 _ pneus nDVOS carro de fino trato

Cr$ 10.500,00.
t

R" i:t Almirante Lamego n'� 170.
Fones 46-73 e 29-52

Ofereü".mos a "BARBADA" do dia ..

D'Kw 64 Vemaguete Cr$ 4.000,00 à vista.

I
'

--

i" -=;���"-=- -==--_:::-.

l COMPRA,-AOS A VISTA
For 181 _ Itajaí - Rua' Tijucas, 14 1.1

�I �À ���������������,�1

s

.,.: JOINVILLE.
'PRINCESA ISABEL 347 ., /1,7'7 I&"""1

.1,

JARAGUA DO SUL

MAL. DEODORO 210

.
,

,m

--- -

. ," " -, - "�---_._---------------------------�-------�" ..
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, � ��' ��sa ��iza�
���w � �Q�� /�, ���t�� ��
,,�, ��' ���' go�� �
���Nii�, ��r','4; tentos � ,1, 'ano
tando. �o "2, 'Qldair' e Vanderlei,,. .'

"" "

d,�ontan4o Célio � o coriil-:
thíans,
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F lorían6pol is,

Na rnaís longa e mais ímportan
te audiência concedida pelo Prési
dente" Médici ao Governador Colom-, �

1: '.. •

bo Sall�::;. desde ,que ,êl� "assumiu o

G�vêrnQ' de, Santa Catarina a 15 de
março- dêste .ano, as pcstulações po
liticas, e econômicas do .Estado' fo-, ,

,

rarn submetidas ontem à considera,
ção do Chefe da Nação..

"

O .Governador levou em sua agen-
da temas de administração e 'de p�
lítica, nesta- 'ordem,' além de um re

Iatórío sôbre. .as próximas medidas
de execução de seu plano de govêr
no . ..::.... 'o Proieto' Catarinense de oé.
senvolyimento. ' A,'Unplantação'; do
,. ,

Complexo Industrial dó Sul de', San-
tá' Catarina- -''r)istrlto Industrial de

Imbituba também figurou no rol .de

relvlndícações, capazes de apoiarem
decísívamente o desenvolvímento
catarínense.

enchentes no Vale do Itajaí com a

conclusão de. barragens; Implanta
ç&o de unidade de refino da P...

trob.rás no litoral de São Francisco
do Sul; Implantação de política do

carvão nacional e do complexo car

boquímico do sul do Estado.
O desempenho do Prejete Catari

nense' de Desenvolvimento, como
instrumento hábil a conferir ao Go
vernador a titularidade das decisões

políticas, está condicionado também
ao' apoio I às ações do Estado na

obtenção de recursos internos e ex,

ternos para a sua execução, envol

vendo, sobretudo: Sistema de trans

portes, incluindo as estradas ali,

mentadoras; Sistema de Telecomu
nicações; Sistema de saúde;. sanea
mento básico e habitação; Comple
mento ' do sistema financeiro. sob
.contrôle do Estado (Banco de Inves
timentos e Sociedade de .Crédíto
Imobiliário);' Expansão do crédito do

-
,

.� O ' Sr. Colombo Salles : fê� uma

profunda anâlise . dos aspectos poli- .

tícos do Estado e um esbôço das
condições de um revolucionário de

sempenho,
r

político; ,ç�lcado num
" ,

.
. \'.

profundo movimento, de renovação
de v�lôr�s,. destinad�" a' .erígír Iide-.
r�nçá� novas· éstlmuiadas· principal-

, --r .' í. •

mente no meío. ·�qlpresarial.
.

". !i., estratégia se apoiará no. Proje-
No �eto,r ad,!,inistr-ativo, foi expo�-,: '

;:,' to '" Catàrinense de Desenvolvimento,
to o plano ..dê, ação.do .Estado',· f il�r J: :', na', descoberta e-' no' prestígíamento
sentido .(fé 'S:u,�,�, r;e,CJlP'��ação

.

:firian- �,
! i-',;dé' novas ' lid�rari'ç'as' regiõIiais<r�"hhu

ce,iia� q pr�grama de," Inyestirlieritós�": I,,'
.

PJ_éipaiS, num 'êonstante diálog� �c6k
do .Projeto rCatarlne'�e' <'e su�' ação �, ás populações, e em especial com as
quanto ao Crédito, além .de um Por- classes. �mprésatiais.
ti'i�notizado relatódo sôbfe o pro.

.

�rainll de' resporiSabilidade da Com- REESTRUTURAÇAo PÓUTICA
.

panhla Ca.tatméi],se :de Tele<!oniuru·' �'Analisando o quadro, politico 'es·

càç_ões e a polític� agrícola de ,eu tadual, c�egou o Governador a eoil·

g,�vêrn�, re�altando a instit�ciona- Clusão de que "ain,da perdura a di-
lização

.

do fúndo Agropecijário. -

l.j

i

'visã:o· em dois grupos de atuação
·

AS- próximas meditlas.: do Pr6iéto dist�ta dentro do partido arenista.
Catarinense' de 'DesénYolvimj�fo' t� · i ;:-:- O comando político entregue, I

ram anunciadas: Captação de coope- ao sistema tradicional - PSD·UDN
taça'o técnica 'e financeira; Coorde- ...:... representará, a frustração de·

nação· do sistema nnanéeiro do Eg- grande.. área populacional, mteres-
tado; Cóordenação do ,Progra,ma -Ha- sada na renovação.
bitacioIlàI; 'Implantação da Central Em' sintoma com a Lei OrgâIuca
de Abas�ecimeÍlto; Implántação: da dos ·Partidos e numa linha de ação
Central' 'de Medicamentos; Progra- sincronizada com os prazos fatciis
mas' .'ijé êstradas vaiiméntiadoras'; Con- p.ata, a "organização partidária, o .Go-
cO:rrêriCiaS��P'8!a.· Ímpl,antâção ,e' pa- v;�rn?dor': man.ifest�u "á disposição�e
villlentação

-

.

de .'rO<lÓvül�;, lmpl�n-tà- o> empenho ,de asSIJmir a responsa-
çã{), do centro:: Regipnal .. de P'I1:odu� billdade' : de promover a renovação
tivid�'de 'e- linplarttação ;dos EsÓ�it� póutiêÔ:-p(lrtidária,

.

fa:t:endo ein�:rgii-
riOs

"

dê AssiStência ,:'TéCIÍica. :'�, �' :
novàs.-lideranças,., sobretudo�' da' clàs

. 'Q Co�pleio::;}I!�ustriál: ,·do SlÚ :;'do se' ,;e):IJ.presarial e dos jovens' póliti
Estado, meieçe\;l" �ap.i'fti:�o,; à. fPart��': .. cC?S _�. ,'"nao . eng,ajados

-

aos' esque�usl., I:. ',,' \ \1"1';_ ��'r"l'''' ',:t;.,. "t_,
. -"

•

1 ' ". \II : • � I
Ilr

expondo. 'o :, Góy�rtüid�r; 'as' 'nec�ssida; " .. '

:: : ' .tta<diçio�ráis..' f. . ... ,,; '.:' � ", �' ; "';: . � �l �
. �

, ,',.;, .f!. >. " .� .', ,. ,:.lo , ._ :'
-

d:es '

:p��a_. a' sua�. ·iriipl.�ntaç�O-;: a;· :\c�·� ,,',.: �:;:o, :�t;;,,�IQmbo, 'Salles afirtnoú 'que
meçar,�'p.��ã.:�; alnPliàç�ó !�:d� 'pótéÍlelâl' ,;', 'Y��ce��' nltidameIiÚ�, , a· aceit�ção•

�,:"':." 'tO:' '; f'.,',-.:'-t, -'o :"�'; ,.,.:!, ":'J':''"',: .:.:'
.

.'\1.;.-'),,,...... 1", ... �)'-J. .

,

.. .,_ . .f'
.

"�/�. L.:>�.

e.Íle:·����ÇO" ,4�'.·��r�l�a�::�p�r�.5Q?�}\r:�::,': .:, � ���F.O'!�e" . �m: to�?�., o Esta?�,;\;�:To . wo)et�' 'J?r�Ne: .�,',ü�l>l�!.lta,'Ç:a'o;,: :<;1a'2 o' ;:' ���e:�"1��.aa\"noya"; LeI': çle 'Orga�ç!(o"
"

\' ... ..... ,. �
.'..

, ... ', -.,' .',. .� ��, ", ...... { ..... ,.�, lt ',_ '0 I
.

� ,I . .� t t , •

In:4�stri�1 ç�r�,&í�iJ:ri�ea�<, /.I�,Ç:.:.�t�:\; '::;: ��,t�:�*��a,;, o: �.pF()Pr.io Goy.e�-p'dq�r.
_c(;>�,� capa�id,a:(jé··p�d,· a::,prqdu���:&â.e::J. ··:t�,�!l�f��á�'uJn·.qr.U� d�' Consultáf'.d��7

.

:$.QÓ.�99 'i�toq��:a:da:�":'ld� "í:á.�i�o;� 'sulf,(Jr:}�;}�' ;,�,f..:ti�á���>a\;�,t.uar' ào}JQn��:,de> Ú�)I#i.�rc).. .

c�;\, a' p,f$iduçã�:: ,4,e':'!�,c�d�i.(foSf,át�'�o;:�', ",' 'i1l'iiq�Sl."ê,ê�in, o· fÜn : d�. ': ârticul�r ;�s
.r�rlitikrties';' âi�fu) -He �ufu'á :'1\1hÍiaH�- 'alçõ'es-'Í>olitiéas de reri'ovàção" 'e for-
J1a- cpm capacidade·'de 200.000 tone- talecimento ,partidário. Este grupo
iadasfano.' ,

.. li_deraria as inscrições partidárias e

TÓDA;' A PO:iiTICA DE COLOMBO às· eleições para a compo�ição dos
l'fo tr�t;imento doS tem<is políti- l'71retórios Municipais, de onde saem

tos estaduais o Sr. Colombo sane,s os Delegados para a Convenção Es-
foi inclSlX.o: '.'Em �anta.Catarina t�dual. l:stes Delegados, qt,te tem o

p�rdur�in as diVisõés", 'mas reconhe- 'poder de eleger o Diretório Regi�
oeu' que ,,� que· �lltes .se� dividiam '

�ál, .

"deverão refletir o interêsse
podem somar-se,. "preju�icando o do Governador".
d�sejo de reriovação"�

. �Para o Sr. Colombo Sanes, a com-
· As, diretrizes." de' sua ação,. políti� pQsição do D;iretório Regional não

ca,

..

re.�élprá
.

� �ondlltà hibri<la, . pode�� estar diSsociad� da· idéia de
tanto quanto o- diál�go Q permita: .renooiação. A.ssumindo a liderança
"O

.

Gõverna�Qr
.

�é���� fazer a união politica, O Governador . Será O co-

e, âo Il,l�mo .tempo r�n�>var; Pte- mandante nattira,l do J}artido, indi-,
temje',oQter Dfretórioo Municipais e 'cando os nomes dos membros de. ..

., .

Diretório e '. C,omissão Ex,ecutiva Re- sua Cootissão Executiva.
gio�l,

.

sintonizados· ,co� as idéias ,O Chefe do Executivo catarinen-
de ·uniáo e renovação". ' 'se' avocàrá ainda para si as seguin-
'Golo�bo

.

SaBes
.

�eixou claro que' tes ta,�eias�· eininen�emente' politicas:.

pretende ,á,ssumiÍ', '3, liderança da .'
- Formar novos líderes ,regio-

Arenà "no 'Estado, annando Uma es- nais, fomentando o aparecimento de-,( �

\. " � ,

'

:

trat�gia . que deverá,', ·fazê-lo titular lÍderes' autênticos em ca� Uma das
êIáSF�q:ecisõe�" 'pol�tlcâs, ·como .0, é', dàs ' .12 ; íp.icr<r.r�giões �m que dividih o

.a�mi'nisttativ,as. : ,Esta estratégia de- Estado, O polo de renovação' se, fa-
verá 't�� a a:mplitude capaz de' re- rá em· tôrno do Governador e os lí"

percutir até o, distrito. deres regionais, terão, a missão, de
...- .A validade <13:' estratég� de-: eleger líderes sub-regioru$, chegan-

pende do apoio adnúnisttativo fed,e... do-se até o distrito. e a secção elei-
rali �tiavés cÍe obr<:iS cap�zes de pe.; total. "Ter-se-á aSSim - acredita ó
sárem. em noss'a' econopl,Ía, e d� de-: Sl�. Colombo Sailes - um, 'grande
s�ml1enhos ' que, forem obtidos no ',�squ�ma políti�o de 'idéias conver-

Proi�to Catar�n'ns•. ' d. Des.nvolv;. gentes e de ações coordenadas.'
...

mênto. , "

- Conduzir a Adn$ti.stração den"
O APOIO, FEDERAL, �o dó preconizado' pelo Proieto' Ca-

O O-overnador' ,c�locou 'em primei- tarinense de Desen.olvim�nto,' "o
roo plano q contribuição federal ao que corresponde a 'atender os obje-
moCiJêlo político que preconiza. Os' tivos. e reclamos das micro-regiões,
fundamentos do apoi� federal 'diZem de tnodq ordenado e sistemático.
res.peito sôbrettIdq, ': l/o dinamiiaçãd - �nstitucionalizar um sistema de
da �c�nomia e envolv'em:·Rodovias comunicação Govêrno-Póvo, através
BR-282, BR470, IU:t-153 e BR-1p8, de frequentes deslocame�tos e de
e�tas longitudinais; , 'Defesa contra ,ações positivas de Govêrno, em cou·

Banco .do Brasil, à vista da expansão
da 'economia que supera 12% ao

afio; Harmonia absoluta entre os 6r
gãos federais e estaduais,· incluíndo
ai o' preenchimento dos .cargos fe

deraís
.

que . detém o poder de ação
do, Estado.

sonância com as medidas tomadas
pelo Govêrno Estadual.

�ECUPERAÇÁO FINANCEIRA
DO ESTADO
Relatando ao Presidente Médici a

ação de seu Govêrno delineada com

o intuito de proceder a recupera

ção financeira do Estado, o Gover-'
nador Colombo Sanes comunicou ao

Chefe da' Nação que o orçamento
estadual para o exercício de 1971 é
de Cr$ 590 milhões, incluídas as

transferências para os municípios.
. Ressalvou, contudo, que "os com

promissos assumidos pela Adminis
tração antaríor equivalem a 80%
dêste orçamento".

Os débitos vencidos e a vencer no

decurso dêste ano atingem a Cr$ '. _

134.241.000,00 e a capacidade líqui
da de investimento do Tesouro fi
cou limitada a Cr$ 21 milhões. As

medidas tomadas para assegurar a

recuperação financeira do Estado
são as seguintes:
- Compressão das despesas do

Tesouro.
- Reescalonamento dos débitos'

d� emprêsas do Estado, negociado
I

com os credores.
f r: Operação de crédito- com. insti
tuição privada, já em curso de COD."

I

cretízação,
- Solicitação' do concurso do·-Mi.

nistério da Fazenda atr'avés de'; àu· .

'torizaç-ão para a emiSsão de Obri-
I gações do Tesouro (30 núlhões),
ainda não autorizada; empréstimo
junto à Caixa :Econômica Federal,
cOm garantia das ações da Petrobrás
(40 niilhões), ainda não autorizado.
Medidas a tomar e pendentes de

definição federal:
- AutorizaçãO' para,:a realização

de '.operação' -t[e crédito externo pa
ra liquidar o restante do passivo.
Esta operação deverá ser da ordem
de US$ 10 milhões.
- Transferência através do Incr'a

de recursos para a eletrificação ru

ral.

PRbGRAJ[A DE �ST�ENTOS
� CRÉDITO

�velou .
o <rltvernador

.

Colombo
Saifes' qpe o desempenho da eco

nomia �atarinense 'tem sido "exce

lente", , sendo· que· no último triê
nio a taxa média de crescimento foi
de 12°h ao ano. Em Ú}70, a expan
são da economia atingiu 16%_ Os
pr�ndpais pro�'amas do Proieto
Catllrifllense de ,Desenvol,vi�ento;. pú
blicps:. e privad,o�" em' nlimero de 12,
a,ô'" longo' do, p',etíÓdo 1972-76 de�em
�bsotver. Cr$ 4,5::bilhões' de crUzei-

.
.

1 •

r�� ,.'.,com a :�eguinte
' distribuiçãõ:

Ag:i-i�ultu:ra, 23%; Transportes, '21%;
Irl,duSt:I1alização

:

e, reC1:l�sos huma
nQs/Utbarilzação� habitação, sanea�
mento e saúde, 15%; Energia, 6%;
Telecomunicações, 4% e Demais
programas, 3%.

Quanto à Ação do Projeto Catari�
nense de Desenvolvimento relacio
nada ao crédito, relatou o Governa
dor Colombo. Sanes a atual situa,
ção dos órgãos éomponentes do sis
tema financeiro do Estado. O Ban
co do Estado de Santa Catarina co

locou à ��d,a () direito de subscri
ção de 20' milhões de ações, sendo
que o vencedor da proposta de

"underwriting" .. foi-o Banco Halles
, de Investimentos. Ao final de 1971
o, capital e reservas do Bantco deve
rá estar atingindo. Cr$ 100 milhões.
No início do atual GovênW o Capi
tal e reservas· do estãbe�ecimento
�ra de Cr$ 18 milhões.
b Fundo Santa Catarina de Inves

timentos foi constituído no valor mi"
cial de Cr$ 1.286.000,00 com a se

guinte composição em ações,·· deti
das pelo Estado: Sidertírgica Naci�
nal, P"etrobrás, Banco ÕÓ Estado de
Santa .Catarina e Centrais Elétricas
reSanta Catarilla. A Distribuidora
de, Valôre5 de Santa Catarina _'
Divesc - teve iniqiada suas ativi
dades. O Fundesc - Fundo de De
senvolvimento do Estado de Santa,
Cátarit,a - aprovou 22 projetos,

.

.

criando-se 2.300 empregos.
,

TELECOMUNICAÇÕES
O programa de responSabilidade

da Cotesc prevê a implantação do
Plano q.e Telecomunicações que da-.
rá 60.000 telefones a 133 cidades,
benefiando 61 'localidades co� pos
tos de serviço. Todo o siste;ma será
em DDD e o seu custo está ol'çado
em \ Cr$ 270 IUllhões.

I
'

���__",.a,.,.,.

Borges Fortes
vem ,dia 10 a
Flormnópolis
Com a presença do 'General

Breno Borges Fortes, Comandante
do IlIO Exército, será instalada
dia 11 em Florianópolis a 6<? Reu

nião do Conselho de Defesa In

terna, .tendo por local a sede do
Comando do 5°, Distrito Naval.
Por outro lado, o, General Bre

no Fortes ínspecíonará no dia 10,
as unidades do Exército sediadas
em Santa Catarina.

Iniciada,
�

operaçao
fiscal
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,Co'lrieçou .

nas regiões de Flô>�·,-,
, iianopolis, Jfhnville, Criciúma e

Araranguá a Opel'ação Fiscal, que
tem caráter preliminar e abrange
os veículos de transportes. de cai;
gas, na confetênci� de notas f�s
cais que acoberte� as mel;cado
rias transportadas.:

'Ao anunciar O UllClO da: ,qper�
ção, o Diretor do Departairiento
de Fiscalizaçao da Secretaria Q_a
Fazenda revelou que a c�mpanha
exige concentração de agentes fis-

" ,

cais rodoviários nos pontos prin-
cipais do território catarinense.
O; Sr. Lauvir Barcellos . acres

centou que a. fiscalizaçã:o 40s cón

tribuintes do' ICM começaiá .no
PÓxilll0 dia 9� na micro-reg�ão dà
Grande FlOrianópolis,· com a" 1'ea

lizaçao de un:la reWlÍãÜ no', audi
tório do EcUtício das Dir�torias,
da quaiji p�r,ti�pá�ão 120 ftscais
de tôdas as áreas _ do 'Estado ,pa":
ra as última:�,. considerações ... sÔ�
brea ,'execuçao � do' pla�o·· el�bora�
do. ..,
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'Cêr,ca de 280 firnlas'� da
.

Grarlde '

Florianó�olis, forárrl : S�lecidnada�:·'
�.
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pelo ". Dep'artamento de Fiscal�â,-
ção. "
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,O Diretor, do Dep�rt�men:to . de
, ; �

Fisc,alização afirrilou que a série

de medidas adotadas pelo, atual
Govêrno objetivando· o conheci
mento da realidade tributária, já
surtiram efeitos benéficos na se

gunda quinzena de julho. E acen�

tuou: "MUitos contribuintes já
compareceram às coletàrias a fim

de receberem instruções e qrien
tação para atualizare� seus

.

re�

gistrds fiscais".

Manifestando-se sôpre a execu

ção do Censo Tributário disse. o Sr.
Lauvir Barcellos que' a '�ação da
Secretaria da Fázenda, permitfu
do a apresentação de Declarações
Espontân�as de Débitos Fiscrus,
fêz com que se verificassem W1l8

procura considerável de conm':'
buintes buscando. esc.larecim�ntos
sôbre os novos métodos vigentesn•

Gonçalves
já dirige
Colônia
o médico Júlio Cesar Gonça;l-,

ves foi empossado na tarde de

ontem no cargo de diretor do Hos

pital Colônia Sant'Ana, devendo
asswnir suas novas funções às 9
horas de hoje. A soleni.dade 'de

, "

posse realizou-se às 17h3om na.
Secretaria da Saúde, sob a pre�
sidência do Secretálio Prisco Pa�
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Govêrno tem· crédito
de 100 mil para o reo

I '

E:r:n sua reunião ordinária de
ontem a Assembléia Legislativa
do Estado aprovou projeto de lei

governamental que autoriza o Che�
fe do Executivo a abrir créditos

especiais, até o limite de Cr$ ... ,.
, I

100.000, para a execução do Proje-
to Catarínense de Desenvotví
mento, na forma ,prevista no Or

çamento plurianual de Investimen
tos. O projeto autoriza a .abertu
ra de créditos na ordem de 30 mi-
'lhões de cruzeiros, destinados ao

atendimento de despesas prove
níentes de serviços

-

e obras execu

tadas pela administração passada,
. e'. concede autorizarão para que
o Estado lintervenha em opera
ções de crédito que .víerem a ser.

realizadas com 'O Banco do Esta�

'do .pelos empreiteíros rodoviários
credores do �stado,

o relator,. da matéria na Comis
são de Justiça, Deputado Zany
Gonzaga, ressaltou que "os recur

sos reclamados pelo Governador
do Estado são necessários à mo

vimentação da máquina adminis
trativa", acrescentando: "Realmen-
'te, não' poderá o Govêrno, na

; atual gestão, promover a, execu- -

ção do projeto Catarinense, de De

senvolvimento, enquanto perma,;
necerem no Tesouro do Estado

obrigações de crédito, contraídas
no passado, pendentes de paga
mento. O presente projeto de lei
facilitGU'á, . sem dúvida, .pão só o

atendimento de despesas progra
madas pelo antecessor do atual

. govelnante, ,mas propiciará a ês.,.

te condições para a ação admí
nistrativa que se propõe realízar
nos próximos quatro anos".
ClUTICAS AO TC
No transcorrer dos debates em

tOlTIO do projeto, que envolve
abertura de créditos para cober
tura de contratos pendentes no'
Tribunal de Contas, o Deputado
Dejandtr Dalpasquale criticou
aquele órgão de contróle financei
ro do Estado, alegando atraso na

apreciação de processos. Disse' ;
textualmente o Vice-Líder opo
sicionista que "o Tribunal de Cou
tas vem entravando a administra
çao estadual", acentuando: "Te
nho conhecimento de que apenas
quatro contratos dos que pas
saram pelfl Assembléia e foram
mantidos, foram liberados pelo
Tribunal de Contas. O "Tríbunal
está entravando em grande parte
o progresso do Estado porque
segura os processos que lá traItÚ ..

tam. Deve existir u.i1J, prazo, e lem
bro que o Tribunal de Contas da
Uniao quando aprecia wna con

cotrtncia êle tão logo julga emi
te wna ordem de serviço e inicia
os pagamentos".

Por seu turno o Deputado Zany
Gonzaga salientou que "enquanto
nao for alterada a atual legislação
que regula a tramitação dos pro
cessos no Tribunal de Contas o

Govêrno terá sérias dificul,dades
para executar seus plano�". A-

perdurar a situação o TC' conti
nuaxá sendo wn entrave ao Es
tado, asseverou.

Oposição quer· saber real siluação financeira." I

O Vice-Líder da, Oposição,
Deputado' Dejandir Dalpasquale,
voltou a reclamar do Governador

Colombo, Salles' "wn pronuncia�\
nlento que revele a real situação
finâii�eira:", ,C�mo recebeu o Esta

do':�;::'�em� "discu17so féito ontem na

AsS)e�l?le�;'7:0 pa;'lamentat oPo,�
sicib$ta., :,collJ,entava, aspectos. re
lacion&dos,' ,com Uma: mensagem

. envJada pelo; Govê:nlO à Assembléia,
\ '�" "qu,aI é soIlcitada autorização

\':�""
.

para abrir créditos especiais' des_.;
tinados ao pagamento de divid&s
pelo Tesouro do Estado.
"É necessário que .0 Govêmo

mostDe aos catarinenses' a' .·real
situação financeira do Estado" -'
frisou - "que estamos a ver aqui
nas· enüelinhas pelos I emprésti
mos, avàis e importâncias r:ecla
madas jnnto ao B/anco do Estado
para o pagamento, de divldas".
(Leia 4° Página)

'MISSA DE ,7°· DIA
Maria Fanny Sohn Ferreira

(NINI)
Abelardo S. l;ierreira e Sra., Alctcles H. F'el'J"eira , Hel'mírúo C" Moreir�

c Família, Alderrtar Ferreira e família, Zila, Aldo e Armando Ferreira,
agrade:cem p.:mhorados a todos os parentes e amigos que oS acompanha
ram durante a enfermidade de sua mãe, sogra, avó e bisavó, aos que
fnviaram flê',,'es, telegramas e acompanharam seu sepultamento. Outros- ).
sim, convid�1U para m:iBsá que será \ rezada no dia 6, sexta-feira, às 19
·,horas .11-a Catedral Meiró1?olitana, agradecendo a todos que comparecerem.
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Hermes Macedo S. Á. procura alugar loja no. centro da
, cidade com órea de 800 a 1.000m2. Ofertas podem ser .en
caminhadas para à rua Fúlvio Aducc.i, 721 - Estreito - no

,horório comercial. '. .

,

,

" I
---_.-,----- ._-- -�,�

.

. �

TEL�FONES
'Conu)r��se telefones centro e Estreito. Informações: 2525 e 3060 com

o Sr. Santiago,

+ •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




