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SINTESE
DI NOS ',EUA

Uma livraria norte-america-

na, estabelecida em Portland,
no Estado do Oregan, solicitou

exemplares, do livro "Panorama

do Conto Catarinense", 'de Ia

ponan Soares co-editado pela
Udesc.

EDUCAÇÃO
,

O Secretário da Educação,
professor' Carlos Augusto Ca

minha,
'

instalará hoje, às 15

horas, o Grupo Coordenador
do Projeto de 'Titulação de, três
rnil: normalistas, ' previsto 'no

Projeto , Catarinense '<de Desen

volvimento.

CAMPOS NOVOS

•

.Emprêsas especializadas em

levantamentos' e análises de so

los estão aluando na BR-282
nos 'trechos de Campo.s Novos
Joaçaba e Joaçaba-Ponte Ser

rada no sentido de apurar a fqr.
mação dos terrenos, e subsídios

necessários para implantação e

asfaltamento da rodovi�.
, ,

Os dados dêsses levantamen-

tos serão enviados ao Ministé-
, t

rio dos Transportes, visando a

abertura de futuras concorrên

cias públicas.

ADMISSÃO

Os exames do concurso para,
admissão de professôres da' .Fa
culdade de Administração : de

Joaçaba, serão iniciados ama-

nhã, sendo a banca examinado-

I ra, composta de 1 � professôres I
f' i

da' caPita\:-.. ----.
I r j

I JOl\{ABA "

I No: próximo sábado :seiá rea- i
lizada, na

I

cid?ade
'

de Joaçaba, j
reunião de membros do Projeto I
Rondon e prefeitos: das comu- 'I,
nas, que integram 'a Associação I:
dos municípiós do meio-Oeste' i:
Catarinense visando um ,levan
tamento .da área, a fim de .ser

realizada no próximo ano, -uma
'

operaçao nacional' do Projeto
Rondon em tôda regrão.,' .. '"

'I

CONVENIO' .

,
} ,

(."

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

"
"

" O técnico' dó .: Ser:tbau� '\ da"
: t�,�gião 'Sul;' .çpfu: s�de, t�' � P,t,i>
,

to Alegi�, 'o ,Sr':; Çe�b CO{nelly,
'

est�ve nest�. C��itai. ,ira�anpo ;:de
assinaturas :, cte convênios com 6

,Govêrno do Estado. Na opor

tunidade, o' Sr.' Cé�O Cornelly
manteve' contatos' com o' Prt

feito, Ary Oliveira, abordando
assuntos, de admi�stração mu

nicipal.
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INFORMA

A Direção da Emprêsa Brasileira
de Telecomunicações solicitou

.

da
Prefeitura 1 de Lages, a doação de
um -terreno para que seja iniciada
a construçã., de uma cabine pública
de telex.

Florianópolis, Sexta-feira,

Ar

Os restos mortais de Dom Pedro I
serão transladados de Portugal para
o Brasil, sendo depositados ao lado
dos restos da .Imperatriz Leopoldi
na, no mesmo sítio 'onde foi pro
clamada a Independência do Brasil.

O pedido foi feito pelo Presiden
te ,Médici ao Presidente América
Tomaz, através de carta levada em

Os despojos de D. Pedro 1 serão

trazidos para o Brasil no próximo
ano, corno parte 'das comemorações
do 1509 aniversário de nossa Inde
pendência.

mãos pelo Ministro do Exterior e

anunciada na noite de .ontem pelo
Chefe do Govêrno,

I Carla
t

deixa Méditi' emocioiu,do/

,

Após ler o texto da carta que en

viou ao, Presidente -de Portugal e a

resposta que lhe foi encaminhada,
o Presidente Médici afirmou:

de Setembro, às margens do Ipí
.ranga, com ai bravura, o arro�bo e

a paixão que eram a marca-de sua

personalidade, proclamou livre esta
Terra. �eus, compatriotas. Os restos
mortais. de Dom Pedro, o nosso pri
meiro. Imperador, de agora em

diante repousarão; para sempre no

solo. ,bras�leiro que .êle tão extre-
i
rnamente amou; no seio desta Na.

I

ção livre, soberana e altiva, que êle

sempre considerou a sua Pátria.:

-, Brasileiros. Não posso escon
der minha emoção. Fala "por si
mesmo êste fato que nenhuma elo

quência poderia superar. No ano

em que celebraremos o 1509 ano de
nossa Independência regressara ao

Brasil o corpo daquele que em 7Caminhão com farinha
.

Um, pesado caminhão Mercedes-
-Benz perdeu os contrôles quando
subia a rua' Aracy Vaz Callado, no

Estreito, abalroando uma casa,
com todo o seu peso, acrescido das
13 toneladas de farinha que trans
portava. O motorista não teve al-

,ternativas elos ocupantes da casa

escaparam ilesos, pois estavam na

cozinha quando o veículo invadiu a

sala. (última página). Projeto da" nova' ponte
já está quase pronto

lira. casa do lugar
,------------------------�----------------�-----------------------------------------------------------

Transportes'
reivindicam
aumento 1

(Pá,gina 3) ,

I Economistas
.

comemoram
J

hoje seuAdia
(Página 9)

I Blumenau:
Câmara ouve
testemunhas'

Por outro lado, será publicado
nos próximos dias no Diário Oficial
do Estado o' decreto do Governador
Colombo Salles que cria uma comis-

'1/ .

são para a construção da nova ponte.

O projeto definitivo da nova

ponte está ;pràticamente concluído.
\

A, informação foi prestada pelo Sr.
/ '

César Amin, Secretário dos Trans-
portes ,'e Obras, acrescentando que,
atualmente o projeto está em fase
de detalhamento técnico.

O Sr. Cesar Amin confirmou que'

\ a concorrência pública para a cons-

truçâo da nova ligação ilha-Contia
nente deverá ser realizada no final
de novembro.
,

(Última Página)

Carnaval: pode voltar" ,à . ::BIi� Jisc
. .�. .... -.,

. .. :' .., ,:obtem bons
Avenlda·� Mauro 'Ramos resultados

Brasil' ,'ganha:·-med:alhas
de,' ouro no' basqu'ete

'� carnaval/ de Florianópolis pode
rá retornar à Avenida Mauro tRa�

I "
.

,

mos .. ,0 assunto foi debatido ontem
-à tard�, entre o Diretor, de Turis
mo e.' Comunicações da Prefeitura

.� Municipal, e os representantes das

�. Escolas de 'Samba e '�Grahdes , So
i .ciedades � Ca'rnavillescas:'

� ';: O .s-. Airton Oliveira entende
;:' ';"�he :�a 'Avenida� Mauro Ramos são

"

'oferecidas' melhores condições para
as exibições das entidades carna-

,

I .... "

A Operação fiscal que está sen-

do efetuada na 1� região, compreen

'dendo a Ca'pital, e 'municípios vizi

nhos, cOl1tinua, apresentando . bons I

, resultados.

•

'

-rÓ, ,
I

O Brasil conqUlStOU na noite .de

ontem as duas medalhas de ouro no

basquete dos Jogos Panamericanos
- I '

de Cáli, ao vencer ó selecionado
cubano de 63 a 62 - masculino ..:_,
e 66 a 62 - feminino. Apesar de

" estar perdendo por sete' pontos ao

terminar
I

o primeiro tempo" o' Bra
sil não demonstrou desânimo e pro
curou superar a boa técnica dos

advel:sários, passando pàra \ uma vi·
rada sensacional quando marcoU 45

I

...

'a 44. A entrada de Adilson foi

providencial, dando mais agressivi
dade. aos 'brasileiros que souberam
manter-se à frente no marcador,
chegando a 63 x 60., Os cubanos so

freram com., a desclassificação de
sefIs ' melhores ' atlatas, acontecendo
também: com. o Brasil, excluídos com

cinco faltas., Após as vitórias os

atletas e, torcedores eomemoraram

;àg co�quista$'. '

,

I

valescas, além. de oferecer amplas
possibilidades de assistência, com a

construção 'de arquibancadas é dis

ciplinação dos locais de,' acomoda- '

ções..
Outro tema que' vem preocupan- -:

ci� a, Díretur ,:é o I Festival da ,Ilha
de Santa Catarina, marcado.' 'para "o

perí0do de 28 a 31 de outubro hés-
'

t:a capital; com a
.

participação d�
compositores, catarinenses,' pafanàen ...

'

ses e gaucllos.

,.A informação foi prestado pelo, •
. \ r

:Diretor de Fiscalização da Secreta-
.ria 'da- Fazenda acrescentando que,•

1 � .\ �
•

,

em' seguida, serão' 1
:

deflagrados
bíit1' ,nas 8�, 10� na regiões fiscais
do' �tado..

Fôgo' Simbólico
.

chega
,

t

hoje· � Florianópolis j
o Fogo Simbólico da Pátria che·,

gará às 19h30m de hoje ,a' Floria-,

nÓpolis, ,sÉmd� recebido' por \altas
autoridades em frente à Catedral
Metropolitana.

d<.!s Fôrças Armadas até à Catedral

MetropoÍitana. Na ocasião falará o
,r

vereador Waldemar da Silva Filho,
designado pela Câmara dos Verea·
dores.

Durante o domingo. o Fogo ,Sim.;
bólico permane:cerá 'na' pira aJ."111ada
no mesmo local da recepção, e' lia'

'

, segunda-feira pera �anhã, rumará!
para o SÚl <lo Estad0. .

' �,
, j

� , I /

o representante do Prefeito Mu

nicipal receberá o. facho na divisa
com o muruclplO de Biguaçu, de
onde será transportado por atletas

Batista leva,
relatório

M"'d·"
·

e lCl_
de viilfÍenr::··· ..

:' Govêrno
I' I

.....
e 'Sudesul

a
�f1illZe "çonvênios totalizando Cr$

2.260.000,00 foram, 'assinados ontem
entre () Govê;rri� do Éstado e a Su- I

desul, 'em cerimônia, ,presidida pelo
G9vermldor Colombo Salles.

O Sup.erintendente' da Súdesul
, �,

Sr. ,Paulo Melro, dedarou que 'os
\

convênios consubstanciam. a inte�

gração entre o PCD e ,o Plano de

D�senvolvime:n.to da Região Sul.
(Última página).

A Comlssã,b Executiva Nacional da
,

'

Ar�na tomou conhecimento de al-

guns, tópicos do relatório que' o

presidente do partido, deputado Ba
tista Ranlol:l, apresental''á ao Presi·
dente Médici, sôbre sua recente vi-

,I'
, ,

sita a 11 diretórios regionais da re·

gião norte-nordeste, na qual ficQu:
evidenciado ,"o distanciamento./ en�,'

"

tre governadores' e dirigentes :par. , ':

't'd"" \
! ano� .' " �,

\.

r'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um destes- carrinhos-de-mão, outro dia, entrou grade adentro de um Opala
estaoíonado na Felipe Schmídt, nossa principal rua I.

ramento da passeata do Doze, an- \te-ontem". Nada, apenas comentam

isto. 'o que realmente aconteceu foi!' I'
um foguete, louco e desnorteado, que
atingiu a perna do baterista f do

Band-Show, ferindo-o levemente. O �
negócio foi solucionado com a apli- I:
cação de um "band-aid". E a festa I

continuou, animada como deveria ser,

Não é todo dia que se comemora o ,

Dormindo e caindo
'Um amigo que andou' pelo Rio se�

mana passada foi ver tudo que e

show. Amou a. Elizeth no Canec�o
curtiu com Bethânia no Teatro da

Praia e, quando saiu do show do Ba

den Powell estava desapontado. É
I

•

que, na sua última noite resolveu Ir

a boate Dr'ink, no Leme, ver o tal

violonista. Depois de muita lenga

lenga aparece' Baden: violão em

punho. bêbado e acabado. Toca urna

música, duas, três. quatro, na quin
ta. não consegue terminar: cai e�
profundo sono qespencando, conse

quentemente. da banqueta e ferindo

um dos braços. Teve, então, que se

.

retirar do palco debaixo de uma tre

menda vaia.

É isto o que está acontecendo l!-as
grandes cídades: o cara faz o nome

através do talento e, mais ·do que tu

do, do público. Em seguida despre
za. êste mesmo público. desconside

rando-o e gozando-o. Para depois re

clamar que o povo não vai assistí

lo, que é preciso fazer campanha de

concientização teatral. e por aí.

Só .espero que e�<;e tipo de descon

siderac;ão não venha povoar a cuca

de nossos artistas, justamente agora
j "

que' se est.á tentando fazer alguma
de nôvo nas nossas artes.

Terremotos
De hora-em-hora' acontecem ....,'rer

cladeiros terremotos aqui debaixo da

.lêll'1ela d'O ESTADO, na Conselheh'o

Mafra. É que os delicados caminhões

.
d'l, Prefeitura - e outros, também �

]JRssam silenciosos, quase mudos, a

pouca velocidade... Se.rá? Uma Ica
-

,}. ravana de carroças do tempo de Im

pério não faria tanto barulho e cha

quaJho. E não importa. se é de noite

ou de dia. O nçgócio é agitar pr'á
vfíleÍ-, danando-se quem morar por

verto. O -problema é dêle, quem

n13udOH . morar numa rua do Centro

da ddade... Fica a reclamação à

consider.açiã o de quem se considerar

responsável.

Literária
"O Retôrn-o" são escritos de Osmar

Pisani que estã,o sendo submetidos a

apreciacão de uma comissão literá
I ri.a da UPSC, parn, um:.q,1 fl1tura pl1hli.-
.cnç50.

Plásticas

início de um centenário.

I Omitidos
Foram omitidos (juro que foi êr

TO de revisão) dois nomes na. rela-
'

cão dos membros da. Diretoria do Do

ze que ontem tomou posse: o do Di- .

reter do Departamento' Jurídico, João

Ribeiro Neto, e o do Diretor da Se

de Balneária. Raulino (popular Loló)
Rosa.

Veterinária
Depois, quand,o falam que Blume.;.

nau é uma cidade com m,ais recursos
I

que -Floliíanópolis, nós, muito bair- 't

.ristas, ficamos grilados. Mas vejam:
Vira, Pedrosa (quem não conp.ece?) I

teve que' ir à Capital Econômica do

Estado para hospitalizar sua cachor
rinha Joana Jalette. É que, segundo
os entendidos do reino animal, Flo
rianÓ'polis não possui um único ve�

I

terinário reconiendável.

Ah, Joana continua passando mal
estando à morte.

, Eslu.fa
A Nova Sauna está anunciando quo! !

acabou de instalar uma modernís
sima. estufa à vapol', o quer dizeI
mais possibilidades de emagrecimen

f to. A Sauna é de propriedade de Va1- I

dir Mendes e fica na ,rua Martinho Gal Ilado, 3. Urn detalhe: terças e quintas
são dias' reservados para mulheres
Segundas. quartas, sextas' e sábados,
para os homens.

,

Ao Delran

I

Tenho feito UIl)S - pedidos ao Diretor
do DETRAN e, até .agora, nada. Ou
o homem não me lê ou faz questão I

de ignorar os problemas do trânsito f
florianopolitano. Mas n'ão faz mal e

aí, mais uma· solicitação: é Ipor de
mais ul'g'ente a presença de

/

guardas
'

,
nas 'proximidades dos colégios da ci
dade, onde criancas' andam sozin.has _c. :

-

I
e carros passa,m em alta velocidade.
Outra: uma leitora pede um guarda :
na esquina da Praça Getúlio Vargas
com a rua Almirante Alvim. Ali há,
tambf>ln, 1l11lito 1TIovlmpnto f"stllflan-

./ tn.

Ism,ênia Coaracy e-S'tá expondo em

Joinville" no Departamento de Cu]�

tura eh, Cidade.
Os tapeceiros baia.nos, Kennedy c

Rennt, 't'staJ'úo na Galeria . Açn-Açll,
de Rlmnenaui até 1). dia 20.

o DEATUR concluiu, juntamente
Casa' da Cultura

Blumenau é sempre a primeira a

ter as coisas. Agora, estão anuncian- l +
,

Ido a construc;ão de uma Casa da
Oultura com projeto de Horácio Bor� .,

ges, às margens do Ribeir5,o Gm'cia
e 89. lado da Pl·efeitura.
Esta Casa me faz lembrar � nos-' f

so Palácio da Gultura 'que seria. er·
guido no terreno onde era a antiga,
Assembléia e o Palácio da Justiça -

que foi destruído para tal constru- I

C;ão. Lá, sygundo a idéia, haveria uma;
Biblioteca (a atual está uma droga)

. ,

uma cinemateca (metade da cidade I
nunca ouviu falar em tal neaócio) I

(":> , I
um Museu de Arte Moderna (o acêrvo

'

do' atual está em pr'ateleira) outro
Histórico e. enfim. uma série de
coisas realínente importantes para a

. cultura, não só de Florianópolis, mas

de Santa Catarina.

.

corn técnicos do BDE. a a.ná.lise 'Ore"
Uminal" dos pedidos de financiamen
to para a cOl1struc;ão _ com prazo.
máximo de entrega em oito meses

- çle tl'inta e três hotéIS. motéis e

�imilares em Santa 'Catari.na. Dêsses
, dois motéis são pa-ra Florianópolis'\

um em Canasvieiras e outro na Joa-

quina.

, Análise
,

\

Na proxnna. semana a analise se-

rá' Jevada para a apreciação do Pre-
I •

sidel'lte da"EM13RATUR, no Rio, p'elo
Seeretário de Govêrno, Victor Sasse,
e pelo Diretor do DEATUR, Antônio
Pereira Oliveira.

ang e .

'''Sangue. muito s.a.ngue no ence!r-

.....

A Câmara Municipal de

Itajaí aprovou o convênio

de mútua cooperação pro

posto pela Secretaria da

Saúde à: Prefeitura daquê
lc município, 'P�o'Piciador
da ampÚação dós atendi

mentos em Centros' de Saú

de e no: Hospital 'e Mater

nidade Marieta Konder Bor

nhausen, : com a criação de

serviços ambulatoriais para

os casos sociais e um plan
tão' p.ermanente na unida

de "eme;rgência, que terá

24 horas diárias, inclusive

sábados e domingos.

Por outro lado, o Sr. Jor

ge Kotzias, diretor da Coor

denação
.

de . Saúde Púhlica,
informou 'ter .mantido enten

dimentos com a Divtsão Na

cional da Lepra, ficando

acertada uma jornada de

atualização em leprologia, a

realizar-se em Florianópo
lis nos dias 17, 18 e 19 de

setembro. Participarão do

conclave médicos-chefes dos

Distritos Sanitários do Es

tado e se obedecerá aos tó

picos oriundos' da' Divisão

Nacional da Ledra, sob: a

coordenação do Dasp: etio

patogenia, clínica,' diagnós
tico, terapêutica, diagnóstí
co, diferencial, epidemiolo
gia e contrôle, educação sa

nitária em programas anti

lepróticos.

o In·la
,

êlos come'morativos:
DE

finaDe·a,
. I

,acuária;.-rfl -=-- .... . '"

Jornal---ao
Trabalh
fala da IR

o "Jornal do Trabalho",
órgão. oficial da Revista do

Trabalho, editado no' Rio
Grande do Sul, vai publicar
uma edição especial come

morativa da inauguração
da BR-'101 e todas ak ol:!ras
do Govêrno Federal no sul
do país.

Na· tarde de ontem esti
veram em visita o O ESTA
DO OS diretores do órgão,
"

CeI. José Rodrigues da Sil-
I .

va, Jornalistas Freitas Cy-
priano e Francisco Vargas,
informando que a próxima
edição

.

conta com o apoio
das Prefeituras de Santa Ca
tarina .

O ".Jornal do Trabalho"
é distribuido gratuitamente'
nas '.escolas, tepartÚ;ões pú
blicas, comércio e indústria
e procura destacai" os 'aspec
tos do desenv{)lvimento sul

brasileiro.

A Ernprêsa Brasileíra elos

Correios e 'I'clégraíos con

firmou a emissão superior
de 2 milhões de selos. co

memorativos ao centenário
do faledmento de Anita

G�tibaldi, que se tnlTIcor
rerá no próximo dia 30. In

formou o Sr. Aloísio Her

melino Ribeiro que, aten

dendo sugestão de um fi

latelista laguncnse, consul
tou à direção central da

emprêsa sôbre a possibili
dade do lançamento de um

sêlo em homenagens ao

evento. A sugestão foi aca

tada e o sêlo, no valor de
vinte centavos terá' a efígie
de Anita Garibaldi em es

tampa de corpo inteiro por·
tando uma espingarda ao

lado de um cavalo.

- Falando a O ESTADO

ontem, o Diretor Regional
da EBCT anunciou que pre

,

o Deputado Celso. Ramos

Filho, da Arena, que presi
de a comissão especial par-:
lamentar incumbida de pro
mover campanha em favor

da- instalação de uma refi
naria de netróleo em Santa

Catarín, informou ontem

que aquele órgão deliberou

se a vistar inicialmente com

o Governador Colombo Sal

les, possivelmente nesta se

mana, antes de tomar suas

..
' -., -

..

tende lançar o sôlo de Aní
tê! Garibaldi, em Laguna,
na sede local totalmente
restaurada. Para tanto foram
determinadas medidas para
a conclusão das obras que

prosseguem em ritmo ace

lerado. Diversas autorida
eles e filatelistas. confirma
ram presença no ato de lan

çamento dos sêlos alusivos
à passagem dd centenário
da morte ele Anita Gari

baldi.
INCOERENCIA

Enquanto a Emprêsa Bra
sileira dos Correios .e Telé

grafos emite selos em ho

menagem à Anita Garibal

di, o Prefeito Saul Ulysséa
Baião, de Laguna, sancio
nou a Lei 14771, de'. 4. de

agôsto de 1971, alterando
a denominação da praça.
pública e dando outras pro
vidências, A praça até essa

data lera chamada Anit'a'

deliberações. Adiantou que
entre as providências a sé:

rem tomadas após a audíên
cia com o Governador figu
ra o desencadeamento de
uma movimentação junto,
às Associações de classe,
do comércio (:. da indústria,

no sentido ('{e -reunír f!.
maior fôrça reivindicatória

possível em favor daquele
empreendimento. Após esta

fase serão então iniciadas

Governador do Lions vai
. visitar Clubes do.Distrito

.:..... ,r-t

ar·a per :01· â
a na As e b é-a

, . ',.

A Governadoria Õ'J D�
trito L-lO com sed.e em Flo

rianópolis comunica às Au

toridades Leonísticas locais,
que o Governador da Enti

dade, Sr. Francisco_ Evali�
gelista visitará os Clubes

do Distrito obedecendo ao

seguinte roteiro: Mês d:e

agôsto: hoje, visita à La

guna; ámanhã, Tubarão

Centro; dias 18, 'Blumenau

Centro, 19 _' Timbó, 20

,

Ibirama, 21 -. Joinville

Centro, 23 _ Florianópolis,
Trindade, 24 - Criciúma

Centro, 25 - Araranguá,
26 - Turvo, 27 _ Sombrio
e 28 _' Jacinto Machado.

Campos Novos·, 22 Ca

pinzal, 23 � Piratuba, 24
_ Concórdia, 25 -. lta, 26

_. Seara e 29 - Blumenau

Sul. Mês de Novembro:
dias 4 _ Cticiúma' Sul, 5

SiderópoliS, 6. -. Iça
ra, 9 - Joinyi1le: Sul, �O
- FloriafippoliS: ,Estreito,
U - Lages, Corteia Pinto,
16 - Chapeeó, 17 _. Mara·
vilha, 18 - São Miguel do

.

Orleã-es, 23 - Urussan� Oeste, '19 - Dionísio 'Cer-

g�! 26 Florianópolis queira, 20 _:. XaIlX�rê, 22

Norte, 27 _ Palhoça e 28 -. Joaçaba, 2S"� 'Videiroá,
- Barra Velha. Mês de Se- 24 - Caçatior, 25 . .::...... -Santa

tembro: dias· 10 - Tijucas, Cecília, 26.' -: ·é.uritiba, 2.7
11 - Brusque, 14 - FIo- - Lages, Prince� da Ser-

Francisco do Sul, 17 - Pi-\ .� ra, 28 -. SãÔoJoa�ui1n,·e 29

çarras, 20 - Lages, 21. - _;l Bom Retirp..·

Mês de Outubro: mas 1Ç
- Florianópolis Centro, 5
- Joinville Norte, 6 .-
Jara'guá do Sul, 7 - Coru

pá, - 8 São Bento do Sul,
9 - Canoinhas, 12 _ São

João Batista, 13 - Itajaí,
. Sul, 14 - Presidente Getú

lio, 15 - Ituporanga, 16 -

l'�lió, 20 _ Tubarão Sul,
21 - Braço dO' Norte, 22

/

. \ Domingo

g

I.

às IrJ·horas

a
.,

I

Garibaldi e o nôvo disposi
tivo legal de ordem' govet�,
namental passou a' deno
miná-la Praç. R•.pÍlblic.

.

Juliana.

Estabelece. ainda' a Ieí
I \

municipal que seja afixa-
da na base .do monumento
de Anita' Garibaldi -erigido
na "Praça 'Ítdpública' >Ju:
liana" uma placa de 'bron
ze contendo dos vereadores
"dos heróicos farroupilhas
e do intrépido .1agünense
que comandou a' �.scuna 'im

perial catarinense. Fi�a'l
mente, em" seu artigo 3Ç 'a

'Lei 14/71 '. 'determina ;�, que.
'�desta, mesma' placa,

.

em
formato' de' um, livro .aber
to, na outra página, conste,
.0 nome dos '21' heróis vo

lu�tários:, i�hlheAses,' ql�ê
partícipararn da Guerra do

Paraguai;' embarcando "para·
o teatro' da' guerra. no' .

dia.
25-03-1865".

.' . .. .

.

o Banco 'Regio:tial de De.
,

senvolvimento. -do Extremo
Sul, através. d� Delegada
de Santa Catarina, partici.
pou da Feira de' ReprOdu.
tores Suínos, de Turvo, fi,
nanciando 109 animais de

puro pedigrée. das ra�as

Duroc, Landrace .e Wessex,
O rápido processo de COn

tratação; utilizado pela
agência do BRÚ:€' instalada
nas dopendências'' da feira,
permitiu aos' agricultores
deslocar Of/ aA;i�ais .

para

suas fazendas, imediata.
mente após a seleção.

O estqbele�imento, que
foi o .único a, participar da
mostra. na qualidade de' fi

.

tI.anciador,' deverá partid.·

par. de novos. empreendi
mentos, permitindo num

trabalho conjunto com a

Secretaria da Agricultura,
Acaresc e Frisulca, aumen,

tar consideràvelmente a

produtividade � do rebanho
suinícola das regiões ater,

I

dídas.

I •

P,racinhas
ie se têlli

" bene,fíeio
os contactos com as auto

ridades ligadas ao .setor. A

comissão, além do Sr: Celso
Ramos Filho, é integrada
pelos Deputados Adhemar

.0 Governador . Colombo

Salles, em audiência com o '

Secretário da Justiça, pro·
fessor Geraldo Gama Sal·

les, assinou lei deterrninan

do a inclusão nas disposi
ções e prerrogativas esta

belecidas nos artigos 8 e

12 da Lei n. 4.523,. de. 13

de outubro de' 1970, da Sec

ção de Itajaí e das demais

secções catarinenses da

Associação d9� Veteranos

da Fôrça Expedicionária
Brasileira,. entidade civil

com sede e fÕ�o na cidade
do RIo d� Jane�ro.

, • 'fI ,i-

Garcia Filho, Henrique Có�
dova, Evald� Amaral, ·B�
nedito Teréziô de. Carvalho
e Vilmar Ortig�r� (Arena)
e Dejandir Dalpasquale,
Ivan Rodrigues e Nelson

'I'ófanó (MDB).

A lei firmada pelo 'Chefe
do Executivo visa, princi·
palmente, declarar de uti·

lidad,e pública. aquela en·

tidade, bem. como subven·

cioná-Ia. •.

foram assinadas, tornando
Na oportunidade, outras leis

de utilidade pública o Cír· I

cu10 OperáriO' "de Itajaí, a

autorização para aquisição
de um aparelào de Raio-X
'marca Siemens, destinado ao

Hospital Santo Antônio de

Blumenau, e outra permis'
são ao Hos'pital São José
de JoiRville' para obter um

conJunto frefuológico *,

l'

mens.
, >

-
.'

.: �
°I ,

, _.
�

_"
\

v cultura canal 6· flprianõpolis · santa catarina
,

, .

, ,
I' •.
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•

o Chefe da 16a. CSM e

Cmt da Gu Mil Flortanópo
lis,SC Coronel FranClSC,Q

Janone Neto, comurnca que "

.

se encontram .abertas :as

írrscricões para o Exame de

seleção �,Escolaj de"Cadetes
do Exército.

. ,

O,S interessados deverão
, I � • ....

;dirigir-s� � 5a. Serão, da
...

• 4.:j

16a. QSM' nas ieguintes
con.4��ões� ter mêno'g de 19

fones :de idade. e pOSSUJr Q'
(r. "..," (..1

Gijrso gi1;ta�l(�l /\ofnpleto ou'

equiyalent�.
'

. .

Crianç�. é
lema de

-

concurso

IBlumenau (Sucursal)
- A Associação Brasileira

,
de Odontologia-Regiorial de

Blumenau promoverá, du

rante a Semana da Criança,
um concurso de composição
ou de trabalhos montado

sôbre o tema "A Criança e

Seus Dentes",
Poderão participar .alu-

nos das quatro séries do

Primário, deyendo os tra

balhos serem feitos em fô

lJ.Ías de papel almaço, pau

tado, manuscrito, com 2Q a

30 linhas de conteúdo, de

cada Estabelecimento, a

Diretora selecionará a me

lhor composiçã o de, cada

nível, num' total de' quatro
que serão entregues à

ABO até o dia 15 de 'se tem-
\

bro quando haverá a sele-

ção dos 'três primeiros de
cada nível 'ÀS três melho

res composições seleciona-

"das pela Comissão _Especial
da ABP "Caberão prêmios,
como brinquedos, jogos, co

"lecões e livros, entregues
durante a Semana da Crian

ça em 10<."31 determinado.
Por outro lado, paralelo

ao concurso de composição
ou de trabalho montado, a

ABO realizará uma Campa
nha de Higiene Oral nos

grupos que participarem da

iniciativa, através de filmes,
,,"slides", e palestras, bem

como através. da Impl'ensa
falada, escrita e televJsio

nàda de Blumenau

I )

rao

,
.

o reajuste no preço das

passagens intermunicipais
-em relação às Unhas inte-

. ,
'\

restadUqlS e, a próxima rei-

víndícacão do Sindicato dás

Emprêsas de -li;.'ãnsportes
Coletivos de Santa Catari-

,

.na.: A informação foi anun-

r
dada a O ESTADO pelo
presidente da entidade que

das Emprêsas de Transpor
tes Coietivos de Santa Ca-

o
.

.
' .' .

.

uer rea US. ar a�s.sa em ln ermunlci· a
'lo b '> � (

,

Concurso
de Cadete:
.ins.cJição

interestadua1s são as mes-
t •••

mas das :lnter-mUUJielpals,
afirmando que, 'não há mo,

t.vos para' a chvergência
dos índices de

tarina há cinco anos, o Sr.'
IVQ Líberato tem se preo

cupado com as reivindica

ções da classe e conclama
as 25 emprêsas xainda não
filiadas ao, sindicato para

, congrega., ai classe patrormí,
IS1'.• Iyô Liberato, acresceu
tand� que um I rnemerlál.
'será encaminhado ao COl1-'

selho Interrríirfísterial de

Preços
'

.

participarem dêle. Revelou
que -das J50 emprêsas �X)S

tentes no Estado apenas 35

participam da- entidade. '"

;,

tam

que
vai
nos preços passagens

aum-ento
, '

•

e
\��rf:D ". autorizad9
�l'$'

"

'.os
do

�

I

O Fundo de Desenvolvi..
mento do Està'do' de Santa
Catarina Fundesc

aprovou: resolução que am-
A I

plia o programa específico
para financIamento "de bar

COS de pescá a estabeleci-
'mentos industriais sediados
.ern Santa �atanna:

,

Collares
vai ,'hoje
Joinville,

ind ustriais,
correlaelO

as (lo

cesso um ofício do

Ministro do' Trabalho,
Barata,' :ratlflcal/;do a sus-

...

pensão daquêles -direitos.
\, .

�onslderando procedente
a denúncia, uma, Comissão
Proeessan te terá o prazo de

90 dias para fazer

expedir

,A Delegacia Regional
\

Emprêsa dos Correios

Telégrafos constatou

não é boa .a réceptividade
da Agência Postal Móvel,'
lancada há urna semana

tendo (em vista a faJta de (

divulgação do 'itinerário do
veículo nas ioealidades do

-mtenor da Ilha. A ínfor

mação foi prestada a O ES

TADO pelo Diretor :Regia-'
nal, Sr Aloísio Hermelino

�

Ribeiro, . acrescentando que
<

\

o serviço torna-se mais di

fícil pela

meira semana de ativida

des. 'a Agência -Pestal Mó�

vel efetuou entrega de 400

correspondênc as, enquanto
que as postagens não atin

giram o número de 20 car

tas. Finalizou .dízendn acre
ditar que a dinâmica e a

receptividade da unidade

móvel de correspondências
atingirá tôda a sua pleni
tude a medida em que a

população fôr tomando

CIência da Importância e da

funCIOnalidade do SIstema

o Sr. Aloísio

-da

emprêsa, que percorre to

do o interior da Ilha rea-
'" ,

lizando entrega de corr,es-

pOÍldê�cias e colhendo aS recentemente
na CapItal.

implantado
correspondências

, -

Num balanço
)

enviadas.
da. pri-

,

,

Malriz em Florianópolis
"

\

Rua Francisco Tolenlino. 32--

clliaçâo e JUlgam'en1:0 em

sã,nta Catarina, RIO "Gi'ande
1

do Sul e São Paulo.

'Em Santa Catanpa, o

projeto estabelece - que se

rão ampliadas as jur isdi
ções. das Juntas de ConCI

liação de Flortanópolis,
Chapecó, \ Itajai, Concórdia,
Criciúma," Tuba:rão e Lages.
No Estado do Rio Grande

do Sul, o, projeto governa
mental determina que as

Juntas de São Leopoldo,

Lagoado, Montenegro e

Santa' Rosa terão suas ju
risdições estendidas a no

"VOS municípios enquanto
.que Taquari passará a Jun

ta de São Jerônimo para

Montenegro. Finalmente,
em São Paulo está prevista
a transferência do municí-

f

I "pw' de S:umare da jurisdl-
ção da Junta de Campinas
para a Junta de Americana.

telefones 2534 e.2535
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, '

Assunto em P,ul�
COQW ,I unho I! Julho são muitos próximos de Agôsto,

�u espero qll� mesmo as p'�SSO�lS d� má. 'memória se lern

brem, nestes primei ros dias de �gôstc>;, do IqUr aconteceu há

menos de um: mês atrás.

.:.. -' . .Nov(�m�nl�, estamos diante de um gu�dl'o,de movirnen
tos diários relativamente fracos e de cotações em geral frou-

".
J

., ."
.

•

xas.ou mesmo em declínio. E o que e.preciso e que seevi-
.• '. f -,

te 'que, 'nesta fase. .se cometam os mesmos êrros que foram

cometidos na época a que nos, estamos referindo . . Nessa
-

ocasiao, LIma larga percentagem dos investidores neófitos

assustou-se' com aquêle fenômeno nôvo - o, de uma Bôlsa

em baixa - e, assustados, começaram ii vender as suas po-
,

sições "a qualquer preço, muitos dêles realizando prejuízos
de "maior ou menor porte.

Pouco depois, êsses investidores vitam,' com desgos]o,

que o Mercado - depois de ter atingido' a um piso - acusa-
,

'

va uma reação francamente positiva, ao' longo da qual os

, movimentos diários cresceram de nôvo e os papéis voltaram
, .

" ,

" .. J,

a- se apresentar em alta, e alta bastante considerável.
- ': 'Olhando a coisa retrospectivamente, é claro que êsses

I

prejuízos seriam francamente evitáveis se os investidores ti-

vesses conseguido manter a cabeça fria e agir com serenida-
, , ,

ue. No caso em que, com calma. esperassem a reação do
,

�ia;·��i'(_lo. 'poderiam, ler prudentemente saído de posição -

�e" tÔsse' o coso -\ cni condições bem mais 'favoráveis,
"

.

E. diante da repetição do fenô,meno, é claro q�e se 1m-

'o

põ'� a repetição do c.onselho que, nesta. altura, só pode ser
,

,

um único: ---:- ,QLlcm nâo estiver précisando de �inheiro para

tirar o pai da rôrca, fique quieto, não "enda. Mesmo que

estéja convencid6. de que algum de seus papéis deve ser li

qlliJado, mesmo que tertha a convicção de que é preciso

vende.r êsses papéis, não o faça agora, Espere a inevitável

rt:::fão do �ercaLlo e, aí sim. com sereo'idade, ajuste as po-

sições "·de sua Ca rteira. F�ses como est� não são para se
'

�énder. nem mesmo lOS papéis quê devam teoricamente sér
\

vendidos.
"

Eu não �éi qUilndo o Banco do Brasil é ,o BN B vão, con·
r -

vocar as suas AGE. Más sei ,quê isto não pode tardar mui-
.} '. ,:,

.

to. como sei que, -, nessa' ocasião - um fortt vénto de

otimismo púcorrérá ,o MerCado. Sei, ainda; 'e por demons�
, I

traçõ6$ claríssim'às anr�rióres. qué o:, M�i-cado reage natu-

r�l é -'expontanbJ?6ntt, tõdas, as vêzés em' que o� prêços
dOSr' b,;ns papéis chegam a, CÚto's nívéis mínimos qut, no,

��u e(l;t�ndimentó. Já estão 's'endo' 'ati,ngidos. ,

, Se' tudo isto é vêrdade - 6 cotl1 éerteza. o' � - porque I.

'iear afcibadinlio '� s�lir taz�ndo bDbagém ?
'

A mêlhor coisa
.

a st fazer. nestas horas. é ésque�ér 'à �ôlsa. Ti rar as pilhas,
, '. �

,

.

d.o ni.Jinho "b ri nco dê caf\dang'o", no '1 Llal oas fasés dé eu-
\ . � .:. '! I

. '

,:.
.

::ôr'í� 'se acornpanha à pr��ão tiüputo, iii mi�luto, ê' gllárd�-lo.
• .1.1'

',A ("�tiI;ada· d.as pilhas ,�; é�s�néhd, p��� q,;.te �las n�o sulfaté�
� ',� tádio lt:iqL,tê 'inutiLi�ado', para' quando. daqui q. 'P�USOi no-

. '/as '<;llta� o tGlrnarem, l)écéssár,jos -::' Em I:esumo" cuidar, dé ,

,

'A! i ,;h c�'isa (cólêção dé sêlos, de fig1urinhas .. ou hf,;o quê

�:êfà) e não fica'r se tor-tuhUido com as 'evoluções de um. Mér· .

',cada qllt, r:é�sas altur.às, ?Ó" iotbr�gsá. 'btlsicamênt� aos pro

iisii;n�ii' b aoS quê; tbndó dinhbU'o vivo flá mãd. quetéI11
l) ••

,
I

" "." •

I

aprovtitar! para comprar' bo'ns pupei� b:fri!ltos,
",'

"
-

\'
'

,

,
'

' ,

" :: ',O 'importante e �'ã,o'afobar� ,É lénlb'hlr-�·'qLlê êi aio-
� •

t
. {; r" t \ \1 -'.

bad6 conlt' quente �"p<�ss�' rnil.
'

Eh :s�i qu6 os "Ú�çnicos:'
; .

. '. ,� �

.

{ 't '
. ; � r:. , .

;
I:

d.«(Mtrcadó' ,estão liestê: tndmento dize,rido ccíisa� douttas e
. _" • " \' J�". I i :. : i, -;,' . � ! . -

-

b�m ,d.iI'�l'entts dest�l's., ,Çôisas gut s'ider;am os b9b9€aS qu-!
,; I'" •

, ,;: ,
�. _' ;. • .' �\

"

: j
y

-.
'

•

':" ',.

adoram .tórnlt,tlas e conceitos. (ilosófico�,. .Mas, o �.ue jnte�

re�a:,; Ou o qü�' d6ve :iBtêrt�slll: Ia 'q:u�m', (!,tU<1 no 'M�;cado, '�
�'al1har: diohéÚ'o qúán'(lü' possível, e, não Pe�dê-lOt ! qu'ando
�

,
'-

"

' ',I'·" . ." '"
" .. ..

I�ão: fÔ,f:: ,posslVe I ,"
. t. ' p�í r�i ;'S(O'I m�Js ;�cohst,lhos sã& )).oh�,

_ ,�", ,; 'I,t-,� "'! .. " '. ':.j, . ,�, f- i· ,,:: ", t jI .{",

éombt·bvadi:lhl�í.íte�!, Por:' umá -tr�jé'[ófia já ;bastprite 'Iong,!-
"

"' ) '..,' � \ •

'_'II- •

f
li L".3. • '., i ;.' I .', ,.;.

• ,I

Jt ,boútçoiselhos�
,

�Ó.m0� � pod6 Çlt$�tar, Ihtiitci,,-g6ntt, "por áH
:
; ;

r;;,: r;,\" ,:;t;." ��, 'L;,Ma�tÚ;i�o, C,ibolares" ,:",':, �
�t ", 4 1 �rl' , .

, ;A";'\ , ':.�::,', . !�::�.. 1,: ': �� -":,:r : : \ :J

, l, '" 'i: ,'o. t, .:;'" l"
� " � •.' )',

� • j'" L' ./
. f: '�. 'i: ..::; _

f

I. ,.' ,. :.,'�
, , i', " .

.. .� :\
, �.'

"/- I, ":,' i r

.
"

�
. �' �

Menor son�gação fai
r e d u z i r i m PDS tô

"
"

o êxito 00 Govêrno no sentido de diminuir a so

nega,ção p'ode provocar a
--

redução da carga, tributária

;i'ncici.en,te ,nas indústrias. afi11nou o cqnselheiro da

l<'iega,,':S��' HéÍio 'de Al�n�ida Brum.
'

Segundo' o 8,r. Héli� Brum, que' também represen

ta, o setol: de pápéis' na I Convenção Naciomil: da In:

dústria diversos- 'estudos têm, sido encaminhados aO
,

" ,

GovÚI'no, revelando q1.l.e a. atlf�.l çarga tributária est� .

onerando o' produto final" o que se reflete nqs índi-
o I.. ,

.

ces de custo de vida:'
Acredita o con.senheiro da FH�ga que, uma da.s

possíveis soluções do problêma também seria a me

lhora dos: serviços 'públicos, o que possibilitalia' ll1U,�
redução dos dl'7ficits c' eonsequentemente � dimih".(.ü�,
,ção das "tax;as 'bib�táiias..

DtSSé q Sr. Hélio Brum que nOs 'encontros entre.
etnpre��rio�;, � lctutohdades nota-se, PQr parte do Go

,rerno;' a viabilidade da iniciativ?. Acha, no entanto.

que jf.Í' é, hora d'e ,haver uma unificação do empresa-
ria.dd' c()m o Govêl'no ,paia se," reduzir a atual ,carga
tl'ibutMia. \.

LÁTICINIOS \

Á 'indústria çl� laticínios da Guam,lbara cteséjà. ser'
incluída entre 'as' que contam com facilidades e.,. !:e
novar' o' equipament0. a' fim" de melhorar os níveis, de

proclutiyida:de. segund;ü' declarou o pr�sidente do
-

sin
dicato do, setor, Sr. Augusto Queirós da Fonseca Ma
chado.

I
'

Disse que O\Jtro gl�ande obstáculd ao maior desen-'

volvitnento qa indústria de lati�ínios é a, e�e\rada cm'

ga tributária. incidente sôbú seus :produtos. ° que rJ-
duz o cOhSUTno. , ,

o�t.'i:(l., �'ei,rjndica,ção do setor é o est�'6elechrento
de pr�\�os ni:ais curtos para a depreciação contábil elo
ativo ri:-to. 'a fim I de peráütir sua capitalização com

lllGl1 }'(:lb' 6ilu:':>' fiscais ll.a.s réu; alia(;Oeb.
'

Ftorianópclls. é o centro politico,
admirristeativu 'e cultural do Estado,
em 'desenfreado desenvolvimento,
cum problemas sérios decorrentes de

seu abrupto crescimento. Há pouco
menos de uma década a cidade era

acanhada e por SU:lS ruelas r ainda
t I·t .

iti
'

ransr avam os IH'um ,lVOS carros-de-

cavalo. Suas necessidades se circuns
creviam pràtícarnente a manutenção
de \ serviços ,essenciais, ao recolhi
mento do lixo e ao calçamento ,

t: de
meia-dúzia .de ruas. Hoje a Cidade

chega a surpreender os Iorasteíros
que por aqui aparecem, com certa as

siduidade. Num curto espaço de tem

po o centro urbano se transforma, ,a"

cidade se espraia, os bairros se su

per-popularizam. Apesar disso, a re

ceita municipal permanece tão modes

ta; quanto a dos tempos ela, Florianó
polis romântica, e bucólica, imagem
que .Já não correspon,de a realidade
atuàlt.
Para atender a tôdas as nccessida,-

I

fies de uma cidade onde o índice de
constrUf��ão eivil é superior ao das
principais cidades industriais do Es
tado reunidas, as fontes de arreca-

dação deveriam ser superla('h'ltmcnte
prõdigas em recursos com os quais
promover O' progresso e a medrança
munícipsas,

,

Poucos tem sabido reconhecer o es

,forço de desenvolvimento e o imen

surável elenco de dífícutdades enfren
das pelo Prefeito Ari Oliveira na, lu

ta' cotidiana de manter os serviços
à altura das necessidades da. comu

nidade rlorianopoltana, sé, o Govêrno

do Estado encontra sérios obstácu
los para, armar o seu esquema finan

cetro, capaz de financiar um ambi

cioso projeto como o PCD, debateu
do-se no esfôrço de liberar créditos

vultosos, muito mais graves são os
,

(��ices que se antepõem as metas da

,1\I11:nicipalidade, cuja capacidade de

endividamente é evidentemente ir

I!J�:'ória ,em comparação CODl as pos

sihilidad,es do 'Estado.
A dCiiipeito de tôdas as dificulda-=

dcs c de tôdas as limitacões fillall-
,

,.
o'

r cciras da, Prefeitura, a co,munidade
tem senti(lo a, vontade e a apliCa.ção'
dO' Prefeito que procura encontr:,al,
no tra,baUtO' a mágica alquimia de

proporc�()na.r meios efica,zes e ca:pa-

\
'

zes de levar ao setor públieo, o P!�O
grosso notável que a iniciativa pri
vada experimenta,

.
.

---

Compreendendo o' sério problema
da carênca de recursos, não se po
derá deixar

\

de reconhecer na admi-
'

nístração do Sr. 'Ati Oliveira. um dig
nírícante exemplo de 'honestidade e'

. .de superação de ratôres irresistível
mente antagônicos. Apesar

\

de tudo,
o Preí'eíto marca a, sua administra

ção com expressivas obras assisten

ciais construídas no interior da Ilha,
entre postos nlédico-odontológicos e

novos estabelecimentos de ensino
-'

para rêde municipal. Saúde e Edu
cacão compõem o binômio 'altnlistl!-

I
� ,

camente exercitado pela' a.dm:inistra-
çã,o municipal, que tem. ainda, � seu

crédítn algumai� obras de elevado
custo e de ousada execução, com.o a

desapropriação de um lote, de resi

dencias. 'abrindo espaço pàra. que
uma rua centI�al pudesse dar me1hor
vasã,o ao tráfeg,o sempre crescente. O
alargamento da rua Tenente Silveira
é obra somente inferior ao esfôrço
ele desenvolvimento do Prefeito Ati
Oliveira "

�\

o � municip:io e a educacão
/

o Município de Florianóplis sem -

'

pto teve em plano de prioridade o

problema da educação. Quem per-
cOl'ré o interior da Ilha se capacita
de que, na verdade.) d ensino vem

constituindo, através de và1'ias ges
tões administrativas, preocupação
muito es-pecial, evidenciada nesses es

tabelecimentos - desde a simples es

cola isolada 'até rnodernos grupos �s
coJarE?s - pa,ra incfemento da ins

trução primária. Nem' falta a
.

êsse.

/' expressivo sistema de instrução pú
blic� municipal o cuidado com á,s
boas normas pedagógicas e a sele

çuo do' professorado.
".I,

"I,

Pres�ntementé, a
I mesmà polít�cà

.norteia, as atividades admini,straUvas
dÇ> Prefeito Ary. Oliveira" que por sua

vez está c01,1stniíndo diversos da

queles, educaúdá,rios. situando-os
".

t::mto em sedes de distrito, como nas

zonas pr ,priamente rurais do Muni

cípio d�' Florianópolis. E um dêsses,
agora const111idos, é o Grupo Esco

lar., ela Armação. o'bedecendo a prE}-
'ceitos téonicos-pedagógicos, ad�anta-
cios.

'

.
'

,,.�inda. bem. pois, que assim se tra,
balha pelo bem estar e pela formq_-

'.
'

, ,

,ào mental das populações infantis
do inter'ior ilhéu, int�grando-as nas

esperanças de melhor futuro e nas

aspiraçÕes gera.is' de desenvolvimento.
E não se diga que, por tratar-se de'

empreenqirnentos menos, próximos
do centr'O urbano da Capital, percam
em significação sDcial e mater:ial. Ao

contráriÇ>, tanto mais avultam em

sentido. ;'moral e prático quanto .mais

,se dirigem ao serviço das populações
do intehor, onde, o pl�oblema do en

sino também não deve 'se.r�' descura
do, dacl,o o esp�ntoso índice demo

gráfico, {que se veth. acusando pelo
"

: ereschuento'; 'das pbpulações 'infantis,
"

O Prefeito j;_'r'y' q'liveira
:
anda a�e:Ú,a-,

dameilte, nésse aspecto" de seu dina'"
ri1istn�" 'en� .funçã�, do ,govêrno ,rnu

...11icipal. ,

/ ' .

,\..
"

J

E para àc�ntuar a ilnportância ides-
sas atenções voltadas pa�a o, inte
rior do Município de, Florianópolis
nada sera, màis ex'pressivo do que a

agbra anuncliada ,pi"esença;' d6! -Minis
tro da' Edlltação 'e' Cultura" n� sole
nidade dá, iI1auguração do novo Gru,-

, ! ,
'

.-

po Escc;>lar da Armàção, maréada para
os úLttr:lo;s

/

dias' do mês de 'sete�bto
vindou-rü.' O ,Ministro ,�J��baS ' ,Pas-

''', ,o\"
I' 'I �_'I ,_

" � .

"

'.�
.

sarinho associará, então, à finalidade
de, participar do 1° Seminá.rio Inter

n,aeional de Ad:mirusti'ação' Universi
tária, .a de presidÚ' o ato inaugural
do, nôvo estabelecimento' de ensino

municipal no Sul da Ilha de Santa
Catfllrina. Isso foi o que as assessôres

daquele titular' co'municaram, em Íl.o

me ,do Ministro, ao �refeito de Flo

rianópoLis e que terá, naturalmente,
gratíssima tepetçussão .

Não pode debmr ,de, representar
muito de estímulos e 'aplausos aO pre
feito do Município da Capital cata�
rinense ,essa resolução do' Minisd�o
Jarbas I:'ass�rinho,. que irá ,até' a.cluê- ,

.

le �ecanto iihé� para ,dongtatulai"-se,
presente, com a popul�ção local. ,É
que ° esfÔrço a.plicado, pelos Podê
reg Públicos à: integl'açao' SO�i�l dos
habitantes de �onas rurais seÍ'á sem

pre mer��ódo,· visando ao" forta.leci
m!3l)tó da, tmid�de espiritual do Br:;t-,
sil., E à escola, sem dúvida, compete,
'nes?e seritido, ftmção muito eridênte
e: mesmo décisiva.'

"

O' P�efeito' o sabe' e hão se dei:"
xa

'

atrásá� ,na t�.refa'que assítri, lh�
sqlicíta, 't6dàs as energias' de 'seu:' ca
ráter" tÔ,das ,as fôrças de se,Ú'espírito I

e
I todo' o ,se4 �patriotismo,.; "

'Gustavo Ne.�es ';
I ,

"j •

,

J

o homem, ,n)'ols,fel1z' dO:,lDundo
'./

\

IPa,ra ,aumentar a inconfo11uidade
,

para conseg1.l.1r algo, sem saber que,
dos infelizes, o honiem mais feIlz do

,

I
ao mesmo tempo, eram essencial

mundo é realmente feliz. Aquela an- / nlente felizes. E quando conseguiram
tiga fábula segundo a qual a felici- não suportaram o sucesso e tudo o

dade' é um sentimento ou um estado que ,êle acan�eta; assim, o que deve
de espírito somente perceptível em ria trazer ,felicidade trpuxe infelici

presença de wn violento contraste ou dade. É, preciso uma habilidade es
que ela exi�te 'em determinados e bre- pecial para manejar as coisas que
ves lnomentos encontra no homem trazem felicidade. Felicidade pode
,mais feliz do mundo wua cabal con- ser o mod� como você se qoloca

f
testação. emocl,onalmente. àbv;ianwnte, é, al-

-

O homem mais feliz do mtmdo é go de que temos pouco contrôle. Su-

norte-ainel'1canO, tem'. 44 anos, já to- ponho que tenha relação com o' mo-

mau drogas, foi despedú.lo de tun em- do que fomos criados. Eu pOderia
pl'êgo porque pediu um 'aumento de ter tudo o que tenho e, no entanto,
5 (\iolé1.l'es e é essencialmente pOlíga:" ser Ulêll infeliz. Sou grato por ter boa
mo. ,Vive e trabalha numa inansão saúde e poder deliciar-me com 'o su

de 48 qua rtos. doze «ozinheiros, de- cesso",
zenas de .s�cretárias; sua cama .é re-'
donda é o'banheiro copia uma sau

na romana, onde êle aperta um bo-
. tão e cOÍneça a chover. Na mansão
há uma piscin� climatizada, cujas la.
terais possu�m janelas de vidro dan-
,do p'a,l',a, LUll ·living. E comwu encon

trar em companhia do home� mais
feliz dQ mundo um time de 30 mulp,e-
1'es, escolhido ,entre jovens de 18 a'
20 anos da mais radiosa beleza. Pa
ra seus deslocamentos, tem um avião
a jato com capacidade para 50 pes
soas, dois àpar,tamentos completos,
cinema., 'bar, e boàte.

O, homem ma,is feliz do mundo foi
,entrevi.stado por um homem perfei -

'

tamente infeliz e deu resposta� �umi
nOS:1S. Por exerl1plô:

"Há pesoS'oas que lutaram anos

I

o homenl mais feliz do mundo dei
xou' ele usar d;:ogas porque "essa não
é uma,r maneira de viver uma VJda
longa, cheia,,- divertida". ,Falando sô
bre êsse peliodo da sua vida, repe
liu a prop,psta dê que tivesse tido o

que os psic�ri.alist�s cham�riam de
"or�se de identidade" - assim evi-

,
'

denciando sua, preocupação em n�o
complicar o que é simples:

/

- "Não sei se pode1;ià ser descri
to· como uma crise. Eu estava ,quei
ma,ndo a vela pelas duas �xtremida�

I

des:' trabalhando muito e me divel'-
tindo em demasia. COlnecei a dele

gar mais pod�res. Comprei um avi.ão,
fiz o, shaw de televisão que tenho até
hoje, tudo com o óbjetivo e�pecífico
de sair tun pouco desta casa, de vol-

tar a ter, boa ,fDrma física. Tenho

unia 'saúde excepcional e, tão boa
'

constituição que costwnava trabalhar
.

30, 32 ho.ras: segUidas. Depois dor
:mia dez ou doze horas, acordava e

voltava' a trapalhar novam�nte. E'

não ficava doentel Eu não parei por- I

que o nlédico 'mandou. Parei porque
pensei e disse a qüm mesmo: espe
re, um pouco rapaz, tudo é tão bom,

, , '

vamos ver se nos lnantemos assim o

lnaior tempo po�sível". Claro que.
quando resolvemo's os maÍores ptoble
lUas da nossa vida, os menores f..eIlJ,

pre nos call;S,am ir�ita.ção. Ma�P eu
sei quanta sorte eu tenho. Eu não
trocaria de lugar com, ninguélll no

mundo".

SObre mulheres, o homem mais
feliz do mundo é, 'digamos assim,
realista: "Creio que a agitação sexual
seja natul"aI. Qualquer tentativa de
controlá-la será condicionamento cui
turaI. Não acredito que o homem se'-

I ja moriógamo por natureza. E a hu
manidade idem. Pode-se oriar urna\

sociedade ond� homem e mulher se-
jam monógamos. Mas já ,temos visto
isto e sabemos que não' dá. certo ... "
O homem mais fe'uz do �undo cha

nia-se Hugh Marston, Reffner' e é' 'o
pr?pri�tário da revista "Playboy" e
do imenso complexo industriál que a
cerca,

Eu só fico desconfiado ,por �m
deta.lhe: Hugh Heffner tem como be
bida predileta bourbon com Coca-Co�
la. Ora, direis .. ,

IPaulo da Cosia Ramos

/

"" Agenda economica
(

R1lJDE li'ERROVIÁRJA TEM CRtDrro no EXIl\f&,AN}{
I. : _

.

A Rêde Rerroviária Federal (RFFSA) recebeu, -em
t

' • .' I

Washington, um cré,dito da ordem de U$ 17 milhões (Cr$ 91,7'
milhões) para aquisição de parte de 80, lo�mo�rva.s -diesel qller

'

serão construídas no Brasil.

O, Bane:o' de Export�ç.ão e Importação (Eximbank) cpnc,e�
deu US$ 7,6 milhões (Cr$ 41, milhões). Um grupo, de bancos
particulares, encabeçado pelo Manufacturers Trust, de Nova

el Iorque, vai adiantar os outros US$ 9,'4 milhões (Cr$ 50,7 mi�
lhões), Essa quantia cobre as necessidades de divisas para as

máquinas que serão adquiridas à General Electric, cuja sub

sidiária brasileira efetuará a montagem.
As locomotivas serão usadas para o transporte de miné.

.

rio de ferro do Estado de Minas Gerais para o Terminal Ide

Sepetiba, da Minerações Brasileiras Reunidas (MBR). O Exim.

bank 'garantirá, além disso, o financiamento de instalações da
. , ) ,

subsidiária brasileira da General Electric, estimado em U�$
2,5 milhões (Cr$ 13,5 milhões).

TRANSPORTE AAAEO

Respeitado o limite de um têrço da oferta global do carn.

po doméstico. a que está sujeita de ac5rdo com a política
aeronáutica do país, a Varig vem registrando acentuado cres

cimento no tráfego de suas linhas internas.

No p'rimeiro semest5e de 1971, quando .foram transporta.
dos 504 053 passageiros, êsse ,crescimento alcançou 19,7%
�m relação à igual período do -ano anterior, cujo total foi de

421 037 'passageiros.
, Relativamente, ao transporte de carga, o aume'nto foi da

ordem'�de ,25,5%� registrando-se os seguintes números: .. ,.

39 523 000 toneladas/km, no 'primeiro semest;e' dêste ano,:.
31 483 000 no mesmo período d� 1970. Também no tráfego
internacional as marcaS

_
foram e�pressivas, mostrando a ex·

pansão e o progressô da emprêsa. Naquele setor. alnda no

primeiro semestre de 1971, registrou-se um movime.hto de

233 855 passageiros, ou seja, mais 12% ,do que em 1970,
quaJido, no mesmo' período. foram transportados 208 840 pas·

sageiros. Na parte de carga, o aumento foi' dC1 f54 155 000
"

toneladas/ k.m para 173 170 000 toneladas/km, equívalente, a
,12,3%.

NOVA DIRETORIA
Em solenidade realizada na he�a, foram empossados os

novos' dirigentes do' Sil,1dicato da Ino.�stfia, de ,Material Plásti·
co do Estado .da: Guahabara. A nova diretoriq.: ficou asf(m'
constitu,ída: presiderlte - José Mário, de Oliveira R�mos; 1 Q

vice-presidente - A�berto Nasser Admji; 7-9, vice-presidente
- Teotônio Flávio. Miguez de Melo; 19 secretário _' Guilhér

me Monteiro; 29·' stcretário -::-"' Luís Maçhadó de Sá; 1 <? tesau-,

(

, I
1

f

(

(

, ,

reiro - Moisés Palantnick; 29 tesourêiro -,' 'Max Pljiskin;
membros do Cons61ho' Fiscal: Valdemar Bdmbtmatti, 'Alexan- '

dre Antônio Direne e Tuffy Nicolau Habib. Delegados repre-
, ). '.

seÍ1tantes juilto à 'Flega; Jose l1ário de Olívéira Ralilos t Val-

den�ar 13ombonatti.

MAIOR PRODUÇÃO DE 'AÇO
Á .usina de Volta R.edo.ada, ao produzir, no período de

}anóiro a ,j ulho 'dêsté, ânQ, 9o_8 062 ton�ladas de lingotes de I

aço, su�rou 'a, marca obtid�' êrii igual 'Período do ano passado �l'

em 7;4%, uma vez que houve um ,acréscimo de 62 572 ton�.
liqas. Aunientos' também foram. observados �a prorluç�o de

coquê com 433 546t (mais' 2,5%), de· gusa, com \ 636 50�t
(mais 4,i%), e ,s�nfef, com 492 612t

!

(mais 3,5%).
O total dé 'laminadOs ascendeu a 638 107 tonelada.,;

s

, I
f

com

urna diferença para màis dê 67 300 tori�iadas sôbrt o volume'

r�gi�trad�, do . �m� 'passado. HOLl�e, port,an;tÇ>, �créscimo
�

na

oJertp.. dp làminaclos para a: indústria brasileira de transfot-,

mação da ordem �de � 1,8%.
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BNH PODERÁ ÀUMENTÁR PRAZO DE
. I.: ,. � :',' t

,flNANCIAMENTO' E 'REDUZIR JUROS
,: ).:'. '

1 ,; " �" '. I

� • '

' A 'redução, q'as ,�.a�âS dé juros' nos financia,melÚDS' e o

ãu�ento do < pr.;l.ti) d�/ empr6stiino � para", habitaçãó "!Serão pro·,j
1 : ,I ".' j' ,. , -'

vàYélmeil,te as, du<,ls ,�o<iificaçqes básicas cio Sistema Finan.-
"

' . , . '.,' .

ceir;o, ��" Jfabit-àç�o" conforme admiÜram eIÍlpr�sári<Ys de crê·

diM., imó;biliário.
"

':':<, f' ,', " , ' ,

� ,,' ;
I; . ,.

. • .':... ; f
I 1\.'. ': , /

, Entendem quç "a,' déCisão da' Caixa Econômica F�déúil de

r�dulit jurps; n,�� ,fina�ciameIÚos ,a < in�óv�is
'

t0fÍ1ou
'

,irrevtfsí-
,

", ',' , ", c.
"

.

" '

,

" " I

vél ii. eXtensão, dessà 'meçlida" ào", COll]unto�do Sistema.
.,

.f!' . I
'j: ;' . ;'* .

.

I
, •

• ,/ �: '. , .� �

�.. s
.

E

Q

. i.

r.
i'

DEFtN(ÇÃO;l ",", --;
i;., ;' '< ;

: :; ,4
,

'", •.

'i;; r � ; t /, .� ; -

.I' :: •. � .

l' ,
.

,

'

.' _
.'

. I
t .

f-

Os empresários' de crédito imobiliá.rio" elllbora conside·
rem naturais revisões· no Sistema Financeiro da Habitação,
observam que o aumento' de prazo terá que ser, foito em tais
I '

,

- bases, de modo a não desencorajar investimentos no setor.

Já se admite conceder ao mutuário (adquirente de ,imóveis) .,)
um prazo de carência de seis meses por exemplo, a fim de que

./

êle :tenha um período de folga para os pequenos reparos ne-

cessários à ocupação de tôda habitasão nova.,

...
" ,

CORREÇÃO
L
G
t;
L,

\
dNos estudos de reavaliação do Sistemá, Financeiro, �

Ha�itação o que se discute em I;elação ao mecanis$o da 'cor.:

rcção monetária são os seus aspectos operacionais. 'Observa
se 'que. com a ins'tituição do )lano de Equivalên�ia Sajarial,
existe uma clistorção. Ou seja, dois p�drões de correção moné-

, tária. Um para reajuste do saldo dev�dor trimestralmente co01

base na ,variação da Unióade Padrão de Capital, (UPC). cujo
valor é igpal ao, de uma Obdgação Reajustável dv Tesouro
Nacional.

O outro padrão é o de reajuste das prestações mensais
cum bas�' no percentual de variação d0 saláriç r'tlínimó.' Já
há sugestões no sentido de que mutuário tenha opção de eS

colha; da épo,ca de reajuste da prestação ql,Je seria'coincid�n
te 'com a época de celebração do acôrdo coletivo do trabalho.

,
,
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REUNI�O

A dil:etoIia do Ballc.o Nacional, da Habitação se reúne, hoje,
(sob a presidêIlc,ia do Sr. Rllbens Costa. Admite-se que o enca�

minhámento de so�úções para redllção de taxas de juros nOs

financiamentos a imóveis venha, ainda que pl�eliminaITIlente,
ser examinado.

O presidente do Sindicato da Indústria', da Construç&o
Civil, engenheiro ,Haroldo Graça Couto. disse ontem ter re

cebido com satisfação a declaração do superintendente da

COPEG, Sr. Hugo Accorsi,
t
de que a CO�EG �ão pretende

reduzir suas atividades. Em recente palestr� na FIEGA, o Sr.

Hugo Accorsi disse que' a política de maximizar a açã((-So
que·
pOis

n

,(;
c

,Banco Ide Investimentos _' Bancopeg - não si�nificava
� Companhia de Crédito Imobiliário será preju,dicada�
cohtimlurá operando normalmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No .dia 13, exatamente às 10,25 da noite, o Conse
lheiro João Alfredo, transmitia ao Dr. Francisco José
da Rocha, Presidente da Província, a seguinte circular-

,

-telegráfica: _ "Já � lei do Estado, cOQP-a 9 votos na

Câmara e, 5 no Senado, a Resolução que extingue a

escravídão no Brasil. r

Entusiásticas manifestações à
Princeza Imperial Regente Dona Isabel. A cidade em

festa" . Na nossa cidade, porém, à Egrégia Câmara
Municipal, presidida pelo inesquecível Coronel Eliseu
Guilherme da Silva, - fraternal amigo de meu pai e
de meus, tios, com quem ainda tive a 'fortuna de con

viver, na juventude, quando liderou a bancada, éatari
nense na Câmara Federal, '110 segundo govêrno Hercílio
Luz - abolira, a escravidão no município, dias antes, a

25 de março.
\

IV'
Renafo 8arbosi

,

ICAllAf, J1)LHO DE' 197) - Na tarde de 10, de'
maio de 1888, o . "Conservador", jornal que, sob a

direção ele Ferreira Braga, editado nas oficinas de

propriedade de dona Júlia Viegas das Oliveiras, a rua
do, Príncipe, 63, conseguira sensacional furo de repor-

, \ ' ,

tagem. Era a
icópia do 'cabograma que o gerente do

Cabo Submarino, na Côrte, transmitira ao gerente da
I estação do Destêrro: r- "A Assembléia Geral, em

sessão extraordinária, aprovou em 1� discussão à 1
hora e 25 'minutos o projeto de extinção do elemento
servil". Espalhou-se, corno mancha de azeite sôbre
água, a grata notícia. Espoucaram ruidosas manifesta
ções de- alegria partidas de diferentes pontos da cidade.
Da porta do Telégrafo Submarino subiram girândolas

I

de foguetes, repetidas em vários setores urbanos. A
Grã-Bretanha vitoriana,' pela sua niíssão diplomática
f: pelos expressivos elementos de 'que dispunha, no

/nosSO mundo .empresaríal, jamais faltou ao Brasil, nas

vicissitudes superadas pela campanha abolicionista. As

repartições públicas
_

se embandeiraram". como por
. encanto. A Companhia Dramática de Clemente Silva,
no Teatro�Isabel" hoje Álvaro de .Carvalho, conseguiu
casa repleta. '

I

.-0-0-0-0-

DESTERRO E- O "CLUBE DOZE"
-

, , ,

----,

)

as )penas veementes e vibrantes, de Fernando Caldeira...

Cruz e Souza, Virgílio Varzea,' Araujo Figueiredo,
Santos 'Lostada, Horácio Nunes Pires, Luiz Pacifico
das 'Neves, José Artur Boiteux, Fausto e <Septímío
W,erner, D. Delminda Silveira e' outros expoentes de,

, tão ativa geração intelectual.

-()-()-()-.:O-
O sr. Francisco José da' Rocha, Presidente da

Província, - Q dõ� Rochinha, como era chamado,
pelo minguado tipo físico, apanhara uma gripe tremenda
(naquele tempo se chamava constipação) e não arredara
pé do Hotel Aurora,. onde então residia, muito agasa
lhado, e às voltas com sinapismos e escalda-pés. Tran..

sitavam, 'porém" pelo Doze, aquecendo-se com generosas'
doses' de cognac Napoleon e de vermute' ilustres,

I .',

membros do govêrno: - o dr. José .Ferreira de Melo,
chefe de polícia; o sr. José, da Silva ;Ramos Junior,
inspétor-geral da Tesouraria; o cônego Eloi de

Medeiros, diretor da Instrução Pública;' o engenheiro
Urbano Coelho de Gouveia, diretor de Obras P4blicas;
o Oficial de Marinha, Joaquim Vieira

.

de Aguiar,,

,

comandante da Fortaleza de Santa Cruz; o sr. Joaquim
Firmo de Olrveira, secretário do Govêrno Provincial;
Eliseu Guilherme, presidente da Câmara Municipal do
Destêrro; e -mais Francisco Rirmo. de Oliveira, Virgílio
José Vilela e Manoel José de Oliveira, espécie de
public-relaticns da, situação.

-O-O-O-():-
Na tarde e na noite de 13 de maio passaram e, /

bebericaram "muito no. Doze, revezando-se, figuras
respeitabilíssimas, \ eletrizadas pelos acontecimentos,
coíno Germano Wendhausen, Manoel Bittencourt, dr.
José Henrique de Paiva, Cruz e Souza, José Joaquim
Lopes Junior, Horácio Nunes Pires, Lidio Barbosa,
Fernando Caldeira, Francisco Margarida, Martinho
Callado, Ricardo Barbosa, Eliseu Guilherme, Augusto
Lopes, Horácio de Carvalho,' Eduardo Nu� Pires.
Carlos Guilherme Schmidt, Firmino Teotônio da Costa,
dr. Henrique de Almeida Valga, Bernardino Varela,
Manoel Moreira da Silva, Alfredo Teotônio da Costa,

,

C01U o verbo mordente, um sorriso ,por vêzes es-

bocado e ,UTIl olhar sempre' agudo, átento, Alexandre

Orlowski ,'no:; fala, de seu amor por Buenos Aíres e

pelo R�o de Jàneiro das tradições de hlll1lor e rico fa- \

bulado, descrevE) um precioso lustre _ Art Nouveau,
fala 'de uni quadl�o de Van Qongen (uma dama beben-I
do chá), diante, da qual poderia esgotar dias e, dias em

contemplação embeve�ida.
,

.
,

I
Mas sobretudo Qrlowski nos fala de piano�. Dos

pianos que' tocou. Pianos humanos 90mo criaturas
'com amores e ma�ias. 'E do P�ano entidade cujo des
tino vem sendo de aperfeiçoar-se, aperfeiçor é re

gistrar o homem em seu caminho em busca da beleza
Em mais de duzentos 'anos de história êsse insttu,mento .

,asswniu as formas e a personalidade de seu tempo
, sem perde-se:' aTa circular, ora piano' lira, ou depuradó
,piano Chopiniano, sempre ,próximo do homem,' con-,
fi'dente .

E evocações lásticas de objetos e cidades são to-
/

•

Em sess_ão realizada a 5 de agosto, o Tribunal de,
Contas do Estado, sob a Presidência do'Conselheiro Nelson
de Abrêu, examinou 264 processos. Estiveram presentes

, 1 , ,

os Conselheiros Milton J�sé 'Cherem, ' Vice-Presid?nt�,
Vicente João Schneider, Leopoldo Olavo Ehg, Nereu
Cori'êa de Souza, e o Auditor Convocado Doutor'Raul

, ,

Schaefer. Presente, também,' o· Procurador Geral da
,

Fazenda, Doutor Wilson Abraham.
'

Os expedientes 'examinados, ,(oram os seguintes:
EMPENHOS SIMPLES

, 1) Isolados: I _ Julgados legais, -, Júlio Dias de.
Queiroz.

2) Coietivos: Julados legais na forma da instrução
Rois n9s ,_, SF: 2784, 3184, 3008,' 3143, 3047, 2759, 2826,
3181, 1900, 1778. DEATUR: 2755, 1487. SCC: 1193/. SF:
5004. PG: 2837, 5275. SE: 5065, 5066., DECC: 1260. CET:

645, 2006. SS: 4978, 5086, 5067, 5080. DEE: 3195, !l9?,
2820,.481, 1951, 291.

.

EMPENHOS POR ADIANTAMENTO
)

I

Respoppsáveis: I - Julgados legais Pr�feituras
Municippais de: Lages, Mafra, Itaiópolis, São José, São

>tMartinho, Afalanta, Taió (2), Presidente G,etúlio, Dona
��. '

DESPESA ORÇAMENTÁRIA A LIQUIDAR \

Interessados: I - Julgados legais _: Construtora São
Luiz Ltda �, Jane Yara Pereira da' Costa, Wilson Mário
Grott é outros, Construtora São Luiz Ltda. li - Sobres·
tado - Engebras - Eng. Ad111. e Obras.

LICITA'ÇÕES
1-

.

Interessados: Ju.lgados' legais na forma da instrução
Respectivamente, origem, número da licitação, importância, -

ugjudicatáTia' - \. TJ, 1596, Cr$ 4.020,00, Copacábana
.

Móveis Lida. TJ, 1723, Cr$ 5.0'64,60, Frafo's Ind. Gráfica
Ltda. PE, 075, Cr$ 1. 441,44, L. Santos e Cla.

CR�D�,TOS O,R'ÇAM,ENTARIOS � DECRETOS

,\
)
,

'

I

LONDRES (B.N.S.) :_ Ern setembro dêste ano,- o
Govêrno da Suazilândla se defrontará com mna decisão
qUe ,provàvelrriente, a mais impórtante da sqa existên
cia: se executa -/ou não um, plano' no sentido de provi
denciar um abundante abastecimento da água po ,rio

tJU1buluzi o que não deix;� de ser uma proesa colossal.
Mas as compensações, como o melhoramento da agri
CUltura e a criação de uma nova indústria poderiam:
levar a Suazilândia a ingressar no mund� dos' grande
negó'cios. '

'

. 6 Govêrno .de Mbabane já solicitou auxílio à Ad- .

tninistração para o ,Desenvolvimento Ultramarino da
, Gl"ãrBtetanha tendo-se iniciado lll1la extensa pesquisa,
�Ol11 o 'apoio de as�istência técnica especializada.
,.

Uma fil�ma londrina de· engerÍheiros
'

consultores

\Vê!ter1l1'yel', Lagge, Piessold e Uh1man) está uwesti..

-(H\)7+-0-�
Lestada' terrível, dessas' prolongadas chuvas pre

nunciadoras de duras ínvernías, impediu festejássemos,
pelas ruas da cidade,' no dia 13, tão importante acon

tecimento nacional. Só a 28, a chuvada, amaldiçoada
por todos, e que persistia em desmanchar' prazeres,
permitiu nossos festejos. .A peça que o tempo .nos

pregou, em compensação, e para ressalvar responsabi
lidades, foi comunicada, telegraficamente, pelo Presi-

\ dente da Província ao, Egrégio Presidente do Conselho
- de Ministros ..

-0-0-0-0-
,

Nada .obstante, o Doze de Agos)o regorgitava de

gentê, nesses dias, ate alta.madrugada; 'com, os salões
,

iluminados pelos poderosos e moderníssimos bicos
Auler , Galochas ensopadas, eaveurs pingando, guarda
-chuva encharcados,. ealeças aguardando, confraterni
zavam a imprensa abolicionista e a brigada-de-choque
de vitorioso movimento: Francisco Margarida, Diretor
da Regeneração; Marinho Callado e Eduardo Horn, do

Jornal do Commércio; Lopes Junior, da Tribuna

Popular; e Lidio Barbosa, da Evolução, jovem idealista J

C!.' lutador, orador vibrante, jornalista de pulso, desde

.
muito ced� revelado; político federalista, cuja carreira

encerraria"
'

profundamente desencantado, em 1902,'
quando do anehluss, promovido pelo senador Lauro

Mülle�, recusando �á cadeira, na Câmara Federal,
para indicar em seu lugar o fraternal amigo" eo sócio de

escritório Dr.) Henrique de Almeida Valga , Ao lado
.

da experimentada e respeitável �elhice de' Esteves

Junior, o moço abolicionista, .rcprésentaria o Clube

Republicano de Santa Catarina, no último 'Congresso
Republicano, realizado na Côrte,' antes da queda do

Império, onde; nas Comissões e' em plenário, assumiu
destacada atuação, muito mais tarde ressaltada,. no
necrológio que lhe foi feito, no 'Senado da República,
pelo senador paulista Francisco Glicério, antigo chefe

, "

do Partido Republicano Federal, e, em Santa Catarina,
pelos. meus inesquecíveis mestres José Artur Boiteux
e Henrique Fontes. As folhas do Destêrro acolheram

--'----'------

Alexandre Orlowski
madas por um frêmito cristalino:
,-' Gostaria de viver em Londres, cidade de pers-

pectiva hurnaníssimas .com sua devoção da hierarquia
que não pode deixar de ,me atrair como artis,ta. Os

. inglêses são pudorosos e sábios, levaram o Savoir-vi

vre até os últimos limites.

Florianópolis, Alexandre Orlowski visitou pela prí - ,

meira vez há, vinte e cinco anos. /'

- Para um concêrto na s_ede do' antigo Clube Do

ze naquela �poca, a cidade já impressionav.a pela se

gurança ,de um gôsto musical mtúto apurad�, Apre':'
sentei então um .programa tido como difícil,' mas a

platéia soube recebê-lo com a descontratação e atenta

sensibiliqade de conhecedores. Desde então amo es-
,

I '

ta cidade de cujas belezas, na sua totalidade, o pes-
soal nativo' não tem sequeI" qons/ciê1iilcia;

Chegam amigos �- admiradores. Sempre espiri-
tuoso o artista conduz a conversaç.ão paTa um tema
f�vorito, a arte culinária;

Interessados: Julgados legais na forma I!!a 1.11strução
SEF-26-7-71/455 e 456. 28-6-71/462.' 'Sobrestado

sr�IQ-07-7l/290. '

_

'"

EXERCrCIOS FINDOS-
Interessados: I - Julgados legais - Jade Saturnino -

Vieira Magalhães, Hugo Miguel Sulsbach. II - Reiterada
a diligência _' Haroldo Silva.
CONTRATOS

LOCAÇÃO DE PRÉDIO

,
Interessados: Julgqdos legais na forma. da. ii1strução

I _- Wilson :tVI. Grot, Danüil Mómali, Guerino Talló, Lauro
E
.. Negendank, I Maria' prener, Onorina Santos Martins,

Sônia Rabello Eliás.
EMPRE ITADA,

, In�eressados: Julgados legais nla forma' da instrução
, _- Terval Ltda., Arécio Avila dos Santos.
CONTRATO DE SERVI'ÇOS

Interessados: 'Julgado legal n,a fo'�"ma
-

da ipstrução
-, Jane Yara IPereira da Costa.
VE�IFICA'ÇÃO DE RESPONSAB'ILiDADE

Responsáveis: I _ Autorizada a baixa de responsa
bilidade - Vol�na Pivato, Bráulio Escobar Filho, Nabol'

Ferreir: . II _ Apel1�ados aos respectivos pro�e,ssps de
prestaçoes de contas - Ailton de B'arros Airton CarpesJ ( , ,

Aleixo Delagiustina, 'Augusto Nilton de Souza, Acioli
\

Bento Pereira, Adelino Carlín Schuks, Agenor K. Varella,
Arquimeq,es V. D'Ávila, Airton N. Cesarl Arlindo Canta
relli, João Aderson Flores, Paulo B. de Oliveira, Zulamar
Paula Fernandes, Alvaro 'F. Luz,

-

Aldo J. ,Nunes, Ana
Maria Dias, Ana Pires Gomes, Aldo S. Flores, Antônio
''l'eixeir<,l Pinto, Antenor dos Santo,s, José Alberto Livra
mento Abreu, A1'110 Hering, José H. Laurindo, José
Antônio da Silva, Armando C.. Bulos, Nilton Aparecido
da Cunha, NUton Olinge�', José Antônio da Silva, Haroldo

- Duarte Schmidt, Os�aldo P. Martins Paulo Cidade
-

Maria
, 'I ...

'

/

/
- garndo a possibilidade da geração; hidniulica de 'com�
pensação de energia elétrica para uma variedade

.

de

propósitos.
o PROGUAMA DE, ES'l'-UDO DE NOVE lVfÊSES

O estudo, com a duração de nove meses, consisti -
-

rá do exame dos dados geográficos e topográficos exis

tentes, do traba:1h'o dé reconhecimento do, solo:, inspe·
ções aéreas, perf�rações e sondangens à procura de '

,

matérias-primas tais como minério de ferro é asbes�
tos. Ahrangerá o planejamento de reprêsas' e o traçado

, "

de vias de q_cesso a vários locais de .armazenamento
, ,

da água. /

Será necessário recorrer ao a.poio, financeiro inter;
naciomtl para financiar as operações, aspecto', que está
sendo investigado, pela Cooper Brothers, 'uma firma/
londrina de ct,mtadol'es.

,

I
. '" ._. - • .J

,
, "

, '

de Lourdes Medeiros,'Kanuto Koike; Lauri Silva do Herval, '

/ Osvaldino José Baby, Lialian Teresa· Ruthkoslti, Manoel
/ '

Eloi pires, Riscala FadeI, Nilton S. Martins, Fernando

Luiz Heusi, Bernardina O. da Silva, Avelino Clemente

Prando, Avelino Fasquali, Aurora Goulart, Adilson Rosálio

da Silva, Vahnor Holetz. III - peterminada a instaUl"ação
do proce�so de' tomada de coritas _. DiÍson Serafim Alv,es,
Nilton Rosa e Silva, Josefina Dutra Freitas, George· R.
Daux, Haylor Delambre Di1s.

I
PRESTA'CõES DE CONTAS

Resp�nsávéis: I - Julgadas ,�gais na forma da- jns-'

trução _. Prefeitura Municipal de Lages, Igreja N. S.

G. de Joinville, Ivanildo Nunes Albuquerque, Colégio
Normal São �osé Laurentino, Grêmio �tudant:il Machado

de Assis, Sindicato Trabalhadores" Indústrias Instrumentos

Musicais e Brihquedos _' Blumenau, Sociedade de �sis
tência . Hospitalar Osváido ,Cn,J.z, SiÍldicato Trabalhadores

"

na Industria da Extràção cio Carvão - Criciuma, Paróqui� ,

São Pedro - Vargeão,. Geraldo Jacinto, Arli� C. da

Silva, .
Mercides da Rocha Pacheco, C,úria Metropolitana

de Florianópolis, S. E! R. Imperial _ Pouso. Redondo,
S. E, R. Estrêla do Sul, Açãol Social Paroquial da Trin
dade, Instituto de Assistência e Educação São José

, "Aliança", l\'1oadr Noveleto, Sociedad� Recreativa Espor
. Úva Ipii'anga -.Içara, Rafael Strada, Tibúrcio D. E.ibeirão;
Alinor J. �uthes, Pedro A. Hinhelman, CalyY S. Tavares

(2), Fel'llando Olavo S. Thiago, Eloi L. Dadam, Moacir G.
,

\

Thomasi, Pedro Luiz Toaldo, Carlos ,C. Nosse, Luiz A.'

dá Silva, Bernadete I. Lehemayer, Cecília C. Dutra,
Luiz"A. da Silva, Sidney Pacheco, SÜI,ney Mário da Silva,
Rogério 'Farias Lel11�s, Pedro Al Hink;elman, LourençQ

I ,

Faoro, Ação Social Arquidiocesana, Luiz BaldisSera,
Alberto

.

Luiz da Costa, Delamar G. de Amorim, J.osé
.

Roberge, J:osé João da Silva, Harold().. K.' Cabral, Guido

um
,

vacuo
/

o contrôle das: irmdações constitui mn setor de
ina.ior

.

rele-vância a que se têm aplicado as pesquisas.
'rudo aquilo que cÓl1tribuir para ,reduzir a dev?StaQão
resultante dos frequentes ciclones, que assolam a

_

rre

gião da Suazilândia será bem será bem �eito.
"O prinCipal objetiv9, todavia,. é elaborar um sis

terna que mantenha· as partes áridas do país irrigadas
por um constante ,fornecimento de água da· bacia do

rio Umbulu" disse o Sr. D. Piesodld, membro q.a firma
de t1ngenheir.os consulto:v�s. "Ha problabilidade de que
a água tenha de ser desviada do rio Komati para o

N'o:rte.""

DESIGNAÇAO DE UMA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA

EstabelE)cer-se-á uma espécie de autarquia admi

,llistrativa, cujo trabalho cuu�ist:irá da cO�lstrUf'ão da
, y

-/
'

Itaulino e Eduardo Horn, Roberto Trompowsky, dr.

.Luiz Augusto Crespo,"dr. Fe:rn.a,ndo 'Caldeira, dr. Artur.

Ferreira de Melo, VirgmO Varzea, burvaI Modestino
do Livramento, Firmino Duarte. Silva, Fernando
Hac.kradt .Juníor, major Aiop.so o de �buquerque,
Manoel José de Oliveira, • major Pedro Capistrano,
Rodolfo Oliveira, �oel da Silva Guimarães, JOão de

Carvalho Brígido, João Praxedes Marques Aleixo, João
Antônio da Silva, F�rnanqo Wendhapsén, Miguel Inácio
Faraco, José Segui :Junior, João Alcibíades Silveira de
',' I

Souza, Senen Abdon Cameu, Francisco Duarte Silva,
João wendhausen, Jacinto Simas, Adalberto Ribas,
Francisco de .Olíveíra Paiva, major Camilo José de

Souza, Alfredo Carlos Schmidt, André Wendhausen,
José Alves Portilho Bastos, ��moel João da Silva

Milis, Romão dos Passos Machado, Guilherme Kaspers,
Teotônío José de S04Za, Manoel Joaquim da Silveira

Bittencourt, Joviano Silveira de Sousa, Artur 'silveira
de Sousa, Artur Silveira da' Veigà, Rufino de Almeida.
Bastos, José Francisco de' Gouveia', Antônio José

Lisboa, Jo�o da' Silva, Ramos Junior, �anoel ,\itor
Cardoso da Costa,. Santos Lestada, José Caetano da

Silva Pinheiro, =João Luiz de Saldanha' Gondim, Fran-

cisco Carlos Ferreira Regis e muitos outros. ,

-{)-(H)-{)-
A jovem . e festejada poetisa dona Delminda

•

,I �
I •

Silveira representante da mulher catarinense passara, --. ,

pelo clube à tardinha, aproveitando uma estiada. De

todas as'mesas .

e "de grande. número . de pessoas em,

pé ergueram-se cálices de cognac e de, vermute em

sua homenagem. .f\ algazarra era tamanha que a

talentosa moça não conseguiu recitar, COJ;110 era sua

intenção .. '. Demorou-se pouco, agradeceu
.

a homena

gem, molhou 9S lábios, discretamente, em inocente
dedàlsinho de licor de ovo, oferecido por Eliseu Gui

lherme, ,e, muito agasalhada em sua desacatante capa

de betbutíne, se retirou sob a lestada, conduzida à

porta por expressivo' grupo de admiradores e correli

gionários, já meio altQ, e à cabeça pelo braço de João

Alcibíades Silveira' de- So�za.
' .

"

-

'f

--'�J

para tais condições. e, tão bons como os melhores.

Minha visita à. Florianópolis prende-se a razão senti

mental de celebrar nesta ilha o jubileu, vinte cin

co a,pos <le 'méu primeiro çoncêrtQ nesta cidade.

!>esde' 'menino .A,le,�andre encontra na mUSICa

precisamente, no piano a forma perfeita para sua ex

pressão· artística, qÚlmdo Seu pai' postumava executar

peç� de José Mauricio ao prgão.
_ (Hoje Alexandre oflowslU deverá' proferir no aUT

. .

ditório do E,düício d� Diretoiias, sob o patrocínio
do Departamento de Cultura e com entrada franca,
uma palestra sôbre ,liA. História do Piano" con1 pro
Jeções de slides ,por Gilberto Gerlach e ilustração mu

sical.
. Trata-se de uDia programação obrigatória pa

ra o' pÚb,lico Florianopolit�b..
"

,,'.-, .tlP.1 ,concêrtó?
"

Só depende do piano" que' o

,De,partaI1].ento de CUltur� está aguardando. Uln pro-
"grama: Beethoven, Mozart,· Chopin, Debessy, Proof-
fierf.

.

) "

,

j,

Zimermann José B. da Silva, Joaquim G,. dos Santos,.
" '

João :Mélria Oarva,lho, Haroldo K. Cabral, ,ttúolfo Mário

Rabelo, 'Tycho B. ·Fernandes Ntto, S.'�. R. São Pedro,

P�efeitu� 1f�ullicipal de. Morr,o da Fumaça, Pr�fe�tura
M-q,nicipal de -DioníSio CCl"queira , Càrlos Zum� Nosse,
Aquin,o r. da', Silva, Nelson de S. Infeld, Wilson G.

Vieira,. Sindica:to Trábalhàdores Ind de' Carn-es e· Deri-
" ,x.,.'", '

'vadós _. Joaç,�ba, Sindicato Trabalhadores nas Ind. de

Exttação do Carvão - Ciiciuma, Wilmar Pinto de Lemos,
Fernando, L. HeuS1,' Hélio C. Ferreirà, NeIson de S.

Infeld, Leonardó Á. Nun�s, José B. da Silva, Helidoso

Ftanzoi, Ferhando S. Thiago, Carlos Z. 'Nosse (2), Ginásio
Normal João' Gomes da Nóbrega,' Centro Espírita "Fé,
Amor e Caridade", Nilton Gouvêa Lins, Protásio Leal

Filho, Federação de Vela e Motor de Santa Catarina', João
d,e Borba, ,Paróquia .São CarloS Borrofi\eu, LOSIÚ C. da

Silva, Nilson R. Berkenbrock, Npacir ,Novelletto, NiltOll

Manoel de 'Souz�, JOsé, Antônio da Silva, Nilton\ M. de

Souza, Manoel Eloi, pires, Olindina da Silva Faraco" Curlos

Zuma Nosse,.... Francisco d�' Oliveira Filho, Francisco

Borges, 'Altair Guidi, Àlaôr Davina Carvalho, Cristóvão
,

.
� ,

A. Franco, Ação Social. São Bento do 'Sul, Acioli Roo
Pereira, Wilson Guarani Vieira, Nelson �P. Rios, Pedro
N. Prim, Sindicato dos 'l'rabalh.ado�s na Ind. Gráficas
de Blumenau, Irmão Vitor B. Vieira� (2), Alaor D.

,
'

Carvalho, Aciqli, D. Martins, Nelson P. Rios, Prefeitura
Municipal de UruSsanga, Maria de Lourdes. Rosa, Sidney

, , "

Pach�co, lris Lopes da Silva, Escola Apostólica' Sagrado
Coraç$o de Jesus, Francisco . Assis' Cherer, Airton
Nogueir� Oesar, Haroldo P .. Pederneiras (2),. ldalino A�

Cabral, Márcio. C. Schaef'er (2), Nilton M. de Souza,
Cécí'lia ç. Dutra (2), Ayres G.

-

Ferreira de Melo, Fran
cisco, Borges, Clauco Sanches Schefler, WilSon G., Vieira

,

(2)., II - Aútorizada a baixa de responsabilidade _. Olga
B. Pietl'owsk,L �

',-

/ ,I I

I

\

"'-'" 'Que maravilhoso veículo de criação! Selécionar

ingredientes, compôr 'e desfazer um cardápio ideal,
nada lnais'estünulante.

E uma vez criado um prato" introduzir. o deta

lhe picante; o toque inesperado. A cozinha oriental
é de uma riqueza· sinfônica incomparável, mas cçnn
ínfimas delicadezas: o arroz ptpissüno 'que até o

sal pode macular, a pele' de ôvo marmorizada nlll1la

infusão de chá.
,

Na "vitrola coloca-se Beethoven, um quarteto.
I '

Voltalnos ao piano:
'

j

- Existe no Brasil pianos excelentes, ,com apro
vei.tamento sonoro dos melhores estrangeiros. Cer
to

"

apreciador e:x;igente encomendou aos técnicos da

,casa Stenwai em Nova Iorque,. tUl1 piano 'especial
m�nte adaptado às_ condições climáticas da América,
do' Sul, precisamente à cidade do Rio de Janeiro. 9rar
responderam os técnicqs', o senhor) t,em no Brasil,
por exemplo- os pianos. Essenfelder que são perfeitos

Jribunal' de 'Contas

obras de engenbaria. para controlar, a,;r'mazeui{r e dis�

tribtiir a ,água, :do Umbuluzi".

Á equipe do ca:rnpio, dirigida pelo Dr. '0.'1'. E:ctlllOUds, .

'concentrará esforços na terra da nação de suazi.

Esclaeece wn j porta-vós da ODA: "O meio em que
,

se: realiza êsse lev,antamento é wn completo za:zio. Não
há coisa alguma. Ágora, Govêrno suazi empenha-se com,

I determinação' para que haja uma indústria florescen

te' e Um sisoonla agTícoÚl.
'

Co_m aS fu9.ústrias q� cana .de açucarj' da fa:bricação
de cerveja, de mineraç�, algodão" enfardamento e en

la1;apo ,fazendo convergir para a região a., mão-deobra
da vizinha Moçambique, ês.�e cUrso de a,tividade pOde-.

, ' I

ria ser acelerado, como consequência da execução do

pluúo do l4io Umbuluzi. I

1

) ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1)) ----, 10.45' �.- 21'45

GlaucO Mauri' - Eisa, 'I'attelí
Paulo Graziorií

A CÜINA ESTÁ PERTÓ
Censura 18, anos

17 -- 19.4t, - 21t:l:5

Ivan Candido - Olivia' Píneschi -

" Rob srto Batalin

).' •

' '",'
J

."'

AS ESCANDALOSAS "

Censura úi-' anos -

.' (I

,(;()RAJ..J
.1

15 _o. 20:.L!- 2:211 ' ,

, , ; J r ,"

Rochard I-!al'J'lS __: Dame Justice

Anderson
.

(. '"

/

UM HOMEM CHAMAJ)O CAVALO
, ,-o

Censura 18 arios. _. .

Ron-

14 � 20,00

Programa Duplo
O PREÇO DQ PODER

ELA NÃO BEBE, NÃO FUMA,
"TÃO PAQUERA, MAS, ..

Censura 18 anos

JALISCO

17 - �o.dO
An thony Quinn Martha Hyer

ACONTECE CADA COISA, ..
Censura 18 anos

'GLORIA'

Siq_ney Poitier - Rod Steiger

NO CALOR DA NOITE
,

Censura 18 anos

RAlA

20,00
Mel Fer'rer - Lesli� Caron '- .Jean
Paul Belmoncln

tILI'

CenSUl'a 5 alias

SÃO tutz

20.00

.Jo11n Hansen

Ç..lUANI))O' O SEXO S:ri.' DEI'tINlr:
Cen�ül'a' 18' anos I

TELEVI"A
TV Cl)tTÚR�' CANAL 6

\
,

,

15.15 Tv EdUcação
15.55 Cine Junior

17.501 Elas e EÍes

18,45 Meu Pé de L\aranja I�ima
19,25 Bola ,em Jogo
19,35 Noticiário

19.4�. A' Fábrica
20.30' Hbspital'
21)0' Ciute dos Artistas
22.30 Viagem ao Fundo do Mar
22.30 'Hong Kong-

/

TV COLIGADAS CANAL 3

16.00 Tv Educação
16.40' Menilib' Subma.rmo
.L 7 ,05 .Seriado de AveNturas
17,30 Mulheres em' Vangua.rda
18,00 Scheufe d� Cocliise
18.30 Agente 86

,

1WOO' Mlrlha Doce Namorada
19.40 Tele Esportes

\

19.45 Jornal, Naci.onal' e Jornal
(

de Santa Cata1"ina'
20.10 O Homem que' Deve Morrêr
20.45 Alb Br�il, Aquele Abra.ço
21,55 Noticiário

22,15 O Cafona

22,55 Grande Cinema

\

./

.,

• I

t 4,·t·
":"

éreos, amanhã, será o mestre CB

rímônin no tão cOríi,entacto Baile

Bt,anco.
o

I
Mais um Baile Branco'

Debutantes Oficiais do Baile

Em' audiência, especial' no Palá

cio dos Despachos; o 'GovernadoJ'
Colombo Machado Salles, hoje às

17 horas recebe os senhores De

putados' Presidentes de Assem-
'. �

. " ...

bléias .Legíslatívas: .Pedro· Jacob
Carollo, 'Wilson Fortes, ��l�ôn· Pe-
driní, e Solano Borges., ' ,

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

1'0 Eneontro
. Terá inicio hoje no .. Balneário

\

.Camboriú, o 1.0 Encontro de Pre

sidentes
.

de Assembléias Legisla
tiv�s. 'O� Senhores F,)residel1-tes
,em C011;1panh ia; de suas esposas' e

comitivlas� Seil,ão. hospedes, no·
. . , \.,

confol'táyel Hotel MaraÍnbaia.·
O

tro dê' Presidentes de Assembléias ,\

que será domingo próximo, o Go

vernador- Colorhbo Maohado Salles
e senhora, no Palácio Agronômíca ]
rrece15em as delegações para um '

,coquetel.
O

! Branco, que amanhã estarão fa

zendo "debut" no Clube Doze, de

Agósto, nas çomemorações' da en

trada do' ano do Centenário; são:

1
Celis Regina vieíra. Maria' Apa-
recida de Souza. Dóris

I

Diniz

i Mornm, Andréa de Campos Lins..

Ada' Maria da Veiga Faria; Vera

Lúcia A. Gar·cia, Silvia Regina- Pe

reira, Ana Lídia Melo Ribeiro,

r. Ruth Campos L. e Silva, Denise

. Born oouaco. Cleta Córdova. Lí

dia M. Murid, Noema \ Ramos de

Oliveira. Elizabete Ramos May,

Qualquer que seja, a forma de
seu rosto, use a nova linha de ma-

I '-

quilagem recen.emente la.nçada.
por Helena' 'Rubist'ein, que ê a 'lu
m.inosa Mâquilagefii' Gltane, . S�
você é bonita, fique mais ainda.
usando gitane.

--·0·----....

Sadia
O Senhor' Áyrton Salgado: ge

rente 'da Sadia n�alispbrtes A'é"reos
em nossa cidade; está :s'�rHütiérite'
preocupàdó com a nova agência
que muito' breve 'será inst'aHi.da:

O

o ,Jornalista He�ton ·.ele Leon e

senhora. chegam amanhã da Ca- (

pítal, Gaúcha, para assistirem, o ,I ,

tão comentado Baile Branco. 00'
I ...

' •

conceituado ,Jernlalista·,Gaúcho' e I
,. . � ., '

senhora viajámo pela: Sadia: Trans-
portes Aéreos- e aquí .serão hóspe-
.des •do Oscar Palace:

" . .'

O
'1Leníta Battistotti, Jane Ramos

Pereira, Rita de Cássia Campos
Moré. Sirlene 'I'erezinha. Bez, Cleu-

1
•

sa Cascaes Teixeira, Renata Ribei-

ro da Silva, Mariângela de Frei L..

tas Ferretti, Djandir Cristina de
,0liveira ViTeira, Artnema.ríe \ de la

Martiniere. Laura Helena Prost de

Abreu. Vera. Guerreiro da Fom:;e
ca. Eleonora Schaefe1:. Eleonora
Trindade Müller, Cynthia Mori�!Z,

I

Anita Bittencourt, Rosane Carre-i-
rão, "Már<�ta, T8!rezinha de Borja
Ram'alho, Lúcia. Mello Araújo, Jea
nine Wildi" Silvana Simone, Gil
mara Amorim, Roseane �iggen
bach, Janete de Oliveirar• Ro

sângela Alcânta1'a, Anette Cabral

Espindola, Maria Augusta Rodri

g'ues OrOfino, Ana Maria Gonçal
ves da Silva, Heloisa Cabral U-
'cl1ôa Rezende, Taísa Francalacci
SChahibeck. Rifa (de Cássia Corrêa,
Mana Cristina Fernandes' Baroato ,

Rosane Cordeiro' dos Santos Ja-,

nine B. Mira Gomes, Júlia ÁVIla
da Silva, Sandra Maria Ml:l.cedo de

,
I

MenQ, Ros-ângela Caldeirai de
Castro, Rosa Maria Werner de Mi-

'ranqa, Rifa de Cássia Baixo Cal
deira Cynthia Lebabenchon Rigg
enbach, Rosemary Souza Ramos,
Lúcia Campos Ribeiro, Ely Mara
'Vieira de' Ávila, Eliane Rocha. Ro

I
sana çie

-

Freitas. Ribeiro, Rita de
Fátima de Lara Ribas,l Eliane
Couto La IPort'a, Silvi� Maria Ge�
vaerd, Márcia Neto de Campos,.
Branca e Annamaria Leitão Leite.

_\

Romeu Cea:J'á; veib d� São Paulo
. ,

para di!rigir o serviço' de bàr' e c6-
pa da' tioate S20rpió's agora cóm
uma nova direção' X· Em cert'a ro
dá era comentado o bar"' que' se
ra itiaugUra..do 'IO�o e que terá co!
mo ptnprietáiria, a cant'orá Neide
MariarI'ósa .

O - .

.

Desde ontem encontra-és em I
,

. .

·

I).ossa cidade para" amanhã- particí -

I

par dá. Grande noite de Gala" no

-Clube Doze' de Agôsto. '0. Pref�ito I
de �ages e sen.hora doutor A,ureo
VidaI Ramos.

--o O

o

( I

Oscar Pala.t�e' Hospeda Pedrinho'
'Numa gentileza do senhor Od

son Cal�doso é hospede do," Oscar
'P8lace Hotel'fJioje e ariHmhã; Pe
drinho Aguinag�. '

O •

CottlH�tel
No en,cerramento do 1...0 Encon"

PR '8·18

Com a\., inau&ura.çã� ,. do novo

trec.ho, Torres,,c�iciw.:n� ; mU�tl.
· gente importante �

vai visitar a ca

pital, cata;!irlense, riâ' próxHna se-
I.

mana. Já fomos informaqos qu�.
no grupo' da imprensa,' viaja para

· 0-
.. �ul, e' ta,moérrí- estará' em noosa

cidade,: o conceithado - jornalis'ta
Heron' Domingues.

O

De regresSo
Já estál, d� regtess'O de ·,sua' terh�

porada pelo velho mundo, \ dOl;1a I

J!1milia Ritieir6� Doria> EmiHa, co

mentou em' um grupo' aIhigo, . que

g�stbu: demais db Japão:
.

I

O

Sadia Traz Pedrinho
Pedrihho Aguinaga o mais boni

i to' moçó da Guanabal'a, que cheg'a
1110jEl nó vôo Sadia' Transportes A·

O' ---

Dormilórios .completos com COliCli� ,. sam

de, r$' '1;58 men ais:

Em;.� sessão' especial na, pref'eitu- I

ra ,'Mu.tiicipal� .o 'Ertgénheirà, Ton I

Wildi; recebeu· o títulb de· cida

dão Honorário Idé Flbrianõpb*.,
".--

�

(j-aconteéimên1ü- fõ1'1�al ârlieÍlte 60'- '".':-,

memorado.

Assumiu a carteira de "_Crédito
! , .1

Rural do IBDE,· anteonterh, o se-

nhor Alva.F'Q'. Tomaselle.
-

,

O,

P�Ns1ili1.E�l'o' nO DIJ\:
As 'á�õ�� sâ'(J rftilit.u :rh:ais s'Íhcerà�,
4]Uf': as palavras,'

:�

j
I .

1 :i
-_._.,:

...... ,..

'_ ,
'

"
'

"

Finà,ftciado ,em 2'4· .lIeSeS ,sem juros
Terra,é terra quem comprar não erra

\

/

! •

,"') rIo r' Ó S c o p o
,

. OMÕ CMtOOSO , '

ARlES _ Hoje
pírítual.
tabeleeer

Sexta...feirar - UI' de agÔ�to)l de': 1971!
.

�

terã um día : tràríquüo, feliz e' promissor' tio senti(iti es

'I'eríha enio mente sua" reâliZa,çân pp,��oa.l; p'r�iüfãTl. o es

um p r'()gràthf1. de- t'r'atlallió:

TC)tJRb _ Um compromisso atr'az�.do :pót1�rá \ illé trszer" algúft1' ' "-ab�'
cliuertto nesta' ��xtalfuit"a. NOI errtarit.o� r1.0� 'Se -deve Uístltlta'r'" o que

passou. Sucesso romãntícot
_ .

.

'
,

GEMEOS - Sua comunícaêtilnaãe e 'at�eritaçãol deVertãô' fesultlár" em

alimento de poplllari�áde e' itÚl\H�iiéia 'pesS'oal�' Bóh\"l· dia" pa'r.lf .. o

I'oJnance e á rtieditáçãú;, .

ÓANCER -, Nesta explêridída' sexta-reírã- vocgt' se enct)ritraP"á}, logo' de ma

nhã, diante de um vasto campo de ação '( e' d� péts�éÚvas excs-

lentes. po!t'anto', aprõveíte.
, I ,-

I!,ÊÃO ._ Á: colaboraçã-o' que: ted:H3(u:í" de cble'g'tiS e, aftiigós' potlerár, ser'

,mUifo, írnporfante �oje:. ' �ré:tfrui::se' para· co1�egWr+ sucesso atra-'
.vés de sua populãridãde e' a1>oio. -. '

VIRGEM' - Algo íríoorríurtí e atrãeríte tTàr:lhe,.á süí1>rêSáS ágrMa\T.eis e

novos conhepime�to� em' um, pl�riO PosJ.ÚY�; ríesta'' sexta-feira e

fim de semana. Contudo, evite discussões.' "

"

LIBR'A' - O entusiasmo com que fize�' face aos- objetivos .profíssíoríaís,
poderá, ser decisívamertte _irrlpoli;gnte para- você' nêste· düt Kja
com' determínaçâo, otimismo e. certeza' de' êxítõ, ,

/

ESCORPlfÃO' - Satísfações e alegrias oonstarrn rios .prováveís- acontecímen
tos de hoje. e' de amanhã, ·razão' parã qüe' esteja alerta- e' conta
com '0 sucesso. Amor" favorecidb: \ .

SAGITARIO - A influência solar. em .súa- NorUl/ Ga�a )tstI"'áP" proinete-Ihe
total sucesso nêste dia. Sucesso: ao' sexo oposto]- )ogos" díversões
e loteria. ,I •. ;.', t

CA'PRICORN'IO - N provitlêricUt qüe', tomei' cbrt1: r:eití:çãe)' ae setor- do
méstico será ':réco:rili.ecida� desde que Se, baS'eiat r1� acÔrdó fa-

... miliar. Haverá nOVlliadeS em V"ia.getiS e em: reuitiMs:

AQUARIO' - Seus. esforços serãb cotoâdb·s ·d� bbIiS� resultâdos" -firiancei
ros. ., Não desista de seus planos pessoa.is em relat;ão a' 'Cottipro-
missos e trabalhos importantes.

: .,

PEIXES -. Dia em que deverá' firialiZàt rApidamente projeto ou traba
lho pendente de solução. Conte com o apdio dos demais e soli�
cite abertamente, caso necessário.

,

,i;"; •

r

Põr ' Clâ1r� C"onl'i.;,r

I
,

-

'

'\ ,..

LONDR:rtS (B N,S.) _ Quándo o seu professor"' de' art1�·lH.e diz pará, tr'açar' os
(;ontorhós de uni vaso ou um professor' de mat-ematica Hie ped;é pará il4str.àt,
20m um dingrama, o trabalho qrte você e'�tã fazéndo; não é do' seu c;l�ej,o ter
fi muo uni. lapis mágico para fazer' o trabállio en{ seu lugárf

'

Isto, é cl�lro, é impossível para vOcê, mas nã� para uni cÓD1Putador; se
• ,. ), 'I.:. \

Jlimentado com as necessárias informações e iilstrüçpes. NO: Centro"de Proje.
tamento à ti,ase, de c�mpu�ador�es, na velha:, c�dade un'i�efsitária, de_)3àlribrid��,
1 leste da Inglaterra, o planejamento que' antes levaria seinanas de, &;perações
de. .cálG-l:IlO p desenho efetuaI/se dentro de poucos dias.

'Já estã sendo testado o primeiro planador britânico proj�bído: para', utilizar ;I
�ôda esthltura de fibr� de vidro resinoso. Fúi pessoalmente a, C{;inbridge· para"
informar-me à respeito do, que se dizia sôbte a produção' do' planador TONa' TA
Série 1, cujas' operações de delineamento foram real'izadàs com o"'concurso
de computr-dores.

Cam�ridge é ,uma' excelente, sede para o Centro. Foi ali que Charles
.dabbage (1792-1371), o pai do moderno computador digital, realizou 'suas pes
quisas. As deficiências da tecnologia, naquele tempo, não lhe proporcionavam
as condições necessárias para- q' aperféi�oamerlto} de sua1� irtv�1i�ão: mils, ao

fatiricai'-se o prlmeiro' modêlo à' 'eletriCidade,. nu inicio' dE! 1940, torftn't-àtii"SE!"
.001' base as suas idéias.

.

.;, "

O Centro foi estab�le8ido' edi' 1Y6B, e' qUase: tod.o' o piss'oal a1ivd'�' jbVe'm;
fi semelhançà da indús'tria' de cofiílJutridores.' J,1odl}s" êles, acllattt:sd' eWpenlUitlôs'
na! experiência, despertàndo o' int�í'êss� de' firiTtas' p(H·' ted:í' a� Gra�Bret,nlfllt Jfcfsentido de utilizar um dos coniputn'dbres. ... .

,.
'

O Sr. \V, B: Hart, enbal':-regadb da equit>ique prõjetb-u'io'pUínadhr; e�cHrreceu
que' os' desenll,isths costumavam produzir desenhos seccionàis de tamanho: Iiatli�:
ral baseados em cuidadbSas cãI�tilos' fi' rlied1�õe�; dbs' q\üHg s� ·tr"aç�rali1: fhtmas
à gti.isa d� modelos. I

,',.

Para a, fabricação do'Torva TA S'�ie' 1· utífitbti·sê' uíii' sist'etif:t' d� côm�tit�:
ddrés ,chamado MultipátcH. Irs orde"Ils alirlie'ntavarl.f o: comVhtatlor: posiíljUl:
tando' ao orojetista vari�r cai:Hl' secção até qUe o' sati.t;fi�e'sse. \.

O cotri;:llitador traçava o plano, as perspectivas laterais' fi' de a1tutã sôb'Ye(
uina tela, podendo-se girar as perspectivas> dl:indo-s�" um;;!' méia' da fbrfuâ com
que o',ptojeto, uma vez·corlCluidb; se pài·ê6�na. Prôdhtirà��se �drrnâ�f dk Sec�ões
crüzatlh's de onde se fizet'à:rri os' modelos' do' mbltle' pafà' a> füselagerll... ,

O' coÍtiputadbr levou' 40 Horas par�� co1'flijletar "-<iS niod�los: üiif des:e-nlli�Üi' )
\ \,.

- �.

eslpeciàUzao.o· teria ne.cessíc1ade de 6 a oito semanas, O custó total da-utilização
db corriputbdor ficou em volta de .f:_' g(j(): pelbl�étoão" fr1t<:hbibnal' ,cuStana de'
;E 500 Sl J2. 600.

'

Vemos. assihl, quão prestimoso pode' sei" i pt()j�Ç'àol por' co:rrtput'�dores- pára'
as pe411etias firmas que riãd podem ni�iU'er:' d� roma er�h\ra� uma� eqllitW·· de
desenhistas. SuJjonha-s8 que 'se pediSS(f ao'. c'()milutliüb:r'" iârà: proJé1:ãr" urii�
gatr!af� corri' urha ca.pacidade de 60 riülímetros, própria par:a corirp�rthl" urif
ereme semi!Hquiqo, fácill de,' dhràthar;: dificll} d�' mir'; a:gtãiI�\reí; a·l. ,viS'tã1

Sin1plM', disse o Sr: 1ihrt�: e eu;' rfle's'tiio tive \a� dP(jftunitlMi� dt·r; ve1:tf o'<�tif�i:
merJ.tQ de um nôvo desertlib\ s'ôlWe' uma" Ü�lh:' sefueiH�Iité 'fi' telk' d� tini 'àpalelHb de
televisão. (�., ind�cador':semelharfte'" a ühr lápiS; suspe'nso" sÔl:h:·e� utrIa· t'el�; trãçàva
o esboço. '

"
(I -

•

Se' pan'cér com ficção eientífica, nfio-\se devê' e'Squ'ecel""qUe' o projetista ainda
usa a mão para fazer 'O contrôle. O computador auXni�-o a utilizar ao máximo oS
pro�essos D1qtemáticos e _ economiza tempo, Este constitui um dos progressOS
mais importantes da indúst.ria moderna. �

\ ""i.,.,.".','ftt '

.

:[AlI_
'�

,
.

,

baral em

I,

, .

'e Cr$ 53'�80 nt n�ais'.
'óvel's Contórlo -

Armários� americanos pa
D eo'doro 23· e 601d6rlo 1\0; Eslréi, '..,

o motl,rno, 'o· )j 'lt1�, o bom
(

, slo, I mÜéln Pll1le ser
I

,�' .

,

'V
,

'
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\.1 •

Rua Almirante Lamego nC? 170

Pones' 4'6.131 • 29-52

Vejam estes preços, do' pioneiro do carro usado.
. T, L. 70 - vcrmeíhn e/rádio, baixa quilomet,tràge'1n;,
Carro ele médico .,., , Cr$' 15.300,00

. �. - - ------.�-

,Clru",.lo D.nflsta
• I

(
/

Horário: cf. 2a•• 6a� f.lra, dai 14 AS·' liorQ;.'
Rua Deodor�, 18 _< 'Jidi"clo Sor.la;·� SafW 13;

ATENDE PATRONA't DÓ INPS
.

-,

, .

. '
.

I

Prótese Alta'Rotaç'o '- Tt�taJlle�to, xri�ólôf;' Itten'"
pp.la manhã, das 8 às n li•. t 'r. tarde d� 16�.�(18:io hS
��.clusivamente com 1i(jrà� mWcada� JOOitit!ió1 APt$ �

...

SaUl 53 _. õq ands= � ·,tel . 48Vll�
, ,

.
r , • I

/

" .. � .

Um pequeno prédio' fecêin constrüldb- coírli ãrea de'

315
\

m2 em terreno 'com' átea de 374 m2 tehdo'.'db fÍ'e'u��!
)

,

17 metros, ótimo ponto pafa depôsíto, CQnÍ" 2' !1:)a'i1:amen-
toS'. Tratar à' rua Bernardino Vaz, 29' - ÉStYe'Wf ctiitÍ"

, 'B' "'y:G '

, Pôsto de aterias rams.
,

' �
,

RESIDÊNCIA E' LOTES
I '

1
. I) "

Vende-se um. remdenct.... Bituada·, l1ô JARDIlI

rrAGUAçú: com duas salas eonjugadas, trêJ quartos'
.

banho, cozinha, dependêncià·, de' empregada" garagenil,
varanda e estacionameríto; ainda sem' habite-se.

. ,LOTE.S - Vendem-se, ótí�os lbtes; situador «o;
-:
jÀRDIM ITAGUAÇÚ com, água ínstalada, ruas calçadU
e drenage pluvíal, ,,' .', '

DIRIGIR-SE 8 rufl:' Ur1lan-o Sales, n. 37 -' '(>lIe 2'081
(

.

-,

e. P: F!'�. 'ool'71frfr.aS.-'

r, Carlos Ilber ,if:Barb'Os:
I .

,

'.
_ J . .'

, CRM .,..... 583-SC - cPF"' 00264209 ,

. ,,; i Ex-Estagiário Maternidade És�olá La�âIijeir�s- ',' .

", eUnh.'3I de Senhoras .._ Pré�Natar - Preparaçií9 - PsIco"
Profilátíca Para Maternidade � Ci�ologi.â:

, :::,., . Consultas das 16 às' 20 horas
�

- Dláríamente ..
,

! '��.' Consultério - Ed. APLUB - sala 76..- �9 .��t1à!: .. "

. • ,�- - "'.. '�,.m.-.;+","

.' "', " �. ,

efk,':"�Deftti"l� ,.'�.J!'" ;''t • 8

'-'1 'I' Curso de Pós-Graduação' em Odb�t()'�lltatfla"pell·té.;
'1,·.�e· Farm. e Odontoloi1ia de' Arar�fÍ",àra' 7"-:- São' PatIlb�

ClrNICA DE �R'AN(AS�'; /(DotleseENT1!S

;''11 de �as. �s 6as. 'feirv - 8 às� 12�e:,l'41 b:: 19 'líortíS" ,

'l4/lbados 2 às-, 12 horas. '

,: "

'

:: ,.;�,:.;,
.

Co.nsultódq Galeria COMASN, 4� andar --���Dj; 4b1f1
1 Rf>sitlêriCia: R': Sil\reii:tfide-$Qmur·s,-,- Fpolls;

�":__ I'
� I ri '-ctt' ......_ ........... .'.r � '?�-ol

.

te ....
-

.
, DOr.f�:d D . PE'L!II!

-- ......s Unh'as _;..Do' Couro· CabelÜabr ... lIibo!!.,':'""
Alergia - 'lTBtame'i\tó' da' A�n" Pele :rte.� car&n�••.

-

'CPeeJlitg". '.
'

DEPlU�X.o \
. ",

'Ex, -Estagiti1o> do H&plW' "'* cnn1�Wd 'util�ttl�
..r ' \

de Sao Paulo. '\, J
.'

, COl'TSULTAS: '.Diàtialft�nte', I, JJt{ffti. dã'S� IS tre:t''?'. ,

.

"

C�NSULTóR,[O:" R. JeÍ'ÔnimÓ Gõelll�" 325, �,. :àJitIll!f,
Julieta - 2<'>-

/

andar '_ -salà 205.·,;.::.... :Foliti� .4438\ ,:

. .. ,

,

,rrofeuor d�" �s�qu1a�� "d�, "1�cI.�� 4�f Hedléinil ..-
Problemáticá' PSfqtiisa NelliOSêí .

'

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

ootNCAS ME&T'ArS" ':'
.;,.

Consult6rto:' 'Edifício MSocia�ã(l CBfaii:nente', de' )\�
H diciml Sala '13 ._ Fone 22-08 - Rus' JerÔfiüno Co�IH(j, _I
";:.;",,.,

, , ..

,

- ':rIorlan6Poli4 - .

.

, rÇ •
• ,

' w

.
'. _. -

,,)h' .. DR.. NOR8t!R1"(f) e.RN}(y<
C 'RURGIA�DENTISTA·

, ;';rí'�'� I�Plante e tramplatite" d�\ d��te!f\ -- D�lrtI�rt�, (;�j
'

•.! ..:r4tória pelo sistema de' aIt"': r�tãçã�., "'7 ��mento in<!_ol()�
.

'o \ �r.:i'. Prótese fixa e' mo�l. C01i8lllt6i.1o: �� Julieta. 2>

,4ndar - sala 203') - Rú.� Jerrlnimo COOl&, 235 - h�'
·, •• 1 �J

;-, r�rio das 15 às 19' hora•.

'. ��J J.

O eli.?; .;'

':'�•.�( Pre venção do' Câncet Gi'rl�col()giC'o
Citologia Hormonal

;'iM""', COlposcopia'
'\�:;'I",y��.�k'l.' Ésterilidade
. '�'<��. Parto PrO$iathado .

.; ..., '

.

'

ES'pecializaç�o1 rio" Host>it81 oaS" Cllnieal<l d�1 São PaUlol.
.

-

Sanü{ Casá' da Mis'eftc6�dUt" de"' Sâó i�Ul(; .

, , t' � � , "'. l, oi

Ma'tel'niaatler.Escols· da' Uiílversidade' �'
deral� do' lHo d� JatiMro

Consultóno: Edifít'io� AíJ1liti\. " .

Rua dos' n'héus' n. fi - 1� an8hr, 8t11k': 12rJ;
De -2a. à' 6a. feira:'
Atende: Das' 16,0(')' l"8· 20:00 \ thrras:

....

A: T E' ç' .

, .'
C�tur�-se para homens; 8enhor.,.ct1ança�·.'eiu: geral'

ME
. 'E

.,

o,
'.

'.
� �'. �"

,

Com Espeti'lltação 'mO caMisa. '

.'

Trllt '" com Dilo 9'd diJíi: i ',I ',' �',
'

_B��

·:�<te Carvalho,
.

34, {'esquin� com Felipe Sch�idt - 19 apdar
-- sala 3 - P'on, 2272.

, 'I

I'

Sol� Euclides aagatoll'
InscSi ÓAd�S�� N$., O�!6'5:; ..._ 0990: - Ó145 '

, . �

CPFs 007896239 _. 018282079
Iiúá Triljano, 12' - Conjtl'rito' 9

, ,

.\
,

,
.

Dimrlblrldor em. Florla:nónolis '

COMERCIAL APEtMC LTDA.'
.

Rua" neo.doro./ l' '-� .fone· 4084.

, ,

c'

(

; �� 1ÕC;lidó·, 10'111 c:ri'ê...i". ,.

, \'

,

\ ' ,SoUcitàdbr ;
,. f

, M.ndílfbt� d.'· s.'gur"'�"" �.. d.· �)f4t1o; de�
,

ditS�it.� p'oss.ss6ri.s� dê!' usucaplio; d. cobrança,. ele

Jkdeni'%.ç-�:: . te�tlr;;�" �$�rüfo; ii1Ventâribs, .etc.·
'Ã�es criminais.. Questões' t,ábàlhistas fi previden.

.

Ciin��. RêcúrS�' •. .'Companhamento d.. pr.ocessos

J*'tant. � Egrégio: 'tr��uluif' dé' JtJstiçl" dó Estado •

:. COnsul.tas· .' .,.;.c.rei� .

Ed.�,Jorge Daux - coni. 4 (sobreloja) - Tel. 4303

Rua 'dos: ifiíeú's�' e;�'q� 'Ara�íib' Flgueitédo.
EXp�dlenti: das' 9} às n e:- cla�'l4"�'16 hotas.·

.

"j CPF#.' oôl'ag4í40!J _:. o()(11U0491' � 002671129 ,j
,

'

�.
l_

!
_ -

..

,/,', -

� .,' ,," • � -, JY,,'
, .!_ _ji!_ ; ,

.. , .... "

-

...

-- -----.:-.,........,,---,:---�

I'FI,&It,· ·tAa'ÓS DU ...,,.v,..,

'ê1S'310,dO
,. ';..

\
.

MeMW' �tuado' .� 'la®' (I. Pra�a Santos Andre-
· � prtizo·: d&';'�ntpégal; nt'arçó de:: 1972,' com as mensali
da6es" acima sem entrada,. financiádos' e'hi 15 anos

� suas orden�J: .

ED. 'SÁ_l\ITOS ANDRADE � ED. VENEZA ......

ED.· A'U�GUSTO (PRONTO) - En. SALDANHA DA

GAMA (financiado ein· ui" ano$) _. ED. VILA' RICA
_;, iD. PASSEIO '7"" Éjt, TAN,GAR:A' - ED. MVRICI

· ..-.; �. DOM IGNACJO' _- ED. ARl\UCARIA.- ED.
"

PEUNAMBUCO _ ED. DUCA DE LACERDA. ,

Para'·inlo�ações· e-'-vendas AoVendedora de Apar-
·

tãmento� Santoe, Itnóveis" Ltda. Praça Satitbs' &dtade

.
'Jt:' 39 � 'JQ andar; _. Forles':23-sa:SS. 24��a..ns: 2t1491,

: 2",1�93_ e 24-4�2 - Curit1b�.:, I!
•

Hotário das 8"às \ 19 h�r�:s.' iri�lus�ve ,a�� �ábados, .

db'mingos e feriados. Não fechamos nas refelçoes. Em i j" F�o�an��o�.à·� -Deput�d,o Ed? Vieira, 24 - Pantanal 1 .

; I cóm.íütávio A: do'Espírito Sátiro:,
_; � I

,

, ..
: ... I'

-,--o
-

-;-'--,

'''CASi 'DUt J.O·U·ÇU"I , '... , •• ,
.

,

" '. J(Cherem' �ett� & Cia. Ltd'a.)
MAIS ESPEcÍALI.iAI)A P()" ,�o ..- OS M1tLHO-,
RES PREÇOS' - ESTR.EíTO· - JilJA' GAL.' LI1tE�'

RATó'
.

:áITTENbÓúRT, N. 200

L .

- Em frerite à� churrascàtla "GqACIARA" -
JOgOs: de Jantar - Chá ..:.. Café - Jogos' de Cristal e�

Vidro - Tudo para
� Restaurnnte8 - Bares·� Hotéis

Peças avulsas - pratos' _.;. xícaras_' - canecas -
• ,J ':", " ''''"

vasos - bibilôs -' leiteiras - açucateiros, etc.
Faz. repOsição de peças' de jôgos de,,...porce1ana, de

\ qUalqti�r,marca" e & ér�tais' Bering

,

8AtH�. CO.II' PLASTle·
'ERDE: PLAS'lêOS1

'

\

•

I
\ \

� ,
.

entiC) nio' pode desconhecer os pr.ços·' e o fabu-
loso estoque;' da, ,

.

I

LO,JAS se M
I.

PL STJ.COS

,

/

de 'Irmãos Schmldt • Cia. Ltda'.
Plásticmf e� esPtln'1��� pára'" eUofadhi-es.·
VAREJO'" E ATACADo

; I Consel�eifô Mafia'� 55r .... r:idrian6poW.
-

__j
._-�-----_._�-- "---_ --- '.-

\

, t. .'"
'1

\ •••
'1 .'

,Dnw- ·ANTÓNiO C..tR�-OS·. VISnfA':
.

HYLTON GOUVsA LINS
.

RUa"! dos' Ilhéus. n. 14� -'- caiXa ·post·al,
Telefone: . 40&9

Florianópolis - Santa Catarina

294
,

\

, I:'

.&difício
Durval· Souza"" ,S\

, . " , ..

\ .

'c'b,ácara'

"

\.

I.
I

I
-;

,.·A 2e3q
pj emprega�a e' ga

•

saremo·

"

de

PTR·ON,E;·
I

.... , ...

21l-SALA ' .. FONE-:-63
, ,

,

,

'

f) . í :

.'
'
-

1

-

D .. EUt:Ê. I) I)DIII�.VlEíRl-'·1IiSec�et�rio' da Fa'zetÚla 'do Estado' (1.962':1964) I I

Inspetor Fiscal d� Rendas Internas (1965-1966)
Membro das COIIÜSSOOS de' �êoriOriiia' e Firiaric,,�

da' Câmara FederR}' (1966-1968) .'
ADVOGAOO",: ECONOMISTA

(Registros OAB-SC 1.261, CREP, ..:... 7a. REGIÃO,'

012W;· cIte" 0739, CPF'.: - Od6645"1(9)
. �s'ér'itóri(:).' de Aldvoc�cüí Especializada' em DI

REITO TRIBUTAIuO: I. Renda, IPI: ICM. R;ECLA
MAçõES - DEFESAS - .RECURSOS. ,

_

FUSÕES, TR�SFbRMAÇbES E DDnSõES DE

EMPRESAS. •

\

IRha" Dos Ilhé'b:s, 8 � ,.Edif�clo Apl�b - '8�, conj. 811

l . Fone: 47-31.. '-'. Floriatíópdlia;..:.- SC
Li �.�' -g

,
'

r I"MUND " WARDERJ.EY DA
Õ A

(CP�- - 0018(4209)
Parecefe'S" e: CorlS'ultas Juridicas

.

(CPF - 001948329)
A�vocaclft dlfá. e 2a. iti�tâhcia - Justiça do Trabalho I

I

, \I
.

AterldimeIito ab ltitetibr, .

�crltór1o:' Pr8:êa' XV (Itr N'ove1i1bro; 21 - �onk 302
.

.

Telefbne 25111
I Fiott�n-6polls' ,

"

Elettoté'cttico' dipl'omad(í pelo Instit1.lto Monitor de' ,São
Paulo.

OfiCina 'plir� cotlSértos' de al)àl'eJho8' eJetrodomé8tico8�.
A tC'l1de, a ddrtttcflib '. RUa Anita' Garlbaldi, 77.

_" FOdEtEDO Ã'
·!tIITE

'

IIS LIDA.
Rirpres�nt�ç:6es . �;." G.:��' .• ' tonta Pr6prl"

R. Gal. Liberata Bit.ncourt, 1.999 - Estreito - Cx .

Postal' 811 - Fone' 6693
Materíai! de �mtFUção, Taco�; Lambri!, Papéis

em geral, SaCo!', de Papel, Sacos d� Plástic(:)�, Material
Gráfico, Recravadeiras para latas redonda� e baldes,
Arquivo de aço, Prateleiras' destnontãveis; Pasta stu�:'

I penl5as� Carbonos e. fitas,de, máquina.

.. . ,

',' �"

to "\ '

),:, � ADM_INISTRADORA Ji �RR'�.TORA DII
, , .. " . NEGOCIO L TD�

R4i F.II� Schmidt,. 5· � G.r,II�r'a .Ja�quelin., 1
.

ADMINIST.RAÇAO . DE . 8EN� - CONTRATOS DE

'I"LOCAÇAO E INTE,RMEPIAÇOlES �E IMOVEIS

Profis$ionais alt.aman:te· .specialb:�dos as suas ordens

VENDAS

eA'sA$ , . . . ,

.

, ;:, Casa nà .Praia do. Meio � .C.Qro 2 quartos - copa

coz:hlia '.
- sala - banheiro. -:- ,área �e serviço.

) /
Casa de madeira em Itaguaçu - com 3 quartos

'.

- salá'· - copa _.:_. cozinha. -:-:-, banh�iro - área de 9

serViço: '.

- APARTAMENTOS r/ r
--

PR FESSO·R JOSÉ ZAHELLA
.,ADVOGADO

Rua 15 de Novembro, 600-4Q andar - sala 403

Telefone 22-0079 C.P.F. 005281969

Blumenau -. s.e .

I I

Apartamento·ni:> ·Edifício Cisne Branco - Estreito
;..... com 2 quartos - living - cozinha - banheiru

área· de serviço:. Andar térreo de frente.
Tot�Imente financiado_
Apartamento �m Camboriu -!. Edifício Paranã

__' sétimo aiIa�r 11'., 705 - 58 ·m2. Avenida Central
- Centro Comercial.

'Peças: 1 quarto - sala - cozinha - banheiro
...;_ área de serviço - haIl. Totalmente mobiliado

I'

_ g�ladetra - cozinha, americana inclusive ..

TERRENOS

bote na' Praia do ],\'feio --/ medindo 756 m2 _

Caq:Ueiro�.. \

Terreno no Jardim Atlântico - medindo< 324 m2.
. 3 Lotes na' Trindqde m�qindo 12 m x 33 m cada

um!

I.

__ ,

SALAS -- Al.UGAM-S
Ithtgam"s�· duas salas conjugadas e uma sal�' pequena',

.separ�tIh, em ponto central, de. ,frente, h) andar. A1;uguél
mó.�icb. Vêr e· tratar com, Dr. Agamenonj TraveSsá·: n.at.
cE!'. B: esquina," Ru� João Pinto,. em .frente Hotel Royat,

. Entregue a nós os abo�recimentos da construção
de sUa nova .. casa; uma equip� alt�l11lel?.te especializada
cuidará .de tudo para você! '. IConheça. nossos preços.

Aulas particq.lares, no horário vespertino e noturno.

Resolução de, exercícios com vistas ao' ingresso em curso
'.

supérioí'� �Visãb' da' matéria, do curso g·hasial. .

Informações: José Boiteux, 18, com Alfredo.

•

. Duns Ótimas casas, com todos os confortos. Pre�o
ótl.mo'· - Tratar na' Rtia' Bbcaiúva' n. 62 - com 'o Sr •.

Joãp pomo

.' .
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. ftutomoveis'
. VEDE, nOCA; E COMPRA

r _.

\ AUTOMá'�S
COMPRA, TR A E VENDA D·. VefCULOS

1 Opala - àzul noturno - luxo •• o 0.0 0'0 •••

1 Opala - Verde 'Me�ãlico -' Luxo "�',••
1 Opala _. Verde Antigo - Std .. o ••• � • o •• �
1 Ford Corcel - Coupê Luxo "OR" '

1 Ford Corcel � Coupê
-

Luxo •.•••••..•••

1 Volkswagen T.' t., - azul diamante "OK"
1 Volkswagen - vermelho ••...•.. o .•• � • , "

1971

197�
1969
1971
'1970
.1971
1968

f19ô8
I

'1963
1966

1 Volkswagen _ verde •. o .'•••• ,
•• .". ",; 1966

1 Fuscão - azul diamante -:- equipado •• � .,', 1971
I1 rVolkswagen - Beige Nilo •• o •••••••••

'

•• e', 1962 .

1 Volkswagen - Azul • o • � • , •••••••••••• AI .. i 1962
1 Volkswagen - -Verde , .••.. � •••. '

••••••• ; 1963

1 DKW Belcar
'

"S" •••.•.. � ••• : • � ••••••••• ' 1967.

1 Volkswagen
1 Volkswagen
1 Volkswagen

- azul . a.•••••••

'

•••••••••••••

- branco .0 '
.•.••• �

_' branco � .�. � ...•••••• '••••••••

RUA ALMIRANTE': l..AMEGQ� ti_ .17.>
Fones 2952 •. 4613

•••••••••• _ ••••••••• ·.,••• (').· •••• 4.· ••

} .

19.70
19,70
1969

1'. L. . ,. oi
_
••••

Ve.i:."'dl"Jeio· •••.•••••••

'

•••• I •••

'

.: •••• , .••••

Opala 4 cH. luxo
,

, •••

,

•• , •• '.' • • • 196\.,9
'1·00t:.9Espla�adfl .. , .. , I • 10 I • • • • • • • • • • • • • • • • �

•••• I .' I ,'••••••••••• I" • e',

- 1.008Esplanada
E;;:Pl' ·"'.nada

� 1',9"67_ c ••••••••••• I/I I.'r' •••• I .' .

GaliJxié ... I ',' •••••• I ••••••••••• � '. • • • .. • • • • • 1967

Velnngu�t ,. .. �.' � 1964,
.

( .

Oldsmobile .,,, .. " ","'." ...• o ..•.••• ·�:� .. ,�.f,,�.�:i)t,\'.i�1�2�·�,;�>�,�)��;:�.I' �" ':l;
, ····��'?.t���'ir�:�:��JÍ;��'����lRll!a.l ...•.. '

...

'

... ..,_..•................�;,.'.' .....'4fIJ.': l.'tIO

Chevrolet .

• .•.•••.••... J •• '.•••••••••••• II', . � 1956
\,

.

Caminhão
Ford F·600 1

••••••••.•• :a- .• :. �' .

Lanchas a T'urbina'
'

�
,

FINANCIAMENTO AT:e 30 MESES

1966

/
,

i �

:". "

I:
� Itamaraty' -' Bordeaux ....•• � ,'•••••.•.•. '.'
,

Itamaratv - Verde Caribe ... .-;. j ••••••• o ••'J
Y ,

,

Aéro, Willys - Azul , .. o o .•••••. " ....•
'

Aéro Willys - :aranco o M ••' ••:'•••• � o •• � 4

Aero Willys � Beige Mari:p.gá ..... o •• , .

Pick Up WUlys ...... o . o o o, � •.•• ·0. 0" •• � , �
. .. I

Ford Corcel - Vermelho .� .1, • o .•. o .•.•••.••.•.

Ford Cor'cel' - Azul Luxo •• � .. ; .. � ••.••••

Ford Corcel - Vermelho ......• ,�.•• , •.••• , .•.

Rural Willys -' Cinza , •.. .-•. ;, •• �o� ..

DIPIOI11.·
. I

1966
1969

1968.

1966.
1969

197(). )
l1969

I' ,
.

1969
1969 \

1968

. Oístrt:�}uido�a de Produto� �acionai, Ltda� (Ilipronal)
ri D�part�ment. d� Vendai

'.

'.; Fone: 2197 - 332), - F.lis., Scbmiclt, ••
.

\

��·������������II
--.-

. .i..__ ..I...
•

o

'�'.,
'

I.

RUBENS ALVES
! .

REPRESENTAÇõES, CONSI�AÇOES.i OOM:ERCIO
DE. AUTOMÓVEIS, . ,TRANSPORTES E COM:mRC�O,

.'

'EM GERAL'

RUA SAO JOSI/ 4U - FM' 6412
ESfJUHTO - Floflil!n6poUs _;,. Slrlts c.t.rlne

_ RELAC;,AO '005 éAIROS·;
....,. k UP' 'll" 'd (. '.'

rlC
"

.L OI ....... " ••••• ;. ..... ':' r-
J • fi ••• t' • o Q .• C)

TL
-

I .. : • • • .. • • .. • • • • • .. 4t • • .. • • • 'O � • " (I "." o •.•• CIo •• o

1971 '

\
'

1971
1971 r
1971'

� ..

19B9

Corcel OK
Corcel eoupê

I

COl�cel 4 portas

,..' "'
....

• • " • • • ... ". " •••••••. ' ••••••• o ••

;., ' .

....... " ••••••• I
'

" •••••

.............. ;1' ••••••••• 0 •••

Corcel � portas •....• , . o ••
'

o ...• ;. .•.••• o • . . • • 1969
1971" .. " .. "t· " "

�
• �

.

............ o . : .. '

..•.. o

"

•.• o •• o . . • . .. 1970.
.... " " . � .. ',." ., ., '. . 19��

Va-l'l'allt \ .

1970 i••• � "' I' II� .••••• �:,. JVolks Sçdan ,
' •...•

'

'196� I
Vemaguel . , r • , •••••••• , ••

'
•• o ••• � ••• t: o,. 1967 'I

Fvoel�dagF�e1tO'O o ...• , ; . o " . o

.:
.. o •. ; ••.' �, •. �

.•. : •

,.. 119696� ,I,·1
lO • • ,..,

Ford F-350 , ; , o o ••••••• F' .,' • 1964: ICaminhão M�rcedes 1111 J. • 1968:,, ,

7Call1'ínhão Mercedes 1313 ... , . : •••.•. � •. •• • 19 O

!'
,!!!2:: : ;2 i !. : : f!E

- Pi' B;! 11 "';-'_',-'.-' _:_:,. '�, - � ""_' i' -11'
. \

Opala
Opala
Kombi

I

$

IPIB1RGA AUTOMÓVEIS
COMPRA VENDA I; TROCA D'" VE(CULO�

Rua 7 de Setembro, 13 -' 'Fone 3886
1 V· I' .' 196,3

'

o �-.wagen •.....•..••'.�....•...•..••••

1 Volkswagen o o . . . . . • . . • • • 1964
I _

1 Volkswagen .•.. o ......•..•. o . , . • . • • • • 1965
1 Volk:swagen •••.•. -

',. . • . . • . • • • • 1970
I, Kombi. 1969' ,

/ "
.

1 Volkwagen ti I '.... 1962
, Financiamento até 36 meses

u, �.

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

_-------=:==----=ç--=-�---:-

�I �

NOSSA . CASA AUTOMÓVEIS
------

. .

.. ,

., R.. Vid.1 Ramos. 41 - Floriariópolis
Comércfo em geral de autGm6veis :- compra - venda

- troca - financiamentol
Volkswagen � _ ..•.

'

•...••• '.

Simca •• _ •••..••.•.•••••••••.••••••••

-Ford Corcel _;; 4 porta! 0 •••••••••• o • o • �

V;olkswag�n •• � • � .•.••.•••.••
'

••••••• o •••

Volkswagen .. ., _ .... li •••••••••••••••• ,

Vemaguet. p:KW
'

ti .' e ••••••••
'

••••

#

•••••

Vemaguet DK�: •••..••

'

'..•.
'

••

I' Pick .Up Wilcys �, ••. " ••.•••.••

'

.••.••.••••
'

,
.

>vEicUlOS USADOS
,

'(

AlÍo .:Oliolid�de
- .',

,
. - �"

'\

F,IN,�NC1AMOS ATI U MaSES
ME'YER VEICULOS LTDA.

Rua., '�vio Aduceí, 597 -', Estreito
,

'l'elefon� 63-93 • 63-89 'I,�
.

\ ' ,

I
I
I ' I
I

'

! J
"1,

I 'AUTOMóVEIS:I I
! OPala - Luxi - 6 cit. V·�rmelho •••.•••••• '1969

.
, .. " )

Esplrmada Azul·Celeste ••••••••

'

•••••••••••••
'

1969

,��a Tpfão Azul' Turque!a, •....••• .-........ ,�965
Esplanada Ouro' Espanhol •••••.••••••••••• e 1969
Vemaguet Areia' ••• .; tO '" •• " • • •• • • • 1967

·

CAMINHOES:
· F�oo . . . . .. e. ,. • ..• • • • • • � • • fi • • • • • • • • • • •• -: • • ••

.

1956
I

, .

I ]r-600 •••••••• � •••••••• ,. •••••••••• � f'I ,.Ir••••• ' 19li9
I .

fI-

1963'
,1964/ r
1955

-

1950

• I ..

i Gordini vermelho '

•. � •• , •.•.•........ � . o ..

.
1 Aero Willys amarelo claro ....•

'

••• : .....•
.

.

",.._
.

. .

: 1 Fo;r:d 'az'ul lOla ••• ,•••.
' �'•••..••. oi

I
••

'

oi •••••
'

•••

,I l' Chevrolet '�el-Air jóia 0.' ••••• � •••••••• o �
Financiamento - 24 - 30 ou 36 IUes�

'Cai'ros"reVisado! com garantia

.1
, ;

/. , ,

� R. G�y��·.'ptJtr.� to � F,on. 635' • 6632
.

'. :Con1pr.� ti'�.". vendi, d- Vefc:ulol
'

I
.

I \ � • I' '
.

1 V�lks SedaI! - laranja -granada OK 1500 ... 71

1 Ford' Galaxie _. 'cinza Claro' ... :.,.-......... 69

j . '1 Op�la _' gran luXo _. 'vermelho teto venil .•' 71

1 Volk.s' Sedan . _" branco' o o .' ••.• � � , ••

'

••
:
••••••

'

• < ·70
.

,
,

'

'7'1 Volks Iverde,.folha o ; . , .. . O
)

1 Volk.s Sedan _ branco '. '." o •••• o • o , • • • • • • •• ,69·'

1 VO'lks ,Sedan -_ bran�o • o' .. '

•••. �.•••.. '. :. ..... 68

I" Vblk.· __: azul" i.· ••••••• oi ...

'

•••• e •••••

'

••• _� ••• � .�. 68

1 Variant -_': 'verde folha '''o ••• o' .••.•••• : �'. o'i'�'�. 70
1 Kombi - verde . caribe o·� •••••• �· •• o ••

'

"
� • . • • 67

1 Kómbi _. branca{ .. : ....•..••.••• '.. . . . • •. • • 61

Entregamos os c�rros mmdo! com garantia ". f1na�
ciamento! até 36 me!el

:
•

('. •
-t

"9 i'" v',: , .

I

,,--

.'_ _j ,

�.
:

,;l

���I�i�����_��������������������II
I Organização Brasileira.Adminisl�ação t1e Vead-as-,S·/e-I.-lda.1r

.

. Rua, Tel1ente Silveira., 21 _ 29 andar �,' Coi. 107/1ot,
.

I.Volk! 65 I Kombi 65) 1.·Volo 65 I ;Kombi, ?O
I Ent. aooe.ee f Ent. 1.920,00 I Ent. 1.920,00 I Ent 3.?00100
I Saldo �70,OO I Saldo 192,00 I Sald� '�19�,00/· ,saldq 600,00

I Mensais I .Mensaís I Mensais: "

11
Mensai3· /.

Kombi 69' I Volks. 69 I-VOlkS
6.7' I Kombi

67
. Ent. 3.600,00 I Ent. 4.400,00 . Ent, 3�600íOO Ent•. 2:400,00

I Saldo 5()4,ob I Sald() 396,00 I Saldo 324,00 I Saldo 2�,OO
! I Mensais I MensaL;' , I Mensais, I Mensais. .

'--�--�--�----���--���--�----��--�----�--��-----Volks' 62 I Volks 621' I VolkS 68
"

,Volks 63
. l. Volks

.

63 '

Ent.' 2.400,00 I Ent. 1,440,00 'I Ent. 4.000,00
.

;Ent. 2.600,00. I Ent. 1680100
Saldo 216,00 '1 Saldo l�,OO 1 ,Saldo 360,00 'I'saldo .�34,�,' I: Saldo I68,00

.< .Mensais I Mensais 1 Mel1Ba�' '�ensaUJ L,Mensais .

--------�-O:--------.....:-:-------_._�----�-:----�.:_-:-. . .:_,__._-.--.J )._0

, .\"

,
.

, .

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

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

(ijj-r ,

ir, -

..

f i
FlNANClÁ.MEWfO � A� �30 l&� I I '

.

! I .

A. COELHO À\l;TOMCVElS' , j I

II Ru� João. �into, 40 �.�"one 2i7�"- "lorlanÓPoUI -

, I"
'I .

, . !
,

'�\ ��'I

Comércio de
.

Automóveis' e
Acessórios AP'DLO Lida.

I
'

. RUI' Dr. Fúlvio: Aduccl;' n. .MS ......; Estreito
Fone 6284 _:_ Fpoli!. -- se

.1' Corcel'Coupê azul c/t�to vlltil , • .- ..
-

1970

1. Corcel Coupê cinza c/teto vinlI' .. o '. � . , . o ..
, 1.969

1 Corcel Coupê branco c/teto vi:tiil
"

. . 1969

·

1 Çorcel Coupê amarelo c/teto vinil �: ,. "ó,. 1970

1 Corcel Coupê azul _. Standard .• , , 1969

·1 éorcel 4 portas _ Standard ,� ..•... ;.: •.. o 1970
1 'Volkswagen branco , ,.

'

, � 1969

,,1 Volkswagen 1965 'i 'azul ..... '

.........•,Y •• , • , •••

. ·il.
,1 Volkswagen vermelho' •..•. i •••• , •••• o . , . . 1965

.

,

,
, I'1 Volkswagen vermelho" o • ; � .. ; . , .. , � ...•. o • 1964

I"
,t;

1· Voll"'�"abaen 1964 .. '. ':.�vv ClJlza ..... lo ..... 01••• oi ....... ,., � � •••••

1969 I·
..

'

1 Karmann�Ghla azulo ..........• o . '.. , .•. , .•

1 Kombi . Volkswagen 'verde .. , .. o . o o .' •• o . • • 1968", ;',
1 Volkswagen v:erde ::', o , o .� ", .' 1961.. I',

I .

,

1969'.1 Pick-Up Vol.kswagen branca. o ., o .•. ,' .....••

, 1 Vemaguet "s" bege •... o •.•• ' .;

.

1967, 'I'l;.·"
II' ,

1 Belcar 'DKW bege . o '.' ••
'

•••••• o •••• '.' • • • • 1963
I

.

.

1 Vemaguet cinza .'.,. o ...•. o .. o .... o , • • • • • • • • ... 196·5
.

, .

1 Gordini azul., .. ,. o , •..•.. � . o ••. � , • • 1964
1 Gordini azul claro'

;
....... : � .... o .' .-. , � . • • 1964

Mensais

i
--- --,--

:j

)_ � JENDIROBA. �.�AUTOMÓVEIS LTOA.�
Rua Almirante Lamego n4? 170

- Fones 29-52 e 46-73
,.

! Financiamos até 36 meses, com, ou sem entrada.'

No .TENDffiOBA não precisa .dinheíro para comprar,
j basta ter crédito e uma caneta' para assinar,

)
p .--

'AL�lIí��TOMÓVEIS L��. "1
!

/ Rua Victor Meireles, 82 -- Fone 4739
,

Florianópolis - Se.

Fuck Verde Claro 2a. Série .......•.••.••• o

Fuck Verde o •• o •.•• , . , .. , , .... , .......•••

1961
1964
1965

1968

1964

196�
·1969

1970

.1964

Fuck 'Pérola " •. I Co o II � •••••••

Fuck Beige Nilo , o .. o .• o .•.••.•..•

Gordini Cinza Claró o ••••••

'

•• o •• o .• , .. o .••
.

,

Gordini Cinza Claro ••..•. � , .•• o • , , • o .•. , •

Cdrcel AIn.arelo ti • � .' � - .

Fuck Ve,�elho � oi •• ,. ••••
'- ;

F"uok Vermel�o '
'
••..•.. " .

•
\

F1NA�CIAMENTO ATÉ 30 MESES

.

(

K.rlcn 50' A. - Comércio d. A.�tom6vel.
Rua Almirante L_meg�i n. 10'

Conheça nossa Nova Lol_
.. R.. Com,' Mafra, 20

Telefone 2937 ..- �265 - 2027

/

vermélho •........ ,., .•.......•....• t ••••
branco

'

f ' •••
'

'.
'

••

/ '

azul cobalto .,
'

..............•••
('

vermelho ; .

70"
69 i

69

Sedan
Sedan

1

Sedan
Sed'an
S'edan
Sedan
Sedan b'eije niló

' '

.

( ,
.

'Sedan verde carib� r ••• ; ••
'

••••••••• �
.

,Sedan branco I •• ' oi ••••• ': • • • • 65
. Sedan azul :, �

••••.••.....•
, 631'·Kombi b�anca ,

'. ,6,�
Kômbi Cln�a � • . • • .• • • • •..• • . • . ••. 6,{! 'I
Kombl' .

68 I '

caribe ..
'

e ••••••.••• III III • e •••••

'

• fi •••••

'

••••

Kombi cinza \
"

,
'

• ; '.' • • 65
I(ombi· pérola

'

: '...... 6,*
Konlbi caribe , ...............•.•••...•.• ,'. • 64

I

63Kombi azul .. � • " .......•. � .........• _ fi ••••••
'

••

'l'I... vermelho'
\

.'....•••..... � ..• '
...• � •..•. '., � •• '. 70

Variant br811ca _ ,ft·,. ••• '•• II � •• 4t'. • • •..•• . .70
I

4 b· ,. (

691. 6()0 j

porta�. elJe ' . .. . . . . .. '.' . . .' •..•

1.600 4 portas branco " ..
'
.•.

'

....... ,o. ',69
DICW branco ·

.•..•.•.. i .' '�' ti ••..J.':•• oi .' ••• ti .� • "�I .'. .',66
Vemag'uet aZ'ul ". � .

'

\� �.' & ., •••••

:
& ••. 63

,

69

,6�vermelho .......•.....

'

_ _ •

I

branco ... .- ..... 1 ••••••••••••••••••• '. • • •• 68

67
67

I Rural azul ............................ o • • • • • • • •• ,66
.
-'__.._....__. .__ . -_J �

,I
I I

,

.

.

. I
'.

ALVORADA VEICULO'S
� Com6rclo de Automóvels/,em ger�1 .

,COMPRA - VENOA � TROCA"
Ca,.ros Inteiramente revisado.
End. R. João P!�to, 21

Fone: 4291

)Aéro Willys .., .. , ... ,..................... 1964
Corcel AIn.arelô Coupê Luxo, OK ••.•. ,..... 1971

Corcel 4 portas OK 0 ,.... 1971
.

I .

DKW. Belcar Verde': '.: .\.: ó o, ..• , .. : ; 1964
. .

-",-

-

1
}

,
.!

I /

-.

. F
ES\'AÇIOIAJllElro lVElIDA

Rua .)óão' Pinto e� de Avenida Berc� Luz -

'Fone 01414 - ABERTO t>1A,E :NOITE..
'

,
.

,

:. -

II'.t • .'

{i, _-
C Ô MA F I � A.S. iEITI�� 1

,
' � \' I.

COMêRCIO DE' AUTOMÓVEIS FIGUEIREDO
ALAMEDA A�FO. KONDER,· 14 - F�NE 2750

.�rÓximo II ,Ponte; H�rcilio Luz

Volks Sedan ·.r ••••••• � •••

I

••••••••••••••••••• '. 59.
68Voll\:s Sedan � ••. � ..•.• _. �., .

\

69

69
69
70
71

Volk.s -Sedan ..•...•.... '

.. � > .
"

.

·Volk.s ,4 portas 1\ .•••••• :;.. - •••••••••••••
'

••
'

..

' ••••••

Karmann Ghia .. � � .. '

.. � ...•.......
'

....• - •..••

Variant
"
..

'

.•.......... - � '

.....•• � .....•.
"

Fuscão , '.' .............•.......

Kombi .
Sedan •... , .. - •.

'

.............•... ' .•••

Kombi Pie ..Up - ........••..••.•.•.

Opala ,.L"UX.o •••••••••••••••••••••••••••••••• •

Corcel
.

Coupê �u.xo ..•.......•..•.. -.••••.•••

I

·Rural·, , ••

Pic ..Up . Wi'lys
'

.....•.•..........

.'

Pie ..Up Wi,llys.-
'

•.. I ••••• < ••• :
• � - •••

'

••••••••••••

Pic�Up' Wíllys oi ••• _ ••••• -,/fI •..••••••••••
. ,

Aéro .. �
'

'.....••••••
'

•••.•••••••

·69,
69
69
'18
'M
86
88
'11
.1
88
14",'.
85
51

,

66
'

I
.

I.

\ '

. ,

I

I.

Aéro, .

. 1t,'. oi •••• I .'••••••••••••• ;••••
I
••••

Aéro ' •.......•............••...•...•

Aéro "

',' .

Ford F-100 I • " •••••••••••
'

•••

i Gordini _ .

--- J� ,
-

�l I.�

rHOEPCKE y,EtCULOS S. A.
I DeJMrtimento d.· Veicul'os Usados

, i .

( Rua eonselhei�o Mafra, 28, - 'lone 3117

.

- 'A oPort�nidad. de .um bo�" negócio' ...

Volkswageit _. Branco Lotus � o � .. o' •• o ..... �
,

,1965
Volkswaaen _. Branco Lotus· , . • . . . • • 1969'

b.

Volkswagen 1600 _. Verde Pinheiro 4 portas 1969

Volkswagen -. Vermelho Cerej1a 4 portas o.... 1969

Variant .

_ Azul Diamante ., ..............• , 1970

Variant - Branca . o .. , . � � , , , . . . • 1970 I

i Corcel - Branco c/tet� vinil GT , � 1969

B,elina ._ Acre Monterrei . o •............. o. 1970\
Opala _. Ve�de �Í1:tigo·_ 4. cil. -.' �uxo . o, .,' 1969.

Opala -. Belge L�do - 4 cU. - lux!o ";.' o • 1969

Opala _'. Verde Antigo _ 6 cil: luxo .
,

� ... ,1969
Opala - Azul Artico o .... � . '. o • d ", • � • 1970

DKW Vemag - Verde Azulado .•..•.. o ... . • • 1965

.DKW BeIcar -... Àzul Esverdeado 0 ••••• ' ••• ,.

• 1966

Itamaraty'- Prata Luar,.Metálico· o l ••• , o 1967

Egplanada, - Cinza , . . . . . ..
/" 1968

Aéro Vill)'S - Marron Cafet <,' o . , .' . , ..... , 1966
; Simca Cin� Kilimandjaro ... o .. o . . . . . . . . 1964

,
".

\
,

.1.

,

---"-

"1(ii

1
c

'r'

\

,

C., 'RAMOS. S. A•

COMeRCIO e AG�NCIAS\

Revendedores Autorizados VO'i;ksw�gen'l .

1 Varial1t - Vermelhó Cereja ••... ,....... 1969

1 Varial1f - �eige Claro· •... ,;" .... , .'. : . o 1970
1 Variant _ Verde Fôlha 0 •••••••••• ��:- 1970
1 Kombi _ Gêlo .••.... ,

"
o o .', , ... '" o., • 1963

,"

'�I
,

l' }(Ol111)i _\. Az'ul' •.....
'

• oi •••• lO ••_ ••• e ••••• & ..

1 }{' mbi _' .Cinza Claro, .. '. o ...•. ', . , ..... � o ••..

1 Pick Up' _ Beige Claro •.••••..• ,
•••••••.•••• '

,/ 1 Sedan - Laranja Granada ....• � o • , •••••••

1 Sedan _. Bra.I�ccr totus •.. , .••...•..•.•• �
I ' "

'1 'Sedall .._. Azul � . .,.: #I -f" ••••••• O

1 Sedall - Vermelho Grená . o .•••...•...•••

,I' Sedan - Vermelho Gl:ená • "," .........•• :

1 Sedall" - Beige Claro '

•. � . o o � • • 1969
,

"

b 1 1967
. I;i�1 Sedan _ AZ.!:l1 <:;0 q to o .•• o. ',' . . . . . • . • • • •.

"

1 Sedan - Verde 4 portas . O," • • • • • • • • • • • • • 1969 li 1

. 1 �edan - Bl'ancQ Lotus ••••••.••••••••• o • • 1970
'

"1 I' .

'

1 Sedan' _.; .. Pérola ....•••.••• , •••..•• o • • • •• '19'Q7
1 Sedal1 :_:_ Branco Lotus •.• , •••••••.•••)... 1969

' �

1 Sedan -,' Azul Cobalto ..>- 'o •• o •• � •• �.
.

1969

1 Karmann Grua _ Azul Pavão '•••. a. 1966

1 '.DL - Azul Diamante •.•.•••••. o •• o . • • • • • 1970
, .,

.,

1 Sedán - Azul Real o � . o • • • 1968 ,
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�

'.

S er:v i'ç,O s:� 'leiais ',prepara ",:festa
parOi festejar, émana\� da Criança

A Secretaria de Serviços Sociais realizou, ontem, mais MEN�R DE CAÇ.t\DOR

uma reunião destinada à articular os diversos órgãos do, Es� 1.,..... ,.

O Tribunal, <Tê' Contas li- tado para � comemorações da Sem�na da Criança.
'

,

'berou. quatro contratos de Esteve presente ao encontro o Diretor da Fundação Nacio-

obras rodoviárias, que se- nal do Bem-Estar do Menor, Sr. Flammarion Affonso Costa.

rào reiniciadas nos próxi- Em declarações prestadas a O ESTADÕ após a reunião,
mos -dias, As obras são a o Sr. Flammarion Costa explicou que veio a Santa Catarina

pavimentação asfáltica Tu-: para apreciar os detalhes da participação da Fundação no

bàrão-Gravatal, com 22,." programa em homenagem à Criança.
K,l\I,[; a implaritaçã6 do tre-' , Acentuou que procurará, também, conhecer as atividades

cho Jaraguá, do Sul-Guara- 'do Govêrno do Estado, na aslsistê�cia, ao menor, afirmando

mirim; a implantação do textualmente: /lSanta Catarina é um. Estado com um poten-
trecho 'I'ijucas-Nova Trento' ciaI enorme, capacitado por uma equipe dinâmica que atua

e a implantação do trecho J com amor e que vem realizando algo de notável no campo de

Videira-Caçador. assistência ao menor do ponto de vista prático e tendo em

As firmas empreiteiras, ,,' vista as peculiaridades do Estado".
.contratadas já receberam';' Manifestando-se sôbre a. colaboração que poderá ser

do Departamento de Estra- ,I

prestada pela Fundação aos projetos catarinenses revelou que
das de Rodagem as respec- o atual Govêrno vem promovendo uma série de planos e cón-

tivas ordens de serviço. ' 'tatos pata maior entrosamento entre seus órgãos específicos e
.

,

a Fundação, que deverá destinar recursos federais para ação
concentrada em território barriga verde.

�

O Sr. Flammarion Costa elogiou os serviços \ prestados
por diversas instituições desta Capital, uma vez que a atua

ção deve-se, principalmente, a ajuda, financeira oferecida por

particulares e instituições.
,I I 1 I

f�Economistas' de lodo 'País TC libera
r.l,;;!

<,··comemoram . O) S 'Ia e rodovia
Os economistas 40. BrasP. comemo

�j
ratU hoje a passagem do, 2CP aníversá-

I' '

.ria de sanção da Lei 1411/51, que regu-
"

'

lamentou a proríssâo I da clase e�n todo
,)

o País e determinou a data de 13 de'
, .'

agõsto de Dia do Economista, Para. co-

memorar a data, o Conselho Regional
i

uos Economistas de. Santa I,Catarina -
;\)',1, 7a Região _ promove às 20, horas de
t
hoje um jantar de confraternização no

.: Lira Tênis Clube.
,.,

Aproveitando a data, os' organismos
de' classe regionais em conjunto com 6

nacional estão reivindicando a reformu

I,. laçã� da lei .a fim de que ela. ate�de me

lhor os ínterêsses da classe, pois �'�imi
. ta em muito as pretensões dos profís-

I '

sionais".
. , /

Segundo entende b Presidente do Con

selho Federal dos Economistas Profis

sionais. Sr. Mário Sinibaldi 'Maia, a pro

jeção desfrutada pelo economista no

Bras�l, deve-se mais ao valor individual,
associado ao esfôrço de' cada .urn, do

que as prerrogativas profíssíonaís, hoje
mais filosóficas do que reais. Essa .re
formulação do dispositivo' legal, ' asseve

ra, uma vez transformada em .Ieí, virá
colocar em têrmos posítívos a. valiosa

,participação dos integrantes da classe
no processo de desenvolvimento do Bra-

."

sil, investidos nas justas. prerrogativas '

que lhes cabem.
"

Diversas entidades lígadas -aos pro-,
; ,�

ríssionais de econornts apsoveítám as

páginas de O ESTADO pata enviar aos
economistas sua mensagem de' fé e otí

�ismo a todos os profissionais. catarí-
,rrsnses.

: ".

,

: t : :' .�

r SAUDAÇAÓ NACIONAL', ,

Recomendando aos coruselhos esta
duais que promovam: íntelisa' &'fh�anha; "

junto aos colegas, coletiv�daêfei '��t1llda�- �
, I ' ,

til e autoridades, Visandq � ,ittàJnitação
mais rápida do. ante-projeto (ie ref;r

\, Illlulaqão da lei que, reg'l,l}atnentou' a 'pro
fisSião do econornista; o st. tdârio Maik

"

' i. ,

presidente do Cohselho }<'éderal dos
Economistas PrOfissionaiS, leva, à� clas�e

Ullr sua palavra de cordialictáde" Úaterna: e
qs ,sep.s efusivos cUIhpriÍn,eIitbs�

-

-, ;,'
.'

- E ês.te, o: assirntp, q_tÍ�,"�stá, �a/, ped�r
conjugueinos\ ,.p.o�sos, esfÔrços,' e.,.,' , por

1', �sso, recome,nda.,t�lOS, ess� '.', p.rpm�ção, ,I,. . ,

confiando em sua utilidade: A, tuÍião de
todos, a solidariedade atuante, ,() pen:
samento uniforme dà' classe i-tá'de ser'

,

. .,
,

U1l1a 'reafirmação inequlvoca ciê, nossos
anseios, já· express'Os: no' �'eferido ,ánteL
projeto e que,,' tran'SfQnnado'" efu ;r�Ü
dade, possibilit?Xá a ''valoiiz3rç�o/de��uma
categoria . profissional' que püii'rm', pelo
mai� g�nuíno interêsse, da '�aÇão,;, o seu

\ desenvolvimento, �conô�iéP�·" ,tiiiàliZ<)'u.
,DO CONSELHO REGI6NAit�;:. '/' .

O professor ,qusiàvo \ ',21.fimPêk' : .,pr�$j
,dente ei.n ,�xercício, dQ', ÚO�S�lli,9,��egi6-,nai dos Econo�istas'-�r.Ófi$sÜ)n:�s:, ' de
Santa' C�tarina ,;� � Reglão;;�1��n6�rrii-"
�o.u m�n.sagerri. s�udapcid t�Õ�'·.,6s; pio:" '

Íl8SIonais cata:riiieI?-se:s 'perâ ,':� pâSíi;'�ge:fu
d9 Dia do Economista,,;�"cdncia:fu�de, ,�s� unire� e� .tQrnq',:'d�::,:é�h$eih&;f�ê
�<t-l dos Ecbnonúst�:::PI'otisstó�s' ,;' 3, : fim

'�e, que as ,rei.vi�di��ge�,��ti4HbáF4ri�ta,-� no 8J1te-proJeoo em' tiainitaçaQ '�na.
Çamara Federal 'se cOI1S\J.bstanciem, con-
vertendo-se em realidade, pàra que�mb' J

c1
em o nosso Pais, possa. ofereCer, à

a�se que, representamos, o, ampa.ro ,e
,... estimulo que' necessita, no' sentido . de

, acelerar, COm ímpeto ,multiplicado a
'. n:arc1;la 'vitoriosa do nosSo qúerÚ:lo Era:'S11, para a conqÚista. 'definitiva do seu

verdadeiro l�ar".
no SINDICATO

E'"18 a integra da mensag'el'll encami-Ilhada aos, proí'issionais catarinenSes, Pelo Sindicato dos Economistas no Estaidode S .

"

�

anta Catarma, qtravés dos ptofes-
�Ql:es Ali, Cal1g11:çu de Mesquita e Ro-
eI to Ferreira: (

"No transcur�o do dia e� 4ue se co
Illemora o 20° aniversário da lli nO
1411, que l·e�·lam\ t

.

'

,\
f'

' -

Bc .

i5 lU en a "a, pro 'l.5sao do
. 0110111lSta" data cOnsagrada como 'IDiado

. Ec<;momista", o Slndiiêato 'dos Ec"'-no . ' ,v

mIstas no Estado de San� Catar1 ...

na des· tr·
"

dos
eJa· ansmItLr,aos seU$:�cia-

, '. bem como aos demais, colegas de
P1ofIss- ,

, !

d . ao: sua lnensage� d� confiança ,e,8 Ohll1lSl110 faCe às PerspeCtivas de
," I prOSperiqade econômi6a e de progres-'So <. l( .

, Social que envolvem o desenvo1vi-
lllent . '

: '

o do BraSIl. COncitando-os a pros-
:' ��guir, com', a,rdor e ent�ias�o, o ,tr�

alho que tão proficuamente vênl de-
Se '

,

nVOlvendo em favor do engrandec:i-
l�ento da Pátria, o sindicato saúda de
PUbr�i
.'

ICO os economistas de SanU!. Ca�liI--
l!J1a, profissionais que, com dignidadee elevado espüito comunitálio, têm, pro
cUrado valorizar os recursos hwnano� e
Illate .

.
'

,

.

b,'
1'1a1s que aqUi se aplicam, contri-

,! rUindO, assim, para a geração de maior

:queza, em benefício da elevação dos
.t'adl'-Oes de bem-estar social".

MENSAH�M DA UF'SC
,

' '

_..
,

O Chefe 40 Departamento de Econo

mia do Centro Sócio-Econômico da Uni

versidade Federal d.e Santa CatarinaJ
professot 'Carlos José Gevaerd, tam

bém associa-se as manifestações de

. cumprírnentost aos proãissíonaís catari
nenses enviando sua. mensagem aos eco

nomístas.
, I

"Procura o Govêrno brasileiro, nesta

década de 1970, alicerçado na idoneida
de de seus propósitos e na magnitude
dos seus objetivos, propiciar melhores
níveis de bem-estar à população brasi
leira. Para otimização, Jdo resultado em

preendído observa, racional e críterio

-samente, a técnica do planejamento e

dfl' prorrogação econômica, permitindo
a co-participação do Poder Público na

atividade desenvolvida sem entretanto
.tírar, à iniciativa privada, a primazia de

atendimento à ação pretendida e assim

alcançar-se o objetivo colimado.
"Mediante planejamento opinativo

permite maior rentabilidade 'privada- e

melhores índices 'na relação
.

custos/be
nefícios sociais preservando, ao mesmo

tempo, as instituições basilares do sis

tema econômico brasileiro: a) a líber-
(

dade de opção entre as alternativas; b)
a propriedade privada dos fatores de
/

produção. -�

"Esta ação coordenada alcança Sa.nta
Catarina e seu atual primeiro mandatá
rio, Engenheiro Colombo Mac�ado Sal

les, através seu PCD '_ Projeto Catari
nense de Desenvolvimento - somá os

',esforços catatinenses àqueles que' são

1e?envolvidos pela Na:ção, sob a segura
administração do 'presidente Emílio Gar-
tastazu Médici.
"Desta forma, irmanados no mesmo

prOpósito e-:- cônscios das ífespolls\a.bili-'
,daq,es I assunüd8s para a comunidade

i i brasileira' �Iividam, pocter público e ini

cia�iva priv-ada, esforços inusitados no

sentido de prOpic.tar alcance, a Nação
B-rasileira, a merecida P�sição de de�ta,",
que e relêvo que deve refletir no con

cêrto das nações! mundiaÍs. Utilizam pa
;ra seu intento, dos inestimáveis sub,sí
,dios 'fornecidos pelas Ciêncjias Econô

,m�cas colocandõ-os 'em tôctá a. "sua "ple'-,
tiitt�qe". à, serviço do homem bras,ileiro
não tornando-o, desta forma, mero ins

,truIllénto de sua aplicação programáti
ca.

'. "��salta-se, na colocação, a ilnpor-
'

tant.e contribuição qu:e se lhe, oferece o

��co:tlomista Profissj.onal, é justo ofere

ce�';"!he:, na data que lhe é tributada, a

justa homenagQIn da qual se tornou me

r�sedor., Em assim sendo, e represen
t�Íld.ó o setor

�especializado da Univer

.sidade
"

�ederal de Santa Catarina, não
p'od�r�amosl . deixar . de, em associando
pos, as tantas manifestações de reconhe
'cir:noe:rltó" e aprêço, agregar também a

nos�� mensa,gem de louvor,' otimismo e
incentivo.' ,

. ÚRegistramo�, ist� pôsto, em seu dia
,�':1� de 'Agôs�O - a todos os econo-'

nii�tas; Pr0tf:1iíl5iónais de Santa. Catari-
, �a;',o�, mais expres�ivos rE:?conhecimen-
,

�e.� pel� attibuiç�o que vêm ernpresta�do "

.�? e,S'f�rqo. conjugado para, a melhoria
-

" ,q�s ;nJ�ei�_ de. belu-estar do,' povo ,brasi
lelr� e a_convicção ,plena que tal parti'cP
paçao nao há de marginalizar-se para
o futuro, que se nos rev�la de toqo p�onlÍssor".

SAUDAÇÃO DA IGREJA

A Cúria Me�ropolitana, atravésl do Ar'
cebispo Dom Afonso Niehu�s, encami
nhou �ua mensagem aos profissionais
pela passagem do Dia do Economista. E,
na íntegra a, skudação do Arcebispo Me
tropontan� aos economistas eatarinen
ses:

"O desenvolvimento acelerado naSi Na
ções, o intercâmbio intenso de suas cul
turas e os novos padrões de vida ele
vam S0bremane�:r:a\ .a Importância dos
profissionais das ciências econômicas.
"Por entre a crescente -to'm�da de

pOl1sciêtlCia e, os desequilíbrios que
ameaçam a tranquilidade dos, povos, ca

b� .

�.os economistas emprestaJ.· a sua' de
CISlva colaboração na deSCOberta dos
pesos a serem colocados nos pratos da
balança, a fim de que as riquezas exis
tentes no mundo '

beneficiem, em vez
da minoria, a grande maior parte da
humanidade!
"A .complexidade de tlln' programa se

'mede pela natureza e multiplicidade das

t�efa:s a cUl�prir.' Plimordialmente, po
r.em, o que Importa é � visào geral do
desenvolvimento, solidário dos. povos e
da partiCipação de todos na mesa da
c'iv.iiização. Jamais ,os homens serão
iguais em s�ber e possuir, mas a dis
tância entre os extremos pOde reduzir-
se em �scala considerável.' . (
"Aos economistas, na data de, sua clas

se, os votos de concretas vitórias na lu
ta pela equilib,rada administração dos
bens 9-a terra, aserviço do desenvolvi
mento do próprio homem"!

Aéro Clube
espera
candidatos

o Departamento de Pa

raquedismn do Aéro Clube

de Santa Catarina, comuni
ca aos' interessados' que se.

acham abertas as inscri-'
I ções para o Curso de .Pa-"

raquedismo Categoria
"A". Para maiores informa

ções
.

os interessados deve
rão procurar a Sede do

,

Campo, em Campinas, São

José, aos sábados e domin
gos.

\ '

Govêrno
estimula
Turismo

�i'

Técnicos, do . ,Banco do.
Estado de] Santa Catarina e

do D..epartamento Autôno
mo de Turismo concluíram
projeto de 'financiamento
para a construção de mo

téis, hotéis e similares. O
. SecretáriO' d.o Govêrno, Sr.
Vitor Sasse e o Diretm··,

\
Geral do Deatur, 'Sr. Antô-
\nio Pereira Oliveira, viaja
rão para o Rio

\

d.e Janeirp
a fim de manterem conta-

,
'

tos com, ,o president�" p:a
Embra1>JJr, visando a o,bteh

çã� de r,ecursos para ús

financiamentos pretendi
dos.

, ,
•

M •

Lages
lera mais
telefones;, .

lage� (Correspondente)'
,

- o Diretor· da' Compa-
nhia Catarinense de Tele-'

comunicações, Sr. J. GOIl-' ,

I

çalves, visitou recentemen-
te

-

a cidade de Lages, oca-

sião em que asseverou ao

Prefeito Aureo Vidal _Ra,:"
mos, o aumento, dentro em

brevJ, da rêde telefônica
daquele município. ! '

-Serviço
Militar é,
concurso

A SecçãO' de Relações PÚ
blicas da 16� Circunscrição
do Serviço Militar divul-

'

gou nota comunicando a

instituição' do concurso in-
'titulado Serviço Militar/
1971, que consta 'de traba�
lhos ,de' redação para alu
nos de nível médio. O te
ma a ser abordado deno.

mina-s� Tiradentes .' o

Ideal de liberdade no Br41.
sil e os interessados pode
rão ,colher subsídios e in.
formações nas secretarias
de estabelecimentos' de en·

sino do Estado e na Secção
de Relações Públicas da
16�1 eSMo

:,�,���������������������������,'�,�;.

Blumenau ,& . Genle &.. Coisas

, I

Gervásio ,,"U%
O HOMEM E A MEDIDA CERTOS"- Pandiá Bap<

" !iili;ta' Pires, Procurador do Ministério da Fazenda, está

,:,:pra chegar. Braço direito do Ministro Delfim Neto,
I,

"vem tratar dos ínterêsses do confisco federal no Gran-

de Hotel Blumenau, Home� forte do ,Govêrno (caso

I .Mannesmann) é quem -referenda os acordos comerciais

do Brasil com outros países. Só t,em a receber cum
primentos. Inda mais pelo acêrto no' nomear Dalmo

-Boson; Diretor Presidente e Jemeson Rodrigues" Di-\
,/'retor Administrativo do Grand$ Hotel. Blumenau ainda
,

vive no compasso de aplaudir a op?rtuna rtí.�dida go·
,

vernamental.
- OSSO NA GARGANTA - "Som Livre" ainda é

�m 'Programa. Apesar de aglutinado (pra não dizer

I fundido) 'em têrmos de som. Caia bem num domin-

I guinho
à tarde, à falta d'outra curtição. Hoje, não tem

"hora nem vez. Aparece, sem mais nem menos, como

pura concessão, em diàs da semana. E>omil1go mesmo

r.âo teria chance. O "genial" Silvio Santos domina o

horário ,de ponta-a-ponta.
POLíTICAS - Arena reuniu-se quarta feira. Sem

pelas, para a imprensa. Por enquanto ... MDB engavetou
�(t" marufesto que prometia apoio' ao Prefeito. Escreve

mos, semana passada, que o documento, desta feita.,
sairia pensado e pesado. Todavia, pela' demora, a' opo
sição está balançando a curiosidade do povo ..•

NO AR, DEZ, EM TERRA, ZERO - Varig anun·

cia nQVOS vôos a partir de segunda. Oportunidades de
I �

.

âlcançar São Paulo e Pôrto Alegre, em menos, tempo.
, Maravilha. O qU'e há a lamentar. O acesso ao aeroporto
de 'Navegantes à cidade de Itaj�í. Pelo provincianismo
da rodovia, turist� é obrigado a colecionar decalco�ania:
"Sou mais uma 'das vítimas das estradas' de Santa

" ,

i'
.

-' Em. janeiro, 'Operação Rondon já marcou, 1'0-

Presente ao encontro promovido pela Secretaria � Ser
viços Sociais, o fundador da Comissão Municipal de � Assistên
cia ao Menor de Caçador disse, que aquele órgão consultivo
nasceu da necessidade de se .oferecer maior .amparo ao me-

I

1101' abandonado ou infrator, recuperando-o paraseu desenmpe-
,nho profissional na sociedade.

I

"Surgindo a idéia - prosseguiu - pudemos fazer um

estágio em Caxias do Sul., graças' ao presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador Marcílio Medeiros. Esta experiên
cia permitiu que organizássemos a Comissão 'Municípal de

I

Caçador, dentro dos' princípios exigidos pela Fundação Na-
cional.

> '

Em consequência do funcionamento desta .CoI\1issão, 60
menores em Caçadores já estão desenvolvendo trabalhos em
indústrias locais; outros 15 atendem um serviço organizado
de engraxate; 20 estão sob a responsabilidade' do" Juízo da
Comarca, em lares substitutos, e 20 são "submetidcs a treina
mento para serviços na Guarda' Mirim do Município, a ser

inaugurada no próximo dia 25, dia do Soldado.·
A Casa de Triagem, que constitui outro setor da Comís-

são, será construída nos próximos dias em um terreno já ad

quirido" permitindo o encaminhamento dos, menores � desampa-
"

, !

rados, mediante a realização de um
\
trabalho implantado por

assistentes sociais.

, ,

'.

teiro. Litoral e oeste catarinense. Precisamente, Vale
I do Rio do Peixe. 80 academicos de Pernambuco .partí-
cíparão dos' trabalhos. • ••••

- "Foto Mundo", revista, especializada; escrevendo
de São Paulo. Dominando a arte fotográfica" em 'seu

quarto número, agradece à colunà ..por uma referência
,

' j

a sua circulação no território barriga-verde.
,

- São José participará do Festival de Teatro Ama
dor, marcado para o dia 24, na Capital.

'

Blumenau en..

viará a peça "Tela 21", que não· foi bem recebida em

sua encenação durante o 1Q Conjusc.
_ Falando em Congresso da Juventude, o Centro

Farta Aberta comemora amanhã seu 29 ano de�lutas.
, Conr festa americana. No do�ingo, um grJ,lpo ''jovem,
to som de fitas, movimentará o salão de chá do 'Aqua

-

ríU�l. Na base do "�ó não aparece quem 'está �aindo
de boko-moquice" ...
'_ Ainda êste mês, "Modebrás" (como insistia so-'

lenemente uma emÍSSôra de te.vê) promoverã, en�ontro
regional no balneário de Camhóriü. Quem anuqcia é o

presidente do partido, deputado Pedro Ivo.
\ "

.. , '.'

_. Em agôsto ainda, Governador Colombo visitarã
I Blumena:u e Itajaí.

_' Hoje, a Cidade:Jardim vê passar o' Fogo Sim

bóli�o g-a Pátria.'Homenagens estão previstas
\ ii Li'ga Ide Defesa Nacional que, promove a tradicional corrida.

- Ao som da Banda TremI, Igreja Evangélica Mar.
tin Luther, de Itoupava Sêca, realiza, nest,e fi,m de se·

. ( "

mana, a Festa de Agôstq.
' .

- Como ,última, pode-se d�er que a literatura
,vaí bem. Pelo menos" no tocant� a concursos e p�êmios.I

))ejaÍ11 particulares ou governamentais.' O'· 'Concurso
Nacional de Contos do Paranã vê, ano a ano, aumentar
ü número ,de �a�ticipante�. � mai�:. o Presiden_te �édieiacaba de mstItmr os premlOS NaCIOnal 'de <Flcçao (ro
mance, novela e conto) e Nacional de HiStória ou En.
saio. Prêmio de 30 mil para cada c�t�oria.

"
-

éatarina" .

TUDO &. TODOS

, I

1
'.

Para VOGO:
1 Volks zero km '.

'

1 televisor Philips',

Stabilimatic 'Planar
�érebro Eletrôl'Íicri'. '_;' �".;
• As melhores- c,óndiçÕe�
de pagam,ento

/

\

,-

'" '
'

:; �.
�'

."

'��' ',jito

r, . .,(,; "
• li, J
'.' ,.

\

.5TABlllmOll[-P'lAnnR

.

,. i/::}

·ih.;.;�j!

.. " i

l'

apenas
25,00

de entrada;
Saldo em

'até 30 meses

Processo alllori�ado
n,· •.384/71 , DRf " MF

PHILIPS

. _".I .'l ..

i',I

"

I

APROVEITE!
SORTEIO:
�9 .,E DEZEMBRO 1971

Se,!.Volks z��o k,!, vai custar, o preço d� um televisor
Phlhps Stablhmabc �Ianar Cerebro Eletrôni<;Q.
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..Como· é· caro leitor:: j*,(lelw� .urn
Ioeal para ';1; FCi\ -fazer .uma. compe- .

. tição auto�ol?ilístic,a?,' :\ '.;' .'
.. -'. XXX:-,

.

A 'Rádio' Dif�sô;a d� -Criciúma- so
licitou a FEHERAÇAO" 'C:ATAIU
NENSE DE AUTOBILISMO Iiberação
de uma G!NKANA. que a .mesma .pre-

. tende realizar nos. dias' 14 e 'l5
.

pró
xiID� em ,eomerrio.ta·ç.ã.o i ao seu, nono
aniv.ersá�io�:" ; ....:: �. � ,..: ." ,

,...

�, Dia 12· de Setembro estará se rea-
lizando '

no , Autódromo' . VIllGf(;J,O
I

TÁVORA, em FORTALEZÀ; um. Tor-
� . ..

. " neio de Velocidade para veículos da
cr

DIVISA0 '3, válida p'elo Campeonato
Regional do NORTE e NORDESTE
do' Brasil.

xxx,·-
.

� '�JDiã:s 4 e 5 de' Setembro, depois de

uma interrupção de' 'mais de· três.
.

"

.

; ... anos, 'realizar-se-á no Au.·tódromo de·

�'t'ÃRu�Ã,' ruf "DOZE ·HORAS DE

PôRTO ALEGRE'" somente para

veiculos nacionais. E provável qu'e
tenhamos" a participação' de catari-

I , nénses.

• I,
_.

! xxx.;__ <

'. A 'VELOZ MP' S/A; institvu ,'irp-
féus ao PiJoto' Campeão 'Brà�iteirp
de Viaturàs :EsPbrte. "'GIRO ALTO':
pará a Diretoria, da· "VE,LO�", po.is·
é 'ma'is um estímuló para.. os,' nos,S�$
Piloto�. .

. ,

,
. ..,-

',' ,

"_'. xxx.·-.

O· 'Autom'óyel :ClUbe,_ de . Jo'a�aha
.
'.'

.está eomunicando., por' intermédio d.a
FCA 'q�e nús, di:as .28 e 29. pró�inios
bavél:á provas 'Para' extr.eante.s,·e p,a

I'�' pilotos' de' coml)etiçãG � ,olielais
de . compe,tição" naquela . cid�de. 9.8
veícu�os são ,da. D'ivisão' .,'].T,es. PQr-

) tanto' todos ÔS, carros . aqUi' do. lito-
ral pod.ein' p�rticipar lá.

"

:

..

'... , .'. - xxx. -
.1

�!.(' I' Dia- 28 de agõsto haverá reu.maO

""da . CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
''''DE AUTOMOBILISMO' em BRASf..
·.r.:' LIA. '.' Nesta. reunião será· eleito o

, .. " nôvo Presidente' da. entidade" já que

o primeiro Vice não aceitou a .ratifi

cação de seu nome p'ara o.' cargo. �

- xxx-

Os argentinos estão· radiantes de
...

l:'pbis "da prova' que vencer·am' domin-
.� go" em '''LAS FLORES"... LUIZ, DI

PAlMA o vencedor, que correu com

l:m carro de fábricaçã.o argentina, ;0"
TORNADO 45-A, declarou que ,a.

,�.� .. #

..dL�uta' ,não- tinha ·sidó eom' OS . v.o-

lantes brasileiros e s\,m co__, os' -car

ros alemães, os. PORSCHES..
,

I ,

-:- xxx ._

. A "RENNER" integra-se' ao auto,.
mobUismo de' competi.ção ,também
no BRASIL. Dia 22" quando da 'pro
va ,pàra Veículos Fórmula, FOij.D,
quatro IÍlonosposlos -es.tar-ão Gorren

d�· pela "EQUIPE' RENNER ·D.E

COMPETIÇÃQ. '

I�'XXX _' ....

Por falar eri). PORSCTiE,. -esta mar�

. � ca a partir de 1972· não mais 'pa:Fti�
c}párá·d.o CAMPEONATO MUNDIAL

DE MARCAS.' Conforme as novas

instr:u�ões da FIA para o Campeona
to de 72 nenhum earro com mais de

:3
'

Útros'
.

competirá naquele. CampeQ.,.

{��:��f�:� .'

xxx
- D0Il1Í:figo em São paUlo � lute,r,.
lagos - estarão se' �pl'.esentando. ao

- -\ (

·públieo o Piloto Camilo, Cri5tofaro.
qu.e· desistiu 4e ;sua ·'cat;retera" pa- ..
ra €Orrer cGm 'um carro BM\f. ·Será .

mais uma edi�ão das· "250 milhas' .çle
Interl3�()S". '- xxx-

. ,

,:�,!,� 'Arbitros' continuam
.

.
I

o"':;"esperando pagamento
Embora a FCF tenha dec,1ara- que não iria porque a FCF nãó

Õ;-? r g�e�. os clubes �m débitQ sàl- cumpriu o prometido de pagar-lhe
d3.ll-iam ,suas dividas semana� pas- na serp.apa passada, e que tinha

,

.. i
,�sada e que seriam tomadas me- além 4isto, quantia elevada de

a.id�s para o recebimento <lâ�' ta- passagens e outros gastos. Outros
xas de arbitragem :que somam. aI": árbitl;'os que também nada recebe-

guns milhares de c'ruzeiros, com ram continuam a apitar norinal-
• ,,' '�'fnedidas que iriam da �etirada mente esper�do uma providência

, ",·da .,,,taxa, dOis bordeauxs das parti- . da entidade, o que leva a crer qu.e
�': • .;'

ç.as pelos Presidentes de Ligas, até
�;',. a indicação' dos clubes ao Tribu-

'",.�aml� ;,de Justiça Desportiva, a v.e:r

dade é. que os clubes não d�am
"bola" a FCF e continuam, deven

:",,,,,do,, .com ...a maioria dos árQitros
.'....,'I'1�·"Sem têCeber seus' vencimentos, a ...

. trazados, apenas com alguns ten-'
<l'i� 'Xllo· recebido o·... mês de junho.

_t_Roldão' Borja in,dicado para refe
.... ,pir":'em Lages Caxias x Interna
·il doo.onal, '.. não foi, tendo deelatado

•

,

nem o ofícto que endereçaram ao

Presidente da FCF, nem O ofipio
da Liga de Rio do Sul surtiram.

efeito algum;. Alguns clubes, vão

para .o quartO mês d� dívidas e·

jogam como se nada dev�sem
\ enquanto os árl;Jitros apitam, co
mo se IU;Lda tivessem a rece]?er,
colaborando com o futebol e com

. .

2\ entidade que os escala para os'

jogos.

,""�'1 ,'o 'h .... p d'�::I�":�, �",�i::j>� :%ores, '. O(ml�·,,·n·'M,I,IU' �ir. ��"·OS· .

;Jit':f! • �� ',". ,. '<.\,,;! .r.' , ..pi!' e ,,,,l "
l't,,, ...' _ ..

'

.'
.

.

.

"

'.

No último
..domin�o a. fedêrs- h.o:�peq(J,gem dos mf1'ieiros. , \ir�l-

ção Aquática .de Santa Catarina, nwr Soares e Antonio Dondei 01)-
, ..'� "homenageou com tul1 .churrasco tiveram com o "Pioneiro", 4 pri-
,,,p,)t13,08 velejadores Catarinenses qu,e meiros luga;res e 2 segundos; Joa-

I

tão
. J?em souberam representar quim Belo e Paulo Li,nhares

�

com

110SS0 Estado no campeoIÚl-to bra- o"SAYONARA", 2 primeiros 2 se

�;("'P r.:\lFÜ�O ci'e Sherpie realizado' em gt--;mdos e. 2 terceiros; Pedro Soo.-

,�': ..J3elo' Hor�onte, na águas do 'Pam-' res e .Pedro Guilhon com (>
r ,<' pulha. Grande número de vel�ja- "KON :TIK". 2; s'egu:tldos e 2 tetcei-

I' ,. <" '1\ �or�. presentes, �mprensQ. �. cOu- rqs; Ade�r ��e� Pir��! e pàlfd'o
vidados. Os resultados obtidos na Llmhares Filho e Otávio Fernandes

.< , � lÚiti�1a competição atestaln a for- 'com o ba.rco VENDÀVAL" r�ol1el
,,";," ". 9a, .do' esporte da vela Catarinense Apolinálio e Luiz Carlos de Mello

,9-eix�do, nada menQs q\le os tl'ês com o ."BIGUA" e Laudelino - X�--
primeiros, 'htgares com os veleja- 'vier com o "'rtr', obtiveram ainda
dOl'es ilhéus'. Seis barcos seguiram excelentes r.esultados para a vela
em caminhões do 5,0 P�strito Na- Çie Santa. .Catarina, .o que nos hon-
vaI e do DER e os velejadores Ira muito, com repercussão nacio-
viajaram por conta pr6pria, com nal.

Dl U ião
lider m

basquete
Ó campeonato cat:arinense de

basquetebol 'adulto, apresenta no

momento dois líderes: Clube. Doze

de
.

Agôsto ,e União Palmeiras.: aJIl-
..

1:)00 sem derrota.' Eis a classificação"
geral' até o momento:

1 f! lugar: Clube Doze de Agôsto e

'União Palmeiras sem derr�ta . :
2C? lugar: Vasto Verde com uma

derrota ' .'

3'<:> lugar: Cruzeiro do Sulvcem 2
.

deFfotas ' I ':

49 lugar: Ipiranga com 3 derrotas

5C? lugar: Diocesano, Lira Tênis.
:-

Clube e BandeIrante com 4 derrotas

·6C? lugar: Sociedade, Ginástica com

,5 derrotas.

.' Próximos jogos, dia 13 em Join
ville: Cruzeiro do Sul' x Ipi�'anga
'e União Palmeiras e· Bandeirante.

Ciclismo
têm! prova
domingo
Teremps na manhã de domingo,

n.o bairro '. de Barreiros, a segunda
prova ciclíst.a denominada Prova dos

B;ll,r.r0S e" Cidàdes Vizinhas, /par�
prin·cipiantes.

A competição será desenvolvida
no percurso de 40 quilômetros, es

tando seu início fixado . para às 9

horas.'

'

..A prova é destinada ·exclu.siva
mente para bicicletas de passeio
estando as inscrições abertas nas

Lojas Herme� Macedo, no Estreito.
É uma promoção da Rádio Gua·

rlljá, Jornal O Estado e TV Cultu

ra, com o patrocínio das Lojas Her
mes M;acedo S/A, contando aiuda
Cl)m a supervisão da FAC.

Doze e lira
marcam
'A •

novo ,Jogo
Depois da patalizaç�o que sofreu

I
I

o campeonato catarinense de bas-

quetebol masculino adulto, devido,
às disptJ.tas dos' J<;>gos Universitários

Brasileiros, desenvolvidos em· Põrto

Alegre, Doze e Lira, retornarão à
quadra no próximo dia 21, atuan
do aqui diante de suas platéias. O
Doze enfrentará ao Ginástica' �n

quanto que o Lira vai dar combate
ao União Palmeiras. Na última roda
da os resultados' verificados foram

,
'

êstes: União :palmeiras 54 x Cru-
zeiro do Sul 50; Ginástica 58 x Ban
deirante 51 e Vasto Vetde '10, x Di<Í
cesano 47. Doze, União Pa�irás e

Vasto Verde são os líderes da com-

petição.
,

f

TOMAZ
I,ND. 'I COM. D�, REFRIGERAÇAO ·LTD

FABRICA
RUA ,SAO JOAO BATISTA S/No

,ON&"3095 r-. <;AIXA rOSTAL 775.
S:POLIS S. C.

voe, SAIIA

QUE TOMAZ FABRICA O IrIELHOR til
BALCOES FR.IGORIFICOS, G·ELAPEIRAI�
COMERCIAIS, PARA BABES, AÇOUGUE,
FIAMBRERIAS E SORVETERIAS.
CÂMARAS FRIGORíFICAS E AINDA INstA-

.' ./

LAÇOES, PARA' BARES.E LANCHONErms"
. i

-x-x-x�

"
Tudo precisa ,ser bem feito, pão

sen.do necessário
.

muito alarde,
Precisamos' estar preparados para
quando tivermos o' colosso de ci,
mento 'armado, na TIindade. E,
tudo, então, será facilitado). iIichi·
sive o trabalho, dêsses abnegados
que teimam em não' deixar morrer

. ".' ,

o futebol ba.rrig'a-verde; tão pró· (,

diga de valores,' mas carente de

recursos para se, projetar �elhàr
acompanhando a evolução nacio,

AO O'S ELHOBES PORQUE TOMAZ'
.

G BANTE O OUE. ,FAZ

rendá . pO:Fque o que existe é má

vontade de -oooperar pela grande
za do futebol barriga-verde na sua

etapa \ 'ixÜcial de orgsnízacão que

exige" íuta, abnega.ção. sacrifícios

.
sem contá: Os .esportJsta.s bem in

t�ndonadós
"

� devem 'cerr-ar fileiras

em . 'tom� '.

dos que' realmente tra

balham.' pelo futebol 'de Florianó�

polis';' . JojD:v111e: Brusque, Blume-

. nàu,:··'iUo"d� 8�, Lages, Itaj�í, Cri-
.

( dti.m.à;· ,Ttfb�ão,. ,va.lê 'dízer- do _

1'u'-
r

'.' tebol), d:� 'Sá,nta Catarina: Eles 'se. '

:"
"1 deparam 'todos os dias, com 'S3;-
,

.

cl'ifícios., sem conta.,Trabalham pe
·10' gôsto de trabalhar, .de servir' a

, 'um -ict'eal, uma causa, não impor
\a'ó. j�zo, .que .dêles fazem os pes-

:'. sUTlÍst:as;- a,s que' não acreditam na
,

redenção dó esporte' rei 'em- Santa
. ,

. c:at�rlna. :,
'

'

'Dolícia' ao: comentário
. '.' .'

.

, Não raro, esouta-se nas r�

que se" formam ) " nos' bares, nas

esquinàs,. ete, eómentários' sôbre
e

nosso 'futebol, .: seus .d�fei�OS ,e -;

suas V1ltudes{· ,mais." .aquê1.�� . do

estes. Na maiori� das·.v�zes, êles se

tornam', maldosOS, grosseires .e· p�<ó
eondizem com � realig.a.de d.P, mo-
"rnento que 'o nosso ,esporte �

bre

tão '. atravessa; :reies -partem," mor
tIl'ente:' :de .el�mentos,�. que'

.

critíçam
siinplesment�, pe_lQ: gÔ,�to que- t�m

, de crlt�c·a,r. ,N'ão analisam ,co�.'j��.:
tiça: os -prós e os contras: '.�lu:�;.'-t;:t
do quántp 'es�já :errafio' mereça
s.er 'crj.tic�d�, .nâo q� d,lívid�. Ma�;
q���4<? ·se. �:cet�a; nã�! �e �eve "dei}
xar passar gesP#rcebldo o' que ,-:f91

. 4 1 �. ,-' I ,i �" .: •

feito e teve à aplauso dos-bem .m-

te�ciQna�oi;, os que',16uvà�. :d�sin�.
têre�sadam.erite� porq�e sabei:4

..

���.
algo' de bo'm:. d,e utiL foi 'feito em:

prol do np�'s() futebof ,que ,não' ca,-. '.' -X-.x-x-

mirÍha be'ni Porque' tudo' está'
.

er·
.. ··Nâ.o a.creditamos que', a qualida-

rado. O· Tefl�xo, disso tudp pode de .dos jogos est�ja a pesa.r na

ser encontr�do' . nas 'ar�ecàda:Ç5es balanç�.·· ·Quem. , gosta de futebol

dos, jogos .qUe ',estã:_o muito: baix�s,. : . va,i a>qualquer jôgo, desde os tm

muito"mais 'baixas ,do Ciúe as' q:p,' I ' yolvehdo' os primeiros colocados,
, ,

.
. t';

-

'_
, ,�. I I -

ano ,:passado:' ' .:'
,

'
, . ;

. : :passariçlq: 'pelo clássicos regiO'nais
,

. -x_::':x-x-' ". �' :. ::ê,' ch���lido aos ·confrontos entre os

Cwpa_;'se �. qUfilidade téénic;a dO$ :r:nenos
.

pri�legiq.dqs técn'icamente

c.o'nj,UntQs que éstão, em &Ç�O no e que são sempre os últimos co10-

Campeonato; o
.

que é verdade. Pa- cados: O que muitos querem é ver

1'a dizer a. verdade, os cOIljllntos' futebol de graç_a. Ainda por oca-

quase. todosl. estãO' ·ai, e eXl,lperaIi:' sião de Figueirense x Hercílio Luz,
tes d�' técnic�; ardor'. eomt>�tivo e ,. ef�tivado em dia 'ijtil' da semaria e

harmo;nia conjunt�va, p.o�stP-·d'os. 4e qlte, Bor um dispositivo das 'leis,

B:utelit�é0,ci c�rta�e�� de .. bilh..eter��. que regem o futebol� fqi jôgo. com
Mas, não· conseguem . rend�. �or ·os portões abertos, vimos no "A-

qu�? � re�p()s.ta p.oqe .ser:"d::;t.d� ..�(f.� .., .... 4,olfo Konder" um público 'que ba-

pronto. Os, clube� .não conseguem' ..... tena t0dos, os recordes de biHre''''''': �.

, .

,
..

teria do 'Campeonato .

-x-x-x-

Isto tudo está a revelar que o

trabalho .na Federação Catarinen,
se de Futebol; nos clubes, nas 11.

gas está a exigir uma reformul�M
detendo-se êstes no problema' "d! '.

falta de público
.

nos' jogos 'não
graciosos .. Da. parte da Fêdera.
ção e 'das ligas, -cartazés de propa,
ganda, 'lslogans"; etc; ç�am�ndo
o público' para os estádios: Da par .

/ ; te'
.

das . agrefníáções, càmpanhas . ,

'. tendentes a elevar os seus 'q��dros
'de- assocíados-- 'dívídíndo-os. .em

categorias de acõrdo com as pos,
sibilida:áes de' suas bôlsas, 'assim
como efetuando promoções popu.
lares, O ingresso gratuito de meno·

. r�s . e do ;elemento fef4in,ino pode
sér mantido,' poi&' já fioou prÓva .

d'o 'que representam, boa propagan
da. dos espetáculos e. o

.

que é im ...

l portante, ál'rasta muito marman·
j o aos ca.mpos. Nos '!l1enores está
'o público de amanhã.

,naL;,_,..,,. .

_.

I

A diretoria, simpatisantes e, atle
'tas do Clube do Cupido, comemorà
tam" a conquista do título regional
de futebol de salão; na noite de

.1

terça-feira; até ao amanhecer de

quarta-feira, tu40 dentro do m'.aior
entusiasmo que uma primeira con

quista possa motivar. Esta foi a

primeira conquista do Cupido após
perseguir o título durante vários
anos.

alindo' de
• '

• t
.. cadeira

1/*

Recebi eomuniça.ção do . conf-r.acié
.

Nilson Tomé, lá do' 'oeste c�t:a,cl�
.
'.

nense, qtle em seteinbto. ,em Joa,-:,
çaba, será' lan�ádo'o JQ�ail .. �es
portjvo "Jornal" doS' E�es:.'�
dest��do 'a d�, 'cpbert��, wt�l
aos' 'esportes' da 'região, . not.acJiít
mente' os

.

municípios ma;.s ;p.Opu- ,

losOs e' que num . de repe,nte :$.'7
cardaram para 'a 'realidade' espor-'
tiva catarinense, acotnpanhandQ
assim o ritmo brasileiro ,de' de,,:
�envólvimento ,do� ,e�portes, 'eUjq::
maior comandante, n�o é , .oat1i.
senã.o o Presidente Mé�i. . ,F�H�

",
I "I

do país que tem', um gov.ema,nte
que ame os, esport;es, que olhe' �s
esportes e que torce <;lesenffead�7
mente c0Il?-0 ql.:l:�lquer homem dá
rua.

O BrasIl atingirá muito em' 'bre-
.

.' \'.

Ve a supremacIa' pelo :rp.enos sul

aIl1eriCfUla em todos os espior�es,

o rePlo tey� 4omingo tÍlpVizrt.eri
tadissimc;> na. baia s�; ,.com, � sil�
águas sernio rQ.s���s em vário�
sentidos por todos ou. qu� todos
os .b�cos qúe . estarão ibte!r
vindo na reg�t� i�$tiü 40 Itr
Cami>eon�to CitaciiIib de .

Remo,
q\Je o .cale;ndário 70;71 da .Federâ.-
'ção Aquat!ca de· Santa ' c,at$ritl�
marca: para o dia 5 g,e ,se,tembi"O
"indoQtq, homenageando . eb� ps
sete párebs � s,e�� da. páÚ1�.,
den�IiO ;p.a.s. dete�ões da .: ....
C,R.D. de' presti�iar aS PÇJr,� Á:r;
madaS

I
na passagetn : do Sete .de

seteq1bro: '.'.
Pouco .menos de Um mês, . da

cpmpetição quê d�d.e � J;á �stá efu
po�ganq.o os meios.' ligados: áos e:$
porte dos fortes, OS três clubeS' d�
.. ' .' \' .

Capi,�al náo podem. friciUtâr: e, ·6
medida qlle vai. se'

.

aproXimando o

grande . día, os' pteparatiiros. ,.' Vão
se intensificando, com os ��lpóés
movimentados com féntwore$� ':qB
sua gra.nd� parte pérte�cenies ti. 1

categoria. �e novos., Trata-s:e de ,

uma, regata. pata êles m�smo, ':uma
�: 4...,'., \;: :,'

vez que., ápene:s .um 'páreo é �éser-
vado para, os chamados cobras,
pertencentes a classe de' ,Sérrlors
Assim quer ,e age corretá:m.ente a
FASC, uma vez que do que está

. nosso remo precisando é' de wna

pela ·ação governatnentí11, p�las
.adlnfnistraÇões . êo:rr,etas, pelo em

p-tego, de verbas da Loteria Espor-
.

. \

. Uva. N� basta planejar tão so-

mente. E' preeiso agir e dar a ju
v:entude brasileira. os mesmos re-

,�utsos da juventude americana

,e eur.opéia, .r.ecursos materiais, cuJ
.dádos médicos, técnicos abaliza

.dO�, "preparando-se o atléta' dês- �

.de tenra idade, e nã.o 'preparando
o �ata as disputas quando esti
ver homem feito, sem ter passa:..
'do pelós cuidados especiais que
tOdo desportista praticamente de-
, ,

voe pass�r. /

o Oeste realmente anfiava. tn�io
esq�ecidô em matétia de

.

esporte,
e se atendemos bem" a região é

berrt grande e populosa, vai dai,
, que em boa, hora nascerá o "Jor-.
\nal .dos Esportes'� mais dêsse va-

1101"OSO Jorria.lista Nilson Tomé,
pojs .já t�mos, "Gazeta 'de Noti
cias" de 'iJoaÇaba; !'Imprensa. Ca-

r-enova�ãó de va.iores processad,a
em grande eSéala; como vem a

coÍltecençlo nos .grandes centros.

Aqui processa .. se com bastante' en

{usiasmo, 'com resultados que se

farão r,entir num peIiodo de tem-
11,."

po relativamente curto.

\
, MESMO REGULAMENTO

O mesmo regula.mento da últi

ma regata pelo titulo da 'cidade

.Pe�sisÜra para o II Catnpeonato
d� Clqade e 'tl}Ibbém do III Cam

péonâto do .Interi6�. Assim.' deci-
�u �. '�ed�raçâo AqUática de 8an
tt\ Câtaiina por não haver cido a

provado o n6vo Código de Re'gatà
Ç> � �s�iÚsta Sady Uerber,. vice

pt�sidente no, 'exercício do car

go,.d� p:tesideilte, r�velou a repor
tág�#l á propó�ito da demora em

I apresent� paro entI'àr logo .' em
\1igor' o

I
nôvo

. Código de Reg�tas.
Àaver conyocado os clubes filia
dos ii ehtidadeí os da parte do re

·ri10. ,patá cUidar do: assunto, maS
� 'reUniões marcadas compareceú
tão sb'l11ente o representante do
lÍiachuelo e 'diante da próximida
de da plitnefra regata reglohal,
decidiu que o certame; assiríl co
mo o do Interior, obedecerá ao

Código antigo. O nôvo vigorará
para, o Campeonato CataIinense

tannense" de ·Caçador; �'Tribuna

do Vale" de Videira; ".romal dos

Municípios" destinado ( ;:i atos o·

fiCfais
.

.das Prefeituras da região,
E' uma cadeia de j.ornais· qtle le'

va a notícia, a opinião, o· ,�otnen'
tário e o progresso .a· t6da região ,jf

do . @este Cat�liner;ij,e. 'Ú.ga:do, de 'I

anos para e�, por - todos os meioS
de comunicação;· com o progreSSO
que cresce dia a

_

dia e� nosso

Estado, prestando à toda coletivi�
dade um serviço' .de utiliâade :pú:
bUca.,

E quem não se iletnbra. do.s clu'

bes da Divisão Especial, do peSU11 '

Perdigão, . Vasco dâ Gam�; Sadla,
Cruzeiro, Comercial, que .. ai;ota,
com a ação de um órgão da itn�
prensa poderão nova.mente leV.an·
tar;-se, pedir um lugar ao, sol rt�

Federacão a que estão tambéin
filiados.

Parabéns oeste, parabéns Ni1S� 'l

Tomé

I'

de Remo. e a partir dai para' todos
os certames oficiais, isto se a�r�:
vado

.

até O fim do ano ou, pnnc
,

n-
.

pios de 72. Tudo depende da '10 '

tade de trabalhar dos nossos clU'
'. ue' .

bes pelo \ esporte das forteS. q_
precisa acompanhar a evo1UÇ�o <,:'

naoional do remo, urgindo'· u:: r�:'j
re�amentação de acôrdo C��}..I
CÓdigos da C.BD.; e da F.I.5

da i'

esta conttolad<;>ra do 'esporte
cano,age1n no tnÜndo.

REPERCUSSÃO r

cb'mo não pode d.«;lix�I'
.

de s��
teve a .maiot repercllssão entrebOB cf,
nossos aficionados do remo,!l

ti' I
,

' rnís·"performance" do elenco .r.� me- \
co da C.B.D. aos �ogos ��ngrá� I!;"
ricanos de Calí, �uando o���v� .de \.
nada menos ,d�, três medb.lb�S rt' I),

ouro, uma. de p�ata 'e ,uma de ��.
ze, resultado d�s :v1t6tia� aI

ÚJe. '<'

çadas pelo 2 coril, 4
�
seth e dOllju' :,!

do 2.0 lugar do 2 se$ _.e d� 300
pe',

gar do 4. com. Já a�tes da C��O�,
tição, o �r. Renat.o Bor.1es d3 V.V,
seca, diretor' . de r�nno �� C,

S8' ,

,enviava de Cáli, ao esportiStaer�' oi.

,dy Berqer, presidente em .,e"ti)
.cio da FASe. bONto c&rtáo co'
tal .da parte dá famosa. citiàde Id'

1
' ',l' cons �

lo nblana, no qual delxàVa létlOr .',

,nada a sua confiança nO e

orientado por Buck.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOTEI,S

.���iiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,____,....-.iiiiiiii,��iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1;
I SWJ:NSON PALICE HOTEL

Apartamentos éom telefone e' râdío - suítes com f.

telefone, televisão e geladeira IEstacíonamerito para, 50 veículos ,:
:

COM AQUELE CA� MATINAL,
Rua Santos Saraiva, 400, _ Fones 6385 e 6685

Enderêço telegráfico SWENSON - FlorianópouS
Preços espeeíaís para' viajantes

�l�'.•. -�,����I"����:liI LUX. HOTEL
I

,

'�' ,
'

Seu lar fc:.ra de I,ar,'
central' dá: Capital do

"

o mais &tado
" °1 '

Sala de leitura _, todos Os' quartos com telefone

Florianópolis

tr,

" ,

'I. • . t-
',"

.

"
\

HOTEL
, '

OSCAR 'WCE
•

'

•

..' j".

" .! ',I

Sente-se honrado em hospedá-lo
Apartamentos .J_. suites -' .pátio para estacionamento

..;..: ,bar musical
Tr}efones .'328,6 �':__::'3638 '-' 'rede intern�,
Florianópolis -, Ilh� de Santa Catarina

'7 '.

.
� � , .

• �>. f

,_AlI' ,�',HOT:Et

A tradição da hospedagem floríanopolitana
)

Rua Conselheiro Mafr.a, 26 Fone 2968

....,.----

"\ .

I'

;.Florianópolis

"

CACIQUE 'BOTEL
'de Canclid9 Za'Pelini Sobrinho

, I

(;
Rua'Felipe Schtnidt� 53 - F.one 3449

l
MOVO 'HOTEL

. ,',

Rua CeI. Pedro Demoro,· 1548 - Fone 6352

Estreito FIGrianópolis

,I ,

MAjESTIC. HOTEL
, , ,

,
.

. \

Rua 'Frajano, '. - Fone 2276

No centro éOinei-cial d� cidade

'

.. \

t, . - -

':,. '
,

FÉRIAS --., REPOUSO· - CURA'
ESTÂRelA

.

,TERMAL
, IMPERATRIZ/I

( A úniCa com 409 e., naturais, na ftmte
, I

Sarito Amaro �a Imperatriz
ReservaS: Jeronimo Coelho, :3 - Fone 3634

,
.

I 1 .

.

<

Fldtianópolis Santa Catarina
\

, ,

,(

,..,;�'it),�.
��

��,W .

i. ROVAL
,'RUA :J06i6 p�;� .:

-, ,�'PóNES' 39" 2 ! 'R
F�:O�IA.NO�� :·�S...Jr_A 'cÁif"�NÁ _A'Sh

\ A
.

P A !.t,T J M !l' DI l' ti s ' 8 O r T t s ,

'BAR .��iRDIM DE··irt-rERNO SALlo Dt' RtCEPtO&s
1Ei.üO�t IIÀ.D�', lilr,vH)'�. Gtt/ADEillA "�CONtJlC.16'-."DO
4'QUlClMfNTO cf.nbl ""'���I.I" I5UIT().�O ,"U �5PU)fJ

•

:1>
' ,

"

l'
.

I-IOTr;.:L

i:

I.

"
" RESTAUBARTES "

-
,

oi,

•

,� andar.

Diariamente refeição à la
I

carte
Aos . sábados - a tradiCional e famosa fei]'oada, I

. -A� domingos � almôço festivo - buffet variado'
.

�
"

Jª

,

IIESTÂUIWfTE
O'SeAR PÀLACE HOTEL

I

c,

\,

CL E HASCO
BAR E RESTAURANTE

'A Diretoria, do ,CLUBE DO PENHASCO avisa ,

!I!{' o BAR e o' RESTA\]RANTE estão, permanente
monte, 'à disposição dos associados, sendo permitida

.

a freqüência de turis�as."
'

Florianópolis, 'março/71.
A DIRETORIA

--

,
.....

,Churrascaria 're ,�,slaurante
,BLUMERAU
Serviços, A La C�rte

"
'

Com abrigO$ para veículos,.
I" "

,�
<,

•
�

" I

R" Antonieta de 'Barros, 101 � Estreito - Fone 6429

"Flori.nopotis:: - 'Santá Catarina

<�:MnE'COME BEM"EM
.. FLtlSIAN,ÕPOLIS .

�' ,. ,-":, :"L<ancr..:" 'a:a� .,,','Re$taurant.
t:- �':

'/

"

�,}il '�;, O;,,�' ::'i' " "';,;'.
"

";'

",

"',�" 'i6,: E' �MAIO\'
,'1,' ,

W;
.'

�
> • :,. .\

•

� ••
' • 'I

I

':. .., t '.',

I

�.:s})'é(:laliiada 'em Mocot6 � Peíxes - Íi'eijoada - Lanches
,

';", "" e .Salgados
,

Aberto: até às, 2S horas
I '

, Rua' Tlrâd�nle!: ..n, 9, '-'
,

�Testa'Capita!
�

,

..
I,,,., '" ; I. ," .;;. ". .:' �

� ',/:' •

,
ir

! .'

\ I

I .'
�

'-o-,-e:;:-----, �
_ h \

" :.� -:-,
"

'

..
\

,�'.I' ."" voz' �I,JÀ p�' OFEelAi' "

OUÇA ; �rt�,_>VOZ 'QUE OR.IENTA
, ',: ";:- .. ',,' "E:: ':IIÁ

I

CERT.-EZA
·loo)lO"S.

!

'rA, .C,· TA"IMA, aos

: :',
r

. '_ábados,:às' 19:30 horas

\
I '�"-

Peço-lhea Inscrever-me, sem qualquer compro-
, � �,

mi��Q ,qé ,minha parte.;' no curso ,gratuito de 20 lições.
• ,1 .: "I •

Nome, ',' ."� .

'

..... : �
'

•.....•••.••.•.•..•......•..•.•

, .' J'

'

� ,

•

RllU.'· ::.' •• (�,"; •••••.•.••• -: ••••••
'

••••••••• N .

C�dq,de " , .• �' .' ..... � .'. . . . . . . . . • .. Estado,". "
•... " .•

Recorte êste cupom e envie-o à Voz da Profecia,
Cai:v_;a' 'P�tal -'Ú89-zc.oo,l 20.000 ,_ -Rio de Ja'neiro
- GB.

(!,�,-_.-

,
,

,I --J.nl..__ , .'�

l' 'I _�t:
'

.

,
j

,',:
! � I

"; .. 'li.

,·11
-.-- - -

, �.

NO'VACAr . ·VEíCULOS
Vende, ; TrOca, , C�'p.ra' Carros Novos e Usados

,

Ruà" Fúlvio: Ãdueci, 640 - Estreito
•

f' ' -

1 Opala �üxo ,,� ,;. '. . . . . . . . . . . . . .. 1970
1 Corcel L�o '�.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1970
1 Volks ," '," .. '.'-'. . � ,' .

··�I··,···················�··

1968
1969

1963, I
I'

"

,1 Kotribi Luxo

I 1 DKW Bel'car

I' L
....

,
..

,

",

'ç Õ E S �

'-1. ,

.';, 'C.O'fWtPRAMQs À VISTA
'FOI '181�' it�à{.'�: Rua Tijucas, 14

.' �
.-

.;'.. \

IMPBESSo.S RÁpmOSi ;

, A'PREÇds Cà"TERIOSOS CONSULTE:
I ,.' .. \', ,

\
,

',' .'

l �NDOST,IA E' C?M��CIP AUXILIADORA LTOA. .

I'

Fones - 361; •.·349 ._ C. P. 137' - End. Tel. "ICAl" .

, �Rua Coelh�.�etor :160/170 _;_ Rio do Sul � S.C.
. f

" ,
,.'

,,'

,"": '
' : -

,

•

: .;"� ,�"" .' \',',' I

. Apa'l"'tilmEmt.9' na, :·R. 'Sa1danha: Marinho, 2. Casa,
-pt�a do M�io,":.�n(C�tle.ir�, �6m garagem;

Trátat 1
...... Fone"4097;

(A*_• .4tLW1"!JI'!l'It��Y.'(''''.�"A'ri" I

�I
..

, , '"
BANCO BlW)ESCO DE INvESTIMENTOS S/A. l ,1,.,

FlNANCIADORA BR.A;DESCQ S/A.
.

COMPBO DIllElTOS· DE Ir', >.. SfBsClUÇ10 " I
,FONE 181 - Rw. Tijucas, 14 - 39 andar, - ITAJA! '

,JENÓIROBA �AUTOMÓVEIS ,LTOA� �'
. \,

'\t' Almirante Lamego nt <110
, Fon.. 46-73 • 29-52

Ofere(.�b08 a, "BARBADA" do dia.
DKW 64 Vemaguete CI1 4.000,00 à vista. �.

,��

(,ijr--' �'--..
.
.' ii íSt

PROFESso' REBIIOUE
TODIECI

. "
' ADVOGA.,o

� ;&;;" ��"'1
.

Rua Frei _Catiecâ, 1-2 (entrada pela Allan
Teiefone '2062 - Florianópolis

C.P.F.: 002627499

Kardec)

,r,

L _

-t
1

't'

,;'; 'Li ,'-II
, 'I: í

.I' ;.,':

EM AeUMrNJ.U:
, 'OLONIA,L"

PLAR ORTE KOERICH SORTEIO
DO DIA 11/08/71

19 Prêmio:' 20.206 -. Um Fuscão
-: ZANIJl CORREA'
'Avenida Santa Rita de Cássía, s/n, - �treito

�,

- Florianópolis.
fi Prêmio: 16.901 - Um Fuscão

NORMA SCHEIDT

.

Móveis em 'estilo colonial das afamadas indústrias de
. '.. ,

SãQ Bento do Sul: ARTEFA lIA, ZIPI'uNHO, WEIHER-

NIA..�N" e HENRIQUE RANK. - Preços de fábrica. Entre

ga '3 domicílio.
.

Brevemente no' Edifício "George Buatim", à Rua

Nereu Ramos, esquina com a' Rua Paraná. - O COLO-
I

'

N IAL: um nôvo amor para o seu lar!
,

'. ----" ....

��C.itA·�t-O�M 'TELEFONE
.. AI{!UGA ..SE

, . ' \
,

,

Em. pleno ,centro,. com 2 salas, 4 quartos e demais

dependências. . Tratar a. rua Marechal Guilherme, n. 15,
. das 9 à 11 horas, ou pelos fones 34-62 e 27-70.
_:__...� . _ _:. ... �_��_4_· .. �__�_._ ..__ -� .. � .. _'_._ ..._

.

. ,:.._ .....,.___....

.ven�e�se, à .Rua 'Visconde de Taunay. Vêr e tratar no

Pôsto Petrobrás nó ponto final do ônibus da Agronômica.

, 1

Rua Irmão Joaquim, 13 - Fundos - ,Floria-

.nópolls.
3e:> Prêmio: 37.169 - Um Televisor

SILVIO MANOEL TEIXEIRA

...

49 Prêmio:

Rua Lauro Linhares; 336 _._ Trindade - Flo

rianópolis .

26.531 - Um Televisor
, I

BERNADETE LOHN

OPORTUNIDADE
Aéro Willys 68, único dono - estado de nôvo -

•

pneus, pintu.ra, suspensão, tudo nôvo. 50.000 km rodados.

Terreno medindo llx16m em Coqueiros, rápida va

lorização. Venda à vista.
'

,

Tratar· à Rua Bayer Filho, 375 - Coqueiros após
15:00 ,horas."

.
" .' "

VENDE'-SE 2 CASAS
,Casa de madeira nova

Casa de'madeira em Barreiros, na 'R: Rosa ao lado

do n. 130; 'caSa :ti1edindo' 40;00 m2, terreno de lOx30, está

desocupada. 'Entrada Cr$ 4.000,00. Saldo em 30 meses 'sem

juros :_ ,Aceitamos' finandamento. Chave ao lado do n. 130 .

': Casa_ d�'alvenaria'
'< •

.Casa d� alvenaria: em Biguaçú _ Jat:drm �ão Nicqla�,
-área ,construída ,80,00- m3 ,com 3 quartos, sala, cozinha,

, \
.

.

copa,
( banheÍro ,-e, varanda, toda murada com 1,60 m .de

altura, entrada p<,lra carro c'om portão de ferro � �radeada,.
,Entregamos 'livre -e desembaraçada. Base Cr$ 5.000,00

,

.
\ , .. \

entrada -' Ace.l._ta·se . carro, no negOCIO. <

Tratar: - horário comercial de seg�nda ,a sexta-feira

com Sr. Euçlidgs ,-;- R. Vidal.Rámos, 18 - fone 41-02 �'"

Sábado ,e l)omingo -, R. Adão Schmidt� 54 - Barreiros
ou 110.Ed. Calüórnia - Av. Trompows�i com Sr. Jacob

Soares.

Rua São' Pedro, s/n, - Capoeiras - Floria-

nópolis. ,

!'iQ Prêmio: 35.075 - ,Um Televisor

MANOEL 'pA'CHECO
Avenida Sarita Catarina - Imbituba,

APROXIMAÇõES:'
le:> Prêmio: 20:205 _I Juvenal M.' Gabriel - A. Clemen

, 'tino· de Brito -' Fpolis,
20:207 - Nelson Rodrigues . Martins -. Con-

,

' -casá .-."Palhoça:
16�900,,-<,Trogildo ·José Tereira - Av. Mauro

� �.
" Ramos, 14 _.. Fpolis.

.

.�.

16.902 _', Adão, Ferreira .Barbosa _. R. Frãn-
, ,'.

.vcisca 'I. da Cost� -' Fpolis.·'· :
,

. J\ '

37:168 -- Sidney Krueger. -, Pça. Max! Colin,
,

' Í,917 - Joinville.
37.170 _, Elzevir 'dos" Santos Moreira - Rua

,

. Felipe,' Neves, 500 _.,Fpolis.,
26:.5,30 -, -Plana, não vendido.' .

'

I , ,t. , _� ,

26:532 -,,HéliO' Antônio çl� Carvalho -.'Rua
,

'

Sto. Antônio, 81 -', São José. '

35,074 _.: E�ílio BertoÜ�é de' Souza - Poço
,

Fundo - ,sto. Amaro, daImperatriz,
35:076 -. Francisco da Costa Furtado - Rio

Tavares - Fpolís.
PUBLICIDADE JOALIS LTDA CARTA PATENTE 274 -

.".
'- PROCESSO 56.101/70 "

,

E LEMBR.E·SE: PR!MIO KOERICH lê PR.NUO

2·9 Prêmio:

39 Prêmio:

4e:> Prêmio:

5<:' Prêmio:

ENTREGUE! ,. , '" �

\

FUeK '68
Vende-se um· Fuck 68 ,em otimo estado. Tratar, na

Rua José Candido da Silva, 622 Estreito.

., '

. :, , LANCHA

-

SOCIEDADE' CATARIHENSE:' D.E
MEDICINA VETERINÁRIA, ,'"I:

'. .

"

EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Presidente da S�ciedade Cat�rinens�, 'd� 'Me(llcina

Veterinária; no uso de suas atribuições - art., 8,,)etra 'a

do EstatutO' -, convoca os associados) 'quites ,eo� ,2 Teso\J
nria, para a Assembléia Geral Ordipáda a' r�ali�r:se no

auditóriv. da Federação da Agricultura.· do Estado' de Santa
Catarina - FAESC, Bairro da Agr,onômica" nestà Capi�l,

.
' - ....

no dia 28 do mês corrente, às 20 horas,
.

a fini de 4elibera-
rem sôbre a seguinte: ""

'"
'

ORDEM DO DIA' ':' "

"

1) Eleição da nova Dir.etoria da entidade;'·
' , '

2)_ outros assuntos
\
de j.nterêss�. "

,

Gabinete da Presidência da Socieda�� ,Cat.��pense
de Medicina Veterinária, em Florianópolis-SC, aos 12_ de

agôsto de 1971.
Werner Max Rodolfo Thiele _' Presidente.

"Compra-se um Casco pequeno e um motor de até
30 HP. Tratar com' TizHmo pelo fone 28-49

BARBADA
Vende--se '.una casa' sito na Lagôa próximo a ponte

O pr�ço é barbada mesmo. Informações Rua Antonio qo
I

llles, 86. Sr Sardá

COMPRO LOTES - Pagamento à �lisla
Compro t]otes de terrenos em ,Coqueir,os, Praia do Meio

ou ltaguaçu. Pagamento a vista. Dr. Jos� - fone 47-73 -

rua Jerônimo Coelho, 343 -. 2Q andar no porário comerciaL

,ASSIST,. DE, TELEVISÃO'
E com a SERVILAB

Através do famosQ sistema mensal.
Ou se preferir atendemos a domicHio.
Você ainda concorre todos os meses a 1 TV.
No ato da inscrição, ganha muitos mtrs. de fio antena

SERVILAR: CONS. :MAFRA, 127 - FONE 2059.
I '\

�__. ..... _._-- -... ..__._--

ATENÇ,ÃO
Dá-s� marmitas, 'ótima comida, cozinheira 'especiali

zada. Dá-se também refeições.,
Tratar à R. Fernando Machado, 17, das 9 às 12 e das

14 às 17 horas.

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

Declaração de Documenl�s Perd�dos
, ,

: Declanimbs pela pr�sente 'que foi estraviado' a do

'cu.mentàção da. Carnion� Chevrolet ano 1965, ror tijo
lo '6 eSpuma, 1.000 kg, potência 142 MP, chassis G64p ..

6.570M emp1acado com placas 90-13 Certificado de Pro

priedade 062313 - SC., carro de nossa propriedade.
SOCIEDADE BRASILE1RA DE URBANISMO SIA.

MISSA DE 49 ANIVERSARIO DE FALECIMENTO
, \

, MARIA ATHERINO ApOSTOLO

I (Marigon)
Antônio' Pascoal Apóstolo, Miguel Antônio Atherino

Apóstolo, Icoll'omos Atherino e família, convidam parentes
e amigos para assistirem a missa de 49 ·aniversário de seu

íalfcimento, a realizar-se no dia 15 de agôsto, às 10 hs.
na Igreja Católica Ottodoxa.

CARTEIRA EXTkAVIADA

Declaro que foi perdida a Carteira de Habilitação
pertencente a Paulo Caldeira da Silva.

CLíNICA, D�RTÁJlIA INFABTIL '

. Ora. Helenita Caldeira da' Silva . �.
,

.

> ODONTOPEDIATRA
Rua Vitor Konder, 50

Atendé no período da 'manhã,

AUTO VIAÇÃO CATARIREISE'
.1

Partidas ge FLORIANóPOLIS para:
BLUMENAU - Direto às 08,00 _ '12,00 e 18 'horas.

.

,

.

Via Tijuca�, Itapema, Camb�riú
.

e ltàjal, ,b
06,00 ..... - 08,30 - 15,30 -, 16,30' - '17_00':-
18,30 - 20,00 e ,21,00.

JOINVILLE - �ireto às 19,30 horas.
"

•.
"

Via Tljucas, Camboriú e" Itajài, às. 05,00 .-

05,30 -: 07,00 - 09,00. - },1,00 - 13,00,'-
13,30 _" 14,30 - 16,30 e J7,OO.

CuRITIBA -- As 05,00 -. 07,00 -' 11,00 ,_ 13,00 e 17.00
horas. ...J

JARAGUÁ - Via Corupâ, São Bento, Rio Negrinho' "

.
�

� ..

Mafra, �s 06,00, e 16,30 horas.

SAO FRANCISCO -, ÀS .19.30 horas.

REUNIDAS S. A.
TRIRS,POBTES COLETIVOS

,
,

A EMPR�SA DE IRTEG'RAÇAO'
�CA,TA,R1NEHSJ:

.

ôNIBUS com PARTIDAS DIÁRiAS DE FLO,RIAN6POt.IS
PARA: PORTO UNIÃO, passando por ,Balne'tio de

Camboriú - Itajai - 'Piçarras' -_ Bana. Vélha
- JOINVlLLE - Vila Dona Fr,ancisca '_ caDÍPo
Alegre -::- São Bento do Sul ,-' Rio' Negriribo -
Mafra - Can'oinhas e PõRTO UNIÃO "

às 19,30 boras
com CONEXõES imediatas .para PALMAS
CLEVELÃND!A- - PATO BRANCO .-,..' FMN·
CISCO .BELTRÃO e CAÇADOR. "

P "-RA . SÃÓ MIGUE� DO OESTE, passab.do PGr BaI·
neário de Camboriú - Itàjaf - BLUMENAV -
Rio do Sul - Pouso Redondo "C�ritib,an�-,
Campos Nmfos, ' - JOAÇABA,'.. - XanXerf ::�...

Xaxbn ,- dRAPEC6 - São Carlos' _( 'PâUrtitds
�. Mondai e SÃO MIGUEL DO bEStE

'.

às '19�OO horas. 1

PAHA : LAGES passando vor São José 'pal}j,ça ,-
, '

Santo Amaro - Alfredo Wagner - Som Retiro
Boraina do Sul E' LAGES '

.

?Is 5.00 - 13.00 e 21.00 \ horas
PAHA ANlTAPOLIS e SANTA ROSA DE LIMA� PM

sanl por São José ""\ Palhoça "I Santo' Amaro

-:- R",.lCho Q'ueimado p ANITAPOLIS .

'

às 15,80 bó as; menos aos domingôs.
DESPACHOS DE ENCOMENDAS PARA: Todo o Est8do

CATARINENSE - Marcelino Ramos - GaurarÍla
-- Viadutos -- Erechim e Itai,. no Estàdo do :Rió
Gmnde .do Sul; ...:..:' Todo o "SlmOESTE'� PARA·
NAENSE . CURITffiA e SÃp PAt.rt.e.'

-

ôNIBUS PARA: \ AGENS ESPECIAIS E EXCURSOES
VENDAS e INFbRM�"ÇÕES: Em nossa Agência Rodoviár.iP

,

a Av. 'Hercilio Luz
TELEFONE '3727.

I
I

\. "'�'. .
'" ... _\ '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E ncontro e
de utadls
começa hoje

Em sessão" solene marcada para às
20 horas, no Marambaia Cassino Ho

tel, em Balneário Camboriú, serão ins

talados hoje os' trabalhos do Primeiro

Encontro dos Presidentes das Assem

bléias Legislativas do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, I
Paraná e São

Paulo. Logo após haverá �lm jantar
oferecido pela Prefeitura Municipal,
começando os trabalhos de plenário
amanhã, em sessões nos períodos ma

tutino e vespertino. O programa as

sinala ainda para amanhã um almoço
típico e um coquetel, seguindo-se no

domingo
-

mais uma sessão plenária,
quando será elaborada a Declaração
de Camboriú. Às 17 horas os Chefes
dos Legislativos concederão entrevista
coletiva à imprensa e às 21 horas es

tarão nesta Capital participando de
um jantar oferecido pelo Governador
Colombo Salles.

HIS1-'ÓRICO

Em discurso que pronunciou ontem /

na Assembléia o Deputado Sady Ma.

rinho, da Arena, � afirmou que
clave usem dúvida nenhuma

marcar época nos Anais desta

o con- �

deverá
Casa e

na história de Santa, Catarina, pela im

portância de que se reveste para os
. \

elévados interêsses do Poder Legisla-
tivo". Enalteceu os esforços do Presi
dente do Legislativo catarinense, pro
motor da reunião, e' a colaboração,

,

prestada pelo Govemador Colombo

Salles, "que soube entender os objeti
vos da Reunião e a ela vem dando to

do seu .apôio",
)

I,
,

O parlamentar sugeriu que fôssern
incluídos no ternário, como ítens su

jeitos a estudo, o restabelecimento dó
recesso parlamentar de julho e a cria

ção de uma assessoria parlamentar pa
ra facilitar o trabalho dos deputados,
a exemplo do que ocorre em alguns
Legislativos.

Realidade
catarin use
tem curso'

O temário abrangerá os seguintes
assuntos: Aspectos histórico-geográ
ficos na constituição de uma socio·

logia, catarinense; mentalidade e

conduta B'ócial 'face ão progresso
(

so<\iol'ógico; as estruturas político-
adIV-inistrativas e a dinâmica eco

mica;
.

realidade educacional e no

vas perspectivas sociológiqas; � pla
llejament:o na teoria e prática, fa
se de laÍnadurecimento da socieda-
de.

Vereador
pede rua
cal,çada
o vereador Waldemar Filho, da

Arena, ,encaminhou indicação ao

Prefeito, Municipal, solicitando pro�
vidências no' sentido de se.r: efetua
do o calçamento da rua João José

\ ,

de Souza Cabral, no Sub-Distrito do

Estreito,' considerando .a peSSIDla

condição de tráfego daquela via pú
blica e, ainda, p�r s� e,lcontr;:ll: si- ,

tuada naquêle local,' a sede de Clu
ue Recl'eativo "6 de Jantd.l·o".

Sepa,.f:eira, 13 de agôsfo d� '1971

(

u a ouve
testemunhas ,do Prefeito
Blumenau (Correspondente) A'

Comissão Especial da Câmara Mu

nicipal de Blumenau que preside o

processo de "impeachment" contra

o prefeito Evelásio Vieira volta a

se reunir hoje à noite, depois de

passar mais de um, mês. com seus

trabalhos paralisados. A Comissão

Processante, composta pelos verea

dores Edgar Muller, Luiz 'Soares e

Oswaldo Malheiros, reinicia. o cur

so processual ouvindo dez testemu
nhas arroladas pela defesa, entre as

quais os vereadores Dieter Herírig

e Kurt Jaeger. Depondo perante a

Comissão êsses vereadores ficam im-
,

pedidos de votar em plenário, na

ocasião da apreciação geral. da ma

téria.
Falando a O ESTADO o prefeito

Evelásio Vieira reiterou . sua con

fiança "na' supremacia da verdade
e da' justiça", acrescentando que
tem "a consciência tranquila" e que I

"continuará interessado apenas no

desenvolvimento de Blumenau, me

ta que se sobrepõe a qualquer pai
xão ou retaliação pessoal".

Sudesul faz convênios
I

I

com Govêrno do Estado
) ,. Quinze converuos, totalizando Cr$

,'2,200,000,00, foram assinados ontem
.

(.
.

à tarde no Palácio dos Despachos êl.ll
solenidade presidida· pelo Governador
Colombo Salles.

Os acôrdos, abrangendo ás áreas
de saúde, (desenvolvimento urbano,
e d u c a ção, pessoal, abastecimento

d'água, planejamento integrado, ma-

peamento e classificação de solos,
preparação de recursos humanos, eri-

I

globarão
.

as Secretarias da Saúde,
Agricultura e .Educação, Cotesc, As

sociações de Municípios, Prefeitura de

Lauro MüHer e Universidade) Federal
de Santa Maria.

O Superintendente da SUDESUL,
engenheiro Paulo Melro, afirmou, ao

concretizar o apôio daquele órgão do
Ministério' do Interior que a "assina
tura dos convênios marca uma ínte

gração de esforços entre o Projeto
Catarinense de Desenvolvimento e o

Plano de Desenvolvimento da Região
Sul, em elaboração, numa verdadeira

compatibilização com o Plano Nacio
nal de Desenvolvimento, vinculado ao

Programa de Metas e Bases do' Go
vêrno Federal".

firmados. O Sr. Colombo Salles iden

tificou o acontecimento como parte in

tegrante do processo' de transforma

ção do Projeto Catarinense : em Ação
Catarinense de Desenvolvimento.

os CONVÊNIOS

Serão mobilizados pela, Sudesul 250
I

mil cruzeiros na realização de estudos

que visam formular, definir e imple
mentar uma política conjunta de de

sénvolvimento local e micro-regional
para o Estado de Santa Catarina'.

. Na área da Saúde os acôrdos dizem
.

.

respeito à conclusão do Hospital' São'

Paulo" de Xanxerê; realização do Cen
so de Recurso� Humanos; implementá
ção da Coordenação de Saúde Públi
ca e Hospitalar da Secretaria da Saú

de;
.

e promoção do Curso de Auxilia
res de Estatística de Saúde.
Outros 320 mil cruzeiros serão apli

cados na elaboração dos Planos' de

Desenvolvimento Integrado das Asso

ciações Micro�Regionais de Blumeaau,
Criciúma, Tubarão e Mafra.

A, Universidade Federal de Sta. Ma..

" .

ria dará continuidade aos serviços de'
I

mapeamento classificação de solos ca-

tarinenses, em trabalho conjunto com

o Govêrno do Estado o Serfhau.
Em outro documento, a Sudesul es

tabelece os meios de, aplicação dos

recursos oriundos do crédito' extraórdi
nário . aberto no Ministério do Interior.

para socorrer a. população
.

'de � l.iatir�
" ).", ..

• Müller a ..execução, de obraS pUblicas
,de emergência ..

No setor da educação, outro acôr-
'do beneficia a Secretatia de Sta. Cata

rina, que terá recursos para o treina
mento de seu pessoal. A Companhia
Catarinense de Telecomunicações�, por
seu turno, igualmente poderá promo
ver a especialização de seus funcioná.

rios, de nível médio, com a assinatura I

de outro convênio.'

Desfile na Avenida já
.....

,
. .

tem - programa traçadO
O desfile oficial de 7 de s_ete�

bro vai ser levado a efeito; êste "

ano, na Avenida .Rubens de Arruda
}lamos..
A deci'3ão foi tomada pela Co

missão Organizadôra do programa
alusivo às comemorações, da' Semana
da, .Pátria, ao analisar as implica..

ções decorrentes, em' anos anterio
res, do desfile no centrQ da cidade
e fixação doo palanque. oficial na

Praça Getúlio Vargas.
O desfile partirá da Pra�a Gover

nador Celso Rap:l.Os - final da Ave
nida Rubens de AlTuda Ramós -'

para terminar nas proximidades da
rua .Desembargador Arno Hoeschel.

O pala'nque das autoridades será

erguiéÍo defronte a pj:aça Lauro

Müllel'; final da Rua Esteves' Ju�
.nior, na 'pista qUt! margel� o mar,

J

uma vez que o desfile será feito'

àtravés. da pista intel}ior e, portan'
to, em sentidó contrário ao da pas·
sagem dos veículos. Os membros da
Comissão Organizado�a preferiram
a pista interior por questão de se·

gurança do público, que, desta for

ma, terá espaço amplo para assis
tir a parada militar e, colegiill por
tôda a pista exterior.

Quase uma centena de b,andeiras
do Brasil e de Santa Catarina ador
narão a extensão da Avenida.
A Comissão, com a participação

das autoridades, estã elabOl'ando
,

um programa inédita para oDes.
file de 7 de Setembro em Floria..

l1ÓRolis, que deverá congt'egar maior
número de estabeledmentos de en-

sino.
.. _ .... " .� -- .......----'" ,_........__--J.

L O
Conslrução em geral

P,l� ���to �aciona", ape

� �
-

.�4a foi reali.za� en
tmn, na Ilha do Retirt> em I:tecilr,
quando o Sa�ta cruz venceu a

equipe do C. R. VasCo da Gama por
1 tento a 0, gol assinalado' por Be

tinho na primeira fase.

C 'tese vai
inteuraUzar
seu capital
o Govtrnador Colombo Salles

abriu crédito especial em favor da

Secretaria dos Serviços Públicos, no

valor de Cr$ '2.111.400,' para inte

gralização dó capital da Companhia
Catarinense de Telecomunicações
-'Cotek
De outra parte, O' Governador do

Estado abriu ainda, crédito espe..

cial para a Centrais \ Elétricas de
Santa Catarina SIA - Celesc, da
ordem de Cr$ 1.888.600, visando

. também a integralização do capí
tal.

Caminhão
tira casa
do lugar

, Uma casa de madeira ficou prà
ticamente destruída ao ser atingi
da por um caminhão Mercedes-Bens,
placas,YK-00-17, de Praia" Grande.
.".- O veículo transitava "pela rua:

Aracy Vaz Callado, no Estreito,
procedente de Araranguá com des-

'tino a Curitíba., transportando 13
toneladas de farinha de mandióca.
Bento Silveira Bittencourt que

dirigia o pesado 'caminhão explicou
que o acidente foi pfOvocado por
defeito mecânico na transmissão,
que causou falhas no sistema de
freios;

.../
- Ao perceber que os freios não

atendiam ao comando ainda tive

:( tempo de pensar em desviar o car

ro contra um barranco existente no

local. ,o intenso tráfego de veícu
los pesados impediu que assim pro
cedesse, pois teria que cortar pela

-

contra mão, explicou.
Não tendo outra alternativa, o

motorista jogou o carro no lado
oposto, pensando que a descida" es
tivesse Iivre, 'tendo constatado a

existência de uma casa'> quando o

veículo parou..

Na ocasião do desastre encontra
vam-se na casa nv 1.159 da rua Aracy
Vaz Callado o Sr. Canlito . Alexan
dre da Costa, funcionário da Cotesc,
sua espôsa }'Iarilza Godinho da Cos

.

ta e uma filha do casal, de 3 anos

que normalmente, àquela hora,' es
taria dormindo no quarto invadido
pela carroçaria do. caminhão. 'I'ôda
a famíâia estava na cozinha, s�üi:
Ido ile§a. O" motor�ta tainbém nád.a>:;:'��fre�: f � '; (

!'
.

t
�

Festival da
Ilha. será
em outubro
A Diretoria de. Turismo e Comu

nicações da Prefeitura de Florianó

polis, promoverá, na segunda quin
zena de outubro, o 19 Festival da
llha de Santa Catarina, objetivan
do valorizar compositores, músicos e

intérpretes do Estado, bem como

transformar a Ilha de Santa Cata·
, ,

rina em centro de polarização de
atividades artísticas no ânlbito l'e

gional do país.
/

Gaspar tem
recursos,

,

para agua
Blumenau (Sucursal) - O mUIü�

\
" cípio de Gaspar dispõe de mais de
230 mil cruzeiros para o prossegui..
menta das obras de construção, da
estação de abastecimento de água,
sendo que 200 mil cruzeiros foram
,obtidos junto ao Govêrno do Es·
tadO' e Fundação Ses.p, e os outros

,
I

30 mil cruzeiros' sãO' recursos da
própria municipalidade.

_,J__ ._�__
j

Jovens· promovem. feira
,

do- livro na Capital
( Um grupo de jovens estudantes

secundaristas e universitários - fun

dou o Cecuca com a finalidade espe-
�

cífica de promover anualmente uma' ,

feira do livro e "difundir a cultura

por todos' os meios". A renda auferida

com as promoções; entre as quais a

Feira Anual do Livro, será revertida

para entidades beneficentes a serem

escolhidas em assembléia geral da .en

tidade, obedecendo um critério de prio
ridades. O Centro de Cultura Catari

nense é dirigido por jovens e visa
também a integração da juventude,
segundo declarações do' presidente
Jorge / Loren2í,etti.
- A idéia do Cecuca explica

Lorenzetti - é montar durante a �
FAL oito barracas, dentro da Praça
XV que é o centro da Capital. Nessa

oportunidade venderemos livros de
todos os gêneros, desde o nível infan
til até os técnicos e filosóficos. O pre

ço .de cada exemplar será acessível a

todos, pois além de oferecer livros

atualizados, o empreendimento con

cederá um desconto da ordem de 20%

coisa inédita em feiras de livros.
I'

PRIMEIRA i EXPERmNCIA

A I Feira Anual do Livro constitue

se na primeira experiência do Cel"UC3
no que diz respeito as promoções que

pretende realízar na cidade. Apesar
de já ter sido acertado o período da

promoção - 8 a 12 de setembro viu

douro - a localização da feira tor

nau-se a principal preocupação dos

jovens que esperam . conseguir da Mu

nicipalidade autorização pará realizar
a I FAL na Praça XV de Novembro.

Embora não tenham tido uma resposta
oficial, os estudantes esperam confir..

mação do local pela Prefeitur;., tendo

sido comentado que a Municipalidade

não cederia a Praça XV para a efeti.
vação do empreendimento sob a ale.
gação de que seriam danificados OS

jardins ali localizados.
I

A feira" que já tem sua renda des,
tinada à Associação Idos Pais e Am],
gos dos Excepcionais, contará com
livros editados por emprêsas da Gua,
nabara, São Paulo, Paraná e Rio Gran.
de do Sul, além de promover a venda
de livros de autores catarinenses. Tam,
bém serão programadas tardes de au-'

tógrafos de autores catarinenses e de'
outros centros, entre os quais Jorge
Amado e Fernando Sabino. Um
"show" com Jorge Ricardo e com o

Grupo Arrojo, de São Paulo, marca.

do para o Teatro Álvaro de Carvalho,
também consta da programação do

empreendimento.

POPULARIDADE

O presidente do Centro, de /' Cultura
'Catarinense está entusiasmado com a

popularidade que o Cecuca vem anga
riando na comunidade Declarou a O

ESTADO que "o público e o comércio
nos tem dispensado todo o apoio. As
madeireiras da Capital estão doando
as' tábuas e materiais necessários pa
ra a construção das barracas, o De.

partamento, Autônomo de Edificações
- DAE - já se prontificou a erguê.
las e as emprêsas de transporte coleti
vo interestadual colocaram à disposi ..

.' ção do Cecuca passagem / até Pôrto

Alegre, onde serão mantidos os ne-

cessários contatos com' as editôras",
-

- Quem tiver interêsse em colabo
,

rar e participar do Cecuca - convida

Jorge Lorenzetti -, é só comparecer a
, \

uma de nossas reuniões, no Colégio
Coração de Jesus. Não' dispensaremos
a colaboração de quem quiser ser útil

a sua comunidade.

Militares fizeram
o t,em a�'_sua Páscoa

�r'\ -w,-·- , ..--.....---��.-: ,,.. -. . -:» -.

Jf7: '
• .._r-/t.f.,

Com missa celebrada pelo Arce ..

bispo Mei�opolitano, Dom Afonso

Niehues; .realízou-se na manhã de
,

� ,:1.. ,.
ontem a ��p'ascoa dos Militares que
servem na Capital. ·0 ato religioso,
a,ue foi oficiado na Escola de Apren
I lizes Marinheiros, contou com a

i.,resença do Governad�r Colombo

Salles; Desembargador Marcílio Me

deiros, presidente do Tribunal de

Justiça: Presidente da. Assembléia
Legislatíva.. Almirante José da Silva
Sá, Earp, Comandante do 5'9 Distrito

,

\

Naval, Secretários de Estado e co·

mandantes das unidades militares
sediadas na Capital. Compareceram
também familiares dos milÍtares e o

número de comungantes ultrapassou
.

a 500.

�_._-_.
!

-; 'CO.LOQUE O SEU 'IMÓVEL A VENDA NA
.

,

<""':> bolsa080 IMOBILIARIA LTDA
CoMPRA·VENDA E CONSTRUÇAO DE I ....."OYEIS
RUA ooS ILHEUS 22·LOJA3· ED, JORGE DAUXr

NÓS GARANTIMOS O SEU NEGÓCIO

--�------_._----_,..-

1

Ao falar durante o ato" o Reitor da

Ufsm, José Mariano da Rocha' Filho,
reafirmou os vínculos de amizade en

tre gaúchos e catarinenses, na . conse

cução dos objetivos comuns, agora
,acentuada com o trabalho integradoProfessôres do. Departamento de ' , .

d�senvolvid(i) através' .'de gestão .:. d6s
.

Sociologia da' Universidade Federal ,go�êrnos- revolucionádos.
.

(. .2:
de Santa CatarÚiá. hIirustrarã�' cur-,; ,:,;.

. . ,

sos e seminãri�s' sôbré a -Socieda�'. ';", /.,
.

''Também:
.

o 'Secretário Geral d.o 'Mi.
nistério do Interior, Henrique Brandão

de da Realidade Catarinense, em

vários municípios do' Estado, 'entre
Cavalcanti fêz um pronunciamento, na

êles, Florianópolis, JO'açaba, Join- oportunidade, traçando um perfil das

ville, Tubarão e Lages, sendo que jatividades des_empenhadas pela Sude-

nesta Capitál será de 23 a 28 de sul, no amparo à política de desenvol·

agosto.
' vimento regiónal.

Ao dar por encen"ada a cerimônia,
o 'Governador do Estado fêz questão
de destacar a relevância dos acôrdos

-

ÁGRADECIMEBTO
,�

A família de PAULO RU1>I SCHNORR, vem agradecer aos médicOS
e funcionários do Hospital Celso Ramos pela 'dedicação e atendimento
que foram dispensados durante sua internação, e ,especialmente, ao

I Dr. Mário W. Mussi e aos enfermeiros Dutra e Manoel.
.----. - - -- - cAJ������������������,

)
.

c O H,V lT E

A família de PAULO RUDI SCHNORR convida aos parentes e amigoS
para o culto que será celebrado em sua memória na Igreja Evangélica
LuterL�nú, à rua Nereu ,Ramos, no clia 15 do corrente, domingo, aS

nove horas.

I,
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