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SINTESE
VISITA

o Presidente do TribW1al de

Justiça de Santa Catarina, De

sembargador Ma'tcilio Medei

ros estêve visitando as instala

ções do Museu de Antropolo
gia da Um.

Aó mauüestar entusiasmo'
nela obra que vem sendo rea

lizada naquele setor de pesqui
sa universdtária, o Presidente

do Tribunal de Justiça desta

cou o ínterêsse pelos trabalhos

sôbre "O povoamento prê-his
tórico de Santa Catarina", �'PO':
pulações indígenas do EStado"
.e "Caracterização 'sócio-oultu
ral do homem litorâneo".

I

AUTORIZA'ÇAO

o Departamento Naeionat
de Águas e, Energia Elétriéa,
do Ministério d�as Mjnas e

. Energia� autorÍlou a Centrais

Elétricas de Santa Catarina

S: A. a utilixar as instalações
do Consórcio Intermunicipal
de Eletricidade, necessárias à

çontinuidade dos serviços' pú.
bllees de energia elétrica' de

Caibi, Palmitos e São Carlos"
,

até substituí·lás por suas ins.

talações.
A' autoriLação levou em cen

ta que; através de portaria de

5 de maio de 1970, foi outer

gada concessão a Celesc para

distrib..,ir ene'rgia elétrica em

diversos municipi�s daquela
. área, inclusive os mencione

dos.

TEATRO

"

�Qrw.o"'�t�atral �la� �,hih!e1t, '

sidàdé Galúâ Filho estará em 1

Blumenau no próximo dia 9

encenando no Teatro Carlos

Gomes a peça :'Se' o Monstro

Viesse".
. ,O espetáculo será ,JevaJ.o
no Teatl'o Alvaro de Carvalho,
em FlorianópolIs, nós pJ;�Xl
mos dias 12 e 13 sendo, que .as

cipal focaliurrá tamb� ·pro.
blemas da Capital e do Inte·

rior da Ilha bem como aquites
relacionados co� ás providêlÍ.
"cias que estão sendo tomadas

e das ctuais o çom·ércio local é
intere$$àd() direto.

"
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,'Lança'dOo 'em, mar:-ç�. último êste .us!ogarill de con

teúdo emin�ntem'el1te cívico, ultrapassou ii sua fi�a�
l

J'ida�� inicial e �everá '.perm:ane�er entre os brasileiros,
'-!: ••

cor:n�ó ,�m ,autentico � mandamento. Cabe, ao, Govêrno,
, não':-apenas, pr�piciar as medidas necessárias ao desen

voJ�imento econômico, caminho reto -na ,direção de

padrões, de iostiça social compativeis com 'a r:ealidade
nacional. CompeteMfhe igualmente transmitir ao. povo
- em tôd'a a estratificação social - os seus propósitos,
fazendo convergir em direção do bem-estar comuni

tário a Ação da autoridade pública, do e":1pregado ,no

comércio, do' estud:ante, do �mpresário, a vocação na"

cional de iotegração. É chegada a hora, portant'?' de

cada um de nós deixar a nossa cadeira de espectâd'or
e PARTIÇIPAR d'a vida distrital, municipal� estadual e

I � ..f \

nacip,nal-. Com a ferramenta de- trabalho que' possua •.

A Indepe�dência não é apenas um -ato politico. �
, .1

\ I

um processo 'Ide renovação constante em tod'os os seto-'
. ,

,

res da vida nacional, com vistas ao fort�lecimento cada

vel maior da Nação.

Em Santij ,Catari.,a tambéll' eytamos em �em.p:o de
, ..{ 1

consJruir. RecuJ:'sos, pára atendimento a noventa e "cinco
,

'

obra� realixa9as pelo Estado esfão liberados, para: qué
s�ja a'cele�da ii �onçlusão de tôdas. Na ed.ucação, saÓcf�,

�
.
\.
'"'

iustiça, segura!'ça pública, agricultura 'e' esportes, entre
outros setores, prosseg�e/ em ritmo aceleradQ, o t�aba.

�

• '1 I I

lho 'de j'mplantação de, grupos escolares, escolas nor·,

máis, hospitais� maternid:àdes, foruns�, laboratórios de.

q'u"irnica> agrJcola, ginásios esportivos, cobrindo todo �'�
t.er:ritório c�tarin,nse. A Ação Catâri�e�se de Des,en�' /' .

v�I�;mento vai· vence,ndo �etapa;i em 5�a caminhada

ql'IafrjenaI.
, 'Transfornianq'o em lei pela ASsembléia' Legislativa;

após ter sido 'estruturado pelo atual 'Govirno, e� con.
"-

.

tatos diretos com tôdás as I;'egiões de- Santa Catarina
.

.

e: com as classes política e em.presarial, çom o· clero e
"

INFORMA
'A Sociedade Musical Filarmonica

Comercial, realiza às 19h30m de

hoje no coreto do Jardim Oliveira
Belo na Praça XV, retrata em ho
menagem a Semana da Patria.

.'

a arlna encerr
.

, <'

\

.' . \ .
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,
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Está marcado para (as 9 horas de

hoje, o inicio do, desfile militar e

de estudantes ao longo da Aveni
da Rubens de Arruda Ramos e que
se constituirá no ponto culminante
das comemorações da .Semana da
Pátria, O' Dia da Independência se-

,

rá comemorado, em. todos os muni-

cípios caçarinenses e nesta Capi
talos atos cívicos começarão às 6

. '

horas, com o toque de Alvorada,
,( .

encerrando-se' às 24 horas, com a ex-

tinção do Fôgo Símbólico e a exe

cução do Toque d;e- Silêncio,
'f ,,}

/

Médici vê aesf,ile
,

, '
.

No Rio, O' Presidente da Repú-
blica assistirá a um desfile de 25
mil homens dás Fôrças Armadas,
além- d� ex-combatentes nacionais

....

e

estrangeiros, com' seus
"'

estandartes,
bandeiras e distintivos, No palan
que oficial" da Avenida Presidente

yargas estarão, além I

do Presiden
te Médici, Ministros de"" Estado, re

presentantes do Corpo Diplomático
acreditado junto ao Govêrno brasi
leiro e outras altas áutoridades (úl
tima página).

com o povo.. o Projeto Catarinense de Desenvolvimento

é o documente de ação do Govêrno. Não é efetivamente

uma in'ovação no que tange ao p'lanejamento estadua�.
S, certamente, a atualização dos problemas catarinen-

.ses e � suà viabilidade de solucioná-los. É, também; o

,documento de açã� que um gt;>vêrno estadual subme

teu às autoridades federais. Assim, estão 05 planos CI

tarlnenses identificados com as metas do modêlo bra

sileiro de ·desenvolvimento. Essa identificação deverá

permitir que recursos sejam trazidos para o território

barriga-verde, permitindO' a exec,ução dos projetos prio-
'

ritários, eleitos através do diálogo havido entre ,a equi
p.e de trabalho do atual G�vêrno e os homens de tôdas

as regiões catar�nenses.
Um plano de goy,êrno não .i, efetivamente, um

documento estático, uma ,peça literária pronta para
GOnsumo. S exatamente na sua capacidade de dinami-

<

:ração que reside � seu êxito, ou fracasso. São .s Inodi·

ficações introduxidas atr�vés das ex:�riê'ncias do coti·
, '

diu-no qu� farão aperfeiçoar as a�ões. preconizadas ini-

cialmente. E com efeito, se falhás porventura existem
no 'plano governamental, que s�iam apontadas. Apon
tã;.las 'sera' a manei�a d� colaborar, não apenas com a

atual 'administração, mas com cada participante' do
"

-

progresso -catarinense. E" que as" falhas apontadas ve-!
,

'

nhan( �C'ompanhadiiJS de 'alternativas de,�Iuç�s ,para
\,

I '

Se' estamos em tempo de construir é fundamental

que o processo critico seia igualmente construtivo. O

ilícito é 'criticar sem solucionar, seia por in�apacidade,
lcomodismo ou alheiamento p";óprio de �uem étinda não

perc:ebeu que estamos ,vivendo" um nôvo ritmo, COr1l
"novos p'adrões, novos' estilos, renováveis dia-a-dia.

Qu� .esta renovação traga sempre benefícios à co

munidade, que' precisou _ontem, precisa hoie e preci.
'. \

sara sempre da noção 'exata da p�rticipaçãp de todos,
no benefício comum.

o particularizado.
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Marl·a Slella· 'Maria Stella, aO' contrário de Elzi-

ta, é moxena,' de olhos negros, e ao,

,

�, sorrir; apl:esenta covinhas graciosas

dA M·
. em 'cada UIUa das faces. O seu belo

a oee, IS·S" 'rosto, de perfil h�lênico, aprisjoflQU
. juri e público, a Sua clássica bele-

de' Crl·cl·uma··
- ";c ;:s;�ãf�;!�·n:O�:���::��:�:O��

das rainhas do turismo.

Hoepckelaoça
Opala-cupê
na Capital

Beliscão, em
� ,

"

"

moça 'de shOfl
dà em cadeia
Q motorista de táxi Dalma de, Don

Juan, "de Eormosa, " foi .condenado
ontem a três dias de detenção, pe

la Justiça Militar" de Taipé, O acu

sado. beliscou urna jovem que, pas.
seava de short pelas ruas da -cida

de. Em sua defesa, Ching Thuang
alegou que ficara nervoso demais ao

divisar as pernas 'da môça pelo..':l fa·

róis do carro,

I,
,

Hoepc'ke Veículos e a General Mo

tors do Brasil- lançaram oiitfr\i?::� o

Opala Cupê 72, último n}-@d,�lQ ;ida
GM e o primeiro Fast-Back fabrica

do no Brasil. �o lançamento do

veiculo compareceram personalida
des do meio político, financeiro e

empresarial, do EStado, recebidas
pelo Diretor-Presidente da emprêsa,
Sr. José Matusalém, Comelli. (Pági
na 2),

-

América com
Justiça é:
',o,·ualllPeão

.
,

'·("Página 10)

, <

IupamafBS-:, ;

·se evadem: �.. :'
......

..
�� ..

da, prisão
,Com a, ilf.ga, de ,)1 p���one,iros
tupàinarós " 'do presidio Púnta '�Car�
retas, I -ocorrida ontem, o :govêrno
uruguai., anunéiou que o país se ve

�
em face de uma verdadeira conspi-
ração contra a segurança de És ta
do, Em comu_llicado. oficial, o gover
no declarou o J:'stado de emergén
da em todo, o

I território uruguaio.

I

I
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�,O ChE!vrolet 'Opala Cupê .tarn com uma barra esta-
�, "}8'S{' t�râ.," corno' �

,

S�l� !homô- 'biÜ�ad()ra, O d.iferencial. é
.: '::tr���>dé' �,�,,::p.�r:ta�, ',' ';mo�o>l"

'

do ,tip(,},'tra�ão positiva, ;'çti�-
',; " "fJtif.�rn.l�tt, "'dê ';,6" cÜhtd�os; ·ttihnindo, às rorlas mplho;r'
;, "Há(f�:c-;'/,i d�": cirlindr;da 'e potência.
f� : i��:h.v, ;:de ?pdtên'cia:'.; Para
/:, ;'�itir. a,o'_.mo.tonsta>'es
;�·�:�fj�iv�<di.�p�r; : .�. ,'ql��l�úer
.

�&mp,nt(}, d:,( ma:reh�, ade-
:���,��� ,

:
Q SS> �é :éqtlipado,

,"
\ . I �

�.
• � �..'. •

:no-rmalmerrte' cóm 'caixa. de

�� '�âmb,i(}: {te 4 ve}o�ida:des e,
,I, ���, evitar-se a íneljaaeão
,,' 'nas -, curvas, a 'suspensão,
{, 'dianÚíra e' a' traseira CGll�
��

'Co�o opcionais. teto de

vinil nas côres prêta, bran
ca ou bege, rádio, desem

baeador do pára-prisa e

Em .virtude de sua maicr paeus com faixa branca

velocidade, as rodas dian- fina, que são exclusivos do

teiras contam com íreies a Chevrolet Opala Cupê SS.

d.isco:' e as traseiras cora
,

,

freios a.' tambor. tendo si-

do utilizado o sistema. de

o nôvo dispositivo desem

bacador apresenta a novi

dade de poder ser regula-
cilindro mestre, com eircuí- do. para ventilar ar, quen

tOE> independentes para. as 'te 00 frio conforme as cir-

cunstâncias.quatro rodas.
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:� .fJ)j' 's.J.leOMVNICAÇÕES
� '; f'. " r' '. ,
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H ��;; ::;: ·lJUniHTEMinJri;Miif;;U�iiTivo
�lb'Q;I;':: '

"

'�{.t,ti��o'" cOlp,cial '�I)mnleto ou equivalente (2<,1 ciclo);
d �. .:.

.

1-:flJPjp anos de exoerü�ncia em assllnto's administrativos, sendo um em administra-
X ��<i5.o d.e ',material (almoxarifado);

" �. --: " .'

+:JlP1J1 \índice de: datilografia (150 batirlas Pl}.i minuto, com mãx.imo rle 8 erros,

�: ',em ,750);
I :' � /�nto\r,,��ão em e�ames Ide seleção.
1 ' ()Fe�E;CE:. .

,�,... O'," �.

!' 'f +- :;gfalâr�Ó' jMri�l de Cr$ 872.10:

i 'j'
f ',i;t�lf� d� vida em_ grupo;

.

•
, "'7"', _�ss,ste,ncIa médIca,

l \, -+ ::féri�s d� trinta <'lias. . '

I : ::, ." ,o.i!, c�n�jdatos (me pre€nc-herem plenam,ent:e_ os' r�qllisitos, de�prão se apresentar

:; :I�J ripini�os .

dQ� ,�e�ai�tes documentos:
,

::" -:.:- Car.hnra prof1.ss]onal:
,', -:-·t,ertificado de cónclusão do curso' exigido;
',' I \- 1 • �

"

,� + ;,Titulo' de'-eleitor;
:' � "Certificado de Rf'servista;
\'. : I, o,

.

:. _;".. CurrÍf'ulum Vit'le:
...2::,. nill'is efotos � x 4.

,I ,::. � Rúa S�ld3nha Marinho, s/n., (defronte a Faculdade de Edu<,ação) das 8 às 12

:� e:��9�S.!;H� às iri horas nos dias 8, 9 e 10 e das fi às 1� horas no día 11 do corrente.

,�' �·,·tS,�rá ,{"obrada no ato da inscriç�o a taxa de Cr$. 10,00. '
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. 'ENDA DE VEICULaS " I

f ,.�' "A CAIXA ECONôMICA FmDERAL -' Filial de �an4t Catarina, está vF:nçlendo
I : tp�" (3) camümetas DKW, ano de 1965, ao preço mínimo de ,Cr$ 3.500,00 por unidade,

." "1:'"
� I '

,.: có:itforine Edital,n, 1/71, publicado no Diário Oficial do Estado.

�;;, ,�', ;:,-Info.�açõés a �e.speito poderão ser obti(�as no Departamento de Administração

I ;;��;r�::,€conômica Federal. " Praça 15 d. N<>veinbro, 30 -, 3Q andaJ�,' das 14 ils '

i! '�{, , :,_NQ .,.l,PteI-ipr do Estad(} os inter(l�sados obterão, informações nas Agênc.ias da
! '

I" l}C�â;;,Ec,QnÔl!l�ca ,Federal"
1'�J . ,':' ', .. ', , '
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Promoção CI.II. Do.lQ 4e Agôslo
Participação: O ESTADO, Tv Cullura
Rádio Guar.jã" Rádi 'A�ila Garibaldi

Gran Mela Publicidade
Palrocínio: Hoepcke Veículos S. A.
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o 16Q 'Distrito Rodoviário

Federal do" Departamento
Nacional' de Estradas de

Rodagem,' através da Unida

de de Polícia Rodoviária

Federal que policia as Ro

dovias' Federais BR-101 e

BR-116 -no Estado de Santa

Catarina, acaba de apresen

tar o relatório referente ao

ano de 1970.

Segundo resultado,' apre
sentado, a BR-I01 apresen
tou um aumentn de 71,22%
de .aeidentes em relação a,
1.969. Enquanto que naque

le ano', numa faixa de 21.2

quilômetros de asfalto hou

ve 267 acidentes, em 1970,
aumentando para 327 qui
lômetros, a mesma rodovia

haeendo pois um acrésci

mo de 75,47% . .,A mbc1i!t
diária de veículos em ]969

,

era de 1967, e em 1970 foi

4e 2468, aumento ne

apresentou 499 aridentes,
50,32%'.

O lelaitório apr'ese:Qtoo
<áinda os acidentes da
1 " 116 que de 170 em

l!t69 passou, a 202 em 1970

havendo pois, um aumente'

de i8,82%�. A média ue

veículos diários naquele
,ano era de, 2955 passando
a 306R em 1970.

SCATA
PROPAUI.�

PAlNÉIS
E CARTAZES

EM S� CATARINA

R. ÂNGELO DIAS, 57
c.p.480 - f.", 22·1451

IHUMUlAU·$C

I

p Ia -u
I'., ,,' •

A H4l'fpcb Vei'"uJíl-S, e a Cenera), Mntmi'!li do Brusil lança- As rodas, com fi polega-

16- ,:f,'

ram ern '1�\loria.n�P0Ii'i o 'Opala Cnpê 1972, o primtiro modê- 'das dE.' tala e' Q,."I pneus de
,� 1-0. Past-Back fabricado no Pais. O lançamento foi, prestigiado 7,35 x S14, ' s50, especiais
':; , 'QJT:tlJ'm, por, personalidades 00 ,méio politico, fiimLflceiro c em- para altas velocidades. AJn-

'} ,"p�ariàJ do Estado" entre RS 'quais os Secretários Cesar Arnin, 'da como equipamentos de

a r s uI� ,d�� Tf.a'�sn-:''r1t'8 GtrRlo� Gama S�l1es. da Justiça e o Presi- 'sérif', incorpora conta gi-
I, "

'� ,::, 'd,"''lJé;, �,o:RRDF. Sr. A ri. '('angllç',t1 de Mesquita, f.m' nome de ros no paine1, T"f'14gio no

; ;�, �Ot\�e Vr.tqllo� falO1,i o. s-. José Matusalém Commeli, pi- console, luzes de alta in-

, 'I,a '8'r-lo:,', ,,'I fé{�r-���idenlte da emN'êsa, apresentando; o veículo, aos Pife- ,te.nsidade ("sealed beams"),
/i;,:(�nte�" e"i.nÕiicando�o como. "mais urnn prova: cabal �le 'q1le direção típoesportivo em

tê ',i e�tammi vencendo mais urna grande "fase do desenvolvimento forma de cálice, de madei-
':

'

-: .bT��il�i�();', '
"

'

: ,;;",,_, ;.,'�,,� '_', .. "" " .. '

'," - " :bi, eorrugada e bancos in-
',l ' ,

dividuais, com trava de se-

guranca, que evita a queda
do. encôsto q rando de uma

freada mais busca.

É COM A PARTICI,PAÇÃO DE TODOS
QUE SE CONSOLIDA A CADA MOMEN
TOj A INDEPENDÊNCIA DE UM PAíS,

'�1 ""

NO DIA DA ÁTRIA

, '
• ,I 'l '

",

QS, representcções do indústria cctorinenss .. .,: 9':�
, ,�, " ::,,!;

FIESC ---- Federcçõo dos Indústrias do Estado de SQfltq 'Catarina
CtESC - Centro dos Indústrias do Estado de Sa,.ta Catarina
SESI - Serviço Social da' Indústria

D. R, de Santa Catarina :

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem IndJ�trlal :'" "

:'

N. R. de Santa Catarina
Instituto Euva Ido Lodi
N. R. de Sant,Q Catarina

po seu d.riqenre

" ,

j ....

IEl

BERNARDO WOLFGANG WERNER, cdncrot�'CJm":se' cQfI1 o

povo brasileiro, que está construindo o Brasil' do futuro.
,

\

.

"

i:, J
�,

I
I

j'

'I<
I'

.1')'

,

'

No momento em que se comemora o DAj� MAGNA DA, PÁ
,TRIA, a COTESC - Companhia Catarinense de·Teleco,in"nic:oç�s,
'através de suo Diretoria e em nome de seus servidcr�,

'

irmana-se aos
sentimentos maiores de amor 00 BRASI L devotados�or' tôdàS' ás cama
das sc.ciais que formam o grande NAÇÃO 8RAS1L1tRA,.e ,rejubjlg"$1

, pelo momento atual brasileiro que é de ordem, ptr(.peridode,: r��Peito '

e amor ,à PÁTRIA, mos qLJe outra coisa nõo é, serj'o 4 ,esultopte de
um ato, que ocorrido, a 7 de setembro de 1822, àsma�Qens do riacho
Ipirango, rompeu definitivomente '

os laços que "IS préAdi�m.o ou
tremi f�zendo nascer êste I'GIGANTE, QUE PEU PRÓPRIA �ATU
REZA, É BELO, FaRTEI IMPÁ/VI DO COLOSSO".

)

I '

Companhia C'alarinense de
- COTESC

Teleco
-

, ,

, .

T

"

I
"

,,�' "

i I
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,

• �. I

I;
"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fI C�dade, �r 011101118'3 'ar-'
o Centro- de Cultum Calnrirlemk, parn o dia fi, no Teatro Alvaro de

, A Secretaria dos Serviços·, �. Cecuca _ confirmou para ama- Carv.rl ho, uma palestra cio Padre
.

leci.ais, Tribunal· de Justi-: .nhã.: às 17h30m. a ínauguracão (1:1 Clemente sôbre "Juventude". O

ca, Universidade . Fedçral.' la, Feira \�Anual do Livro, cujos ]'('- omnositor e cantor Sérgio Ricardo
..3 o' t C tarí "U'

..' , . -'

li 1 nos movi- virá a Ftor-ianópolis,
, especíalrnente'Ue· t:lan a a .arma, mver- '.I', cursos , serao ap trar os ,

ri t: I'

sidade para o Desenvolvi-vv, l1l�nto� de' recuperação flOR- excep- . nnra pres,1igiCl'-' �
.

Feira.
. cxinindo-se

mente de .Santa Catarina. �. ("j"n�di�.
' .'

""
, no 'I'AC <'lias 11 e 12. Or0rftrios da

, Assembléia Legislativa e a";. Diretoria de Obrfi.q :PÚ'h(ic<f8' inicia-:

Associação Cornercial . pro-' .. .e
À ,:FAJ�" funç.iõTInrá· defronte fi Ca- r;l[:n na tarde d� ord;�'� ;�. In�I:��úi�

moverão, de 6 a 9 de outu- :' 'tedj'al' MetropoÚtana,. disposta {'TIl <!:lS burracas.
.

.' ,

Itr. nesta 'Capital, tendo' ..Qit-ô parfaeas'�, prnpondu-se a' vender ,'.'. , e

, . O Centro de C....túra Ca tar'inrmse.
por' local Q 'Cetre, o Pr{ffiE'i· �; livros', t-éçn}c�s

.

- .:e d{tlát:ieos·.· com ' .

' ," '.

. ", .. i nt: g:nH10 por cêrcti :dC" 190: jovf.ri.g"'�8 Encontra Catarinense -rlo ,.
. vir-te".po't·. cento de descontos. .,

" '
..

. " r: '..
'
'. . ih.> : ambos os sexos" estl1qatl-t(>s';· �ê� ...

,'

Bem-Estar. ao Menor.' .' "(;.... :.,: � ', ,"
.

-'. ,,'
'.

.

'"
.' " ..,.

,
.

,.. ..
'

A 'Fél�Çl"Anu'al, do Livro ostnrá. ',' cunrtúrios ,e llnlvrfshár,ios.· V1s':1' fo- .. :,'

, O' Éncontro, tem: :por ohje- �:.,ateh�l�·rl-�i�·,:-�o ":pliblicp: �té':., o. : dia .12'. \' mr.n·la'r a c LlHur:a· ,:1iteÍ'f\ri�:- . fcaÚ<
.

tivQ estudar Q meri-o� como' O' .se�l'. p�og-r�má :(1'e "aJi\';idades 01" ", z:indQ, anualmente,;'
,
Uf:l\a ._fd:r:i qo

um todo;. conscientizar. a : gan.,za:�ú:::-,pelõ_' Cec�lc(' '�stabelecc' '.' livro' em Flof'jaJlópà�Js '.:'
(!omunidad:e' par.a.' a' probJe- �.. ,'

.",

'(
'. -

'.

m.ática' do· :meno1;';:, cort�'8- (-' _::::::=""'WTÍ'CGRWiWT'::_3:om_:_ !::s-=-
� I �"" ,

.

'4
.

-- -'-: -/
" '.

ponsabiliz�r.· '. cada-'. cidadão '. :':.. L
"".,' 3",

:pela, fotrria:çã6 do :qJ.��mQ<.e
y • \ ••

'

.:�:-: .' .'\ ,:,.,. :�;�"" ,:
appesentar: sugestões: .:��. ,re-

.' ::.' ,�y '" ,-:-.�. ,:,.' ..:' ." .., •
.
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,. rF�!:r!el:::���'Ra��;t: ...
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último diar ·de .' agôsto,' .,.

" "", .
' ,

���t�O���de��a:��?e_'s i?es;�� ,'1 '. '.,' ;::,,; .;:' :
..

'

'. :".
Física ..

_

. relativàs .�ao

.

'exBr
cício, de 1971,;"�erid'6: :�oiho
ano ·.baSe··' 1970.

'..... ,,;,
•

•

I' ' .< �

'I.
�

�.

A inforrnqçã'o',' foi, : pre�ta-
.

da pela' Sup'erinferidêii�la
Regional

.

da
.'

,Reheitai: ,Fe<ie-.
1 ral, s�lientando' qy:'e � \s�rfl '''. .,':

I····
.

r�)j;i�:f.tl�r�ª;i� ·.·}S;C"�g:\:,c.�;,::",,, ..

'

.
'"

. I, ,,,' , ' . .

Por 'outro lado,.:.' a Delega- : r " :::':�'� .. '\ .\�': !' " :-,,:.>'"
,.

.'
.

.' ..

'. '.

lic.ia_t, d�\, Receitat' .Fbe�ehll <'�9- ,
.

. :<:,·..>i ,�. ".:.' ';:,: �. ASS,E�1Bt,tIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA
\'j Cl a aos. c(>n rI. umtes em

,. .; :,:' ',/', .
.' . ' ,,. � i

falta�·que . apresenterrl'. ls�,:as ' "

;, '.'
'

d�ch�'rações' o quanto an.t,�t' . :"'.�,"
". "', '.

a fim de .facilitar, "em tem

Po hábil,: a distrib\.1ü�ão c1bs
. formulá,rios • e. instr.uçÕ,esF'lor�anppolis - Santa Catarina '" ,-

���������������������-�-���������;�1� ··p�;�o����m�����iii!iiii-!iiiii!iiiiiiiiiii!"- n_ rrcwrrmifiP,JU Xili'JCMil.rwe=1 BD ;;;::! 1 .
o

_I declaraç�o ,do pró�imQ �fl'o.

������������21���-;���n
COMPANHIA· CATARIRERSE .

DE
Cf)MÚHiCÁ,ÇijEs

o. Semana' de 5 dias
b. S�g�ro de vi<la em 'grupo
ç.' Excelentes possibilidades 'de progresso
d. Salário" I nidql - Cr$ 245,00

. Os .interesscdos deverão comparecer no edifício de COTESC em

florianópo.is,· CJ rúa .Victor Meir'eJles 111 (horór�o comereiot)
I
nos dias,

8, 9, e 10' do' correntef 'parq as' res{'eçtivos inscl"ições� munidos de dc-
I 1

curnentação de' .id�ri.tidQQ� e c;ertiHç.Qdo de conclusão de curso.

·Florianópolis;· sét�rn,bro de lQ.71 .'. _'
.

�ERVH;O. DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
.

• ";;;;.:�,�iiliiiiii__ I_iiiiiiili__�_�"'_-���_·�_�hiiIMiiiJW__iiiii.�e!��=
--

-:-wwu-
- ..-...j,' '

, I

'"

Trw-- , �;li,&t;t:;":lí
_.

Ixiyimüi!'
q. Idade: 18 (j 25 anos

b I t cofio . Ginésio completo ou equivolente. os '{'li, •

-

,

.

l ." • � ,

c. BQd Datilografia
d. Prática em .onetccões de' Carteira Profissional e fichas de

Registro de Pesscol
e. ' Taxo de 'inscrição: Cr$ 5,00

.

. �

al'erecemos: .

"Ut_� ... _

�LpARA .

Ll:MPEZA, .•USt DETERGENTE·
',.

'

...... '. ',,:' , É COM
.

".' DE:TEBGENTÊ, ' CU1DADO !
.

. ':'0 I. '. I
.. '"

Só use oS,prodll1.os ;f.â.l;>ricàd6s�or.SA:NCATA LTDA., comprOVfldamente os melhores.

SANCATA: é pion�;i;;q, no ';ràmo � na q,u.al�dade, aquLem 'nossa terra,

Demonstre sua inteligência,' escolhendo o melhor e valorizando o que é nosso.

I E Atenção! O.S produtos de, SANCATA, não :ontém ácidos cáusticos,. tóxicos. ou
J, i3or:rosivos e são licenciados pelo SNFl\flF (Mm. Sande), conforme comprovante ,ahéllxo:
1

I

\,. ,

"

V ISTO

EM ViRTUDE DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES FICA CONCEDIDA liCENÇA AO .

PRODUTO DENOMINADO._ ....... ,tSAl'!C.�TAiI .- .J=::BRG:'::::·:T.G._..:sç__ ._ -._-

.CONSTANTE DO
---,.-- .:_

, .

PROCESSO INiCIAL N.O 3 305 I I�?l__A,NEXO N.O__ _ . __ , __ '

._.;
--- -' SOB A

•

f ...'-. r )!. , .. ".�f,', 1'1
.' ,",,.. .... ;', I. I,': ·"f�J'· 'i 1 'CI']] �

,

'. E" l>'iliôIiI

t;.ICa'ç� N,ci '.vJ.-, 38 DE
__ :]"-ª_d..�.:�_�O., "o \ e .L.L.;::.._ .....__ . ------.------ .. - ...-----

.

Ú
'. ,� R;)' l' S "UÍllI"'OS T'rD'

PROPRIEDA\DE _��UIC..�'tL�l:m. );..TE.�t1._li:, .. _çQH��I"º-�&."P.. Q .._,;J_ ,O -_;--.�--::'.. "':_ '- ": .' - - --'

.

.
. .' DE RESPONSABILIDADE DO

.. \\, ;;,� �n_(o:,.,' \.,.� �-.._::_-.+J,._. .4�_':+ ,,-.� i--:;-�,::'�:"--'-" -�.:.___----_. ----------.---
, ,

TECNICO (:?'lR.!..Sl.l3-Jml�.� '._3..2_lJ z l:�,l.:�"'T?:do KnlelcaalID
..-.-.----.-----.. ,--

.
.

,

JNDiÇAÇOES�_ç_C?liO.-,J?'r"��G?����... -----_..._---_._--------------.----... --

�_._---�_._-------_.
- .....�--.--------_.._----------------------- - - - --�--

RESTRIQuES AO, US(�L�"::'::;':__ .-_.�.- ---._.- :-----.---.-.:....-.--.:-----
I

·F,��RIÇADO--.AV-:'�::i�:��;:�,·��.�-ê-���;:�ii·.�?l�.?!��::�1;;:;�:;-�p;_.���������;�(). d'_; . ��C;C;rinll

Caixa Ppstal, 57 :.......----- Fone: 2333

.
I

q

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEME'C N. 711-2

j-\ S

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SOCIEDADES CORRETORAS,
O BANCO CENTRAL DO BRASIL es'clarece às instituições acima, e ao público

ém geral, que constitui infração às disposiçQes legais e regulamentares vigentes a

é1ceitação de reserVi"\,s, garantirlas por depósitos em espécie ou por emissão de títulos,
rara a subscrição rle emissões ainda não' registradas n:êste órgão, de pessoas jurídicas,
de 'que trata·a Resf.<lução n. 88, de 30.1.68, sujeitando-se as ciiaclns lnst.i.tnições f\S

pennlirlades prC'visb.ls no Capítulo V, da Lei n. 4.r595, de 31.12.64.
A propósito, chama a atenção paTa o disposto no artigo 19 do Decreto-lei n. 448,

ele 3.2.69, que estabelece:

"O descumprimento de normas legais e regulamentares pelas instituições
financeir'as, sociedades e emprês�s integrante$ do sistema de distribuição de
títulos. ou valores mobiliários, ou pelos, seus agentes autônomos, contribuindo
para, g.erar indisciplina ou para afetar a normalidade do mercado financeiro
e de' capitais, será por decisão do Banco Central do Brasil, considerado falta

I

grave e· por ê�.e pUl1ido com a inabilidade temporária ou permanent:e dos
administradores ou responsáveis, independentemente da aplicação da pena
de advertência e ou:ras, capituladas nas Leis n. 4.595, de 31.12.64, .e n.

4.728, de 14.7·.65"..
Esclarece, finalmente, que somente apos o registro neste Banco Central poderá

, I ser feita puttlici«;iacle sôbre as emissões, na forma do disposto na alínea "b" do item
xm do Regulamento anexo à Resolução n. 88 já citada, não sendo permitido qualquer
tipo de divulgaGão antecipada, inclusive pela própria emprêsa emissora.

j. �io Ade. Janeiro, 15 ?e julho de Ú>71.
.

' :1" Gerencl� dr MercadO çle CRpHais Hermann Wagner Wey, Gerente.
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Fábrica dr esquadrias !d Madeiros em geral

Matri. - São Peofo de Alcôntara

Filial: R. MQX Schrammj 976 - Estreito - Fpolis. - se -.. fone 6583
. Madeiramento de pinho e lei, portas' t�obalhadas, colo,niois e

comuns. Janelas venezianas. Tipo Vidro e ocat>amentos de madeiras
em g'eral. Soalhos! to'COS e parquet. Kremer po�slIi máquinas especia
lizodos po,ra afiof Serras Circulares com dentes de VíDIAS. A única
'n� .Pro�a: .. Kre,m�r 9,'"Cia. Ltd9. Q9ora� reve",dendp o.s famosos produtos
or(lnhQsf. tel.hQs, t�lhôes e mónilhas de qualquer \ bitolo. '
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declararam
sua' 'renda

-'i JOINVILLE ".
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: . REUNE
'I{Q .PITAlS·
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A Associação 'Catarin�n
s'e de Hospitais, 4Q Região,
promove�á � em'

-

Joinvilly.
.

dMa1t1te. 'O período' de 1(r-.,a
12 e 25 ·e. 26 dêste mês. tiro

�nrso de ('Custas Hospit�.
,lares' � seus Problemas';'.
'ma ópm�tu:nidade "serão- ,mi
'n.istrpdag,.modernas técniras
de gerênCia hospitalar, prin
cipalmente, no setor de

contabilidade, a fim de qUe
todos 'Os hospitais, poss�m
continuar operando nor

m'3lmente com o Inps.
O eonclave contará con�

'. têrca de 15 hospitais de 19

iUfiMcipios do norte de

ã�invil1e, sendo que os tra·

balhos terão por local o

Hospital' São José, daquela
cidade. Por outro lado, se

râo.· l'IeVistos" também, ,os
,preços das, diárias dos noso-

cômios e analisados deter
IDinadog

.

itens previstos pe

la Comissão Interministe
rial de Preços e do lVIinisté:
rio da Fazenda.
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o POVO Catorinenset '

po'r seus legítimos representantes,
assoçia-se à vibração cívica

.

cc.m que todo o Brasil
. festeja '0
data maior da sua História.
OlHem, hoje, semprlf BRAS'll ..
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o (;-0\,(11'110 do Estado, através d:

Secretaria: dos 'I'rnnsportes f' OI11'o.f.,

executará projctos.' geométricos na,

rodovias SC·13,· trech., Xarixr rê-Itfn
to':' o torcido, Ç<JFl,l

.

cêr(',t d�: "60 Krn
· �C-n, 'Timh()·Dr. Pedrtnho, num:

. .' ,
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extensão aproximada de: �:ll Km.,
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EDIFICIO

O D.N A

MARGARIDA

,. ;';'" . - .- �. ::;:,J
"

,

, I • �

BRAOE
EMPReSA,

SCHMIT
I�AS.�EI'R:Ar· �, .

•
� SIA

--- EMPREENDIMENTOS

DE CONSTtl.
. '\ �

IMQÉHlJÁRIOS---
,'�' . .

.

Através de $9liQir. 'pras: Wàsh:ington Nicolau,
comunica que assumi� a' .r�sponsàbilidade de I�corpo
ração e Construção do É,OIFíCIO DONA MARGARIDA

". .
.

'. . I

comand�n,.�9Iya�sim, tôda:�. estr.utor9 :�:cQ'1:ôlljiQ��� finan•
ceira do citado empreendimento.

, i

-
'

RE A LlSACOES --------,------'----- _

.

Dal. Camboriú
ldem

. idem.
. Idem
", Idem

, Idem

Edifício LONDRINA Bloco A' 68 Ap;lI'tam�'�tos
Edifício LONDRI-N'A Bloco B· 42 .Ara!'tam�nto.s
Edifício LOND�INA Blqco C 54 Ap;�l'tat:ncnt()s'
Ec! ifício LONDRINÀ Garagem . 88' lJn:dades
Edifício PAR,ÃNÁ' 86 �partll)11entos
Edifício EliANE Blocos A e B 4� Apartamehtos

, EM CONSTRUC:ÃO
>,

Edifício CATARINE.NSE ItajaÍ
Edifício DONA MARGARtbÁ Flórianópoli,

-'
,
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••

ar assa o con'o
A .,. •

roc·o ·em comerclarlo IDeau o
Um' individuo- bem apessoado e

atante roi bem: sucedido ontem à

arde ao .aplicar o Golpe do Trüco
mm Incauto funcionário da tír

na ,A Modelar. apesar elo r�esmo
,e pr everur quanto o golpista lh�
Ji'�l e:ceu tróco em moedas' para
[uantias superiores a Cr$ 600,00.
) Iuncionát ia Nilson ,LUlZ Míchik

leixou a loja paI volt.a, das 16 ho-
I

1
. .

tánci d;35'. evanco a impor ancia 'e"

"; � 1.000,00, que seria trocada ,P'QT
.noedas numa repartícáo estadual

-
'

'ocalizada no. Echfício dás Direto-

·ias.,

'. Acumpnnhando o golpista. o fun

:ioná no roi até o sexto anda)' do

I)_l"é(.;(', ',onde entregou a irnp�r
�anc)a. Com Os Cr$ ] .000,00. o in-
I '

divíduo .ríesconhecído infljtrQu-se

instalações \ da Vice-Gover·'

nança,' pedindo a Nilson que o

esperasse no lance de escada do \

quinto andar, avisando-o que iria

apanhar o' tróco 'e voltaria, em se

guida. O golpista não voltou mais-
\

.

e ninguém _mais o viu. Como su-

bíra, voltou pelo elevador, en

quanto. j á impaciente ,e descon
fiado Nilson esperava seu trõco

, \ ,

no lance inferior da escadaria.
Permaneceu por mais de 40 mi-

, , -

nutos 'meditando .sóbre 'sua sítua-

cão. e quase consciente de que na

via. caído no Conto do' Trôco', mas

a esperança de rever o desconhe
cido com o díríheiro não havia de

sapa ecído. Para constatar. -resol
veu subir até Ó. sexto andar, onde

lhe informaram que tal indivíduo
não trabàlhava' ali e 'que havia
descido logo em seg�ida,

_

Entre arrependido e lamentando

sua má sorte, Nilson desceu ime

diatamente na vã esperança de en

contrar o golpista no "hall" 40
edifício e recuperar o dinheiro

que lhe havia entregue. Ainda de

solado dirigiu-se ao estabeleci

mento onde trabalha e comunicou

o ocorrído ao gerente que se quei
xou a Delegacia de Furtos, Rou

bos e Dofraudações.
Imediatamente os agentes da

DF'HD fOl am ao encalço do indi

víduo: que vestia uma japona azul

maninho e desaparecera míste

riosamente. Os policiais já arma

ram um esquema para a localiza

ção e captura. do golpista que, se-'

gundo Nilson é moreno claro e I

tem ap' oxímadamente 1m60cm de

altura.

..

U
.

ario: ' é' municí in .. esco a
• � -. t ,

-

, I

, , , 1

, '

Hepn�st)ntanc1o o Governador do
, .

: rIE�,1.,�dO
-

no ato de instalação' do

Município-Est.:ola, n'o Edifício JOfLO

:XXIl I, 'em TUb'a'rão, o. Secretái'io
Cal los Augusto,' Caminha, destaGo�t
-que "hoje· não se', concebe admi-
fiistnH;1l.o .

sem planeJarnento, ao
I
alrep�o da �écnica, seguindo im-

112�·OVI�UI.;ões que' 0�spel'sam esfor

ços e emulai1: o trabalho fecundo

dos 'sel'Vlc:l.ores".

'AcEmtuou' que "O MunicíplO-Es
I 'c.ola, ao Íninist! ar boa admims

Itracãd', d-eht ro de métodos racio-
,

r.f'r,� ,- ""('1'1' -"'5 /Rr01110anha () es-

, lpírito' da Ação Catarinense de De

,senvolvunento do Governador Cai

(lombu. :Sa:l.je�".

I :.: .

l, .'"

li. ,

t

Por sua ,Vez, o Pr,efejto, DiliÍey
Cllaves Cabral e�alteceu aJ poÍíti':

_

cu, do Govêrnó Fedêl aI de pl'ÓCU
Í'flJ atender, todos

.

0S "aspectos da

., vida brasUeil a.'
.

- Naó se éircuns.creve a sua

preocupação ao· desen':olviTneilto
das gl aI1des metrópoles nem sã

mente a pl'ograJwa,ções outras de
• ; r .

. semidci mais amplo, ailr:mou. ",Lo

rrlE�smo. ten�PQ ,em' que, dentre, ou
tias. 'et.apas

1

de atividades, desbl'a-'
va, o inÓspito, e bravio mfer�o

, ,

verde do (:ler'tão amaz6r1Íco· e ex

pande a capacidu,de enetgétioa do

País, possibIlitando sua hC1imôni :...
cu.' ll1tegl ação, lança suas yistas '.

's6tJTe todas as demais cé"Iulas � que
' �

,t'ecern 'o or.ganismo da NflÇão",
:f��nalmen.te" falou o /See�etá+'io

Ger:al do Ministério do Intarior
-p1oCUl'aÍ'ldo- �'essaltar que a cida

.. de de Tubárão -.

tem as melhores'
� '.

condiç6es 'q,e inciustr_ialização, con-

clámou o povo do sul para pa-l'ti
cipar: do esfôrço conjugado qú.e
desenvolvem os Gpvêrnos do P);e

s.:.a.ente Garrastazu Médici e do
Sr. Colombo Salles,

'.' .._.

A solenidade de in�talaçãd '40
"Múnicípio-Escola'� contou com a

,PI'esepça de ,Preteit'os e �l'epleSEm-
� ;>. ",' �

.

tan�es de 32 mWl,icipios da As-

Bo.ciac:ão dos MuniCípios d.a Ji,egiãn
, , .

-

L �.

I,.,

o ES'1'J.:DO, Florianópolis, terça-ffiri" 7 de setembro de 1971 - :páe. 4:

Cum a soberania c a. independêucia
das nações Iivres do universo, o Bra

sil comemora êste 7 de Setembro cer

cado da admiração. internacional e do

afeto dos seus filhos. A ordem, o tra

balho e o patríntísmç se impuseram
a quaisquer outros f�,tpres nesta ho

ra em que o País marcha seguro e

consciente ao encontro do glorioso
ruturo a. cuja construção deu início
há 149 anos passados. As ameaças ii.

tranquilidade da Patria toram de

pronto repelidas pelo sentimento de

equilíbrio e maturidade que norteia

a Nação, sob o Govêrno, digno e hon

rado do Presidente Médici, que con-)
duz o País aos destinos pelos quais
durante tau tos e tantos anos sonhou.

Os ideais dos nossos §"ramtes vultos
do passado histórico permanecem
imorredouros na consciência dos'

homens sôbre cujos' ombros recai a

responsabilidade de levar avante a

obra literária e patriótica que brotou

'do sentimerito' de nacionalidade de

um José Bonifácio de Andrade e Sil

va. de um Tiradentes e de tantos ou

tros, que conseguiram . projetar para
a posteridade a chama do seu amor

à pátria, e do seu ideal de brastlida
de. E é assim que hoje o povo bra

sileiro, no recesso do seu la.r ou nas

celebraçêes cívicas dos festejos da

Semana da Pátria, comemora com

ardor e fé democrática a grande da

ta da nacionalidade,
Há algo de l'ea;lmente importante

acontecendo neste País. A participa
ção popular nas comemorações ela
Semana da Pátria revela a existência
de um verdadeiro sentimento patrió
tico que não se exterioríza apenas
nas nlanif�ta.ções. cívicas como as,

que se têm registrado de maneira

brilhante no decorrer dêsses dias. O

espírito de brasílidade de que hoje
se acha Imbuído o povo brasileiro

se manifesta também - e de manei
ra Indubitável - na sua confiança' na
ação governamental ao encontro das

grandes metas a que se propõe a na

cíonalídade, ditadas pelos mais legí
timos ínterêsses nacionais de sobera

nia e independência, os quais colo

cam o 1101I1em como objetivo primor
dial e único de todo o esfôrço que

aqui se desenvolve.

Se grandes conquistas foram alcan
çadas pelo nosso País no decorrer

dos úâtiruos anos, há muito ainda,

que se fazer pelo engrandecimento
cada. vez maior da Pátria no concêrto

das nações de todo o mundo Os re-
, -/

sultados a,té a(jui obtidos no plano

Nunca será demasiaã.o insistir na
;

.

�J.g1llli.(:;at;ao da ,ufl,ta Ique hOJe se
, ,

a�Sl.nala 1estivam-ente no calendário

H ... ;:, LU � lIJO a.o '.b! as11, I A Independen
,

c�a pOllt]ca do pais lparcou, na -cen

to e quarenta e nov� anos, o início
d:a la.::',e de nossq_ sObe/arna naeio-
I' 1 (' , � I,

nal e, desde entã.o·, os Bt:asileirus
�

. � ..

nunca G.elXw.am de' os.têntar a pró-
pl la digrlldade no 'gQzo das liberda

des, que as�im cor�stit}liram gloTIcsa
conquista 'do país. � maneira jUbl
losa como, em todo o· territ6rio na

cio'nal, vem 'sendo ,.' c�memorada a

Semana da' Pátria' diz bem alto da

plenitude duma consciência de cürei
tos e respon,sabilidades asslill11das

pelo Bl'f1�il" ,no Continente SUl '1}.me-
,ricano_ .a Nação desce precisamen
te na razão dêsse reconl,1ec:'mento e

Se faz cada vez mais respeitada no

concêrto das nacionalidades cultas,

Haverá que admit;r)l na história
'dessa formação soberana, os mci

pentes a que, nenhum povo. cientre

os; mais antig'os, teria. escapado, co

mo tributo às afirmaç6es de nutu.t'i�

dade política. ,A verdade, todavia, é

que, hoje, esta:rnps unidos em tôrno
�

de ideais e 'p'l.·opó$itoS' 'que não se-

rão esquecidos. nos - o'bjetivos pelos
l'

I

Paulo l\1ar�illechen Neto t
- Joaçaba

Nosso objetivá ao estár presente
semanalmente neste jornal é prccu-

.

ra1' inteúal' o oeste 'com o Estado pe
la apl'esentação da problemática nos

sa e igualmente para manifesh,r co

mo recebemos e entendemos autu
des governamentaJs do Est:-1..do e

mostrar necessictades e aspirações.
hoje '1=l�g'umas boticias que demons

tram o êsp�Iito reinante em nossa

comunidade': I

A Incob1asa Gatarinense S.A, Ül
d.ústl'ia de extração' e refino de óleo
de soja em instala<,:ão já enqué:l.d1adH
,no Fundesc para cafear incentivos
fiscais. Aqui é importante que se
anote o espírito, que originou a un:ão
de industriais e elaborou o projeto,
Nasceu da constatação de un:::t es

tagnação e desânimo na cidadJ quo
originava um esvaziamento d3 f6r
ças e de va16res constituind8 um�
aquisição de confiança nas possLbi
.liclades existentes. Pode constitUir-S8

,
'

quais trabalhamos e pensamos. O

,Brasil. tem O seu destino be'1J. traça
do - e ruma para êle sem hesitações,
agora que' todos C0l1l,pp:'8ndemos a

vida indel)'�ndente e
. prugr0ss1va co

mo in\peraÚvo de dignida.d'; � como

eX'pr'e�são, de esforço� cjyilizadol'f's.
O' "'presidente' Emílio Garl'astazu

Médici personifica, neste' mOlnento
"

,

lllstúr�co do )3rasü, ais aspirações
nacionaJ.s

.

e a sua voz repercute, co

mo pregação unifi�adora, em todos

as almas, vinclflando-a.s na defesa da

perenidade brasileira.

Santa Catarina se orgu1'18, de ter

sido, sempre e tradicionalmente,
harmônica nesse c6ro pelo q 181 uma

grande e rica Nação S�� proclama
tacapaz de mater-se ajgna de sua

soberania. Os Catal'inenses, que boje
também se unen1, em t6rno de seu

ilustre Governador, par8. reafirmar

a sua fé no futuro d(J país e no es

1-" ·ito de b�·Rsi;\idade, impq:eeíVl'�l e

expansivo) vem, 'reunind() seus esfor

ços, em obediência ao ll1eitameni o de

"unir para des,envolver", para que

s��ja majD� em esplendores e slgnifi
cação, o. regozijo nacional pelo aee�
lerad o crescimento social e 'econ6mi '\
co do Brasil: ,

•.
� l "

'.

,
, ,

socíal e econômico são: objeto do res

peito e da admiração gerais, tazeiido
prevalecer a verdade sêbre' as campa
nhas infamantes que Se pretenderam
lançar no c�rterior contra' 'o nosso

País. Mas os' homens de' bem do Bra

sil, que conhecem a r�osa realída

de brasileira dos, días atwl.ts nesta

fase de austeridade e edifi�o, RS

sumem ao lado, do esfô�· gove�a-
.

mental a sua parcela de ,responsabi.
Iídade nesta gigantesca: obra que

aqui se realiza. ,e que a1c�nÇa reper
cussão nacional derrotaodo� Os nega-
tivistas. i '

.....1 • � :

() ESTADO, que na sUa la.buta dia:
ria parte ao encontro da opinião pú
blica de Santa Cata.rima: na sua mis

são de informar e de opinar sõbre' ós
fatos que mais de perto ..d.izem respei
to à cosnunidade Barriga-verde, rei.
tera aqui a sua confiança 110S destí- \

nos da Pátria e no futuro dà 'Nação,
certo de que o esfôrço de todos e de

cada um ao encontro dos', g'fandes
objetivos nacionais, assim como ago
ra está ocorrendo, c�á. com a

projeção do Brasil nos mais altos
escalões dos povos" livr� de todo o

p"llnrlo. .0 Brasil de hú� é o Brasil

etel1lO.

Sem dúvida, a reeoréiação 'do ina-

pagável feito dás marg'eris"'dà IpiTan-
.!

..
' 1j I., /

ga tem de empoJ:gar e envaldar li

quanto�, nestes' cento oe "Qua1;tnta e
� �.

r
• I>·:�. I

nove anos de autouetérminaçáo poli-
" . �

tiea e adminlstl'2-tlva, \'el'ificamos

não apenas "a invio'lávei \xini:petêhci�
ao pàJ.S parl3. governár'r�� ),dótn� inde·

pendência e' assiln exp::a.Í�dll'-se inter
.

nalaonallnente, mas aiíldà,' em lances
, ( '.'

de lIlaoUlavel corag(�rú e.
.

ilUelidade à
inteiÍ'eza material' e rnor.ai ':-conquis
tada, demonstrar a 'sua. cà'P&Cidade'

,
� ..

) �

para salvaguardar a sô'oe1 ar'Íia da Pá-
.

.

\ � , ...

tria e inviolabilidad0 dê su..'\ peculiar
fOlll1G1.çào social,

Nem para outra fiIlJ�lldâd':; os (;a�
/ tal'menses, ,ill�grados '11'0 ,. Bediido da

I
.. • 'I

ação gove111amen'411' di) " Engenlfei.ro
Colombo Salles, ernménte Ul1efe do

" '

Executivo do ;Estad\). ",_:�e confiam,

tranqqila e ordeira.IItente !Los labo

'les con.st,ru�ivos... da, li,;;l_�l-ez�i' cOffilpn
e do desel1volvimen�o _get�l', d,e sua

tQlTa, "

'. .

Gustavo Reve,s

no, de�enCadealllen,to _de ilOYOS

proje-:;� gi<:llais são sin� positi'Y�os �e dina-
tos. E ll'npor�a,l1te e anotar que a mola � mlsmo e confiança 00'" próprio vs-

pl'opulsora dêsse projeto foi uma Lor. E neste particu.lar' deve�� ano�

constataç�o real�st�. de pl:oblemas, .� tar a promoção do Aut�1?6vel Clube
que em geral o JJ.au17STI10 eufó1'lco, tl-· de Joaçaba que' realizou, co�n1?etíção
p� ."Capital do Oeste", impede de se ic�m�mora.ndo o ,5400 anive�sá:rio da
wVlsar. , 01dade com extr�rdinário btilho. .E:

... tudo isso sinal de que 'aS coisas xr..u

llf dan'l.

J
"ti

Ainda em relê1\;i;w às ind!lst rias da

regmo devemos anot,u' que Ja co

l1le�am a aban.donar o eSp1l'lto 'de

aamlIllstração donlés:tica e re8st.ru-
1

tu)' ar maIS recrlicamente seus negó-
éws V1Si::Uldo expansão, pois sentE' .3er

lllcu;::;pensavel isso pa1à a próprHL SÚ

bll�viv8nçla. Um espírito que muda

e e al'camente pOSJ,.tlVO. Qual 3 cau-'

sa disso?
,

Constatar. ClUé' euforisITW'
,

nao"leS'olve problema nenb,ul11, pnn-'
clpalll'1�nte éluundo começo a sentIl'
os problema.s bern' próximos a me

'prejurucar.
Algo que tam.bém e ·ta !'llllJ011S-

trando wna mudqmça d ·l)e!\.L<�i 'a
de é o reativame�lto de t iVh "_ k.':I

eSIlortjvas. Torneio, com' "ü C;t'
, .

:Da paJ;.te aei. ad.minü;ti·açã.o es�adu�l
Uma

\ ação v,eio contlib.t.ú:i pal.·u e.:;se
nôvo espírito. Partiu da secretaria de
Educação com seus cul's{)s' de atua.
lização pedag·ógica. Algo rnuito eon�
creto para conu'ibuÍ'!" i�ssa mudan
ça d� lnentalidade, que se prooessa.

Infelizr�ente eII;l alguns setores

perdura
�

a.inda, um 'espírito PJ;'�Vincia
no não capaz' de divísar a,�nplitude
dêsse nôvo espírito constituindo-se'
(' trave e areia nas engr:enagen.s. Mas
�{\nte-se �e isto está a morrer E;

'j' .rece-me que se partiu para algo
I", n diferente: um espÚito de er�\'ll

mo e aut(}!Confiança.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Diva, Vand:embuel, Serviço Antônómo Municipal de fi.._gua
, J;' : ;

e :SSfôt(),� ..
"

'. '..,'

b) Decisão: Sobestados -: Interessados: Lindaura C.

de 'Souza, Maria, 'Feles da Silva, Adroaldo Camargo ..

c) DeciSão: Devolução à origem - Interessados'. José
, Cardoso,'Artur João, Corrêa, Coaracy do Brasil Cassiano,
Maria Rosa Telles.

d)'Deds�o: Encaminhado' à Comissão Técnico-Jurídica
,

- Interessados: Galileu Craveiro de Amorim

6. SOLICITAÇõES

c o N'·I A
truçâo .; Câmaras Municipais de Florianópolis,
eT'refeiturn Municipal de Píratuoa,

11. ;Pf":NSÃO '

� sessão realizada a 2 de setembro o Tribunal de

Contas do Estado, sob a Presidência do Censelheiro Nelson

" de, Abreu, ,examinou 254 processos. Estiveram presentes

os Conselheiros Nilton José Cherern, 'Vice-Presidente,

Vicente João' Schneider, 'Leopoldo Olavo Eríg, "Nereu

Corrêa de Souza, Jade Saturnino Vieira Magalhães e' o

Auditor Convocado Raul Schaefer. Presentes, também,

o Procurador Geral da Fazenda Wilson Abraham e Pro

curador Jair Mattos.

Os expedientes examinados foram os seguintes:

1. EMPENHOS SIMPLES "-

Decisão: Julgados legais na forma da instrução
Referência: GVG/5917. SA/5922, 5918, 5923, 5768, 5782,
5778; 5812, 5837; 5847, 578U;' 5811, 5783. PLAMEGj5806.
SSI/57Q3, 5661, 5824, 5855. SF/5671, 5834, 5820, 5835,

\ 5831, 5680, 5862, 5942, 5115-12, 51H-5. SJ/5919., STOj
3800, �4248, 3479, 5819, 5821, 5827. GE/6049. DCCj5627.
SE/5838, 5796, '5-802, 5856, 596�, 5962. SS/4395-12. SESP/
5845, 5763. SJ/5901. DORSP/5841.

,

'2.' ESTôRNO DE EMPENHOS

'Decisão: Anotados - Referência: SF/5864. STOj5743.
SESP/5846. GE(5705.

3.' D-ESPESA ORÇAMENTARIA A L�QUIDAR
Decisão: Julgados legais na forma da 'instrução

Referência: 4912, 4447, 5641-7, 4771, 725, 5180-3, 2703,
3073.

4. REÇURSOS
EX-OFFICIO DA PRESIDENCIA

Decisão: Conhecido e, negado' provimento Interes-
sados: Univaldo : Corrêa, Guido Locks, Rogério Stoeterau,
Marcelo Bandeira' Maia, Onivaldo Costa.

5. EXERCíCIOS FINPOS
a) Decisão: JUlgados legais na forma da instrução -

interessados:' Olivar José Deites, Harison 8.. Herdérico,
Cia , Telefônica Catarínense, N�lsQn Sicuró, Altair Sebas
tiana e' outros, Pedro de Assis, Carlos Targíno de Orleães,
Neide Silvéríco Maria das Neves Corrêa, Vins Pimpão,
Veníse . M. S,. Nicolau, Arnaldo Veiga e outro, Maria

Joinville

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução
Interessados: Edite Brisola e outros, Venício F. da Silva,
Darcílio Adão Ferreira, Pedro Kammers .

b) 'Decisão: Sobrestado - Interessados: Arardina 'Ji.
Palhano.

12. 'CRÉDITOS" OR-ÇAMENTARIOS'
a) Decisão: Julgados legais na forma da ínstnucão -

Referências: SF/548, 413, 549, 604, 556�

h) Decisão: 'Arquivado _. Referência: SF/21L
.

.

13. AUXILIO
Decisão: Encaminhado à presidência

Vera Cruz Atlético Clube _ Tubarão.

14. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO

. Decisão: 'J�gados legais' na forma da instrução -

.Tnteressados: IOEjS/N-Cia. Tietê de Papéis. CEE111,

Gráfica Souza Leão, Oriente e Metropolitana. DCC/279,

Singer "Servíng Cofupany. DCC/273, Brognolli e, Cia.

CEE!13� Cía, Brasileira -de Lâmpadas, ,PM/020, Casa

Santa Maria. DCC/326, Copacabana Móveis, Comercial

Castro Ltda., A Formal. IOE/s/n Gepaco S/A. ALj001,
Comercial Sulina' -Ltda. DCCj194, .José Miguel Pitz�'

7. ,QUINQutNIO
Decisão. Julgado legal

zínha Scharl.
,

8. APOSENTADORIA

Interessado:

Decisão: Autorizada na forma da, instrução - Inte

ressados: Co-nstrutora Sul Brasileira de Estradas S/A.
15. : PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PRESTA,

Ç'RO DE CONTAS

Decisão: Autorizadas - Interessados: Antônio Rogério
de Macedo (2), Osmar Marcos Gruba, Construtora .Kaestner
lrn{ãos SIA., Construtora' Gosch Ltda.

'

16. PREST�ÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Decisão: Julgado legal. na forma da' instrução' - Inte-
ressados: Contemplan Ltda.

17. CONTRATOS
a) LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
'DecJão: Julgados, legais na, forma da instrução -'

Interessados: Roberto W. Goes, José 0. Oliveira>Netto',
Gregório J. Pereira, Antônio S. Oliveira; Adib A. Mussib,
Matilde D. Dalponte, Msríza D. Pillatto, Laurita N .: Costa,
Nara Ribeiro Borges, Luiz A., Mendes. Campos.. Norberto

.

C. Castiglia, Vânia B. Vieira de Souza,
.

Maria ' .. Cleusa
Sommes da Silva, Solange Maria' Netger., Maria ,,'E. 'P.
Fiuza, José E. Sevali Garcia, Remado Chiquetti, João

Ferrari Dias, Maria M. Schmidt,
\ NiIt:on' Medeiros de

'

Santiago, Eraldo J. Kretzer, Manoel ',Gonçalves� 'S�éli M �

Interessado: Maria Tere-

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução
.

Interessados: Daniel Brung, Guerino Dalcanale, Aguinaldo
, I

J. Loureiro, Benevenuto C. de Jesus, Alda B. de Moraes

Carneíro."
'

, b) Decisão: Devolução à: origem - Interessado:'
"

( \

Djalma, Santos.
.

8'. TRANSfEMNCIAPARA A RESERVA REMuNE-
I , ,

.

": RADA
"

-Decisão: Encaminhado à origem - Interessado: Osni
.

,. Adolfo Vieira.

9. APOSTlLA-

,

Decisão: Encaminhado, à origem _;;. Interessado: Luiz

O. de Carvalho,
'10.. CONSULTA
Decisão: Respondidas nos, têrmos do parecer da íns-

.'
'.

." ...

�. : ..... " '

.
'

li'"

,t,:··f
,. "

�.__ ._�- ._-

. .... ..

I
---

r.

"

Prazeres, Reinaldo P. Almeida, Clécia Moelman, Flora'

Nanci; Felipe, Célio Martinho Kauling, Jadna Carmen

Naspolini Bustarnante, Lúcia L. Moreira, Maria Conceição
Leal; Terezinha Isabel M. Muniz, J,aci'C. Barbosa, Antônio
C. Marega, Juarez FonSeca de Medeiros e outros, José L ..

'

Guilherme, Sérgio Sartori, Moacir Dias, Mário César
Medeiros,

.

Mara Maria Dorbunsch, Solferina Mendes Setti,
Ione T. P. Azambuja, Cesar Magenfuhr, Teresinha Marli

da Rosa, Ivo Perin, Reinaldo Chiquetti, Marcos, R. Schoene,
Arlinda M. N. de Souza, Antônio Pereira da Silva, Elson
T. Pucchi, Sônia R. Carreirão, Sebastião dos Santos, Ivone

Dias, Eliana R. Sarda, Fabiano Oleckovicz, Jonas T. Luzzi,»
Fernando Moreira, .Guilherme Grümbala, Alvína Heke-'

maíer, Verônica da Silva), Mara Aparecida Gonçalves,
Laércio Bechauser, Paulo Matos de Athayde, Lia M. S�'

Ramos, Joseli Becker, Luiza D'Avila, Sebastião Batista,
Arolde da Silva, Cícero João Valcanaia.

b) LOCAÇÃO. DE PREmIO

Decisão: Sobrestado - Interessado:

S/A.
c) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
'Decisão: Sobrestado - Interessados:

Carlos Hoepcke=

.

Centro Nacional
. de Pesquisas Habitacionais.

, _

d) RENOVAÇÃO -, LOCAÇA0 DE SERVIÇOS
Decisão: Julgados legais na forma da instrução _ 111-

teressados:Willy Tommio, José João Borges, João Garcia,
Lunz Gonzaga de Aquino" Ana Maria Pereiral .JÚlio Wig
gers, Célio de Castro, Jaci Tavares, Arnoldo de Souza,
Maria .

Helena dos Passos Lôbo, Beotriz Córdova.

e) EMPREITADA /.
Decisão: Julgado legal nos têrmos do voto do relator
Arco-Arquitetura e Construções Ltda.

II) Decisão: Anotado o empenho global - Interessa

do: Cocatel Ltda.

I�I) Decisão: Sobrestado ,- Interessados: Consmar
Ltda.

f) ADIANTAMENTO - EMPREITADA

_

Decisão: Julgado legal na forma da 'instrução In..

teressados: Enco Ltda. - Engenharia e Construções.
g) COMPRA E· VENDA

Decisão: Reiterada a diligência - Interessados: Re-
nato O. Kock.

18. PEDIDO DE MATERIAL

Decisão: Anotado - 'Interessados: DCC/174.
19. REVOGAÇÃO DE PENSÃO
Decisão: Anotado o decreto '_ Interessados: Alrnerin-

da R�ha Ribeiro, Paulo Cardoso; Cândida da Silva.
'

20.
. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Decisão: Encaminhado ao DORSP - Interessado: JOsé
Itodrigues Araújo.

21. REAJUSTE DE PENSA0
Decisão: Julgado legal - Interessado: Sirley Gomei

da Silva .

.

2,. CONVENIOS
a) Decisão: Julgados legais na forma da Instrução:

Fundação Médico Hospitalar Catarinense, Universidade
Federal de Santa Catarina, Escritório de Pesquisas e Expe
rimentação do Ministério da Agricultura, Departamento
Estadual de Caça e Pesca, Secretaria dos Serviços Públi
coo, Escola Superior de Administração e Gerência.

:
. b) Decisão: Julgar prejudicado o pedido de exame:

Interessados - Centro Social da Policia'Militar.
e) Decisão: Sobretado - Interessados - Caixa Eco

nornica Federal de, Santa Catarina,' União e o Estádo de
Santa Catarina .

.

23. ADITAMENTO AG CO:NV':ENIO

\
a) Decisão: Julgados legais na forma da .ínstrueãe

- Interessados: Clube das, Mães de Rio do Sul, Secretária
dos Negócios do Oeste.

24:. PREFEITURAS z.,nJNICIPAIS
a)

. Balanços Gerais
Decisão:' Parecer favorável à' aprovação das contas

com as recomendações da. instrução - Interessados: Pre..

feitura Municipal, de São José•.
b) Balancetes

I) Decisão:, Parecer' favorável à aprovação das contas
com as recomendações da instrução - Jnteressado: !Te
feitura M�nicipâl de S�9 José dunho a dezembro),
.' Il) Decisão: Autorizada' a' inspeção - Interessados:

. Prefeitura Municipal ,de Ponte Serrada.
25. AuTONOMIAS ORÇAMENTARIAS

a) Balancetes
'

'

I)' Decistl-O: �àrecer favorável à aprovação das contáa
_com as recomendações 'Çla Instrução _. Interessado: H�s ..
pital Governador 'Celso Ramos (meses jal1eir� \e fevereiro
de 1970».

'

11) Decisão: Sobrestado -. Interessado: Hospital 111�
fantil Edith Gama Ramos.

26. PRESTAÇOES DE CONTAS
,

a) Decisão: JUlgada legal a COmproV.ação na forma da
instrução .- Interessados: �185-2178, 2187� 2211 2204,

�205, 220,3, 2208, 2179, 2206, 2207, 2184, 2173: 2209:
2196 - .Depattamento Autônomo de EllVell!haria Sa:nj..
tária, ,.

b) Decisão: Quitação Parcial (3\ Glosa - Interessado:
Departamento Autônomo de, Ellbellhatia, Sanitária.

,

. ,

D�CUMEN1QS EXTiI�VIADOS
'Ftn"am extraviados os documentos de Ford Corcel

1969, motor 11.005597, de propriedade' d� sr. Edson Scheidl

'.

Min:isléri�' do Inlerior
,DEPARTAMENTO RACI-OHAL DE

OBUS DE SAJlEÀMENTO
A V I S O

EDITAL DE CONCORRINC'A, N. 48/11
(VENDA DE VIATURAS)

:, O Presidente da Comissão de Concorrência de Se1'vi..

çoo e Qbras-CCSO, do ,Departamento Nacional de Obras -de

Sa!1e,�mel1'to-DNOS, totna público, que às 15 horas do di2:

.'5 de outubro 'de 1971, ua seÇ!e do 14Ç Dis·trito Federal
de I

Ob�as de Saneamento _. 14Ç DFOS, sito à Rua Buleão
Viana, n. 130, Florianópolisf Estado de Santa Catarina,
fará, realizar' uma concorrência pata alienação (venda) de
diversas viaturas usadas. ,

! 08, i�l�ressados poderão obter o Edital numere 48Ft1
e tôdas as' infonnaçÕ€s necessárias, na sed€ do 149 DFOS

.

, (e!l�erêço acima) ou na sede do' DNOS, à Aveclda Presi.,
dente· Vargas, n. 62" na cidade do. Rio de Janeiro, Est�do
da Guanabara. ,

i
"

Alfrédo Et4uardo Robin�n A!dddge C�rmo (Presi..

ileifte. ua Co;w�ão. cle' COllCol',rência de Sel�viços e Ouras).,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'1;1 r-lt, i.anza .- Ann Btyth
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.� nfL�NDE C'À.RU80
','é(,)Ut3 �) anos
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r}1- j h -- 19A_1 e J,h 45 m

llh I r II í57.16y

1
11 Dl\MA E o VÁGABlJNOO
.

leDsí.1 l. a !1 anos

CORAL

11

Ir e 20 ,no hs .

'

III:L"I COr! Hoston -'- Haya 'Hg;rareet

'EN ..nun
t�)lsl.ll'a io anos
I

.
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�

ROXY

c :20,U(J bs.

"()f�f'nrn.3 pnpló
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. '(; Van Leel' - Lin,da Veras
I

.
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I\�AT� - O HÓMÊl\1 QUE VEIO

I

jPARA MATÁ.'R·' .' :' .. ,
.

.i),lTem Mcgavin - RosaUnd Russel
I,\s Mft..LIIAS DA ESPIONAGEM

,

'nSlll'a 14 unos

1
.,_..--__�

.

JALlSCO

.O() h�;.

n'Y Ac1riani

Ilvr BUSCA DO 'l'l;:SOURO
!nsura 5 anos .

I; - UJ,:)O e 21 h 30m
.'

.

i'm'ge Peppard - Giovana Ralli

.\ '.

'i 'I'�NHÚE§ PlulA OORDOVA

'1 nsura J ti anos
I

It·
.. · . GLÓRiA

. ·JOO·hS. .

·stival de Desenho
'lNTERA CôR ·DE ROSA

Ij
'1'NSPETOR
'�nsllra 5 anos
"

�. 19;:lO e 2] ,30 hs.
'-

,viu .Jansen - .Tan Seberg

j I . '�':_In u"'1 ,i - ·.ii --I\NI'" � -:I. \' ,.. ,J1, L:"lo.,H .. '.

:nst11'a ]fI L 1 O.

RAJÁ

:GIL.L)(j 11 S .

I11'H�S Gob 1I.l'TI

('TI'V'VtJ.t_1 i'J -li i

!rnCE
I'

IllliSllla 14 anos

I

, 1,1 . SÃO .LUIZ

II� - 1(j e 20.00 hs.

A�AROI I - Geny Pr.ado·
lwl·to Pil;il0
,

.

1 .

,('TAO HONCA ,PERRO

I :msnl'a 5 anos

:, T-ELE�IS- 8 ...

i,l-·�·
I TV CULTURA CANAL 6

1 _.

l,15 Tele Educaçáo

[i,55 Cine Júnior

!' ,00 Elas e Êle$
,45 Meu Pé de Laranja. Lima

IJ.25 Bola em .Jôgo
-

�':'l!1 Nnticiário

i,45 A Fábr1cn

.� ,:lO O HospHtll
) 10 Jarnes West.

((:ao Poltrona. 6
• 1
----_._-----...,.-

1-
TV C01"IGADAS CANKIJ ·3

,

1;,,00 TV Educativa
;,40 Mulheres em Vanguarda .

I ;,10 Seriado de Aventuras

j;,�30 Shena ainha das Selw.ls

Ir ,00 Principe Dinossauro

11 .�30 Cisco Kid

roo Agente 86
.

,13,30 1\1[e1+ PedBc.ll1ho de Chã.o.
'),05 Minha Doce Namorada·
I'AO Boletim. Econômico .

\
.

lAS Jornal Na.cion..'Íl .- ,Jüt"rm:l de
1

I S:.mta Catarina.
.

'I) 10'0 Homem que Deve Motr.er

).[50 _lJô Brasil. Aquele Abraço

,2.00 Noticiário
.2.15 O Cafona

ttfi!; Os Guer:rlll1.eiros
'1,55 Jornada nas Esttelas
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� atriz ..Myriam pérsia, vem. ai,
·�om a p�ça "Um Vizinho ('ln

,.nossas Vidas"

Reet:pção :- O Governador do
Estado e senhora Colombo Machado

. Sa1les. hoje fis 21 horas no Paláeio
, de �Despa.chos, recooem convidados

paia·. a recepção que será a rig'or
provaveltnf'nte uma par-R.da de ele

gância..

-x-

Gonvenç:ã.o. - Realizou -se domin
.tgo às '20,30 horas no auditório da
'iFaeuldade de 'Serviço �ocial, pro
movida. ·pela. Associação Brasile.ira
üe· ,sflTViço· Sodal.

-x-'
·AniVf�r.s'iÍtio - Está aniversarüm

clo;hqje,.o senhor Clodoalclq Althóff,
, a q.l êm tlese.h:imos os melhoms vo

·tPFL de felicidades. Em sua resi
dência, .o.casal Althorf, 'fEJGe08 r.on-

.'
' ,

vid.açlo.ç;,�pal'a um coquetel.
x-

Ag-radecimentn Senhor Willy

•

'tando com muita simpatia, o ex

celente jantar realizado na Lin

daeap, quando os senhores pro
.prtetártos -homenagearam as can-'

«iídatas ao, -título .j\1i:i:lS Turismo

Santa Catarma .

-.;X -

Concurso __, .Orsn .:Meta Publíci-
"

I
�

dade, Rádi.o .Aníta Garibalrü ,e ITV

Cultura, estão 'p�orno.venct.o o con
curso �la mais rbnn.it,a �moça; ríe
nosso comércio. '

.

.-,X-
,

Alice-Modas dia l? apresenta
desfíle efp,modas, nos salões J do
Vira Tenís Clube, 'f411"omoçã.o ·:.{Ia,
.Associa.çãp S��R G>cl;«:mtolaneloF! .do

. a.no 72'.
. .

-x-
.

,

. Zumbtick, rrühRrÊio recebi _qel1� sim

pritípn carrão f' 'mu lto lhe agrarleco
'pela gel}) íleza.

. -x-

_ .Rto - Nossos r-umprirnentos ao

rlout or PR1í.Iü. E()nfLf'l' Bomhausem,
pelo SAl aniverssí .. i'i() ontem. ,Ela
seu ,lLL'HOSO apartamento na Ave

nída Atlantlca, o r-asal Bornhansem-
\}!{:�

. ,r rebpíi ··(ln vici.· [1 ns .

lll�' ..�f�f:;�:��f�������:ITian;i�'
J!!I!il ,: ·:.:::���c�e��:s�::::cí: :r::::�

nheíro Odilon Monteiro, que esta
vam de casamento marcado par:a'o
c i� 1 fl próximo, trnnstertrarn a ce

rlmõnta para o próximo mês de
ol1l;ulJl'o.
Dois casais de nossa sociedade,

qLle esLRO de viagem marcada para
EU1'opa, di Julgaremos os nomes

d.epois do dia 20,
-x-

Ani.versário - José Carlos Kin

cheski, Oficial maior do Cartório
Luz, está festejando aniversário

hoje. Nossos cumprimentos pelo
acontecimento.
Desfile - Dia 30, em tarde de

eleg'ànria e caridade, Bangú o te,
cido quo as Casas Pernmnbucanas
têln ex�luSividade, vai apresentar
a moda em suas novas criações.
A ren.da da promoção de "MKR,
Confecções", será em favor do
Instituto de Audição e Terapia da

Ling·uagem.
-:-x-

Certo' Grupo 'muito pl'eocupado
(;DmelÜrwfl;, Super-mercaclo ne

.

no. 5a eiclac1e, nqo n�i:ebe mf.ls 'pa
g'amento em :11cque j
Vo1t:anclo elo nin com novos

plAnos, l;t inl'f'l'm ciona1 . revista
fi Cl'llzeiro", o c1ml1'or Rnhif'Tto
1V(ftttar.

-,x-

Lindaca.p - Lincla está comen-

..

J�...
,

Teat�o: )�7; .Nos,: informou o;\;se
.nhor Luiz Alves da Silva, diretor
.do xeitr� Alvaro "de Carvalho, que
l!)o

.
recítat

..

oficial
A •

da Associ-ação-
será' nos días 1O.e ,J.1 próximo. ".0
Coral de' FlorianópolÍs, ·u'o· rrAd.
'.,' ,

A noite de arte estará fi. ca�rg'o
do mfl.e�,tt"o. �.do ,Krie�er.'_. I

.

- X,-
Rocca. - A [-tecca teve um ex

. celente fim de. semana, com.. a.

'atráção que 'fói" o
. cantor':Otávio

Klemane. O cantor pouco conhe
cido a.qui, mas com seu show en

cantou os frequentadores da
Rocna. Klemane gostou da ilha,
e quer voltar logo.

-x-
Enelsita Silva, representando o

Estreito, foi a vencedora do con

cursO Miss Turismo. A moça é
bonita e. com se.u charme, conquis
toU o ptlblico no Ginásio Charles
Moritz. Eram as mais cotadas

para o titulo Miss Turismo 72,
miss . Criciúma e miss Chapecó,
mas, na 'noite de sábado com co

missão julgadora, aplaw:;os do pú
'blico e '-música do Band Show,
Enelsit;:t, foi quem conquistou o

título.

x-

PENSAJ\iIENTO DO ,DIA: L;quelp,'
que tudo 'pode suportar. tudo 'pode Itentar.
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• PREDIBENS IMOBILIÁRIA' L'PDA.

Rua dos Ilhéusk 8 - sala 92
A CHAVE DOS BONS NEGÓCIOS
LOTEAMEtiTO CAMPINAS

Financiado em 24 meses sem juros
Terra é ferra quem com!Jrar não ,err�a

AU' IlAÇÃO CATARINENSE DR, ROBERTO MOREIRA AMORim
ParHdas éie FLORIANóPOLIS para:

iBlltTJ\lENAU - Direto às 08,00 - 12,00 e 18 boras.
Via Tijucas, Itapema, Camboriú e ltajaf, M

'06,00 - 08,30 -. 15,30 - 16,30 17jOO
18,30 - 20,00 e 21,00.

.JOrNVU�LE - 'Direto às 19,30 horas,
Via TijucM, Camboriú e Itajai, às 05,00
(.\5.30 - 07,00 -,09,00 - 11.00 _,. l�jOO.�
13,.10 - 14,30 - 16,30 e 17,00.

rCHJR1TIBA - Áf5 05,00 - 07,00 - 11,00 - 13,00 e 17;00
bora8.

wnAGU'Á - Via Corupá, São Bento, ·'Ri.o Negrinho ,

Mafra, às 06,00 e . 16,30 horas.
9ÃO FRANCISCO - Às .19.30 hor"",.

•

."".

- ..48 Unhas ".;_ Do Couto Cabeludu

d,lergta - Trlltllme�to da Acne ,Pele I.ev.. Carbôn�& •

DI!PILAÇAO
Ex,.Estag1árto do HOIpiW ti•• C11nJca. da' Unn-el'81daót rde São Paulo. .

.

.

·1
CONSULTAS: Diàr1.amente, • partir· das 13 'bons •

�li:��:&==O_C�:�M���:�._�����_�_�_�_�_�_�����������������������_�_�._�_���__�.�=�.�,I{t

•

e 'I'

,

A

,r

"..1;RIES - .Pr ocure escolher Sl1.. S .. mi? rI :3 cle morto reli górir-o. Não SI"· deixe ínflnencíar

TOURO - Melhorias em tod s os sentidos deverão surgir graças a sua disposição
no camp fie t bal no . Um. surpr esa muito feliz genial ota) aguarda. Pode
amar.

Q1!;MEOS - i]í'l.1do ten Ie a melhorar .para você hoje. Boas moticias -podem ser aguar-
rladas . O ampo c1p. 'h ahalh f>stará mais proriutiv s -negócics . 'J.pra
.iH'C,ctit()"i lp 811 •. ��S().

CA!'lCER. � Bons fluxos astrais P�fR ::t vida ,s�nÚmentaí e os contatos sociais. Evidên
('íEIS ctt' prO�Tf.'RSO."l rios ernpreendtmentos com 'nativos de Escorplfio e Touro.
Viva rnm mais entusiasmo.

i.,E:Á.o - Terça-f jr:.l em que o poderoso fluxo de Marte estará emitindo sua forte
vibração sôbre você, benefi íando-ora) 11e tôrías as formas. Excelente aos

'negócios e c rorn: n -e .

. '

�fIRGRM - StHI originc.lirl1H'l rl. 'PfR ser rtemonstrarla 'no campo -nrofissional, através
d� �OVRS idéiRS.. Ml1ntrnhl'l R confiança ern si mpsmri(éd hoie e sempre,
Propício � viela arnorosn .

.

) ,

.

. LIT-mA - Dia ff'liz e relativamente promissor , Marte em hom aspecto astral com.

Vênus 0(,,) benef'iciará no arnor e no' trahalho . Contudo, não deverá crer
. rlcmasiadamente nos outros.

. ,

',/..1

SAGITÁRIO - Dia totalmente prorníssor ele S11CP,R."0; Esforce-se o bastante para
-rnerecer a conünnça rios demais, nume'ntundo, prírnetramente, a confiança
nróprin . EO[l,,; llotícia,q virão P('IO correio .

CAPTÜCé,mNTO - Sl1H� 'questões fi.n�nc('ir�s lleverüo receher consic1el'l'íve] melhora
rlOs próximo .

.:: di.as, Argumentf' com peSS()[l,S inteligC"ntrs ,,,ôhl'e sua� clúvidM.
,

J�avorável ao tralndho c à 'loteria.
\ .

AQUÁRIO ._ Sua disposic:50 par·a o Lrah::l1ho c' a viela sooial depende, também" da
SW.l saúc](>. Cuicle "0 ('stac1o. físico, alimentrrmlo-sc elrvi.damf'n1e. Confie
mais em si mesmo e aja de modo positivo.

PEIXES - Conte cClm tôdas as evidências de se revelar nos assuntos do seu conhe
cimento. Há indícios de que poderá receber boas notícias. Neutro para o

romance e bom às finançns.
ESCORPIÃO - DiR fpliz so� 1.0c10s OR aspE'C'tos, a menos que cometa algllma impru·

clênci,a. VíDgens ou proj tos (l.� viagens, sflrRo fl1vorf'c.l.nos hoje. Tf'l'ça-frira
favorável ao Rmor.

rrmr FWiE
.

.....�
EXCELENTES ·OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS

EDIFíCIO PRESIDENTE

O de melhor acabamento na Capital.
Dois ótimos apartamentos com sala, quarto, c'çzinl�a com azulejos em .cõr e ladri
lhos vitrificados, aquecedor Junkers" fogão em CÓ!', dependência de empregada.
SINTEKO ,em tôdns as pc<;,as. Uma excelente loja com 2 portas de aço e rtepen-.

" .

.

'i "",

dência 'CflTT! 40,00 m -tros qUfldrados.
'

CONJUNTO IPIRANGA
•

Rua .TúJia dl1 Costfl - 8i'lro dOR Llrnões - Rua �arla à laj�I). Uma casa com

122,nO m2., 611mo nCRh. rnPT1(o, com sRiFL, 4 quartos,. hanhpiro com ,l1z111ejo,fõ\ e
.. 'lou\FI� flm rôr, amplt1 cOí.inhFlj g:lragPl1l. área ele .spr·vi,o� STmEJ(O n.os apORentos'
principais. I !f·'. 1

Ur�la caSd com 85,73 1112, 61 imo ::lCaharnento, com sala, 3 quartos; banheir�' com
azulejos e Jouça em rôr, Ampla cozinha, �rf-� de SPT'viço, gara,�em. SINTEKO nos

apo,spntos principaIS.
Uma caSJ1 con 9:i,�8 112" rom sélla, :3 grandes quartoR, hanhriro com azulejos e

louça em côr, �mplF1 cozínlul, áreél de serviço, gnrngcm. SINTF.J.KO no." aposentos
princi.paL., ,

Uma casa com 7B,ôl 1112., com sala, 3 quarJ'os, banheiro com azulejos e louça em

CÔl', am.pll1 cozinha, án.la de sNviço. gRragem. SIN'T'h.KO nos aposentos principais.

A f
'

f'"
ii

I
A li

sua casa· era o
.

lnan(:lamen o que voee prel:!sa:
\

LOTEAME·NTO NA
.

TRINDADE

Rua Lauro Linhares ao lado da Emprêsa de ônibus Trindadense.· ótimos lotes
I '

.

em rua ealçada à lajotas, prontos para início. de. construção. Diversas condições
de FINANCIAMRNTO.

\ "

No Edirício Presidente, excelente apartanlento cOm· sala, 3 quartos, cozinha,
banheiro com azulejos em côr, ladrilhos vitrificados, SIN'l'EKO em tôdas as peças,
(ll')pendêndas de empregada, com :vista para a Bafa Norte.

CONSTR'UTORA E INVESTIDORA
SULBRASIL LTDA ..

C R t C I 1616
DEPARTAMENTO DE VENDAS

Rua .Ter'ônimo Coelho, 359 - 4Q anqar - Conj. 45/46 - Fone 3380

I

O' niodernol O bonito, o bom goslo, ·lam·bém r:p'ode se.'rbar·sfo em

•

ormilórios complefos co� colchão, somente Cr$ 53,:.0:0 .m'8nsais� - 'Armários americanos para cozinha a parUr
de �Cr$ ,8#50 mensais. ·Móveis Conlôrlo --- ,Baodo'ra 23·� ,CoD,fôrlo no Estreito •

.

\

\.
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Mein' Echcl1en - Lanches Bar - Whyskyria
O ambiente ideal "para você passar horas agra

d.áveis,' s'aboreando um legítilno. SCQtcll.: _ ., "

Possüi, ainda, um reservado especial para suas

horas "de laz�r, aeompanl1ado de um bom Whyiski.

ii] ���Iiiiii!ii.�
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LA,ItCHO*:Eft: BEYDUTE LTDA�
I

S�ere,táriQ da 'FàZend-a do EStado (1962-1964)
Inspetor Fiscal, de ,'Rendas Internas (1965,1966)
'Membro dM Comissões ,de Economia e Fin,ançds

da Câmár,a F.ederal '1(1966..1968)
,ADVOGADO E ECONOMISTA

(R-egistr()s. OAB:.SC ;1.261, 'CREP :� ,7a� R�gIÃO. . J0'126; CRC: 0'739, CPF - 0'0664570'9)'
'Eseritório de ,:Advocacia Especializada em' Dl- I *r.li�!!!!!!!!!.i!i!!!!!!!!i'.�·;j!!!!'"!1!!�!!!!�!,��!!i!��.���-�����-�� . ;

.

1 ., rn:_Rl!iJ,TO ''fRlliUTARIO: 'I. :&enda, IPI, ICM, RECLA-
IMAÇõES - DEFESAS - H_J.�CURSOS. '

!FUSOES, '.FR:ANSf0RMAÇOES· E DIVISõES DE I
,

EMPRESAS.
IRua Dos nbé«�, ;'8 - Edifício Aplub - 89, co!tj. 85 I

(I rFoue: '47�31 - Florianópolil - se !.

.f-c-;;mSSOR HERRÍÍlüi"
., �" I

, I

STO·DIECK.

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

,
.,

'ApRttarrlfmt08 com', íêiefoDe •• râdfn - suítes rum
telefone, ;tel'évt�ão "e' geládeíra

Estacionamento' pai!l_ 50 veículre
.

tOM . ÀQtmtE CAFÉ .JVíAT.INAl,
Rua Santos ;Saraivà, 400 - .Fon� '6385 'e 6685

Br.flerêço 'telegraf.ico
·

SW'EN'SON - FIOr.ianópoU8·
Preços especíais ;I�ara çiaiRnté�"

-

.'
,

! l
." \

, ��_�.�=-: ..
'

-.-._�Il

.
'f

"

.

(ir-- .-

i

I

.. ,se.... jol�'r "�,foca •."1",, ,i'

(;) ,mais sce.ntr,al -::tla '. f'!ap*l ·d.o ,.iE.�tadf)·
: i. \'

.SáJa.31e leÜUtl8,..,.... :".todos f,(tt qJuar.tos com telefonl!!.' I.

,

, "

Florianópoli8,

-,".' �.� -.r', •. ,

.: ''. .

. :....

]l
I·

Sente-se hon��:do em: ho,�perlá·l0
A�n!1'tamentos - suites - pátio para f!.�tac.ionamento

.

-

__:;. _bar .musical
Telefones 32B6 .- :36;38 :- .::rede interna .

�

'. �.
.

...

Florianópolis. _;_ fIlha de Santa Catarin:l

-

J

C·-
• r

n -.

MAR1'D HOTEL

A trarHção da 'hospedagem f.lo:rianopolitano

Rua Conselhéiro Mafra, 26 - Fone 2968

Rua Felipe Schmidt, 5,3 � Fone" 3449·

Cle.IOUE HO'TEL
"

I
fIe ,Candido Zap:eU111 Sobrinho

- �,-- ,-

t.

, I Rua CeI. Pedro �'mor�,· :1548 - Fone 6352

I
I
I

I

Estreito "._,. F}(}rianópolis

No centro,. comercial da cidade

MAlESTIC -HOTEL

Rua Trlt.j.ano�'� - 'Fone 2276

�
l

••••
"

_.� � , .. __ ,._ ,-�.

r
- �.-

FÉRIAS' - 'REP'OUSO • - CURA I

ESTÂNCIA TERMAL
IMPERATRIZ

A Única, co�. 409 "c.. natur�•. :na fonte
Santo .Amaro ",da"�Im'peratriz

Reservas:
.
Jerônimo Coelho, 3 - Fone 3634'

�lorian6poli& ..

'

-.' Santa. Catarina
t
__ ,

• .-:.;/ f

�. ·.D�GL.

'. :i.ROVAL'
RuA JO�C:d>iNTO. _ ');ieNES: 3951 • -2 • l'R. I.

F'&..ORlltd�.J6�d\":lS .: SANtA CATARINA - BRASIL. �.

,'·Aq.�A.:ff..l:Mli�1"'IT e�'8 \
_ 'iS U�J"'TÇE I

,B�R·. JARDtM Dt IRV�RNO . $ALIO Df; RECEP(OES
TEI.EfONi • 'RADIO., �fLEV.sAó· . GElAD�I••• Â� CONDICIONADO
.4IOUfW.UNT() cúni;,..' ' ilAVANÓEItI... d'IUfOIUO ,... ftA HOiPton

/

-...-_. _"

• * õH

.

1

�ESlIURA1fTE
'.AtI :-'PAL�CE ,HOTEL

'I

169 andar
,

'

Díaríamente ref'eíeão à la carte

,À�s"s{!bad.os - .a tradi�ional e f.aItlOsa feijoada
, Aos 'dOl')�in:go� _.

,

almôço festivo - huffet variado,
.

....
. ., ".. \

--

tl
� -

.
" .

;�I' ._--.f�-_:.- . _ __L ._�.�_, .•
__ ,,2_. __J_�,,-,._._ ... _ .. _

,",tLUB'E'-'DO PEflH�S'CO
� � ',' ,,", •

_..
,

•
'0 '-. ,� ... •• ''''.

'

. (
, ..A· �pi:tte.toria" do.; ,'CLUB,E' Do. 'PE:�iHASCO.· avL�a

que D !�:�J1 ;é; "q;·.RES,!A:U,llANJ;E
.

estão, P\rm�·nente.
"Rvmte; ., à i dis:p�sL�ã� çlos 'as,so.ci,ad o�� ,s�!Jdo, per_mitida
,'a freqtl�nçia, :.de turi�.tas. ,',' .,
,

Fíd'F·ianópolis�''-;imã'fç.ol?l.,·-'
.

'

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

À·,:..·.·DtRETOIÜA�.I _;, ,':. .; i-
--

.I�J_ ... ,.� .. �... _-- - ..... _. __ .. _ ...._--

ij"r------·-·--·--,

,�Ohurrascáiia e'Restaura'nie
. �':B[i MENAtlJ

I .

} S.r.vJços A La. Cart�
.. . C�m 'ã.brrigos IPBf:a, veí<iulos

R. Antonieta· de Barros, 101 :- Estreito - FOi1� 6429
9a'nta Catarina

\
- I ,

'--_.�

('4. I .
\ -;':"

AOUÁRIUS,.",�:

'rlestaurante e Lanehonet8
.

,'; ,-..à· Lagoa da Coneeição .

Ambiente selecionado

..�z: --

...

'MEU ,CARrINHO

Um ótim.o, amniente onde você poderá fazer suas

refeições,. a �preços. acesSíveis,
,.Rua iFelipe� Scbmidt, 39.

-�,r�-��?�··�����������,�.:.
,PRO�ESSOR 'JOSÉ ZANELLA

ADVOGADO
Rua ,1:5 de Novembro, 600-4Q andar - sala 403

Telefone,22-G079 C.P.F. 005281969
. Blumenau _. S.C.

-

t:;::::----
I _

_'. �. -',0;

II. 'rEUGEKiIO DOII VIEIRA

I

I'
I

ADVOGADO

Caneca, 12 (e}1;trada pela Allan
Telefone 2062 - Florianópolis

C.P.F.: 002627499

nua iFr.ei. Kardec)

P:RECISA",SE·
•

" •
•

lo

,P�ssô,.as ',que' queiram",ga�lh:n" ótima l'emuneração. 'Que
,

.t--el1!ham bQa 'aparência e desembaraço para vendas. Aro-'

bos Os sexos.

Informações na Provena. Ltda .

Tenente Silvéira, 21 .._ Centro Comercial,"""" S/03.
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iilnpilUOj}t� iii ;:\.���,ri'tÇot d� (Ü�ll]'i;e!S - r�:o.t�.--;<�f!1'.' úp'
�'Mt'iI�.t� ... ltr. J� " t tet�çã(), - TT,((�rnfb indolor
- ;F.r:Ó'trt��, :if'tu ,�� �6;i,�i. 'uon;mlíÓriD: F,;'t ;hllieta, 2"
andar � iil� 2OB, - 'fRii,� ,J,erônimo Caejh�. �3,fi --r .J.iJ-'
"�r.io cl., Iii ... Il� �tulJt.I.
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'. . :OOEJ(CAS 1iMEl\TT:AIS .
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" 'OODslllf,õffo:' 'f:dlftcl,o .iAt!ooi�cãQ Càt.arinen(õj� rlíl! 'M&
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,�:;� AD'OGADO
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. .� '-\IS3.SC·":";' CPF '00264209
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o:Ex�:mstàgiáno :\M�te'l'nidádp Escola Laranjefras .'.
CIfn��a d�; S�Íibori�-:_ ':j:>i'é�Natâl - Preparação _. 'l'sico-

,

.,:prQ1ilãtt·ci!i ;Pa�a, Mab�í'nid:�de _:.. CUuio�d8.
' "

'Con�ulta's (kt,,:';li� '�8: 20 ;horasV _
.. "

'Diãriáment�.,'
....?ol'l'süU�ii,oi,:._ '--�1. (��ttm'" � sala- 76 .:�; 79, "�n�EÍr:',
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Rua Dudo.. � 'EdtficLo 'Sl,ra.la � �Sil.. ',13
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I , Á�Nj)Ei.B;A!ffRONAL ,�O ,INPS. ""
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'(CPF - 001948329) ", .

AdvOcacia de la. e. 28. irultlncia -,.Justiça do Tr.abalbo
"

N· "bf 01 � . ,,' .....J.

ovem l'Oy �". =. "AJUJ' .JU""

j 1
I I

Atendimento ,ao ,�tertor
Escritório: Praça, XV :de
Telefone 2511 . �

i FrorUln'';'II�
. .

',-

-�'7.2J ii
. ' . ....

---00....

) ;

;,
i

.

\,' ',l�u·"�' d.' Insc:rição
Pê�'o:il�eS . h,l���er-.me. sem qualquer compro

misso' d.e �i11hajl;PaTtef n� 'curso, gratuito de 20' lições,
,. NOli1l! ; �";. '"',' .;I:;!,�� .i,� .••••• 1 ••••••• ,� ••••••• '1 •... "I •••

.

o.' "'},.., •

Rua J
' :·: •••,,�·'.1••• �. •• • •• •••••••• N. • •••• '.1

"I.. .

Cid�de'
.

. .... � �.'}���'. � ;,',1, • ,I •••••• ,I' Estado ..... : ..•.
.' Recorte êste;\l�UpOIn ..e envie-o à 'Voz da Profecia,
Caixá

. postal"J.ll-á�ZC-{)(),; 20'.000 - Rio de' Janéiro'
_;_ GB,' ;

,

,,:,1,1 I r I

.
.

-� .'

. I
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;l'IRllI'lU l....,.,.·.AC:
, I· :Ivogados

.

,

Ac.: Rlel.rdó, Macl.1 ) CISCI••
.

.

, 1Sôli�tador ,

,�.,d'dOl i� .'_,ur.an.'''i·- çõe. ,de "despelo, ,de
d.�ui", �s.H�s4r;il.� de ..usucaplio, de· cobran�íJ, de '

Indenilaç,ão. t.st.m.�to, usufrut." inventários, etc,

Ações criminaiS. ·Questõ.s, tra�alhi$tal e previden
ciárias. Recurso. .:�I�ompa"hlm.nto d. processos
perante o Eg�o' TH�unll d. Justiçl do Estado.
Gonsúlf • ltl ,("_"'.

,

IEd.,,:go�ge)'».a\tt �1:C.�Íl'j; ,4. (80b;releja) - Tel. 4303
fRua Qdos �nheu,." '

....esq; JÂraújQ 'Figu�iredo. .

,
��;pedien.ie:: d"'�9�·:1'l e das 14, às 16 horas.
,aRF!: ·OO:f83ilO�· ...,;o. 00010'04.91 - '002671129 I
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"CASA D'AS 'LOUCA·S"
. j; í

,
,'.

. '(Ch.re", Nall@ 'li< el.. iM•.I'
. '. \ :

MAI�\ �§PECIA!_;Ü�-A�A DO R,ANI� ,-' ..

os �LH�� 'i�l
RE, PRF:ÇOS'- ]i;S'T'H,EITO - RUA -GAL. J_JB.l.ir I ••

I' "" RATO "BITTENCOUR-T;' N. 200
I '�. Em

-

frénte' à 'churrascaria' "GUACIARA" - .

.

Jozos de Jantar � Chá � Café - Jogos de' 'Cristal e
'vi�t:o _': 'Tü(lo para Restaurantes - Bares - Hotéis

�
-, '.,P�ças avulsas - pratos ;_:, xfcai'as'-.:.... canecas. � :

't'. vas�s:_ bíbilôs ..:... leiteiras -. açueareiros, etc,
·

Faz reposícão de' 'Peças de" [ôgos de porcelana, de

h
" '

"
.

qualquer I marca' e 'dê Cristais Héring
, ) ,_" �, .'. " ( ... " -

II:��-, .,. fijr-,��_��� "���=��Fiv------;--·.
r ·-·--:--nTl'"'r .

-
-

- w eH"'.WY TEZ % --:--1.Ii '., ... ,-._" ..

j
.

I
-

I
i
\

,I

r·'·

I ••
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1
I

. Assistência 'Técnica· a-d0micfl.io' - .,Rádios - Te�

levisores .:_ 'Eleiro'domesticos. Aberto -até às .22 horas'

O mais completo' estoque -de peças e ·acessórios .

R. Coronel Pedro Demoro, 2.133 -. Fone 6284:

COMPRA�SE
, ,

ITelev!so(es usodbS. Pago.,se-o melhor

prê'ço. dCl proçõ '. ."..-

XXXXXX

c O !vr P R A � S -E
Teleforre para 'o Estreito. Paga-se ,à vista.
Te1 efonar para 6284,

. _, ( '" II
il='! -.

'êit�tui'a=!e PRfR home:n!5, senl.Hrt8!, ctlan��j' e tint ,�rji'l.

MELLO
.

tO}fFECÇÕES"
,

Com, Especialização em Camisa.

. Trata.r.
o

com Mello'!lu dona Maria 'Tere8fl 1 rua ÃIvarr
.

de Carvalho� 34, 'li�quin#l com Felipe' Schmidt � 1\J .andl...
� �flla j - Fone 2272.

.

•
I '

• w ._........._._""�,.-"'-. -

81JREÃU�E�'"""'_""CO-UB-ANÇ'AS '

On., ANTôNIO CAIU",OS VI�IRA
HYL 'f,ON GOUV�A LINS

-

Hnn - dos Tlhéus, n. 14 --:- Caixa Postal, 294
Telefone:.4059

I

Florianópolis Sant� Catarina

( r,
.

.. --- -_. í .

1 FORMAL -- FORNECEDORA DE
MATERIAIS LTDA.

R�"r�sentaç:óes .n-, Oeral e" Conta Próprl. ,(

R. Gal. L.ib�r.ato Bitencourt, 1.999 - Estreito - ex, ,
'.

. ,

I
Postal 321 - Fone 6693 ['

Materiais de Construção, Taco�, Lambris,' Papéis f
·

em geral, Saco!! de Papel, Sacos de Plásticos, Material IIGráfico, Recravadeiras para latas redondas e baldes,
Arquivo de' aço, :Prateleiras desmo.ntáveús, Pasta sus-

'1'I pensas, Carbonos e fitas de máquina.
kS íiííi:lI�

_ .. -�.......- IM *9

(

IMPRE'SSOS RÁPIDOS
A PRE'ÇOS CRITERIOSOS CONSULTE:

INDúSTRIA E COMIêRCIO AUXILIADORA LTDA •

·

Fones _" 361 e· 349 - C. P. 137, - End, Tel." "ICAl"
'Rua Coelho Neto, 160/170 - Rio do Sul - S.C ••

A S:IST.
.

,E TE EVIS10
É com. '8 EIVI' I

Atrnvés do famoso sistema mensal.

Ou se preferir ateM.demos a domicilio.
Você ainda concorre todos os meses,.a 1 TV.

No ato da inscrição, ganha muitos mtrs. de fio antena .

SERVU�ÂR: CONS.' MAFRA, 127 - FONE 2059.
'

MATE ATI'CA
Aulas 'par1:\culares no horário vespertino e noturn3..

Resolução. de exercícios com vistas ao itlgresso em (,Uf�fJ

!!Iuperior. R.evisão da matéria do curso ginasial.
Informacôes,: . José Boiteux, ui, com Alfredo.

Nôvo enderiço:
Os Cr$. Evilt1sio Caon e Robe:f1cHSam.p�io" oomu=

nicam aos se,!s clientes e amigps 'que transferiram seu

escritório ,para a Rua ,dos Ilhéus, E>.squina com .rua

Araújo Figueiredo -:- Ed� Jo.r�e, Dallx,· con"lunto· 5)
.[illl onde pennaneeem: à disPOSiGãO� . :'.�", '..: '._

'" .fI'�- ?: :..:-....,.'"!!! ""!tp• "!�1.1, ti !�!ij !rj :, [i a
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CENTRO FILATéLICO RIOGRANDINO '

Completa, hoje, seu quadragéssímo aniversário o

Centro Filatélico da cidade do ruo Grande -- RS, poís,
" , ,

foi fundado a 7 de setembro de H/31.

Em comemoração, vai realizar-se o lQ ENCONTR:O
DE FILATELISTAS JGAUCHOS,' sob o patrocínio. do
referido Centro e colaboração da Prefeitura Municipal,
nos dias 6 e 7 do corrente mês de setembro. Foi elabo

rado o seguinte programa: Dia 6 - às 20 horas, jantar
de confraternização; às 21 horas, reunião plenária 'no
Salão de Leitura da Câmara do Comércio; às 22 horas,
visita a sede do Centro Füatélico local. Día 7 - às ,8 •
horas, visita aos pontos turísticos do Município; às 12

horas, peixada oferecida pela Prefeitura Municipal e'
encerramento do Encontro.

A Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos

(ABR4-JOF) 'estará representada nas pessoas ilustres de
dois filatelistas ,de Porto Alegre: Prof. Amaror Júnior e

Ivan Santos.
Felicitando os atuais dirigentes do Centro Filatélico

pelo 40Q aniversário da entidade, também cumprimenta
mos aos filatelistas gaúchos em geral pela iniciativa dêsse
primeiro Encontro.

PRIM�IRO VôO DO XAVANTE

oa L I
UMA IDéIA fELIZ

Há uns dois meses, tivemos o prazer de receber em

nossa casa a visita honrosa e amiga do, historiador

brusquense Ayres Gevaerd ,

Muito naturalmente a, conversa girou em tôrno dos

assuntos que mais nos interessam: história, folclore e

selos postais.
Consideramos a excelente feitura dos selos, nestes

últimos tempos, pela Casa da Moeda e apreciamos a boa

providência de não gomar os selos cmoemorativos ,

Por fim, chegamos a conclusão de que seria oportuna
fazer-se um lembrete às autoridades competentes para

lançamento de selos ,cem motivos folclóricos. Um início

feliz, comentamos, seria começar-se com 2S rendas de

bilro ou almofada, que Doralécio Soares tão bem apre

senta em seu livro "Aspectos do Folclore Catarínense",
obra muito bem feita, amplamente ilustrada, e festiva

mente recebida pelos amantes do folclorismo.

Agora, com satisfação, acabamos de receber cópia
feliz do ofício que Ayres Gevaerd encaminhou ao Exmo.

'Sr. Ministro' das Comunicações, CeI. Higino Corsetti.

Disse recentemente o citado MinJstTo que "uma maneira

de mostrar ao mundo uma boa
\

imagem do Brasil será

através do sêlo" �
Valendo-se dessa declaração, reveladora do alto

conceito que, o Ministro Higíno Corsetü tem da filatelia,
apresentou Ayres Gevaerd a seguinte petição: "Assim,
venho sugerir a V. Exa, a Inclusão, no plano de erp.issões,
de uma série de motivos folclóricos, entre outros: As

famosas tendas do Ceará, as rendas de bilro ou de alrso

fada, da Ilha de Santa Catarina, a . cerâmica do Nordeste,
o Sacy - êsse querido negrinho de u�a só perna, a Yara,
o Boi-de-Mamão.

Houvera incluído a cerâmica do litoral catarinense e

a dança do "Pau, de Fitas", e não haveria solicitado tudo,
nem demais.

Em nosso entender; a: atitude de Ayres Gevaerd é

louvável e merece apoio. Por isso, rogamos ao Exmo.,
Sr, Ministro das Comunicações que tenha em boa consi

deração o assunto proposto. Ao seu colaborador direto,
CeI. Horacio Corrêa de Matos, Presidente da EBCT, soli
citamos que, quando o pedido em referência lhe for

encaminhado para estudos, dedique ao mesmo todo carinho
'

possível.
Ayres Gevaerd juntou ao ofício mencionado um sêlo

húngaro, mostrando famosa renda, e cópia do seu trabalho

"Folclore na Filatelia", escrito especialmente para a

revista "Filatelia Temática", órgão conjunto das Socie

dades Brasileira e Portuguesa de Filatelia Temática.
CARIMBOLOGIA

Além do carimbo comemorativo, triangular, emitido

por solicitação do Clube Filatélico de Laguna, e ali usado

por ocasião do lançamento do sêlo de A.nita Garíbaldí, um
outro foi emitido pela EBCT e lançado em Sã-o Paulo, no
dia 30 de agôsto , l}ito carimbo apresenta a cabeça de

Anita, tendo ao derredor a inscrição "Sesquicentenário de

Nascimento de Anita Garibaldi", ,Do lado, direito, as

palavras "E. C. T., .Correios São Paulo ;--sP" Na parte
mferior: 1821 - ,30 de agôsto - 1971.

Voará oficialmente, neste 7 de setembro de 1971, o

primeiro avião a. jato produzido no Brasil. É de fabri

cação da EMBRAER (Ernprêsa Brasileira de Aeronáutica
S. A.,.sediada em São José dos Campos, SP, sob licença
da Aeronáutica Macchi SPA (Itália). O modêlo orígínal
sofreu rápida evolução. Assim, o EMB-326 GB-XAVANTE,
possui um

.

motor de maior empuxo -- o Bolls-Boyce-
-Bristol Viper 20F20-mk 540 com 1540 kg. �

O Xavante recebeu da FAB a designação militar
AT·26. Possui nas .suas 6 pontas para fixação de grande
variedade de armamentos.

O avião teve grande aceitação' no mercado mündíal e

já foi encomendado por mais de 10 países.
Em comemoração ao primeiro' vôo do Xavante a

EBCT lançou dia 6, um sêlo especial, em policromia,
obedecendo modêlo fornecido pela EM:BRAER, impresso
na Casa da Moeda, em off-set. A tiragem, em papel
couchê, foi de 1.000.000 de selos, em folhas de 25,
tamanho 38x57 mm, formato retangular horizontal.

Ao Presidente da EMBRAER, e sua valorosa equipe,
por mais esse feito de tão alta significação índustríal .e

patriótica os nossos' melhores cumprimentos.
VI

.

EXPOSI'ÇAO EDUCATIVA DE FILATELIA E

NUMISMATICA

Promovida pela 'Comissão Estadual de Filatelia e

Nurnismática do Estado de São Paulo, realízou-se de 28

de agôsto a 4 de setembro, no INSTITUTO KENNEDY
DE EDUCAÇÃO (rua Noxa York, 758, Broklin, SI? .),: -a

6.a Exposição Educativa de Filatelia e Numismâtica, Foràm
emitidos. envelopes e folhinhas comemorativalt· com.

desenhos em policromia. Nossos cumprimentos aos seus.
esforçados organizadores.
CORRESPONDêNCIA

J Qualquer nota, comentário, sugestão, poderá ser,

encaminhada a 'I'eixelra da Rosa, Caixa Postal 304, Floria..

nópolis (88000) Santa Catarina.

.
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NAS CASAS SA
·SEU DINHEIRO FAZ

MARIA
ILAGRES

"

RffRIGIHAUOH PHllIPS SIM ( IRADA MI8MO !f!
,�lULU��'

·'e�·
.

, '

I
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HILIPS
,

:1

« R I »
�a��s� a) anos e enveredei para o magtSt§ri�.,

,Nos ��égiós onde lecione� 'MO haVia cqla�ra�o, •
matén:�s �"dissociav�� �. não havia condições-de�
com os, alunos o que nossos. proíessôres realizavatn.

.

t '
,-

conosco. '...
. I �

ESfriav� tudo. Pátria passou
I

a ser a "Parada de

I
•.

\,

.

Há' um quarJto de século entrei na escola "Colégio
'Coração de Jesus". Era, então, gordinha, pequeninha, de

. trancinha e tantos "inha" que deveria ser também "engra
çadinha", pois todos os sábados era aplaudida quando
declama na nossa "Homenagem à Bandeira".

\

Lembro-me de que' ainda não' sabia ler bem e pediu
a -mínha . mãe que ·lesSe para eu repetir a poesía que

declamaría-no sábado seguinte.

Não precísávamos da Semana da Pátria para render

.mos nosso culto a ela, O sábado era sagrado ..

j.
Lembro-me do esfôrço das Irmãs Laurmês, Raquel,

Angélica em nos treinar e da Irmã Aurélia, ao piano, a

recomeçar sempre que saíamos do ritmo �

, Lembro-me da Irmã Benwarda, diretora, altiva e

imponente a conduzir nossa homenagem.
: Naquele tempo ao cantarmos o Hino Nacional, Ieváva

mos a mão ao peito e perfiladas não podíamos nos mover,

senão! a .
nota de comportamento seria abalada" pois era

considerado falta de respeito à solenidade.'

Cada classe, desde o 1'<;1 até o 39 normal.. era repre

sentada por uma aluna que �audava ,a Bandeira con,l.discurso, ou declamação.
Eram homenageados nossos patronos .de classe, nossos

heróis, as datas representativas e ecoava PJr todo o

Colégio ó nosso patríotísmo,
.

\

Aprendemos a amar nossos, antepassados, a amar .

Florianópolis, a amar nosso Estado, a amai' nosso Brasil;
e estávamos a amar nosso Colégio, nossas mestras, o que

só com o passar do tempo é que vimos a descobrir pela I

saudade que sentunos.

O senso de responsabilidade, de patriotismo 'nos foi
inculcado no lar e depois reforçado no Colégio. "

Além do "Sábado Festivo", tínhamos comemorações
a Tiradentes; à Santa Cruz; a Caxias; à lndependência;
a �arechai Deodoro; ao Dia da -Bandeíra, 'ain(:l'a' as come

motações religiosas: Procissões (que não eram poucas);
Ass�nç�o de Nossa Senhora; \Coração de Jesus; Santas

, . .
.

Missões 'e outras.

�,a socialização, integração das classes" das colegas"
fraternidade, patriotismo. I

•

Pelo ano de 50, o' ano Santo, mudou tudo. Jã· não
h�Via:i aquêle entusiasmo, foram .rareando aqueles nossos

"Sã�doo·· 'Festivos" ,. e sÓ em, datas muito especiais retor-
,I

. nâvamos ao pátio ou salão nobre para homenagearmos
n�,Pátria.
"
.: Faltava o estímulo," faltava motivação, faltava ;Ude�.

nnç�.
A

.

mudança foi tal que não me lembre se' a partir
de, sr até o ano em que lá fiquei, fizemos qualquer
homenagem à Pátria, fora da Semana da Pátria.

•

Sete de Setembro".

Parece incrível, no Colégio Pedro TI de Blumenau

proibiu-se a exposição de cartazes no pátio; cartazes êstes
confeccionados pelos alunos com ilustrações de datas
históricas, poesia, prosa, etc. Enquanto professor e alunos

, Idealizavam realizando, a direção tolhia;
Del 66 para cá, lecionando no Instituto 'Estadual de

Educação, voltou meu entusiasmo, e tivemos oportunídade
de criar uma Academia onde os alunos aprendiam pratí-

.

cando. Estava tão bem, sucedida que a Direção nos cedeu
o salão nobre para as reuniões e nos apoiava com sua,

presença, tínhamos até [ornalzinho elaborado pelos
alunos .. '.

_,

Voltava o 'estímulo, 'voltava a motivação, voltava a

liderança.
Na semana passada uma amiga comentava comígo.o

fato vergonhoso de brasileiros não saberem cantar o' Hino
Nacional. E chegamos à conclusão de que a culpa nãQ "

lhes cabia. Não era difundido nem nas eséolas nem noa

meios de comunicação de massa.

Atualmente através dos jornais, rádios e TVs, em
campanhas nacíonaís; vozes uníssonas bradam: Brasil!

J

Brasil! Brasil! acompanhando o ritmo das nossas bandeiras
desfraldadas. A repetição atitomatiza. ,-

Afora outros benefícios políticos e sociais que a

Revolução de 64 nos trouxe, ·0 seu mérito está patente,
pela "pansão d.o sentimento fraternal que' nos está
dominando, Somos Brasil! Somos irmãos! Somos a: Pátria!

Por tudo isso, hoje me sinto mais brasileira, mais
patriota, mais responsável. Há uma, corrente fraterni
zando o Brasil.

, P.BOCOR - PrDcuradoria e

'Conlabilidade Lida.

Resp. Téchico: Niwaldo N. ,Hübener
,

CPF· _ 00{755:109
Registro CRCSC .'_ 1108

Escritas Contábeis e' Fiscais
Declarações . de

,
:6npôs'to. de Renda

Organização de·Ednpr.êsas
'Procuradoria Adminístratlva

Endereço: Rua Victor Meirelles, n. 30 - Sala,' uA"
,Caixa Postal, 604 - Florianópolis Santa CatariI1'à

j "
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\ Multiplicar chaminés sigplfica progresso Industriar .�.
,..

.

.

,,:.
O Progresso Industrial aunlenta o me�cado de trabalho

maior, rnercado de trabalho, signífka. rrleJhor [ladra0 de vida '�"

. e melhor padrão de vida. significth bellt estar, curtura � progú;sso para. todo�

lWtCO REGIONAL DE, DESENVOLvIMENTO DO EXTREMO SUl.
)

Sempre presente nas çrandes rearizações do Estado

.'
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D1SPQNfVEL " : �'...•....................•. .'. : ;' .. '.". .. '237.422.022,35
REAUZAVEL
Empréstimos:

I '.

:. '�:. .�; i ;

3.1.6.04;j.40,60
'I. ! �

lÓ2.6í6. t90,20
2.669.oooJ05,39 I'

t..370.s:h.045,01

.',
. ;

� B�NCO·;'BJW;.JJElR,O PE
; '.� ,

.: DESCONTOS, SlA ..
., . "._' São: ?��l��. 02 :4e �ttmbfu

,

,. .". de 1971 '

.

I .�� "." ,

:."'a)� Mih�l; Cabête '

'? -' T.·C:· Ç:R.C·.�S.�;;<'pQ :36.61l;�
... , .e:' . 'PT": ;,

I

i '

�,

..-.... ... _ ____.... _........w_
'
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S.A.
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I soe·IEDA,DE :DE CAPITAL ABERTO - 239.576 ACIONISTAS
Cadastro Geral de Contribuintes - Inscricâo n.? 60.746.948

tv�ATRIZ _. Cidade de Deus _. Tel, 48 ..9000 _" OSASCO - São Paulo
AGÊNCIA NibVA'CENTRAL - AV. IPIRANGA, 210 - SÃO' PAULO

.

AGÊNCIA CENTRAL'- Rua 15 de Novembro, 233 e Álvore.s Penteado, 164 o 180 - SÃO PAULO
CAIXA POSTAL, 8.250 '_ ENDERÊÇO TELEG·RÁFI'CO "BRADESCO,l' '/r';"-:-

r .
CAPITAL E RESERVAS i •• II •• � •••• IS••• : Cr$ 352.501.208,88

, .

Balanceie' em. 31 de agôslo de 1971, compreendendo as ope rações da Malriz e 448 Deparlame�los .'

.

'

.

. .'. �;,; ", _ '�, :.ti�;.it\f�,. , . .'

,�,....':.:k.:",�._ . . '. "�����'iW.. .

._.!&\:fl.'l.i�l!h",",-",,__ ._ ',.' '. �.i'.r.=,};ír::"-',.,l.!;.." •

. PARANÁ Balneário. de Camboriú Cândido Mota Nova Odessa Valparalso, .

Apucaruna l:H�mcHau Carapicuíb� Oriente Vargem ,Orande do Sul

Arapouga Boa Vista Cardoso Osasco' Vera Cruz
Assai Braço uo Norte Castilho Osvaldo Cruz Vinhedo

Asiorga .Brusque Catanduva Ourinhos Votuporanga
Bandeirantes .Caçador Cerqueira Cesar Ouro Verde

Bela Vista do Paraíso Campos Novos Clementina Pacaembu .SÃO PAULO ..;_ URBANAS
Cambará Canoinhas Cosmópolis Paraguaçu Paulista Agência Central
Carnbé Capinzal Cosrnorama Parapuã Agência Nova Central
Campo Mourão Chapecó Cotia Paulínia Agua Rasa

. Cascavel' Concordia Cravinhos Pederneiras Alfonso Bovero.
Cianorte Criciuma Cruzeiro Pedreira Augusta, .

" '.

I

Crevelândia Curitibanos Diadema Pedro de Toledo Avenida Rio Branco .�

Clorado estreito Dracena Penapolis Bairro do' Limão
'

Cornélio Procópio Florianópolis Duartina Piacatu Barão de' Limeira
Cruzeiro D'Oeste Gaspar Eldorado . Pindamonhangaba Belém

Curitiba: lbirama Fernandópolis Pinhal Bom Retiro i

;

Centro . Imbituba Ferraz de Vasconcelos Piracicaba Brás
Monhenhor Celso Indaial Flórida Paulista Piraju Brigadeiro. Luiz AntôniQ

Floral
.

Itajaf Franca Pirajuí Brook.lin Paulista
Goio-Erê ltuporanga Galia Poá Butantã.: ,

Guarupuava Jaraguá do Sul Garça Pompéia L Cajnbuci.
J biporã Joaçaba Getulina Pôrto Feliz Casa Verde
Icaraíma Joinville Guaimbê Pôrto Ferreira Cidade' ,Vârgas
Iiamoe Lages Guaíra Praia Gi'ande Colonial' . ,

J êllldaia do Sul
.

Lagúna GuaraçaÍ Presidente Alves. ,Oonsoíação , ),:i,
Lapa do 'Paraná Lauro Müller Guarantã Presidente Bernardes

.

Grande. Avenida Paulista
Londrina Mafra Guararema Presidente Prudente Ipiranga'

.
. .

Mandaguaçu Orleães ' Guaratinguetá Presidente Wenceslau Itaiin ..

Mandaguarí Pôrto União Guariba
_

Promissão Itaque�a
Marialva Rio Negriilho Guarulhos: Queluz Jabaquara -.

Maringá Rio do Sul . Centro Quintana Jardim América'· .

-
.

Nova bsperanç.a St<? Amaro da lmperatirz Vila Gaivão Rancharia Jardim Paulista·� -':':,'
'

Palmas São'Bento do Sul Herculandia Regente Feijó Lapa .

Palmeira São Francisco do Sul lacri Reginopolis Lal'go: dó oArouche: .

Paranaguá São Joaquim lbaté Registro Liberdade':
.

.":'

j .; Paranavaí São José do Cedro . Ibirarema , Ribceirão Preto:. LM11z. D'

.

,'.. ,(.,� " .• �.

Ponta Grossa São Miguel D'Oeste Ibitiuva entro' aJor lOgO
Rolandia Taió Igarapava Campos Elíseos Marconi
Santa Amélia

.
. Tijucas lndaiatuba Rinopolis Marecha( Deodoro .. ,;

'. Santa Cruz d.Q Monte Castelo, .Timl3ó Indiana.. " ..
' ... , ·····Rio· Cla1'O ..... ' .. _. .' _,"'�' -';_' .. , ..oMeeca ....." -.::.,::::e: •.,.;�;,:�:::","�c-:.:",,: �I!'.'

.• -

--Sãêj" Jbã'ó'''dõ Caiuá �" :' _.... Tü"5arâé>::; �- ".�" ., \"'. ",...,,..' ,� I'Ílilhiã 'P[õlísta'; '__� .._ ..._, .., .. , . ".

·"·'!ZíÜ di:is 'Pe',Ú:as"
I ..... '"-.':" >.. _ "!": "�-NãÇôer-tJrild���:':��";:':I�_:::::- F--,' .

São Mateus do Sul tJlussanga .c
lrapuru Salesópolis' Nossa Senhora "'do O

São Pedro do ívaí' , .. , .•
, Videira It'abetá Salto Grande Paraíso

SertaIiópolis ,.'.: II' Xa.qxerê·
.

ltápetininga Santa Cruz.do Rio Pardo Parí
Terra. Boa 'SÃO PAULO � INTEINOR

.

ltapol:anga Santa Fé do Sul Paula SQuza
Umuarama " Adamantina .

ltariri. Santo Anastácio Penha
�;JJt.l PERNAMBUCO

'! ,

Ag'uaí .' Ítatiba Santo André � Perdizes
Recife: Agudos Itatinga

.

Centro Pinheiros.
Cemro Alvares .Machado ltarapuã General Glicério Praça Júlio Mesquita' .

Conde da Boa Vista Ame·Iica..na '. !tu Santos: Rangel
,.

r�stanâ
Imperador .. Aúiérico Brasiliense ltupeva Centro Santa Cêcília.
Maciel Pinheiro' Andradina J aboticabal Gonzaga Santa lfigênia.

PIAUí
, Araçatuba J�careí São Bernardo do Campo: Santa Rosa

Teresina . A:nlracjtiara Jacupiranga Centro Santana
RIO nE JANEI,RO ..

' '.. AraúlS' '( ", J <:trdiIlópolis �" Rudge Ramos Santo Ama.ro
Barra Mansa Artur Nogueira Jaú São Caetano do Sul São Bento
Campos , Assis

.

J undiaí
• '..

São Carlos
.
São. 1udas T�1i

Duque de Caxiru:. Avaré Junqueirópolis São João da Boa Vista São Miguel Paulista
.. _, '.

Niterói. Bariri ... Juquiá São José dos Campos Senador Queirós
. :,(.' ;,.�,

Nova .l.zua�ú Barra Bonita Laranjal Paulista São José do Rio Preto 'Siqueira' Bue�o . ;

.' '
.•.P�fróPQlis .

"

''v' "Barretos'
"', , '" i-,

-.' Lavínia" ...
. São Manuel Tatuapé

..' ..
Volta Redonda . Barrinha

.

Lençois Paulista São Sebastião Trem.embé da Calltareira
.lHO GRANDE Dp NORTE BaÜro Limeira. Serra Negra Tucúruvi
N atai Bebedoufo Lins Sertãozinho ruriissu ..

RIO GRANDE DO SUL BiIac Lorena Sete .Barras Vila AnaStácio
Bagé , Birigüi Lud�lia Sorocaba Vila .Carr�o
Caxias do Sul

.

Bonfim Paulista Lutecia SOLlzàs ' Ylla Forrilósa"
Il.'1II Pelotas BDracéia Macatuba Sumaré

. Vila'"Guilhermo'
Pôrto Alegre;, Botú'cátu Marília Suzano Vila Gustavo.

Andradas. . Bhis Cubas Martinópolis Tabatinga Vila Jaguara
Centro Brauna Mauá Taquaritínga ' Vila Leopol,dina ..

.

Farrap,os Brodosqui. Meridiano Tatuí Vila 'Maria
'

Passo D'Arêia Cabreuva Mirandópolis Taubaté Vila Mariana,' I

Voluntári0s da Pátria ,..

Caçapava Mogi das Cruzes Teodoro Sampaio Vila Nova 'ConceiçãoÍ<.io (Jrallde
.

Çafelandia Mogi Guaçú Torrinha' Vila Prudente
Santa Maria �an'ipínas : Mogi Mirim

.

Tre11lembé Vinte e Cinco de M�
São Leopoldo. Carmo Monte Alto Tupã Vin.te e. Q,.,uatro. de.'.. ·.-..M.':,.i.,;·o.SANTA CATAiuNA Cêntro Monte Mor Tupi Paulista SERGIPE . .

f':t,

Araranguá Vila lndustrial M..orutinga do Sul Valinhos Aracaju,
.

.

.

,

, ",
,

,

! .

,,,. 1
,;,;' ,t.

I

I
�
1'ALAGOAS
Al,,'lAZONAS
Maceió
Mai)êWS

. UAHL�
,

\ �

,,'
I

Coraçao de Maria
Feira de Santana

.

Ilhéus
jpiau
HaDLLna
Itapetinga
Jequié
Sarvador :

Avenida
Calçada
Centro

, Sé

\ .

Vitória ela Conquista
CEARA.
Fortaleza
DISTRiTO FEDERAL'
Brasília
ESPíRITO SANTO

, .Vitória
1
..;OlÁS
Anápoli's

. Carmo do Rio Verde
Céres
Goianésia
Goiânia:

Campinas
Centro

Goiás
lnhúrnas I

ltaberaí
J araguá
jatai
Miracema do Norte
i>irenópolis
Porangatu
Rubiataba ..

.

.

'Sã.oPMiguel 'do' AÚ-igüüia
Uruaçu

"
.

GUANABARA
Barata' Ribeir<;·
Botafbgo
rastelo'
Centro

· Copacabana
-

Haddock Lobo
Ipanema
Laranjeiras

, \.

Madureira
'Mercado das' Flôres
Praça Saem; Pena
,São Cristóvão
Vü;conde de lnhauma
�/IARANHÃO

I São Luiz
l\'lATO GROSSO
,Aqllida�lana
Çampo' Grande
C<)rLUllbá

. Cuia�lá
Dourados
Fátima do Sul
Ponta Porã

Rondonópolls
· Três Lagoas

· MINAS GERAIS
Belo Horizonte
G o vemacio r Valadares
Juiz de Fora
Uberaba
Uberlánd�a
PAnA

..

...

Belém do Pará
PARAíBA
João Pessoa

PASSIVO

NÃO EXIGíYEL
CAPITAL:
De Domiciliados no País .

De· Domiciliados no Exterior .

......
\

.

'1" I'
,'

.•v, .

I
..

�.' !
; \' � .. "

" ",,' .

� .,' 1. J.
185.625.000,00 ,

185:.,62S;.qQ�;OO
"

�

..

821.410.052,20
459.801.323,13

223.043.904,40
598.708,]0

L\_ PRODUÇÃO ., , .

,\0 COMERCIO . .

.

..... ',' ... ; .-.: . ',' ..

A ATIVIDADES 'NÃO ESPECIFil-
CADAS .. , . .' : .. � . : : .

A ENTIDADES PÚBLICAS ,.;.

-,-' I .�.:..

Aumento, de Capital' ' � ., ...........•
Correção MOJ,1etária do Ativo •.....................•

. Reservas e Fundos ..............................•

"

'i'
_--" ,

.; ,. ,",

492.609;31
166.383.599,57

_.
"',,

,.,

. .

A INSTrTUIÇÕES FINANCELRAS ..

EM LETRAS HIPOTECÁRIAS,' ... '
.. .

OUTROS CRÉDITQS .

'

-,-

1.504.853.089,83 .

EXIGÍVEL
Depósitos '; -

."'. Vi':ita e a CUlto Prazo�: .'

De Pú,tilico . . , � .

·De Domiciliados 110' Exterior .

De Entidades Públicas .

-,-,

166.489.637,77 2.106.539.358,43

�-.,-

/' ,/
". '1 •

1.940.049.720,66174.477.995,05

284.792.568,24

1.520.010,46
5.879.81.7,00

21.134..569,52

BANCO CENTRAL - :Recolhimentos'
Cheques, Documentos e. Ordens eni

, Compensação o� a Re�eber .

Adiantamento sôbré; Cambiais e Contra�
tos de Câmbio ..

'

.

..'\CIONISTAS - Capital a Realizar .••
'Correspondentes no País .. , '.' 1. '

Matriz, Departu.t:r:ent9s e Correspondeu-_'
tes no É�tenOJ' em' Moedél$ Estran�
geirus '

,., , .

�atriz,. Depàrtamentos e Co'rresponde�l-'
tes no Exterior em Moeda Nacional

Departamentos no País
Outras Contas

' ,
. � ,

•••• t,' '" .
. ,

'-,-

o •• ._

'. A Médio prazo:
Do Público
,A Prazo Fixo .

CICorn:�ção Monetária
2,222.01,69
42.396.294.41 45.618.946,10

j." "

- ...
., "

De Enticj.ades Públicas � . -,,--" . . 45.618.9l46,lO'

2..152.158.304,53

. 8.420.383,68'
, ,

. .' TOT,AL DOS DEPÓSITOS
OurRAS 'EXIGIBILIDADES
ICheqúes e Documentos a Liquidar ..•
Cobrança Efetuada. em Trânsito .

Ordens de Pa.gamento .

Correspondentes no País .

Matriz, Departamentos e Correspon-
dentes no Exterior em Moedas Es-
trangeiras '

..

Matriz, Departamentos e Correspon.(.
ces no Exterior em Moeda Nacional

Departamentos no País .....•.....•
Outras Contas ..................• 781.726.942,09

........... <li • " ••-,-'

716.773.267,66
67.687.757,17,

.

1.280.686.368,78
-,-

133.398.�78,42
30.380.861,12VALõRES E BENS

., I

fítulos � Ordem do Banco Central 2�6 059' 154 2-. . ,1Outros Valôres 32.986.333,95. Beus ••••• " ••••••••••• I •• 1 •••••••••••••
, .

, .

28�.045.488,07
44.535.414,80 3.119.121.259,48

4.071.9{)2,43

_.,-'
.565.275.456,46
48.600.283,66

ll\10BILIZADO
OBRIGAÇÕES (Especiais) .

Recebimentos por Conta do Tesouro
Nacional .... '. . . . . . . . . . , ..... '.

Redescontos e Empréstimos no Banco
Central ., � , •

Depósitos Obrigatól10s F.G.T.S .

Obrigações . por Refinanciamento e

Repasses Oficiais .

Outras Contas .' . 312.159.893,98

lmóvei& de Uso, Reavaliação' e Imóveis
em Construção '" . ' ,

, , .

,\1aquinárics : , .' 4° 35'4706 85·o. ..

,.

Móveis.e Utensílios e Almoxarifado.. . 35.845.783,51

32.381.926,gO

50.� 15,126,33
28.205.685,29

103:129.673,69
"

9"8.327.481;87

177.312.196,95

84.200.490,36'
,

ínstalaçãó da Sociedade ., .. ,.: .. , : .

.
;'

,

RESULTADO PENDENTE' .'
.

CONTAS DE COMPENSA <io·:;
· ·· .. · .. · .. , .

ç , .

-,- 261.512.687,31

�3.176.570,54
2.669.600.505,39 ,------

RESULTADO' PENDENTE
, ..

CONTAS DE COMPENSAÇÃO '

.

TOTAL
TOTAL .. " " " . " " . " " " . " " " . 6.370.833.045,07

.................. " '

.

VISTO DO CONSELHO

..FISCAL:

\
DIRETORES tON-
,SELHEIROS "

-a) Dr. J. Cunha Júnior
a) Donato. Francisco Sassi
a) Amador Aguiar
,a) Luiz Silveira'
a) Basílio TroncOso Filho

DIRETORES EXECUTIVOS:

a) Leonardo Grácia Júnior
a) Lá;mro 'de,Mello Brandão

. a) Mário Coelho Aguiar
a) Altino Avián

,
,

a) Jarbas Meireles ,

a) 'Francisco Sanchez
,

a) . César Prates Castanho
.

a) Antônio Agu�ar Graça

a) Dr. Cyro Pinheiro Dória
9-) Luiz de Souza Leão
a) Venâncio de Souza "

' .... � --.�._�

, ,

.-

)

r! 2iv-.�·

.. '
.

t
.:

: ;�
.
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,
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;
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..

..
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Combale à saúva- 'râll
, reunir' secrelários

l .

Os Secretários da Agricultura .de Santa, c'�wiba •
'. '. I \ \)' ,�, ':'
Rlo.Grande do Sul. deverao se 'reunir prô�na.meute �
c�tia,de gaúcha de Erecmm visando o: Plall,�j�e�tó. da
Campanna Conjunta de Combate à Saúva :.�. iI'eg,í��
f�'ônteiriçaS dos dois Estados. '

.',
.

. 'l
.

.

Técnicos das S�retarias dá Agricultura des�
duas unidades federativas, juntamente com .o pessoá;
especíalízado da Acaresc, marcaram encóntro-na' 'c:�.:
cace de Joaçaoa durante êste mês, em datá., á. :�r
conrírmada, para a nxaçao das bases dessa c�Parihá.

Por outro' lado, em, Santa Catarina, Os traballlos
.

,.I I ( -,

de combate à saúva desenvolvem-se em; 49 .muníctpícs
.das .regtões do Oeste Planalto, Norte e Vale do' Péix��'
mobilízando na concretização do projeto em, seu , se
gundo ano' de desdobramento, equipes da �ecre�a'
da Agricultura, e da Associação de orédíto e ,Assistê,n.:.
cía lt.ul'al de. Santa Catarina.' o Govêrno catarüÍEmse
empresta caráter príorítái ío a êsse traba.l.hl.) - .. tendo

•
'

� •

I
J

em vístau importância da' eliminação de WIl: foco ge-:
rador de séríos prejuízos à' agricultura, ".

r

Nésse sentido, os municipíos de xanxerê, Campos'
Novos, Xaxím, Piratuba, Itá, Faxina! dos Guedes,' con
cordía, Capinzal, Ouro, .roaçaba, Lebon Régis,' Sear,a,
Xavantina e, Aoeiaido Luz rírmararn reoenta-iconvê
ruas 'com os orgãos promotores para o contrôle �
rormíga saúva nas áreas devolutas, margens dos rios,
estracas de ferra e de' rodagem,

.

/'

.

; ,

No munícípío de' Campos Novos foi iDstitwds"lei
pte�enao o combate obrJgatorio à' sativa e SlÍnç'OOS· a�
.'

." .
-

- '-�

p�'bpdetarios de áreas urbanas ou :fur:ai:; q'!le, éom-

:p'J:ovaaamente não a combatam. ,.,:. : �.
..

"

CRIAÇÃO ARTIFICIAL DE 'PEIXES

O, Góvernador Colombo Salles vai encantinhar ao 'Reiw,'
Ferreira Lima proposta de convênio. a. ser '.,firmado c.#�_ (:,a

. Universidade: Federal de Santa catarina, <i .Seçretária·cUl. AsA-

. . '. . I

e . c�ltUra..e· a Ac�esc, co� vj�tas A ;e.K�ct\Çãp·.'do . um Proj«tb:�
pe�quisa

-

aqüícola, destinado a est�belecer, a met�lQgia id�
de. criação artificial de peixes e camarões no Estado. ,":.'
A Acarpesc está concluindo a elabo�ação do projeto;�:.:'.

suà '�orde�ção �erá, entregue aos técnicos dq 'fU�uro :Cd,i�
Agro�\:uário da Universidade, já

- previstb '" na. Re�oirilâ" Uni-
v�rsitária 'e ainda não implantado�, '. , .,

,-t..) "" .. l

.
.. SUfNOS HOLÁNDESES :PARA 5,<::

"

"�'.
.•.•

_'.
. � . � .. , " .... �. '!.�.'�'." ,.�-�'

'S�tenta suínos chegaçlos da Holanda serão' vtSll�
,.,

.
• " I,,·· '''\

dos a criadores c�tarinenses em condições especiais d�
financiamento. Informação prestada por. fonte da.' se
cretarü�

.

da Ag.ricultura· acrescenta. que o critériQ" de
escolha: dos anilniüs � que já foram desé'mbarêa&Ô8
em

.

Conc6rcii3. _. teve fUndamento nos' fa'tôJ;es técÍlicOs.
de illitalações e conhecitnentos inerentes à: .'criação :ci�

· sÚínos puros, por parte.dos pecuaristas mteressados. O
f�an�iamento p�evê a. carência çle ,dois a.D.OS, para 'U
Qu14a.çãb do débito, coni cobertura de...parte. do;.:,BárJ.
co do .Brasil

., .... . .

." ..."

'IPIRA SE DESTACA COM ·MIL.HO . .'.

Seg'UilldQ técnica oficial de coneçi4> de solo e fe�U��
�.d�quada; � município, de Ipira" cai:aoreHzOli�:;.·como· o pri
meiro . de Santa Catarina ,_'a .•

'

an;lpha;{ sua: pfosJ.tl�p de miÍho
por hectare de 30 para 100 sac,os. ,.." ':'

.

.i . , ,

'.,

• '4. <_ " ,,;J;oc\-,
.

Agora, O' Prefeito
.

solicitou à Secretaria" da>..Agricultura· au-
tPf,lz�ção para adquirir� mais,·mil �oneládaS) d(: f':?lcáRolll,p�

, aplicàção .na� .lavouras de �oja e milho. 'A'�Seq�taria vai· �
,

'
. ','.' ,

... ,íf�' h'��
lir1diar o frete de transporte �o CQrret,lvo. "". ,,'�. .:,

.. REGIONALIZAÇÃO DE COOPI:Ho\n�ASI
�': '.:. "" I,' r;�':"��;",i:c·:"/F��·� ,{ l

. (:JS'; técnicos da 'Organização da, ProdQçã��,' da" Secretaria "da
Agricultura, . continuitp:l

,

trabalhando, \juP,to às oo6pcrativas' do
. élett;ifieação 'niral, no sentiqo r de, 'regioriali2;·ã:-las. .Fonte. do' or
gão itUoimou que já está concluído o setvi'ço de in:oorpomÇio
da>CQ0perativa d� Espíruiada' à d� Içara. ',Por' outro la<klt cs

.• ��� '�� faSe. final os �r,ocessos 'de �são ,�,C�rativ.a de '

.São 'pedro à �e Cocal e qePiridotiva e RiÇ> N(>vó .à:, 4é',:T-�2C
�e 1;1ai<?". .

. ..:'" .'
.

,'.
.'

'. :, ,.," o .)'�:';;�
;:" I?�: ?utra, pãrte, segundo .�nfo�mou, o .,orgãó�'·e·Íl:contr� :crQ

• uanCa. iecupet�ção a Çoopérativa de. ConsuIJlG·A.os Fe�
· rios' Çatarinçns�, em Ma'fra� que esta·isdb',ii.IÍi�iV�hçâ� ..

" �
I '. .' '. .:"..;�

"

'::0-. '\;:.,
...

'

.' . t

i �::
-

...
�

,

':
'

"J. MACHADO' OUERt cOÔp;E,RAnv.A :: .',�- .!

�� . \,:;. �� ��
_

" � ; I < .� :: i'·,;, � i:i ';rrí"\' $Y� .;�. ':)., :.�: i ." j .� I ; ) I

.
� : 'QuaJenta agiícultores do )nun.iêí�i&r d� 'iác1rlt:O":MàdàdO' ..
tão estudando a possibflidade d� f<?�at:e� '. ri.�,� Cooperativa
.de Irrigação. O objetivo: da Associação é: soluç.�Qnar o prE)b1o
ma dós agricultores da: região qú� pagam' J'(J:'%)de sua pro
dução pelo uso de caha.i�· de ' irrigação; ,��e��),1tes a ,arti-
culares. ,I'. ,.,,-,,::.��.;;,�

Inicialmente a Cooperativa viSa ,adquirif:��1Ã.'$tiÍlal existente.
,de 8 mil metros de extensão.. para beneficiar quarenta prcid:tr, '

.,. "

, \. "",'"';',
·

, tores· de ar,roz. '. "'. ';;"�;�"
.

.

. ..
'.

�

Jrânsito"';fel�:' l;rilimas
nnúltimotfimdeS'êíana

: Um <!hoque e UIll atropelainentQ',. :que �6i.ÚS3italn sete
Vitimas, foram registrados' ,.dOmin�� ) pel�L�eleg�ia de .

�gurançfl:, Pessoal,. q�e·."atendéu \Qo�, açidentes Sl.l�
rii:obil�sticos. O Corcel de ,pla.c,as ,'.k.f�55�42::· transi�và
pela estrada de Canasvieiras,' q�do tl�slic)'�erri.oU-� e
foi de encontro a urna árvore, catisân4ó \. feriÍnentOs
noS- cinco ocupantes do veictÍlo. Os: feridos .. foram:
Heitor Vital Teixeira - casado, 48 ano�, oomet.clant:e.
residente à Rua José Cândido da Silva, 5-09 -. sua es. .

pqsa Mana de. Lourdes Teixeira; Maria Vitor� da
S,Uveira, casada, 21 anos; Vitorina Maria 'Teixeil"8, ('''Bt

sà�a,: 46 a.nos, ambas residt;mte,s em ItatQrUbi, que ,:âe
�cham intemad,as no Hospital Celso' R,à.rriôs. A merior
Sand�a �gina de 5. anos, filh8.· do cas8.I VitOrina e. Ag�
nor Teixeira também ficqu ferida e, encontra-Se h�
p!talízáda no· Hospita,l Infantil, enquarl� séu pai rol
medicado no HCR com .e�eoriaçõ�� g�ne17afi'�adas.

.

O outro acidente çie domingo: um atropelamento.
. reg.istrou-se também à .mesma �ornl' por:�volta das 15

,
,horas" na

'.

Se�y.idão ,Bebniro, em' CapoeJr�;::!. O táxi doe
"Placas 1JX-OO-92;. dlr�giôo por Antôru,o Lídio:"Andradé -
,casado,. 24 anoá, residente em Ba.rreiros ::... atropelG�'
nas imediações -de sua ..residência, o mellQr NakiBb
Cipriano,

.

de 2 anos, filho do cas� QSl-uar� 09ii� �
"

'

", .'.\" ,
.,

.'

Zilda Cipriano. O motorista socorreu a Yítima., con-
duzindo-a ao Hospital Sagrada Fanúlia, onde foi me

,dicad� e continua internada.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·�Ji.�c ·uel:o i ganha fá'cil
-:-p':'o·va· citadina de r:lno

·
- -, ,�

.

.':.�,�' .:. çOr.k;� batá su] oferecendo. con- 'Furtado, timoneiro; Óqi ,José Ol.t)i.,.
: aíÇ.q��t .a;pé��f ,é{q/ Yén.to" nordeste níski, Gilberto Mart.ins, 'Paulo se-
sobrar �or'�e� :iJ:iiâr'.tz6.\i1s.�" �nteon�

.

cupíra ,� José Roberto Oleiniski..'
,: �n;J" '�.pela' rh�n}lã.� .� hoWétlÇLgem.' No segundo páreo: -:- outríggers
fl.· �. SeiuÇl;rr� d�;·t�:�i-ia,'-·.ª :regata ínau- a dois 'r�mos sem timoneiro cl��e
gtlrà.l"do�.éá�en�.çl,.r{Q, 7ií12,' <ia Fede-'

. aspirantes, o: Ríachuelo conseguiu
ração AqU�(ti.cà, dé':sái1,tá,: 'Ca,t�,rin,8t " sua primeira vitória, através da 'du-

:e, 'que' deu ,cô�êç;õ' .�, çns.puta,· do pla 'Walter Costa e Paulo César

..:!lX :Càrii�Em;riató.�Citadipo'· .de Remo. ,' .. 'l'4il+en da; Silveira, com 22 r8In�f\�,
" ,,·.f.0�pl�� ,sete, p'B!reo�:' cll.�,:p�tàctos "

sobre a' guarnição, segünda coloca-
com -Qa'st,aÍlte� irç'i<?i�-;�,�' 'ehtuSiasmo.! '.' da que.� foi a do A:ldp :Luz, C0ffi o

�grª,q:�.n�.o ..�.q'..�t�Qa.e�) :p4b.ItcÇ)· qne lYIartineÜi • fechando .a :raia. ',,'
l';yj;pr9�:�;,R�m,})� ;�orit9t?�S.' (l�: lulÇl., .

.' ,

Veio i seg�ir o páreo. de Si�gli�-
mo�tt'l;n)do qu�,: dia, pa,:ra ç\i�\.. (,) e��

. tas, clf\sse juhiors, q�e foi sensa-
·

p.o.rte"dos·'fi:ú:tes :g�riliá ·.novos :qdep�" ',. :', cionaI �'nJ, 'q\lÇlse todq €> -seu trÇ},ns-

�o.�:.·: .:'.,:;:�'.::,'":�·.'f:,, '/,',": .. ,', �:�. . curso; pel6 quelo 'qife travaram 0.'

"
RIAClIUELO:-:, VENÇ�UO'R'

.

_·Ri�chu,elin.ó ,Eduardo: Go.mes Aze-
.

:pé�fºt.&gç{�Pk16;::;M�tÜnéÚ(:il9,· pri�
.',

�". vedo
Y

Fllho - o Pézinho. _ e o' al-
we.irô.'>:Pár.eQ;:� oí�Ri�Q)lue.10:\iienoeú, o. .. dis�a Antônio Cesar ,Machado, . de-

,s�#,�o�::·,,:arr�9�t�h.�ó .. a', '4-ideral'\ça .

>ctqido, err1' favor do
·

..�priméiro noS

que �coIisegüiu,' 'cónServar" áté'< 0" fi�
"

tilhmos '50 metros,'Deu um belo.

·�ar_da. 'ré�'�t�' refTetifid�"� '�üi r'egti- .,'''s,h.o.-,w''''n,Ç\.. baia sul o .jovem e pro-
�

tu'ict�d,Et e .fra:lj.àll\ô do' Ú�éii'rcó;' atir.,
.

'miss.o.r remaqol' que· p.ela primeira
....

....... l , .1 \ " :.. ,
••

"o • J" . ,; .. ,,'. ""
\ _. .'" � , .� - .

'

1lo Li�bo:;:t. que so;q,pe .a!ffiar 1Jim
,.

vers co.�petiu. no sldff.
'

Nazátio,
"giài1de':. elel1co "pçira ":a, 'gispu.tl.'\� . É

- ,
,

do ._iv.ra,l�tin�lli� foi a decepção, pois
verdÇLd�' que' '6' M�tfneílf venceu terminou a prova. bastante atrasa-

·

tl�ior . núnleró' ct� pro,vçúi' mÇts O d� ,':'
-..' ,

,

' "

, �};�c�\l�.l? ,t�vé., \p:st�·S 'âS. 'segü�ctas : .'
'

. 'N"a prOva seg'uinte; em 0üttiggers
t919caçõ�s C,los pá�eos' em' qu� n�o •

-

.' á. dO:i� �'ern'os com timoneiro, clas

v€incêu ,e�"ci\ie:;foran;l; :em ��m'�:ro de'
.. .

�e'� j�;�nÚ, . os" . martiiielinos, Frao
cinco. ',q' que 19a.st0tl -pa':r·�l. sei. torna.r· ".", 'cisco" Carlo.s' Vilela e',Jauro Soares,

v��nc':tedqi�,;'di:l :'r��g:�tai, O ·.A)clo., LuZ, .
'
..

cóin: Jânfô Fu,rtado comp Úmoneiro,
começando )rlii:l�; 'vêló'a 'rea:5iIItl;1,t--se

,
':'

"

.

"venceram' como. bem entenderam
no fI'-rial';"""'ve'ricenU'ó" os pá�éOE(:ae;, .,

.. " �(éorr'i�a' única de l','OOO"metros da

cloubÍé��l\ffl:�ê"� pito ')�emos, -cd�:se�' ,

'" rêgata,,- .�orn três ba:r�os' sôbre O

�l\inqo.'.'iiss�m, '6h.egay-· � '·rrén:.t�:� �o,
"

Riáchuelo. '0' Aldo Lüi 'ch�gou bem
��Í'tirieill·�fri ..'ponto.� "',"

"

.

'.' ·.ãtI;��;.-;e� último.
'

""O' 'pãfe?>' i!ú\l's \:tió'il�tó' : d�,' 'iTiáiiti�'r '.
. .- Ó· 'ivra;tin�lU voltou, "a :vêncer no

!1áut�Ct:r-'fôi 'sem.') d\l.vida··, 0." efuê fe-;'·.'� p'áréó" ,qiie"�sê següiu: em: o�triggers
(,".,1""1 .,-t., :j-:.�./".. "

" '" �'".,; .

.-I\o;
,

•• I j" �. J 't.l• ".
" .••.• ' .. 'J .. , ;,.", I

cliou' o' prógra;ma, "Até' a:l Q Rja- ', ......a· 4, remos sem timoneiro. classe'

'Cl)��lo' �s��:J� -iev�fldO"f\'melhor p'pr
.

': 'jl\niór�', ��ôr' três barcos.'�ôbre ª

48"poritós·,'GPhtrâ"36' dó ·l\.;�tárt.iiú�Íi" e' ', ... ;. guarnição 'r,iachuelfu�' . com o Aldo.
... � ....,.. � .. '...J, . '...." '.... •

.
'.. -,." 'i '. .; .: .'

.

• ........;. ". ./' '
�,

,

•

33' do: :t\)qo .Il\lz; 'Pa�', ser. cª-mn�qo
"

" '·:·Luz GhegandQ ,por último '. Remo.u
bafltava' �o. ,!;;:rêmio. ,da .R.ita, M�U'la :

': .. , o" MattineUi com CelsO Roberto
uma segúnda coiocação com o Ma.:r- Vieira', Luiz Nazareno' dos Santos

I�' ','
., "

�
•

•.••
'

tinelli ou d Ald'b "Luz em'priMeiro'
" I •

Iónuir 'Santós da Cos'ta- "e' Elmit

lt!gár-:' �Para .

'o 'MattinelU rt;: 'vit6tia' .' 'Tniago Honório,
requeríá o.' primeiro.: lugar nà' prova'"� "0'0 ·alq.1s(a Antônio César Macha-

,fina' com,o Alqp �uz eni seg'ui1Çtb. ,. do,' ê:r!l â\lpla com .Le�nd:r:o Olivei-

E\ vencendo ti Al'çl6 tuzt'COrri o' R�a:"
,

ia,
,.

conseguiu desforrâ,r-'se: da der-
chue�o em segúnqo, 'o.' �àrtiI;lelU'

-,
,

.

ro'ta sof1;íd-a; 'no páreo, dé skiff, der-
veiÓ-;r'ii" perdei' ·fairi'h(Sm,.ri Vic�-Hde:'

'

rotàndópoi; uma diferê�çá 'de quà-
rallça do "Campeonato' na

o

s�� �íi--.' : ..
,

iro' h�rêqs� .

Çt '. duphi :riac}1uelina
tnêira etapa;; ,Logo., ,um,..pále6.�.é[qe " '; '.co.nstituida 'por Eduarclo Gomes de
decidiu,; as duas pfim�iras col()ca-' ,>' Azevedo Filho 'e Joe1" Tiilha;� ,Il,p

ç,õeS, .éti:r·â,mbas -enVOlvendo.; o Mar-'
'.'

'páreó de d,oilble-skiff" que se tUs.
tinelli 'contra "·s$us' . .doi� 'cb��miã.Os.' ':

...

:R�toU: 'a' següjr, arroJado :iJ.a class�
O Cômputo finaI.� '1° Riacàtielo�o: 58: . â;e.· juniÓrs: Nazário;' rethando. ào
pOlltosi 2° lugar, - Aldo 'Litz,';r7"pon-

' .
, ·lfídO. 'de 'Amaury R-os�' dll�goü em

t(3S ,e ,em,:JO MartinelU; 36.�
'.' ,.

.

.... ·último'.
. ..

Q\..\anto a 'oigánizaçâ;o qúe' s.e 'im� ,), I 'ó \;Uthnó pá:reo. do programa de

primiu
.

a /régatà 'pódk-se' <nzer I

que> :
..

o'. Ciéliu em' 'fà�or do Ri��hU:elo o tí

estava;; cem) por bento" cem., O pres.i-
.

t1).lo clà. reg'ata' e do Aldo Luz o se

dente em é�eréíc�o S�dy �erber es-'. 'gurid� �ugar, çom a vitória alcan
fo�a.ndQ�:;;e'<p�a; que

.

o 'êxito' '�a
"

': ç�d:ª peló segUndo p�l� 1 barco de

competição fôsse' totàl� 0, que' acoti:'
. ,

'ctiferençã �Ô.bre. o. primeiro, com o
teceu. Os prêrniO$ tôdoS;Jm\.\ito., ·stt· , Martinelli, desfalcadq, de' Saulo
ges.tivos foram ehtregu�s, lpgo após,' ,

'. Soares seu melho.r rem,.adot que foi

oad�;�R+.P?V��,.,\ :ecebendo:-os, ?s.'��n-·.
'.

substitl,lid,o pelo novato José Ro-

cé�,. ;;�> Trn;>Url� .4,e" :abhra.: das' bei'to Oleiniski, fechârndo a raia.
mão.s das 8:l.ltoridade$ prese:tites. Foi um g:çande páreo, primeiro pe-
Na T:r:.9?�':lp'a àrmada� l\�,ehega:çla d,ás la luta que travaram �a.rtinelli:'e
p.:rova,�r·�" '.0' ·pres.ide:hte 'licenciado, ,; }:.Jldü Luz pelo primeiro pôsto e de-
des, 'Ary Pereira Oli�eira, .�poi'�n- po.is �nt're Martinelli e Riachuelo
do-se numa bengala 'ap�!eceu pel� pelo seglin,do', O Aldo: Luz alinhóu

prip;l.eà:ra". vez' nUnia dlsputa ,depo�s com A,lvaro Elpo, til::noneiro; Nelson
do grave acidente que sofreu no· Chiriguini, Antônio Vilela, Martim
interil_?�.,d� �stado e que quase lhe Pro0schi1lann, Gilberto. Neves, Al-

pu�tº.u ," ':' a vida.. Deverá, segundo fredo Lino Quadros Filho, Manoel

tlOS ip,fOrqlQU reassU!l.1jr o pôsto. nà João Teixeira, César Carioni e Éd-
FJJ�G.·" •

,

.

san Altino Pereira. Esta guarnição
PAREO PQR PÁREO. A REGATA que, a. convite� da entidade gaúcha,
.

Por 'lUénOS d:e l!leio. ba,rao çle di- " çlorningo,. em Pôrto Alegre, dispu-
�r��wa�i'o. Martin(31!i foio v�rtcedor tará a Clássica "Fôlhá da Tarde",
0.0 p�eo,· iJ1á.ci�, em, p:uttíggws" a de �. �OO l1\�tros,

.

4 :re�ós ,co.m ti,!noQe�ro, derr,otfl.n.. Pela vitórifl, álcançada, o' Ria-
�o seu.' úm,ço." cotnpetidor, o Ria�

'

..chuelo. conqüistou a rica taça o.le.:.

chu�!Q".::,foi. um, bo�. pá,teo de es-
.

recida pelp 5°· Distrito Na;al que
trel!,nt.es., deçidido no {�nal� com o lhe en�rego.U logo após a competi-
I4Vetrne��o"

. '·&;ti@n;n�b. ".Jo.bel ção.

a,eoas 47··.··
ganharam" ,

na Loteria:
'

.. , .' .�

o ·:tes.�e .:nQ, 57,. ·:da' Loteríã :J];S��
.

.' 'Uva" apresentou 47' ganhadores qlV.�
" ,i\0ert0fWt,I\ -trezé

.

pontos. Uo, t�t.e'i()"
'.

c�bt'�ª"� cada apostador ·�m .. :J)r��\�
, de Cr$ 2aÚ.414,56. Dos 47 '<.premia�., '

4Q.5,( 16 'são da Guaii.abap�;' lir',(\e
São' 'Pé\\llQ" 6 do �st��Q , �.�. �\9l: 5

de ·GQA�s,. � :i de .Minas·:Gerà�s,'·'· ,1\�
ap,QStas para o leste '5.8 jtl ,es.tãoi seno,

, dQ �ac�tta$ e enc�rram'sê '580" feihi/
\ , : ;!,"

.

,',.

r! •..
�.

,GUbePÍ(i) Nab-as' . ,',

r - A.:federaçàn .q&l\clf�:'�·�·�tj,to
mobiUsi.J\!i) form-cil()u' ·demL�c\ç\':: ��o.

. .

'

, ,'. .'

Cons.elho. Nacional de,'? DeSPQrto,s,
.

' ·i. • ".' ';'"

dI? C),l,le, a t'ecente ,eleiçã6do:,pat11,f�"
,. ta EVânl.o, GaIvão. para a r?r�sítl�I);
çia' q,� Confederação'· B·F�.sh0�:r�:' ge
'Automobilismo fOi' Hegal, .

porq��
. . �, .;

. vár��s F�derações ,que -apohrnun, '0
.

VitQflO,SO; não posswam A;l�lás' <te'
f1+lW\On,{l:wentó

.

nem Est�tllt0S.,·' A'
,denúncia gaúcha. tem a:poio' do
Ce�rá '€i da Guanabara;' mas as po- I

tícias n�o, falam da' PO�\Qã.Q �e
santa: Ca.ta.rina,. que: e.stav;R pt�.,en-
t�,

;.

Citei o caso acim�, para ��:n::),(ms
e
trà.r que quando uma "En!ídaGle.

está realmente organiza.da, tem o

direitQ ele fiscalizar as outras f.i1ia,-
..

' . '\

&&$. •.. e, (} caso serve bem d(� ex?:p1;-

p.lo 'pare nós,. : pois. e:reoentemente
muito' se fa.lou em Ligas e. c]ub@s,

� 'se�' alVª"rás concediclo�; sem Est�
, tu,tos,' � outros em débJto, .tQélos

; cf;l,}ma;mente votando' e' aind�, por
- ·ctmª �e imPondo.' A l.e,i é uma' 56.

� os po,:tr1ens' é. que tenÜl.rh deBf�-l�
· ",9. se,u feitio � com rtmita O{.mvets�
enganam ós incautos e os que estão

· §�tf�teftos. com qualquer coisa.

. QqaIí\ pegar oEstatuto da :IrCf' e
, o·ler CQ{ll ca.hna,. verá como. muitª-.

'coIsa: nã,o.. foi cumprida e, ait:lâa.
'-ç.ã,Q o é, por parte de 'todos, num,a

Qrois�ã.Q ,imperdoável de w,uitós,
quetn,.nã,o cumpte nem lêis'fel�etâis\

· ne'Q'i do, CND netTI as próprias d�
· F�qet��.�().

.

•
.E!�t� hAvendo um receio . I1\\ttto

gl'��e- qe párte a parte, dos cltrbes.
e de :Pfesidtmte da FederaçãQ; ..uns

que. falam do homem e são seUs

.Wrnigàs, :·mas. t:l,ão tem '�p.eit.o" pS,
,ra formulàren':l denúnci8$, mas ·as

· �eÍn
.

por ai, e·, o Pres�dente
"

que
promete medidas urgentes pata
tum'primento da lei e não as toma
nuncà, em prejuí�o de pqtros que
as 'cumpretn e: cumprem 'obrig-a
çç>es e comprorhissos' asslunidos.
li .1)� v�dade q@ el� té:ql' '"Vbrit�···
de de· ({pop ordem· ria Cf\sa�; mas
quando há reláxamento' da' lei, sur,
ge· a anarquia e

.

já ,erâ tempo. do
Presidenté tennin�r' com tamanha
falta' de responsabilidade 'de, rnüi�

t()'$, poi� e:pq\lRf\to é bQm para
uns, toma uma mediclª a;rQittária
pará tun árbitro �xcelente, ho:h�stô,
�xemplat em atitudes, como o ê

Roldão ,Borja, en,co$:tÇ},ng(>·b �ipl
plesmente; porque' êsse não {9l. $,
Lages �:pit�t ..J.lIIla· partida, porq1J�

fpi sincero e. disse que não tinha

dinheiFo siquer para . as despêsas,
e aguardava seus vencimfmtos em

atraso, ,que já em. <ia cOnhecimenf;Q
d� toda a impren.ç_;a e .público. o
caso foi parar no Ttibunal, e no

.
Tribtmal também poderá 'ir parai"

'" o não compareci;mento. de Alvi:r
Renzi num jôgo de Jdinville e Da
vid Kapell aqui em. Flo.riÇln,ópolis,
pois pa,n� à Justiça Des:pp.rtiva c��,
berá . apreciar. todos os c�os, mas
que devem' sef indiciados, não'. há
qüvida: Não se po.qe t+.c;�r d� t4to
�mi�dade da lei,. �m jtJlgam�ntb ..

\ qúa:ndo a própria"- Hü $ �p.tidatie
não. vem sendo cümprida. J!:ssê
negócio de .dizer que ()� árbitros
i3�rão d�sPe:qsados., ��. 'r'cl)ja�e'm';�,
nãO .

é Um� nledt�á legftl, 'sirilPlés
ment� .porque mao ,pOSsuetn coh-.

, 1·· )

tratos. O contrato' mâio:r deles' f�.
com A Fe<ietação, com. seu �si.. ,

détlte e sui P3J.á-V�: cóin'o' fUteb�l'
q.e santa· Catâ'L'mà,..e "chiai"", é mi'"
t.U!-'al, paia, que� não, percEítre c)
que é qeV':\qo. pelo' tràbálho, pielo
q'qe dese�bo18ani etrl clespêSás. Eú
ácAo que 8,6 não "chifl.", mêsm9,
qttem . �stá com Ó pagam�Í\t,� efQ
Wl\.. iloj� f��m dóis mêses o:,�ê'{)S
á�bit� não teoebém Pagamento.
o Presidente? Nada· fala.

,

S�nta, Catarina já tem o seu carn-

, peão: Ó'Arnéríca, que' há anos' per-

�e�l.\ o tüWQ.,. chegando bem pró
ximo .

nas últimas temporadas.
Ante-ontem, conquítosu-o por ante
cipação, através, .da goleada que
deu no.. Avaí, perante o grosso de

sua torcida, em .ToinvUlel pelo. mar
cador de quatro, 'tfl:ntoS. a um, es

tando agora seis pontes a frente do

Ga;;ctàsl e com dois. compromissos .

�',sáldar,
.:,: N,�S demais jOgQs. da. rodada,
�'6spera e . Caxias empataram em

L x j, 'em' Críciúma: Palmeiras e

Pavsandú, em Blumenau não con

�egwram abrir o- escore: o Renaux

fói .rderrotado em seu campo pelo
juventus que estabeleceu 1, x O e

�rn ';rtÍ'barão emp�tara,m'Fe:r-roviário
� Ba;rrosó em dl'ís go.ls, Qq.a�to ao

jõgo/ J-Iercílio Lt{z,' ficou para hoje,
em� 'IUbarão.
'. � ..

. ,. ..

'I ",'

.', .

_

. 5° TíTULO :1)0 À,l\h!':RICA
.- A instituição 'da disputa' do ga-

1:,aid�o máximo
�

do' futebol de Santa

dat�:.rina só se tôtnou possível co.m
a' Xltlldação da L;iga' s.anta Oatarina

de·-j�esportos 'Terr.est�es (hoje Fe-

..d;'�tà:ção CatarÍIléns�.' de Futebo.l),
e.IIl"�t!)24. O certame teve súa pri
Íneir:a' disputa três at;los depois" em

f9�7;.::·.sendo \ seu :Primeiro vEmcedo.1'
o· Avaí que no ano seguinte veio a

ser t�mbém o seu prjmeiro bí-cam -

peão muitos anos depois veio a ol:!�
ter à conquista máxima, qual seja
o títUlo de tetra-campeão, consti

tuindo-se, com o feito, o mais vêzes

camp"eão de Santa. Catarina, secun
dado.pelo Figueirense, com seis tí
tulos e a glória de 'ter sido. o. pri
meiro clube a conquistÇl.r um tri

campeonato. O Caxias, de Joinville,
veio a ser o primeiro clube do inte,":
rior �o Estado. a ver seu glo.rioso

o �STA:DO, Flbl.'ü,nópolls, terça-feira, 7 de setembro de 1 71 -- p'tí�, 1

! .',

'"

nome na (tRlArla fie Hnnr'0" rio Fn

tebol Catasínense.: O .Amértca, de.
Jomville.. e o, W+tlL:rOPOi� ut \"/.l.101,x:"',
ma, são. os clubes do Intertor que

obtiveram maior número ele títulos

1963 _'I Não honve disputa
1964 � Olímpico (Blumenau) ..

196.� ---:-, Internacional (Lages)
.1966 - Perdigão (Videira)

,

1967 ..:_ Metropol (crÍci(\l.n�Ü
196.8 - Cornerciãrro- (Oviciúrnal �,
\,'

.

1969 -- Metropol (Crictúrna l
.1 970 �: Ferrovtárto (T1 \bal��) ,

1971 :_.Améríoa (Jo\J:wille)
Palmeiras, ele Blumenau: . �;l;:ttCi

lia Dias e Barro.so, de �taJai: 'são
três clubes bem antigos n�r .-d,isp\\ta,

. rnas que jamais �ons.e�\l.:\r�,teiá,
ia de venctda, embora à :Ót>�rh,Uii,.
dade tivesse: se. apre�entç't:<ft6 iallfij-
mas vêzes � "",. ".

.'\' -

CLASSIFICAC,..\O ;,
.

Após.' a 10�. rodada, a cl'asSi�i'ca-(.
ção elo Estadual passou li\- ser a,:' se
gui'fite:
1° lUgar, - Am�r\ca _ 6 p, p.:,.
2° lugar � C,axia.s, 12
3° lúgaF - Próspera, 14
'.4° 'lugar _ Juventus, 15 "'J

50 lugar _;_ Hercíli.o Lüz., 2(} i: ,.

.

6�') lugar - Avaí, FigUeireÍ'ls�r e

Paysa.t1dú" 22

,7° lugar' _ Internacional. 'H ,,'"
8° lugar - Palméiras, 25

9° lugar - Ba.rroso, 26

10° lugar -:;- Ferroviá:Qo'. 28

11° lugar - Carlos ReQa'l;"I{, 36 "��
PRóXIl\'IA RODAn.'\.

com cinco' cada um,

A título de curiosidade, vamos
.

.,

dar hoje a. relação dos campeonatos
disputados e seus vencedores:

1927 - Lvaí (Ploríanopohs)
1928 - Avaí (Florianópolta)
1929 � Caxias (Joinville I
1930 ___, 4V;:iJ (Flcríanópolis)
1931 _ Lauro Müller (Itaj,aí),
.1932 -. Fígueírence . (Floríanópolls) ,

1933 -'Não 'houve
.

disputa.
,

1934 _ Ol4Ae. Atlético Catarinense
(Floríanópolís) ,

1935 -'- Fígueírense (Flor:ianÓpol\s) .

.

1936 -' Fü�ue�rense' (Floháriópolis)
1937 �. Fig'ue'�rense (Floriânópolis)
1938 -,CIP (Itajaí)

"

1939 _' Figuei1;ense (Florianópolis),
, .1940 _(, rpLrariga J$ão Fra:ncisco.)

,

,

1941 _. figuetrens'e' '(Flor'ianópofis)
.

1942 _ :Av�i tFlori�hópolis)'
.

1943 _ Avaí (Flotianópólís)
• �. f.. ,. t', • '

' ..

1944 _ AVj?.Í (FlorianópoliS)
19�5 - AVa,í onq_r)a�qpOiS) .

1946 - ':Não houve. 'düúmta
.

1947 -' América .:(JolnviUe:) ,

19'18 _ 'Am'éricá (Jdin�il1e.)_,
o'

1949. �_ .oJÚnpico·,_(Biume�au)
,

.

1950 - Qaplos Ren�ux '(Brusqüe)
.1951 _ Ámérica (Joinville)
1952 - A,niérka (Joinville)
1953 - Carlos Renaux (Brusque)
1954 - Caxias (Joinville)
1955 _:_ Caxias (Jo.inville)'
1956 _ Operário (Joinville)
19{57 _ Hercílio Lltz (Tubarão-;
1958 -- Hercílio Luz (TubarfLo.)
1959 -- Paula [{amos (Florian6-

polis)
1960 - Metropol (Cliciúma)
1961 - Metro.pol (ÇF'iciúrnf-i)
1962 -- Metropol (Criciúma)

','

Domingo �erá efetuada �, 11 t.\ ;'ro,
dada, ef(>tuà�do-se \ o.S . seguintes

-

jogos:
Em Tubarão

,x Hercílio Luz
Plo\ueiren'se,

,

b
. '(''''''

Nesta Capita� - ÁVf�í x I:nte1i�a·
cional

'

'Em Jo.inville - Caxias *: P�l�ei-
.

':,. '.

raso

Em Itaj aí - Ba.rroso x Paysà,:pdÚ
Em TUQarão Ferro.Viááo

x' .Juventus

Ern BrUSqllP
.x 'Próspera, '

Ca:f'1os .Ren�ux

Aval e Figuei,rense
;

jogam hoje CO,ID
portões abertos pelD"'Dia' da" Pâfrià:.

'Como parte das comemorações
da Semana da Pátria, os times do

4vaí. e Figueirense, rivais desde

que se encontraI'q:'(ll pela primeira
vez há quase cinquenta anos, en

frentam�se na tarde de hoje,' amis�
tosamente, tendo- por lo.cal o está-

.

dia Ado.lfo Konue!' que franqueará '

as suas dependências ao público.
Trata-se de um ptélio ao gôsto

do púbHco, pois rivalidade é riva

lidade, 'com o.S torcedores' dos dois

.

clü!:'j-Cs não querendo admitir der

rota, Lutarão avaiano.s e figueireh-

. ,

ses procurando a vitória., .mas, so-

bretudo, objetivando levar o j6go
até o final sem os inéoveniente's

"
,.

incidentes, �

..

empanaclores; mu�ta's
vêzes, do brilho de espetácu.lo, �s
pera-se uma.' das, mais empolgantes
e renhidas pelej as do ano,

.
\

GESTETNER DUPLICADORES LTDA" estabelecidá &, ,Rua:.)!'igu�ira de' Melo,
n, 442 - Rio de Janeiro - GB. Subs.iQi�Tia da Gest�thei' Lj.niiteld Inglaterra tem a

satisfação de coni.unicar a todos os' seus 'cli�ntes ._ R�p�rtições _ tJ�ivers.idacie ,-
Colégios - ComérciO e Indústrià, que nomeou distribuidot� éxbl:úsiva no Estado d'e . "

Santa Catarina, para a venda de seus produtos á firma:';: ,

Ao fazê,lo, esta certa de que assim bem atenderão a'Üs, clientes dêste. Estado, vez

qúe, a citada firma apresenta condições de oferecer completa 'e '.imediatá assist.ência
técni.ca bem como, tôda linha dos ligítimos produt.os, peças e acessórios, GESTETNgR.

Agradecem desde já as atenções que forem' clisnensad'a's ao. nosso disttibuidOl�:
. Rua: ATaújo Figueiredo. n, 9

o

Fones 3980 - 471'7

Flo.rif.lnó,�).oli'\ _' ·se
' .

'"

, .�
,�������������� ��"ii!!"�,��,�iiiii�,�iii,.. íiii__•__�",,!,,*Iiiii','iii'iiiii.'iiiiiiiii� ...iiri..iíiiiiii_.·..' _iiiiiiiilllE-.i-;í,_=...__........l ;;;.;;;;;.;;;_;;,j,=;;;;;;:�::.::;-===�,Iria

" '.

\

DUPLICADORES LTDA.
.

. � ".:.....

.,1 ...

, ,

,

CAMILLI ,'.LINlrADA'
, ..... "

,

.; x',., .1

•

. t

.'."

e
. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTLDO, Florianópolis) terça-teíra, 7 de eternbro ele 19n - páa. 11

', .. ,i������������'1
IMOSC - .IMOBILIÁ'RIA SANTA

CATARINA LTDA�
�ua B�rnardino VQ'i.t 29, - 1'1/Ccni. 2 ...... fone 6370

,
,'. EstAito -, ,CREei 'i2�

"

," '-. ;'1' 'E 'N D 12-· S li!

", ,', Lindo
: terreno 4e; esquina, rua Juca do Loide,

, \�1tl' 260 m2. Facilitado." ",

" ,

Fabuln�o: terreno, plano e .CJeeo" excepcíonàl ponto
cQ.me-rclal" 3,6 X 4(}, ":R;ua li'úleio A.ducci, facilitado.
','

'

Resid�ncia" de, alvenaria�' . NOVINIM, es.quil'la� 3

EdU�l:\ção, �
com 3.� d()hnitó:tios,�'. demais, dependênc.ias"

rua Clem6"nte Revere, f;;tdli�do. ,

.

. ,Resid�nt�" d� .alvenáría,· NOVINHO, esquina, 3

'por�it6rios, TRINDAD'E, facilitado.
, Maravilhosa chácara, próximo UFSC, TRINDA·

DE, 'c_om ncoee m�, r�c;idência' alvenaria tipo Ç'Olo
nial, jardins; 25�OOO pés de; eucaliptos, -facilitados.

'Temos lindos terrenos .residenciais, casas de alve
"

naria e de madeira nos
'

melhores, locais, áreas para

indústrias ,e loteartlerito.s, .permuta, construções fi
nanciadas, etc, .

" '.'

A JMOSC. vende seu imóvel pelo melhor preço,
, administra com, assistêneia jurídica. Equipe de corre-

"

Jj\ tores hábeis e saUdtOs.
• "<:�S,h;d,ulS��!ll .:s���n1rrt In JllIÍl tl)m' �m hh hhh�lhJ!l

. �:. ..U "(" L.:,;��t�� � �
, ,','

: "
.

"

<,_ :':', 'EDITAL"CO.lnllJwjtolllI8RTOS DE
,:',,�BtQ"AU,', I '

,

',' ,
.... ,

.', ,�;: • .,

TEL :

, ,_II,AI�I"O., .

, De acô'rdo com' 'à dêUberaç�f)!, tpmada em reunIão, da

DiretoLÍl'l. C(}nseih�' FÍse;U' é liép,tese'ntante do Ministério
,da 'f.azenda, *a1i:i��c �in: u' dê) C,orrente mês" a Gompa

phia MelhQramentQs
<

d� Rliunenau - Grande PloteI BIu-.

m,enau -, . �l(). presen:t�:, editai. cQnvida ,é convoca os Srs.

rOSSm:ÓO�F.A.� :Q:E, AÇ�ES -NOM.INATIVAS OU AO POU,

fADOR " da CAmp,â:t1�, s,upr� citadat e' comparecerem rou

.udos ,das respectivas '.Ações, n9S. Çtependênci�s do- 'Grande

. flotel Blu�ené!u: ,Salãó' ,dê;,':M�Fm{)te, q,e' .2â.· à 6a. no: ho
���o de '\4,00 às 17))oJ1Qrâ.�, a parttr de 3() :do �orrente
mês, para que se PIWéaa:�" $ub$tit.uição e regularização,
�trayés d� enlissãO',:qe ,��a.�., �çõ�.;'., .

,

A Dir.to.ri4Í dó Gr4.nd.' Hotel' Bh,.,ienau,

.'
'.

\' .

.

'_ ','

OPORTUHIDAD:E
.

Vende-se 2 'lbt,es '�Ónti��o�,:' .prontos para constru�
à vista Cr$ 10.000,00 ou em" condicÕe.s, vêr e 'tratar com
a Sra. Süeli Ulz.: da: Is.iJvâ a.· ni� ,':l>r'of��S'or, João: Tolentino,
I�aralel� à AlmitalJ�te; C�,rne:i.ro�., Agronômica.

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

.

,'.'

EDITAL, D'E:',:TOMADA DE PBECOS'
, '*

�.. .'

'\ •
...)

R� 008/71.
... ' ... " I'

• )

'/' ,,' "Ue ordem do sr..' Comandante Getru. torno Pllblico
;�, • I ,'" � ...,'�. . ",' .' -

I,. : .

.

,-":",
.

':
�

I

,,';
,

gti�, esta, Políc.ia Militar, fará, réalizar em spu Quartel Ge-
';�: ,; �eta, à Rua Visconde de'Our�'Prêto,' n.JI01, ne�ta Capital"

M. '., \., •
•

•

"

,

(Ü� '27 de setembro de 1971; }lS 15,00 Q.<JI'as, a Tomada de

'Pre,ços em ePígt��,,' para a� aq'uis�ção,'d.e. -Gêneros Alimen·
t'íciOQ e ,'A.rtig�'l" COrtel�to.'?

"

"',
.

,

"
,

,

Os' intere�ados' pOderão' obt-er '.'

maiores informações,
·instruções, e�peCifiç�ções'i 'e' 'o'-!tros el�entos necesS,árioS
�o, perfeito conhec�nt� do.obJeto da presente licitação,
junto à 4a. Seção' do' EStado;' ,Màior dá Polícia Militar.

Qu'artel General·' e�' r?:u�nópolis, 02 de agQsto
.de 1971. � '..

Wal�r de Sou. --':'1'1dàLÇh, c;Jo ,S I'S
", -.

/ ..

.' :'.'

,,:; ,
"

� .' "
'O""

V�n�e-� urna. b� .ta$a COITl f;'ente "para � rua Bocaiu

va" 10.5, e terrei\o co�: fi�'�rul; para Â:v; Beira Mar' Nort�.
Preço

.

Cr$ 70;000,00, éÓm,. parte' finilnciada.' Ver e tratar
4i�riamen�, DO. m�s� ;��e�çQ�:·.'

.' .

.
',' .

,
� ,.

DRA. lIELEIim!ZEB .

P1ULIPPI
.. ..' ','

.. (.
-

"

, ,

':.; )'i'

CUM �,' SC:'1()5�:�' ',&T .. ,250342198
, ,

�

I"
/, •

•
'

.!

,OBSTETRIC,IA ".
,e;':,�,GIRECOLOGIA

. ',;, .

1 .

t,

,Prevenção do CAD�r Ginecológico
Citologia Hormo.nal

.

.

Colpo!'lcopiB
Esterilidade.
Parto Programado·

. Especialização po HO$plt&1 QaS:Cllnlcas de São Paulo
Santa'OU. ··da 1n���6rd1a de·�o Paul�

. Mate�a,d'_�}1l\ � Universidade Fe
dera} "do ruo de-· .Janeiro·

. , '
'

Con$ultórto: ,Edifício, Apl�b
Rua do!'l llhéus n. 8 -- 129 andar, sala 125.

,

De 28. à 6a. feir". '.

" Atende: nas �6.00 .. , 20,90 �Qt...
, ,

,.

I
I

,
.

vtHDEJSE LUCJlA
'

Nova cOm mo.Úlr de • fH .:._ Medi�o 4..58 cm. de

\ ,comVtrimento. V�:r e tra1;ar cam sr. Mautf�o' D�lfinp T
,

rtJa CeI. Américo, 23 - Barrejros.
• ...

i i

l

OPORTUNIDADE
\ Vende-se um DKW 'modêlo Seda�, ano 65, todo equ�
pado, estado de nôvo1 particulél,r - 5.400,00' ou aceita-se

ne�óei() por outr;1 da mesma marc�, arto anterior.
. Trat� à R. Santos S�raiv�, 553', fun. - Estreito, ou

,em Campin�'l Ílo' Pôsto Jpir�ngª.
'

.

',DOCUMENTOS EXTRAVlDOS
.

.

Foram, extraviados os docume�tos de um c�nhãó
Alfa. Romeo, ,ano. 1961 - motor n. 1&10511840, placa
AW-Q149, d� propriedade do s'r. 1�8$ BanglolQ.

.

NECESSITA DE:

CHEFE DE. VENDAS
REQtJISrros: Bom. nível cultural

Cornprovadc sucesso

vendas

.
'

Capacidade de liderança
, OFERECEMOS: Excelente ambiente de

,
II

anteríor em.

trabalho
Salário compensador

, :

.: : Assístêncía médica
: !\':PHESENTAR-SE à Rua: Ferminio Costa, 79

.

�II,
Fone 6540 - Capoeiras .: Estreito
Florianópo li�.

1
�-

.�-.. , .;_, J

DOCUMENTQ'S' EXTRA,VIADOS
Foram extraviados os documentos de uma Camioneta

Ford F-350 - placa AW-0262 - motor n. F35AA9SBX23144
- classís n. idem motor, de propriedade do sr. Nilton
Rui Scheidt.

I,
VIAJANTE PROP'AG1HDIST',
Firma de âmbito nacional necessita de elemento ativo

e ambicioso para exercer as funções de viajante propa.'

ga'ndistêt..Oferecemos tôcÍa garantia trabalhista, veiculo' e
'<Trdenado de Cr$ ,1.200,00, aproximadamente.

Os interessados deverão se apresentar a 'Rua José
Cândido da Silva, 657 - Estreito.
���----------------------�--------,----_---I

c O N·T A D O R
Preeisp-se

.

de um Contador com longa experiência.
Ordenado de Cr$ 1.500,00 a Cr$ 2.000,00.

'

Entrevistas: Galeria Comasa _' 100 andar - Sala 105.
Horário:' Diàrianiente das 13,00 às 111)00 horas.

-: -

JUIZO DE DIREITO DA SEC'UNDA
VARA CIVEL, DA CAPITAL

Edital de citação com o prazo de Irinla

(30) dias
o Doutór RIO SILVA, Juiz de Direito da 2a.' Vara

Cível da Comarca de Florianópolis, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei.

FAZ; SABER aos que o presente edital virem ou dêle

cQnhectmento tiverem que, por parte de HEITOR FRAN

CISqO .
DO LIVRAMENTO STEINER, foi requerido em

Ação de Usucapião, uma área de tel"1'a com 1.168,32 m2.

Frente para a rua José Maria da Luz, numa extensão, de

l? mts. Lipha de fundos, constituída de dois lances, me

dindo. o :pr�meiro a partir da lateral direita, de quem do

terreno o�ha para a rua 2,00 mts. e o segundo la.nce for

mado por uma !jnna ipclinada até a lateral esquerda, com

35,00 mts., extremando com terrenos de Marinha ocupa
dos pelos outo:rgantes; .lateral direita de quem do terreno

olha para a rua mede 83,00 mts. e confrontà· 'corri proprie
dade do. outorgante; Lateral esquerda é forinada por uma'

.

linha quebrada em três lances, medindo o primeh·o, a par
tir da frente, 41,94 mts.; segundo lance que tem sua dire-

.

ç;ão voltada para forél., alargando o terreno, mede 7,46 mts.;
terceiro e último lance que vai até a linha de fundos, me
de 11,55' rnts., extremando todos os lances, com proprie
dade do autorgante. E, para que �hegue ao conhecimento
de toqos'mafldou expedir o presenta edital que, será afixado
no local de costume e publicado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Florianópolis, Estado de Santa

Catadna, aos trinta e um dia� do mês de agôsto do aTI!) 0e
mil novecentos e setenta e um. Eu, Jair Borba, Escrlvão o

�ubscrevo Rid Silva '_ Juiz de DjreUo.

'RANSPORTES COLETIVOS
A EMPR'ÊSA> DE INTEGRAÇ'ÃO

CATARINENSE
f'jNIBUS com PARTIDAS DIÁRIAS DE FLOR!AN6POllS
PARA : PôRTO UNIÃO, passando por Balneário de

Camboriú � Itajaí - Piçarras, - Barra V€lha
_; JOINVILLE - Vila Dona Francisca - Campo
Alegre -. São Bento do Sul - Rio'Negrinho -
Mafra - Canoinhas e PORTO UNIÃO

�s 19,30 horas '.
com CONEXõES imedi.atas para PALMAS
CLEVELANDIA - PATO BRANCO - FRAN·
CISCO BELTRÃO e, CAÇADOR. .

,

P�-\BA : SÃO MIGUEL DO OESTE, passando por Bal'
neário de Camboriú - Itajaí - BLUMÊNAU �

Rio do Sul - Pouso Redondo - Curitibanos -

Campos Novos - JOAÇABA _' X�nxerê -

Xaxim - CHAPECó - São Carlos - PalmitO!
- MOlldai e SÃO MIGUEL DO OESTE
às 19,00 'horas ..

PARA : LAGES passando por São José - Palhoça
Santo Amaro - Alfredo Wagner - 130m Retiro
- Bocaina do Sul e lAGES
às 5,00'� 13,00 e 21,00 hora�.

PARA : ANlTAPOIJIS" e. SAN'TA ROSA DE, I.T.MA, p8S·
s�nl�' por São José ....,. Palho{;a - Santo Amaro
....... 'R.ilcho Queimado A ANlTÁPOLIS

�. 15,30 horas, menos aos domingos.
DESPACHOS DE ENCOMENDAS PARA : Todo o Estadf

CAT,ARINENSE _' Marcelino Ramos _,;. Gaurarnt
� Viadutos'�'

'

Erechim e Irai, no. E&,tado do Rit·
Gtande do Sul; - Todo o. STIDOESTE PARA
NAENSE . CURITIBA �. SÃO PAULO.

ONmUS PARA :. \! lAGENS ESPECIAIS E EXCURSOES.
VENDAS' e INFORMAÇõES:' Em nossa Agência Rodoviãria

a
. Av . Herefli<1 Luz

TELEFONE 3727,
) ,

R E P, R E S E N T A N t E

Representações H. linhares,
Ru'a Cons. MafkJ,21 - Fone: 4458
Florianópolis � Santa, Catar,ina

EMPRÊ'SA SlHTO
G,OAIDA

Partidas dt FLORlAl'iÕPOLIS para:

POnTO ALEGRE - Caero leito às 21 horas;
04,30 - 07,00 - Ci8,30 - 12,00 - 18,00 ....;.

\ .

19',30 e 21�OO. horas,
IMBITUBA _ às 06,30 -:-- �7,OO - 10,[10 - 14,00 - 17,00

'e 18,00 hora•.
LAGUNA - às 04,30 - �l30 _' 10,00 __._ 12,00- - ],4,00'

_ 17,00 18,00 '_- 19,30' e 21,00 horas,
'

TUBARAO - às 04,30.- 8'7,00 - 08,30 - 10,00 - 12,00.
- 13,00 - 14,30 - 17,30 - 18,00 - .19,30
21,00 _ e. 24,00 horas.

CRICIDMA - às 04,30 _. 0,7,00 - 08,30 - 12,0{} - 14,30
, .

_. 18,00 _' 19,30 � ,21,00 e 24,00 horas.

A'Í?ARANGUA -'às 04,30 - 07,00 - 08,30 - 12,00 -
.

13,0.0, - '19,3Q: e 21,00 horas.'

�:JN:13,R�O - 04,30 _.. 07,00 _ 08,30 - 12,Oa. -, 18,00 -

19,30 e, 21,00 horas.

ANJO

I
"'!I"'E±rnQ

:

, ,. ' ,

,'A t
l,nlfllNISTRADORl SE· CORBETO�

. I r •

_

'

" RA DE NEGOCIOS '

COMERCIO' 'E ��R lESEM!leÕES
.

�

'" I�TDlê
I",. "

. R.u� F�Hpe Sehmidt� 51 -,- Galeria Jaqueline'-.
, , ,...' L()i�, 7 -. Fone 3689
VENDAS.

. ,1 Terre,nQ no Jardim AtlânticC}, com 324'm2.,
.

----�----��--,\ . .'
I '.

'. 'l Ap�rtarnentQ. no, Edifício Itaguaçu -. Pr� ia, do

Meio, com 2 ,.quartos �, living ,- cozinha -. banheiro
-. área 4e serviço andar térreo - sem garagem.

TOTALMENTE FINANCIADO.

RODOVIÁRIA· EXPRESSO
I. • � •

'
•

'BRUSflUENSE S., A.
Partidas '�e FLORIANÓPOLIS para:

'BLUMÉNAU _< Direto às 15;00 e 17,30 horas.
,

Via Tijücas.,·· Pôrto 'Belo, Itapema, Cambonú
!

e"Ytajaí,' às 07,30 ._' 10,00 - 11,3(},- 13,00 e

18,00
.

horas. '
.

, , '

'I

BRUSQUE '_' Via Tijucás,' Cahelinha, São João Batista e,

Nova 'Trento, às' 07,OO'- 13,00 e 18,00 hOl'as,
... ,. �

..
. �) �.

'SINDICATO DOS TRABALH'ADORES
NA INDÚSTRIA ·DE' r'IAçAO 'E 'TECE

LlGEII DE' FL'O,111HÓPOI�IS. . ,

'. EDITAL DE 'CONV'OCA,CiO
,

. "
' '.' .;:.:

IPeLo -presente 'edital �e ,convocação, ficam \�nvo'Cados
todos os associados dêste Sindicato e não. ,associad9s, ,para
a. ��sEtml,>léia geral �xt�aord��ria, que se ,fará �eali�ar no:
próximo. dia de.z (lO), em sua sede social sita ,à ,rua Tenente

Silveira,: 7.6, nesta Capital, em Flo�ianópoljs" em .prjmeira
convoca�ã.o, às 17,00- horas, com dois têrços da categorifl,
presente � não.. havendo .nÚmero legal, se fará uma lV).ra.

. após, ils .18,00 horas, que funcionatá com qualquer número.
,de assosjados presentes, para deliberarem sôbre a seguinte,

. ORDEM DO DIA.
, Pedido de. aumento salarial da categoria.
Fpol�.; 06 de set:embro ·de 1971.

Pe.dro· Ube.u dia Silva - Presidente.

I ,
.

..

'

CASA. -- VEN�E.SE "

ót�ma c'asa à rua'Vitor Konder, 15, esquina. Alves de

Brito. Tratar na mesma ou' telefone 4780.
--------_____,...._'---

ALUGA,H-SE
Apartamento' e depósito, locallzados à rua Padre Ro

ma, 48. Tratar Padre Ro.ma, ,54.

'MARMITAS
Se você quiser fazer uma boa refeição gostosa vá até

. \

a rua Conselheiro Mafra, 131 'e encomende a sua marmita.

Aceita-se t�mbém encomendas de salgadinhos,.

AGRADECIMENTO '.
....

Neide Cassia Sirydakis, Patricia Sirydakis, esposa, e

filha, Aracy Pereira e filha, José Machado. da Silva, Esposa
e' filhos, ainda, pr�fundamente consternados com o trágico.

,

acidente que ro.ubou ,a vida' de seu inesquecível esposo,

pai, filha� irmão, cunhado, genro 'e tio
JAIRO 'ARISTU�ES SIRYDAIKIS

agradecem a toqos quantos os confortaram· em tão dolo'·
rosa hora e, convidam parentes e amigos para a missa de
79 dia,. que na intenção. de sua alma, mandarão celebrar
na Catedral .do. Eispado� na cidade de Joinville' - Estado
de Santa Catarina, na Próxima quarta-feira, dia 8 do
cor.rente, às 19,00 horas.
----------�------ ------.--------,---------------,)

ALUGA-SE CASA
À rua Antenor Morais, 251 (Bom Abrigo) com 3 quar

tos, sála, banheiro, dependência de empregada - gárage.
Preço Cr$ 600,00. Tratar pelo fone 3342.

IRI AL DE JUSTiça
,

,

,
'

I •
• •

A �eit�1ida Câmara Chd:i do, Tribunal ,d� Jl1."Jti�a ,�o
Estado de Santa Catarina, em sessão ..ot'dlt1ár�, d�, ��
feira, dia,:) de seremnro de. 1971, 'jtÚgdÚ:� �gui.niM
processos:

1) Apelação de Desquite Íl.' 3.592 de flod�Mll�
apte . ,() dr. Juiz de Direito' da Vara de F�ilia� �ã�
e Sucessões; "ex.,qffjci()" 'e', apdos . Hélio Rnroiúr: dê

, ,':.... .' 'f ! :. ".�j )5WI
Almeida e Suely Marlene�Maul'O de Alraeida, .; ;l>'",�"l

Relator: D-e� . ÇEll,QUEIRA clmRA,�' ;

c

i I r,�:�
.

Decisão: ,Por votação unânime, conhecer' do 'recurso,
papa confirmar a sentença; Custas pelos. apelados,

"

Aéótdãd assinado na sessão.
'

,.'
"

':, ,

'

i.

-Ó: , 2) Apelaçã'o" Gível ,ri': 7':631 ;de Lag�s;:, a�e.,· �r�ço
'. .' .�. " .

.

: ' ,

.

' ,
l'

...

Paes Brinco e-.apdc.: ·Arisfo.rides' R.��Nultes� i"� ',:', �'''-'''''
,'.!, I 1'- , '

.;' "

1 •

.'

,

"Rélàtor: ··Des.'- C.ERQUEIRA CINTRA. i:

'

:',
:

" 'n�eisã,ô: :. :P�r votação unânime,
..

;coJlvêrt�r: Q "l�la:.
, .' mento'. �m diligênCia" a -fim. de ser junfuoo\ odl\S�entf)

.

dê tnana�to':otÍtorgado:·p�lb "assistído:' C�s:ta;s �. fina��'"
, "'Ac?rdão',àss�nadQ: :n� ses'sãt>. »

�

."

:,

.

',"J
... 3) ApelaçãQ" Cível" n. a'.023 de

-

Tubarão, ··ap�s. ,"'bao
-;

Pedro' Man.o"el e sua >�ulher e \ àpd�s.·;" '4tigti;stó ;BtlSs�; e
,

st!� �mu�her,':', "',.,,'." ... ,"",�: ":-,' :,",. '. ':':,':'3,
" , Relator: 'Des. CERQUEIRA 'c:INT1tA:" ',' .''- ;'.' ;,�; .":;,:,,,

" -necisã-o:; �or votação unânime, >ctm:vert,er Ot:jiUlia�
'm'eI1to 'éni.�'diÚ'g"ê�ciai 3' -fimvde 'ser, junt:add 'Ô� i'iiSf�IrtQ

,

de ,'�in�ri'cl�t,h do) procurador' dos apébmtêsf Cust�s·,:n�fihal_.
.

' Ac6rdãb �assinadb"na ,sessão.. . .'_ ,,: ; ",,':
"c,

,"'::','":!"""
;4) ,Apela�ã6 CíVél�. 8:024' 'ele 'Sã'o" Jda:qui�<$;jÍte-9.

, • \
�

r ,"
' '. • '. , •

,'" • ....t .' ,

,

'OswM_dri: 'thádd 'Yiéira :��.� outr@s,'e . ap'dó's;;..,;:At;istídes�Hu'gén
SCl:ÍÜçptin)f"'e: $_uk '-m·��lher .. ':;. , c;; ',.� '",," ': ,'t"':":'
.;

•

... lo' �. '. " -:, '_, ,
•

.� • -

,

•
• •• ;

•

" .,',. �
" �\. .�. ...

•
,�. "

'

, .'" RclÀjdr: ',D�s;, 'CER·QUEIRA 'CINTR:A:< .. ,,: ,! ':', �' :'
..

'��.
í

, De�i��i·p(b,vQt:ação 'unânim�,; ,cP;nl:ídcer�:dâ ,ápebFçã'�.
'd�1' ritoviil.'i(lnfo; pará: (Jlie ,�, custas: se'játlr, 'Pttga;g e:m�,'pf.()'
PQi·ç�o.'

"

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

"

; ,', :,>:
.

.',5) �péiaC�Q Clvel'n�" 8.056::de :Pa:linitos.;, a,pt�;,,'Joo�
Sange11i t'e- 'apda. Reunidás' SIA: .. Transpo.rtes :CÓleti��..

: • ,'. � I. ;J

• •

�' • ;) • �'I � \ ,

RelaJor:· Des. CERQUEIRA, CINTRA, i' '

�," >

.. IJecisã�;' _Por votação .·unânime, ';" co'nhecer, 'da "a��a�ã�•

para "qUe,' se n.,egue'provimento .. ;Custas' ;Pelo ·ap.éla)t{�. "

,

, 6J. Apelàção' Cível n .• 8.071' de JdtnViUê, a:pte. ::"'iJtàsitW,
Com-panhia 'de Seguros: Gernis' ,e apda\' ,Mnazilda: d�· 'Sõà'iã
Paradela ;

"

'. '
.

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

.'

.. ,' ,,v:,
" �

Relator: .

Des, CERQTJÉm:AJ C:rN:T.RA',,' '

,

.. '

",',
Deds.ã:o: . Por-· vo�at;ãQ :unânime;' conhecer: d'a :Ja�lac;ió.;

se' 'dê' 'prnvhnerUo•.. PU17R' ijl1lga'é 'JmpYó.CBdente: 'a· 'à�â'�.'
Custas 'pelá ap�lada. "

.. ", ",' , "

" , " , '�:'�'"
<

•

"

, , .:. .. ,:
. �

,. ,

.

' '

)." , '. _..... � ,I ...

,_
I

.., ,.1 •

..�.
",

.Denartamenlô' ,:Celifral de ,,-;'Cunlllràs':: ,",'
o

.�.:, • •

• � • • 'f" '�. I'

,'. Tem:ada de;'P'reeD's'H�:,71]048!":,':, '

, '.' •

. \ fÊ•• ... !" • �

,A ,V;,j' S' p'
'

.'

, 'O· Depadamento Ge,ntral' de C�J'l.lpras: ,tor�á· .. pu�iico;"
p�,ia., conhecimento dos' intere�Sàdos, ,qHe, rep�ber� P���$;""
tas de firm� habilitadas- ,.preliininarmen,te,;' nm �t'êrri1oo do
Decréto OE' _.

.

15-12-68 ,-' 8.755, até fig Ühhà�ás, de)�dja:
,

27 'd.�: setembro de 1971; ,pàra ,o forheci�le�:to \'qe:;fipoQt\
�a:cas de' farinl\a de ttigo" destinado ao, �ospital '�Col�i\ia.·,
Sant'ana;" ,

. ,e
..

, �,' <,', 1,',' ""

.

'O Editfllencontra�sê afixadà ?a sede do' Departa���to.'
'Central de Compras, ,à, Praçã Lauro Müller '\'l. :,2; 'Flaria-"
nópolis/ onde s,erão prestados' 01; esclatecim�ntos rt�é'��ã�·'1

. rios e fornecidas' cópias de Edital.
'.

é < ,"'"O""

Flo,rianópoÍis, 08' de setembro dé U)71.· ,

" .. ,

João Jorgê' de: Lima _: Difetot Geral. \ ,o,'
, �:,:" ';:.:1\;.

\ • .' '�" ,', ,,,'.. t 't",
:, ,

-, �

AUTO VI_ÇAO .. CATARIH_·:·;::".
,. ,', ;

.'

"

.'
. partidas, (te FLORIANóPOLIS para:' ;'"�;,,.,",:

BLl[MENAU - DIreto' às 00;00'- 12,,00 e is ho�,,':;, ,II) c"
.

Via Tiju�as,.; Itapema, Carbboriú e_ :'I�;a:t,:' ,b., r
0&,00 ,..;_ 08,30 ---- 15,3(}, - 16,36 _.:.. 17",(i)",-,:

. lá,30 � 2,{);,OO e' 21,00. '" l' ,i

JOINVILLÉ ...... Direto às '19,30 horas. , ,: ,,', .. \ li

Via Tijucas, Ca�boriú"·e Itajai, c às ,05';00, __ '

()�,30 -c(}7,OO - 09,OO·--'! 1100 ,-;13• ..i...
'. ',' " .' - :..

.
13,3Q - 14,30 -..' l6;30, e' 17,00•. " . ,�', ';':,1 :,1 ,�(

CURITIBA ..;_. Às 05,00 - 07,00 _: 1l,Ori � 13,úo.'ê '17',.' ..
,

.

. bQra�. .

.

.',' " ", �� ", : :..:':, �� i��

�ARAGUA :. Via Corupâ, São Bento, Rio Negri��O".'-"
•

,'oMafrà, àS" 'Q6',OO e 1� 16,30 horas. < ..

�" .,,.�,

SÃO FRANCISCO - . .rus19,30 hor�. '<" ,.:.:".,.. .:;,,)

DR IOBERTO
. rcORf:IRA.. &MO_. ,,'

.

DOE�ÇA$ 'DA PELe
- ...ü Unhu - .1)0 Çouro Ca.beludu Mlco.�· ! �

uer_'., - .. Tratamento 4. A(:De Pel� Nev_.. CarhlJl�' >i' <':;
'Peellllt

.

.� .

D'F,t ILAÇA0
Eu-'Es,"�o do H9,SpiW da� CUme.i, da U�vemda'ú•.. "li

de São PaulQ.. .

'

"'. "
, "" ,�,

, I
'

CONSULT�S: DillÜ.Dlente, I p�, d$s U llotU""' '."':'
CONSULT6RIo: R. .fer�nimo C()elhó,' 325 .- EdUl� ,

JQ.lieta - 2f? andar - �ala 205,� Fone 4438:
"

-
.

, DoeU_ERTOS EXTRAVIADOS ..

'

•

FOl'am extraviados os documentos. de. Ford. Co��l;' '.
1969, motor n. 005597, dê propriedade, do ,sr. Edson Scheidt. • "'"

.�.

Minisl,ério do IllIe,rio.. ." i' ':: ,:',�

DEPUTJ\MEHTo IACIO'MAL' 'DI,-:,q",
OBRAS ,Dt· SAIONE'ITO' .� ..

Esfado de Santa Calarina .

Secretaria dos Transporle$ e Obras EDITAL DE C�N����é�eIA N. 0/71
,

D I I 3 E d d R.J '

. (VENDA DE VIATURAS) .. ",
- ,--'"

'ep'ar ,a.eu ., ue sim as e ouBgem I, O P.resid�nte dfl" éo�ssa� de :Gon�Ç)frêttcia ,de\>:�M
A V I S' () çós 'é,Obras-cCSO., do DepsTtàtlÍento' NàCio�, d�:'6h:�, dê

O :Departamento de E.-;tradas de Rodagem de Santa Sane�met1to-DNOS, tbrrta público, que ,às"}:5 horaS,:d�,:,dfu
Catarina '(DERSC), 'co.munica aos interessados., que se' acha H!) d.e otI,tubro ·d� 1971:, na, sede dô' 149 D1.stritô-"F,édetal
aberta a Tomada de Preços - 'Edital n. 18/71, para exe- de Obras de Saneamento' -� 149 DFOS, sito à Rua �jijdio
cução de. uma' 'ponte em concreto armadô sôbre o Ri,o Viana, ,n. 100, FIor�ánÓpoliS,: Estádo de 'Sânta, Catmina,
Encano, na estrada SC-23 trêcho Blumenau --, Indáial, ' fará realizar :�n1a concórrên�ia' para àlienaição- �v'enda) "dé
com prazo de entrega das propostas até às 16 horas do diversas viàtutas ti.'iàda..�. ' ,

'

" -

. ': j

dia 22 de setembro de 1971.
',.

Os' i:h��âdos ,podet�o obt�! o' Edi�á;l nümero�/'1 <

Cópia do Edit� ,e maiores esclarecimentos serão e "tôdas às informàções' ne,cessãriaS, .:na" sêd:e aQ :t49 DFOS
obtidós na Sede do DERSC., no ,79 andar do Edifício, das.' , ,(e�derêço 'acima) 'ou nà .s�d� do. 'DN()S; à�'A:v�iUda' :Piê�i-

.

Diretorias em Floria�óp�Us...,. '_ " ,pente'y��#�S, 'n,. 62" na:, cidade� do !tIl) �de1\1�anejlrõ����do
DERSC., em FlorIaD.opolls, 6 de setembro de 1971'. ' da Gua,nabara. . ,

. �,
... ....

. ,i'

. EI1'� Civil Ernan.i Abreu Santa Ritta _ Diretor ',Geral"
.

4'ffredo '�dUà'�do Robib�n Atd'ri�ê, Ca��� 4"(PreSl;:
do DERSC. I denté

.

da ComiSsãó de Concorrência' d.e' SerVi�QS 'e" Ql:)ras).
, ,

.

. ;'. �.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MULLEB 81 FILIaS - .�,rlal ti.
C,D���O QI geral

INF�
.

y�� e r.alni� :j�a� lloj� às
17 fi�l1l �, lfi&iiHi��Ai :,: 'em p�ijda
.. "1T 6"...� "" I.�

válida 'pelo� ea�on.átl,) Naç��al de
Clubes. 'Ao V�o. s6 a vitória rote
re.ssa· para . a�jar a classificação.

,� (

I Ministro do
Interior ·dia
II na Capital

" '

o Mínistro Costa Cavalcanti. do

Intéríor, confirmou sua presença.
em Florianópolis no próximo' dia

17, a partir rías 9h30m, permane
cehdo apenas um dia em território
catarinense.
r Depois de avistar-se com o Go
vernador CO'IO'mbO' Salles, as 10h30m,
no Palácio dos 'Despachos, o Sr.
Costa Cavalcanti presidirá' a soleni
dade 'de posse dO' Conselho de Re

presentantes do Projeto Rondou do

EstadO' de Santa Catarina. ' Mais'

tarde,
.

assinará o Plano Sanitârio,
que ,carterá recursos do Banco

Nacional da Habitação para aten-

dimento de projetos em municípios
catarinenses. O Ministro estará pre-,
sente, também, ao 19 Congresso
Catarínense de Municípios. Consta, ,

ainda, de seu programa de perma
nência nesta Capital, visita 'ao Rei- ',i

tor Ferreira Lima, analisando de- ;:.
talheS de implantação do "campus"
avançado da Ufsc, em Santarém,
no. Pará.

.

As 15 horas, o Ministro
'.

deixara
Floríanópolís , com destíno a São
Paulo.

O Sr. Costa Cavalcanti virá
.

a

Florianópolis acompanhado de. vá
rios assessores.'

co

.�
Vil

1,0
rr

e

n:

Colombo diz
Jlue reD
passou a ação

,�m ,..seu pronunciame�to que. o

:GõYêmo do Estado não fazia f�
zer nenhunl ao concretizar a en· "

"

trega da primeira parte do' fimin-
çia1)1ento, porque o FW1desc tem
-o objetivo de fazer retornar aos

cofres públicos os impostos que
"ler-araõ' as' emprêsas. prod�indo
)llaiS para o progresso da regiãO.
l\:stiveram presentes à solenida-

0:"'-1' o Secretário .Sérgio Uchos de

�nde, da Fazenda o Prefeito
Dilney Chaves Cabral de Tubarão.
Q 'Presidente' da. �mara Murúci

paI, Waldir Fretta, Bispo Dioce·

�à,nO Dom Anselmo Pietrulla,
deputados e

rempresarios, além do
Pres�dente'.da Incocesa, Leoclide
Zanctavalli.

o

"Falando, também, na ocasião,,:o
Seqretáno da Fazenda I qué
e.JQerce as funções de Pr.esidente'
do Fulildesc -:- disse que. a ceti
môn� ma.t'r'oava' outra afirmação
do desenvolyi,mento catarirlense.
dentro das diretrizes da Ação Ca-

�rin�nse de Desenvolvimento"�
como jamais Santa ,Catarina co

nheceu".,
.. Em rápidas palavras,' o Presi
·dente da Inçocesa assinàlou que'
O '.atq ',era .o "irúcio de um deslan-

'çhe seguro nos altos objetivos do

Estado, pe-nniÚndo-se, com a ,im
pJ;antação �a eill:prêsa, a (qualif1i
cação de Santa Catarina como o

principal parque cerâmico do :ara-'
sji" . ,

• .... M_ �_. •• _ • ......,_.- _ ...._ ,__

,

• ,

I:'

do contingente da 'Marinha, que se

rá encabeçada pela Banda da Esco
la de Aprendizes Marinheiros. A
Parada prosseguirá com o desfile
das tropas, do Exército - 149 BC,
16a CSM e Hospital Militar - Des
tacamento de Base Aérea de Floria

nópolis e, finalmente, a Polícia Mi-'
lítar do F.J3tado, que fechará o des
file com o' contingente dO'· Corpo de
Bombeiros.
O grande desfile militar terá seu

início nas proximidades da praça
CelsO' Ramos, passará pelo palanque
oficial e se despersarã pelas ruas

Almira�te Lamego, Felipe Schmidt
e Arno Hoeschel, no final da Ave-
nida Rubens de Arruda Ramos. Pa- '

.

ra atenderem a' quaisquer emergên
das, três postos médicos equipados .

com ambulâncias serão Instalados
no pátio da TV-Cultura, nas ime
diações da rua Arno Hoeschel e na

garagem da Prefeitura Municipal.
As 18h30m - hora do pôr, do sol

em Floríanópolis - na Praça XV de
Novembro, serão arriados os pavi
lhões Nacíonal e do Estado; As 21

horas, no Palácio da Agronômica, O'
. Governador oferecerá uma recep·
ção às autoridades civis e milita..

tes. ÀS 24 horas, encerrando as 80.

lenidades da Semana da Pátria, o

soldado Amauri Ramos Matias, do
Corpo de Bombeiros, ' extinguirá' o
FO'go Simbólico, ao mesmo tempo
em que será executado Q toque de
silêncio.

A solenidade da chama símbó
Iica será realizada pela primeira
vez em Floríanópolís e o cabo
Amauri Ramos Matias fO'l o escolhi�'
do pata apagar a pira da Pátria por
ter salvo grande número de vidas

, na sua missão de salva-vidas da

. corporação, no 'Balneário de' Cam
boriú.
Na Catedral MetrdPO'litana, as au

toridades estaduais assistirão' às 17
horas Missa em AçãO' 'de' Graças,
celebrada pelO' ArcebispO' MetropO'
litanO' D. AforiSO' Niehues, assi.wl
lando o transcurso dO'" Dia da Pá·
tria. O GO'vernadO'r ColO'mbo Salles,
Presidente da Assembléia Legislati
va e' DeseJ;llbargadO'r Marcíli{{ Me·
deiros, Presídente do Tribunal, dé
Justiça, estarão presentes 'aO' ofíCiO'
religioso, além de outras au�rlda;.
des civis, miliÚlres e ecl�siáStkaS'"
As comemO'rações' cfu S�man�, da'

Pátria incluem ,.também o jôgO' �Av�i
x FigueirenSe,

,

q'4-e, será, disputado
à "tarde nO' EstádiO' Oi'lando' ScáI-" , .

pelli, nO' Estreitó, .cO'm' O'S I>Qrtoes
abertos' aO' público, '

i_. "

.

, .;�.,.
)

.

,
,

. ,. '." \, "

. ,

Um·diploma
que jamais vai
ser esqueCido

Setecentos alunos do Mobral de

Laguna - muitos dos quais com

idade superior a 50 anos - osten .

taram com orgulho O' diploma t que
'Lhes foi entregue pela Comissão
Municipal do Movimento.
A turma que concluiu O' curso re

cebeu o nome de Anita Garibaldi,
numa hO'menagem ao tr�n.scurso do

sesquicentenári., de seu nascimento.
Os alfabetizados escolheram o Pre

Ieito de Laguna para seu patrono e

o Lions Clube do município para

paraninfo.
A Comissão Municipal do Mobral

de' Laguna já prepara nova turma

para dar início a mais um curso de

àlfabetização.

r
,

O desfile militar terá iníCio às 9'
horas, sendo aberto PO'r um con

tingente de ex-cO'mbatentes. Em
seguida desfilarão os estabeleci
mentoS de 'ensino da Cida 'íle na se-

•

'I ' •

guinte' ord.em: GinásiO' MO'dernO'.
Aderinal RamO's da Silva, ColégiO'
dé' 4p:lfC?�ãO da UFSC, EscO'la Téc
nica, Federal de Santa C�tarina, Co
l�i;iO' NoSsa Senhorá· de Fátima Es-

. . ','
' ,

cola" Senac-HarO'ldO' SO'ares Glavan
Ao presidir, ontem; no Palácio InstitutO' Estadual

.
de Educação �

dos Despachos, o ato de entrega �c�la': de Auxiliar de Enfermagem
.4e;. Gh'eque correspondente à pti�' , dh ·UFSC. A cavalária da Polícia Mi-
;p:eira parcela do' Fundesc à In- Ht'à-r e,nceri'ará, a primeira parte da
cópes�•. o Govem-ador COlp:q:lo,o

.

,'o'
'

,

"

.
.. , pªr�dá, 'com séus soldados conduzin-

Salles declarou que "o Projetó, cil.-' "

"

',' - ,.,
"

,

t' , '. " '_ ,
� '" ,i. ',4 4ó );ôd�, �s bandeiras históricas' dO'

annenser queLram ou 'nao quel�
" 'c',':, :,' .. : .. ,

.
.

"

'

. _. '. '.:1, Brasil/ ' " ,

ra,m, passou � sell a Açãó Catari�, >: .:," :J,
....

""
.

"

�_. -, d''D . 1'· 't
_:;."

,
,:.

, :, : i' ,0 '; Ç<>mand�nte Geral da Parada
�ense e ese,nvo vunen o, nao �- l, a!b:' ã: d fil d .'

' '. ,

��qo ,grupos ou pessoas np '. _$,�ú �.'
�"" ",r� : o: : :es ,

e ',a� u�l�ades �l-
�t�diménto, mà$, à . COlétiVid�e: ..

'::. ���-: ::�,�;d���as . .,na·' !�apltal, segJlldo

9,'tlf se. :ç:la:b.ifesta. akavé:s 'da' livre' .

: ;',�.'<;"; :<.:" :
�fuprês·a".

"

,', .. t
" 't'· ,-..

..
>..

...;- :'A��ntuou mais' adiante" q Ol1e:- ,

...

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

f� do ,.Executivo, que "nêst� obje-
",

Cultura moslra direio a Pa'r'a'd'aUva, continuaremos trabalhando
'

�C)m : a mesma verticalidade de po-

:sição e com a mesma honestid,a..

d,e de propósitos".
-.., <:) Sr. Colombo Salles destacou

Esta será a primeira vez que o
\

Canal 6 abre sua transmissão, às 8

horas da manhã, pretendendO' a· .di-,

reçãO' da ,emissô.ra,· com a éO'l>ertu- ,

ra' dá Parada de 7' de Setembro; in

tegrar-se nas c'omeÍnO'ràções' dá
'

In

dependência do Br�il.

"Por sua vez, a' RádiO' Anita rea

lizará O' trabalho de transmissãO' do
Desfile pela prímeira vez e já e$tá
com suas equipes ,técnicas e artisti·
cas mO'ntada,' mO'bilizando : todO'S' os
funciO'náriO'S .

para
"

ofereC€r deta
lhes ao públicO','

,As solenidades comemorativas da
Semana da Pátria terão hoje o seu

ponto .culminante com o desfile mi
litar � Dia da Independência, a

ter. inicio às 9 horas, contands com

efetivos militares das unidades das
três Fôrças Armadas e da Fôrça
Auxiliar. As comemorações festivas

do último dia da Semana da Pá
tria têm Início hoje às 6 horas com

o toque de Alvorada. Às 8 horas,
� na Praça XV de Novembro, obede

ce�o o ritual naval, executado pe-
10 59 Distrito Naval, serão hastea-

,
das as bandeiras brasileiras e de
Santa Catarina. As 8hlOm, O' Coro
nel 'Francisco Janone Neto, Co
mandante da Guarnição Militar de

Florianópolis .

passará o destacamen
to em revista, nas imediações da

Praça Celso Ramos, onde permane-
,cerã9 as tropas perfiladas.

REVISTA AS 'TROPAS

.Às 8h3Om O' Governador Colombo

Salles, escoltade por uma- Guarda
de Honra da Cavalaria da Polícia

Militará, passará em revista as tro

pas.. sendo recebido pelO' Coman
dante Geral do Desfile, Coronel
Francisco Janone Neto, cabendo a

Banda da Escola de Aprendizes Ma-
': rinheíros, a prestação das honras "de
.'estílo.

' .' , t-

Logo após à revista, o Governa-
"

dor, ainda escoltado pela Guarda de

Honra, seguirá para O' palanque ofi
cial, instalado nas imediações da

Praça Estêves Junior, na pista in
ferna da Avenida Rubens de, At
ruda .Ramos,

COMO SERÁ

A TelevisãO' Cultura de Florianó- ,

PO'lis, jniçiará seu período de trans

l}tissãO' hO'je, em' caráter excepcio
nal, às 8 hO'ras, para cO'brir o Des-
...

_
,

�le da' Independência na' Ave'nida
Rubens de Arru�a Ramos, e� tra·

Q�üho conjunto cO'm a RádiO' Anita
..

GaIj.baldi.' As 6 hO'ras, técnicO'S da
emi$sôra . estarão atuandO' aO' longO'
dii_' Averuda na, mO'ntagem dos equi;.
pamentOs. A TV-CultUra transmi��
rá o Desfile com sua aparelhagem

,

de', externa, cO'm duas câmeras, me
sa

.

de cO'rte e' equipamentO' de "vi
deo, ,tape",

,Trânsito sofre allerações
'

o tr�ego e estacionamento de
veículos estará proibido, hoje,. no
Período das 6 às 12 horR$, de
ac6rdO com portaria baixada pe
lo �iretor do De1fari.� ResoIveu,
ainda, o CeI. Alinor Ruthes prol-

- bit o estacionamento nas ruas

Amo Hoeschel, Mauro RÇl.11l0S e

Otqon Ganl& D'Eça:, ' nos trechos

compreendidos entre a Avenida
,

.

Rubens de Arruda Ramos e Rua

�ocaiúva; ,Igualmente não será

'peI'ID:itido o estac�onalnento no

laçio direito da Rua Bocaiúva, no

sentido Agronômica·'W.onte Hercí
Há Luz:

,

. De outra parte, os coletivos que
tiverem autorização da prefeitura

MW1.iCipal· pa:ra o transporte de

passageiros ao local do desfile
. Klev�rão Ç>bedeeer o seguinte, iti
nerário: a) os procedentes dq Con

tinente, }JVenida Rio Branco,; Rua
Arno Hoeschel,' Rua Bocaiúva

Avenida,Othon Gama D'Eçá e Ave
nida Rio Bl'anco; b) os originá
rios do baÍlTÇ>, de . Saco' dos Li

mões, Avenida Mauro Ramos, Rua
Demétrio Ribeiro, Rua Bocaiúva e

retôrno p'ela Avenid.a Mauro R,a"
mos. "

Em V1:!'tude do Feliado N�cio
na1, não funcionarão repartições,
cOluércio, indústria e bancos. O
mercado públi.co atenderá somen
te até' às 9 hoxas,

,
.

...._ .- ._ ....__ ... .....J

Treze Tílias
tem auxílio
da: Buslria "

': '

ijr.�---------'
----------- ..
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I �EDEBAÇÃO D� COMÉRCIO DO ESTADO DE11
I SABTA CA.TABIRA

.:.;

o Sr. Peter Gruber, técnico em

assuntos. agropecuáriO's ,do. MiniAté, .:

riO' Feder.âi -de Agriétiltura; da "Àu�� .'

. b.�ia, 'wxá. a, ,Santa, Catarina em' pri11- ;.
Cípio�:_' de "O'utubrO', >a fim d� �te;'_-:'
dendO'" 'de.termiriaçã� ,dO' gpvêrno de '.

,seu pqíS; ,estudàr a inclusão' do '-fiu
,nicípiO', de:, T�eze' Tílias num, plano" '"

,

de qes.�nvolviment� econôilJic�, com
"

r:ecursós ,·da' Aliança 1?arà o Progres-·
50'.

A ajuda deverá ser feita em têr
mO's da. remessa de gado prO'dutor
de leite e carne, da raça Flekwieh.
Treze Tílias é habit�do, em sua

ma\O'ria, 'PO'r imigrantes austríacos.
Durante sua permanência em

Santa Catarina, O' Sr, Peter Gruber
manterá i, váriO's contatO's cO'm técni
coS da Secretaria da Agricultura.

Catarinense .

lançaJundo de .

investim·ento
; A Companhia Catarinense de

Crédito, Financiamento e 'Investi

mentos confirmou para' às 19 ho-
'

l'as 'de amanhã o lançamento do'
Fundo . Santa Catarina de Inves ..

timen:tos. }j solenidade de lança':
. mento terá por lacaIo' Clube Do

ze de Agôsto e será' precedida de

coquetel oferecido aos convida..;
dos e Imprensa. O Fundo Santa

Cata,.rina de Investinlentos é o

único fundo
,

mútuo do 'Estado,
sendo que. dêle, pOderá participar
qualquer pe,ssoa com qualquer
quantia. O nôvo fWldo, que pos
sui garantia do BDE, possui duas
modalidades de 'participação: a

"Carteira de' InvestinÍentos Men

sais - Carmen - o Bloco Inte

gral de Investimentos - BI - on-
,

.

de pode.rá ser aplicada uma inl-

:pol'tância qualquerw •
,

... r· -

.....
, M; E N S A G EM

.

Festejamos com alegi-ia e fervor cívico a Semana da Pátrlu.

Q
.

Sete de SetembrO' é. a .data maiO'r de tôda a nacionalidade e de
cada :cidadãô dêste país. Celebra O' encO'ntro dO' Brasil cO'm sua vocação
de. indepen.dêndá e' O' seu destino de gi-andeza. .

.. A mais "importa�te: cOnquisk ,de, um 'pOVO' é a sua soberania� Desta

• pal�v:rà emana um· alto ,sentido dê,.·patriotismo que confere aos brasileiros,
de t(jclos o's campO's de' atl�idaàe; atÚ.oridade par'a olhar o futurO' com
à tranqi.:ilidade ,-de: quem é ·,forte "el ac�tadO'� ,

,
'

'

.

',' ,': Ô' ,Comércio catarinel15€;', qlle . tàkbé,ín ..,'desempenha papel importaIlJ..
tíssimo nO" processo de' 'desfúlvolVifuento ,naCional; sente-se ufanO' de

poder CO'mpartilhar, seu entus.ià.smO pelo' eventO' que hO'je se festeja'
o Dià da Indepéndência.

A FEDERAÇAO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SAN'l'A. CATA
RINA sente hoje renovadas, comO' se eco fôssem, as palavras de Dom
PedrO' I, há 149 anos. Elas foram o arautO' dasoberama e, nós brasileh'os,'
,de um futurO' sem frO'nteíraS, 'os instrumentos dO' prO'greSSO' pátriO'.

Salve O' Dia da Independência!
FlorianópO'lis, 7 de SetembrO' de 1971.
Haroldo Soares, Glavam, � Presidente.

---,-----,'- _j_J' \.
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, 'F�D'ERAÇÃO DOS. TRABA,tHADOR,ES NA ,

AGRICULTURA 'DO. J:S'TADO DE SANTA
CATAllINA

, '

,Mensagem do DIA'DA PATRIA
.

No Tral}ScurSO' da data da' INDEPEND�NCIA DO BRASIL, a Fede
ração dos T.rabalhadores na Agricultura do Esta.do de Santa Catarina
exalta o magno'acontecimento com um apêlo là classe que repr�senta,
para que, como ontem, tarilbem hoje e sempre, continue -ajudando a

'construir a grandeza da Nação,
No Brasil Colônia, f<ü do trabalho na terra que brO'taraln aS :i..aizes.

da nossa emancipação.
No Brasil independentt::, a agricultura tem' se constituido no poder

multiphcadO'r de be� € riquezas, ·sendO' () hO'mem dO" campo 'um legítimO'
agente do progresso nacional.

DentrO' destas razões, é que O'S u'abalhadO'res rUI"ais, com orgulho' e
patriótico entusiasmo, inte'gram-se nas cO'memorações' do DIA DA

, PÁTRlA, ao. ladO' das autO'ridades e jlmto de tO'do O povo. brasilell.'o, cons·

cientes de suas respO'nsabilidades na' tarefa de forjar um Brasil maiO'r e

mais poderosO'.
FlO'rianópO'lis, Semana da Pátria' 1971.
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