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Vasco da Gama x F'd..st Clube,
foi o amistoso realizado ontem a I,
noite em Manaus, com os vascaí-
nos derrotando o campeão ama

zonense por 3xO, tentos de Fer-
retí 2 e pé

•

I
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'

COMÉRCIO

A Diretoria da Associação
Comercial de Florianópolis re

comenda I ao comércio da Ca

pital a suspensão de suas ati

vídades no próximo dia 30 a

fim de propiciar aos comer

cíáríos a oportunidade de fes

tejarem a data a êles dedi
cada.

REUNIÃO

o Conselho Metropolitano
da Grande Florianópolis está

convidando todos os membros

da entidade para uma reunião

que reatizará dia 25, às 20 ho

ras, tendo por local o auditó

rio da Centrais Elétricas de;
Santa Catarina - Celesc

-

-

• Rua Costa Moellmann, anti

go Largo Treze de Maio.

VISITA

Cinco estudantes do Curso

de História Natural da Funda

ção Universidade Regional de

Blumenau - Furb - visita

rão, nos dias, 15, 16 e 17, as

minas de feldspato e fluorita,
nQS Municípios de Rio Fortu

na e Santa Rosa de Lima, além
das fontes' termais de água mi

neral, Sotelca e a Cia. Siderúr I
gica Nacional. !
'Durante a visita os estudan-

I

tes se farão acompanhar de
I

.um professor e do secretário I

Geral da Furb.

MISSA JOVEM

, I
Uma Missa Jovem será ceie- I

I

brada no próximo sébade às \
18h30m na Igreja Nossa Seu i

nhora do Rosário da Capital,
I

numa iniciativa de um grup.o

[ovem tendo como objetivo;
elevar o índice de frequência '

às Missas da i uventude floria.

nopolitana.
.'

I
"

Durante o ato itúrgico se·
'

I

rão feitas leituras por [óvens, :
sendo que a 'homilia será es

peciafmente feita numa 'Iin .. :

guagem adaptada para a i u-
ventude.

ESTUDANTES
I

, ,

_

Com a finalidade de conhe !
cer o funcionamento de diver- :

I sas indústrias de Joinvílle es- I
tiveram naquela cidade, 45 alu.-lnos do curso de mecfnica da.
EScola Técnica Federal de

Santa Catarina.
Nesta viagem de aprendiza

do, os alunos do terceiro ano 1
,

it
I

técnico da Escola, VISl ar am I
as firmes Metalúrgica Douat,
Cia. Wetzel Industrial, Meta

lurgica Joinville e Hansen In-,
dustríal.
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RoJand Níkel é um dos catarinenses que foi à Alemanha e voltou satisfeito. Só não

,
retorna porque casou em Ibirarua onde é proprietário dl:l Bar City. Diz que fiá muita

especulação c sensacionalismo em tôrno do assunto.

I

Clube Doie�J
, IIIJ

expõe Hélio
Rodrigues

Constante da programação cente

nária do Clube Doze de Agôsto, o

artista Hélio Rodrigues estará ex

pondo a partir de hoje no 29 andar
da sede social. Trabalhos de xilo

gravura e pintura compõem o acêr
'

vo de Hélio Rodrigues que marcou

para às 20 horas de hoje, no Clu

be Doze de Agôsto, o vernissage da
mostra que conta COI'll dezenas de
trabalhos.

Bôlsas de
estudo' a

•

quem precisa

No encerramento do Ciclo de As

sistência e Orientação ao Estudante,
realizado na UFSC, foi lançado o

programa de bôlsas de estudos aos

estudantes carentes de recursos fi

nanceiros. O programa resulta de

convênio que atinge tanto estudan

tes de nível superior como de ní

vel médio, cabendo à UFSC,' distrí
buir as bôlsas no Estado.

• • ,

Cada jovem aliciado pelo Sr. Walter Idcker, de Ibiramo, pa ...

ra trabalhar como operário em indústrias da Alemanha, dava-lhe
uma renda de Cr$ 30,00. O clieicdor mantém naquela cidade um

escritório de ccntcbilidcde que ero também utiliscdo como seu

QG nas operações de recrutamento. Até anúncios em jornal e

emissôros de rádio mandava publicar a fim de atrair 'os jovens da
região. Viajou há cêrca de duas semanas para a Alemanha e, se ..

gundo informou o emprêsa de turismo Holimann, nêo fugiu: êle
é viuvo e foi à Alemanha para ccser, devendo retornar 00 Brasil
no dia 14 de novembro em lua�de-mel.

'

Colombo com
. , '

Linhares no:
Banco Central
o Governador Caramba Sanes'

acompanhado dos Srs. Lauro Li
nhares e Carlos Passoni, Jr. será
recebido em audiência pelo presi
dente do Banco Central. si." Erna�
ni Galveas. Na oportunidade, se

rão examinados problemas :.rela�
cionados com a instalação .d�, no
vas agências do Banco do' Estada,
em pôrto' Alegre, Curitiba e Brasí

lia, além' de assuntos de 'interês
se do Besc.

o Prefeito de Blumencu, Sr. Evelásio Vieira, mostro-se apre ...

ensivo com os notícias veiculadas pelo imprenso o respeito do ali
ciamento dos jovens do Vale do Itojoí para seguirem como "qos,
torbeiter" paro o Alemanha, pois teme que o. noticiário possa'
afugentar indústrias alemãs que estão propensas o instalar filiais
no região do seu intento.

I

Dib equipara
turismo à.

.

renda do café

,

Quem não foi quer ir e quem foi gostou

Três dos jovens blumenouenses 'que embarcariam no último
têrçc.feiro poro o Alemanha e que tiveram suo viagem sustado
pelo Holzmcnn dizem que estão dispostos o emborcar de qual ..
quer jeito, j,á 'pensando em seguir poro a Europa com recursos

próprios. Êles foram loeclizcdos em Blumenau por O ESTADO,
sendo que Heinz Hecht mostrou-se bastante revoltado com o

suspensão do viagem. Outros dois irmãos que tombém iriam _
Wilson e Ademcr Labes - estão angariando meios poro embor
car por conto própria. Rolond Nikel, de 38 anos, que esteve até
1967 no Alemanha, diz que sente saudades de lá. As restrições
.nc ,região são poucos. Entre elos, o de uma senhora que, éom cor ...
regado sotaque alemão; dizia que seu filho, numa carta, confes
sou-lhe que os jovens alemãs são mais assanhados que os brasi ..
leiros. (Páginas 2 e Última)

Instalado o'
campus da
Ufsc ·00 Pará

�

Acompanhado dos Ministros '

Costa Cavalcanti e, Jarbas ';, Pas

sarinho, o Reitor Ferreira Lima

presidiu ontem o ato de instalação
do Campus Avançado da Univer
sidade Federal de Santa Catarina
em Santarém, no Pará. A soleni
dade contou com a presença do
Vice-Governador Atílio .Fontana,
representando o Chefe do Exeeu-

I

tivo, do Desembargador Marcílio

Medeiros, Presidente do Tl'ibunal
de Justiça, do Prefeito l.!ri ,Olivei
veira e autoridades locais. Hoje,
os Ministros dos interior, e Edu
cação participarão das solenida
des de entrega dos Campus Avan

çado de Marabá, a cargo da Uni
versidade de São Paulo, e de Âlta-
mira cuja responsabüídade é da'
Universidade de Uberaba.

Inaugurado o
auditório
Nereu Ramos·
Em ato presidido pelo Deputado

Pereira Lopes, Presidente da Câma
ra dos Deputados, foi inaugurado

,

ontem à tarde, em Brasília, o Au.

ditório Nêreu Ramos localizado na

antiga Sala da Comissão de Orça"
mentos. Participaram das solenída
des D. Beatriz Pederneiras Ramos,
viúva do homenageado, os filhos

,

Nêreu, Murilo e Rubens, além de
um neto. O Auditório Nêreu Ra

mos destina-se a reuniões e conte
l'ências da Casa.

o Deputado Dib Cherem .ralan
Clo ontem na Câmara Federal
abordou o turismo no Sul <;:]0 País,
afirmando que "o turismo é ne

gócio que pode rende� para o Bra
sil tanto quanto a exportação de
caré". Revelou que as emprêsas
do ramo já perceberam que as

praias do Sul do País podem subs
tituir Mar Del PIata e apontou
algumas p raias e serras catarínen
ses como alternativas maís via
veis.

. '

,
�

,

Vale a pena
ver a ,Feira
,de Ciências

A Feira de Ciências que se rea

liza no Instituto Estadual de Edu

cação, com ú: participação de diver

sos estabelecimentos de ensino de

Florianópolis, no comêço empolgou
apenas organizadores e participan
tes, Hoje, entusiasma a todos que
a visitam, que ficam surprêsos com

as realizações apresentadas pelos
jovens estudantes. (Última página).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sant� Sê condena enriquecimento
d

.

U. andes a custa dos pobres'

"

,�
"
,.

�

';'Serl1ana da asa 'começa com re nião
l � 'dançante e terá voo panorâ
!lI

para os cidàdões como nós que'·-g();)· *' Hoje, 'dia do "pr9fessor. N0rn1al·
tamos desta coisas boas da vida. ( ... ). mente ,,�.q mestre descansaria., Por
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, Blumenatl Ú3ucul'sal) O
.
Pre-.

.... '" ,

telto Evelásio Vieira declarou 011-

tem a O ESTADO que'. estava
apreensivo com as notícias veíeu-

: ladas pela imprensa a respeito do

recrutamento ,de jovens do Vale
do Jtajaí para trabalharem como

(·f�'+lstal'beilec" na Alemanha, pois
.

acha que o notíciárío poderá.
causar um retraimento de indús
trias daquêle país que pensam em

instalar filIais em' Santa Catari
na.

I
I

Dísse o Prefeito que, caso o re

-traimento se: consume, "isto virra
, '1'edundai' .

.num "preJuizb ao nosso

esfôrço no sentido. de abrir novas
oportunidades de emprêgo com a
instalação 'de Indústrias em Blu-.. "I I.. t- •

meriau". Informou que várias e111-

prêsas alemãs. vêm' I}Os últimos
tempos se mostrando interessadas
em instalar '-fifü:üs . em Blumen�m:, ..

- . ,

.muítas. das quais já. iniciaram en

terídímentos
.

e0111. a� PJ;ef�ituI'a te'n
do em vista, êsse �bj.eÚvo:
� O" , ínterêsse

.

de empresários
do país afnjgo por ;élÚgi�,�au aflp-.

"

l'a por várias razões "especíalmen-
. , ,

II

I ,

"
.

...........

A i mél'ica do Nqrte e a Euro
;
; pa Ocidental enriqueceram à cus-
'"

� ta da exploração das nações po-
" pres e atrasa.das dO mundo. É o
i

que ctt? documento prepa1'aç1p pe·
la Comissão, Pontifícia e pela Jus
tiça e pela' Paz da Santa. Sé.

. Acrescenta c{lle a, Igreja deve

evitar a' identificação com os 'l'i
coso Reitera que as nf.lções subde
senvolvidas têm direito ao pro
gresso. E cas'o outras n�ções 'as

·impeçam de atingir tal ideal, opl'i-

'�
."
'w, Com uma renniáo dançante
': m9-rcad� para, às 20h30m ele ama

� .�lbã" no Cassino dos' Sal'g�ntos da

li .:;B�se f.érea; de �lori,an6polis, se
ii rá iniciada a programação come-

li, "rhbr�üva à. p�.ssagem d� Semana
'li 'dá Asa. A pro�ramação foi anun-
,I'!' • dada dur�nte coquetel oferecido,
; _. à �mprensa da' Capital, oportu _,

II nidade em que o Tenente-Coroneli�
('1 Avtador Theophilo Aquino dO· Pra-
I ,.'L··�dõ

.

qJ.scÓrreu sô.b,re os detalhes. de

pro�r�.ma a ser cumprido pela Ba-'
se Aérea de Floriapópolis e infor-

\H' i
, .

: : ;

Gervá$lO I.�z
ANQ �QOO - Qf)�SSÉIA
DÁ' fOME

., .

nf\110, '�m hom cro.nista, Do dia,
� q.ia. Daí a necessidade, melhor di

�endo, d�yer, olnljgação,� de aJ;lQ,Ilt� ..

�os. 1J� maifi: d�V1-11gá�lo�'. In�ist�r em

Luas criações, elp.bQYa já ,vá lon.gi�
p tempE) das frases feitas. .A.;n�erto.
:peodato-, rnineirãol plen.amente in'
seri-do no Co.RtextE),. deita, B: �alaçãçr
no BtiC de ,hoje:
- "Todo ��jejto. maduro. não quer

outra. coisa que 1l�0 � de viver me

lhor e entrar no séeulQ, XXI. No,
ano 2000. R.esg�arda-se ,do frio. To;·
ma ' muito i'emédio. Engole K;H3.

! Quer é. viver muito. Co.m essas ver·,

tigiI1.6,5as. invencões _contemparãneas"
esp:e'ra alTIqa. passa:t\·o w,eek-end na

'I lua', e ·dispor destas maravi.lh� do
mutlt.to moderno. ( ... )

'I Pois· bem, meu a>�l1igo, Trate de

I j desistir oe viver. Não. tome mais

I as suas pílulas. Aproveite êsse fim
i de século. Coma tudo.. Bebo tudo.
Pinte misérias. Elc;;ballje a sua saúde
O· século XXI, vai ser um Cl·aV(i). o
ano. 2000 vai ser uma calamidade

. r

te pela, excelente mão-de-obra de

que esta região dispõe e peja di

vulgação que . ternos feito na Lle'
manha.a respeito dos incentivos
fiscais e econômicos que a Pre

feitura oferece, afirmou o Sr, Eve

Jrisío Vieira.

Adiantou que, entre essas em

prêsas, se destacam a Siemens,
Alkor, Sussen, Mayer, Metzenauer,
Carl,' 'Zeiss, Carl Flemming, Rodol

(o Engel, além de outras.

llEVOLTl\
Apesar do sigilo que a emprêsa

de turtsmo Ho�zmanI'l e, a Varig.
mantém sóbre os nomes: dos oito'

jovens que embarcariam na. últi

ma terça-feira para �.' Alemanha,
três dêles foram localizados por
O ESTADO: Heinz Hecht e Wil

son e Adernar Labes os dois últi

mos irmãos,' todos de .1314rnenau.
Heinz Hecht iria. trabalhar na

Pekullançi, . em Frankenthal e está

revoltado com a 'Suspensão. da

viagem, ,decicj.ida pela. Holsmann.
Diz; não acreditar no que a [m
prensa escreve sôbre os maus tra-

midas, devem buscar libertar-se

da opressão.
'0 têxto foi lfdo aos 210 delega

dos do HI.o Sínodo InternaciOl:al
d� Ifisp�s,' pouco .depois de ter
minado os deb�tes sôbre os as

peqtos práticos, do 'sacerdócio in-,
'clusive e delicado prob�.f...nna do

celibato.

Apenas 9 dps 128 oraderes se

manife$tal'am a favor, da ol'dena

çãQ de homens casados, medida

que o Papa afirmara que a.dota·

ria com relutância, mas no en-

mou que transmitirá o comando

daquela uniqade ao Aviador Luiz

Carlos AUandrol no pró4imo dia

S de novembro.
O pl'ogl'aIna estabelece � partir

ele 8h30m de seglmda.- feira· um

vôo' panorâmico pela 'Cidade para
estudantes, seguindo-se projeção
de nlmes e "slides". EssÇt ativida

de� se,rá cumprü:,l.a também na

terç� e quarta-feira. NQ dia 22,
está prog:ramaQ,[\ par� às 11· horas
a' entrega de medalhas, que será

precedida da leitul';l- da Ordem do

"Os �l'<i'bita.nte� dGS grande_s cen·

tr� urb::mos' e&tarão. submetido� a

um regime alimentar como o dos
", I. " • j, •

cosmonautas:

Bed�cinh�' 4� ,�)aço,n,. ��cos de

�l�lltaS. �emri90s em i�hc}s e ªgua re'

c0m�t.ituiqq.
Nad�, (le ,feijoad�. Bacalhoaqa nem

sombr�. A pinga' não' existe. O vj

pJ1€> verd�� nem f�laJ''', '.

, F�B,�APICF;:
E�têve no E,stadQ, em visita ofi

cial, o Emb,aixador da Polônia no

13r<l:Sil Por (!bsoluta falta de tempo.
,

nãQ acoP1pa�ham� a "colJertu;ra:'
que certos órgãos de imprensa dão
a tais, acontecimentos. Estivéssemos
atentos e talvez colhêssemos mate
rial semelhante ao que foi nartqdo,
I-lá ano� atrás, a Pref�itqr� çie ate·_
menau oferecia recepção' �o Em'ba!
xado�. no �raslI, da Tche�()-�i��á
quia. Um rep:ól;ter radiofôilico, meio.·

qu�-afobaào, perg�ntou ao �mba.ixa-,
dor,' no Bras.iI, qa Tcheco-�lQ,vá.
quia: .:_ "e qual é, sr. Embaixarilor,
o. prinçip�l 1l\otivo de' sua wis.it;t ao

Br�il?"
o QUE KÁ PARA FA.ZE

tos a que são submetidos os tra

balhadores estrangeiros naquêle
país. por decisão da família, em

barca na terca- feira, pagando as

despesas com seus próprios recur

sos.

Os dois irmãos Wilson. e Ade
rnar Labes, também se mostram
inconformados com a suspensão
da viagem e afirmam que embar
cam de qualquer jeito. Para tan

to, já estão levantando recursos

para viajar e tão logo obtenham
a. quantia necessária pretendem
embarcar. Ambos têm proposta
de trabalho da Halberg.

SILENCIO
Enquanto isto. o Cônsul alemão

em Blumenau, Sr. Joseph Lindo'0,
faz questão de se manter encer-

rado no mais absoluto sigilo sô
bre o assunto, insistindo em não
ralar à imprensa. Limita-se a di
zer apenas que' o assunto está na

alçada. do Consulado de Curitiba,
para, onde aconselha. os jornalis
tas procurarem contato.

tanto

mas.

cIrcunstâncias míni-em

A carta da comissão pontifícia
frisa ainda condenação a tôdas as

ftlnnas de colonialismo, e pede
justiça para as nações mais ca

rentes de recursos, E conclama a

Igreja. a tomar medidas' concre

tas em defesa d.a. Justiça e da Paz.
Os maiores atent'gdos contra os

direitos huma-90s e das nações -

obserya � emanam da domi

nação injusta.
(

.'

CO
Dia, seguindo-se às 23 hora�\ uma

reuplao dançante no Cassino dos

Praças. A progra11l:ação será en

cerra.da no sáhado. coI11 as seguin
tes atividades: às 10 horas _:_ Mis
sa em sufrágio· das almas doS mi

litares da FAB falecidos, na Oa

tedral Metropolita.na; às 16 ho

ras - reapresentação da peça in

f�ntil O Ratinho Sabido, no TAC,
e1l1 �es&ão especi'l>l destinada às

cl;�anças aos militares e, às 23 ho

rIas, no ,qra Tênis Club,e, o Baile
do Aviador.

•

Olsas,
tradição., nesta terra, a data é da

pesada. Desde cedo, os aperitivos
e o choJ?'8' motiva e acomp.anha um

imenso' almôço. Santo Antônio re

cebe s'eu corpo docente às 12 h e

39 m. Colégio PedrO' II, pela vez

primeirà, não reúne todo mundo.
Apen9s um pequeno grupo. partira
para uma

,.

feijoada numa chácara

longe do centro.
*' Neste fim de semana e nO. pró

ximo, com calma, a pedida é uma

só: visitar a II Coletiva da arte ca· I

tadnen�e. Nq. inauguração, até a

ba]zaca R,enata Fr011Ú assinou o pon
to. Dela, da mo.stra, nãO' adianta fa

lar. É ver e ver mesmo.

, *' Setor social: na Barbarella, as

Nó,rmalistas , vivendo. sua s'emana, re

�ebein, ,ao �o� de fitas moderníssi
mas, 'iNoite de Gala da, 8inhàzinha"
reune menina-môça que quer estrear

na �ociedade Alvorada de Gaspa:·.
Tudo np sábado.
* No cinema, a pobreza. Quem

ql�er v��' Renata: 80r1'ah, a Malu de I

"Q Cafona",. tem "Lua de Mel &

Amendo.in", recém-lançado na Gua·
nabara. E já que falamos em tele
novelas' surge ainda' a mexicanada

"Simplesmente Maria",

, -, c: i
islla

JoinviUé'
o Diretor da 6a,' Região,

ela Carteira de Crédito do

Banco rln Brasil, Sr, Wal
ter Perachi Barcellos, che

gará domingo em Joinvil-.
1.e com fi finalidade de.

manter contatos com em

presarios locais .. Na 9Ç.[i·
sião o Sr, Walter Barcel
los se fa�á acomp'anhar" do

Di.tetor Adminístrativo, do

Gerente de OPeraçQ,€\$ e

do Chefe de G�bineÚ�.
Segunda-feira, a convite

do Diretor da 69, Região
da Carteira de Crédito', do
Banco do Brasil, sé deslo
carão para Jaraguá do: Sul,
com o .mesmo objetivo', re

tornando depois. ã: Jqinvíllc
Na têrça-feíra em Blume

nau, Q> Diretor' manterá en

contro. com todos, os geren
tes do Banco elo Brasil da

i

região, além de visitas �s
emprêsas é contato com

os industria is.

\

Fun4. é,
parçeJado
$Ó alé 35,.,',

O Coordenados do. Fundo
de Garantia' do Tempo de
Serviço, Sr. Panllo Vieira

Rupp, que 'esteve ,�ce�t.•• ·

ment,e em ; Florianó'poli�,
informou que se expira
dia 25 d.êste· mêS� .

o prazo
para ,obtençã�· ."q� parceJv
mento, 'de qébitos' para o.

Fgts.
Segundo suas. qecla1'l:!,

ções, as emprês��, interes
sadas deverão regqel'er o.

..

parcelamento' de seus: dé-
bitos, até' aqllela data, 'PO'F
interméqiol dp ',("ps. .

em

Florian,ó�l�� ;, d�Fetan1ente
na Coorden�.çãQ' ae Arreca
dação e Fiseali�a;ç�o e llo
Interior, do Est�da� por ip'"
termédio, das .t\.g:êficillS po
Institut{). tOs riaÍ'�eHí*JJ;'
tos, serão. encamiD'had05
posteriormente '41. 8�. .

R.p.
gião-A do fUfldo de Garall
Ha, eoro, sede ·em Curitiba!

l. '"

para QI devido. estudo e çon·
cessão.

,

.
.

i'
' I'

30 DlU'-
11)'1",lrOI
dulr· itlÍl;

Cêrca- de tFill.t� :mil SaU:-'

veiros foram erl1ªdic�dos
.

com aplicação,; de 6 mil 1'1-
tas de Brometo,· de Metilla,

..'.\

e 5 mil quilOS de Miex, As,
PrefeitlJ}!a'S. +VIuniejjp:P.,$

.

dê

Concórdia! Pirá�q�ª� . Jt.á.�
Xavantina!. 8e��,�! Ip.fr�:.' �
Ipu,mirim execu:t�rªm ()
combate 11:,1$ '4F��$ :pt1.bJi�
cas e nas terrq$' deyoJ.l,ltas,
com formicicll;}S' doa40& pe<
la Secre\aria, d,� �gJic�l·
tura.

"

"
,

Por outrc;> 1�Ç1.?l os' clu,.
bes de jovens' receberam,� • - I ....

também o materM1 de de·
fesa s�il.Ú*ri� ª p�eço 4,e
,çustlo, fornecido. �Ui, �
cretaria ela, A�ricui��F� ,pu'_'
ra (} combate· à f9,rtPi�;1 �
para seus projetds a,grlcd
las. No� lI1u'n�cípiQ

.

de 'Ipi·
ra 100% qas' pro'prfedàde,5
co.mbateram as p�agas.

O Presidente da CQope
rativa "Regiona� Altp., V",le.
do Itajaí,. qe l.\�()f 4� S�l
e 'Vice Presidente da OF-." ',....,

gatiizaQ�o, da§ C�pet'�ti\l�&
de S�nt� Q�tà�·\�t. �:r., fv9"
V'anderlin� f.êz, �. P,rci.
nunoiame*o, na: t'd,tJm1}
:r:euniãq do. COJilselhQ. Est�
dual de e09_rden:�çªq; e. f();
ment9, aQ' ç:o.ope:r��ivi$�ll{��
declarandCi> que "01 dese�
volvimen;to d� a�cul�ulta
do. ES,tad,o de s.ant!a Cªt�
l�ina está seI\q:Q:' {>F��q.diciÍ
do pelo fato. de que alguns.

.' �, ' . ,

orgãos e enti4a�es r�spq�-
,sáveis pela. organ;izacã'o' (h
classe ·rural és tão. � d'�
glad.iando a fim,' de eo.D.-
< '

quistaretll a, lid.eF>fln�a nas
diveFsas âreas'\
As assooiaçõeg de Clas

se dQs Agricultares do Es
tado fotam c()�\;ida�às a

partiGipaF da próx�in�, .r�u.
:pião' do 0oIlSélbQ': e.�m .'1)
pbjetivo' de escGlhevefu,
uma, propost�1 'de' '�ntegTà., "

ção de ef;for�Os i>ar�' "pr6:.-
\ . .'

mo.ção do agricllltot catàri·
nellse.

() E�T 0, rlnr':m p'Ô'B� �l'�t:1.f trn. 15 de ontnbrn de lCl71 .,...... r.'g. 2

I Comunicação
< I ,

. i l· o: propr1eiárlo de A vidrácelra c�mü�ica aos seus ire-
.

,

gueses e amigos que .mudou a deno,mlna.ç.�.� de seu es�abe ..
l�çiQ1�:nlo . para ILIIA MÕVEI, e espera conlar com a sua

! ! preferência'•.
: I
i@,--.,.----�_.-----�. ·

______ 1. ..

\

o proprietário.
.. -. '-_. - -.

l '". 1
.•À VISTA OU' IMANeIADO'

, '

,

CASAS DE' MADEIRA PRÉ I'ABRleADAS, "VITORINO"
. tacos""7 Esquadrias de .Madei� :..... �ssoalhos � rijo

I 10$ Furados '_ Lajotas �. Lilo��lniç�s" .ele-.
I , Reveslhnell�os - Marmolex e Marmojel - Empresa

de Pinluras Lida. ',' p,jnl�ras �m, Geral. Vs. enconlr�(i-Iu·
do ilil., com. prêços de Fáhrica na Cllllha .comércio e B�,p<re- I

I senhlç�e's Lida ... Escrnóri� � R.. Fernando, Mac,bado, 40. r
I ' ,. .

'

,
'

,

.

,",
!, - fI,,

'.iI,
'

.

',-_, ""-:-=-f�

,

,) ..

..,.

�o' a uma linha d� brinqueOOs )
por. preços que so o ho,epcke
:. .

. sabe oferecer. , '

,; 'I
"

\
.

-"SALVE 'AS CRIANÇAS, DO BRASil
,; .

em Q semana

,

felipe schmidt· flQr'��nópolis,
..

\

.

,\-.'
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r TADO, FJorhmf1poY." f:'P" a-f'elrn, 15 dp' mtnbro dr 1971

�

a,Ul P,,3_ n h a I

e a União
o pl'esidente'" da

.

:As- Está marcado para hoje - Dia do

sociação '

'

,
dos. .Servidores Professor _.:._ o encerramento da .. progra-

Públicos de Santa Catar i- mação elaborada pela Associação Cata-
na, . Si', José de Brito .An-'

.....

rinense de Pl'ofessô�'es alusiva a come-
<i , �.

drade, 'env.iou ofício ii moracão da Semana do Professor. O'

O ESTADg, "Iormularido: o p,togl'�ma 'de hoje assinala às 1'5 .noras
seu, agrntlcciínenio péi'::l 60- :1. reaprésentacão da, peça infantil

.

O
bertura dada às notas de : ItaHnho Sq�hlo, em sessão especial ',de.;
protestos

: expedidas pela tinada aos filhos de professõres filiados

AsibcÚ1ÇãoJ" 'contra a medi- 'a Aêp,' Durante o' espetáculo. a di�'��ção'
da �do Presidente .da As- artística da peça f�rá_ á .distrtbuíçâe de

sembléia, determinando' o , prêmios aos vencedores. do, concurso ele
"policia:riiento do 'relógio 'pintlrra,- que' executaram, os meíhores de-,

,', ,. ,,",

POJ1to da CasavO ofício da senhtis do "ratínho". Os vencGdoI'es� que

As-psê .t.�m' o

'

seguiu te :q�vêI'ãb comparecer ho'je. no: TÁC; são OS

teor: "Ao' ·tomar· conheci-
. seguíntes alunos: Luciana 'Vieil'a:' e. Ade

m'en:fo d� q'ue fôr�' retirada' 1e Áugusto" Dinslà)?Brtn
. �'"ESC;()Jinl�a de

a ��s�calizaçã.o poliCial ao 'Árte;, Ísabel C1'istina" Menezes' -e L1:1da

reló�g'io-ponto ela', 'Assem- nl'1, Scíunidt,,- colé'�'i6 êOl"a�ão: de ;Jesus;

.bléia LegiSlativa '

do Est�l- "l!�dilsQn 'e A,�jorie G�ritil '-;- � C1..;r,s� . �E'n.i
do; cumpr��me, forrhriÜzar no je�Us; Paulo Collares' ,Fllho - Es�

(. <' , \

meu mais profundo agrade- colirrha 'Sa.Oi; Carlos Antônio' Cardoso ,e

éi1nelito peHl destacada' co' F:cíbio 'Vieirà �'Cc:il€giJo ,,'Imacu19d,a: Gon-

bertura d�da por �sse pres- éelçã,b; Ke.rla :Avila e' San�drà M:ara' Ne-
tigioso órgão d� 'irrwrens'a 't�, _:_ J�rdim Maria'�I�ond,er Bornhausén. '

à,$ � ,riótás ,de', ·prOf<�s.tO' ex-, :" O prÓgrat!:la m�rca' :á inda, a 't:eaHzação
,,".1 ..··' � 1\' , 1:.' ,,(, .' J'..: I-� ,

_ _;_i-'�. ..-::.:,_;:�:'.:...'_ ___;;_ ___;_.:. __:_ -:

p'ellidas, '

pela, .'Assoéü-lçã'o -

M
' ".

..

d' d' 'd"
, .

d,9�'�' ',Sen:idore,s: ptblicoS',' >','.' I' :, n)ti�ip,:tl,:'lf ti e" '" ir�;,ge mensattem aos meslres
"

,t:'{e;'�"S'anta 'Catarina bem, CI)' ' i' " :",. ,', ,: :�-,--.,----'--''--''..:-.- .....:....., _;_�'>oÍ

1:,'"
'

. '.' ,

O Gabinente' -do p'refeito Arif' Oliveira,
.

,
de h'le]l1or conceituação 00 trabalho do

n1(')'tt:as' ,qu'e em solidah�- "

'

", .
,
""

., j ".

d�ri,' �'no.s 'fora� _' ,�nc�ini- .� atraves do Secretárip, da Educarão, 'pro- , educ?dor, hoje e ,sempre exaltado.'
, • v , fessôr'

.

Elcio,' Lem'os:, e,�viQri m'éns,'3,:(t�m ,.' O humil:1e professor, o' mef'tre::esco-
lü,í'a,,dãs ,"pelas 'entidades," '

" .

.1.,,, ,
: " a 'todos; os nroféssores dG,MünidpÍl) e 18 que no interior dos muriicípios, on-

eopgener,es' de, ol1tras en·, -.d'o' ,E.. st,D.do n"os S0fI1.'1'l'nt:es te�,l·,mo·,..I. ...
·

:

",Jn-
' de ',as difl'culr,lades de 'existência'." Sã0 a

tictàdes dà, .:�edéra·ção"> ,0\
,.'

�
•.

..

'1"",.; j
",'

'

,cumbj1.l-me o �e�.h6r Pref!?-it'o -Ayi DH-' sua, maior bRrreira.,.' �inda POd,8 exel'-

, O.,:�",',",'I'�:,.ia�11:".' ""d'" ,O' "

' :� veil;a.: 'de levi'lr aos�' nrofe,ssJ9r�S', ;á\le e- cer a slJ-a tarefa fJ,'raca,s ao seu eleVado

,

'", xerc,ern' o seu· slilcerdócio no_ E<:t:;1Clo e eo::::pihto estóico deve" sentir-se neste
.

' � , ! . ,.'

]lO l\1:nrücípio, est� 'mensagem oe., 8au- di� compensado das flJtrtuas no cum,

dncão e' de ;econheéÚnent,o no Odiá '011e nrÜl'1Ptlto de sua nobilitante incum-

M'·�'e:"�,,·· 'd:" ·t�·,cr",":0"',,"'" e':', ",.,',' ',.', ."

.

lhes é dedica'do. " Ao f8Zê�ló
'

corri hon- bpnria.'
, r�

,

e' gratidão. côHJO o ensp.·i� ,'�à�a 1'e- O Prefeito MUJ)icipal de Floriannnolis,
�i" ".,,",. , '

, le�brai: "a ,Declàráçã'c)' da ,êrian�a" aDro- no c'1!i1, (lo professor, s8úc.lo a todos os

>
"

, v�da, pela ONtT·, em 1959 'em q1.le rp('o- intp()T::1l1tes do mag:istério público es'

fds'*" teJ-adO
nhece Que "tôda criança 'tem' o r1il'pi+o t�01181 e mllnic:iual, bpm r.omo o par-

:n
.

�'
.

l'ri d " ticl1hir, no tnmsrurso da' efeméride que

,��>,� " I" <
.. :,�., ': ;��h;íP�0�11t�;:d:r ,uq:: n�: .�o�:e�ã:'

p

a' tambem nos é grata".

�:�1A�ociliçã� �Ca�r�en-' ,,�_,.�'���__'�'�_'�������-�--���----�--�--���,�'�t
" '\, Medicina. comeriH)l�aé;' ,';!

,-'ro.•. C!'�',o·I,!II... Te':,cn. ica. 'tum,prim,enla, CO, rp',O dooenle
sie 'final' ·de. s�man�\'; L,,::; IPi

ti dia do M��i,co, q�e c9n�.
. ,�,�����.-���-��,���_;_-�-�����-�-��--����'�t

" ',': " _ "", 1\: l?ireção. da' Escola. Técnica Fédel'al Apl'o'\'eitando o ensêjo, para, regisl,rar
'. t�,.\l�(,..�mn a. pa�tIclpaçao'. ae de, Santa 'Catarina em cOlnemor'ação nossos agl'adecirnentos' pela colaboração

::-:l,.��::���.�:1�,ef },:�._ ,:"s.'�.�(���?),E,'j��}?(df(�vn'fe�SQ!, ,�.�Ir.ig��:"me,?J;�t�m_;.. :,'� que vem prestando a Direção desta Es-

'" �'�':i; ." '<'. ,... ,:, •., ,� .. ,,� "t-0 ... ·.'··��'!"'�.... ·���1.�s:tI!e§ct1UG.'J�ç;lqnJv-:n;,naquele ,Es�.a: ':: cola, no des'émpennà cta' taiêfa. tle for-,

,l1��i��S�ll:t,�:P; ,.:.,,��:t;�,ADlÇJ�J ri:;. b�lítb'i@�!},tO/ cumprlmentarido a classe ''C.
mar jovens' 'paÍ'a assu111irern com' digni-

a��!l�a ··com' umi- a�m.Q.çp .. 11-,,;, �e" áo'iad�eciendd a' cblaboração ptestada duóe o papel que lhes cabe na comuni-
-

1(:;: h t rl
' " ,"", , , '

vl;ei;.<A�, ;) O1'a$,',,\ enuo ·por '.

a' Wisco'''la, '
.

,,'f'.c ,j - ,t(o "

..
'

I
: n. .

.

loü�l. ,o' ·Abrigo "de �enb,'.·' 'K m�l�sagem. assinada pelo Diretor-,

ÚÚt1c ,.' �:erão
'

�.
iniciadas "as,," S�bstItuto, pr�fess�or. Nilton ,Sevei"o da

disguta�, _de futeb?l, e bas-" Cosia diz o seguinte: "Queremos nesta

9,üet,ebol ·�'nh·e', médicos dE! �: data '�m 'que se cmnemora: o Dia., do '

ç.�pJÚ)l e interl'OI':, e:riquap.:'-.' i ,'p�'oressor climprjmentá-lo pelo evei1to,

�,o .,,: que ,l?ar.a, as 'sen hO-�'a8 " bem COr11.Crenaltecer a difícil ri1issão q1.1e
haverá .- pl'ogramação'. 'e?pe-, 'cumpre' comi} educador.
cíal, À noite,:nQ ,�����{)- !�������������������--����������������
z�:':�d€ Agôsto,' uin ,Jantar Sesi lambét'n' participou da Semana da Crhrnçâ
���.C6nh�ter�iza�0, ','se-,

'o i�-��-������--�����---��-�-��-�������
gtli�o de 'l.lmél; noit_ada, dan-.- b Núcleo Ré'gional do. SESI do Es- m{�rio, Haverá também uma Gincana

ça\lte., Doiuingo,.' no _Velei· treito, associando-se às comemorações Espbrtiva nas dependências do g�o.

ro� d� Ilha, as', cÓm�IT).�l'a-,' "que' se l'ealiz.aram em todo o 'pais pela Batalhão de Caçadores além de jogos

çõ'es" terão, prosseg,uime�-, passagem' da Semana
'\

da Criançà, ela-
. ,recl'eativos, dos quais, partisiparã?

lQ . com. pá�sejos . de ,barc')· •. 'borou
.

uma, programação a fim de ho- crianças de ambos os sexos. Sei"ão reu-

p'�jils baias da'cidade. Às c mÉmagear os filhos de seus usua1'1OS, lizadas ainda, sessões cinematográfi-

,l2.;; )101'as, também no Ve-' ,durante 'O período de 16 a 23 dêste mês. cas nos estabelecimentos de ensino ,do

.l��t9$ da Ilha, as f�stivi.. Da programàção c(;msta um coticur-so Estreito, Barreiros, Coqueiros e Ca-

(1' .

ã
'

a l' d
- .

t't lad "O Dl'a c�a Cr'l'an pO'el'!'a,s, qllando, será exibido o Ifllnie
uades ser, o encerra a" ," ele .re açflo m 1 u O· ,.l • l" �

,c-;;·��' um, ,almõço,
"

"

ça!:, destinado a escolares \ do ciclo pi'i- "Casei-me com a Feiticeira",

dá NoÜe de Arte, às 21 horas no Tea

tro Alvaro de Ca.rva.lhti, que constará

de apresentações artísticas, musicais ,e

culturaís incluíndo decl:amaGão de poe

sias e: execucão de, música popular �

erudita. /

]VI F:NSAr.EM

A Associação Catatihense de' Ptofes

sóres emitiu onterri S1.\2!' mensagem aos

mestres catarinenses pela passagem de

seu dia 'dizendo nue 8 árdua, mas no

bre missão assemelha-se ao seu ínten
so 'tral1Rlho, ao ele Sisifo. Trabalho ex

tenuante e contínuo.
,,-' A ,mestre-escola exerce, a missão de

conC1nzir o aprencliz, tarefa que, renova
,incessantemente. Na cátedra, é uma di

viri'didade, guiando inocentes c�'iaturas
hesitantes, ,entes ignaros, cegos de .coin
preens\'lo, Com teu amor, com a tuà sa

gra'da, dedicação e' tua. esclarecida inte-

ligênçià;-: sê compreeÍlsí�o'-' e . torna-te

forte na batalha de crida. dia, recom

'pensarld'o-te com o triunfo daqueles a
,

i

quem' guias.

dade",

CURSO
Uma equipe de professores do Curso

Sel',iado de Odontologia, da' Dniversida·,
de 'Federal de Santa Catarina irá m-inis

tÚl-l:', nos 23 � 24; nÇl. cidade de' Rio do,

Sul' u:m curso de aperfeiçoamento pro
fj ssional em Endotontia.

;; O
:J Mii1iStérib 'da '; ,Í"azeIf.crà :prol1?pverã.' .: ,hlbüintes dos tribütos' 13111

Íim'a:, Can1panha destinada '��a': ,Qohscl'en- ,
, PÜbÍi'co,

A . partit ele hoj�,: COE-' tiz'a:r- ds bb$i1eir8s" sÔbr'e''';!:a'''im-p®�'Mn-
forme' edital Cl,lie venl sen� . �i:a > do,

,.

';, re'Cbll!im�nt9 é(§spÕ,t1tâl�eo' e ", 0,.5'" objetivos 'àà'.-,c�.mpânbçl',' os meios

. do pllblicado, nQ" DiáriQ" da" pbn,tllal, dos, 'iml�6§t'p's, 11 'rnioi:�i{ç�,q:,,'foi' .·,-de ·Coil1'urrj�a(.:tí() com ,0·,'pÚ.bÜ�6, ,;ós cnr�
Jushea ,

.

de
: "FÍo,rÚmópülls,' ptestada . .'pela DeLegada .. tJ.a :F."eteit� I,Fe' ' .' ',.t8zes" e '''Liisplay's >l,' a' �pattieiriadã.o ciod

'as ;i�tí;11a'Cões.:· ';'>;e:��noÜfiêá- . Q-�r:'�;l) ·�éi.q, FI0.li�'�'óp���'s; ·'a:�y.,eS�(;efl�a.h(,'lO >:''GoVéi'nos Estaduais', �)�r '�ei� �le suas I

'cões dos,"at'os,' da :Jl�st,k� q11e. a, ti'ase '''Nã9' ,se' ne�Né', '�t{)tÍ>o's :,d'e· "�. Sec�l:etal:ias' de '. F'azenda "'8, tÚ-lE; Supbrin� jl, FederaF no' Estado de
. Sa'i;�. penden1, de vQcê:, '.'·I.mpo�t�':��' '1i�sÚ;ns'q�:. .. '.

",

�,tend:endGl,s Hie,rt�ori�J,i� ':
,e (�"dà�.:: 'Dele5!:3cias ,

ta Cata)"ina' serão' feitas bi'lidade i sbcia-l", foi': cdad� pàra, �Jl-�nt,a,� ," ,-da Ré'Óüta Federal ClE! todo País forarri I

'91edümte ',' publicação, elo' ment,e' com. uin',}õgôtipo' es,peéi�irhBnt�', ,tern�� das reúniõés' le8\izad;s 1�(1 Gna� �

Boletim da' Justiça Fede- desenliàclo, figurar.' ����l Ê/éde, de' 13 . ,: '

.

n::(iJarn, .pre�:jdi'c1::ls -:peÍo Coôl'denador Ge.<

ral 110 Diário ,da Justiça, do c,aftazes, folh�tds; displáys" e· filmes tra- ral dn, AsSessoJ'ia ,de E:st\irl,(')s
1

'

" zidàs' pata � t�,,\leV1S-ãb," Jlta:tlUZin'�yO rÍlen
'

,",mação, e .A,,vall,·�ç.,;ã� ,',,:: S):': ,'J,.,�'se
'

Estac o" em ,cumpnmen\o .

,

"

' ,,' s.ag'el,1s· educ.ç1tivas ':deStiriada;s' aos éon-
,.

,Bbnedetti. ".' ,". ,,<

às deterriünações contielas ;, .1'

no atigo 57, 'da, Lei ::""
n9 5.010 de' 30 de 'maio

ele 1966.' combinado Gom o
,
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artigo .1.05Q, do COdlgO, :de

Processo CiviL
A cormíniCação é do Juiz

Fedél�al, 'Diretor do' Fôro,
De, Hervanelil' Fagundes,

A Casa elo', Jornalista elb
Santa Catarina está convc

càndo ,qs profíssionais ins

critos, em seus quadros na-
'

ra uma' Assembléia Geral

Extraordinéria a realiz;r.
se hoje, à 19. hõras,' 'enJ

,�u;' sede:" Se:gl,lndo. 'o' ato
ele corh;bcacií'ci, serão trata-
,.' '�'.

. �

dos na' .oportunidade aS'sutl-,

to de ,inlerês'sc' da olassc..
"

"

"',
I.

Justiça
federal
,intima

t; ,

S�lução
!.. -"

para .clieias'
do,·:Vale

o Depal�tamento ,Nado-

.0',
,

,
'

. O
.

Diretor do Departamento de Fis- bro até 10 de, dezembro.

.calização da; Secretaria
'.

da .Fazenda,', _0 Sr,' Lauvir Barcellos informou que,'

#1':, Lauvtr B�rcellOs, -manteve, 'na úl-.. "110 periodo. rnencíbnado, á fisc�Üh�i1';(.i,O
cima qua�·tã-feii'a, i'elifíiào 'co111· o Dele- '

'

c'�Í'1jLüií;� de agentes .ederaís e:'estadunis

gado àa Re'�'eita Federal" no

'

Paraná, ;, ,d(;V'etá cobrir 100 municipios do Esta ..

Sr: 'JálFo :Li,�bôa e o fepresentànte 'da do, Os recursos para esse Tim são ele

Supermtendência da Receita Federal no, ,01 dem mista,.' tocando urna parcela
Parantí:, Sr, '4imir DOl1iacl�<,. ,O .encontro , Uniào .8 outra ao Estado' respectivo.
teve, como -objetívo. traçar normas quan-: "Na l:€LUlii"u), da hltima

.

ouarta-Ieira.

. to. ,a áç'üo a '; se;�' desenvolvida. dUI'al)te�, " .coricfuíü o direto): ,do D�P::Vt'8mente
'Can'Ípanha. 'de, P,i:Oitl,"iocão "d-k ,',Im"pos tos' , Ft:�·';·all"""'C'rl()

, também f'o',: bo d'
.

�
, .

�, "l�,_, L' A !,�1. " '-;' 0.:' "J. a . r a"�.a-

,
.
""Ajja,]'l'iíJanh'à, qué \8111 .âmbíto ha.�i6nal .ü11plrinüi.('iü.'(�, do E_':i,stçma' Nad)l1al
é ',é, ot'gahi:zaaa .peíá Secretaria' dá' .i�e- Informações Econômico - 'Fiscnis
c�ibá Fe:tleral, em- c·ol.a.bor�:Gão 'c�ín' as . '..' SINIEP, O�;, partieipantes do encontro
Secretartas- 'ele Fazeflda� 'Es,t'-�dwlis, ' .te- . cornpareoeràm 'poste;ribnnente à Secl'(:>-"

d' �obeh\:lfi Pllbl{citárià'::, elLlc±d�tlvá .

)
, t,nriá' "da Fazenda, onde: submeteram DO,:'

ci�rànte ,todo 'o "�eu' períbdo :e;: �_Q,nt{Írá ,
sBLi.' titl�lal' Sy,. SÚr,ib: Uchôa I cte Re?,pn-;

9?Ili-, ·un�à;,· friSe de ':- fiscalizaç.f\b: ihté�sa',. ," ele, :o'� pontos ,principllis da' ação
;

a,bs 'contribuíntes
.

t�b dia ..,J' d!:!" hpvElm-,' ',desenvolvida'i " ,
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' ",''', c ,

"

I, ')"
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nai . dé .Ol?ras e Sane.ameli
to _,_i_ Dnos - em S,mta, CC"

I,
tarina,

-

,estâ ültiman�l�' ca'�.
elaboração' de, um contra

to· com técnicos da Alema
nha Oriental, para um

levantamento' global do Va-'

h� do
.

Itafaí, visando a su

pressão das inundaç�es' pe-
'riódic'as nessa região,

" .

.

. , Os téçnicos' alemães jil
r,ealiza�am visita de estli.

elos à área ein questão, re,

tornando' na última quarta-
'feira à Guanabara. por
oütro laelo, o Diretor Ge

ral elo Dnós; engenheiro
Carlos Krebs; {

esteve em

Florianópolis a fim dé tra,-
'tal' dos últimos dados p�-

.

lativos à' elaboração
,

COl1trato.

dêsse

S E S'I
, : HOC'LErf' Jl�CtO-N��t 'DÓ FSTREITO":

.

•
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"

"
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A8sóf'Í1'lnd,c'S8. (1:';' .com('morações "que' se "'renliia .em todo ó País, nelfl, P::1SSéW81Ü
(1:1 "SE{WANA DA' Ct{IA-NCA" 'o' N,ÚCTEO· REGIONAL DO. Si�SI DO� E�TREÍTO. �)I'I:'"
tt.·ndee�'o 'JlOIl1el1a;ged�" Q�' ,filhos' de seus L�'{iários' e as demais criariç-as, ,pro�rá�1104�,

,

"

,;'·,SEMA:NÂ':,.D·Á.'CRIAN·CA DE .l6 'A', 23:'
.

''',

19 � ç'p:nc 11'80' ;j'e�TQclaçã@; tenelo como

2'<;> ','-,- 8e�:,ão :CillfUi1�t.Ográfic1 _' nos

rlaçleê de: j�sh::;ito. ',132rreli·os. Coqueiro� '-e
Lima :feiticeira;", .:.

'

, "

tem a "o clia da cri ;mça", ':) ,

Estahelecimentos Escoléll�es' ,das 16cali
Capoeiras, cotii o filIne 'IGasei:n�e com

,

,

de jogos recreativos para ainb()s (.)S sexQs

Estreitó ..

-

. "�ábti�Qi d� esqu'adrias 'e MQdeiras em géral
,

'.' ",', .',: ,M,�tri% �, S�Q Pedro de ,Alcântara
"

,

Filial: R.� Mox'SéhremJ11', 976 _.: Estreito:· -_ fpolis. -, se _:: fone 6583
,

Madeiró.m�n:to d�' pinho'" e I�ii portos -trabalhadas,' colo,nioi!õ; ê
cqmuns.·' J�nelos .ven,ez'íanas. '!i'po V,idro e acabamentos de, modéird's

, em ge,fal. S,oalhC?�� ,!,acos: e parquet. ,t<remer, 'possui máquinas especia";
�, lizodos poro �fiar Serras CirClJlarés com dent'es de Ví DIAS,! , A única

['
na ,Proço. Kr�mer t;, �iQ ...

' l..tdci.: agoró revende�do �.s f�mosos produtos
, arannas, :telhos, telh'oes e manilhas d� qualquer bitola.
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"
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Renovação de estoque no
magazine·HOEPCKE

J

�letlro.'7- domésticos. --- utilidades para o lar, brinquedos e toda uma

i'oUilidade ,de arfgos a,gora 'absolutamente ao alcance de todos.,
•

>I' ••} �,� ,'\ "

•

\

';' ,

•

\,
� .

1

MAGAZINE Rua. Felipe SChm,dt.

,
'.

.
$,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o problema da Educacão no Brasil eous

ttuiar-se, até bem pouco tempo, num dos,

aaíores e mais graves desafios à capacída
'e dos governantes e à paciência dos edu

adores {�eduC'anuos, exigtndo uma açãe
'erdadeiramente heróica para que pudes

,e vir a ser solucionado. Hoje, felizmente,
lotamos que o assunto está sendo tratado

.om a ímportância merecida e já pode an

'('ver uma solução 'i) curto prazo para a ga

na de problemas que a questão encerra.

Diante de uma realidade até certo ponto

assustadora, o Govêrno, compreendendo a

necessidade de Implantatar novos métodos

'no arcaico sistema de ensino vigente no

'Pais, Iança -se com coragem a enfrentar o'

desafio, procurando sanar a série de erros

que se vêm acumulaudo . ao longo dos tem

)JOS e que comprometiam, oada .vez mais,
o sistema educa-tonal brasileiro.

I' ,\pós' mais fie um ano de debates entre
:1

técnicos de alto nível e incontestável cava-

! III
I

cidade. o Govêrno elaborou projeto de lei

1'/ enviando-o ao exame do Congresso Nacio-

as

nal, objetivando implantar eompleta reter

ma no ensino fundamental do Pais. O tem

p para a elaboração do documento já se

constitui, por si só num grande mérito, pois
evitou o afogadilho que 'fatalmente seria

prejudicíal, por se tratar de assunto de

grande complexidade e alta ,l'esponsabili
dade.

HoJe' está criado, em tôrno da reforma

um clima de otimismo. Todos se dispõe a,

auxiljar, por reconhecerem a necessidade'

de sua implantação que, certamente, virá

modificar tôda uma arcaica estrutura que

agia como uma, barreira ao desenvolvimen-

'to da educação no País. Transposta essa,

barreira, estarão abertas novas e gr-andes

perspectivas ao futuro cultural do Brasil.

Entre Os �randes benefícios que advirão

com a implantação da reforma do ensino,

cremos que dos mais importantes e saluta

res serão os reflexos que se farão sentir

na vida profissional rio brasileiro. Evitará

a reforma o que hoje se presencia em larga
escala: a evasão no curso secundário, mo-,

tirada : pela necessidade que u estudante

.tem em', buscar uma realização material a
r '

curto prazo. Com a reforma" o Govêrno dará.'

ao jovem a oportunidade de uma carreira

rápida" financiandu sua, educação média

através' de bolsas de estudo; medida, indis
eutivelmente realista 'e, de gr:ande alcance

junto aos milhares de jovens que se vêm

obrigados a abandonar prematuramente
seus estudos ante a falta de recursos finan

ceiros e':il necessidade de encontrarem o

mais rapidamente possível um meio para

J:'a"rantir sua, subsistência imediata, o que

vem a prejudicar seriamente seu futuro

profissional.

A reforma do e-nsino fundamental, aliada

a, uma série de outras medidas que o Go

vêrno vem tomando no setor educacional,

entre as quais se destaca o vitorioso Mo

vimento Brasileiro de A.lfabetização, se

coustltui numa certeza de .que o País está

tomando o caminho certo, que levará sua

gente ti, um future melhor.

-

Leu um anúncio da VASP e ficou ímpres
sionado:

- É 'um negócio revolucionaria!

Ninguém estava muito ligado no assun-
'

to, mas éle retornava, de vez em quando:
- Paulista é pra frente,mesmo: alba aí

o exemplo da VASP!
II .,

, 1\:1ais dez minutos, lá vinha "de nóvo:
I

'li ..:_ E ai VASP tem bons aviões, hem! Tu-
II.

do jato puro!
Dava. um branco na conversa e êle en-

caixava:

-:- Pen.a que a VASP
. ��o ,_vôe mais pra,

c�) , . ,

,

I

Puxou um amigo pelo paletó e se fêz con

fidencial:

Êsse negócjo' da absorção da VASP

pela Sadia é no duro mesmo?

Na altura da d,écima intervenção, alguém

achou, que era VASP demais:

- Pô, que é que tem a VASP, cara? Caiu

algum ?J,vião? Pára com essa' ladainha!

Laciainha? Ladainha? Olha aqui, então.

'E puxou do bôlso o rec,orte' da propa

paganda: "A VASP lança o CARTÃO CREDI·

S�:U. Sem ,juros, s�m avalisfa, sem demo�

ra, sem cartão".' E chamava a atenção de
I

todos para o ddalhe: "Outra coisa que vo-

, .

cê não pr�c�sa é avalista. pra, que perder

tempo }Jocurando avalista ou incom,odaiulo

seus melhores amig'os?"
.,

.- Não é grande, essa?

E guardando o recorte no bólso: o olhar

perdido nos meandros de futuras e sonha

das' viagens..
- Tipo do troço moderno!

X X X

Isto é que eu' chamo de espírito lúdico:

o ex-governador Lomanto Júnior, mandou

emplacar o seu automóvel no município de

"Lomanto Júnior", ex-Bano' Prêto, na Ba

hia. Agora, com tôda certeza, é o único ha

bítante do planeta a ostentar o' próprio
nome na chapa do automóvel.

.

Naturalmente esta circunstância hgun.'l-
rá, daqui para a frente, em todos os regi.s
tros que se fizerem a respeito do atual se

,nadar. O presidente do Senado, ao conce

der-lhe a palavra sublinhará: "Fala o se-
, , ,

nadar pelo Estado da Bahia, o que tem o

nome na placa do automóvel". Nos em

bates politicas, com verdadeira modéstia

o feito será ressaltado em praça públIca:
«, " e assim. despido de qualquer senti

mento de vaidade, 'compareço diante do

generoso povo baiano, eu, que de meu sà

mente possuo minha família e um automó

vel com a placa LOll1anto Júnior - 321".
, '

A encimar-lhe a campa, .no momento
, , ,

apropl'l.ado, a inscrição: "Detentor único

do privHégio de ter o nome imortalizaGlo

nR placa de um automóvel".

--------,-------,------------------,

•

Ia
I

l
.""

Bem diz o Meu, Amigo: "Baiano quando

começa a patinar é fogo".
X X X

A velha piada do japonês revisitada:
,

a.quela do promotor solteiro que chegava
na cidadezinha sem mulheres e, dóis me

ses depois, Implorava por uma "dica" qual-
I •

,: t. "I '

quer. L€rribl'am�se,' não? O japonês é que

entrava pelo cano.

Pois agora 'um 'estudioso ,da espionagem
internacional revela os métodos emprega

dos pela clA 'KGB e' congêneres no "1'e-
;.,

,
" ,

crutam,ento" de informantes.' Segundo es-

,sa autoridade,
o

o �elhor, informante é o

que age sob pr�ssã,ó de uma chantagem;
, ,.,' I

o idealista às vêzes muda de ideal ou de
,

,

ideolog'i� e faz o barco, soçobrar.

A' 't1elhor chantagem é a sexual. Numa

ocasião, "tiraram foto� de um diplomata
na calpa, gloriosamente acompanh;:tdo.,

Quando foram Ihe mostrar, éle deu de orn-
o ,

bras: "A iluminaçã,o é péssima".
- ,Então êsse golpe às vêzes falha?

,f\
- Poucas, respondeu o entrevistado.

Nêsses casos, o próximo, passo é conse

gUIr fotografias de situações homose-
.

. '.,
.

},"uais,' Aí" o 'freguês se entrega.
,

,

. ':'
. � f

- E s� êle não ,!tiver tendências pa.ra o

gênero?
- O amigo já ouviu falar de travestis?

Paulo da Cosla(Ramos
i,

ro essor
Não é um dia de. signifieaçã.o resti:ita

apenas aos profe,:;sôres: há. um sentido uni

versal nessa consagração de uma data do

calendário nacional às homenagens a essa
I

iii classe de abnegados plasmadores de a.lrnas.

O Professor exerce, entre as tarefas que
�

eolimam o apr!moramento esp�ritual dos

povos, ação eminentemente notável. Devc

se ao professor o auspicioso cres.ciménto

dos' ínclic-es de progresso intelectual do ho-

lJlcrn, através, dos tempos e no curso da his

tória. da civilização. Vale, pois, o reconhe

cirncnto que, no dia de hoje, .lhe tributam

qua'ntos lhe, avali,a..

m sacrifícios e esforços,
colimando o bem e o desenvolvimento da

eoniutlidade.

.

Mais do que simplesmente uma profis
são a de Professor constitui, ta]- a soma

,

de desprendimento pessoal e de devotrv

menta que exige, verdad.eiro sacerdócio,
, ,

a serviço da inteligência_ no culto do sa-

ber e da, formação duma consciência na

donaI.

f3e, em verdade �'abrir escolas é fechar

eH,eleias", cabe ao Professor o mérito su

pel'iol' de construtor d caracteres, COIlSO-

liGando as relações entre os homens pelo

despertar das' faculdades mestras da per

sonalidade. Nem por outras razões é acer

tado o conceito de ed_ucador aplicado mais

modernamente ao ',mestre escola que, es

pecialmente nas classes infimtis, era o re

velador dos 111istérios da escrita pelo '. en

sino do alfabeto ..Já agora educar - e não
,

,

"

simplesmente alfábeUzal' ou instruir - im-

plica, além de habilidade psiCOlógica e

paciência, o interêsse pelo despertaI: de

a1.TnHs novas, cujas velh
..

as reservas e pen�

dores terão de ser observados e orienta-

"

, '

.

dos para a plenitude duma personalidade

sadia de corpo e de espírIto.
Estas considerações acêrca do professor

são oportunas na data, que se lhe desigpa,
perante a gratkfão da sociedade, Quem

não recorda a sua infância, zelosamente

acompanhada ,por diligentes e. generosas

almas que assumiam, na escola, prolonga

mento do lar. os cuidados' e solicitudes

familiares, atentos ao desabrochar de in

teligências e de sentimentos? Depois, na

continuidade dos estudos, a mesma vigi
lante atenç,ão para com a juventude, a

adolescência florescehdo em gestos e ati - '

tudes que del1Ul1CÜlm caracteres formados

e que são frutos daquele carinhoso desve

lo, muitas vêzes esquecido logo e despre
zado,

Á obra do Professor é, todavia, indestru
tível. Perpetua-se através de sucessivas ge

rações de mestres e discípulos e esplende
na.s gra::ndes 111anifcstações do espírito de'
cada povo. O Professor arma o futuro 110-

niem para. as lutas da vida. "A vida" -

,diz eminente educador - "é um grande
i, , J

compate de todos os dias, para, o qual não
J

se dippensa a aprendizagem", E acrescen-

ta: fiÁ escola, mesmo com as suas incer

tezas e erros, mesmo com as pequenas

paixões que lhe encrespam a serenidade

representa o campo de ü'eino indispensável

para as lut.as sociais". Tal é, modernamen

te, a escola, segunéio a d�H1'ie A. Àlmeida

Júnior.
;

O Professor, portanto, é o discreto pre-

parador de combatentes para êsse intermi

nável embate n6 qual todos nos envolve

mos, buscandO. o, melhor para cada um e

para todos. '

Saudemo-Io e façamos votos por que se

ja �empre bem compreenclido.

Guslavo Neves

TRIVIAL VARIADO
Mal'cílio Medeiros, iilho.

Não importa quo voce se chame Maria, Joana, Jullana ou Eleutéria.

Você mesma disse Isto em sua carta, luas me deu o direito de escolher I I

qualquer um dêstes nomes, talvez com mêdo do remorso de me estarmen- ,

I tindo. Mas acontece que sua carta veio bater num coração vulnerável e

condescendente e por isto resolvi chamá-la de Juliana.

Juliana:

Prometo que não vou tentar descobrir o motivo pelo qual você mo es

i creveu, já que você confessa que também não sabe por que o fêz a mim.
\

Mas achei mui.to melancólica a sua carta apesar de. bem escrita, fazen-
, . ,

do-me sentir que você nêste momento é uma mulher desprotegida mergu-
> I

,

i 'lhada nU111 profundo sentimento de solidão. Por' causa disto a estou res-

pondendo pois, se não, não o faria.

Como vê, estou lendo suas cararnínholas (como você � chama) e não
I

estou espantado com coisa alguma, Aliás, parece-me que hoje, não nos de- ;
, vemos deixar espanta r com nada, Acontece cada uma, Juliana, que vou ,_ I

lhe contar! ,Mas lastimo saber que desde o ano passado tudo mudou pa-

ra você, principalmente porque os seus cabelos longos e sôltos ao vento

Ioram inapelàvelmente cortados. Mas me sensibiliza também o fato de vo-

I ' cê desde então não mais ter sido amada ou ter deixado de amar, o que não

ficou bem explicado, razão pela qual passo a adrnitir a primeira hipótese.
É muito provável que você não tenha guardado cópia da carta que me

enviou, mas' há trechos que merecem ser lembrados. Faço isto por você:

"No ano passado o sol beijava meus lábios pela manhã e a lua me

falava oe espera; havia no ar um perfume .sutil de coisas vividas a cada

instante; minhas mãos eram ninhos de ternuras e meus olhos continham

o ínusitadc brilho das estrêlas. Eu era feliz e a vida me sorria; até que

um dia tudo mudou".

Acontece que você sofreu uma pequenina decepção, entre as muitas

e muitas que a vida nos reservas à medida, em que se a vai vivendo. 'Foi a

primeira, minha cara Juliana. e lhe asseguro que não há de ser a última.'
I Outras virão, pois o, que é o amor se não um sentimento" deliciosamente'
I incômodo alezrernente infeliz?

, �

Mas você contínua: , .'
'

"Cortei os cabelos, divorciei-me do sol, fechei meus ouvidos ao vento,
cruzei. minhas mãos e nos olhos coloquei o brilho apagado da desilusão; , I

=; r�Noso meus 'lábÍos Iicou o gósto ,âmal'go (jus>: coisas. 'perdídas, de- -beij�s'''quel I
não voltarão jamais. E virei menina de colégio, de paquera das cinco ho-

,

ras, de baile de debuta.ntes e tudo o mais que você pode imaginar".
.Benditas amiga, sejam as suas mãos cruzadas, mas bendita também I

, '
. I

I seja. a sua transformação em menina. de COlégio' a, adejar sua emoção pe-
I

la passarela da rua principal. Quanto ao sol, lembro-lhe de que estamos

apenas no cornêco da primavera e que logo depOis' será verão e, então, i'
I 1

você novamente poderá. deixar-se tomar pela. sua luz e seu calor. Nos seus

olhos haverá de voltar a fulgir o brilho antigo e você será beijada, Julia-
,

na, muito beijada e amada, tanto que um dia lembrará a carta que me es-
, :

creveu e pensará na introspecção de uma breve insônia: ,"Que tonta fui I'
r

naquêle dia em que escrevi uma carta ao Marcílío".
I
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Um. estudo
J

d'os 'mais responsá
vcis e categóricos, publicaào re..."

ccntemellte em série pelo profes-
"

SOl' Fernando Marcondes de Mat·

tos' eln O ESTADO, d.eq. a exata

posiç:ii.o do desenvolvimento sociai

,-e econômico de Santa Catarina no

contexto sul·brasileiro, Embora o

estudo focalizasse individualmen

te as diversas h,ces do problema,
o conjunto do trabalho nos diz

que, apesar (las conquistas alcan

çadas no� últimos a.n9S, Paraná e

Rio Grande se desenvolvem' com

ma.ior velocidade que Santa Ca"

tarina.

Isto' vem muito a propósito de
certas posições extremadas e J1as-

'

.
sionais com que, algumas vêzes,

: se teln enfocado o problema do
I desenvolvimento de Santa Cata'ri-
, .

, na
'

',na comparação com o o dos

,L,rt c;: doi�! Estado� 'vi�in�os. I' I� �l;lra;; l;,
'.' além' da.s nossas' divisas do Nhrte ,,' '\

e do Sul 9 ,crescit,nento: se verinca,
de forma mais acentuada. que nas

fronteiras ca.tarinenses, não nos

C'3be o direito de enfrentar a si

tuação 'em 'tênnos de dementar

disputa interestadual� debitando o

retardamento do nosso prog'resso
nos índices atíngidos pelo l"ar.tl1á
c Rio Grande. Isto denota uma

posição de 111tolerável comodismo
e de inadmissível ,complexo de in.
'fel'ioridade. Compete a S:lllta Ca.
tarina se utilizar dos instrumen
tos de que dispõe e partir ao al

cance de outros mais, dentro ,ou'

, fOI'a. daqui, para fazer sentir' o

'fruto, do seu esfôrço no cômpu
to geral do descnvolvIDlento ua

dOUl!. O que não podemos, adm.i
til' é reduzir as nossa,s' defjciên�

I ciar-o :3 "gineauas" regionais conl a
. , .

idéia lJl'é-concebi�á de que os

irmãos do Pàraná e Rio Grande
do, Sul já conhecenl os ponlos
das Ilrovas. Devemos deixar de la

_do êste fipo de IJreOcup:1Ção se-

cundária e encara.r de frente os

gTêlmles problemas que temos a

solucionar dentro (las nossa.s pró
,u"hts frOlitciras, O estudo do pro
fessor Fernando Marco:t;ldes de
"fattos é inteira.mente esclarece.
dor llêsse sentido.'

(

DALLANHOL
,

O ,Deputado Wilma,r" DaUanlwI,
que foi vítinlêl de um att'opelamen
to em Brasília,. no qual, fraturou
Ulna Jlerna,,' está se recuperando
enl sua. residência nesta Capital, ,

onde tem recebido a visita dos
amigos.

L ,.&1&

•

I

I
'i'

•

\
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EI'ITÁCIO

'.
J

.....,
.

() lider ·da Arena, na Assembléia

F...eg'jslativaj' Deputado Epitácio
, Bittencollrt, está encóntrando cer- I 'i

ta,s dinculdadt�s - coulpleta·mente '

,alheias. à sua vontade - para for·

lllt,ll' o seu gabinete.
.

Questões internas da, Casa, atual·
mente um tanto conturbada.

i
!'

BUZATTO

'I I
O Deputado Waldir Buzatto, de.-'

pois de formular ontem à Mesa
do Legislativo pedido de informa

Ções, sôlJl'e ga.stos' com p�b1icar
ções na imprensa solicitando a in-

" ,

dividualização das faturas, pro-
mete vara, breve', eflCalllillhar llÔ-
vo peilido elll sentido idêntico:

"Qu:�mto 'gasta mensalmente a As, I I

��inbléia em biscoitos. bolachas, I I

�p:cos e refiigerantes"? ,
' i

:,1;" \,,;' ,:' ,,' ,

.

,

.- o

i

'

,�): � I I

, ;,-"SegulUlo,i seus, cOileg'üjf�I" (d�t� �'baJl-

carla" o, �r. WaJdir Buzatto figura
entre os parlamentares nlais "mão
fechada" da atual legislatura.

CA.RYBE

Chegaram ontem' a Flo'liallópo
Ih os trabaThos que éarybé vai
expor no "hall" da Assembléia Le

gisla.tiva durante a Mini-Fe:i:t:a,
promovida POl' D. Dayse Salles.
A mostra de Carybé' faz parte:

d� particjJ1aç:ã� baiana' na promo· Içao e ,sua v111da a FlonallúpoJjs
<:onta com o patroCÍnio do Banco I
da Baltia, que está ptestigiand,o Ia IJbarraca do seu Estado. O "vernis

sage" s{�rá (êrça ou quarht-fei,ra.
I

I I
O c.on-eto colunista político 'Sér. i i

gio l,opes. terIuinadas,' suas mCl'e.,'
i

cid:3S félias, voltará dentro de: i

breves dias às pág'inas' de O ES
�r'AD() com sua coluna "!P'oliijca
I'arlamentar", uma {las lIuais sé.
rias e' respeitadas da unprensa

,

<:abJl;nellse.

SJ1:RGIO '

WPES

'LITEllAT'URA' INFANTIL

Santa Catarina., 'finalmente; pas-
�a a figurar ,com destaque no plaa
no literário nacional, com o, con

curso i.ustituJdo J pelo Govêrno do
Estado par'" a. literatura infa.ntil,
(b"ndo, IJrêmios do valor de Cr$ ... I I20 mil. ' :
Tra.ta-se. sem somhl'a de dúvi

da, da maiot promoção no g'êne.
ro 'realizada no Pais.

Em
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Em sessão realizada a 12 de outubro, o �ibunal de

ContaS do Estado, sob a Presidência do Conselheiro Nelson

de, Abreu, examinou 213 processos. Estiveram. presentes
OS Conselheiros Nílton José Cherem, Vice--PJ;:esldente,
Vicente João Schneíder, Leopoldo Olavo Erig, Nereu
corrêa de' Souza e Jade Saturninc Vieira Magalhães. Pre

sente, também, o Proc�rador Geral da Fazenda, Wilson
:Abraham.

Os expedientes examinados foram os seguíntesr
1. EMPENHOS SIMPLES

,

a) Decisão: JUlgados legais na forma da instrução -
Referências: SF/6857. SAS/4931-2.' SSP/7231.' ST0/7239.

b) Decisão: Sobrestado - Referência: SA/6872.
c) Decisão: Devolução à origem para estôrno

Referências: SS/6110/1, 2, 4, 5, 9, 11.6108-9.
2. DESPESA ORÇAMENTARIA A LIQUIDAR

Decisão: Anotados na forma da instrução _' Befe ..

rências: STO/Item 3102. SS/5793.
3. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDER INSPEÇÃO DE' ,

ROTINA
Decisão: Autorizada - Interessado: Diretor da Físca ..

lização Financeira.
4. RECURSO

'Ex-Offício da Presidência
Decisão: Conhecido le negado provimento - Interes

sados: Terezinha Campos' Dutra, Figueirense Futebol
Clube.
5. EXERCíCIOS FI�OS

Decisão: Julgados legais na forma da instrução -
Interess-ados: Aldo Ávila da Luz, Maria Madalena Telles
da Silva.

,6. APOSENTADORIA
a) Decisão: Julgado legal na forma da instrução -

Interessado: Delurdes Medeiros. '

b) Decisão: Encaminhados à origem Interessados:
Turibio Leal Nunes, José Luiz Borges.
7. LICITAÇõES

Decisão: Anotadas na forma da instrução - Interes
sados: PM/006, Armazém Tokarski, Casa Santa Terezinha
de Henrique Bera Ltda. IRASC/002, Toba S/A., F. Viegas
e Empreendimentos." -

8. CRÉDrrOS ORÇAMENTÁRIOS
Decisão: Anotados - Referências: SF/736 e 646.

9. DECRETO TORNANDO SEM EFEITO ATO DE RETI�
FICAÇÃO DE APOSENTADORIA
Decisão: Anotado - Interessado: José Bodrigues da
I

Cunha.
10. DEVOLU<;AO DE CAUÇÃO

Decisão: Autorizada - Interessados: Construtora
Mareol.ldes Ltda.
11. CONTRATOS

,

a) EMPREl1'ADA
Decisão: Julgados legais na forma da instrução -

Interessados: Construtora Serrana Ltda. e Madimar Ltda .•

Construtora Canoinhas Ltda. - CdNCAL.
b) ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÁO

DE SERVIÇOS
Decisão: Sobrest.ado - Interessados: Engev!x S/A.

__ Estudos e Projetos de Engenharia.
c) LOCAÇA,O DE SERVlÇOS
Decisão: Julga,dos legais nà forma da instrução.

Intcra'ssaCtos: Gesü:a Assis, Maria Luiza C. Teixeira.
12. PRESTAÇÕES DE CONTAS

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução -
Interessados:' 1024-Moac�r Novelleto, 2658--0lavo F.

Arantes, 1823-Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul,
064-Prefeitura Municipal de Campo Erê, 1875-Secre.;
taria dos Negócios do Oeste, 2373-Arnaldo S. Lima,
2297-Haroldo P. Pederneiras, 2455-Acioli D. Martins,
2362-Nilton R. Berkenbrock, 2435, 2419-Acioli B.

Pereira, 2302/2305-Haroldo P. Pederneiras, 243�Adolfà
M. �abello, 2450-Ib L. Vieira, 754-Prefeitura MUnlcipaI
de Quilombo, 2429, 2430-Maria Zélia Rodrigues, 2404-
José A!ntônio da Silva, 1257-Herbert H. Nilson, 1749-
José Bortoleto, 1931-Moacir Noveletto, 1994j1997-Luiz
Baldissera, 649_._Delamar G. Amorim, 2673-Helvídio C.
Veloso Filho, 2473-Jacopo To Tasso, 2672-José C

Albuquerque, 2379-Jo.ão Maria Carvléllho, 1877-Hernani
C. Costa, 2564--Juarez M. Rigon, 1955-Prefeitura Muni·
cipal de São Miguel D'Oeste, 2000-Rodolfo S. Tonolli,
1215-Severo F. Matos, 1347-Severo F. Matos, 1300-
Prefeitura Municipal de' Herval D'Oeste, 274O-Joaquim
C. Santos, 2762-Maria Z. F. Gil, 1338-Severo F. Matos,
2794-Mar1a Z. F. Gil, 2784-Milton S. Martins, 2681-
Nardi Westrupp, 1318-Ação Social de São João Evange·

\

lista, 2682-Licurgo A.· Nora, 2753-Maria das Graças

Silva, 2757��1aria de r.. �hmldt Hanh. 27()()-.Bolal1do S."
Squito, 26�o�do D. �'�tz, �tJt-Celso •• Le,sSa,
1,303-Se�rp E�.'.'de ��t�· �l��W,�lt� !FCrreira, 12�
Severo F,. 'l\'Iatos, l�eltuta":Municipal de ltap].-,

'ranga, 13�feitura M�pal- 'de:' Itapíranga, �75-
. ,\�' � , .

Joaquim Carneiro' Filpo, 2�()Sé" A. Scheide, 2809-
José Bíbowskí,' 276�r�.ldo' Jacinto� 279�oão Jorge
de Lima, 270S-Guido:"C. Zunermann, '2688-Adolfo Mário
Rabelo, 2218--Jorge Elias /��to, 83z.-:Abel' J�t, 1851-
Prefeitura Municipal de Descanso, �PrefeitUra Muni
cipal de Presidente Nereu;. 8508--Prefeitura Municipal de
Praia Grande,' 2317-Ahtônio'R. Macedo, 8603-Prefeitura
Municipal de Taió, 2201-Déo Palma,: sooo:.-:Prefeiturn,
Municipal de' Peritiba '2726/2433-Adolfo 'Mário Rabelo,
2401;-Joaquim ,C.arneiro Filh� 2475-.J'acopo T. Tasso,
2579-Ib L. Vieira, 2538-Acioli B. Pereira, 2374- Harol

•

do P. Pederneiras, 8610-Raf�el Strada, 2385-Thomaz
Chaves 'Cabral, ' 2531-Irmçao' Victor ,B. Vie,i.m:, 238�
Walmor E., Lnardi, 2369-:-Joaquim Carneiro Filho, 2484-
Maria de Lourdes Rosa, 23W7-Mário J. da Silveira, 2477-
Geraldo Jacinto, , 8884-Prefeitura MuniCipal de Turvo,
2099-Ant�nio ,M. Aragão, 1556-Victor B. Vieira, 780-
Hercílio de Faveri, 1694-Henrique Berenhauser, 1999-
Ivo Artur Palma, ,39s...:....Jandir J _. P�lizza, 2679-M�acyr
Mondardo, 2458-Waldir A. Kretzer, 2561�uarez M.
Rigon, 256O--Juarez M. Rigon, 2639-0smar, Oliveira,
2485-Mário Nappi, 2574j2573-Licurgo A. Nora, 2382-
Maria L. Olivo, 2372-Acioli B." Pereira, 2486-Mário
Nappi, 2445-Mauro, F. Vieira, 779-Moacir Novelletto,
2371-Álvaro F. Luz, ,23�rlando Monteiro, 1220-
Waldemar C. das Neves; l328-se�retaria dos Negócios
do Oeste, 2321-TelecomUnicações de S.' ,C., l387-;-Her
bert H. Nilson, 1426-Deodqro -L. 'Vieira, l230--Sidney
A. ,Tavares, 18�hrist9vão A. "Franco, 2414:-Calvy de
Souza Tavares, 241&-calVy de Souza Tavares, 2398-Paulo
Roberto' Speck.

"

b) . Decisão: Quitação' parcial e glosa .,..- Interessados:
922-Aloysio A. Gonçalves, 788-Mãrio José Carneiro RUa,
208-Carlos Míroski,

c) Decisão: Sobrestados - Interessados: 653-Comuni·
,

dade Evangélica de Joinvílle, �2-Prefeituta Municipal
de 'I'aió ,

d) Decisão: Adiado o julgamento com vistas à Pro.
curadoria 'da 'Fazenda -; Interessados: 838;8-Prefeitura'
Municipal de Barra Velha, 1991-Depq.rt.aynento de Estra
das de Rodagem, 2145-Prefe�tijl'a Municipal de Barra
Velha, 1019-Prefeltura Mun,icipal, de Jar�guã do Sul,
757-Prefeitura Municipal 'qe São Lourenço do Oeste,
8655-Prefeitura Municipal de, A'grolândia,' 8488---Prefei·
tura Municipal de Agrolânqia, 8513-Prefeitura Municipal
de Blumenau, 8607-Pr;efeitura .Municipal de Rio do Oeste,
173&-Ari P. de Andrade, 2630-Alocrto Schm1dt, 8491-, , .

Prefeitura Municipal, de Canelinha, 852l-Prefeitura Mu·
I '.'

,

nic.ipal de Seára, 8664--Prefçitúra Municipal de Rio For-
tuna, 8516--Prefeitura. Municipal : de Rancho Queimado,
'2079-Prefeitura Municipal de Brusque, 13'17�efeitura
Municipal de Tubarão, (1349-Prefeitura Municipal de
Lages, 56o--Prefeitijra Municipal de Lages, 2597-Prefei
tUl�a Municipal de Orleãe8, ,315-Prefeitura MUIücipal de
Major Gercino, r '22l5c-�efeltura Municipal de Monte
Castelo,' 623--Prefe�tura Ml,micipaI de ;São Carlos, 8505-
Prefeitura Muniéipal de PomerÓde, 8889-'Prefeituta Ma"

.

nicipal de Videlta,' 8656-Prefeitura Municipal, de Itape·
ma, 1287-1}>refeitura' :rdunlcipal de Novà Ven�za, 266lf-·
Prefeitura Municipal de·Braço do Norte, 1m93-Prefeitura
Municipal de Palma Sola, 8-593-Prefeiturà Municipal de
Palma Sola, 1794-P:tefeitura MuniCipal' de Brusque"
2751-Rita' de C. Bleyer, 681-Sindic.to dos' Trab. lno..
de Vidros" Cristais 'e ;�polho Cerâm�ca, ,de Louças de
Porcelanr de Blumell'au, 227-Geraldo Jacinto, 2084-Prê·
feitura, Municipal de / Catanduvàs, '1786-Prefeitura Muni
cipal de,' Armazem, 320-Prefeltura Municipal de Vidal
'Ramos, 2173-Prefeitura'" Municipal de Içara, 2100-Pre·
:feitura Municipal de Indaial, 8397-,Prefeitura Municipal
de Guaraciaba, �91-Pre{eitura lI4u:QJcipal de Barra Velha,
8529-Prefeitura Mqnidpal de' Timbé . do Sul, 935-0lavo'
Fontana Arantes,-' 8873-'Pref�itura Mu.nicipal de Dionízio
Cerqueira, ,8536-Prefeitui'à Municipàl 'de Pouso Redondo,
1834-Prefeitura :M:uniCipá� dê Xan..xerê,

'

1998-Newton
Tesserolli, 223s.-:.Prefeitura �unicip�l de São :José, 85,30-
Prefeitura Munícipal de Lages, 121 't�refeitura Municipal
de Bom Retiro, 8492-Prefeitura Municipar de Angelina,
86()8-Prefeitura Municipal cÍe Santa; Rosa de Lima, 8880-
Prefeitura'Municipal de A.nchiet�, 86�Prefeitura Muni·
cipal de Lages.

Folclore
A METEOROLOGIA ILHOA E OUTRAS COUSAS

A. Seixas Netto

Olha cá, pes.soal, que nesta Ilha de Mei-en·bipe, dos

\'casos e ocasos raros" as cousas, são inusitadas mesmo.

N�o é que, de quando em vez, a crJnica ,de foldore, -
e outras ,crônicas -, saem eivadas de pastéis, gatos, e'
otitros que tais da cosinha e fauna tipográficas. Na última
crônica, narrando um caso de certo cidadão que entendeu
de jmplicar �om o' ilhéu e sua Astronomia, - que, por
sinal, é belíssima, para quem entende" bem visto -, ,pus
ao pé da crônica dita cuia uma Nota de Redação do Autor.
Não é qué apareceu um para il1Íormar que não há Nota
de Redação do Autor, o que há é Nota de Redação? Ora,
vá o �ristão plantar prego pra colher tachinha. (E este·
jalll ce11;os, aparecerá um idiota da objetividade llara
dizer que é taxinha. Taxinha, hein?). Mas deixemos pra
lá,. pois uma cousa' é certo: Se alguém reclama é porque,
lê; e se lê, é ledor, - -(leitor é outro o significado� 'pois
não?) _; e cO,mo lê o jornal, parabéns; ibopinho pro
jornal, não é Osmar? Mas sigamos o assunto de base: A
,Meteorologia ilhoa. E não me venha algunla inteligência
UlUlante' negá-la. Ser contra, vá lá, que é parte do com

Plexo psicológico de certas· pessoas ser contra tudo e
todos. Mas deixemos.

XXXXX
O pescador ilhéu tem uma das mais notáveis meteoro

logias empíri<:as que há pelas bandas do Brasil, herança
lUSitana com sabor da Escola de Sagres de pom Henrique,'
o Navegador., E com essa meteorologia êle venceu o

tempo até que a meteorologia oficial dos livros chegasse
Pata fazer figura. O pesc;ador ilhéu �abp, quando um pré-

, I. �:

frorital d. mas.�: polar se av1sinha pelo sul da 'Dha tra·
zendo chuv� e, wntOoiSul ,fort�. olhando" os veIos ténues
de alto-strattls e' cirru� It&Jád� a 10 mil metros e a sua

, "

direção nas hastes; sente () chtiro da eletricidade líquida
(ozona) dentro da zona de, "ixa pressão máxima para'
informar tempestade, trovoadá:S, raios; sabe quando (l

vento, rondando 'contrário a6s ponteiros, no centro da
lona de 'BP, começa a dar a '�olta do CiO" e vai provocar,

o, diabo; lançar. barcos n�' Ikdras, derrubar árvOres e

casas; sabe o gracUente t�rmic' limite entre duas frentes
de ,p ou na ea'b'eça' da Fje.iclusa ,pelo vento sêco e o vento
húmido. O que êle não sate ,�o os nomes técnicos e os

coeficiéntes 'de cálculos e, as 'Leis particul�res a: cada
caso. Mas isto não, é ,demais porq.ue somente algumas
pessoas em milhõCs C,(Hlsegue 'ent�nder: Os gênios. i>epo�, , .

teltl os ditados-sínteses� que tomam como quadio central'
o penõmeno óptko: \"�Os:ad. sol posto; cuiz be� disposto";
"vermelha • a,lvo".da vem mil' �cara'da/�; "Rabo de galo'
n,o céu, 'vento a 9ran.l" e outros que convém coletar.
'Isto é' que é folclore. Mas não haja, dúvida" aparecerá
alguém, depois, para vir me diier que o folclore é burro
e outras xingações que ,a: f:t;1lStàção manda pelo seu livri.
nho. Agora que eu, apr,ecio o foldore ilh'" e acho fabu·
loso o folClore met"r.l�i�o é astronômico, i,sto é inegã·
veÍ. Afinal, sei a importância disto porque sefcá a, minha
Meteorologia e a minha Astronomia e não é pouco. Con..

vém dizer que o siStema empírico não vem a corresponder
à realidade completa; nem a Ciên<!.ia atual consegue 10
por cen,to de segurança absolú� nás afirmações. Mas, não
haja dúvida que sãO' fabulosos os matutos ilhéUs ....

'

Isto,
é fol c]or� .•• ' p",<;;tnfta.,ft1f.l..lo.

ribunal .

de Justiça, I

'.'.
'

•

!

provimento à apelação, a
l
fim de anular o julgamento.

,e determinar que a outro; seja o réu submetido. CUBta!
"ex-Iege" .

,

12) Apelação Criminal n. 11.'l61, de .São Francisco
do Sul, apte , Matusalém Búrigo, vulgo "Lelem" e apda,

,

RESENHA DE JUl..GAMENTOS
A Câmara Criminal do 'Pribunal' de Justiça elo Estado

de Santa Catarina, em sessão 'exty(àrdiI�ria 'de segunda
feira, dia 11 de outubro' de '1971, 'julgou os segulntes, '

processoss:
1) Apelação Criminal n. 11.282, de Blumenau, apte.

Ulisses Azevedo Soares e apda. a' Justiça, por seu

Promotor.
Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Preliminarmente por maioria de votos,

rejeitar as .prelíminares arguidas, e no' mérito, à unaní
midade, dar provimento ao recurso, para absolver o

apelante. Custas "ex·lege".
2) Apelação Criminal n. 11.262, de Palmitos,' apte ,

Ignes Ballestreri e apda. Ia Justiça, por seu Promotor. ,

Relator: Des , MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, e de acôrdo com o

parecer da douta Procuradoria Geral do Estado, negar
provimento à apelação. Custas na forma da lei.

3) Apelação Criminal n. 11.447, de Joinville, apte,
a Justiça, por seu Promotor e apdo. José da Silva.

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, e de acôrdo com o

parecer da douta Procuradoria Geral do Estado, ,fiar
provimento à apelação; a fim de anular (J julgamento e

determinar que' a outro seja o réu submetido, com &

observância das formalidades legais. Custas na forma
'da lei.

4) Apelação Criminal n. 11.264, de Seára, aptes ,

Hélio dos Santos Pereira e Eucades Remosto e apd.a. a

Justiça, por seu, Promotor.
Relator: Des . TROMPOWSKY TAULOIS o

Decisão: Por votação unânime, determinar a volta
dos autos à douta Procuradoria Geral' do Estado, para
que se manifeste sôbre o mérito. Custas a final.

Acórdão assinado na sessão.,
5) Apelação ,Criminal n. 11.321, de Tangará, apte .

Carlos Padilha e. apda. aJustiça, por seu Promotor.
" I

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: ,Por votação unânime,' e de acôrdo com o,

parecer da douta Procuradoria Geral do' Estado, dar
provimento à apelação, para absolver o réu. Custas na

forma da Iei ,

Acórdão assinado na sessão,
6) Apelação Criminal 11. 11.456, de Blumenau, apte.

Ralf Heins Sansen e apda, a Justiça, por seu Promotor.
Relator: Des� EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação, unânime, e de acôl'do com (I

parccer da douta Procuradoria Geral do Estado, dar
provimento à apelaçãO, para absolver o apelante. Custas
"ex-Iege" .

7) Apelação Criminal 11. 11.417, de Sombrio, apt�.
Anü}nio Pires e apda. a Justiça, por seu Promotor.

, Relator: Des. EDUARDO LUZ.
vccisão: Por votação unânime, e de acôrdo com o,

parecer da douta Procuradoria Geral do Estado, negar
provimento à apelação. Custas na forma da lei.

8) Apelação Criminal n. 11. 322, de Joinville, apte.
'Agenor H amós ,e ·lpda. a Justiça, por seu Promotor.-

I

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
,

Dedsiio: Por votaçáo unânime, dar provimento à
apelação, a fim de anular o j41gamento, e detenninar
(lUe a outro seja o apelante swbmetido; com a obser·
vância das formalidades ,legais. Custas "ex-lege".

9) Conflito de Jurisdição n. 43, de Florianópolic;,
suscte. o dr. Auditor da Justiça Militar e susctdo. o
dr. Suplente Auditor da justiça Militar.

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unfnime, julgar procedente o

conflito" para declarar competente o doutor Auditor
Substituto. Custas "ex-Iege".

10) Apelação Criminal n. 11.425, de Lages, apte.
Mancillo do Amaral Muniz, e apda. a JUstiça, por seu
Promotor.

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão.
111) Apelação Criminal n. 11.460, de Rio do Sul,

apte. .a Justiça, por seu Promotor e apdo'. Arlindo
Warmerling.

Relator: Des: TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: Por votação unânime" e de acôrdo com ()

parecer da douta P:r:ocuradoria Geral do Estado, dar
1

a Justiça, por seu Promotor.
I

Relator: Des , EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação' unânime, dar provimento à

apelação, para absolver o réu. Custas na forma da lei.
13) Apelação Criminal n. 11.430, de Florianópolis,

apte. o dr. Juiz de Direito da 3l;l Vara Criminal, "ex
offício" e apdo. Adivanzll Santos, vulgo "Neguinho" •.

Relator: Des. E_:)UARDO LUZ.
Decisão: Por votação 'unânime, dar provimento à

apelação, para condenar o apelado a, um (1) ano de
reclusão e multa de dois cruzeiros, como incurso no
art. 281 do C. P.· Custas na forma 'da lei. ,

XXXXX
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,

em sessão ordinária de quarta-feira, dia 13 de outubro
de 197, julgou OS seguintes processos:

1) 'Habeas' Corpus n. 4: 702 de Turvo, ímptes, 05
, Drs . Sadi Lima e, Ubírajara Dias Falcão e pacte , Luiz
Gonzaga Costa.

Relator: Des. ALVES PEDROSA.
Decisão: Unaniá 'mente, não conhecer do pedido

e determinar a remessa dos autos ao Egrégio Supremo
Tribunal Federal. Custas a final.

2) Habeas Corpus n. 4.695 de Xaxim, impte . o dr.
Mário Teixeira Carrrlho e pacte . Olívio Miranda.

\,
' .

Relator: Des . TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: Unanimemente, conceder 'a ordem, para

anular o processo pela' inépcia da denúncia. Custas na.

forma da', lei.
3) Habeas Corpus n. 4,703 de Blumenau, ímpte ,

o dr. Amir C, Mussi, pactes , Virgínio Alexandre Munari,
,

Alexandre Fernandes Tropea Júnior e Marco Antônio
Nascimento.

Relator: Des . 'MlÍ-tANDA RAMos.
Decisão: Unanimemente, denegar a ordem. Custas

pelo impetrante.
,

4) Habeas Corpus n . 4. ?05 ele Florianópolis, Impte .

e pacte. Ney Garces Cabelleira.
Relator: Des. JOÃO DE BORBA.
Decisão: Unanimemente, não conhecer do pedido.

Custas na forma da lei.
5) Habeas CorplJ,s n. 4:.706 de Florianópolis, itnpte.

e pacte. Olair dos Sant.os.
Helalor: Des. ItU�EM: COSTA.
Decisão: Unanimement.e, não conhecer do pedido.

Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão,.
6) Habeas Corpus n. 4.709 de Joinville, Ímpte. José

Geraldo Virmond e pactes. H�milton Kirchner e Hellh
Balhs,

Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: Unanimemente, julgar prej udicado o pedido.

Custas na forma' da lei.
Acórdão aEsinatlo na', g'es.são.
7) Recurso de Habeas C,orpus 11. 1.043' de Auita

Garibaldi, recte. o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e
l'ecdo. Idalino Go'nçalves de Lima.

Relator: Des. TROMPOWSKY TAlJLOIS.
Decisão: Unanimemente, negar provimento ao recurso ..

Sem custas.

8) Recurso de Habeas Corpus n. 1. 040' de Orleãe�,
recte. o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e recdo. José
Pedroso.

( ,
Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Unanimemente, negar provimento. ao recurso.

Custas na forma da l'ei.
Acórdão assinado na se,ssão.
9) Revisão. Criminal n. 914 de São Joaquim, reqte.

Miguel Pereira dos SantOs.
Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Deferir em parte, o pedido para excluir

da condenação o crime de furto. Custas na forma da lei.
10}\ :f!;ecurso de Mandado de Segurança n. 805 de

Brusque, recte. Construtora Koester & Almeida Ltda.
e recda. Prefeitura Municipal de Brusque.

Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: L''1animemente, julgar prejudicado o

recurso, por falta de objeto. Custas na forma da lei.
Acórdão aEsinado na sessão.

, I

dUPLICADORES LTDA.

GESTETNEH DUPLICADORES urDA., estabelecida a Rua: Figueixa de Melo,
ll. 442 - Rio de Janeiro - �B. Subsidiária da Gesietner .J;_.inúted'lnglatena tem ,.á
,stttisfação de comunicar a todos os seus clientes - Repartições -_ Ulúversidade _
Colégios - Comércio e Indústria, que nomeou distribuidora exclusiva no Estado de
Santa Catarina, para a venda de seus prodllttos a firma:

CAMILLI LIMITADA
Ao fazê-lo" esta <:erta <le que assim bem atenderãG aos clientes dêste Estado, vez

que" a citadá firma apl·eseuta condições de oferecer completa e' imediata assistência
técnica bem como, tôda linha dos legítimos produtos, peças e acessórios GESTETNER.

Gestetner
Agradecém desde já as atenções que foram dispensadas ao lluSSO distribuidor.

Rua: Araújo Figueirédo, n. 9 - Fone.s 3980 4717
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I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
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CINEM"
&ÃO JO,S$

15 - 1�;45 e 21,45
Alberto Sordí Claurlía

carc\in.::ye
CLJ;1�Q�A�JO!'fJ
C�Ii1}:';llF� 13, anos

RITZ

I

17 - -9,45 e 21,45,
Pe,ter' S.t:r;au...ss -: Candíce Bergen

," I,; •

, , .

QUANDO E' PRECISO SER

HOMEM

Censurá 13 anos

CORAL
.,

15 -, 20. - :p horas,
�rk< ,I)opglas ....:.. F.ay�; Dunaway -..... .

,
"

," " .

I?,E}pqli��. :�Kep:
MOVIDOS PÉLO OnIO

Censura ,Ul anos'
" ,

, , .

(
�', ' '.

,-, - \ .' "'ROXY'"
�.�

.

�.4 e, 20. h9l(�S
(Programa Duplo)
Andrea Giorc1ana - Rosemarie

Dexter

O AMARGO SABOR DA
. ' .

VINGArçA
�ere.n,Ge st�m;p. - Juçly 1?anfitt
O HOMEM QUE NASCEU DE

NOVO

Oensura 18 anos'

15 e 20 horas

George Kenneqy Anne . Jackson
- Eli Wallach

.0 HOMEM QUE SE CO.NDENOU
Censura 18 �n,os

GLóRIA

15 e 20 horas

Nadir Fernandes

Bj_LADA DOS �NFl.IPS
Censura 10 anos

R�JÁ

20 horàs

Adriana Prieto

SONINHA TODA PURA

Oensura Ut anos

SÃO, L.UIZ

20 horaB

A, ��DA. I:N'1;'�MA DE
, ,

SH��LOC'lÇ: HOLMES

Censura 18 anos

TELEVISÃO

TV CULTURA CANAL 6

1�100 Tele Educação
15,40 ,Cine Junior

+

17,45 O Encontro com Elas e Eles

18 15 Nossa Filha Gabriela
, ,

19,,00 Bola em Jog'o

19',10 Noticiário'

19�20 A Fabrica

20f05 O Hospital
22 40 Clube dos Artistas,

22,30 James West

23.,30 Hong-Kong

TV COLIGADAS - CA�AL 3,
',.

. �" ..

15�30 Desenhos

15:,40 Mulheres em Van�u,arda
16�, 10 Seriado de A:v:-entura,s
16,,30 Bufalo Bill J;uP,ip;r
17 ,00 Perma�

"'17',30 O Zorro

18,,00 Agente 86

18 30 Meu Pedacinho de Chã.o

Hl,05 Minha Doce Namorada

19,40 NoUciário Economico

19,45 Noticiário

20',10 O Homem que deve

201,50 Sexta-feira Nobre

22,,00 �otici�.rio
22.15 O Cafona
2255 Ponto Por Ponto

,

morrer

I'

ry
:-:-:-:�:�t

Wilmar. Henrique Beeker, Distri
buídora Wilbee, 'está nos informan
do, " que sem maiores preocupações,

.

poderá �solveT' qualquer problema
em' construção ou .deceracão.

:-.:�:-:-±

P.ôri� AI.� .

Ontem, com coquetel no s:115'0 de'
festa. do Jó,qmü Clube, o Príncipe
da . alta costura n� 'Capital gaúcha,
Luciano Baron, apresentou sua ,

coleção verao," num espetacular
desfile de modas.

. ,

:-:-:-:�:

R�n� '�� n4>iti '

:Hoje" os .casaís vão a boate do
.

Clube Boze' de' Agêsto, pois a noite
.

. ,

é dos casais. Também' tem Oscar

Palace, a�ueie" suD.pãUco bar 'com
música de Sarda, .

. \'.: .

Rocca, é ponto Obrigatório, tor
.

.

.

.

/ fadas 'e chá" sem falar em pudin,
,

·0 uísque é muito quente,
.Kappa Samba, é a mais nova casa

da noite, tem a voz gostosa de Neide

Mar.i�rtosa, \��m ritimistas' dando
shGw. Scorpio's, nos 'fins de sema·

na, sempre ,é �nim;ido.

Visita do Senhor ErnlDaf.xador. e Côns.ut da. Polônià,' ao Prêsid.nte
, '

"

do Poder Legj'slativo 'D4Put�do ,Nelson P.�drini.

Está de parabéns o casal Elza e Maas, Marta Itinaldi, Aida Zapelini.,
Jaime Ramos, pelo nas�imento.. da., ,\M;:i'uh�né de OliiVeira e Karin Kramer, .

linda Ana Luiza. apresentam os modelos· . de . Alic.a.' .

:-:-:-:- lVIod.as � �-.

:-:-':-:-:

UI'(! novo livr.o
Em sociedade tudo� se sabe ·e a

última, é' que 'o esér.itor Pérides
Ptâde, com apenas. IÍlil 'e q'u,inhentos
exemplares,

,.

vai l�nç,a:r um novo

livro.
..

'�;,
r

Lira e seu 'novo restaurante

Arivaldo e João, dois conhecidos

garçons, que tem aquela- espe.ciali
dade qu.e exige um restaurante
estão comandando o moderno
restaurante do Lira 'Ilênis' Clube.

:-':-:-:-:

De ':i i uc�';

Estamos recebendo convite, dos
.Unive:&sitáuios de Tijucas da Facul

(\a.d.e de FiL<>sonia de Itajaí, para a

festa dia' 3G próximo, quando será
,

-:-:-:- ele1ta a mais bela estudante d'o ano.

1r:l.CJ.ústria 7,1.. Sueli �charlup' ex�Miss Santa

Consul, a ind,stria catarinensB Catarina, estará presente ao ac()JJ.-·

Íl�'üalada em Joinville, prepP;l"a-s.e· ,te.cimimto.
para ser a maior indústria. d'O pai�. Mel,LS a.gradecimentos aos organi·,
AHás, Consul é uma indústria, que zadúrês da p.r.omO:Ção pelo simpáüco
muito tem honrad0 nosso Estado.' 'cartã.o qlle me enviaram.

,"\ ':-.:-:-:-'-:'
Pai,neira"s··, '

Mais um Clube' com sua sede'
prÓpria, ganh;i - nossa cidade. A
reabert-tira: . d:o paineir.as está ancio
samente sendo espe:r.adá, pela gente
jovem d� s<>?iédade :da Nha ..

:-:-:-:-' :.
-:-:-:- :-:-:-:�:

Cqm ii esteticlsta' . Zoé FOJ?tes,
tétniinh ,: -amanhã na Drog,aria c

FaT�ácia Càtarinense;'
I
,. .

promoç.ão de. beleza
Rtíbinstein. �;

. r;·esta clãs Misses
Em' Cr.:ic�uma, o senhor Army

Faisca, Presidente rlo simpático·
Cri.ciumà Clube, está em atividades,
p,ar� a festa dia 30 próxim.o quando
a soçiedade de Criciuma vai aplau
di:r;.. as misses eleitas no ano 71.

Desfile amanhã
Às 22 horas de amanh�, no Clube

do Penhasco, a Associação Tw.'m,a
,Odontolandos 1972. com coque�el,.
promov'em desfile de. mO,das coleção
verão, de Alice-Modas. Marlene
Vieira, Yara Weiss, Rosemery Fel"

•

nandes, Carmem Zapelini, Júlia MariLene Viéir.a� ser<i j)onto alto no

F:l;1'ias, Raquel Barcelos, TâiJJja· acon��cimcltlto ..

'.� mais uma

de Hel.ena

:-:-:.-:-:

VENSAMÉNTO DO" DIA:
N�o há qUem sustent" mais tre-

tnend-as ; lut�s cf·o 'lU,,"�', tim'útos. '

. ..,�

:.. ;

_ ," __ ',<=
'"

. tej:Mil@UOe Ii"''':' : $ 'Hg "ik2 j

_. :h' S I'E' '. CIOS,

J.,. ,M,.. ,.TO- C. M,IUS
ri,,�nç,4® �tR. 2:�: Ql�:e�, ',e.•, ',jufá'
Terra é lerr� que�'co�'prar nu err'I_:

. I

,o' .

\

PIIEDIB

lua

"

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

O' modQ: DO,' o� ij I.
I

Augusto f;!u("chrler .

AntF.lS das noticias, a
- explic-ação.

Há' um mês é meio que' não é aditada a' coluna Mlisica Popular. Cabe, pois,
uma pequena explicação: ê que durante todo êsse tempo eu me dediquei C!

planejamento. reuniões de, equipe, aulas. e alunos .. Par\a se� mai� claro: estive
_ juntamente com meus' colegas' 'tl(r':3� ano do. Curso Seriado de Letras, da

UFSC - fazendo um estágio de �oI1Jlação pedagógica,' no Colégio de Aplicação.
'. Como não costr. .nç escreveu' esta coJ.�l_na ,',às pressas, resolvi afastar-me do

, ,( "

jornal. É tudo .
)

_:()�-()-O-O:::_:
o Problema do Som;
Mauro Amorim. no seu último, B.JQÇQ 'de:{No�a,s (O Estado, 10.10.71, 2')

Cad.) fala sôbre o 19 FISC � F.estiv�I'. "'ii. l1ha de. Santa Catarina - certame

que vai .reunir compositores "d� tOdó ri Estado. F<;lràt-' e está certíssimo -

sôbre o porquê ele o fe.sJi,va\ p�U �wresen,tad.<> no Teátr<? Alvaro de Carvalho.

O )11:illcip�l po1quê: sorri:, . Aqüêles que defertdern o ponto de v�,ta. de que

o. Festiv.i 1" deve ser apresentado ,no Charles Edgar Moritz ou no Estâdío Santa

Catarina. -'da F, � .c..' não 'se 'Iembratn' dêss"ê"pôrm�iôr: 'condições de som. Não

se lembram ql1.�' os ·estádios '"cobertos f<?ram, feitos para tudo - menos para

festivais d� m\\r.,i�é,1',;" E, para adaptá-Ios' para es�� f�I}.alida,pe: � 'precisa muito
dinheiro 'e bor» técni�os. . r

'

r," '_, 'i ,"

'

.

Pala' vocês terem urna ia�ia' mais exata do trabalho que dá, vou trans ..

crever alguns trechos de
� úrn bolefírn 'infor�Diív(f da Rêde Globo de Televisão

que o nosso conterrâneo Pituca mandou lá do Rio de ,Jan,eiro:, O destaque "inicÍ:-11
�ai paraas declaracões do.. CoronelWilson: .da Silveira Brito, diretor- do Depar.
tamento .da Rtd,e Gl<)PO, ,t��s'poniAvé'(l pelo 'itmi', :.,cJ.��, 69 FIC:, '. _

- o Estúdio Giloertô Cardoso (Màracânãzinhd: é/ todo êle, uma estrutura
de cimento arm;�do, sob a forma de ginásio, destinado a eornpeticões esportivas.
Portanto 'não 'f: .Iácil de s.� conseguir som de boa qualidade num recinto que

-

tem tudo contra essa" fÍl{�lidade: Hâ cinco Festivais qúe nós ")rocuramos aprí.
morar a qualidade so�?�'�: ten,t����o.corrigir: e, a?ular o� P?�t�s tte reve�beraçãol'

Só para vocês saberem: para o 6<:> FIe foram adquiridos 26 microfones,
sendo 12" 'da ,Alemanha,' de marca "Nctíman",' cônsiderados os mais avançados

,

tecnicamente do munç1o; e \4 dos �tados, U1,lidos, d� marc� "Eletrovoke", apro
priados i?�rà cf'1;imônl.as· em:-gra:nde� ambiE(nt�s e, po� iSso, usados! por exemplo,
!lia festa d.e entrega d99 O�ca;rs, em )IOl,lyW�pç1.. Mais: um,a mesa de áudio pan

I

3�, canai� ..

SEXTA-FEIRA--'15 E)E @HTUBRO·

ÁRIES Árie's, bom período para você trabalhar em conjunto com pesMa'l
amiga[� (- inteligentes. Todavia, evite os encontros com pessoas ·decla
radanwnte inimigas�; PrOde aJP.'àr..

TOURO - Touro, sexta-feira n�mtua par.a você cuidar dos assuntos semtime11.'
tais. Entretanto, as questõ� d� ordem 'monetária poderão ser tratadas
com êxito.

G"ÊMEOS - Gêmeos, disposi'ção, e alegria ser.ão a chave mestra de seu sucesso
.

nesta sexta-feira. Aguarde notícias especialmente- pO'r parte de amige)f;
leais E' sinceros. Ame'.

CÂNCEl{ - Cnm:er, espírito disposto 'para ,a luta em defesa ou na busca de
seus sonhos. Pessoas alegres e otimistas poderão favorecê-lo no campo
de trClbalho.

LEÃO --'- Leão. procure aCl.·editar mais em' si mesmo e, assim, estará inspirando
confian,�a nos demais. Grándes pr,obabilidades de êxito material (1

profi."sional.
VIRGEM - Virgem, novidades' e -sur.presas agradáveis advirão de correspon· .

dência c contntos com pess�as maiS idosas que você, hoje. Seja mais
objetivo e prático.

LIBRA ........ Libra, cuide de seus interêsses deixando aos outros o trabalho de
cuida.:.- de si mesmo.' Amiiad�s va1iosas, estarão à sua espera. Melhora
de sart(je em evidência.'

ESCORPIÃO - Escorpião, a' seId�dad:e com' que encarar os fatos ela vida se:rá�
hoje, muito importante. Pod-erá usar um' pouco mais de cautela e

SE"nsb de economia.

SAGITÁRIO -' Sagitário, seja, sobret'udo, sincero. Como já disse um famoso
sábio, (>_ a naturalidade o mâior tesour.o moral.· Procure a companhia
de pessoas inteligentes.

CAPRICóRNIO - Capricórnio, dia erj1 que terá sucesso nos contatos pessoai.s
e pelas novas amizades com nativos, de Escorpião e Peixes. Boa dispo·
sição mental e física� .

'

'.

AQUÁRIO - Aquário, apr.oveite a fase para colocar 'em dia sua correspondência
particular. Bom fluxo astral- pa1!a você tomar iniciativas práticas.
Felicidade amorosa.

PEIXES - Peixes, as companh.ias 'de pessoas esclarecidas apenas lhe farão bem
no decorrer das próximas ,'hora�. Cuide bem de sua saúde e dos com·

promissos de suma importânci� .

,

I

---��

'--

GslQ, I;ambém pode, ser 1J�i),.\Q ç.
j •

:;'1

I
Dormilclrios complelos CIIIIl clIlchão. so' enle :rt .

l' S is� ...... Armáries americanos' 81'8 to. BaIla � ,artil',

'

," mensaia.
,

.

óveis eÓlfôrlo ..... Deodoro '23 e Confôrio 'no EslreUo. I
_l.," i+� �5_: _nf___J EiL5_'-�_iõ57__-_�-_-__�_,_" =��j

.

_'_,_,ÍL_t_�:__'i_-=r!_���������!i!iij�������_ í!_������TE�·�.���r���·��.�_�,t�·�ffiF������i.�'�5�"��b�>�;�e�it�s��,._!I!é����Ê_t�.�·����;������:_j��"

.
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L Blumenau ........ S.C.
_

, II
'

I
' B,ua Cei. Pedro Demoro; '�� -- PQn.',6332' "l· ij'l1�r!_��.�"�!;�������'i7�"�'�'������!���.-�, I

I \ Estreito -;- jMOri4DÓPQ� . I �( DR. ·EU.GÊNI, O,IR VIEIRA
. i li

I I!, .

. - liJI l?eC!'et�. dI!. I!'azelldol, d9 Estado (1!l_62-1964) ,

�,L�;����.,�,�.�,,�,.�,�,,�.!f!,,_�,��21i&�.i·P.i!���!�!�1��It�',I�'�1j lm;p�t,or Fi!C8� de Rendas Interna� (ige5<J966) i.

.

Mem�ro 'da! Ooro.i!sões d,e; EconQmia e Fmanç4s
I® Câmara Federa,). (1966-1968) I

I:
.".

AQVOGADO E ECQN�MISTA I J
\ I

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

I Ol�; eRo 0739;, CPF � 00664â709)
.

I
'

) Escritório . de. Advocaci� Especializada, em DI· I
.

.

I
REITO TRlBUTAfdO: 1. Renda, IPI, ICM, RECLA·

,

I
'

, MAÇOES - º�ESAS - BECURSOS.

FuSOES., ,'P�S,FORMAÇOES E DIVISOES DE

EMPRESAS�
'Rua Dos

.. il�éUf" � _.;., EQUicio A:plub - 89, conj, 8� 'i
Fone: 4:�..31 ........ '1flp�óp'olia - SC

\ tI' Uotei

RG

, ,

, I

.

'.-

--.,
..•. �. �.. '.�'

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

t ,- "_ � - _.'

" '

Apartamentoa çOJ;[!, te�e�0ll:e .. �a�,O ._ .u1te. com

telefone, televisão. e geladeira

�staçi9nlawento Jlar�, 50 v�ieulo.
COM AQUELE CAF:t MAT-�'A:L

Rua S�.ntQs, Saraiva, 409 - Fon� 6385 e., 6G81S,
�r.derê��o telegráfico SW�N �. flqriaD6po�

.

Preços especiaiS
-

par.a vi.j.nie�
.

- •
i

. ...-------'-.

I

I '

, �I�
-

}

"�.j' $�(
"
'.'

! I
I

• t<

I
u

I '':'
.,

,

,.
. ::

. � �. "
,

f
.

Seu. I�r for.: ,de I.r ,,�" v., "

O mais çeJit�al �a ""ap'�� dõ .'l��d� ",'. \
" ." ,." ,

.' � .'.' ,

de l�it��; �- (od�t! '�i �uartA)a com' têléfQne 'r'

• 'j .�: �_J
l

r",

Sala

'.
'

"
'

ri
_ _.. ,

:.. '

I I

"

OS.C�_·, �A
. , , , S�n�s.e' '�on;Ç��\. el\l.' ho�P�dá-lo

AJ?�.rta,m,ento� �. ��t,es -. p4�, pa;r;, �s14ciorulIp'en�f
. .

- bar tn�j��,' .
"

T�le!ope� 32�6 _.
.

3ô38:� :re4e interna.'

fIQri.an.ó�oli�
,

�. ·J.!Íl'éJr f!le .

!?íl.tt,� Clit�rip.·
•

" • , 1

I

L

��.' '�===-=====-==--=--'-

,,,

J ,

I I
I I

I
) �

,: , .• ' • , ' ,
• I

A tradição d4; hoà��geJi t:WF.1..�oPO»_
','

o '.

.�r,
I I
,._--�-

J '._"�----.--------''''-'----,------.--
�-----�_ ..�.'

CA&:

de Candido Zapelin�, Sobrinh',

Rua Felipe 'Schmidt, 53 - Fone. 3449

Flot;i'nÓp»U.;,
; l,

-

': ,íi

.
'

!. t ,,. " ; ti
____�,_R

"

ROIDi BOtEL
, ,

� -�
, .. II- ........._..

� ,.

, t.�

.,'

\ .'

, , ... , , . , ..... , .. , . , . , , . ,', ..

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

, , , 'MAJ-ESTle'" ·.TEL
. , , . � . ,

"

. . . , . , . '". . '�, ',. ",'

.

�
" . . . . , . .

/

','

, ,
, .

Rua Trajano,'.'�' !'one
.

2278

No
.

centro �omerCW da cidad.
o

/, '''I,' 49 ",
'

,

....��,EL

ROVA�'"
��A JP.�9 PIN��, -' E�E:S,: 3,9&.' •.� - "N. I.

FL.ORIANÓPOLIS � S�N1'A CA�P"fiU.NA - �AS''- •

A pA �'� i�ç,�.'Ç,Q" - � � '/f;�I' ,

1�1ZIIrrz;r BAR. JAIRD1<M DC·lN,II;SR!lQ • SA,L�� bE RECEPC�ÊS
� TElEfOI:lÉ • RÁOIO ' t�I."V.lsAi9; . c,;,E��O�)�A' \A� Co.N� ��t:'�Rf:J
4\QUEClMENTO (.fiNT�iI'" .' '�V4RÓ'I,IA . ES(�u,Q' ����IA ..OSP!DEI

,>Q<

t'4� "Lagoa da ' Conceição
'Ambienbl) se,lecionado r-

I�����"�"�--�"-�"-""'_"i_--'__�� 11
-

OSMU

.• -.MEU ..CANTIKHO ···�-'II I,
.

Hein, Eeh�,ben..- luaI1che! Bar - Whyskyria I
Q amb.iente, ideal para. você· passar horas agra- I

, dáveis sabor,ean.do· 1,1m· legítim.o Scotch.
'

,

Possui., ainda; lllrt reserrvado especirJ.
, hru;8_S de, iazeli, BtQmpanhado de· um

�--------�------�----------------------

--o--o ._--,- .-,._-.--.:..-

-----'--��-1-�1
, I I

! I
III
I '

,
'

i '

8'1 �41l' I I
r Diarlame:pte refeição à la carte 'I; Aos sã,ba,dos, -:-., a, .tra�iicioJl.al e famo a feijoada I i

'L; Aos domJ.n:go�, � .a,JmQço festi,vo .;_ huffet variado I l
I' I

. iiiâ"'--
'.

----
..-- ' ..

,

"

..TAU A TE
OI ç I, p � ,CE HOTEL"

I

'� I
•

, I.

",'. ,'I

CLUBE DO PENIIA co il",', .

"aSAR i' 'RESTAlIRA'N7E
' ,

I J'
I ;;_ s, Ptt�torià 'dq�' ·cmUBE DO, ,PENHASCO ama

1 {
I I que, o 13,!\.� .e o- �E�TAURANTE. estão, permanente- 'I,

� mf-:q��,,: à ,çI.isp��_çÃ.q
-

t!.o�
o

assocíados, .sendo permitida I
! '

-

'i frequência de', tirl'{$t�s.- :.' >,.... r-

1.1.
.

F�odan.Ó��;;trl��l7li A .�ORIA JI.,Il!:J�aasz
)

-�i
t :

'3
'i

,

rc.. 1 ã'lIL'
"

�' . : r,\- .r'",'� \:.'� ,

_',., �--' -

..

'Churrâ�� ". ,:' .Restaurante
BLUMERAU

. ��,rvi'-9S A L. Carte

C.in ,abrigos par. veículos

I' ,R.. Antonieta � �.rr�s, 101 � Estreito -.
Fone 6429 I '

1
'

"

.

'Fflq��",�pOij$, - S�nt,� C�tarma \ 1
'--_... __ o -_-_Jlf
.- ------�

li} _ !ii'l'
�.

I','AQUÁRIUS
·!Restaur.nte • La,nchonete

L NCRO l:tE BEYRUTE J.TD-�'l
IUm ótimo 'amoiente onde' vOt�@ poderá fazer SUa.!

, refeições, a preço.1, acesslVeis;
r

II. Rua Felipe. 'Schmidt, ' 39�

, ,

p·aOrESSOR' JOSÉ Z'ARELLA
�VOG�O

Rua 15 de Novembro, ,600·49 andar - sala 403
. Telefone 22-0079 'C.P.F. 005281969 ,"

,_ !

APVOGAQO

:1 .

RUA Frei Caneca, J;4 4tl1l���. pela A1lan Kardec)

Teldone 2062 �. lflorí�nópolis

J
i"

" C.p:F.:· QP�6�749.9
.

i ÂJ:.,·, ':'1 ',. ,

Uma �ala 'del!l,t1na<lª t, �,.çqmkC!�,:�,�Q ".: l!'!4' I?:r;of.
Antonieta de BaITos no Suq. DiStritó 'do. ��t;�t,q. .

.

à N&Yo ',',.nder.a",o:: .

Um depósi�o cQm. ��'\, WI.\, ������nto: $�tol .,.,.

Rua Aracy Vaz ..Callado, esquitla. com CeL peq;o Demoro Os' 0ri9. Evilasió' Caon e Roberto Sampaio comu-

1).0 E�nr��W;.
,

::: i,,,' .: .•

.' :ç.;i,pam' 80s selis client�.!5 e amigol!! que 11!'ansferiram seu

,

Uma SN.� l?� f�$ ç���it\ �W , R�ª CeI. Pedrô
.

1 ,esCr!tó.�lo �ra � ��à <!Qf n.héus, esquina com rua

Demm;q. (aQ, 1,�� 'dQ Cjp� d;19� JW, �tt,��,· ''.. ::.' I ,AraUjo;, Figueiredo :- Ed. .J�rge' r>aux, ,conjunto 5, I
.

Tratar à Rua CeI. Pedro DemorO,' n. 1'.648 -:- Estreito
I �»de '�:mnan��lPJ'" ��lç�ft. ' ,. '. .

"

- Florianópolis - Fone 6352.
'-

w,!! ?__ �,
1

'.' ..;...._l'l

�IFttZ--,-,' '.,- _."
--_.--,-._"'-'---'

. ...,
.

. ,11'- ,A', ���o.,c)â·
. .

, --'1
I

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

'� H '�.�t",.I!!,�

C��(URGIA()'DIN'TISTA

IDlpllnte e trlDJplant. de Of!ntel, - ,Jlen�m ()�

ratória pelo ststems de altl rotação - tr t-Ylell�O,r indolor
- Prótese ff.xa e móveL Consultório: F,J«. Ju,üet ,�
andar - saía 208 - Rua JerÔnimo Coe�ho. 235 - h�
rárío das ln l. 19 hora•.

DRo A"TâNIO SAIfTAELLA

Profs_or de Psiquiatria d. "aeuldad de lfedteln _

Problemátíea Psíquísa Neurose.

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: F..diffciQ, Associação Catarínense de Me

dicina, Sala 18 - Fone 22..08, - Rue Jerônimo Coelho, MI

,- norian6poU, -
"'1

LUZDr. 'A,UO ÁVIL

,AD" 'GAD'8
e. P. "I',

, .

....;. 00177�

CRM .� �a3-SC, :;0:;"', C�F OQ2.642Q9:,
Ex-Estagj,ârlo Materrtidad,p . E�ola Laranj�lras

Cllfn�('a Iilt> Senhoras. �_ Pré-Natal .--' P:r;epªra,gáó .� ,Psico-.
Profilátíca Para Maternidade - Citologia,
",' r' "".

"

.

'.
•

Consultas .das 16 às. 2,Q� horas - Diáríaeiente.
COI))s�lUlri,o.� E�. APLPll �.,sal�,,76 ;.., 79' an<1'J�.

-

,
. ' , , . CI.......I. o.nttst.�:

H�r'rlo:' eM ·.2á; • N. "Ir.� d•• 14 •• '" hOrIt.�
Rua DeOdoro; 118 .....:. ErJlff'Clo Sor.'•. ,;;"..•. S.I. "

1 , ,

ATENDE 'PATRONAL DO '!NPS .,

. ','"

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

D . SEI'ASTIÃO :MAiSrIR '

• " • � r li' � '..

.,0

,
.

Próte!!e Altt Rotàç.O 1_. Tr.itDl,el,\f9. �()10l'-, Atfn�"
.

,

p�18 mst)hã, da!! 3.•$ ii �. �. t'r.d,e, é,1s," .1� 4s 11.,39. �,
Exclusivamen�e com bor. ms·#ádà. Ed'i1ício/ APL�: �,'

!81a 53 - 59 8Iid.� -. teI. 4:67L,
.

>

" c .

'.--'

DA

(CPF -' (01844201) ,: .

P-treceff.S .,e CO,iÍ$ulta! Jut1�c�. i

.

C. A. Slt'a ;" L
.

I
(CPf! - . (01948329) .,

.

Adv'lcacia de la. e 2.. inStlncill - Ju.ltiçà do Trabalbé.: I�
Atendimento ao InterIor .. .

.. j:
I Escritório: Praça XV de Noyembro, 21 - alon,. 101,

"1 .

Telefone 2511
.

" ' :', r.
h

"

," . J j,
1_': i_'I

,_", __ ", __ ", __ .... � ,�.'-. .._' 2_...�_.,_j �---"
. -'�-"--

, 1
I Florllln6poll.

IIA VOZ, DA· P otEel_"'
'OU'Ç'A ESTA. Vu tiUE' 0811"Tl

E' DÁ CERTEZA
.

RÁDIO SAN 'CATI811f;A, aos·
li

s,cihad,s, à3, I9:30 hor�,s

. PeçQ-Ih.e� i�S:creyer-.lIl', sem
.

qualquer compro
mls!o de lJ}wha pa,�e, ,no, çUi'so gJi�tuito d� .20 liçÕé/s;,

................. � . - - .. - - - .Nome

R
' ,. , IR.. ••.• e.ua • . • . • . •. • . " ..•••••• � •••• - • ,e ••••

C�Q..ade " .....•.•
_

•...••
,

•••• '. • •• Estado e •••• - - -.- •

Recorte @:ste cupom e erivie·o l Voz da PrOfecia,

CaiY.:a PQstaL lla�·�C-oOI: 20.000 - Rio de Janeiro
_ GB.. ',1

• I .... I,

____o
..

DA SLVA

rs. WA E
OSMIR!
MAl LI'l

A' :, lIilaua'
Ac. Rle.relo MIIel.' c••ca..

So��, . 1,.,'

'. 2.__' ...._1 ...Man....., ur,a"c, ,c�., �_�-., .

.' desqult , po;u' ,�rl «
. ��..pl"., V �b.r,.-:tçai d.

'Indeni:Ja�ão. t.st.m�nto.. usut;Uto.,. l""f.It.l� ,.tc.

Ações crlmI1\41.,. �....... ·tí:,�I,,��., • p'r�•.,..

I, elárias. R.eú� -, .co,m.�""m.n.to··" P�...
perante 0., E;gr.'SJlo Y;�I,b>"nal ... J� d. �taclo.

CQnsuft.. • parec:.m.·
Ed. Jor�e Daux _:_ conj. 4) (sobr�loj�)" - �h taos IRua dos nhe� esq. Ara"6jo FjgU��

.

I

Expediente: das 9 à,i II e-das ,14. *! �t �or., '. ,I
'

CPF!: 001834409· - 00()1��1 .. �· 0026711•.,

.... ) """f '""� ..

EM FLO IS
LUGUE �M CAIO

E
DIRIJA ..O VOCÊ

MESMO.
PROCURE

-AUTO
O ' 110, A

'

BD

I

II
, j

GALERIA COMASA - LOJA 4 IIFONE - 2765 I,

� --

.

- -
- ----

-

_: t
r-·:=--====-- ---------------. - ---

.,
- -

I �
tlF"'·\ _.- ... ::= - 'h'-"''' ;, ,I

.. _ _ .

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

IIII "eAS DA tOuç S"
!

I
� I,

(Cherem Netto & tia. Ltda.)
:MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - OS MELRO.

I RES PREÇOS - ESTREITO - RUA GAL. LIBE

I RATO BITTENCO LJRT, N. 200

f .

.

...... Em frente. à churrascaria ""GUACIARA" ,_

t
I :'ogos de Jantar -' Chá - Café - Jogos de Cristal e

: Vidro - 1iudo para, Restaurantes __:.. Bares' - -Hotéis

Peças a.v..ulsas . .,_,. pratos. - xícaras ':""":" caneca6 .._ .

l
vasos _' bíbílôs - leiteiras - açucareiros, etc.

.

Faz seposição d.e peças . de jôgos de porcelana, de Ilt, qualquer marca e de Cristais Hering l'
"

"

I" j
••

" -'.r.. _:___j'i IIII
� CE, . ;; Y" na

,,,__I} )

Ü-' ,

.

._

.... ,.

.

__

-
, tll�

I EDIFíCIO. SANTOS D MOR! ,. I':
. , , CR$ as ,0. I I �

Me���Ül
.

�ituado �o lado da Praça Santos Andra

de, pÍiazo: �d� :e�tFega� ',março de i972, com as mensali

dades acima sem entrada, financiádos em 15 anos
,

�s suas ordens.,.
i ED. SAN'l,'OS ANDRADE - ED. VENEZA -

1 ED,. AUGUSTO (P,RQNTO) - ED. SNLDANHA DA

GAMA (financiado em .15 anos) - ED. VILA RICA
_. ED. pASSEIO - ED. TANGARÁ - ED. MURICI

-. Ep. pOM I\GNÁCIO - ED. ARAUCÁRIA - ED.

J>ERNAMBUCO - ED. DUCA DE LACERDA.

I'

li'
) II)�Para informações e vendas A Vendedora de Apar- li

tameutos $a,ntos Im.óveis Ltd�. Praça Santos Andrade

I '

n. 39 - l� '?Jldar - Fones 23-33-53, 24-14·88, 24-1491, II24-14-9;3 fil: 2�44-6.2- - Curitiba. ;

, Horário das 8 às 19 huras, inclusive aos sábados,

j II:d'pmi�g�s e feriados� Não' fecliàmos' na� refeições. Em

I�
FlorianÓpolis à R. Deput�do EÇI,ú Vi.eira, 2,4 - Pant.�nal

I ir
C.o;n;t Otávio A. do Espírito Santo.\

, , " ,
- 'I

'

-
--

�

'. Costura,," 'para nomens, senhoras, crfanç B • ena ilfl!Jra.
I

NEtLO. , : .ÇQNF!,CÇÕES
. J

Com !5JP.cIIUzação em Camisa.

Tr tu' �oxn Mello 9U dona Maria Tere�a • ro.. Ãlytll"t

d. C'�anlol 34, �!qulIVl com !l'elipe Schmidt - 19 anru...

�.•,Ila 3 - Fone 2272.
, ..

'8URE!U- E COBRANÇAS
Dr� ANTONIO CARLOS ViEIRA

HYLTON GOUV�A LINS

Ru� dos llbéus, n. 14 - Caixa Po�tat 294
, Telefone: 4059

,Florianópolis ....:. Santa Catarina
j

.

--_._-_.

-'1
, ,IMPRESSOS 'ÁPIDO·S I r I
À PRE'ÇOS

.

CRITERIOSOS CONSULTE: !
'

I I�DOSTRIA 'E COMéRCIO AUXILIADORA LTOA.
,

; Fones - 361' e 349 - C. P. 137 - End, Tel. "ICALIJ
"

l' Rua Coelho Neto, 160/170 - Rio do Sul - ,S.C. ,I_._

..

-

'

-

I
'__�__"_

i
__ �

SALAS - 'ALUGAM-SE

Alugam�s� duas sala! con:Jugada� e uma s�Ia pequena..

separada, em ponto centr�.l, de frente, 1Q andar. AluguéJ
,

mó�.co.. Vêr e tratar.: ÇQtn Dr. Agamenon� Travessa Rat�
,

clill, f; �squina Rua Joã.o Pinto, em frente Hotel Royal.

DI. dOBE T, DR.! RA MORIM

f,

DO �r;AS OA PEl...'
- ... Uah.. - Do, Courq Cabell,ldo � Micose -

�.rata' - 'tr.�a�e�o d
.

Acn. Pele lIeve Carbftnlea ..

"'eeJ�.
D!!PILAÇAO

, _.._t.��o. �o Hospital dQI CUme•• da Umversidac.il

.. 810 Paulo.
'

CONSULTA,S: D1àrt.amente, • partir da!! lB horaa

CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 - EdUicl.

'ju�ÍJ\ -:- 29, andllr - fIla�� 205 - Fone 4438 •

RO,�IRI
IRU GUE:

E PRESSO
E 5,. A•. '

Partida,! de FLORIANóPOLIS para.
BLW;ENAU - Direto às 15,00 e 17,30 horas,.

Via Tijucas, Pôrto Belo, Itapem8, CSIJJ.borIO
e Itajai, ,à� 07,30 - 10,00 - 11,30 -:. 13,QO •

18,00 horas
1

Nova Trento. IIs 07.00 - 13.00 e 18,00 horal.

VENDE-SE CASA

Por motivo de, viagem uma casa m;'qta çom dois

�s; are�, envidraçada, sala de visit,a, copa, cozinha

e;�a,uhePto todo em azulejp•. área de serviço, amplo, quino
W; nJlb, tem, habite. '

Tr�f#r 3. :�a. CUfitódio Ferminio Vieira, 72 - Saco

dos Limões.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automovels
i'

.

VERDE. TBOCA � COMPU -

/,

�' .'ir,""j

, I
.,

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA I VENDA DE \/erCULOS

1971
1968
1971
1969

1 BUdGY KADRON'.-. Preto .. , , � .. �:

1 GALAXIE - Vermelho ...... : .•.•..
-

.....•

1 OPALA • Dourado Metãlico • Luxo • "O KM"

I' 1 OPALA - Verde Antigo -. Standard ••....
,

1 CORCEL - Beije Jangada - 4 portas - STD

1 CORCEL - Verde Icaraí - Luxo •••••...·•

1 VAlUANT - Branco Lotus ..•..••••....•• '

1 VOLKSWAGEN - Azul Diama,-nte ••••..••

--'1 VOLKSWAGEN - Vermelho' Cereja,
'

.••• .;
1 VOLKSWAGEN - 'Azul R.eal •••.•• "'�."".

1 KOMBI - Vermelho e Branco ••..•••.•..•

1 VEMAGUETE'- Grená •....•••.••••••.•••

1971"
J

1970
1970

1970
1969

1968
1963

1967

1 GORDINI -'Cinza 1965

I 1 KARMANN-GHIA -, Amarelo Canário- ••••• 1966
, I'

ii FlNANCIAMENTO EM An 30 �ES
,

.

'�:
I

�L*"C' '.��VlIS. '. '

Rua João PiDtO�.L�� .�. ro� ,rp. - FlomnópoUI
�.' -.t......J.A- ; ! ,5$_. '-!!!!!J

.

r

I)�
;, i.'

-

�11'
if ��tftll· \�ãVpS .

: II
"

I 'C�a: ff�'� ��',.�. V�'.�
"

: 1 voíks azul I>v-vao�1.500:--: ttk,,- freío à disco

I. :I! Opala �Zul.1 "';�;'."':_'.;,�',;.: ".,.,.J.�'�..'���.'; '1f)7o. i'
1 Karrnanguía; TC, .azu! p��� : �

... � � � ..... _.
um i t

1 Volks branco.ük .. l:�O· _.. .:'. !
,

.

" " '. ". . . ', -' 19691 \rolks ··verde·' � �'" •••• I,' •.*1,. �', • • • .. • • • • • • • I

1 Vo.lks . btaÍtco ..

' � .. ,. �
'

. .'.'. , ._.� ........ �i. F'; 1969 I
. , ,..,

100e I1 Volks branco
"
."0': _' ••••• � •• : ••

'

•••••••• e •••
,

•

1 Voll�s azul :, I.� ..... \.... :- •••••• li I ••••• I" • • • • • 1967
. ......

1966 .

1, Vol� çiriZa .�, 'I •••••• " IS o ctt- •••• I" • .-

1 ,,·o.lks.�·:b·ràIl(!O •• '.,'••.•
'

•• � 1.1 ;. • • • 1964

1 olJ..;,s' lJ.rQlllCo .. -. . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • . . . • lilPO: 1
- I,' 196'7 .

,

1 ]�Oll!ul • iii , � � • ., • ',' " • : • .,

��::�::os �.��;;�.' .���� '��;,:
.

���ti�·.� .!� �.

• .'!iaD!lent08 até 'as·.... .

j � ": l
"

� 1
�. • ..

\

,
.'.

"

."', ---'-.. CÊ i *'
. ,

. _
. i

,

I' '.
,

....

'723
__ o -- �-- � -j!& -,---1- -

I' '/I .

L

, CORCEL Coupê Standard ......••,. .•••..•••

j I CORCEL Coupê Luxo ,

I ITAMARATY - Bordeaux .

11i'\1 FORD CORCEL 4. Portas _."Ver. 'Vinil .

.� FORD CORCEL 2 Portas -., Azul Luxo .

"

1
.' ..• , .

: '1
AÉRO WILLYS - Azu� .

ii ' AÉRO WILLYS - Azul ; .

,I I ESPLANADA - com .Teto :Vinil , .

I

196911969

1966
1969

1969

1965
1968 I

1968 J
1·,1

SALDO FINANCIADO ATÉ' 30 MESES

SA4DO FINANCIADO ATI! 30 MESe:S

Horário Especial
O DephrtálÍlfinto de Vendas da DIPRONAL (Rua

Felipe Schmidt, 60), estará atendendo a partir de 21

de agõstó, .lém do expediente nonn.1 do comércio, no

�eguinte h�rário espécial:
Sábados: dás, 14,00; às 18,� horas.

Domingos. feriados·! da�, 'cjs,OO.às 12,00 hOfas.

Di$t-�)uido... d. PrOdutn H.cloMls ltda. (Dlpronll) .

\

oep.rta�ntó .: Venci:.. ;

.

Fona: 2\'" - 332'1·- .t=el1pe SChmldt, 61
.

I

_. �. t. ._ _.

--

_�JJ

REPBESENTAÇ�ES, �ONSI9:NAÇOES, CO.M�IO
DE AUTOMóVillS, 'rRANSPORTEs E COM-tRN

,. EM dEr�AL.
. ftUA S.AO. JOSI� 42' -' Fon.· 6&45

ESTREITO:- florian6polil � Slntl Citar''''
RELAC;AO DOS cb,os

�.,. .',

1 VariaÍlt
1 Variallt
1 Fusêão
1 Fuscão
1 Volks
1 Voll{S
1 Volks

1 Volks

• . • • • • • � • � •••••••• , ••• ,. ••••
" CI;' � • O.K.

1970
1971
1971

1970
1967
1963

1961

1968

1964'
1961

19fi3

',' t •••••••• " •••••• " .•

..... " " .. "
.

............... 8 ! •••••••• r ••••

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

• i .

1 Karlnan.gp�a 'I 1. � .'•••••••• ,. •

1,. DK\V .. - - - , .........••••......•••

1 Rural

1 I' -, 00

........................
'

.

dl ;te

I

r

"" .I

IPIRANGA AUTDMOVEIS,
R ? de Setembro, 13- Fone: 3886

fl{yRfVCIRMf�TO Em 3fJmêSES!
lGordini •....••..• .,; .•••••.•. '. . . . • 1965

1 VoI�'wagen ••••• I, •••••••••• _J •••••� •••• 1&63
1 Volkswagen .••••..•...••••••••.•••••• 1964
1 Volkswagen........................... 1965

1 Volkswagen 1970
1 Volks 1500 OK .••.. � ",' . . . .•• 1971LI

�������_�_.���..���bf �

ROSSA tASA lOTO-MóVEIS �'R. V1dal Rimos, 41 .� Florianópolis .

Com6rclo .m gem de cubMnóve','� c�p". - venda
- troca - finencilrnento

Aéro Willys ••..•.•••••' .•• 4 ••••••••••••••

�ick Up W.i11ys •.•....• ;
.. �� .. * ••• '

•• ,'•• .., ••••••

1968
1966
1965
1�9
1968
1965
Ig64
1960
'1960

Simca
Fusca
Fusca
Fusca

.'" ••••••••• , e
'

••••••••••••••••••••••.

, -

.�' � � .................• � .. ,,.: ..

••••
·

••••••·� •••••• 4 •••••
·••••••••• t •••

........... � ;� � .

l
'Fusca .•...••• li •• a\ • •• " •••

'

• • •
'

••• • • •

,.V'emagu:t .
• .••..••.•..

'.-.'
•• : ••• '.' .•..••••.•••

L Jeep Wilty� =���_:_._:_
e"••••••••••••••••••

'11-
-._--

---====="'-�.� _,'

-:_-�....',
I
"

�<' {�:,' .

_' -

fimeyer
, .

.

Vfí'CULOS USADOS
AI/o Ollalid�r/E!

\ , .

FINANCIAMOS AT1I
�

a Mini
.

, .

-

MJ'YER ·YE1CU1-0S. LTOA•..
8ua FúlVio Adacc1, 697'.,-- Esn:t1�
"Melo� •• '.,.- '.

AUTOMWt:IS:

V� - Vermelho'
,

._ ,

.

"
" 00 • e 00 � ti e e e o e e o, e 'e e _ • c ot. •••

' 1968
Opala - Luxo fi çil. Vermelho o ••• � • •••• • • • • i�9

Esp�nada Azui Cele!te ..••••••••• � • , • • .. •• . lp69
Simca Tufão ·Azul Turquesa •••••• '••••••�... 1965
&,planad'a Ouro EspaDhól ••••••••• :••••• -. ',.; '1969 (
CAMINHOES:
�OO 1-6•.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 9u
F-600 •• ; ••••••••••••.

'

•••••••••••••••••••••: 1951;

,r

I
,

'.� "

Comércio de ':Aglomóveis ,.
Acessórios IP'OLO Lltla.

,

1
I

Rua' Dr. Fúlvio.Aduccl, n. 'i0l4! - Eltr.ito,

Fope_ 6284, - Fpolis."- Se
'\,

-

I

Chevrolet Opala ..

"

. . . .. 1969 Entr � Cr$ 3.500,00 ICorcel L'J,lxO T. Vinil 1969 Entr.. Cr$ ;).000,00
ICorcel Std. T. ViniJ 1969 Entr.· Cr$ 2.800,00
,

Corcel Std. 4 portas .:... 1969 Entl�. Cr$ 2.500,00 I

Volkswagen Bege 1969 Entr. Cr$ 2.500,00
Vl)lkswagen Gegenilo ..• 1968 Entr. Cr$ 2.300,00
Volkswagen Verde 1966 Entr; 'Cr$ 1.900,00
Volkswagen Azul ......• 19c15 Entr. Cr$ 1.800,00
Volkswagen Vermelho • '. 1964 Entr. Cr$ 1.700,00
Kombi Branca 1963 Entr. Cr$ 1.500,00
Kombi V,erde _!........... 1961 Entr � Cr$ 1 � �OO,OO
Volkswagell .l, 1960 A vista Cr$ 4.500,00 I

Volkswagen ., ••...• � .�, 1951 A vista Cr$ 2.500,00
Aero-Wiilys .� 1964 Entro Cr$ 1.20�,0(f
Ael'o-Willys 'ó' •• 1960 A vista Cr$ 3.000,00
Gordini Cinza 0_. '� •• ". 1964 Entr. Cr$ 800,00
Górdini Castor ••.•. � • ',0 19'65 Entr � Cr$, 800,00
Dauphine AZul ,� 1961 Entr., Cr$ 400,00
Chevrolet Vermelho •...; .• '1950 A vista Cr$ 2.300,00
Oldsmobile F-85 : 1961, I ,lj

CARttOS INt1:lRÁMENTe REVISADOS

COM' FINANC.iAMENTO EM 24, ,3D ou. Só MESES

�l-- � � '.,
f-·-�·-_.L,

.. __ ·,_·-

�_-.•
--_ .. - ..� .. - .. - ...�_._,-=_.

- ....-

1).1'- 'J'ERDI8ÔBA AUTOMO"EIS
RUA ALM'�ANTf; LAMEGo, N. 170

Fo..... 29052 e 4673
NA') FECHAMO!; PARA ALMOÇO

OPALA 2500 •.......••••.•••.•••••.....•.••

VOLI{SWAGEN e ••••• A •••• " " •••• 4 •••• " •••

VARIANT . " " " " ... " •••• r. , " •• " " III II • .. • " • • " • " •

KARMANN GHIA ...........•.••........•

CORCEL - I.uxo Coupê ........•......•.••
KOMBI ....•..•..•.•.••••. " _

VERANEIO .• " " " " . , . " . " " . " •..... " . " . " .. ,,'•.

O.K.'
1970
1970
1970
1969

1969
1969 I

.... 1961·••• to '" •••••••••

BELAIR - (Chevrolet)

19561CAMINHA0 FORD F-600 " � : : : :3:6: � M::E: 5: OE':5': : :: 1966
LANCHAS A TtrnBlNA

FINANCIAMOS ATe

_�-.:--- .

---

.. :�,�...

,\..�

COMET

, I·

• -�t

I í _

(

!
.

I

'AtDIR AUTOMÓVEIS LrDA.

Rua Victor Meireles, 12 - Fone 473S

Florian�oli! - Se.
»1"'. t

OPALA - 4 Portas OK 1972'OPALA _: Coupê OK , 1972

TL .-\ Vermelho , '. . 1972. I
CORCEL - Coupê •.......... , ..•. , . • • • • • 1971
CORCEL - 4 Portas ................•.•... 1971
Corcel 4 portas � ..................•

Galaxi

1969

.......•.•........

\
••........•....••

'

.
1967

FINANC1AME�Y.tO
.
AT1j 30 MESES

r , ; 3t_ __-1- _-+.

KOERIClI S. A.
. I

ImESA Comércio de Automóveis r .

Sefvlço Autoruado

1970 I
1970

I1910
1970 l
1969 '

1969 ,
1968

1968

U168/
196' I
1966 i.
1964

'

1964
1966
1962

1
Sedan Branco ..•...............•.•.•...•.•••

l., Sedan Vermelho t , •••••

Seclan Bege Claro <.' •••••••••••••••••••

Sedan Azul Diamante ....................••

Sedun Branco ; � ..••

Sedan Azul Cobalto . � ', •..•.•...•
.

lSedall Perola e" ' , •• " ••

Scdan Verde Caribe •........... , ..••.....•

Sedan Brullco ., ...................••.•.• �
.. o

Sed�lH p" ge Hu .......•. , ........••.•.•••

Sedall Gil1za 'Clc,i�o ". e ••• It , .

Sed.aIl Verde ,. .. IJ'� "

Sedan

Sedan

Sed;m

Bl'an(�o " "
'

- e e
, -... J

'Verde '" " •.• ,. . , . ,. ..

Branco , .. '"

'

" .. , .

Sedan 4 portas 'Branco ....................• 1969

Kombl Azul Diamante ........•...... � . . . . • • 1971

Kombi Azul Pastel 1965

Kombi Cinza Claro .................•..•••• 1964

Kombi Verde Caribe . '.. . . . . . . . . . ... . . .•• • •• 1964
,

Pick UP Verde Caribe 1968

TL 2 portas Vermelho ..........• . • . . . . . • • • 1970

Variant Branca � � • . • • • . • . . . • • 1970

Variant Azul Diamante ..........•••••....••

i Ford Corcel Bege Claro ........••••••...•.•

L
__��m Financiamento até - 30 mêses.

/

--'�-

I
.

!Ir _ .

ALVORA,DA VEíCULOS
Cpmérclo d. Autom6vels sm ger••

_COMPRA - VENDA - TROCA

Carros Inteiramente revisados .. ,

End. R. João P!nfo.. 21

,Fon..: 429l
1 �PALA - Cinza Grafite .. . . • . • . • . . . • . . • • 1971

2 FUSCõES OK. _. Azul' Pavão )�71
] VOLKS - BraIlco . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 1968

1 VOLKS. - Beige Nilo . • . .. . .. . . . . . . • .. . 1968

2 VOLKS - Vermelho • . . . . . . . . • •• • . . • . • • 1966

1. VOLKS - Vermelho . ; • . • . • . . . . . . . . . . • • 1964
'.

1 KOMB! - Azul Piscina . . . .. . .• . . • . . . . • • 1964

iI GORDINI - Azul • . • . • . • • • • • • •• •• .. • ••• 1963

, _L -

_;_ 4
-

i .!
.

S 4 2
,

_�
._n. ___J II

t
..
---._--,

.. --�_ .. _-� _._._.

- _. __�?§E_ .. ,_�n �=�'- -_? .. "'-_.__ .. _,-� .. '?���
. I( -BANCO -BRAUESCO DE INvESTIMENTOS S/A. i

FINANCJ:AlJORA BRADESCO SIA.
.

COMPRO' DIREITOS DE·

SUlISCRIÇ10
; FONE 181 - RUR Tijucas, 14 - 39 andar - ITAJAl I

__;:-'=:��
-._ .. -

. j-==§a=-._ ..__

- . =-�===-=:::1!

�.�- -,----_._. _---,
-

NOVAtAP VEíCULOS
VEreULOS

VOLKS 1600 4 PORTAS o o 69

CORCEL 4 PORTAS LUXO •....•....•• • . . .. • 70

COUPE LUXO " .. � . . • • • . . • 69
,

................................ i' • • • 62
CORCEL
VOLKS
KOMBI . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . • • • . • • • • • • •• 69

6�
56

JEEP W�LY ,. ..• e •••••••••••

SIMCA TUFAO. •• fi e •• II ••••

AERO WILLYS ......•...........•.•.••... o • • 65

AERO WIL_LYS ...............••.•........•.• 64

ESPLANADA • . . . . • • . • •.••. 63

V�MAGUET ....

,.
. . . . . . . • . . . .. . . . . . • • . • . . . . . • • 65

CAMINHÁO FNM '1' • • • • • ••• •• •• •• 56

'LANCHA CI ,GABINE MOTOR STOLL
'

-

'J

I
.

PRECISA·SE
A COMPANHIA DE SEGUROS "PREVIDENCIA DO

SUL", necessita de um' elemento para e��rcer as ati'fi..
dades de INSPETOR SECCIONAL DE SEGUROS� para os

ramos: ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO. Paga-se

bom salário, ajuda de custo e comís-ões.
Os interessados deverão dirigir-se a Rua Felipe

Schmidt, 58 s/Ioia - .conj. 2 e 4, no horário de 13 às,

'18,30 horas.
r·--�----------------------��==---------

ESCOLIIHA SACI
JARDIM DE INFmCIA

PRÉ-PRiMÁRIO
PRIMEIRO GRAU
"MATRíCULAS ABERTAS PARA 1972"

Das 14 às 17 horas.

Rua Alves de Brito, 36 - Fone 3886.

. CASA NO CENTRO
Vende-se casa grande' COUt 4 quartos, 2 banheiros so

ciais, dep�ldências de empregada, garagem. Tratar na rua
CeI .. Melo Alvim, l!J, ou pelo fone 47�O4.

(

,
,

, I

-'. <.I.-�

- -=

Dauphine - Coral ..............•.••••• � •.• •

DB.-W·Vemaguet - Verde Azulado •.........•.•

DI{w.Belcal' _:_ Azul Tramandaí •.............
Simca - Cinza Kilimandjaro ....•...........

II ltamaraty' - Prata Luar Metálico ...

'

.... � ... ;

J Aéro WíUys - Verde Metálico •......••••••••

Aérp Wil1ys - Branco Kilimandjaro .

I Esplanada - Cill'la Metálico � ..•

f' Opala - Branco Polar � ...........• o

I Opala - ,Verde Antigo - 6 eH. Luxo
"

Opala - Vermelho Granada - 6 cil. frJ

'Opala - Azul .Astral " . . . . . . . . . . . . . • . 69,

Opala - Azul Artico , ',' • • 7� 1
Opala - Verde Nobre Metálico ..

',"
......•,�

71'

Pick-Up Willys - Verde paineira •. ,......... 71

Caminhão Chevrolet _.. Beige e Verde ... f • • • • 63

f
.11 •.

-
_,

.

II .'

I
HOEPCKE VElCULOS S. AQ

Departamento de Veiculol Usadol

Rua Conselheiro l.\1af�a, 28 - �one 3U'I
.

_ A oportunidade de um bem negócio -

I' Volkswagen - Azul Pastel .................•

,. Volkswagen - Azul Golfo •.............••••

. Fuscão - Braueo Lótus ., ..............••.•.•

I Fusção - Brant o Lótus .....•..•••...•• • ••.•

c,'

Volkswagen - TL - Vermelho Metálico •...•• '

Variant - Branco Lótus .. e o • " ••••••••••••••

variant - Azul Diamante .•••••.•••.••.....••

Variant - Branco Lotus .....•..•.•...0.·· ..

KarmanGlria _ Verde Musgo •.•.•••.•••..• -. •

li . Karmanflhla -, Beige Caramelo .

FORD-Corcel _. Verde Maiorca ......••.•••.•

Belina - Azul - Luxo '

.

I�_.

62

�I70
I

7°'1
70 I
70 �
70 I70
69 I

70 ,I .1

69 1

70 I
\

61 I
65 I
66 i

f •

'641'
67 I

, f

65166 J

68169
69

ti
...�

I l
1.

I

.

Variant Vermelha � ..•..• oi • Hl69

TL 2 portas Az.uI, Diàmante ................• ]971

Sedail. Beige .••
-,
."

'

.• .- •••.. ,........... 1{170

SeD!an Azul � � .. , .• � ••.. It •••••
' 1969

.Sedán Branco ................• � ..••.•..••• 1969

Sedan Beige : .. � . . . . . • . .. . . . . . • • 1968

S 1 V Ih W67eaJn erme o •......•.....
'

..•...•...•.. "

••••

Sedan Vermelho � ó. • • • 1964

Kal'mallU G1úa azul ••.. '

..••. "
'

.• 'II .'.,_ 6"., 1066

c. RAMOS Se A.
COiWllCIÓ e AGt.NCIAS

,

Ftevendedores Autori�d" VolIOlllWageq

Kombi Standard Cinza ...................•

Kombi Standard Azul ......................•

Kembi Luxo Vinho Pérola .

KO:!Ilbi Sta'ndard .........•............. : ..•

Kombi Standard Azul ...•.. -

...•...........•

'Kombi Standard Cinza .

Variant Beige ...........•....•.. ° ••••••.••••••

Variant Verde . " ," ,. .

, i

19'10
1969

1969
1968

1965
1967 l'1970
·1970

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

- --"-'---

..
-.-.--.-- .. -----=--I I

BARBADA

Vende�se 4ma cas� 'sito na LagOa próximo a ponte.
O preço é barbada mesmo. Informações Rua Antonio Go

mes, 86, Sr. Sardão

. MÁalO S. FREYESLEBEH .

Solicitador - OAB - SC - n� 0127
CPF _. MF � 119 0335581<'

Direíto Tributárió (reclamações, recursos, nulat6rias de

débitos)
Direito Admi'nistrativo '(mandado de segurança contra

cláusulas discriminatórias em Cuncordânciaa

Públicas)
Reclamatórias Trabalhistas na JCJ

. Habeas-Corpus
Ações' indenizatórias (colisãú de veiculas, danos pe,ssoail

etc.}
Contatos nos EE·. UU. e (;uropa (para médicos, hospitail,

importadores, indústria e comérCio)
Ru Ten.nte ilv.ir.� 6 - Ia 8 (diluiam.nte,)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CEBTIF·ICADO EXTRAVIADO

Foi perdido. o Certificado de Automóvel ;(1. JA3796 --

o automóvel .F'Ol�D V.l'D HI).� 196� _:_ Côr Branco Glacü;tl
Motor LA54FISI0880 .de propriedade do Sr. Nicodemos

achado Pacheco.

�---M-Ó-V-EI-S-C-O-NF�Ô-RT-O--'--
Móveis Coníôrto não Iiquida, nossos preços �ão baixos

lesmo. Copa Fórmica, mesa �lástica com, balcão' crístaleira
0111 6 cadeiras Cr$ 450,00.

,

'

Trio estofado Colonial, em espuma e curvin Cr$ '295,00.
Em Móveis Confôrto você compra mais com menos

inheiro, consulte nosso crediário>
Deodoro, 23 e Coníôrto no Canto.

'JUíZO DE DIREITÓ DA COMARCA
�

DE SÃO JOÃO' 'BATISTA
,

Edilal de leilão dos bens penhoa
rados a Olávio de Oliveira" nos

auíes de ação execuliva n. 404/70,
que lhe move S. A. Tubos Brasilil"

o Doutor Bruno Carlini, Juiz de Direito da Comarca

e' São João Batista, Estado de Santa Catarina, na forma

!a lei, etc, ..
Faz saber aos que o presente edital' virem, ou dêle

'onhecimento . tiverem, que fará realizar no próximo dia

b de outubro, às 10 horas, à porta do edifício do Forum,

J leilão dos bens penhorados � Otávio de Oliveira, nos

autos de ação executiva que lhe move, S, 'A. Tubos Brasilit,

cujo bens são os seguintes: ,'Um imóvel urbano, sito

resta cidade, no lote n. 1, uma parte correspondente,

com a área de 301.620 m2, medindo '91,40 m. de frente

que faro ao sul na estrada geral, por 3.300 de fundos que

faz ao norte no travessão Leonardo de Oliveira;' extre

nando a leste com a: herdeira Aracy e ao oeste 'com a

herdeira Maria; no lote, n, 4, uma parte do mesmo, com

á área de 836160 m2,1 medindo 35,60 m. de frente que

faz ao sul, com a herdeira Irany, por 23,50 'de fundos, que
. .

[az ao norte. com a herdeira Maria, extremando a leste

com Eduardo Nader. e ao oeste .com "Paulo. Cipriani, No

lote n. 6 uma parte'do 'mesmo, com' a' área de 1.159 mz , .

medindo 19.00 m. de frente que faz a leste com Virgílio
jiadam: extremando 'ao sul com' a' herdeira Rose e' ao

norte com os herdeiros Wílliam 'e' César. N�'lote 'n. 6 uma
.

.

� .' ,

parte do' mesmo, de forma' retangular, com a área' de

,2.112 m2, medindo 22,00 m. de, frente: que faz ao sul

com uma rua projetada, �por' 96:00 de" fundos" que fazem

ao norte com o herd�i.ro Marcelino; extremando ao oeste

com os herdeiros Cesar e Maria. e 'a leste, com uma rua;

projetada; estando ditos imóveis devidamente registrados

no O.R.I. daicomarca de 'I'íjucas; e foram,' avaliados êm
Cr'$ 19.000.00 (dezenove mil cruzeiros), ou seja, .

Cr$ 8.000,00; Cr$ 1.000,00; Cr$' 5.000,00; 5.000,00; respeC.
tivamente. E para que chegue ao conhecimento' de todos

os interessados é expedido o presente edital, que será

afixado no lugar de costume np'..ste juízo, e por cópia pu

Nicado na forina da l�i:' D�do é pasSado nesta cidade 'de

Sã'o JairQ Batis�a, aos '20 "dc"setem}}ro de' i971. Eu,.. AI�nil'
Zu'n;ino. Escrivão do Crime Cível e Anexos; o datilografei
e subscrevi. Bruno Carll"i �- Juiz de Direito.'

.

-..i

JOSE AMERICO DE CARVAllHO
INGRESSA. N.A ",EXPRINTERII .

Dentro elo plano. de . expaJ��O ,e
. atuàlizaçãq 'de,. seus

processos de ve�l'das e atendimento' ao público, a EXPRIN·'
TER S. A. ---,- TURISMO E CAl\ffiIO acabou de cOl\tratar
para seu Diretor Comercial para todo o BràsÍl, o c(mhecido
II '.' .

_

.

"expert" em turismo e transportes, Sr. José Américo Mai"

condes' de Carvalho' que, recentemente, exe�cia o cargo do

Diretor de Vendas e PlibÜddacie" da .

Sadia
. TransP�rtés

Aéreos. Para quem não' cOli'hece. José' Améríco p05s�i 22·
.

.
'

anos de experiência aUadas entl�e a 'ex�Panair do Bra.sil PaI!.

American,
.

Ibéria, Meliá :"� Sadia�' ,.'
'

Consultado' a respeito de sua futurá' àtivi<:lad�,
.

infor.

mou-nos ..
que p'retende incrementar as �la_ções' EXPRIN·

TER e Agentes�' dt: V:úlgens cie t04ô, o' :f3rasll, afim de ofe·

pecer os produtos. d.e'sta�. org�ni;>:açãO,.i�tél'naoionaJ, em: têr
I I _l', ,.I,

I • '� r '. '1' ;. • ,�' _.
"

,

mos! ge garanti�s' nfl� � 1�ecuções::e�erviços
.

�e, 'la::, ,q�lalia�,de
Quanto ao setôr LLOYD' BRASILEIRO, pretende estreitar.

. ainda mais, as relações já existentes, dando um impulso
maior' nas viagens ao Velho Continente por tratar-se; prin
cipalmente, do único serviço. nacional nestas águas do

Atlântico.
"E por falar em serviço nacional - diz José Américo

- nunca é demais lembrar que o "now-how" do LLOYD

BRASILEIRO' é, invejável e a cort,ezia, ali�da a delicadeza

de trato de seus tríptilantes, permite âo, viajante que utili·
. Z�l'-se dessa empl'êsa nacional, desfrutar do melhor que

existe em matéria de transporte marítimo. Não esquecendo,

também,: as viagens de integração nacio:'1al e os famosos

"Cruzeiros Marífimos", com a 'marca registrada EX

PRINTER".
"No qué tange ao transporte aéreo internaciopal, pre

tendemós um melhor relacionamento com 'as Cias. que ope

ram no Brasil e num esfôrço ,de todo o grupo de Uabalho
da EXPRINT�R, dinamizar a captação do turismo inter

nacional, nacional (receptivo); em todo O. território brasi

leiro. Relacionamento mais íntimo ,e, a;grtissivo, no sentido
promocional,

.

cOl�i .a hotelaria em n�sso país, cujo ní�el,
hOje, se equipara'�os' paÍSes :,mais ava,nçados do munqo".
- finalizou.

'

.

Estado' de. San.ta
.

Càtnina

SECRETARIA DOS. TRANSPORTES E OBRAS·

DEPARTAMENTO AU.y.ÔNQMO, DE E:OIIPICA:ÇOES
TOMADA, DE. PRE'ÇOS N. '06/71

AV,ISO'
O' Departamento Autônomo di?, Edificações torna pú

blL:o, pui;a eonhecitncnto. dos intel"essados que se acha

aberta a Tomada de Preços' n. 06/71, para compra e ins

talação de e�uiPainentos, .pe, cozinh�' e. ��:alldaria, dest�.
nado ao HospItal e MaternIdade do MumClplO de Araqual'l.

O Edital, bem como quaisquer esclarecimentos, 'lpC_

clel'ão ser obtidos na sede ·do Departamento·Autônomo
de Edificações no io<? andai- do Edifício das Diretorias,
,

'

a rua Tenente Silveira, eUl\ Florianópolis, de. 2a. à 6n

feü'a, no horário das 14,00 às 18,00 horas.

Floria.nópolis, em 14 de outubro de 1971. .

Engenheiro Hélio Costa: - Diretor Gsral. ",

,.,,:.

VENDEM-SE
Dois terrenos. no Estreito, um 10 Jardim Atlântico

próximo ao. lago, e outro no Bairro de Fátana - ..•..•

eis 4.000,00 ada.,
ANTIGUIDADES

Um guarda Iouças (cômoda com 3 gavetas e crista-

leiras)..
_

.

Uma mesa redonda, 1: cadeiras cm palhinha Indiana

e almofadas.

Sofá medalhão com 4 lugares lodo
.

em palhinha
Indiana,

Duas caixas .(baú).
Duas cadeiras Holandesas autênticas toda em palhi-

nha Indiana.

Uma mesa de sala.

Uni porta bibilô.

Dois are-bancos.

Um lampião (abat-jour) Germânico, em opalina c pra-ta.
Um lampadário com cúpula de opalina,
Uma licoreira francêsa ..

Uma sopeira inglêsa.
Um consóle em madeira.

Dois castiçais de Igreja.
Uma sapata.
Dois castiçais simples.
Um relógio em forma de oito patenteado em 1-9-1885

(Inglês). ,

Um lustre (lampião) em opalina e ferro, com pêso,
e' a querosene (feito adaptação elétrica).

Um jôgo de jarra ',e bacia para quarto (Plata).
Uma marquesa Romana, autêntica com restauração.
EM ESTILO

Grupo estofado, em estado de nôvo (móveis Gerber),
forrado em' chantú, com 3 lugares.

. Um 'aparador.
. Uma sala de jantar com mesa redonda (elástica),' seis

cadeira, e uma arca, Todos os móveis considerados anti

guidades, foram adquiridos do antiquário, Durval Reis,
de Tijucas. Vêr e tratar a Rua Secundino Peixoto n. 149,
- Estreito, no horário das 13 às 16 horas.

BAR PAULISTA LTDA.
Especialidades em salgadinhos e aperitivos. Aceita-se

também encomendas de salgadinhos.
Rua CeI. Pedro Demoro, 1.593 - Estreito.

• $

VENDE-SE,
.'
Uma sala de' jantar

.

completa tipo' .colonial. Tratar

'rua' João Pinto, 10 - apt. 102 Telefone 2252 - Edi-

fício Bahia.
"

'ALUGA-SE LOJA COM 110m2
A rua Vitor Meirelles,' 38

Tratar no mesmo local - 19 andar

. ,

·i" r DOCllMENTOS EXTRAVIADOS
\.

'

Foram extraviados os documentos' de' um automóvel

Ford ano 1951, motor n. IB-667414, placa AA-2679, de

propriedade do sr. Carlos Tonelli.
J

Doeu IfTOS
.

EXTRAVIADOS
Ferc1m €xtraviados OJ:i documentos de uma Kombi

ano 1962, molor n . .3-165626, chassis n. B2-05069, de pro·

priedade do sr. Rodolfo F. Neves e Waldemiro Vieira de

Oliveira Filho.
... p

TBA.NSPOBTES COLETIVOS·
REUNiDAS S. A ..

,

A EMPlESA .DE' INTEGRAr,ÃO
J

CATABINENSE

ON1HU5 com l"Alt'fIDAS DrARlAS DE FLORJANÓPOLIS
J.>AhA; f'Oli'J.-(j UNL\U, passando por �lneário de

:',
Carnov!'lu - Haja! - Piçarras _ Barra Velha

. � JOINVILLE - Vila Dona JI'rancisca _. Campo

Alegrt; - São BentO' do Sul _ .Rio Negrinoo' -
.

�.lbJl'd - Canoluhas' e POHTO UN1AO

48 .19,;10 horá!

(;um
.
WNEXOES imediatas para PALMAS

GL�Vlt.LA.ND1À _. PATO BRANCO - IfRÀN·
Cl�CÓ' HEL'l'MO e CAÇAD9J:t.

PARA; �AO MIGUEL DO·' OESTE,' passando .oor Ba)'

neari" de Camboriú - Itajaí _ B.LUMENAU ""'"

!tIO ao Sul - Pouso Redondo - Curitibanos -

CanllJOS NlIvos - JOAÇABA - Xanxere ...,.

XaxllIl ._ CHAPECO - São Carlos - Palmit03

- MOlldai e SAO MIGUEL DO OESTE

à� 19,UO horas.
.

PAl:tA : LAGES p�ssaDdo por São' José

Santo Amaro - Nfredo Wagner
- Bocail1a do Sul e LAGES

Palhoça -

Som Retiro

lI.$ 5,00 - 13,OU e �l,OO tIora:!! .

PARA ; A.Nl'l'APOLIS 'e SANTA RO�A DE LIMA, pes·

•.anl ' por São José - Pálnoça ._ ::;antO' Amaro
..... J:t...lcho QueImado -P. ANITAPOLlS

ftS .15,30 horas, menos aos dommgos.
DESPACHOS J)� ENCOMENDAS PARA : 'lodo o Estad\

':::AI'Altli'lENSE - MarceuI10 .t{amos _ Gaurarnt
_.:. VIadutos - Erechim e lraí, no Estado do lU'

,

Grande no �ul; -- Tojo ó �UDO}!;:S'l'E PARA,
N�NSE . CUcUTIB.!. e SAO PAULU.

ONiBU� PARA: \I�GENS ESPECli\lS E EXCURSOES.
,

V�JJ� e �.ti'ORlVJ.d.ÇOES: Em nossa Agência Rodovla'na
;.

� < i
.

a Av . HercHio Luz
TELEFONE .3'/2'1.

.

.

-------------------------------
- -----

Ministério
.

da Educação e Cullura
Universidade Federal de Sanla Calarina .

'H E I T ,0 R I A
\OONCORIU:N,CIA PÚ'B(LICA N. ,2/71

Torno público que a Divisão do Material da Reitoria

. da Universidade Federal de Santa Catarina, consoante

publicação efetuada no Diário Oficia( do Estado, edição
desta data, fará realizar no dia 11 de novembro próximp
vindouro, às 15,00 horas, em sua Sala de Concorrências,

.localizada à rua Bocaiúva n. 60, nesta Capit�l a abertura

da Concorrência. Pública, n. 02/71, para venda de diversas

sobraS de ferro CA.24 para construção..

Os interessados poderão. procurar os editais no rr: �s"

mo enderêço acima, bem como obter outros esclareci

mentos que acharem neüessários.

Florianópolis, 12 de outubro de 1971.

Jo.sO'é FortJcamp _. Diretor dR Divisão do MateriaL

Delegaci� Colégio
de planta0 '. ,.

se instala Ollmpta.
Será instalada 110 pr6:rl�

mo dia 25 tia Delegacía
de Furtos, Roubos e De

fraudações de Florianópo
lis, a Delegacia de Plantão,
devendo funcionar das

18h30m às 9 horas concen

trando os recursos huma

nos e materiais de todos os

órgãos policiais que serão

centralizados nela objeti
vando uma melhor cobertu

ra policial à cidade.
No mesmo dia será ini

ciado o serviço de policia
mento ostensivo contando

com a particípação dos

contingentes de Batalhão

Especial de Polícia, 1Q 'Ba

talhão' de Polícia Militar,
Rádio Patrulha e Centro de

I��ção Políeíat jM:ilitar
que darão apoio à Delega
cia de Plantão, empregando

12. viaturas novas, Volks·

wagen - 1300, 'Rádio Pa
trulha e policiamento
montado.

Sá Earpl, ,

vi'ajoo a�
P.. alegre

O ,C�ma�d��te', do �: Dis
trito ,Naval,. COÍltra·Ahni· "

rante José: da Silva Sá Earp,
viajou ontem a .Pôrtc Ale

gre, de onde seguirá hoje
pata Santa M�fÍ'� 'n"o Rio

Grande do Sul, a fim de

participar
í

»

da inauguração
da Base Aérea loeal, pelo
Presidente da RepubÚca.
No dia 22, o C.omandaIÚe

do 59 Distrito Naval esta-
rá 'no Rio de Janeú..o, p:aMt
receber a Medalha de Mé

rit\> Aeronáutico "no CaIU'
.

. ,

po dos Monsos, conferida

pelo MinistériO' da Aeto
náutica, em reconhecimen
to aos bons serviços preso
tadús a essa pasta.

Carybé
expõe,·.···p
na CaMi:t_r

• �
�

,�
•

1

1.' '

.. I

"

I ,,' '{,,', ",

Vinté e. setê: pai#e,is eg-
. eulpidoo. �;eriI:, :cedrri;: repúJ
duiindo {os � 0,�M,; ;d�:; Can-

"

I '; " " ._
,

'\ ;''"'� '. ,�_. :

'ddmblé .

,e � m:aiS 50;·..'teprOdu�
.' ções fotogr�ficaL' �� traba- __

lhos executados pelo es

cultor baiano Carybé" serão

'expostos em Florianópolis
a _partir do próx�mo dia 21

A mostra terá. por local·
.

o Salão Nobre do )'alacio
.

Legislativo e constituirá

um ponto alto na mini·fei·

ra . orgânizada pela Sra.

Deyse Werner Sallt;; em

colaboraçãO' com a. Earraca
.

da Bahia.

Os trabalhos de Carybé
traZidos pelo BancO da Ba·

hia, já foraJ11, expostos no

Mu.�u <te Arte'Mkilema

,do Rio de Jarieito e no �Iu·
seu de Arte Moderna de

São Paulo.

ACE lelli
.... '

reunlao
• � :1 :.

2·-f!ira,
A Associação, CafàrlnEm-

se dos Engenheiros reali- ;
zárá na próxima segunda
feira, cem início às 20 ho ..

ras, em primeii"a convoca

ção, a reunião de Asse�l
bléia Geral extraordinária ..

'

que eleger� os represên·
tantes da entidade junto
ao Conselho Régional de

Engenhar'a e A.tquitetura
da 109 Região Cr.a.

e . Ipllcaçao z
, I

dia 19 a 3
.

o COlégio de Aplicaçao da Uníversl

dade Federal de Santa Catarína. realizará

durante o período de 19 a 23 dêste mês,
no Campus Universitário da "I'ríndade

a IV.o Olimpíada João David Ferreira

Lima.

A programação �a 1Vr Olimpíada

prevê para o dia 19, às. 15 horas, na

. Reitoria da UFSC,' abertura Oficial pelo
professor Ferreira Lima, palavras de

um aluno do' Colégio de . Aplicação
.

,

Hino Nacional cantado pelos presentes,
.convíte ao reitor Ferreira Lima 'para a

cender a Tocha e transporte do Facho

Olímpico pelos atletas para, Q, Ci1_111pU�
Universitário. As 16 horas, Il9.,.Colégio
de Aplicação', haverá recepção ao Facho,

transporte da Chama para a Pira Olím

pica, Hasteamento da Bandeira sob os

acordes· do, Hino Nacional, 'juramento
dos atletas, leitura dos trabalhos ven

cedores' do concurso de 'redação pelos
respectivos alunos, palavra .livre, de

monstrações de ginástica acrobática

masculina e feminina.

A sequência das provas. físicas e cul

turais desenvolver-se-ão entre Os dias

20 e '23. .1

Colégio· Calarinense divulga. dalas do Madureza··:��·.
19 horas,

. Português e às 21 horas, Es

panhol; dia 23 às 14 horas, Filosofia e

às 16 horas, Sociologia; �ia: "24 às 8

horas, Cíêncías e às 10 horas..Geografia;
dia 25 às 19 horas .Hístória e à�,,21 hs.

.

, \ .

Educação Moral e Cívica; e dia 26 às
. . 'f" '(,t w'

19 horas, Matemática e às 21 horas,
Inglês.

. ",. ".

o Colégío Catarinense acaba de divul

gar as datas e horários dos exames de
.

Madureza que serão efetuados no Esta

.belecimento a partir do próximo dia 22,
ficando assim determinado: 1.0 Ciclo

- Ginásio: no próximo dia 22 às 19 ho

ras, Matemática é às 21 horas, Portu

guês; dia 23 - às 14 horas Educação
.

' .

Moral e Cívica; .,�.� às 8 horas, Geo-

grafia e às 10 hotâs7':Giências; e dia 25,
às 21 horas, História. 2.0 Ciclo - Clas

sico e Científico: no próximo dia 22 às

, ., �

A publicação oficial dos resultados das

provas está prevista para. o dia. 30 de

novembro.

l.áfUNIV:�:I��=:i�::E��C���:R��LT:r�l
.

'

SUB-REITORIA. DE ENSINO ,E PESQUISA

D�parianlen!o de Regisl.ro, � Conl��le Acadêmico'
,

EDITAL H. 712.l.OS.05
/.

i

,

f i
�,i '

Abre· ins<;rição ao Concurso Vestibular para 1972, marca
horários dos exames e dá. outras instruções.

: i
: "I'orno público. para conhecimento de quem interessar possa, o

..que se segue:
I

.' I
.

}

I -r.

i; .: �. No período de 18 de outubro a 3Ó de novembro de 1971, estarão abertas as

It,.scrições ao Concurso Vestibular, .para ingresso na, Universidade Federal de Santa

f
Catarina" no primeiro e segundo semestres de 1972.

2: A$ inscrições serão feitas no Departamento .de Registro e Contrôle Acadêmico•

j (. ,locàl�zado 'no Conjunto Universitárie da Trindade, no horário das 10,00' às 12,00'
; t' horas e, das 14,00 às 16,00 horas, de segunda a s�xta feiras. .

.

.., 3. Para insc,riçilo do candidato ao Concursó Vestibular será exig�do:
a) Do,cumento com valor legal de identidade.,

.'

I-b) C�l'tifi('ado de conclusão do ciclo médio ou equivalente, ou atestado que pro\'t»

estar U' candidato cursando a 3a. séri� do 29 ciclo.

?) Pagame.nto da taxa de inscrição, no' valor de Cr$ 70,000 (setenta' cruzeiros),
incluído o fornecimento qa cédula de identidade.

OBS: a) Os candidatus de que ,trata a letr.a "b" do item 3, in fine, deverão apresenúu

I' .

.

prova de terem concluído a 3a.· série db 29 ciclo ou equivalente, 110 pedodo
de 27 a 31 de dezembro de 1971 e nos herários referidos no item 2.

I. b) No ate da Íllserição, para efeito de .cadash'amento, o candidato deverá, presta!." .

I· informes, del1tre outros, a respeito de suas situações eleitoral e mllít�r (espe·, f

1 ' cies do� documentos, números, locais, .datas e órgaos expedidores).

1
4. O CoD.curso Vestibular da Universidade· Federal de Santa Catarina será único

e unificado,. ab 'angendo as seguintes áreas com os r,espectivos cursos:

.

á) ,Área .de Ciêndas Biológicas: El1fermag�m, Farmácia e Bioquímica,' Medicina

e Odontologia.
.

b) .Área de Ciências Físi,cas: Engenharia "Civil, Engenharia Mecâníca, Engenharía

,Elétrica, lViatemtâica (licenciatura e bacharelado). e Químiça .(licenciatura).
. .

c) Área' de Ciências' Humanas e Sociais: Direitô, Ciências Econômicas,' Ciênéias
.

.

Contábeis, Ad.mi'1istração, Serviço �ial, 1ice�ciaturas em Geografia, História,'
Filosofia, Pedagogia ,e Ciências Sociais.. '.. '

I .,

,d) Ár,ea de Artes e Comunicações: Let:r:as com licenciatura em Português,' Inglês,

Alemúo, Francês, Italiano, Espanhol e Latim� ,

. 5. -o concurso 8erá realizado em trêS etapas,; compreendendo as seguintes disci-
, :. "'.

I
• �, ,

plinas: a la. etapa será constituida de CiênciaS (Biologia, Física, Química e História
.. N�hir'áÚ; a' 2<:; etapa de Matemática e' PQrtuguê$;' a 3a� etapa de HistÓria,'Geografia
'e .UI11� lingua estral".geira (o candidato, rio ato'; da inSc�ição,'deverá 'Optar por ingles'

ou' francês).
...

6. As provas terão pesos. diferentes de acôrdo com as diversas áreas assim

dístribuidas:
Área de Ciê'ncias Biologicas: Ciências e Português (pêso 2) e para as demais. peso �.
Área de Ciências Físicas: 'Matemática e Português (pêso 2) e para as demais pêso 1.

Ár>ea de Ciências Humanas e Sociais: Português, Geografia e História (pêso 2) c

par� as demms pêso 1.
.

'.

Ãrea de Artes e Comunicações: Português e Língua Estrangeira (Inglês ou Fran·

cêS) (pêso 2) e para as demais pêsQ 1.

7. O não cumprimento de qualquer das etapas eliminará, automaticamente, ('

candidato.

8. Os candidatos que deixarem de acertar �O% ou menos das questões formuladas ,

em qualquer das etapas correspondentes à área dé. opção e. área afim serão considera�
. , I t

dos inabilitados no Concurso Vestibular.
.

9. A nota zero, em qualquer das etap'as, inabilitará o candidato.

10. Não será concedida revisão de provas.

11. Do resultado das provas não caberá recurso de qualquer natureza;
, " ,

,"1 'I12. As questões do Concur.$O Vestibular versarão sôbre.matérias constantes dos
.

.

programas editados pela Universidade Federal de Santa Catarina, e serão elaQoradas

pela Comissão do Concurso Vestibular.

13., O número. de vagas para 1972 será de 1.300 assim distribuídas:'
19 Semestre

.

2Q Semestre
Áréa de Ciênci"s .Biológicas

'

...
' . . . . . . . • 150 180

.

Área de Ciências Físicas : .. ;.".. � .1••.•• :� • 150 180 '.

Área de Ciências Humanas e Sociais 260
.

280

.'.Área de Artes � Comunicações •.•..• ; . . . . • 40 60
r

. i 14.. Para efeito de matrícula, os' candidatos. serão
.

classificados por. á�ea, de
,. :. ricôrâo com a ordem prioritária de opção expressa lJ.o ato da inscrição e observado

.

'0 número de vagas c distribuição prevista no item anterior.

15. O Concurso Vestibular será realizàdo durante a, primeira quinzena de janeiro
de 1972, no Conjunto Universitário da Trindade, sendo a primeira etapa no dia {)9

.(Biologia, Física, Química·e História Natural); a segunda no dia 11 (Matemática e

português)
.

e, a terceira, no dia 13 (HistóÍ'ia, Geografia e Francês ou Inglês).
16. Todos os exames terão início às 8,00 ,horas, devendo os candidatos compare·

cerem 30 minutos antes da hora marcada. Pa�a o ingresso nas salas onde �e.rão pro·

cedidos o� exames, 0 candidato deverá apresentar a cedula de identificação, forne

Cida pela DRCA, no ato da inscrição.
17. A classificação no Concurso V'estibular só terá validade para o ano de 19'12.

Florianópolis, 9 de outubro de 1971.

li"
__ .._Joc..

e

.._li__Sil.,,_eira
- Chefe da Seção de Admissão.

,VISTO: Bel. Nelson Morih: La Porta, -- Diretor do DRCA.

Prof. Volney di) Silva Mili$ - Presidente da CCV.
,
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>i.;.'po_!1i. .a vitór.ia do Clube

Cupido diante do Clube Doze de
"10 � 11)0., �.� I o\.

Agôs{o, ,'l...xp) o" campeonato esta-

\!�a(l, 'g�,:', :{t!�bol de salão chegou
ao seu final. ,'Repetiu, assim o

';Ú:oJ" 'h'ibolo� 'a' tacanha do' cer-
, ,-

,là,�7é' re.gioriçtl,· quando em sérte

extra de jogos acabou 'por vencer

ao "elenco dozista por 3x2, através
".JiI..\�\.�·l .�� ••

�. '

de penalidades máximas.
I '

O

do Terminado b certame estadual,
,

a; Federação Catarmense : de ' Fute
bbl de Salão, resolveu" conceder
uma paraltzação- em suas; atívida-

,

dês afim de que a capital do' Es-'

tado -pudesse :t:iaIticipar., dos. Jb-,'
gos Abertos .de Santa Catarina,.'

---o

Waldotniro Carllsson, deverá: segliV
'amanhã para Rio do Sul onde será

empossado, Presidente do Conse
lho de Julgamento dos Jogos A
bertos .. de Santa' Catarina.

Q '--'-('

:0 .Tornei.o,,' de: Inverno, promo
vido pelo LIC. vai ter seguimento
na tarde de amanhã ,com duas

partidas de: futebol de campo, a
, gora em sua fase final. As 15 ho-.

, tas', jogarão Cartolas 'e' Cafonas e

às '16,15 estarão 'em� ccníronto Bo
, kó ' Moko x Alvorada.

" ,.D'-i--
No, "domingo, pela manhã, mais

O " :,dois jogos, .estão- programados.
Dever:ão participai' -as' seleções- "'As 9 horas. deverão' jogar,Galara-

de -Florianópolis, Itajaí," Blumenau,
'

'do x -Maridôes e 'às 10)5 horas
,Jdmvil1e e 'possfv;elmé�tt( 13rü�:.', "Alvorada x Cafonas. A, atual elas-

quê. A capital do Estado; 'nesta 'síüeação é a seguinte: '

õportunidade 'estará r-sendo :repr,e-:--', :',
'

Lo' lugar,�' Alvorada com O pp.
sentada pelos atletas do 'Cupido ;e

"

',- ,2.0 'lugar, � ,Bók'o lVIoko' e Car-
• �. ti'

'

"
, #',' •

'

I •
•

• \
� .... .' ,

. " do Clube Doze,
",

, tolas com � pp. '

"

O
"

,

: -

. ,3.0 : lugar - COlorado" Marídões e

Nilton Pereira Carlos 'BrOgríolli' 'Cafonas, todos com '2 pp.
'

, , <o
" , ,

'

'e Djalmà Hipólito da' Silva, .são
,

à ,---
'os desportístás' da ilha que- ja sé No futebol de salão apenas uma

, '

encontram .em IUo' do Sul, parti- partida está, marcada para do-

:�i,pa�ão dos: Jóg'o� ',"Abertos ,dy mingo pela manhã" e que reunirá

�ànta Cat�.rina; na. qualitlaêi€' d� 'qs conjuntos 'do, ,Cartolas e do

d,�ietores."
," ',' ','

.:�'"'' Boko 'Moko.

Tão logo termine 'Os Jogds A

bertos, a, temporada' salonísta da,
entidade .vaí ter sequência- com ' a

'

,

'úl[íma reahzação tia ternporadei
Com jogos marcadOs: para .a "cí- ,

dade de Joinville, "teremos b 'de; ,

senvolvírnento .do . tORN;E,ÍO:' IVp
VARELA.

J," I

o campeonato citadino que 1).0
.ínícío .desenhava-se favorável ao

Grêfnío da Celesc teve ao' Iítial
� ,',

(I) ,ém:elo, entre Doze e Cupido; real-

b�tl;�': ',as �'e(l�ipes que melhor .se

põn-aril·�"tiutante,' o certame..
"

O

pára êste
. ano; o Doze aparecefã

reforçado 'co� .o coricurso de 'Á- ,

tnandio que' reputamos como urn
, ' : '

�os, r.trel�ores,�a'gueir'ós do 'Estado,
no mernento, e "que .pertencia ao,

Clube, de, Cà�pq, de Tuparijo.
0'--

,

'� a atleta já as-sinou o seu .pedi::
do de transferência, 'estando cum

prindo mornentâneamente <> pr.a-:
zo determfnádo"por l�'i. Têi:a: COh-:
,�ições de jõgo qfici'af s�n1ente êfn :

abril, mas até \lá estará dfsput'an:
do partidas 'amistosa� e torneios" "

'

/. \ 'i .). •

a fim de se integrar ao elenco do-;-
zi�ta para 1972.

0'--
"

, ::
Num ,desses nossos próximos at

tigos estaremos divulgando um' re

trospecto técnico e numerico da
fase final do campeonato estadual
de futebol de 'salão, conquistado
pelo Clube do Cupido.

O

A diretoria do, Riachuelo ficou

totalmente �atisfeita pela 'produ
ção de suas guarnições durante as

disputas. do campeonato regional
de remo. Agora O entusiasmo es-

,
,

,

tá ,voltado para a próxima, compe-
tição que définirá o campeão ci

tadino de' 71; oportunidade em

'que os riachuelinos
-

pretendem re

petir o sucesso de domingo.
O

Os diretores do Clube i_zul a,in
da ,não fixaram da�a para o batis
mo ,dos, novos batcos que fOl'ain

. recentemente ::'ldqui�idos nos es

taleiros gauchos. A diretoria do

clube azul e branco' está pl'eten
dendo realizar o batismo com uma

grande testa,.

O
Ta,ml3êm,� o Jogado�" Paulo que

veio dó' Hélio l\Ioritz onde surgiu
corno uma grande, promessa, já
está ·atuando .pelo ,elenco dozista,
por;éin ainda sem ambiente na e-'

quipe .... :...':Rozendo, Lima; , h'eihador

dozista, poderá assim contar ,para
1972, --C0m o"'concurso de mais
dOiS excelentes, atletas a título dê

. ",_. ,........

refôl'ço. ,.:;. �

,

Hamilton Berreta, José Ac-acio
'dos Santos Flavio Zippel são aI-

, , ,
,

'guns dos apitadores que esçar.ão
dirigindo os inúmeros cotejos pro

gramados para. os próximos Jo-

\gos Abertos de Santa' Catarina. li,

indicação da,' F.C.F.S. já foi en

viadá, atendendo a consultas da
C.C.O.

_

"

O
- • � I'" ,..

'

o��rulpe� �o 'Qupido por: énq'Uan-.
to nada aPresentna de nôvo. Con
tau' o 'concur�so de Pedrinho. has '

'relinlinatórias e através dêle con

Seguiu.-' dois excelentes r,eEiultados
f.luando, ...

o placar complicava ,sua

élassific�ção., E_' ,a grand� espe
ron�a; �do tricolor para 1972.

��. .0 _'--

o'

O
O campeonato estadual de bas

quetebol adulto, somente voltará
, a ser restabelecido após os Jogo�
Abertos, ' segundo 'ü1formações do

presidente CarlOs
•
j_,lberto Brog

nolli

,
' ,

, O, ,pI�eSic;l�nte d,a' Federação Cà-
, Ja.rine�e" de futebol de Salão, sr...

'

, ;. " '

.
'

".drnas que é só sorrisQs- também
�/,

'··p.�,der.a'�-cu�primos a promessa �o,s
noss'Os; depOSItantes. Entr�.unos eln rItmo

:�::,,,�'tl,é'�' ''8 ra s-il." G rande.
, ...

' �
, <'\

\
\É assim que, comemoramos, nosso terceiro aniversário .

",jo três anos de contínua atuação no mercado de Capitais em Santa Catarina.
,',

,"�

::'Hhri1os ,tim nôvo sisJe�a de poupança e trabalhatnos n,uma constante para
!.. ,

. ,�",."dif.unç1jr o sadio hábito de poupar pequenas economias em benefício, de
:�".:;". '"júna coletividade' da qual voc'ê tambénl �)'artiçipa.

'

., �,) .

\' ,

,CADERNETA DE POUPANÇA DA APESC"
Onde seu dinheiro cresce e aparece.

... , ....,�, l'
..•. "

t .\ •
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�'ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO DE ANTA CATARINA
,,"

, �" . '

, ,
"

,

Rua Tenente��i�.!'eiraJ 21 - fone 2589..- Florianópolis, s,e. il' ,_, �,

Remo
o Clube Náutico Riachuelo já

deu inicio aos seus preparativos,
objetivando nõvo SUCflRSO no TII

C!1mpeonato �lLadit1o de Remo

que tem sua própria' regala, a ter

ceira do calendário 71-72 da Fe

deraçã,o Aquática de Santa Catari

na marcada para dia 14 de no-
,

vembro. Como na fase de prepara-
tivos que antecederam' as duas re

gatas 'que foram vencidas pela a

gremiação presidida tpeiJio espor
tísta Jorge Marques Trilha existe
muita animação e confiança en

tre os nuoílos de Orildo Lisbôa

que pretendem melhorar sua po

sição de líder, aumenta.ndo a

vantagem que o separa do vice
líder que é o Clube Náutico Fran
cisco Martinelli. Quanto a êste

último, mais 'o Clube de Regatas
Aldo Luz têm, saído ao mar com
várias embarcações de novos" mas

sqmente amanhã é que irão fir
mes nos treinos.

O

por ocasião da disputa da )_�:

gata que marcou nova vitória do

Riachuelo, alguns torcedores do
. Azul e branco comentavam a possi
bilidade de virem a reaparecer os

remadores Rainoldo Ue,ssle:r (Ba

se) e, Ivan Vilain. Êles pres�n-,
,cia.ram a competição e natural-

mente vibraram com o sucesso do
seu clube e, em certo momento

observou·se o remador blumenau

ense na voga do dois sem timo'

neiro, ao lado de Liquinho. Am

bos estavam de calças compridas
arregaçadas e camisa esporte e

levaraJ!1 de volta ao galpão o

barco no qual 'Walter Costa e

Paulo César Silveira fazia alguns
minutos haviam vencido (e com

muita categoria) o páreo número
dois do programa que acabou i

naugurando a competição. Êles

podem voltar à atividade consti

tuindo a dupla que todos tantas

vezes aplaudiram e um páreo da

terceira regata se apresenta para
êles: o dois sem. Mas, tudo qe
pende do pronunciamento de Ba
se e Ivan que várias vêzes décla
raram encerradas suas carreiras
no esporte dos fortes.

O

,E ainda falando do Riachuelo,
a diretoria do grêmio da Rita Ma

ria cogita de marcar o dia 21 de

novembro� ou seja, uma semana

após a terceira regata do Campeo
nato, para promover ,o ,batis,mo
solene das novas unidades de sua

frota e que são um double,skiff,
um skiff e um quatro sem, que
receberão os nomes dos 'seus as

tros do passado, os remadores O�
távio Aguiar, Joaquim Oliveira e

Emilio Mund. Para, tanto, já de
cidiu a diretoria riachuelina que
várias festividades Garoarão o a

contecimento, inclusive uma rega
ta interna, envolvendo todo o' e

lenco alviazul, com diretores timo
neando as yoles.

O
A Federação de Remo do Rio

Grande do Sul nunca esquece os

catarinenses. Sempre que pro-
.

-

move uma regata que sao os cer-

tames de remo do vizinho Estado,
ela se dirige por ofício a"'Federa
ção Aquática de Santa Catarina

,

convidando às, suas filiadas a mar-

ca.rem ,presença. E isto porque
considera como essencial a co·

laboração do remo catarinense
como essencial ao' prog-resso' do

esporte dos fortes no Brasil que
no último Pan - Americano con

quistou três medalhas de ouro e

uma de prata. Isto é bom para os
,

dois Estados que já no próximo
ano, com os pa.ulistas, disputarão
o I Campeonato Sul-AmEVicano de �

Remo, em águas bandeirantes. A

gora a' REMOSUL promoverá, no

dia 28 do pró�imo mês de no

vembro a Regata Fundação do Re

mo, homenageando uma vez mais
Ctuaíba-Pôrto .,l,Jegre, o mais anti

go clube de remo do Brasil. E
convidou a FASe para se ,repre
sentar corri os seus clubes instruin

" ,

do-a sôbre o recebimento das ins-

crições que serão até o' dia 20 do
mesmo mês e sôbre a: estada em

Pô:cto Alegre. As despesas de hos

pedagem, incluindo as refeições,
correrão por conta da REMOS�,
arcando os clubes apenas com as

despesas de viag-em. Quanto ao

pr6gl'!�ma" é o seguinte: 4 com

�imoneiro, 2 sem timoneiro, Dou
ble·skiff e oito remos havendo

,

outros páreos entre os 'clubes lo
cais como complemel1to, do pro
grama festivo. A FASO já reme·
teu às ,suas filiadas através do vi-

,

ce-presidente Sadi Berber, o con

teúdo do convite e agora é s6 es

perar o p'ronunciamento dos Clu�
,_.��

.,
.
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INFORMA

Falando· de cadeira
'Qilberto Nahas

1 - Nunca é tarde para lou

varmos grandes feitos 'esportivos
e mesmo relembra-los. Refiro-me

a dois fatos que me,passaram pe

l� esquecimento e devo. fazer re

ferência. à 'êles. A brilhante e dif'í

cil campanha do Colegial nas dis

putas do Estadual juvenil de fu-:

tebol de Salão, quando' por mé

ritos, mercê um ttabalho exem

plar de s�us diretores, treinado�

res e os próprios garotos; sagrou
se a equipe do Colegio Catarinen

se, Campeã do Estado. Dai sairão

muitos craques para' as divisões

de cima do nosso salonismo. Ou

tra notícia 'que merece citação foi

a vitória do Riachuelo mi última

,regata. O Riachuelo vem cuidan

do com muito carinho de seu, plan
teI de remo, e as conquis�as \

trãi
tem sido assim por acaso. As ou

tras duas tradicionais equipes de

remo da Capital, que se cltidem

com essa arrancada do Riachuel0'

em busca de grande� vitórias. Va

mos ver se o deeorrer de H171,
haverá bastante preocupação dos

dirigentes Ipara pod�rmos formar

excelente seleção para disnutar o

Brasileiro de Remo, titulo one

perseguimos há muito tempo mas

dadas as condicoes em ane vive

nosso temo e dadas 'a s dificulda

de� não tem sido possível. Só ,0

valor humano e ,a, capacidade do

remador não resolve. E' preciso
dar-lhe os meios e, isso ,sabemos '

ser difícil. Só na, Guan!'lhara, Fio
Grande do Sul e Sã,o PanIo preo

cupa-se e tem condicõp.s de POSS11i
,rem todas as aparelhlggens para'
treinamentos e manuteneão per

manente dqs seus planteis e de

seus' barcos_

2 - O jogador de fut,Pl)01 da 'Í'l.

tualidade. no mais é aq'l1ele ele

antigamente que jogava exclusiva-

mente par um emprego, como su.

,cedia aqui em -' Florianópolis, e

mesmo a sistemática 9-e arrumar

se empregos bons, estaduais e Fe,
deraís mudou. Hoje 'o atleta que,

"

tem direito a legislação trabalhis-

ta, vencimento digno, quer o "bi
cho" porque já é vício e mesmo

os dirigentes oferecem sempre que

Iquerem uma �itória, e também
o atleta j á é conhecedor de toda
a ,legislação a respeito de passe,
salários, contratos ete.,.

Vai daá que os bons jOgadores'I , .'

qUe pensam 'fazer do futebol uma

profissão. se largam daqui e vão
à procura qe melhores oportuni·
dades em outras cidades. Não sou

contra a ida de atletas que procu·
ram isso, mas admiro-me sim, da

form,u. que' são comercializados) a

preço de banana a prazo, 1'e

forç8ndo ainda mais os quadros
interioranos e de outros Estados,,

, ,

", ; i

Jogador de 20 mil na Guanaba·
:9 e São Paulo é bagulho e' aqui
por êsse preço são vendinos os

nossos melhores atletas. E' uma

pena, é um� desvalorização que só

adquire valor depois que
\
eles são

vendidos para outros centros maio-
�

"

res pelos clubes que hoje' os com-
,

pram.
3 � Não é brincadeira não, mas

hoie 'devem fazer 105 dias que os'

árbitros não sabem o que é' di·

l1hêiro·, da fSÇ,\ �, �pep�s gastaram
mais" ainda: colocando e'm

"
ação

seus recursos para as' viagens que
reél1izaram. Foi um descuido, uma

fal ta de responsabilidade e uma

paciva aceitaGão dos pr6orios ár

bitros que não sabem se receberão
e C0l)10 o dinheiro a que fazem

, juz. Co-itado do futebol de nossa

tert'a., que se bate por um está.di.o,
m8$ q11e precisa urgentemente mo

dificar as suas estrutütas e ter,
prhlcipàlmente, responsabilidade,
seriedade, organização.

, '

Da notícia ao comentário
A maior rivalidade futebolística

sul·brasileira chegou a ter a sua

época quando o Campeonato Bra

sileiro de Seleções estava no auge,
e ninguém chegava a pensar, que
um dia, o certame teria que ser

extinto por força das convenien

cias do profission'alismo já ama

durecido do futebol brasileiro,
com os clube,s' boicotando as pro

moções da Confederação Brasilei-

1'a de _Desportos com a retenqão
pura e simples dos seus jogadores,
pois não podiam parar, sob pena,
de irem a falência. Deles precisa
vam para excursões, os amistosos

interestaduais. Depois vieram os

torneios e em pouco tempo o cer

tame nacional interseleções era ex

tinto e, embora a C.B.D. deseje
ressuscitá-lo,' falta-lhe fôrças pa
ra tanto. Agora com o Campeona-

,
,

to Nacional de clubes qUê aí es-

tá, nã,o �a:is se fala nos certames

de seleções e, alguém o fizer, cot
te o risC{) -de ser chamado de louco

e isso sem o menor exagero. Cam

peonato de seleções só mesmo o

Mundial de Futebol, que é dispu
tado de quatro' em quatro anos.

Mas, estamos falando da riva.li
dade sul-brasileira e nisso não en

tram sOmente as seleções, Santa

Càtàrina e Paraná, ao longo dos

arios, tem mostrado que nos jo
'gos' oficiais ou não, dos cíubeS

"
,

que a velha l'ivalidade continua

de' pé, sendo mesmo uma pena,

que não se verifique um maior

intercâmbio futebolístico entre os

dOIS Estados, imediat�mente a

pós a realização dos seus camneo

natos da Divisão Especia1. Pode-,
�e começar com um torneio' eh
tr� ,Cutitiba, 60nl qois represen
tantes, o tnterior patâna�nse com

vile fornecendo os representant�s
catarinenses em um octogonal em

dois turnos. Isso ajudará, o fu

te]Jol de lá e de' cá que, ,muita�
vezes, por dois ou mais, meses coo

. cada ano sofrem com a falta de

'bons jogoS. '

Veja-se, por exemplo, o futebol
catarinensé que vai realizar um

torneio intermunicipal para SU'

prir a falta de jogos decorrentes
do término do Campeonato Ca

tarinense, realizaçã.o esta que oS

, clubes nem sabem as consequên
cias que advirão, mas que não a'

creditamos compensadores se le·

vada a eteito com um número e

levado de participantes.
Após o Campeonato, TorneiOS

com os mesmos ou quase os meS

mos clubes estarã,o fadados aO

fracasso. Com a metade, vá lá,
mas o que resolverão mesmo oS

grandes torneios, nêles' tomandO
parte clubes de Santa Catarina,
Paraná ou Rio G,:,a{de do sul.

Mas, qt�e não sejam longoS de

mais, ist.o porque nos, períodoS
I

quentes do ano realizações deste
,

, " S
porte são por demais temerá,lla
e o que sempre pesam na balanÇa
são as arrecadações dos jogos.

O

E falando da rivalidade santa

Catarina-iParaná, depois de ama,;
nhã no estádio "Adolfo Konder',
jog�m Avai e 'Atlético Paranaense
dt.;as cy]ó{'ias dos dois EstadoS nOS

b
D

velhos tempos, que prometem UI, �

mundo de emoções jogando cad�,

qual, o futebol que 't.êm. Valerá!l
"

'

. 'dO
pena ver. o eI,lcontl'o,' oolabo1 ani!11'com o presidente José Amor

,b,ue verá' se' b 'púlJliê6 lhe ofeteCe
, .

e-

co�dições para que outroS esp
gg

t.álfulo� ,de tal envergadura poS
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, ·-'}".:'lia dp, 1'4��o -, C9ITI 2 quartos - sala -,
,inha _" banheiro' _ área de serviço. ,

.' ( 'Ylade1ra rui' Praia de Uqguaçu - com 3
�, "r! :.", '-." sala \ -:- OO,pª � cozinha ....- banb,eirf\
� '"I " d,f E'erviço.",

"

,

"

•

8,�� 1"0 Saco dos Limões _, 3 quartOs - sala
;._ v rminha _ ,l>anheÍro; '::'_' área de serviço.

,

ll,�R r"'amentos
"t,�n",:"nJos no, �dü��p ��o' Francisco. -.. Rua Ar,

rIO' Hoeschel (Koes.a).
-',r a'!'tamentos no 39 imdar e andar térreo - com 2
"" 'ri 0:0;: . - tiviÍlg,:_" éozlnlll.l -- banheiro _', área de
f" vi'�o.
-, ,,1' � ,L"''1tR finaooiadoS.

•. 101''''1,' os t1() }tdi{fCi9 çis.��, �ranco - Rua Ge-
,,' ';'lS'1nr Dutra -, Estreit(>�

� -,
r, utRm�nt.os, com 1 e 2 quar,to' ....,... liviRg - C0z11l113

� -- l):mueÍró - área <:le serviço
I '1'01, "lImente firtaneiados. '

1\ p: trt.3menb rio EdifiCf(:) Itagt}at,,-J _' . B!;aia qo Meio.
,\ l\�r�1mpntl) com, 2. quartos, � living _, G�ê1-�

. T1dro --- área dia ·serviço.I

T ot :llrnente finanelad'o.
'

Apf\rbunento na Praia de' €amborhí _;,. Avenida r(ln
traI - centro com�r� com l quarto - living ..,...

cor:nha -. banheiro � ârea .de serviço - halL
A pa�tam�.uto cbm.· 58m2 "itQ �g.ifíc�o" Paran� - séti-
r-r:o andar - � 165.

'

iCE ,•• *i. '

ii 1'9t 'l::nenté' mobiliado.
.

, Terrenos

OPORTDlDADE 1 tf'neno 'com 756m2 na Prala d9 Meio,
:� ll�te,s na Trinda�e' com 394m2 - cada um.

Vende-se, ou tro.ea-:-se' 'por carro uma casa na

/'.,)
[otp.s em ':Barreiros -- pFóximo a Concasa - Es-

Prai� de Caieira perto da Arinação da Piedade, estih} �r'ú:a Federal Nova.
,

,

é' 4,-"d
-

11_ .'

ti I 'F',yr�F.(}UE-NO.� OS ABORR.EC�ENTQ,$ DA
am.erícano, re.ê 11\ éonsl1"u�, p, pOSSUID'uQ praia par .

:l�
',"

WTT,-U-:' i\O DJ\ SUA NO,V4\ CASA" UMA EQ:tH-
curar. Os interessadOs' deverão tratar com ,Sr. A.rl�cio

!?;
,\ L'i'Ali1.ENTE tSPECIALlZADA CUIDADA DE

. à: Rua �rma$, wen.dllli�n" n,.. 38. ' l"UJ}f) PARA V<Jel13. '

'

St>t.. j'ri' ., r ir',
:' a::lc .� �,l,_.z::!�:. t . ,'�, CO�EXpA N0S$OS' PLANOS.

"

:
:

:�,
- - �- -

DOCUMENTOS EX1;RAVIADOS
Foram extraviados os documentos de lima Cabíonete

Ford F-350. motor n. LA-81HA14729, Certificado n. 202393
- de propriednde da 11 irrna Distrlbuidorn Pimpa Ltda,

ASSOCIAÇÃO, CATARINENSE DE
ENGEN'HEIBO,S

EDITAL .D�' CONVOCAÇÃO"
ASSEMBLÉIA,GERAL
'"",

" . ,

"

EXTllAOBDIHÁRIA
Convoco os Senhores c Engenheíros -assocíados para a

Assembléia Ger;ll. Extraordinária, a realizar-se na Seda
da A. C. E., à rua Eng. Newton Valente da Costa sjn,
nesta, Capital, no, dia 18-10-71 (segunda-feira), às' 20 horas
em primeira convocação e às 2.0h30m em segunda COilVO
cação, para eteíçãe . dos 'fepresentaQtes da ACE junto ao

6onselh(() Regional de .Engenharia fi Arquitetura da 10a.
Região.

.

Florianópolis, 02 de outubro de 1971.
arlg, Ha'milton 'Nazareno' Ramos ScJ,'Ílefer

Presidente 'da Associação. Cataninense de Engenheiros

....-."-.,._.,,..-.�----=-.--��----'---"---"�' ....

PROCO'H -- Pro'curadoria' e
. ,Contabilidade, Lida.

'

�esp. Téçnic�: Niw�ldo" f\�, Hübener
, CPF - 001 755109
Re,giStro: CRCSe :- 1108

Escritas Contábeis e Fiscais

oeclara�ões 'de Imp.ôsto de Renda
'Organizaçã.b· de Emprêsas

,

Procuradoria ,:Ad,rniriistrativa
,Endereço: Rui Victor ;Meit.mles," n., 30 . -, Saia .IA"
Caixa Postal. 60� - Floí·i.anópoH. - Santa Cat.adn!a

/'

��DB�.-C�L�OV�I�,S�P�R-UD-E�N�CI-O-,�,,�,
ODONTÓLPGO' - CRO-SC. 315

Ex-Diretor Presidente,: do "Ho�pital de Caridade' e
Matertlid,ade "JONAS RA_1VIOS" ctB Caçador, ,e re,spon
�ável pe[o Serviço de Traumatologia B Cirurgia OraI .

Estagiái'o do Instituto Estomatológico e Centro de

�s'tU?OS .de Impl�ntes yBS 'no Brasil :_ São pauio,
Curso de Especialização em Implantes ArtificiàJS.
:ty.rembro da Associação Brasileira d� Implantologia

E S P E C I J\ L' In":;. D E S
PRóTÉSE IMPLANTADA li!' CONVENCIONAL '

CIRU:RQIA E mÁUMLTOLOGIA ORAL"
ODONTOLOGIA C:{.;INICA

Consultó1l0: GALE�A COMAM -:- 90 Andar '_ sala �ú4
Horário:, das � às lZ' - 14 às 20 hOl;as.

·Yldros
,

: "IN'DÚSTRlA Ê ,COMtRCI'O DE
. .

. '_ " ,

VIDROS SÃO P'EDRO tTDA.
... ... I. ..,

Vjqro� diret<Mente q.� fáprica ,- os melh9res
preços da Pf�ça, ÇpnSlllte :possos preçoS _,.. Matriz �:
J_.ages, ,

Filial a Rqa AríJ.CY Va� Çallado. 40,

Estreitp F�QriaD.Qpoli�. '

,
/

MóVEIS CIMO
MUDANÇAS LOCAIS E' PARA OUTRAS CIDADES

DISPENSAMOS ENGRADEAMENTOS. R,UA BADltE,
ROMA, 53 -- :POm' '778 ....:_ ANEXO AO DEPóSITO

ALUGA-SE
Apartamen� com 4 quartos, garage e de:mais depen-

,
� ". .r

dênclas Ver e tratar à Rua Duarte Schuttel, 38.

.

.ffi!J;' iít •
! ,-'- .

. I
.

ÂSs�tênci�, Técll,Ícq a gothicílio - Rádios - Te

l�vi�r�s � �letr�-4,qmé.-;ijOO$�· !\berto até às 22 horas

Q :mai�" co,mpleto �to,qlJe cl� peças e acessório,s·
R. Coxonel Pedro

I

Demoro, 2.133 -.' Fone 6284,
�

I.'. .. ... ' •
�j,

,,'

C�MPR4·SI;
Televisores

Pl'a�a. "

\

wados. Paga-se o melhor prêço da

�
Distribuidores' exCansivos Ç_3B pilhas Nat.toua!

,,'Ptlra a (}ránde,:,Flo�i�i>olis."
" �i

, .'"
"

,':' '" I, '�;' '..::...J IrI -. ..5 l:al_h)'�;+j,,=';;; 'us. ..
.�

Esr;OlJA UPE 10B E ADMINIS ..

1iIRAÇ,Ã'O E GERÊNCIA -- ESAG
Ed�ilal de Concorrência Pública D .. 01/11

!\ ESCOLA SUBE�RIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GF:�

ft,LN,:LA _o ESAG, torna público que fará realizar, dia
22 de outubro de 1971, às 14 horas, rem sua sede, a rua

Visconde de Ouro Prêto 91, nesta Capital, Concortflnc:ia
Pública na� seguintes condições:

0r}�TETo DA CONCORRtbNCIA. - A Concorrência do

que trata o presente Edital destina-se a alienação, (venda)
de material eonstante do seguínte.:

,

, 1 -" RURAL, WILLYS: fabricado no ano de 1969,
motor n. B9353982, capacidade para 5 pessoas 'com preç�,
base de Cr$ 8.000,00. Unidade '_ uma quantidade 1. .

Jhs.: O veículo acima encontra-se a disposição dos

i. -ter assados à rua V4c;;conde de Ouro Prêto, 91.

I - DAS P"ROl�OSTAS
a-- A proposta deverá ser apresentada em duas vias.

b - 'A. PHl_posta deverá contar ,obrigator�amente:
1. Nome e enderêço do proponente, com firma reco-

nhecida. ,

2 .. Preço por ,extenso e com algarismos ..
3. pra2!g 10 .días de validade, para estudos e solução,'

contados da abertura do processp.'
,

:' u - CONDH;:(>E$ Dl;!' PARTICIP�ÇÃO
.

1;. A proposta de lerá,ser' entregue na ESCOLA SU

PERIOa pro AP1\1I�IgT:&'AÇÃO E G�R�NCIA -, ESAG,
à rua V�cQI}çla ÀS Ouro Psêto, 91, até duas' horas antes

da abertura; do pro�esso, mediante recibo em que se men

cion�Fá data e flOra, dó recebimento assinado por funcio-
nário para tal fim designado. 'I

'lU '-,DA- Aae:RTURA' DAS ,PROPOSTAS
,

� _ A, ábert��a 'das' 'pro,postas verifi�ar-sê-á às 14 ho
,

tas do dia 22' de 'olit4pro' de' 1971.
h -,, As proP9stas, a:b�rtas serãÇ>

" rubríca�as pelo pro·

{'onente .presente.:',· . 'v",

IV - QÓ, PAGAMENTp E PESPESAS
'q_ -

.

O licitànt� consi'q_érado venc�dQ.r deverá reco

lher à, Tesouraria da ESCOLA SUP:F..;RIOR DE ADl\.fiNIS�

I'Tl/,çio � "'GEMNCIA _ ESAG: no pra�o de 48 horas
<

.c� v'lor do p�oposto ,para a �qutsiç�o pretendida.
b _' Ai> de�peSq.'5 çleçorrent,es com a tnansferênçia, do

material ficará .sob' q résponsabilidade do proponente
vencedor;

, V _' DO JULG�ME�T() .

O j'ulgamento da cOl1corrência será feito: por CotniS
são çie�ignpda ,pela �SÇOLA' SUPERIOR DE, ADMINIS
T}\'AÇ�o' l!: GER:ttNcrA - ESAG.

A ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GE

R�NCIA :_. ESAG s� reserva o. direito de aceitar ou rf·
, '

. ,I ,

,.jeit�r, todas' qS' propostas apresentadas, parcial ou total-

foüente sem ,que assi$ta aos proponentes direito algum a

:;:'f':"'12maçõ.e�
.

ou inqeniJ:nçõ,es. No julgamento das pro-,

pG�bs ser&o observado;; OS çritérios preconizadas pelo
8 t. i3�, d� Decreto'· Lei p: 200, de 25-02-57 e 3rt, 7fJ ela
Lei Il. ;3.704 de 12�07-Q5. Flqrianópolis, 11 de outubro
de "1971.

Ai)�in?do - Antenor, Nas"olini' _;_ 1)ireto� G�ral
----'�'-'---------�----";'_------

LANCHONETE VENDE�SE
Bem montada, inlStalQçQ8S nov;:ts. Popto central. Vêr"

€ tratar a :1-ua Padr� Migu�HBFt,Q� 12 -. ào lado da futura

s(de �o, aan,co do ·Brasil. AeeitR-se, carro, como parte, da
entrada.

ri·��·,--· ..... iii; :ia "f!!1� li 'a J'"" iiii i�r-' � . .. --'c--'
i ..,I "

.,

,

. A C l
��1�lllrIS11lADOBA & CORRETO· I

, .

BJ\, ,D'E, REGO.CIOS
\:\]11IEI:I,CI0 ;,E "BEPRESEN/TAÇ.ÕES

LTDA.,'
: 'I' !i'F�JJ[PE scirMIDT, 51 - GALERIA J�QUELlNE

LOJA 7 - FONE 3689
"

'

I: VENDAS '

,
.

il.:tf

"

, ,

.

I,

DIA* RELEIA KRETZER P9ILIPP,1
CEM - Se- lQij2 � CPF 2!,i0M2198

'�'�,���VM'I�'Q.J'C';"; e" GIHCOIlOGlA
ju '���!C.el

'!Of'mo;nB'
GiJ'�ecológicc

"

E,<_;t'erilidatle
farto Programa<io "

Esneejal�?,�ção no a��'tlttAl Çl�3 Clll\lça,s �e SáQ f01110
Santl{ ça�l\ d, ��,s�ric6rdla d� S�o paú,lo
Ma1:ernidade--Escola da UniversidJl{!� Fe

�ll do ,Rio, Gp. Ja""�tr(,

EdHi,C1o Aplub
"1' Hhéll� n. R o�_ 12Q o�dar. sala 126

:o<e .btt.,·à (Ja. febra"
Atende: Das '16.00 6s 20.,00 horas.

rs. SAPJ. tiNA, e

VBIR JARA DIAS FALeÃO
-ADVOGhDOS-

Cobranças Judiciais' nara Emprêsas, Causas Cíveis.
. Trabalhistas' p Criminais

Rua Cel. Pedr .... Demoro, 1.548 _ .. Fone 6352

ESTREITO _. FLORIANóPOLIS
.. _--'_'------.-

Dr. ,Rodrigo D1Eça Neves

Cirurglão Plástico
Curso de especialização de dois anos no Hospital d(!$

Clínicas de São Paulo. '

Tratamento E�tético, das 'Mamas -,
,

Abdomem -

Rugas 7" N,a� Cicatrízes -. 'I'ransplante de Cabelos.

,Atende no I Hospital Governador �el.;;o' Ramos às, têr-
'

cas e quintas, após às 15 horas,

RE$ID'Eltll F
/

Vendl"'�., 'umt"',, 0�81d�f.l- dt'll '11b IV
.

fARDfM

rl'.MJJ.Jt\!;'1 ,r;OI9 ,.dva� '�aJQ· ",onju�;lrl8S trê.'" quártos
�1l.n4o, �oztPhnl' 4�pen�Jêncbt' de .�n pregalR '{aragem

q�r�m:)a ti' �Stp,ç!ºnâmE'nto..' atn_d� sem hfl.b�te��e" ',: :

J.:Ç)TJe$ _;_. V:�n4ell):-sé i>timo� lotes, situado! I no

lA'RpJ'Prf rr�nFt\Ç'Ó' eom lflua instAlada
�
'n� 'cálad,a.

, dremHt� ")Jn�l· ,

�T'r,)r.-m '�1f" ',,:'- "'''',� .,,'..........,. Q.l",,.

-------_
..

_-----��.- �- . ..._-_. ....._ ....__.....� v- --r_.--..--

! i �' , ,:

,
,

"

,

.

Ç,DrmlICtAÇÃO
,

'L1]J�
,

CÂ<llliO?', D� . SÓU:r;A.1.' brasileiro; �)olteir?: C�n
sultor Jprídíco" dQ;, Estado, residente à rua �úlio'Moura

,

, r,P .If), f),€!!!ta ,C�,p'it��, possllidor do C.P.F. . :.:,
.. ,.;

, ne? ,067.2HíH9772" yelT} ç.oin�micar que nada, tem ,ha,ver
com a dUPÚcqta Ji<? , À'l9/35a5C1. no valôr, de' Cr$ :258,10
à �rolRberg' ,çQn}éi;Cí�� -§.A.," pO,is �quela refere-se, �' �o.
mOl'lin'lo, ,cónfolffi-le. 'lj::�Üt.at ,do 4(,) T�belião de Notas e' Pto�,

t�stP§'-��,rGe�al,�':,'p:ilbU��'�lo' no· Jornal "Q,,�st.a�'()'" de
l3-10-71.:

'

,

,
"

: .� 't
.

"

!) .� .:. , '. •

•

• '.0
'

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

,
,- '

SIND,I;CAt,O.. ;'(1)05' TRABALH,ÀD:Oll1:S
.NAS' INI)VsrálAS .'DE EMERGIA

, HIDRO: TEUO :'EtÉTRICAS EM,"
'::
'),

" "FLn:lI.uõP�QLIS o

.EIJllAJ_, :DE 'CÓ'RVOCAÇÃO:
""

Pelo presente Eçlitª�,.. �ç:o. saber que, I}os dias, 15,
16 e 17 de' derembro de 1971. será re8Jizada nêste Sin'di,
c�to á, el�iQáQ 'para' 3', qompósiçãa 'da Diretoria, Cóits-elllo
Fisçal e. Del�gad,�S-?epre.�fltantes' ao Conselho: da Fede

:raç,ão a que está fiUa«o' êª�e' Sindicato, bem como a de
sem; tespediV6s -s;pplen��; ,fjc::lRdo aberto' o práz() d� 15
'.. .

(quinze) di�s, ll&Fa Q tegi,str1l, qe çhapas na Secretaria," que
corrérã a partir dá dilta da Dlü>Ucação dêSt� Edjt{ll,', tud()
de �açôrdo eDro, Q art. 11 ,9 sP1', pará�afo :1Q ga Pprtari�
n. 40,· de 21. de jailei:ro, de }l')R5. As rhalJas dev-erão ser

re!1is1'radas em s,enarado. $enno l:U'na' h::lra os canq�.d::jt�
à Diretor-ia e' Conseí�o.· Fise::!}' . com, os S�\l,S respectivo�
�llnle1'ltes. e ()utra n�ra, os' delegados-rfmresentail1es ao
Conselho d,�, Fedetadío ê 'seu$"sulí)lentéS. Os requerimeptos '

.

" ,

.

n:m:t o rf'p:i's,tro 'de cha�� ('1pverã·o s(''(" Qpr-esP-l1taÇlos na

sE'P�phrr.iao em 4, (oU-l:lt�o) yins., assjjl,!ldos TIft}' todO$ QS

(,�'I'ltii0At�s T'lessO,AlmeMe., J:I.RO �endo T'lprmitidll, TIara t:l�
rp(f.i��0. a outorge, (�P..: t)r(}l',n',Q':�o, (lp'vendo 8\1' a?re�(;''I1-
tM1M torlflS f)S rMtJ1f:1tM �(llif1.dos '11(\ nar'!Íf;!'re:)fo ]9 elo

,
'

.

Art, 11, ti� (,lf(Hh 'P"".t"l'iA, (l ""'(111f'ri""iPn+o A('omnA"h�nr., ,

(1,,' f:",,-ll')� "c!' flOiPllnlpn"M ·P"r;".;rtflR li""", �'�c:r.1Qf�o �e,.fl
(11,.1 C1;�f\, ,�"" 'P!t·�irJp..,+-p 'e1(\ �t"�l�t(\ ",<)itp"v1'�, P�<;),.q . rPQ1H�'f
:r.imel1tn,· ser A��ir1,a�';" T\�t' tt1tlQl_(:'l'1er� n('� I"l."lnrlidatos. (,O�l

nonentes da CJüma: A "Se'cret�tia d� pntidarl(( n� 'exDe-,
dip-nte n-er.mat fôrnécP.r.á maim'es det.;:}lhe.s aos inieres.sfl.
dos. a:(';hAnr.1f)-�e afi�Ad�. 'na �prle do SIndiCAto. a .reJH�Ãf)
df.)' t'f1'lP t.. nhrÚ-f�fAl'i!o r)"If'A r\' (',itadn 1'P.!1istrn. n��o n�()
CIP;') nh,H�1\ Hr(HO,.',.-..\'r· 0_ ""..; ..... ,,;1'''' ""'''',r,v''''o;;-"

.

Q'il' ('lo;
f'nl-'C! �,.,., �

..I'!t.-r..·'"r:ln �"p.''''A.n'''''''�·''' .��·ti;�0 ,,,,:,,,.,1j'T,,,'"";!{,t:)C' �"c;, rlif'�

1'" 0, � �, �n 4"1h>pl"'" ,h ''''P'Ii() � ""a:() "i"I"',t::ll"':ni"r!o �jnõ� il

t>:(.V't,,,,tA�t� 0.,"" tP'r."pj .... '" �,l�Him!:t ('�."'l,rOnR('�n f'lo4';, rlhs

13, 14 fi ll:i np jQnpi1"(\ dA 19'70 nàrH (' q,te -ficam con�o-'
(>!lrlo.,� .. dpc;�f" iá" toifos os' �sc:o""\"'n� if!' entiõ "l de. As E'lAi"

, '

I'
"

(l;;f'� '�pr�o r.P.!l,li�Úl�S ""n. nf'-r:íf{�() dA� P à.e; lR. h (')rafl. "m'n

l}rn.fl Itlnpt'Arit:e, e., rl'a� lÃ, àc:i .;() hOl'�j;: ('om TTrnq fi'X:l n�I'
siedp rh ent1ihde, i'1to /�m '('31'1 ... um iff'\� di:}S das eIeicõe�

Flori�nónolis. 13', '(!e outuht'o de '1(\71.
AI6do FP.rnando' "H��ritlu� _' ��<:'idente.

----�-------- ,.
/

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

,

.

'MOCA.S 'E' . 1ta,p.AZES
Precisa-se. ótimo ordenado. Tratar à R. JerônimQ

Coelho. 4 � sqla 8.

Estado de anía 'Catarina
Secrelaria dos Transportes' e Obras
DEPARTAMEH,TQ DE ES1RDAS DE'

'RODAGEM.
' I

o Departamento de Estradas de Rodàgem de santa

Catarina (DIDRSC), comunica aos interessados que se .

acha aberta Concorrência para Seleção de Emprêsa d,e,"
Consultoria - EDITAL N. 26/7L para a elaboração .,.®

'

'Planos Diretores de Transportes na Região Oeste: e. na

Região Alto Vale d� Itajaí, com prazo de' entrega "�.'
propostas marcado para às 9,00,l(nove) horas do dia- i5
(quinze) de dezembro de 1971, na Sede do DERSC� ,u�,,�

,Cópia do referido Edital será, obtida medíante' � -�' •
colhimento da importância de ,Cf$ 200,00 (d\l,i��" cru

�iros) na Tesouraria, do DERS�\ �o 7Ç antiar �,' E41n�l�
.

das Diretorias em .Flortanópolis;' onde serão 'pres�"6S
..

r
� 1 .....",.....

.
'

maiores esclarecimentos. , ,

, ' .

'.'
\

• t )71-

DEj1SÇ., em Florianópolis, 11 de outubro de, 1971.

.Eng? Civil Ernàn.i Abr'eu Santa Rittà _í ZYâkW, G�
'ral do' DERSé.

'
.
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;I?AGAM()S'AVISTA i. ::.!
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.

distnbutdora de titulos e valores: {Tl9bt1iáriOs ,'" .

,

dO 'estopo�,sOntci catàriría

� elA CATARINENSE ..

;��\
'ta*' DE CRÉDITO, flN�NC'IÁMENTO (INV(STJMJt�rO�, ' :""

,

'., ��.
' '

-':"
/ '��.: ��

J';' •. !

lntegmnte do Supórle Flnancwo do PIOJcto Cataripeute de Desenvol"LIU�tq, ,...� ,

. .
' , ·1

ru� trojano,16, 1Q çm.dar, f\)n�&:"30�Ooe ?S2P: � ,;'>: :I .

,PUNDO PO,PULAR GrdA,' " ,:':,�'::
.

COIfVÊIIO DI: lUTO.Flllle".' '

.
,

,
,

'

.

-

'

_,' , .i,�· ,.,1 : ,,,i , .. . ,.1

:MENTQ - SERIE' J.,:,:,:;., 1<
Dr. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS,. r1� qtJ�It4ªd.�,·o:�

Ptesidente'. da Assembléia. Geral E.xtFaºrclb.1ár�> reitli�
rio última dia 29 de, setembro, e atepd�nQ:o', g�����'4�
referida Assembléia, Geral, conveca os seq,h.or:es."��J$,,':!:
�iEldos do FUNDO POPULAR'OFlSA � CQNY�Q' l�
AUTO-FINANCIAMENTO - SÉRIE HA", p,�: �.�;
sembléia Gel'1!fr Extra:ordirlária a reaJi�iw-se' �' ��e

- �'?,
Lira Tênis Clube? r{esta Capital,

.

no PróXÍ,1119' �:': 24,
de outubro de 1971� às 20,00 (vipt�} 110�;:' em, pHJí1«i.t�
�o11vocacão, ou às 20,30 (vinte) horas e '(tti�ta'm+i\u�
em ,seg�nda eOl1vocaç&o, ,como diS.pt)ie a. ,Cl�q;S�}�.:�:,QiOs
'Estatutos Sociais, a fim' de serem trgtakl$ i�� �tqtJ'

• • • < �.j:':'..;j .

�"íJ'1iIo5-

constantes da, seguinte, " ,:;;""
"

,

.,.."" I'A ). (f�'.
ORDEM aJ;v,Di, " /,,,:;..,, :,

1. Apreciação do -relatório' apY�e�t�do ll�k.}�Q��,��
coristituid'a na última �Assembléia geral, ����r� ,

pr-> 29 de setembro para o levantamento. <\c\S, C'O��, Qa
1��1:-' i9�r?ç�() no "'E>rlndo de, 01-04-71 à 30-09-71..�,mí cólDO

,...; i;rr�'n1o do 2rêrvo. '.'
'

'?:, '
,

'.
,

_. _
." .. I, l>', 1j.<c,'tl'�0\l ',t;�.'

.

2. Apr�iaç.ão, rlisC'ussao e votf\ça,Q ,@-:- Pt9P�,� 4c
�t1;er!:l,ç3.p

.

dos EStatutos, ;a, seF ap�es:e�t��� �1.�, ::B�1��l'
consHhddo na últj:p;tà Assembléia I Ger.�l, ,,�ttao�rla
.de 29 de' setembro para êste ,fim �pW��liéQi' �

, -

3. Eleição 'da
'/
nov,a Diretoria�' !

4. As$untos 'de interesse, ge:oat �' < "",",.

OBS; I
Recomenda-se aos;. '-copsorciadAs :q\Í��.:-â: ,,��.'

d� presente' data ,faç�m o pagamet1� qe\.:i�u�.:���?id:� ,

des �través de depósito 'bancãri'o,�' n'o ·,'B9.ncc}' 'N�i�.al ,�_
Minas GeraiS S. 1\., em cQnta .c()rre�te vinéul�ÇtáI' e� ,fio�
"o Fundo Popular OfÍl'/a - Convê�o de aufocfinanctap!� �O'

-
, ,,'

"

".,.. .'

' __ . Série "A". ", ,. ,,1 •
"

'
'" ,+ ",

Florianópolis. n de outubro de l�n.
'

Dr. JOSÉ OE MIRAND� RAMQS.,

"

'j
/

04 ...

�

..

SEo José � Ca$to\ de m,�deh:a coiP: � / q\t�rt�� � p:Ir� d �ª-t' �ia Sul. 2 loj:ts.
'

"

" ,1
salas, cosinha, bánheiro� em terreno de 10x35 m2. Edifício Itátubá _;_ Nà praia çle Coqueiros, 2 aparu J'.

"'Preço Cr,$ 28.000,00 tanlfmtos pequenos e 2 lojas. ,

"

--"

Lagoa da Conceição, - Casa com 3, quartos, sàla Edifício Aldon - Apto oe Lojas ,a Pairtir � ;,:. : ' ..
�QSip.ha,.. banheWd, e g�ragem �, Cl�$ 360,00 mensais.,,' , ,

' ,- ',",

",
. '. ,

'

Preço Cr$ 30..000.00 'EdHído Aldeb'aran '_ O mais luxuoso ,.que, "já 'se
,

, "'� -'Í da '\0' -",.;:..::-, (�a5"" �",01,p.rn� l' ,cem-COl!'s, ;J: em .F'lor5mó'-:olis,.. Um apto por' a:qdar' CODJ '

I
tr"tL.! Hn g: ln' , hi." i ](I ",ei bor ponte :·,:.�gCIU e 2213 rn2. de área.

"

r d� L,
i

o com pl' ia _.� ticular " S o;nOH ;�ome:1tl' de uma unidélde.
j Preç· ,CI'; �.O()')O( ." 'i'� jo ,,�Sf" ci a --- Na Rua Almiraúte Alviri,

, I
, I

: Ireç6 C ''3 3f) COO
,

eit� -5(' propostas. "

, : bem e.sp lçosas.
t.e''1Hi'o' _ :�ll<� l.VJ�1Q idv-in, caJa <:ie, 2 andareS com T,ERRENOS,

4 qqartqs, � l�lJheiros ',$�la, depe,nqên�as � garagem. Dispomos 4e· terrenos no centro, C�ue:irM e

Preço Cr'$ 120.000,00 el1tr(lda Cr$ 90,. (}OO,oa. Estreito.
APAR'AMENTOS ALUGUi�. . .

",

Edi,f,ído lia"ia Mara - 'Na ch�ear.a da Hespanha, j-"'Jt,�go apto. ue 2 e 3 quartos no Edifício'Presidente;
últihlas un�d�qes a preço de lançamentO'. Alugo uma lo.ja no Edifício Bahia. "

,
�

�ntrég' e\1� m�tÇ) do 1972. QUEI
'

_; JG R,. COM. 'RAR, VENDF.R ,l1M'
\"','

,.

'�Q.r' -s�
,

.... 'r,' ',T" A,' "'C'q'l" (i·'J"".ha' apto�
r",''''--�-','' 'n"Pf\;":n::'T nES01},�E (';' SETJ ?'1C-�LEMA

Jt 1,' l qua:!'to _; d{ j; dE' l.J..2
"

,,' .I':E:iOCIAl\iOS COM QUASE 'TOPAS, AS IN·
Ediffci�1 Bahia, _ Apt0. de 2.' f�lar:tos, sala, banhei, ')11";)01-. AD0RAS DE. FLORIANóPOLIS. ,,,,.;,,,' .;' ,

fO <.':, o ':',Ba '.;,nt ,dr. ,'1 45 ;(}OC ,r).' 'Rua 'Tte.' ,Silveirà 2'1, ._ centro,�, -,

l'
'

�d:if'ic'fô ��hl� _.:.:.;. Na' Rua jb'âu I�rtt'tJl, ro1tt 'f�tê, ,5 1�, 02 _";"'fo.nê 4rttt.",' ': , '

' "I
•

� -�-�._._--- ----�x';;p;_"; -;'ifu,wMa! .....i'-��.4.--1.;.-'-'�;1,L-l.' --_..;:':b.;;.l:.L-li:t1�· ,� ::' ,

PROHEl
,

,r-·----·-

... .1,. �� )

.l �,,1 .rol

/
t�1 '\

,,(,;:'iv{-Iio
''''''\ )

";'p
... \.. '.

,".Ir,n ;'�1" �'\l�..... "S�lr�'i.�

Vendendo' : :
..

, 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'fIE'
� .' ,.,.
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' '

. r

, ........,.
,I �

feira ,de ;Ciências:,
, .

,

"

1'I.·f ,

• 'I
�

za
":..

Para' a . éo�jsS�Ç)" ��g�,�,dora·(da
1 � Feirs- de Ciênciàs da j Grande'FI'(}.

,.... .' 1.i>'" • I
,',

ríanépolís e .para :�osi al�nQs." do Ins-
tit,Ú:tõ �§tadual ,dê JUdilc�ção' �'a teo
ria de 'pouco' vale :8e."a' eLai; não. soo
brevir . uma ,'aplicaçã�,' l*állcâ'"
Elegendo .sa, m:hima., em .regra
de ouro,' -estudantes .e ;:-p,rofessÔ:re,s
do- JEE partiram "�para ,a realização
de, uma'. feh' :que . ."'prOpiC�rià aos-
., "! ,

. " 1" �'.;.

alunos -a. depl�nstl"a'çãQ,� da, validade,'
da: .t�g��a, ,n'� �l�b�r�çã� �;�� !trái>�-.,.
lhos. Constando, dá .,Sem,n•.cIo ,IEE,

'

a 1� F�wá' .de CiêÍl�ias 1 "da' 'GrándP.
Fl�rian,óPQ�.' '�tá ;��lá�� .nó: P�4
tio' do,

.

estàbelecímento, . .eontande

com a i>a�cipaç�o' dos:CoJ�giOs'�. ;

ração 'de 'JestiS,: )Iálilacultidà<, cO:ri�eit
ção, 'ApÍicáção 4a,':;'Q,n'iversidade"E.�.

.. _ .. ;1 ',.. .:01 ','I \. "
,

dersl de. ,Santa. Catarina, Gatarinetl_·' "INCENTIVO A CRIAÇÃO

se, além 'd�,' lEE,'.,'��,' .0 ,·ptof�.·
'

'r ,Mil- ' ", _

,< -Nerí, Vera Lúcia, João Antônio e

ton Kf'ieget. " -CobrdeiÍador, ., �da' 'i" , R,eha'to, alunos 'do 29 Científico .1

Feira de'. !Ciências ::�q�: Gr�de,,;:Élo. do 'IEE consideram a Feira "a

ríanópolís,' , explica -que ColégiOS 'd�
mu.nicípios,i'-vizirlh,cl;," d,�W.'riam' p'.ar-, "

grande oportunidade que todo aluno

espera para demonstrar sua capací-

ticipar,4a .�os'tr�; '��,}i tpa�ofif�ê
'

dade criativa". Um dos tl1abalhos da

aUilsou,:.� �nãQ', ��rQ'!t�o,il. �el,ls', ttaQ,h,.. " tiú,:ma, exposto no stand "Integração

lh<!,S .. :_ _ _",' . ., .... " .' "

." j' 'EScola-Comunidade" ,demonstra o

1)�de Q;- .�� 1i,.,"q�ando.,fo� ina1Í- "

'de§envolvimento embrionário dos

Igurada: ,�a
. 'Feí��-:-' '.tem rec�iQ.do:'cé'#-- • ;', '. �Wl).OS';, nas suas várias fases.

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

•

t
"

ten� , dê 'viSit�uit���,;�.() P� Q� á,�U-' i, '.", i-,'I Fomos até Santa Cruz'do SuL

nos, gfup� de' "estudabtés e ;até ,'no':Rio Grande - contam - buscar

PtQ.f�$s.ô�, ê��." :,di��te de' '49'0, ',\uÍl espécime num frigorífico que'

trabalbq$.' H� p�ti9��:'di,s,�d$to: h\i.ina;. 'géliUlmente emprestou o material.

sequênCiá, � �..... désven&m. 08 . ,Maria de Lourdes Cardoso e Be-

segrêd<*; 4ás ciênciã3'!ê eJ.'sêu ,·pt(j.· to; állln:OS do 29 Científico J, têm

c�,SsO' évohitivó; '� .

I ;' ;
�c" .:'

: ':::!:�:: ,c), privllégÜ) de receberem em sel1

'CIEz,trrsiAS' i>�oçFis:," ,

'

,," '; '; , ��hCl grantÚ� número de curiosos.

'No': pá:tid' de)
,

�reaç�b' , dd.' ,.-lEÊ.,: �, � ;' i�hegam �té I a fazer l"evezamelito

velhos, jõvens'�· drlançà.s, trarisitàm para átelidet os visitantes. Seu tra.·

entre' oS st'.nd's�I' da 'Feira: 'O, v'isi- bidho suscita a curiosidade de to-

tan� ., 'atrilt .., lIIUf;, � lÔg6 dcit Matia de LoUides é quem con-

abordàd'o' � ,�onvidàdó li óbSetvar, os ta:

tràbalhos ij� : uin� ,:!.équi�:: ouvindo 'I l: ,-- �ata conseguirmos os vário8
"

i
.' • �

\.. � .•
"

.:. '!' i ,i', \,
.! !, " ; l .:< .

as explicaçê)es he'C�ar·ià�; '; .

'

',,;, 1. \'exémplós de desenvolvimento em·

,

Silara 'Súlarhiuf 'TIüpp�'h; 13, ianos, btiónário começamos a trabalhai'

cursando a,' 2�· 'sêr:�t "dó; jpnás,io do ' �Ih'; �aio, visitando a Faculdade de

Colégio ·Córàçã·o, de J.esus' não, ,dá' 'lWediC±üa, Maternidades e Hospitais,

tenlpo: pata-' iet�ci�ut :,;vái', logo" fa�
-

�unindo as várias fases do pro-

l,and'o·' ,.,"
.

',,,,. '\:�" ".' ,- �, ,�I., �eSso (embrião e feto). Aqui na

',' -,' 'Eis . miÍlliâ'c :,��iJe;' M����été, ;: Fê�ta' Os jovens tem �lm� �isão com-

Rosane', ;. M�lyii�i,:.)·:�;; l.iélO#,à.' .;E1ab�', , pié,ta' do nascimento de uma vida

;ra��" ü�· ;;,�hi��illip ,s,�b�<'t,�t�tfb�i., �:hll�ana, da fecundação até a luz.

"se :da :,4$i�:'�)'i:j(OXigêÍiiÓ.;, ��paráao, ',:l1�jRA' ANUAL
:do 'hiaf,Oi.��Q:����Sâ\q'�'ây��":'(le:'iÍm

'

,:i�:':;A;"'Feira de Ciêndas da 'Grande
't��o e/� .c��"���ál���}>;';'���á, > �:��:i�·' :': r�çrlaI.lópólis, : segundo o J)rofessor

,2:ilhfi� c��i�,:�� .á�g�,!:,��::$��l?ã�.; :·G.�:vsa' ... )YI�:lt�:r; GOme�, um d�s dire�ores do

,

a �ofI_}1�çjQ ". ,��.�: ib9}:l)4,�,\�il�: :áq��cV . �tE�; ..provàyelmente passará para o

i I ,t f ','
'

:"' )'
. 1 ,.".'.,' , I.) ,.

.'
-

\
...... ; )� ,Ik�· .

lo
•

das ::.pelb ,fOg().:ê�plOd��i",' ':'�' .. ;! '�&ie.ridáriG 'oficial do estabelecimen
"

-......,.:;:' .. "". " ,.' ��'.�''', ,,;�"f'''''''J c:"
\ .{"} ... : .... :'.. \

'.
:

.

, '" Sila,�,�.�;:fiéã;::,'Jt1ti·t(j, ::�Q>�t�ibâib:O.�:q:t(�·;,· ,�, (�;fu:; ','�r.e!lliúindo.;se anualmente:

:: se""9r• .'w�, Jp�b,,;',��,�,,���:,:��::���':���i .�\ : ;yt�', Eita��os' entusiasmados com a:'
) �. ·ê, :'.1', "rtiâiS'� lmitl·ci'i.'J· :"i ,;. i'.'��'; {L:�.�': ;:',;' � ::��*i��-tP�ção efetiva ,dos alunos e'
:': '':''::'.:··1��à�';<:;hã�:,(!ici��('':·d��6.Ja��::.�d� ,f���, 'O�" grande número, de vmitan�
/ .... ·'t,;� !-ir'�;. •

.•. , 11: li.:j·.g�ti j.,,�, ,f',. l' 't;'-'f'"
... ," "" (',1.T-',

. ,r.. 1

: :'e:K'j�,li�·ãrl."'ào�>\."V<t$ltante�f;�;o< t,\lfiéi.6íÍa� ,. /t�� ':,A i direção do IEE está. orgu.
-

'r ',�? !� 1'" l�tl". J_J''f�' l"� .J, ��i . !;;: ': �,'

mento �dos ·n.ossos' 'traoalhos. Cinco ,', lh()sa de' seus anos.

<.' �,',,:-� :,",;/.;:'� ::,'."::;.� ;,� ... : ,-.:, '

LJ,le'r"a:I,u..:r'a"�'" "i
,�. �,:::��:, ,:::' ..:��;�� ..... 'J :"�;I:'�';:"',<,,:: ,

1
.. ""':"

a,á:--�:'�:lrjmiOs: :de
�_ ...:'

'I'
. �'. "

�. /'\ 'I ,'i ./I� .,.', :, ..

O' :' 'Go\l(n;'n:ad���:'
I

CôÍoD\tjo '/ s::iúes /
'assinou d��étQ :-i�tiiuiit\do; 'é� 'teg� .,

lamentandq':"� ",; �ófi�u��' '�Sanb' �,C'tl.;
,

•

\
. "I :

't' : ••• ,
• u ;'\..". it' . ,', ��, : .�

tarjna" <t� tit�r�tü.tã .lpf�nt.il". :�(fivj·
' . O concurso terá âmbito nacional

dirido .eth, :du�'::�:tiP.á:i �>com,'���.
' ,

e 'as, inscrições estarãó abertas a

mios :rio, véáol": d'e: ,vinill' lnií'�ctúzéi-
"

p�ttir' de 1<i de dezembro, esten
f, .',

"

.: f"'''' '! :'. '1'"
•

•

' "' .!' I ,�

ros, 'di "méiis )HévádoS do' gênero p.o, :,,'dend'o-se até 30 de junho do pró-

pá:íf3.' �v�t.k,i 'p:r�limjnatmehtê "·,"um.' ,<"imo ano. Tôdas .as Secretarias de

cotictirSo fd��' texto' 'e: á� o seu' jul& I" :Eâucação' dos demais Estados e do

ga��ntq,.'há�erã, ,�a; '�bkunda
' eta, ). .. pi�trito Federal receberão o rega-

pa destiriada:" &.: p'r.emia:r' as" ilüs,tra- :' lamento através da Coordenaç�o de

çÕes/ de �te:xto. ';Cà��a:'p:rêmi6 ;s�f,á, (lá'
'

'�eiaçõeS Públicas do Govêrno; O

,dez 'mil"c.tüuÚr(Xk,�\�a:iCortuSSão.:,jUl.
", êQ�curso será anual e o vencedor

gadora sei. \!O�·p�ta:: w� ;m�u{i>i-()3 do prêmio de texto integrará a Co-

d� . I�sij:tuti,) . N:acionál ;,,:do Li�ô, 'd� 'inissão Julgadora das ilustrações .

.

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

,:"1' .,C�' ",,,:'

ri r' . ii, T-'i---::�_
", � :,:'. : ,,' i', :., "DIÂ DO' PROFESSOR

" ",Nh �������Ô �o t>fÂ DO PRO!FESSOR, a Universidade
.' F�êI�'rcit :(I�:, $q·�tó':i,Cotar�.�G,' jubil9somente, 'cumprimenta os

'proif.�és'�e"r�:�' ;���t#,��,eirQ.s,' ':r:�itêro\nd9 9.' sua, confiança de que

'. ·:h.9�ld� 'p'�����g:yi,r,}, nó,;: eíerc,icio ·do rl()bilitante profissãol fa

",,�e�do" �on��. ,G.?S �,'ue. '1hes"confióram a alta responsabilidade
de for.tnar' YblC�çªés �teis � ,Pátria.

ao todo. Só estou um pouco rouca,

�às 'vale a' pena, Ciências é a ma

téria de que mais gosto e quando
crescer pretendo especializar-me
num dos seus ramos.

Revela que a segunda vez que

participa de uma Feira dêsse tipo.

A ,primeira foi em Blumenau, no

ano passado. Ao contrário do es

pectador, perdido entre tantas ex-

, plicações técnicas, Silara paciente
mente explica tantas vêzes quantas
forem

. necessárias para o entendi.
:mento do visitante.

'

Fala num, tom
\ professoral, que cativa até mesmo

, , ,

,

suas ",' colegas. Estas, confidenciam

. que' ela sempre' foi "a primeira da
,

turma:, �btendo as melhores notas"
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"

'FrisoU que o seU pedido não de· '

corre de qualqu�r resséntim�ntÓ"
�

,

",'

"pois felizmente tenho tido tôda a

cobertura da nOssa iIhp�nsa. Não

da imprensa comprometida c�ni as

v:erbas do PreSidente :, da', Assem1
bléia, mas da 'imprensa lim, que

,divulga com àutoilonija' e indepen.
dA

• I"� :1

encla . :',' ',i �
,

. ,,': ,
,,1

,
','

. :É o: seguinte; na' :fntegra, o ,pedi-
do de informações do (Sr. Waldir

Buzatto: "Senhor Presidente. ,O
Peputado que êste subscreve,. com
fundamento no artigo" 153 'do Regi
mento Interno; requer '3 Vossa' Ex
celência, se digne infonnar O' se

guinte: 19) _'. 'Quanto, do mês" de
inaio até a presente data; foi gas·
to pelo ítem 1409 -- Divulgação de

Atos Ofiéiam .;.._ 'do Orçamento :vi'
gente desta' Assembléia;, Legisl�!ti
va, especifica�do . a' quantia' gasta

"mensalmente? 29) '_' Quais. OS"� Ór�
gãos de, divulgação falâda; e�crita: e
televmionadél: e os· jormÜ�tas�\ que
perceberam:' ou: perêeb�lit - �or con.'
ta' do referido ítem?,· 1�C?)',,� ,:Qúai-"o

). ,,/ .. ' f'
, ." ;.', ..

pagamento' mensal' feito ".à:cada �·um

dos 'órgãos :.�fe�id;o; I, �u.' i�rnalisÜsi
4) _', Detalhar a, 'sede '�'d� 'ein�l��
'.

.'

,
: I :;i..t i I

�
.

, ' ;.
'

sas 'ou do; jor.nalilS�a� 'que"pei&be-
ram ,ou Percebe:m'" tal" reniiÚi�ra-

I
'

�j ::.' \ :.... ;
.

. ção?",

f ,
'.

Fazenda: do
,

. ,

Sul ,hoje,: ·,em
Florianópolis',
P Secretário da Fazenda di>. 'Rio

Grande do Sul, Sr. José Hip61ito, de
Campos, e' do Paraná; Sr.. Lineu KIi�
pel, chegam hoje a Floriari4polis c6in"
a finalidade de maJiter encOntro ' cbm
o titulai da Fazenda' de: Santa: Catari
na Sérgio Uchôa Rezênde�,� o' 'enoon
tro visa o estabeleciiIÍento:; de. bases

comuns aos três estados, na fOlmula1

ção de medidas ,tributárias, assim c0-

mo para a fixação de uma· política de

integração com vist<;ls ao ".dêsebvolvi.
,mento Regional.

;

A ,l:hegada ,do' Sectetádo ; g�úcho
�

,'. ,'�' �" \,

.

esta prevista par(l. hoje, às, 8 : hor,as, e,
a do paranaense para 9 período, da
tarde.

FUNDESC

o Fundo de Desenvo.lvimento . do

Estado de Santa Catarilla - Fundé�
_' aprovou, durante o Govêrrio 'Co.
lombo Salles, através, 'do lJesc e' do

Brde, 57 projetos de) finq_nciGlméntos
num total de Cr$' 233.64Q.847,bo.

Êsses recursos permitiram a' expan

são industri;al do Estado, mlmelita:�do
consequent�mente o pf,Oduto interno

b 1l1lo t: a renda. per capim.
""'.

,
,

.' 'iI' f

leia' Dr

,',

u a DL: despesa
·

de ,divulUaçãe
é question'_da

. ,.

aZia
"

anunCIDS

,

.

Dizendo que acaba de ser, suple-
mentada em Cr$ 100 mil a verba
destinada à divulgação de atos ofi
CiaIS da Assembléia, totalizando
Cr$ 200 mil os gastos da Casa com

publicidade no corrente, ano, ,,0
Deputado Waldir Buzatto, do MDB,
anunciou ontem um pedido de in.
"

,

formações à Mesa Diretora,' a fim
de saber de que maneira estão sen
do empregados os recursos da re

ferida dotação. Justificando o seu

pedido o parlamentar, adiantou à

imprensa que "em,princípio sou

contra o fato de a AsSembléia gás
tar dinheiro com publícídade, 'pois

, .

entendo que ,as notícías de' .ordenl
.

l .
'

política cumprem ser divulgadas,
por serem de ínterêsse público, .sem ;Roland Níkel, casado.. ,38 anos,

subvenção." Acrescentou, no .entan- proprietário .. do Bar e. Restaurante
'

to que é praxe
. o Legíslativo 'não City, foi recrutado

,

em Blumenau;

subvencionar mas contribuir 'para o diretamente
.

pelo Chefe da, Sessão"

bom desempenho dos órgãos da' imo' de, Pessoal dá Fábrica' Pegulan, de
.

prensa, mas ressalvoui "Há' deter. plásticos,' seguindo para a' Alemanha
minados órgãos da imprensa, não num grupo' de 42 rapazes. Viveu,e

em prejuízo de outros'mas princi- . trabàlhou durante três anos na cio

palmente em. prejuízo da divulgação ,dare ,de Frankenthal, de 31 de, mar· ,

honesta em tôrno de certos parla-' ço' de 1964 a setembro de 1967.

mentares, que. são (ontemplados -: N� Pegullan�' afirmou - come-

com importâncias especiais pela
.. , 'bei; 'trabalhando em serviço braçal,

Mesa Diretora". ','
.;
,,'. ,. "� , maS'I'!i com:o !tedos ey,amt bem obset.-

vados pelós 'chefes, os que se moo

travam mais interessados no tra
,� 'bàlbo' eram ló'go ptómovidÓ.' Nos

últiniós 'meses de Alemanha eu já
• , " ,

• I
,

,era operador de máquinas, tendo,
jnclusive, trabalhado em rnáquiba�
'expetini1enMis, pois a fábtica aper
feiç9'à,va seu tnaqwnátio ,�m, buSca
dê !ritmar custo. "

I

Ibirama (Dos enviados especíals: Wilson Libório de Me

deiros e Orestes Araújo) -- Na redação de um pequeno [crnal
- "O Vale do Norte" - e na Rádio Mirador, em 'Ibirama,
era comum e não causava espécie a visita de um discreto Se

nhor chamado Walter Idker, aparentemente um técnico em

contabilidade, legalmente estabelecido .na rua Nereu Ramos,
e muito conhecido na cidade. Falava lentamente, 'mas costu

mava ser objetivo. As habituais visitas ias redações tinham

um objetivo bem' definido, além da prosa trivial com o re

dator ou locutor. Queria, no ,jo;rnal, um lugar de destaque
para .estampar seu anúncio, "num lugar bem visível". Na rá

dio, queria ouvÍ-lo antes ou' depois dos programas de maior.

audiência. No anúncio, oferecia vantagens e convocava inte

ressados que quisessem assinar .contrato de trabalho com

•

e 'Dvens
emprêsas alemãs ..0 chamariz funcionava

Idker mandou, grande número de Jovens

e ernprêsas rurais da Alemanha.

eficientemente e

para as indústrias

Repentinamente, o discreto senhor embarcou para a E�4
ropa. Para a Alemanha, precisamente. E não se fala mais

nêle a 'não ser para dizer que tinha um bom conceito na cio

dade ou .que - no dizer de um popular -'- "ganhava Cr$
30,00 por cada jovem recrutado e enviado para a Alemanha",
Muitos não sabem

-

que essa atividades _', o aliciamento de

trabalhador para fins migratórios - é crime previsto na le

gislação penal.
Walter Idker era muito procurado por jovens colonos'

de Rio do Sul' e Agrolândia, Roland Nikel é um dêles,
,

,

,

,

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

'�oland Hikel, di� qué' fábrica' 'Iorneciá alé chope aos ope rá�ios
----------------------------__

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

.

, _- As refeições eu as fazia :na

cantina da própria. fábrica, pagando
75" penings por cada uma, sendo

que a comida era boa e farta.

LIBERDADE

Exemplificando o regime de toW '

liberdade que os patrões permitiam
aos tI1a,balhadores, Roland conta

que' na, fábrica onde trabalhava so

achavam", instaladas máquinas auto.

máticas "de cerveja, "que lã é d'J

excelente qualí<táde",· e se des�jaS�
se o operário poderia obter uma

lâta . introduzindo uma moeda num

recipiente próprio. Nirtg'uéin se eril·

b�bedava C, nas raras vêzes em que

isSo aconteceu, o trabalhador foi

mándado pára casa.

. .Conta Roland que depois� de três
meses· de trabalho sério, ',porém' hu
maD;o, conseguiu até comprar '

' u�
carro, . �om o qual percol"rell diver
saS cictàdes do. país, nas suas folgas.
"
- Mil1ha renda média era de

1.2()O ·a ,1.300 marcos por mês e, des:
ta importância eram descontados o

Impôstó, de Renda, Seguros, Ass�s-,'
tência Médica, taxa ,para � igrejá
da" fé 'que cada um professava e

outras mais, restando, liquidos' 750
• tti�tcoS. 4

_. Nesse caso" s� ,o,' opei·ário
era punido, sofrendo a título de

penalidade um desconto no salário

mens,al.

'I'RABALHÓ FISCALIZADO,

;,

"Quanto ao regime de trabalho

.,_ esclarec� Roland Nikel ..
- era

muito, b'om, sem qualquer excesso

ou exploração, pois o Ministério do
. Tr1abalho Alemãó não permite que,

por: exemplo, ,a' mesma turm� trá
'balhe

i .

duas semanas seguidas no

turno da' noite, havendo sempre, ro-
.1 ,[,

l" :

• dízio nos turnos de trabalho, que'
obedeciam aos seguintes horários:

das 6 às 14 horas; das 14 às 22 e

das 22 às 6 horas. Cada turma tra

balhava . 8 horas por dia. Expedien
te aos, sábados só de três em três

semanas .para que fôsse completado
o mínimo mensal de 42 horas por
3,emana. Tdda horil�.,a era, te..

munerada".)

A Pegulan tinha em suas linhas

de produção mais· de 3.000 operá
rios ,estrang,efros, dos quais 120'
eram brasiléiros. Os trabalhadores

dessa fábrica moravam em 'blocos
residenciam de propriedade da elTI

presa, cabendo um apartamento

para cada dois operários solteiros,
lhediante o aluguel mensal dC 65
marcos.

SENsACIONALISMO

� Réferindo-se as denúncias de
mercado escravo, Roland se, mostra

cético, pois o tratamento que' reCe'
�eu na Alemanha foi bem di;fel�en
te.
- Acho que está h�ndo muito

,

,

sensacionalismo, ,provocado talve'l

'por trabalhaddres q,ue queriam ga
nhar ,sem trabalhar. O ambiente lã '

é muito bom e se já não fôsse ca

sadO' e tiveSse um filho, ficaria por
lá mesmo. como meu amig� Walte-:
Kraus.s, que casou.·e lá vive.

'

, .

-'-'--------------------------:-'��--��----�------�--�--�----�---.------------------------�

,

'<' I'�Aqui, as �oças ,�,ijÓ' bena.' mais assanhada�: qu� as brasi leiras"
,�

-

"�'�i�--�.,-,�,,,-----�---:-,.....,...;
-------......---:-----�.......--;........_-- l-,------------- _

.

_ :SlgÍnar �<l10fÍ,' 25 'a�os;;,trá:t:>al�a .�;' ': Mercedez-Bens, 'q�e· pag'a 11.500' mar- .

, ,�uma' f{lbrica d� ,.!plâsâéôs '�i(cidade ',' �'�ó�'; ; j, 1:::':"
"

"

"'; : '

,;,
.

1

;. ai:e.rnã ,4e' B6tZing�rt' :e .: eriv'ia, ;P��ià- '., � ,;.'
'

'- :'
'

::'di��in�p.té. cartaS!a' s'ua' família, :�in "BbA:: .vIDA .�
.

,.
,

:'l"'b" �;'.. ,..� . h te;': d""'� �
� .', "J� '>.' I{al.p,h·, MOclip.'"ger,' tem 24 �.anoSl; "e

:
.

",��.rá,fi1a: \CI, ,pr .
essas ca:rtas" reve- '

".' ,',.
'." ,

" : "

,�,
•

,< < '
,', , "

• :foi :pará :a Alemanha a 21 de ja,
,,�:làçl� ,Jà:',,O 'ES�ApO, deno�.: otimis- ,

. I
I

rho e satisfação�' Queixas, muito pou- •

neito' de ·1970 ganhando mensal-

cas: uIn Natal' 'solitário, longe,' da mente, "contando as sôbre-horas",

.f�mília., No "mais, �vela � que :de- cêrca de 1.200. marcos. 'Nas cartas

pois que se adaptou e fêz ambien- que manda para" a mãe, D. Ruth }4b-

'(e, tu�o, melhorou�
"

Joga futebol dirlger, conta que "está satisfeito,

despreocupadamente "nas horaS' de embora' a vida seja muito cara".,

��lga e,manda presente� para a fa.
Sem se' preocupar com o noti�iário

• �m.uia·. Desfaz as 'apreensges da mã,e:
à respeito da' morte' de Ralph

·
,

Holler, diz que seu filho "é muito

,,"À senhora pergunta se ,é verdade re;ponsável e trabalhador":

se 'deséJO . retornar.' Olha� por en- ',- Quando partiu, dei Cr$' ....
,

_ •

qÜJ�ulto ,não' tenh� �enh�ma inten- '340,00
.

para ajudá-lo: e dois meses'

são 'de voltar ao Brasil. Nós aqui . aepo� êle fêz questão de me res-

:t>0demos .sôbre-hora: (trabalho ., ex·
.

ti�uir a importância. pepois, de no..

tra), à vontade, mas não' compensa ve meses na Alemanha, �lph já

,�uito, pois' os descontos com�m a ecoJlomizara cinco mil cru2;eircic; e

mai�r parle da remU:Ileração". ,'agora já deve ter ·muit9. mais, e�·
bora êle não nos 'reveie "quànfu;
pois

.

pretende fazer-nos ,uma sur�
prêsa ao retorrta�.

. '

.D:, Ruth Modinger está or,gulhoSa
de, ,seu filho. :para reforçar .. 'sua re

tidão e bom-senso ela revela que
,

•
I .

Ralph nunca gostou de boemia.
- Numa de suas, cartas, ,êle

, manda dizer que tin'ha uma teStrj-

Numa outm carta enviada à fa

mf1i�, Sigmflr co�ta" a fes� que' f\
reram, ' êle e seus compapheitos,.
por 'ocasião da conqUista do Ui

câm'peonato muncllal de f�'tebor pe�,
lo Brasil. N:Wna de suas últimas car-,

,
tas

.

cOmenta que, está: para mudar:
"de emprêgo, transferindo-oo ,para a'

, ,

,
. ç�o à ;faze,r ,.,a'.um comportamento
':alêmão�� "Áqut as môças são bém
.�. �"'t" ,

: ,

. '.

mais assanhadas que as brasileiras",
"'\,

"

j
'. �

'UM DESCÓNTENTE 'c:
'

, ,�I·. t , I

Enquàntô todos . os ent�vjstatlo.s'
lirt�rufestavani; opiniões 'fávo�á�e.is-;:,a
vida dos trabalhadores na Alema

nha, o Sr. Enio Minelli, que há 27

anos mora em Ibirama, se encar

rega de ser a' voz destoante. É, ti

do como cidadão "muito bem con-

,ce.ituado" e sua palavra é sel11pre
acreditada. "Siegfried Eskelsen,
,meu ex-empregado, ,não está satis

feito na' Alemanha" - revela.

.....- Prometeram-lhe um emprêgo
no qual teria chances de eSpeCiali�
zar-se numa profissão, mas 'em vez,

dmse c,olocaram-no trabaihando na

carga e, descarga de vagonetes que
transportav.am ácido. Só mudou de

,

função depois de reclamar às aú
toridades alemãs. A pessoa que rê

. \

;,crutou Siegfried, aqui em Ibirama,

mentiu três vêze8: primeiro
':

quart'
,
do disse, que êle poderia escollier o

,
tràbalho que qui�esse; quando lhe

'prometeu alojamento e alimentação
grátis e 'quando lhe g�antiu qu�
lhe dariam uma especiaiização e' só

lhe deram serviço' braçal.'

,----------�,----------------,------�.

.-----------------------------�r---------------------------

Delegacia do Trabalho invesliga
,-

e Holzmann quer· a ver dade
� ----__------------------__----

__
----------�--------�------II----------------�---------'

I

A Delegacia Regional do Ministério, tismo Holzmann 'para cancelar novas ter.:se calado quanto ao rumoroSO ea-

do Ttabálho em Santa Catarina, cum-, .rym�ssas de jovens ao ExteriQr, bem 80 de encaminhamento de jovens, pa-

prindo determinações superiores, está ': ., como evitar temporàriamenie , os tra� I�a Alemanha, alegando 'que "está ha-

atuando junto às áreas '

com�tentes balhos de extração de passaPortes pa- vendo grande distorção dos fatos e 11

para ,'sustar novos recrutaQ.lentos de (a terceiros. posição da emprêsa é de tranqvilida-

'jovens catàrinenses para Úabalhartm �e". Finalizou dizendo que se manterá

na Alemanha. A informação foi pies. De outra parte, o Sr. Antônio Pe- é-alado, sem fazer qualquer declaração

tadá ontém a O ESTÁDO pelo DeIe· , dro Nunes, Diretor da Turismo Holi·
. ou sensacionalismo",:';'- "'ã,gl,lardando,

O

gado Ciro Belli Müller,' acrescentan- mann, que mantêve contato ttlefônico'
'

pronunciament� 'das autbridades fede'

do que já solicitou à e�prêsa de Tu.. ! com o Sr_ Ciro Müller, prefere man4" rais,' que apuram a verdade".

.....-""---------......----........_ i" ,

'

)

,

"
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