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ies -' Stratus ��' Pluvíosíqade esparsa - Tempo Médio:
Estável. (,

,-------
-----__ ------ ----- --'"--'"

:'[,

SINTESE
o Museu de Antropologia,

da Universidade Federal de
Santa Catarina, enviou a pro
fessôra Anamaria Beck e o

licenciado José Antônio da

Costa, como seus represen
tantes à 2� Mostra Museoló

gica, no municípíê' gaft'c!lfto --ãé
Iiuí, com início "1Iõ dia de
hoje.
A exposição é patrocinada

pelo Ministério da Educação
e Cultura, reuID.n� ftiãlS de
25 museus do País, especiali
zados nos vários ramos da
ciência e conhecimentos hu
manos.

MUSEU

Foi assinado têrmo de con

vênio entre a Superintendên
cia Regional do Inps e a As.

sociação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Criciuma.

r I

Esta entidade, segundo o

acôrdo, receberá, anualmente, I

a iroportância de Cr$ •.....

9.696,00, para a prestação de
assistência ao menor excep
cíonal,

O documento conteve as

assinaturas do sUPerintenden�
te regional do Inps, Sr. Laé
Iio Luz, e dtrSr. 'Vaúd"rITIo Ma

noel Serafim, em nome da

Apae de enciuma;

EMPLACAMENTO

O Departamento Estadual
de Transito - Detran - lU

formou que o prazo para em- I
PIacamento de todos os veí- I

culos termina, ímpreterível- I
mentê';-ho dia 30 dêste mês. IO diretor do órgão, Coronel

Alinor José Ruthes, está ape I
lando aos proprietários no

sentido de que não deixem o

emplacamento p'ã� 'Ú' íl1ti1l10
dia.
, 'Após expirado o prazo, os

proprietários ficarão sujeítos :

à multa de 50% do salário
mínimo. I'

FIM DE CURSO

A- cerimônia ;,de entrega de

certificados do Curso de In.

formações Turísticas, minis
trado .na Escola .Senac, para I
31. soldados da· primeira tur- i

ma do' Batalhão Especial .

de ,

Pou'c�<l', está confírmada par l
ra hoje, às 17 horas'. A' so
Ienidade terá lugar ':no quar

'tel-general da Polícia M1litar
"

do Estado.

O curso objetivou o ades

framento de --poj.lélas para as

tarefas que se compreende no

conjunto de medidas destina

das a propriciar oríentaçao
aos visitantes, para o desen
volvimento do túrísnío.

EMPRSSJ'. a:DITORA
O ESTclOO LTDA.

'

Adm'nlSt ...,çãel_ Redação e Ofi.
clnas, RUfi Conselheiro Mafra.
160 - (!ixa Po�tal# 139 _.

."

�JS 30'12 r- '41:'-:,1 - Fioria·
�1i5 - S..�rta Catarina. I
DiRETOR: José Mahlsalém Co
RifieHi _, SlfPERINiENDENTEt

remo Me-:!eiros; F.Iho I
t� EorroR: l,14i:z; Henrique Tan
endo I GERENT'E: Osmar
.#\níônlo Schiindwein - SU �

G'ERENtE: Divino Mariot /
REDA fORES: Sérgio da C�
ta R�mos, Antônio Kowalská
SobrInho, Sérgio L4;)P$S, Moa ..

clT Perp:ra 'e Pedro Paulo
Machado I REPORTERfS';;:
wnson Libório je Medeiros e

Aldo Gralt1geiro I SUCURSAL
De BLUMENAU: Rua XV de

Novembro, 5v4 I REPRESEN·
TANTES: A.S. Lara Ltda. -
Avenida Beira Mar, 'M -

11� andar - Rio - A.S. Lar.
Uda - Rua Vit6rla, 657 -
39 andar - São Pault' - Pro
pai PrCl'paganda RepHtsenta.
cões Ltda. - Rua Coronel Vi·
ce",t., 456 - 2(1 and�2" - Pôr·
to. Alegre e Representàção
Paranaense de Ve'eúlos Publi·
cltários L�4:la. REPAVE _;. Rua
Voluntários da Patria, 475 -

I'" andar .;_ Curitiba.
I I t

, .E, 3

o Ministério da Fazenda deverá
anunciar' nos próximos dias sua res

posta sôbre a possibilidade de con

ceder financiamentos ao Govêrno do

Estado, objetivando a execução de

obras constantes do Plano Bodoviá
rio de Santa Catarina e as obras de

atêrro e acesso da nova ligação
nha-Continente� A informação foi

prestada ontem a O ESTADO pelo
Governador Colombo Salles, que
considerou excelentes os contatos

mantidos no fim-de-semana com o

Ministro Delfim Netto. Junto à di

reção do Banco Central, o Chefe do

Executivo reivindicou autorização
para abertura de novas agências do

Banco do Estado de Santa Catarina
em Brasília, Curitiba e Pôr� Ale·
gre.

Aproveitando sua estada na Gua-

nabara, o Sr. Colombo Salles man

têve contatos junto ao Ministério
dos Transportes e participou da so

lenidade de lançamento do Edital
de Concorrência para o asfaltameu

to da BR-282 - São Miguel do
-

Oeste-Florianópolis - que deverá
estar concluído em 1973. Na mesma

ocasião foi lançado o edital de li

citação para a implantação da ro

devia BR-153 - Transbrasíliana. Fi

nalmente, o' Chefe do Executivo
anunciou para quinta-feira contato
com o Sr. Euclides Triches, em Cha

pecá, visando assinatura de convê
nio para solução de problemas li

mítrofes entre Santa Catarina e Rio

Grande do Sul.Ministro da Falenda, Sr. Delfim Neto

Campus é
,.Vitória da
juventude
"Na instalação do "campus" avan

çado da Ufse em Santarém, o Minis-
-iro Costa -Cavalcanti disse ao Rei
tor Ferreira Lima, na presença do

, ) ,

Governador Fernando Guilhon e do

Prefeito Everaldo Martins, que a 'V1
.

tÓria do Plano de Integração .Na-
""'cionaI pertence à juventude brasi

leira, que aceitou o desafio de ocu

par e desenvolver a Amazônia. (úl
tima página).

"

A morte espreita nas

(curvas da BR-410
��------�------�----------------+--------------------

Antes mesmo de ser inaugurada
a BR-470 já 'figura no noticiário
policial. Duas pessoas morreram e

dois veículos ficaram totalmente

destruídos, em consequência da fal

ta de sinalização na estrada que li

ga Rio do 'Sul à' BR-116. As curvas ,

sinuosas e Ia anunciada inauguração
estão a exigir rigorosa sinalízaçao,

.

CQMEl\4AOOU-SE neste fim de
I

semana o DIA DO MéDICO. PIp·
LIPPI. & erA aproveita para enviar
a todos os Médicos de Santa Cata
rina sua mensagem congratulatória

páginas a esta nobre classe orgulho da hu
manidade.

Política
Parlamentar
volta hoje
"Um balanço dos últimos acon

tecimentos que agitaram -:- e

consumiram - algumas seuUtnas

da atividade parlamentar não po
derá conduzir a qualquer saldo

positivo, a não ser a ilusão para
alguns de ter figurado em gracio
sas manchetes", é a observação do
cronista Sergio Lopes, que volta
a partir de hoje com a sua colu

na "Política Parlamentar", na pá
gina 9. A análise conclui ainda que
o Legislativo não pode ser visto
como a vertente natural das even

tuais crises políticas "porque isso

representa uma deformação de
entendimento que de rorma algu
ma se poderia inferir de seus ele
vados misteres nos destinos de
mocráticos da nação".

Governador Colombo Salles

o cronista analisa a crise ,que
recentemente agitou o Legíslatí-'
vo fazendo efervescer o termô-,

metro político, muito mais por
acontecimentos marginais, do

que efetivamente por lances polí
ticos de grande eloquência.

Bernadete Kretzer Phílíppi, cata

rinense de, Bom Retiro, recebeu a

inscrição número um no Vestibular
único e Unificado da Ufsc, cujo pe
dodo foi aberto ontem, às �O no
ras, no Departamento de Registro e

Contrôle Acadêmico. A primeiraI "

vestibulanda de 1972 deseja fazer
licenciatura em. Alemão para ser

poliglota. (Última página),

Beruadete: a
18 inscrita
no vestibular

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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tHen�l. Por esfôrço próprio, sem apoio
,dVllTn, pràticarnente. O abandono ,{in I

nossas obras e criadores chega ao
e

eúmulo ,de não terem condução para
transporte de, seus trabalhos, ou. quan
do tem, os trahalhns são t.ão mal trans

portados que chegam danificádes I,

(exemplo? Él.ke n-u e suas esculturas �,
em" plavinil, que voltaram rasgadas 'df1'I{
Exposição de Museus em Curitiba, on-

(

de ,r�:nresentou o' Fstado de Santa Ca-

i ........ ' �

"

;a:rl, c�.
-,

:

: " 'Comecei falando da Bienal, mas é

imnossível' falar' de.sta ph5i'i'i(j��.�, sem

fatal' 'em tôda uma ínfrnestrutnra exis

tente. ou,' melhor, inexistente.. Porisso, I
"

palavras 'corno as de Victor Fernando
Sasse, na inauguração da 11 Coletlva de'
Artes Plásticas Barriga Verde, em B1n-" I

rnenau, -trazern não a es:Pêl'ãilçâ ffoVil,
!fn1ls renovada. E a gcnee ouve e se co

move e fica espermdo. As BienaiR pm- .I
sam, os artistas ficam, 'Também é uma';'
esperança, e pode ter dois on máls '

, gO'mes:
. En.l todo C::JS0, muitas, vêzes, a Bie

nal- pode 'ajudar a ficar. E rloss<)-m·tis�
ta merece não a oportunidade, apenas,
mas

.

soJ)}�etud{;' "0 ·recon"JdedTIelitõ de

seu valor (-por nós mesmos].

'C,AMBOBIU,

S,INltLlZAÇi.O ,

Vólta:ndo já de nüitinha, - não vi uma

:única sin�lização com efeito na estra

(la. 'As autoridades sabem que Canibo:riu
é centro de',diversões. (as pessoas vão Ipara lá a fim de muita coisas inclusi- I

ve .uma birita e tal). Portanto, é llilais
d:() necessário uma muito éficiente si,

nàlização
.

nesta estra·da. Por que senão, I

m1iita geu:te fica por ali (para o

.sempre).

o ,ALTO DA LAGOA
.

No .flto da Lagoa �a Conceição, l-a·

do es,qLii;cro' de" ,quem coméça a descer,
está. o HO'tel la.nçaste".. Além ãe 'ilotel.
" restaura,",te, u.isq'ueria, sauna, p'isei- ,

,nil e. outr� babad'os.
I

li almocei' tá e posso dizer. que ii

,comida , gostos,., caseira. Vi os ap�
talf1entos digo, h'mbém, que são bem I

I.

mon't.dos, com confôrto , uma das m�,js I

,bel.s;· vistas do Brasil (sem exagiro).
. ,Além disso, h'á ii gentilela dos preJ-> I'p�í.t'r:ié)S ..J,:I'U. se desdobram eii1 aten=.

'çiK.

SUB-NOITE 'I
A 110ite fiorianopo!itana está' ca

lnilllíando para o gênero engraçado. Ex
plico: as pessoas estão querendo fug,ir
do tumúlto, d.a agitação, óã âgonia de"

rJlllita ger:lte rt:uliida. Então, o qu.e fa

zem'? Procuram os interiores dos car-

r� ......... tem que ter por perto l�m arive

in ou' troley . com comida e' ;iirita -

eu os bares.: d.e heira d'água, com 'b�

tid�,
.

cerveja, comidas do már e vi",

ião (U6 casa" o bar Las PiedràS; em

Itaguaçlil). É'. o tipo do local 9ulder

grol.1!lld:' � OU "udigrudi - próprios pa·

ra 'ÔS' rr�t�d�reR da $ll�-1Yu.ee.

E.:TADO, Florianópolis, terça-feira, .1':) de outubro d 1971 - Pág. 2
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I !:;�'�.nbnr Tom Wildi, organízador �
,

�''''�iHrl'tamel1tc '.com tuna' comissã,o - do
I'� f , "

, /

.� '�;, 't.L,f,ial.ão. dé AntiguHlade-s do. Cluhe:,
,

� ;t,_:1)9�e_ ta' partir' d� 17 de. novembro)
�'i,(:o�l1��Unt:á de' suàs rara,s peças de cp-

; :,� 1r����iéíl J\l[arájmll'à. Falam�o nisto,. ha�:. ',*, Domingo estive em Camboriu
I

,:\t;�JVi�·1.h'''''(.' I
\ I

'.
,i �'�i" lr

.

" ...';t' ',:, ... �. .,
.

:r; .:·,1 i\ �,.Im,l, ... S"hit "�SI;Wc.,a'l� l1a'f"a ' f S1=jP (. pr,imeira ve'l neste' pl"év�rão).
Ir,,: r:!' :,�,'.' tipó; :d.c o�J'Mtlica' A- e'Strad:a não está como dev.el'iIJ

.•. ��l:,�.Il,pêS1'1'O D.'J: UMA ;;::�A�ole:r::;.�:v:;erã��i�o,�:� ,

, . I' cheio de- caliomboS· irrifantes. E t-eJn
" ��t���:t�':, 'f ,1\,USÊHCcIA� 11-: .

-'
'mais,.'�rlo' de Sio'-Miguel; no alto de

J
,< um morro, o terreno cedeu de tal ma·

. J;-;,��'l � f.; '!( " . ,.. ,,' t ,

•

.

.,
• '"

,

./.lt:�, Ji-fá ,�lgUJl1 tempo perguntei por que
neUiI, que o eXIstente -e uma Ura de

, ." .-."

t' 1"
- bárro em buraco profundo. Tratar-se de

,:
.... .J�s,sAr 'lstap P ash.cos. de� Santa Catarina ,

':,pão, lJarticipam :__ nunca partiCiparam um trecho mínimo mas que �t:isa de

.,;;' dá Bienai de .são Paulo. ROdrigo, de urgénte 'repiro:.
,� . '�'"

.

'. '.,.' I' "
,

'

" :1: ., Cilmboriu 'eSta ·Iá. er�seel1do e
'1 ".Hil.rb '.: rJ!spondeu 'ha ,J1U8S semanàs, E, . ',' '. ," .

, h�je 11'eSpQ.l1cÍe ',LindOIf,_ BeU (está. rQi'1" c��pn-do '::- !p�iJ1dpahriêwm--para <)

�;PQa,�a-�; dey'��j,a:, ter:, s�ído ,.:tw. :fl.orni�g�! .'e ..
."" �,�tt�: ,Mi�I, �'fí���s:,�:Ur,g,e�' e mesmo as·

�_../·�<1;.;t..t/r!.-\' ,'(, ::�« .... * ...I""·.,.;,>; .. :t, , .. t • .t',,'}/. �"(� .,,1,)•.••• ··�..,:l····_J�t,.. .... ''I'" \-. "',f'-?l�l,·. '.,.... �\' • ":t.-;..,� ��I � . ...: "'-a d'h,,:! ,� . .:d'..." ii

'j:.r,nas .':lÓ ontem .t).ece1)L a, C'or;resPO,nr..1ência ,
",�.

sim O
.

."ro. em� 'i'" � ,�OSp!u,09em cOl'1tl-

:(:�\f.Tb,é#�lAJ: 'J�:""Bi{úF�n�:u,_'':'�g
�

dia ''14). :,�
, .',

�Wijar�. iil��íi,teCeRd� :(Sét ,de gente que

i";, " Aí está:,', '

,,' .'<'- Icomod�ra. em apartamento de .quarh)

:, ��;� ,_ '.;>::I}j 2_ -'A "Bien�] ,caractêdzà-se "

por
.' .;�Iá; maiS' � "w· Pé�soas). .

! �';��PJ·é.�nh)r ihventivldacle. A majoria :de ':!: "..$: o-ouriço" iá est'Ít, i;;" •• ieçando:

I:)l���ost.;'jntore� ,nunca" se'ren:ov�u, pi��,' �quera� IOUClu�s�imas,. birita. �arta .

e
.

I I,,: tando 'Igual sempre e' semvre.' 'Bem gosto� ,-: ii ,batitla do BaturIte é um

t�;:i�11�(Ú!,js:��r! ��1 .ac'rêsce:r, se,m, enriqUtwt"f.. ne9cKio, mu.it� sério. Aliás; o movimen·

,;:'. " �2q _' O .. Íl1t1smo . nas' outrJs- ,sren;'\ to por �ueliS bandas _. carniça ou fim
,:: das'

·

artes, plásticas.
'

d.a pr,ai.? , o· me:lhor . dos 7 km de ba·
,

'

3i? .,- Nosso contato c{}m, () mundo'
-

...t.ç,io.

ela 'Bl' "'nal
;'

ze f: e t"'rm s f" l'
. .Mais Camb,ofiu na' próxima semana,

;.' ê
- '.: . L " e 'J r)' rp e, O. o leIa s-.

: . Outros . Estados ." cnvÚm . representan'tpiõi dt>pois d. maiS um' fim d� Sf.'mana
,I', .

, '
- . "

�� para, ·observaç5b' e, conversação c'om' o por. ií.

f Sú;ri. 1)1a époc-a da. seleç.ão para, n Bie-

nal;'. conversei com alguns. artistas Sõ,

r hre· essa neeessi'daáe:' envi.àr urna pes·

��. soa q�e, se interéssasse pelo destino d'a

r-:'�noss:os pa.ttiCipantes na arte brasileira
� , ,',

. "

� (ilü ,c'asÓ';·<aien�l), Falei com Ardo N ti-'
!

' �--"
.

L�neS' '(Piretqr, dO",MàSC) e falt�i 'com .. Car�
'"los Húmberto 'Corrêa

-

(pir,etor " do :Ve-'
�;;,iÚlrtamento qe, 'Cultur-a ....

da então Secr(��

Ir" t�déJ" de-- Educação)� J?ifs
. depois, info:r-'

} mar�Jn. . que, apesár (dós e$fDr{;os j1:inio
, �-:.. ,., •

r
"

'
'

,

'

I ao .G(>lzênro" nada,.' con.;;eguir.am, 'Nem'
r.' passagem' riêm tr:r:nhei.ro para hosped�()r, '.'

.

f �evel'l:tualnl�nt,e,-' álgum catái:inense que
: pud€ls�e. interessar-se' pelos . nOssos ar·

I r "'tl�t��k:" "

.

f,\ , ,',,' . ::re�te de,scas�)' -é .gerãI, -a1i:ás. Vai-s'3
j� .�... "tj. (.' .-'" '0

"

•

;;' 'U· 'cl'ua1qtter
..

,chá das cinco .para presti-
;, giar qualquer iniciativa.. Mas, a maio

ii",F�� .

das v�zes, � iniciatiras c�l1rãi.s

� são l�clegados a segunde. plano l\)cJo

j', ltlundo oftetal m�:is ln.tpU! �.JfLG; �ürilo

t)' tive,mos 'o.casi'ão de ver: em fluas col'eti·

II vas realizag.as em Blumenâ1.T.'
Nossos arti.staiS q1:Jaudo saeln· do

I �l;taddh ,�g<lem ')desamparadoS). P.sam
t )lnl�lilh�çlto" poraql:IeI, gera�me;ntie� ll'ã;n

I : há ve,rba.' O caso da BienÍtl 'foi típico.

1-' �e" - al�uél11 �udesse t�r f�lado com o

Júri sobre obras de Eh HeIl, por eX'etn�

pIo, qlte ainda estavam em câ.�, éla
I .

I te1!a ,entI�'i�il ná mostra. Como :f,oi
I' ! o caso de alguns me'1TIbros do juri cnn,'

fessaram quando' vÍratn s� exposição
na Barcinsky,. da Gl]j'nríabara. Aliás; a

,
I humilhação de nosso artista s;e prooe..,qsa

dentro da própria casa. O que faz, 'por
exemplo, dentro. ela Assembléia Legi8-
lativ;t, a pintora· Maria Polo· (ressalva
das � �uas qtH�lidades estéticás), se a

tocto instante ()uve-se a afirmação de
responsáveis que não existe verba parél

aquisiçãO' de ai,tístas barriga verdes?
, \ '

E que se saiba, Maria Polo nunca .foi
catarinensQ (nem bràs,Ueira)' nem tem

pretensõps de sê-lo.

Alguns' artistas" che,�aiam, a .Pre·
""., <,

'

I

i t
comemora
o seu dia

I
I '

A Assocíacão Benef'icen-
,

te elos Pintores, cm come

moração, do Dia do Pintor,
realizou ontem, às 19h30m

em .sua sede, sessão solene

para empossar a nova, di

retoria da entidade que fi

cou, assim constituída'. Pre-
· sídente - $;r;, Nicolau de

,OUvelra; Více-Presidente
:.._ Sr. Paulo iVJe10; Secre
tário -' Sr. Gum�.acy José

, ,da, Rosa; 211 Secretârio i--«

.Sr, Dnlri Almeida:' T'i'son
'reiro _. Sr. Osv-alc\ú Sitva:
2° 'l'esouretro .

- Sr. .Tósé

'I'áheas: Comissão F'iscál:':"_
Srs. V ido llilar Leopoldo
Carlos, ,',.Jacinto Silva i e

.Jo�() Furtado; Orador o.l?i
cíal '- Rr: :�:flRé �Mal'ia Pa-

, checo.
\

'

,A entidade, fundada em

',1!).;t9 e que se propõe a 'as-

· sistir .todos: os "pimtores .ca
tEfrincnse,�, .

tem �sua, sede
Iocallzada j à rua Pedro Soa-

"1'("" 11 .. 1.�."" ,

.

( ,

.

'C
r •

" Olllertno·

adia sua
,ii/W,

.reUR180 '.
!"

.A Assoeíncão . Comercial
de 'Flnrí.alló,JJoU.S,' tendo em

, .'

vista a viagem ;do ,A.ssesso�
da, Fazenda . Estndual, Sr.

Nf'lsop�.: Madalena. e -a .f:X�
. pe.ctati.vlt' de',public!aéão ·pc-

.
"

.

la Imprensa Ofidal-: do Es-

tado. dos." novos �m(Jdelos de

notas' , fiscais· e.·. HVTpS, re-

,solyeu. ,adúir a relii1i.ã'o . pa1�a
. o próximo. dia, ,26.' ::'
Na. oportunidade', sprfío

con.cluí.dos· os 'es t'Íidos sô

bre o nôv() regulatnento do

leM e das . modifi_ea.ções
introduzidas pela adoGãü
do .SisÍletna Nacional ·de In.

fo:rm.açfl8S
cais.

Graniz1I ,dá'
�p'reillízos
ra�oávels
Um levantal1;1ento -feito'

pc] o agtônomo Vicent� Cé

zt, da Secretaria da. Agri-.
cultura, mostrou ,qtl!3 08

})rejuízos. causados nas la

vouras pela recente c.huva

de gt:.mizo que c�iu' em

Leoberto. Leal não atingju
a grandes proporções. A

cultura inais atingida foi a

· do fumo que é também, a '

mais eX'pressiva do, mun.icí

'pio, sob: o poht<:rde-vista
econômico, A lavõura de
milho ainda não foi plan
tada

.

e a do. feijão. teve utn

prejllÍzo de '200 quilos ,de
sementes plantàããs.· Leo�

berto Leal poSsui 564 pro
priedades rurais -cadastra�
'das com 610 proàutores dos

quais 240 possuem estufas
de Turno. O setor mais' )Jre
judicado . pelas chuvas foi
o rodoviáriD, onde 08 ila
nos forntn vultosos .
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GESTETNEíl npPLld'�PO;RES Vr.DA., estabelecida a Rua: Figueira de Melo,
r. 442�. Rio de, Ja rir ir () .,-' . G'J,3. S�bsi.ctiáI;Ül 'd� 'Ge:�t�tner Lini.ited Inglaterra 'tem a

:scd.isf�l(��i:íO, de ('O'r:rJlmlcnT "a t(Jâos os, seus clientes -":-. RepartiÇ'ões -- Universidade -"

C(;}{j:�jof� ._ . ....: Comércin ,l'" l1ndús�fia, "qUI"; nomeou "(Ji.sttfhuidora' exclusiva no Estádo do.
. �,'jlJi ;'1 Catarina. pnra' éY venda áA seH.S 'IlJ'odnto;q li ,fjrm�l:

. .

,
..

'.': :tlMILLI L'IMrrAD.A·,'
. Ao Iazê-io esta :(,;�Jttd, 'de que assim, hem at�Jld.eTãv aos .cH�ntes dêste Estado vez

que. ;1 crtada firma .opl'("I.senta' �OJ�cliç-õe:q' <Je, ·off'j�ece.f, completa e imediata assistência
ré: uira h'em cornn, tôrla 'Un'ha dfis "le,gíÜ1iíoH prod;Üos, peças e acessórios GESTT:i�TNER

,.,' l' I',
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Agi'nrlrciml clrs(Je já.· afi,' aten�'GCS ,que foram· dispensadas ao nosso (Ustrih1ii/lor
.Hua: Al'àlUo ,Fíg'l1f�ire(lq,. n, 9· - F,o_nes 3980 - 4717
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Multiplicar chanlÍnés sl�nifi.ca progresso .Industrial
-' �... .

.
'

. O Progresso, ft1dtJ�'tfial aumenta ú· ,r"

,_

') de .frah�
'.

nlaÍor I"nercado g.e tfahaH�'9 ?ignÜica rnelhor paclrào de vtd.a

e melhor paclr.ão de viqa si,gpif�ca1 benl 'estari c:uHuta e pro�Tesso pnrti tüdos..
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J !y.'f?r� p're's'ent'e na's- grande�s real,izaçõe.s do EstaGh,
I. ",; "

,

't': ,

'�j
':' I.

I( "

'.
I ' ,

OOV�RNQ D� �,ANTA CA TARINÁ� UNIR PARA DESENVOL.VER.

.' Ação Cal'arinense de�·Desenvolvimenlo
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De 4 môças 'e' 4: ·.rapazes com boa apresentação e desembarnço., Trabalho org:mi-
zHdo e dirigillo. Bmíl ambiente. ótimo orde�ado., .

Os interessados queil'am dirigir·se munidos de documentos ir rua' Jerônimo

Coelho, Edifício Santo Antônio. Altos da 'Sa,pat'l:ia Carioca ',- sala 1, no hoeário,

J

I J comercial.

:��."�2����_!_�-�.����l; �ini-feiraj �

,

.' Matriz - São Pedro de Alcântara
... , ,

.

Filial: R. Max Schram,m, 976 _::_ Estreito· -_ Fpo-lis .. -. se fone 6583
Madeiramento de pinho e lei, portos trabalhadas, coloniai> e

comuns. Jandas venezianas. Tipo Vidro e acabamentos de madeiros
em geral. Soalhos, tocos e parquet. Kremer possui máquinas especia

I li%ados poro "fiar Serras CirCIJlores com dentes de VíDIAS. A único

1'['
no Praça. Kremer & _Ciq. ltdo" agora revendendo �s famosos produtos
a,ron'has., telhas, te,lhoes e manilhas de qualquer bitola.' , '

I
'

,�
.

�.-
.....

-:-�.- .

__u' --,

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

-;'
.- ,_ -

_ ,_"-·éFe-: ,'. iiir.Jr

, Em discurso pronunciado
da trihuna

,
ít� ·'r:i1mara Ji\�.

deral o Deputado J'ay.;;on
Barreto analisou o prnhle
ma da assistêneia prestad 'l

[relo INPS ao. seus segu

rados, . afirmaridn flllE""o
lNPS, como estrutura J'f-S

ponsávcl
_
pela tranqullírla

de da família hrastleíra.: é
urna vergonha". Frisou

que "a lutmatlização pre

tendida pela. -Previdôrtcla
Social" precisá vir logo,'
'�pon(lo fim' a' tantn injus
J,iça. 11 tarda prf'teriÇdo,' a

tanto infortúnio".
1.•

Mas Sr. Presi(lfmte,· ST'1;l '.

Dr-ptrtnrlos o 11Ü>' n;.'; .ae i'-
,

,

Ü=:(�e.rá mmra f.. à' .rníssào

.dns que. prf,'ferf'TI'i' ficar (:0-

mo aqni {'Í1egaram. fiéis
aos Clt] rl .\7t rii rrpres8u
taro sem aceitar sscf·-Thr
tamorf'oso ínielizmente tiin

frequente, fruto de subser

viências à pseudo-eminên-.
cias, de notorldades feiLLIS

de srrvj'-:tsmos, que tem, 'it:

,\1�fi9 ,tnn(a gpnie n 'nP,Q}11'
aquilo qUE' pregara. nas

l)I'HÇ'aS públicas.
,Aeresre n Lon· o pnrlnn1('�l-

1..11', oposicionista:
. O lNI?S,'

,'COtll0 f'Stru111!'fl resP(,)nsá-,
'i1"(:)1. ·pel a �.rHncjllllidfldf.' ,(h'

7ergonha �n5Q..o' C'ov{,i'nú, ;famíLia hrns,j lelra, :' ,é
"

uma'

não a Arena':,"jião o VfDB; vergonha. O de�respei.t'(J"
, .

envergonha' :f,oCla a !taçá(f, ('oTil ,que trnt.a o menos

di�se. Ten,hb ,repp.tido rs�a afortunado, trans!'OrT:nrrclo
vCJ'claiie nas miniuls -.1H- (',n1 Flimple.c; ficha sem 'no·

\ ' ,

danças poLíticas.e não vr· me' '0, sem imlLviduá1idacle,

jo porque não repeti.lã"· dn :i, mcndignr nssistência ('In

trib'una desta Cas�." fÜas deprimentes;, ,contem-
Não tem' faltal.:lO quem, pori'z.apo nas suãs neces-

,com • esültíBücas ' as'· mai.'i' sidaqes -fund::únentais· Je

imPI�essionantes,. com7, ela- sa{lde' por c1'ité�'i9s mal'-

dos numéri.cos altlssonan:- " canÜlistas ele enCOneH11Ül,_
tes,' Pl:0CU.t�> e�coT)d�r' * u�; "

.' 'é_.�ín1ii :rea�ée qtle se ,re- .

'i'e3Iich'lde bem' ctJsti.l�ia ,11'(\,3, 1)étc' cicla(le rór'
>

cirlcHJe
..' .' .; �

-

númerõs. (�esle ',p'aís.
! O 19 Cetlrro ·'lt'e' Medicina'

, ,

, - O JnstHuto Nacional'

de Pl'evid�ncüi 'SocIal
.

�>;n"

, 'Tal afirmação não nas.t:p

como produto de urna

mente destorcic1a,.· de PR!'
xâo partidária cega, (Ir

fl'l1stl'a<:ões peí"'sonalistn·s.
de interêsses con�ral'iadm:

'ou de intrnç'� pC1luerw5
c'on1.l'ã :t'[llem ej"íTée. ,qne �>e·,

;ia.
É uma verdaáé real! ma

terial,' palpá I/eL compro ..

vável, demonstrável. Obvia·
, .

ra('ão, de esmagar aqueles' �tmLe, não sel:aàetec.tável
,

qü.(>.
�

:c;;e antepoêm ãô iTIate: nas fímhrias pãiacianac;;,
'Tialismo degr.adante que nos vetll.'itos coneelores <10:-:

: rege a In.c;;bltuiç·âo. .' mini�<:;tériosJ nns c·olori.da:'>
'I, Esta Casa. no meu 'en- I?uhlica('ões gO\7e'rnamentars,
tender, desvií1culact.a po!' nos patrióticos :docnmeJ_ltá-

, <Íatôres vários -do papel tios cinematOgl:áficos,' na:.;

,q lle ,deveda representar ,gougóricas nl,�nlIestac,.ões
como o,� grande estuário administra1ivns, e', nas hi-

,das angúst1a.s populare�, -:pe.rbóticns exposições tec--

,talvez ruborÍ7/cIGa, ênrasiia� niçislas.
da com os que para riqui � :. Jla� ·que sé -procuYá':l,a no ,

,
,

. ", '., 'i.-'

I, vêm falar de povo e' das '.' h(:(31' ;.próprlO, no !n ,1O:.:Cl)�, ,

suas amarguras. enrontra- . re;;;po'ilrlrnl.e, 'na f.�ht, _ade�

/

Nuclear' a.e, p��: �rc, é
,

. .

·[lI'g'lIlnen1.o sempre ut.i.I�.7a-
do· nestas �portunidades c,

'agora. U' instalação de. nm

Centro de_ Computadores '_ ,

'os' dois devidamente acom·

panhados de objetivos,' os

maiOl·es da' .Ainérica Lntini1

consLitúem o' ar.o;;etH11
.

câpaz, no êntendel' aos .ql1f�

'perderam a aima e Õ' co- ,

·.rá sempre quem. e não
será de estranhar, venha

, com lentes co'loridas' eles·,
'inentir ,aquilo que é de 1'0-

,
,

Una na vida dE' grande pa.r-,'
NÜa da g('nte bras\]eira.

qfrada: 'Um emhotar11enln
crrscenLe, prodlÚ ô Re

ç:tgress'ões litenativas, não

'prrmite mai.s a tanta gen�e:!
, ,

, ser sehsibilizada como o

que já se, hahitllon denonli-

I 1
I

•

.ns r pequenas injustiç as; há

que 'acontecf'r granries tra-
I '

gérli.as. Afinal por ,iue va-

lorizai' 'tanto' p, q� enas pro-

tericões pequenos trans-
-

.,

",
tôrno .." orno afiautémentos
lp ('ir'tU'B,in... esperas em

imensas filai." (lo. por

exemplo, tl'aha.i7iãéloreR hrn

r.:ds que já estão acostuma

,dos fi marginalizRção, que

comeca pejo Ra"Wrio mise

rável, continua na falta de

oporrunldudo e' na': aposen-
i 1 "_"_' ,'';."

- a Ofld mais mlsen1V,', .un-

da, 'qu:nulo não' 'cortad:1,

pela \lala comum,; de�li1o

miserável de mtllir.('� th)

hl'n.';J I e iros?
'

Afina 1 par'que, ahorebr
1[10 (\L�sHI!:ra(ravcl ",.:.15S111110,
que parece acontecer· a

lima :rninoria? E que 1'e,)·

priLo.'i nlOrrcem R� Illin!'

l'i:!S, se a maior"Ía consrgue

l\l,!i;Lr drsse cOllteXI.�

S1', Fresiderue.
,

Srs._

Deput"ados, 'naõ p):'etende
citar as inúmeras deli

'ciêncifls que marcam a

atú�ção elo INPS. Nao pre-

tendo sequer com811tar UIJI

dos milhares de casos se·
, melhanles' que deram ori

gem ii e.sln min-h,a manires

Ih<::10 dr hoje; êsi E' ;jôgo ele

entese vê
linhas·
do Norte

O Diretor-Presidente

Comp:mlüa de Telecormmi

c:ttôrs de Salna Catal'ina,
Ca,pitão 'Douglas, de Mes

quiLn" ,informou tlue ,'m

contàto com a Dirctorja da

Te lecomunicaçoes do ParH

ná, no sentido de equacio·
nar o pl'oblemn IHefônico
(lfÚ:; '�cidac1es dr PôrlCl

..'Uni50� ('m Santa Catarina,
, �. " ,

,e llni,ão 'da Vitória:, no Pil-

rttnrl, firou (lecl.cli(ío fi llC'

nes tes elo is mlL11icí pios (IS

srrvi<:os estarão a caljr ela

Te-Ip.>par, em lVlafLH e Hio

N [(Tinho, por ('onta da

Colpse.

-

SECRETARIA ,DOS SERViÇOS PÚBLICOS I ;
eOTESC - Companhia Calarinense de Telecomunicações

I i

TOMADA DE PREÇOS N� O�7 /71 I I
AVISO I:

A COTESC - COMPANHIA CATA�.lNENSE DE TELECOMUNICAÇÕ�I.:'J, torna
�

público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a TOMADA DE

PREÇOS N. 007171. para a aquisiçã� de fios. A mesma poderá ser providenciadã 11:).

eOTESe, i:t Hua Vitor 'IVI,eire1l0fl, n. 1], nesta CAPITAL, até fls 17.,00 horas do dia 04

'(1[' nO\Tt'mhro corrf\ntPq ,

O EDITAL, bem como qnaisquel' esrlnrt?rimentos, poderão 1'(:11" ohi'iclos na s' de

1:1
da COTESC, no en.Q�rfç'o' supra citado, de 2a. à 'fia'., fejra� das 3,flO às 11,45 .horas

j, ,f

� e1::ls 14.00 às Ü3,�5.
','

,

Floj·bnópoli.�, .15>: éte

'.'

1
I
I,

I

�

} �\,

cabra-cega' tão em voaa na

Inst it'iíl('i1o. qu õiiriga pn

hres pri·i,;;mIR, em Jingltagí·.m
popular encostado hã lon

gos ,mOR e �úhitamen'tl8
.

� - ':\ ",."..__-

rnnsruernnas ,aptas, a vaga-

:1'f-TI1 semi-mortas. fie rnérlí

co em rnéd ico, de sindical o

a advo aúos, de político
cm potitico, ele caridade

em cru-idade i" procura ue

;jlIS'( j<:[.( neste pnis tão in

just.o pura tantos.

QU0ro ,npen:� aTíclnr às

autorul.úíes til� O:l(':io, 3

Lodo,,, os l1omcl1..<:; bM1 for

madp� para lima nlltocl'iti

e<1 c um (lE',<:;n'IHia:r til" tro-

res ele desgraçados que na-

, ,

o ESTADO, Florianópolis, terça-fel a, 19 de o1l111bro'de'1971 - P:í.�. 3

,
.

1:1 pretendera. > enào res-

peito Ho,'; seus direitos.
considerados às suas pre

tf·n:óp..'l ir ?í.UrmlH.

va:,;. ..

Q\tf' mio mais St" tenha
qu suhlr a trrnuna rleSt.,l

Casa para implorar ao'>

responsáveis pelo INPS pp

lO menos ma is
---

'carính(j

eom. os' que sITo a razão

J11('RHiO da s li (ii' exist €oncia.

Qllr tanta ::;é11í,ê, que
ncrerfitamos ��i�1Üio
nada;' l1lOdifiqu8, esse com

POt'la'r'1ent� errôneo' de ('n

t.endeI' na� rto;;;sns critiró13
, 1

pl'opó;;Hos outros flue eles·

�al)l ')0 1'{>S: do, chão, ond0

es('."i fatos, são' urna cons

t.ante' infcLicilaúdo milhõf;Fl

de hrasileiros".,
-

.

Sr, Presidente,' Sr�,

DC-J)(ltados,
.

qLlC! esta :imen·

8,'i, ,estrutl-lra
'

i')revidenc1ú
ria:, in�apáz, p.01�, tantas i'::l'

zões·" de 'cumpI:'fr com suas

final,ldúdes: � I'�:;deba um sôo
"

' ;;. , ,';

pro...: yivificado't" feito de

COml)h�tmsõés,::"·:· Ue ca riíi.h o,
"

'

,I.,
... }.

de� ninor· fí·atérno. Tal''/0z
", ".' ,',

séja;','sõ .,isto'·"ó-.:,que de.'i�iFt ;

a" gÇIL1-t'Ç boa el�l:e ,:tqui rjvf'

e '\ojürn, concll\iu.

It VI�'rA OU r'llfANCI,ADÓ' j
I,
.

f'

Qllr_ a hUl11<:lnizH(':lo pre

tendida na Pl'evidência So

éiLll venha. Logo, ponlio fim
.' __fl� �

a tanta trlJlI.'ill'lll, a .... -:\

pl'ctet'i<:i1o, :L tanto infortú

nio,

Que mLllhel'es como eSS:1,

Sra, Tereza Pa vezi, epilép
tica com lesões de go1'iore
tinHe nos dois olhos, qUcl�

se cega, nào passe seus

dias pelas ruas de Bru�,·

que a implorar justiça, co

m\.seração, É uma ê1ll1ostTt1,

só considC'r'ada cI<t5 me1110-

l'f'.�, :l repI'(·sC'ntn.(' miLlE:-

Convênio para fixação
da barra do Mampiluba

ela

A Diretoria Nacional .de Portos e Vias Navegáveis
- Dnpvn - e a Firma Sultepa S.A. assinar.ão. um con

trato, às 16 horas de hoje, na S.a DiretOJ;ia do Dnpvn
em PÔl'to negre, para a fixação da Barra do Rio Mam

pitnba, na divisa dos Estados de Santa Catarina o

Rio Grande elo Sul.

A cerimônia contará com a pl'esenGa do Sr. Mário

Andrf':azza. Ministro dos Transportes. do
I
Diretor

Geral do Dnpvn, Comandante Zavem Borghossian e ,elo

Diretor da R.r\' Diretoria Regional, Sr. Martius . Penna

Firme.

O custo da obra é de Cr$ 1.300.000,00 e visa à me-

lhoJ'ia das condiGões de navegabilidade pura fLc-esso d�
,pequenas' lerpbarcações de pesca e outros tipqs de em

hrtl'(:fwõrs jnc:ll.1sive o ps('oarnenLo das lÍguas.
.. .,

-

"

CASAS· DE MADEIRA PRt rlBnICA1),A�r· jVITOI1I�IOL
,1\H�ij�. r.=': E�tiUij'ilfht�' de"Mittlelra' �� ·l�s;oaih�,� '�.- l�ij�·,

los Fd,ti1díl'll � Lã,jiiiu� L Liictej)mh:��/ ele::' ;

/
,

!
Rev'e�Hmenlos Mnrlnôl,ex. e Mafll10jel ""'= 'Elnprêj)'a ! '

,

"

,. "

de Pinturas Lida. Pinlllras eH\ Gel1at ,Vs. encontra íu-
.do isto com prêçes de Fábrica na Cunba Comercio fl Rep�e· I

sentaçêes Lida. Escri1ório - R�"rernandó," �achado�:: 40. I

"

,

"

I, ,'I' '.;.(11,.,. ')o. I
' ..

-

sr' lef 'IWg'TSfÚiiiiíilalti!!jftW-wivrtflf1á.·Gl g( -,
I, ,.etmOO;éiyii,.i.

-

;
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Censo ·dos servidores
recebeu formulários

Cêrca de 20 mil questionários do Censo do funcio-

nalismo estadual foram devolvidos à Secretaria "te

'AclminisLr!H'ão devidamente preenchidos.
, ,

A qun.nt.iclfuic ating'e quase a metade do número (\e

[plf'S1ü;n:irios distribufc10s e, do t.otnl cle'lJolvido. ob�PI'

va-se uma m.aior'ia do interior do Estaclo. pa:rtictjnn
te com 15 mil contra 5 mil da Capital.

.Até o presente. a codificaçãõ chega a 1.500 ques

tionários, todos prontos para a computaGão ):lletrôn:i
ca, sendo que já foi autoriza.do pelo ,governador Co

lombo Salles, a contratação dos seryiços de uma fH'Q

ma especializa.da.
O prazo de término de todos os levantament,os ne

cess·ários ao conhecimento dos ,resultados do Censo

elo Funcionalismo estadual continua estipulado pata
dentro de 90 dias.

, \'

'.,

REfCY"! EY ..:' e-s" arr'---

O ponto alto dêste final de Outubro será a Mini

Feira que D.'Dayse ·W. Salles promoverá em F1oriano

polis, no.s dias 22, 23 e 24, na Escola Técnica Federal

de Santa Catarina.

Na Mini-Feira encontrarão barracas servindo car-

dáp:os internacionais e regionais onde todos além de

se divertirem caIr?- as inúmeras atrações, terão a opor

tunidade de praticar o bem pois a l'en'da revertenl

pala a Sociedade Promocional do Menor TrabqJha.do .

MENSAGEM·DO MENOR TRABALHADOR
.

Jt1.l'em,u Xa�irr �lscher
Eu sou uma pobre crianqa
Estende-me tua mão,
Eu vivo sem esperança

Ajuda-me irmão".
,

Pelas ruas 'vivo sofrendo,
Faminto, com fr50, humilhado,
Na miséria, quase morrendo,
Eu preciso sel' ajudado!
Ex�stem felizes meninos

Que passam � vida a sonhar ...

Que vivem entoando hinos ...

E eu", nem posso est.udar.

Eu não tenho fdturo,
preciso de compaixão.
O mell destino é tão duro ..•

As vezes riem tenho pão .. �

Sou menino de recados,
Sou engra.xate, esmolér.

Não fiz tantos pecados,:.'
,Preciso aprender a ler. "

Podes a minha vida murlar:
PAzer-me um homem r1e bem,
Nosso país transformar

E seres feliz também. '

Será melhor o, mundo,
Delinquentes termina1;ão,
Tens um ioder profundo
Basta estenderes a mãol

, ,

.
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rDEPCKE

•. ,toda Uma linha de,brinqUedos
,por preços que SQ' o· hóepcke

sabe ofe'rf3cer.
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E"quanto um nêve cOI1HI)gentc d, [evens

$'- pr'Pir�1n p.r� ascender ;t u"!'f n��. ,tap.
nb de'grau da exisrência, habilitand-o�s�' aOs
.,

,

b ..ncos univ�r5itários, à reforma d, estrutura
I

"

d? ensino super.ior, depois dt dois' �nos d,

hnpla,ntada, re�el. suas falhas , di�torçõ�,
, I ."

,

caf'cntt's dt urgent�s reparos.' É bem v4!trdadf
j

.

q�e sement, iii t'xperiência _ condu� ,; p�rfci.
ção, mas mf�mo O�· projetos exp�;im,nt!i$
devem pressupor' uma fór�ul1l de'. ivaliação
qu, pennita �feriçõ��

, '

eficn,s.
S�nt� Catarina � um Estado tradicional.

mente p,iolleiro na introciu�ão de novas t'�Cl1i.
1

'

cas de ensine, e niil institucion'alização d-, siso
':.

• ,
• j

. �

t�mas revelucfcnár ins. Se o despreendimente
, � .'

rápides , correçoe:s
,
,

• � �rrô,io com ,que se lança o Estiildo n� ten

ta,tiva de o.ferecer um e,ficaI substitutivo 'ii

velhas e ubseletas., estruturas, ultrlIpassa�a�
pelo tempo e pelo tropel de uma. crescente

demanda, merecem todo o apoio da cernuni-

dade, beneficiária direta' da mudança de me

todos e mentalid 'des! não se poderá, porém,

relega.r a plano secundário a avaliação de n

sultados. Co",o uma pen,!unta que não gQ�'
I

hria de ve'r sem resposta, os setôres respon·

sáveis da comunidadc dese ia", saber se are·

fQrma universitária realmente está ittingindo
os seus fins.

A Universidade Federal' de Sant.· Cata.

rina, �ue', n'as(t'u do empenho e do' mérito d�
,

.

catarinenscs, dedicados' à causa do ensino, en�

tr. os qu,?is está Q Rei+or Ferreira Um"

pr:,sperou 'nesses dez anos de' salutar' exis-
,

t'ncia� até lnsertr-se el� própria, por direito

(l, conquista, no rol das Univ�'rsidad,es m:aj;;.
b�m dot�d?;s de' todo o país. Sua 'exemplar

��trutur1l' admihistrativa transpôs fronteiras
,

'

, foi servir d� paradigma parâ". � org�nizaçào
de complexos educacionais de outros. paíSeS.

,

A r;eform�1 do seu ensino ganhou, porém, um.

sist�ma eivado de- falhas.

'Quand'o a UFSC passou ,a executar • re

form� universitária, em 1970, dando conse

q'uênci" ,prática aus seus cerajosos projetos,
cer+amenre terá pensado na majoração das

, v�gas em certos cursos tidos como priorif�.
,rios na escala de necessidades do Estado e
I.

.. .

f

mesmo do pais, O curso de M.edicina, ,porf
, ' \

,xemplo, possuía antes da reforrna 'apenas

t8 vaqas. Era 41 elitização do ensino. Ce�te.
nas' de candidatos, muitos dos quais de outros

Es.tado·s, preocupados �m escaper da febril

con,eo'rrência das escolas dos gr'andes centrõs

.0 "ais., recorriam à UFSC em busca de UlnCl

Imb.idonáda vaga. Sem as mesmas di",e'nsões
de outros Est,��os, havi·a em Sar,ta Catarin�,
'embora silenciosamente" o problema do

excedente: aquela desiludida figura do .eshJ.
dante, babituée de todos os v�stibulal"es, mas

que nunca conseguia o seu lugar.'Iransf.orma,
do em fo,co de apreensões sociais, o i'e�,ce·
,dente" �ra um .. hHnentável e>Çcrescência sem·

pre re;eitada pelos organismos universitários.

� so'luçi, para u� J)r,o�lemi tão ccrnplicadc,

p.àreceu: sin,ul:armente fá�il
.

é, simplista para

f' UfSC. '�o excitdente �tá nas per+as das

F�cl.ddad,s? � Ora,' admlta-se o excedente"
-. . \

E, pr,nío.
D,s :{30 vag�s conferidas a área dr.

Ciências Biclégicas, por exemplo, 130 estão

rts,r:va��s ,� C'Ursó de' Med'icina, "Um subs

t�nciill'
. �rogresso" - dir-se-á - para uma

,

.'re.a .' tntes destinad'il " apenas 48 privilegia-
. . - .'

"I,. . .

dos". �pós ,,5, ·t�ê; primeiras fases, conside-
\;

r.das biÍsicas, comuns ii. todos os alunos de

. cursos afins' - Odontologia, Bioquímica e· En

ferm�gem - um contingente f;ie 150 alunos,
, ., .

,

concluintés do :ten:.iro semestre apresenta-se• l , I

, fase' pl"'ofissi�n.lizant•. Para Medicina, há 60

V-tlgas no prim.iro semestre e 70 no segundo.

Ori'gin,l, . pOr'ém, que estejam pcorrendo fatos

cemé 'êst�: �s 6() primeiras vagas de Medic,iui),

�spi,.am qua,s.. todos 'os 150" Os q�e não po

dem o.ptar".m fa,ce d'� .classificação que dê.i.

pr'ioridad.. aos m,lhores. os "excedentes" -

'1I9o.ra 'já dentro ...... Universidade - repetem
o. semestr"e 'para tentar ,Medicina no. semes�
,

.

tre se1JlIi'nte, oc::upando as vagas dos. que lhes

vem tltrás. aste dr,culo perigosamente vicioSQ,
poder.á determinu a falência de cer1'os cur-

,

SQS me-nos procurado�. como Odontologia e

8i�uimica, transformando o. curso de Medi.

'cina num perleit� C!10S, ou, quem sabe, obri�

'sando $�", enfermeiro (um dos 'cursos rele·

gados) �uem pretendia ser médico.

De Nopô já falei aqui nêste canto; .e

quem .'
ine abastcce ele sonhos, tôdas '. as

qual tas e sábados, através dos bilhetes da

Loteria.' Monô é d6 tempo em que os né
gócios se. selavam CO�l1. o fio de' barba e

não acreclita. em nenhum dêsses papéis
n;�)dernos que, representam' crédito. Outro
dia pedi clue Nonô

.

fôsse fazer. uns 'paga
mentos. Um dêles, a um banco,' menciona
va. no

. cheque uma importância reciofu.ct-a,
destinada, a ari1ortim1l.' 11ma dívida fracio
nada. Nonô foi :e voltou:

"
,

;-,- Nada fE)ito.
- Por que? .,

� O caixa não quis dar' O' trôCo.
-: Mas 'que, trôco, Nonô?
--- Tinha :17· cruzeiros. e vinte c,entavos.

, de ' trôcu.
� .,-- .Sim'?

, � ---; }?;'le disse (]l�e ia dep'ositar o &u.ldo i�a
., r4.: :.

�

SU,cl' conta.
'

; .

.

,;;
.....::. 'T::í certo. ,,;
'". :'_ • 'I .' .../ '\ ",.,.. t� S '. -�. ,

.

-�.:: 'T8 certo Da r8. O' senhor "que' ,e . o· dô-
'. .' ,

. f:'" '. ...... � ., ;".' ..

'�

,';. ;,� ,

n,o <:-]0 �{hl:hei-l'o; pai�F,l min1, só com d, ;trôc�b ..
t . ". .� ." ,j L !

.

,'" -: '. �

'-- M:as êl:e não, ia, depositai' ,na �,minJ:ra,"
.'

" .� ; � I' '

,

' •

r
:}"

.

:1: �: -: I ; '.,; I/., t' �

caD 1,:'.a:?
" 1 .

":.; ,

: , "
.

�

, ...:.::.' ,.r <;:;:o

-.;.., (}l�$"
ctepós'üo.

"diz' êle; mps, quedê ai prQ�ra;?::
, .;

-

I',
"

.

'1. ': �> , ;_:). _,
:". f, � •

êle
.

ia dai" o
.

'comptovati.t@�,i, do
� I· I.; ;. " -:.!' � ..�. " �

} I' I' ,

, I.

:
- Aquêle papel?

,
,-- E, um papel.

- Sei lá... Não conheço êle ...
X X X

Assim é Nonô, ex-gatçon do lVIiramar em

.1027, �iuando á dose' do Olá 'p'ad' c,+sta:va
'óitocentos ,réi.s e a cerveja preferida: cita
�mava-se Cascatinha. Mas a desconfiança

, ,

de Nonô cessa no momento 'em que êle

passa a conhecer a pessôa:
- Olha eu tenho um colega aí que· fêz,

utnas besteira..s e anda mal de dinheiho,., .

, .

- Todo n1undo tem um colega assim,

� .. � que. me pediu 50 contos empresta:":
do para: devolver na outra semana.

� ':� Não devolveu.
; �_ Espera aí, não é isso ...
; ..

_ .. O quê, �D-tã.o?
- Poi.s �, êsse colega também venqi� Lo

'tedtt, me. pediu os. 50 contos e pediu tam�
" 1)811',: (-rua t,ro pc:1 ac�nhos .. ,

" <-- 'Essa: não Nonõ! Jorrando nâ Lote;ria,
tiji2tlO!:':_'., ",

.'
"

. '?
.,' "

. ,:; >;;�-- Por." que nf.;ó? 'Poçlia dai para êl,e::;' !a
, ,:': �fil,;rih8' é

.

,ib.'uaI pará todos - resoívia/ a
• "�. ",' .,"; ,

�
. .j �:. ':;

.' s,Jftn�\:ãÇ:) dêJe. '

',' :""
'." .,. ···,T· 'h� d

..

?
'i ",

... "

:;i.�: ' o�e eu,. , '

, ,'" "

:� ,.,.' ; c;l"yi'() Eta ui�·· c:olecra. eu C;lil1e�0";'&le:�,f ,'� t
.

'

('," �',' � " '.,,' 4 ,

;. :,'1't.;.- ,Pagou'?
.

t 'I'

-....-----.

,LI_ pas::;agG�11 elo Dia do Médico, onLelll,
Slig:G- e 0:'i mb li,os dmuJ. c�at:lse de que

inmto 'ciepüncle o bem estar individual ,e

se cial do homem. Não se trata dWl1a

siinples
.,

,carreit a protissiül1al' - a de mé-
."

.
.

dico ___:_I e sim duma catego.ia de valôtes

que
'

nem - somente mobiliza qucüid,gdes. ,

morais e habilidade, mas sobretudo a 2.ci
ll<1. da COlT).penetração da;:; responsabilida
des, l..lma cultura cien:tílic3 que riuo en

contra limites' para a pesquisa., Á Me

cÍicína, obeai.ente ao evolver de estudos e

pr1ocessos de aplicação, não espera pelo
méd'.co: êste é que, atento a cada conquis-
ta nova da sua ciência, Item ç;e ass;imilar (
conhecirnentos' renovados, adatanc1o-�e à

progressiva marcha do res1..ütado de inean-
, .' ,

-
.

sáveis pesquisas.
O médico é. pois� um esclarecido vigi

lante' em luta contra os' males que a1'li-
, ,

g,em corpos e repercütem nos espíritos.
Nunca será demRsiado . manifestar-lhe a

reconhecida admiração da s.ociedac1e, em

qU.e, ; aliás, êle se integra com legítimos tí-
I

tulos: de benemerência.

A bela Mensagem que, a . propósito
c1e<'::8a da�a, toi dIrigIda 'aos médicos pe
lo dr. Júlio da Silva Cordeiro, presidente

,

,

da ,Associação Catarinense. ele Medi,dna,
alude aos seus colegas que, nos ceptros
urbanos, ou nos distantes rincões da 110S8a

terra. "estão ajudando a edUical' o Brasil.
de amanhã", Envia-lhes pàlavras de fé no'

futúro da classe e no futuro da ciência, a

sel,viço ca humanidade.
A. classe médica partici.pa eficazmente,

Shl� ela obra geral do desenvolvimento do

paí� c, pelo prilho dé grnndes espíritos qüe
recol'dam o imortal Oswaldo Cruz, cligni

.

fieS! o saber 'e a profissão,
,Se, na verdad�,' o Brasil perdeu, há

anos, a vexa.tória condição de "vasto hos

pitàr� foi porqne unindo à consciênCia mé

clicá o' sentimento humanitáTi�' e 'patrió-,. .

.

tico, sanitaristas e sacerdotes da Medicina
se votaram ao combate às íJrofundas raÍ-·
zes dos rnales endêmicos e dos periódicos
surtos epidêmicos. Não é pouco, portanto"
o que a Pát�'ia deve a êsses homens que

sobrepõem. quase. sempre, o sentido huma
no aos interêsses profissIonais - e prati
cam a Medicina como miio de rnelhor

justificarem 'H. sua participação
dade.

Há pal'ticul9Tmente. na

Mensag'em elo 'Presidente da

na socie-

expressíva
Associação

�, lUnda: não, mas. vai pagar,' Êsse eu

cobl1eço.
.

- E o bilhete?
.

"

- péu, a terminação, mas êle n�o tro�
cou 'comigo, itle paga, não tem dúvida.. Co

. "bl1ecí ,0 pai: éÍêle; gente bo'a:
, "

.,

\
'

. X ,.� X X

Nono' arrisca 4 cru.zeiros por semana na

Loteria 1Esportiva. Nãó .entende, muito de
, .(..... � 1" "

'

futebQl,
.

mas. entende de sorte: vende bi-
lhetes

.

há vint� anos, O seu cartão sempre
cOl1segue dez pontos - nem màis nem

. .

. menos, êle é 'que diz. Em semana de "ze
bra ,,' 'êle cheO'a, oi'o'ulhoso: .

" I tio· '0 ,

i � Fiz dez pontos! .

,'.' � �ez ponto's não adianta nada, Nonô,
é a r;:riesma coisa do. que zero,

" �'Q . SeyçÍ1oí' �ai ver: .qualquer· dia dês
ses.

. ti ·Non'ô :. acerta.
'. , .. 'C '.

'" �: Ál 'já,":vÍ'ú:: illletade para as mulheres,:
_ n10táák paI;à:. as ;bebtdas!

:" :,:',�': "�?��ê ;\����: J., o 'que 'é ;quc um velho
,
!::de, 's'�tf;rtta ,a:n:os ",pode' �azel: coni aquela di-

;,nh:.êÚ·hlna? ':.tJ id: �di<stribtlÍr tudo com ·quem
,

,�\�;fl�j{�aI)h',"' íl!g��a çoisa?

'

:", )::;,�:;:tr $'énho�? Borri, p'ro senhor eu da.
�/,_.r ,�:. ,�" ":':, ';'�"i .t_, " .;., fi ,�'.. _ "

. ,":) V;a. ;':.::.,.�'.C1rtlquentf1 •mllho�s, ta bom?

'F"',:'; :'<:'?fá(ótfn��"
'

';t ,

i

Paulo ,da Cosia Ramos

CatarirwllBc de Medicina: aos seus ilustras

colegas,
.

um tópico que merece referência à
pal'te: é aqúêle' em que, conci.tando os

seUs confrades, a que esqueçam .ingrati(Wes
e incol11pr�ensões, recomenda-lhes "a con

fiança
.

em Deus e a fé no futuro do Bra
sil".

E' inc<?ntest�lvel que o . porvir nacional.
l·e�ousa. na pujança do homem que habita
o o propulsiona o nosso p�ís, onde uma

11&
1 -".' t �

taça' vir'ilmente 'capaz esteja ao nível do
.

desafio da prodigiosa riqueza natural é elos
mara\riihosb.s po't�nci�is d.o meio tísico
geográfico.· Mas nem só nesse· resultado
da dedicação e tenacidade heróicas' do Mé·
diéo e . preciso confiar, por mais que a

ciência 'opere a ,l'esistencia da raça e a

saúde :física e mental do Brasileiro: acres-
. .

I
'Centa a Mensagem a' êsses, cultores da

,Medjcjpa a advertência ela "confiança er11
Deus",' como prudente . ressalva às restri
Gões do arbítHo e 'poder ,humanos.' Dentro
do espírito tradicional de nossa formac;ão
cristã,

.

os IlJédieos catarinenses pela pala-
o,. ..' •

vi'a de' um do' seus autênticos representan-
tes, afirmam as suas' maiores esperanGas
em Oeus, em que pese o progr,esso da ciên
cia e da técnica.

'Guslavo· NevesI

Mareílio Medeiros, filho.

o BURRINHO VOADOR
i

.. ,

,

� ,

I
I

No meio de tantas notícias ruins que os jornais publicum..
�a pequeno nota, espremida no canto de uma página interne, I
vem me chamar atenção. Treta-se de um despacho internacional, :

procedente dos Estados Unidos, que diz que quatro filhotes de con

dor "ove em perigo de extinção" noquêle país, foram vistos por
funcionórics do Servico de Pesca e Vida Selvagem. O achado foi
feito na região montanhoso de Tehachapi, 00 sul do Vale de São
Joaquim, na, Califórnia, durante o censo que controla a vida cni,

.

mal naquela órea. Mos o que deixou os cientistas mais sotisfeitos
\: foi o to to de terem descoberto que os condores continuem o se re ,

produzir.
Acontece que, essa ave é extremamente sensível à intrusão

do homem, Quando uma mãe-condor é incomodado pela presença
humano. ela abandono l) ninha, deixando os filhotes morrerem de-

!fome. Não é propriamente o caso de rnou.corotice, ao que me po- \n
rece. A fêmea, com essa atitude, exprime sua dor pela perturbado-
ra e indesejável intromissão do homem na intimidade do ninho e I

r
se vinga causando a morte .dos filhotes, voando para os picos mais

I I altos das montanhas, em cujas escarpas curte a solidão do resto
I

dos seus dias, vindo a morrer, ela também, pouco tempo depois,:
de tédio e de desgôsto.

Está aí uma bonita- história, que podere comover os corações
Inais sensíve'is. Mas não foi· êsse o' meu intento. Sucede que a pala
vra "condo,r" esta gravada entre as mi·nhos mais remotas recorda-

.

ções e talvez pelo fato' de nunca ter visto um a notinha do jornal,
I me tenha chamado particularmente a atenção. A primeira vez que

I I
soube da existência de condores foi num livrinho infantil qu� 90- '

nhei de presente de Natal, o qual cc,ntava a história (com ilustra- ,!
cões a côres) .do IIBurrinho Voador". Eis'q'lle' um di_a o burrinho Yoa

dor foi visto ",O alto de um monte, com suas grandes asas abertos,
quandc. alguém que não me lembro exclamou: "Uma ágúia! Um
condor"! foi esta a frase que me marcou e que até hoje guard-o
intacta na memória. O resto da hist6ria não poss<! contar porque
mentiria se d:ssesse que ri narração perma'rieceria fiel aos fatos'
lido,s e 'já vividos tantos e tantos anos, desde aquêle tempo. "'�De lá para cá, não ouvi mais falar de condores, mas pode bem:
ser que depois de terem sido confundidos com o burrinho voador:
lhes assaltasse tamanha tristeZa e vergonha que fôssem pe,r.dertdo.,'
o i�terêsse pel'Q vida e resolvessem considerar-se uma' espécie em :
extinção. 'NQO sei, ,mas bem pode ser. Do livrinho també'm não tive
mais notícias e minha vida sofreu um tenebroso hiato no, que diz

respejto a condor, quando agora o jornal me traz, essa, novidade
r

de que êles continuqm se, reproduzindo, e que no alto das monta

nhas Tehachapi há quatro filhotes emplumadinhos e esfomeados,
que comem vorazmente o alimento que lhes é tra�ido pela mãe.

. Poetas, condoreiro,s, despertai, que nem tudo está perdido: os

condores existem mesmo! E eu, que dou meus baixos vôos razantes

de andorinho ,à.-tôa, sinto-me por um momento feliz 00 saber da
.,
sua existên'cia e' v'c,u<rem:óe�t nó fu�.q'o:��s�ulío��dar> nlemóriá 'pouca I

l
uma pequena história q�e Ull] dia eii' li sõbre 6 "Bu.rrinho Voador". I

clato do atual reitor expira no

próximo dia 24' e dificilmente qté
i

I

lá sei'á nomeado o seu substituto,
Uma dúvida, diante disto, per.

corre os' jardllls da Reitoria: quem
exercerá, o carg·o, de Reitor após

, I
o dia.' 24

-

( que cai num'. domingo)
até a nOluc":lcão do sucessor efe-

, �

tivo 'do professor Ferreira Lima?
Há ,quem (liga que' o carg'o per�

tcnça
..

ao mais antigo professor
catedrático da Universidade e, se·

.

"',

gundo, êstes, o professor Uenl'Í-
que Sto:�ecl� �eria temporài'!ia- ,

ment,e inves.tido nas funcões de
,

, �

reitor,; :até a. nomeacão do 'efeti-.

-". 3
•

CONSCIÊNCIA POLíTICA
Tanto na área da Arena como

tla do MDB as lJróximas semanas

prometem tlarto material no ter.

reno político com a visita, a San-
.' ,

ta Catarina dos Deputados Batis-

ta Ramos e l'edroso Horta, res

pectivamente presidente e lidcI"
;' r das ag'l'emiações.

i Onten1.! conhecido' político, atual
I me.nte af'3stado das lutas partidã- .

rias. dizia a est.a coluna que os

I Partidos em Santa Catarina estão

. i nec.essitando urg'entemente, de
I

lima injeçã_o : de vitalidade que 'n.ã.o
I :. 'se restrinja 'apenas ao ,ralo sôro

i .

1. daiS' briguinhas distrit�..;iSI que se'
I travam em tõrno da figura do

'i presidente - da Assembléia Legisla
tiva. No entender dêsse político,
as ag-remiações partidárias preci
sam sair de dentro para fora e

encontrar os seus verdadeiros ca·

luinhos em face do momel1tó po·
lítico do País., em cujo quádro de
verão encontrar as fórmulas ade

quadas para contrlbui�'em pa1'a a

perfeita norm.aliza'ção· 'da vida, ins
titucional. brasileira.
Os Partidos da Situação e da

Oposição. em Santa Catarina ain·
da guardam vícios antig'os� dos

qU';lÍs não ,conseguiram se des:�o
.ial' por inteiro. A consciêlleia da

I transformação política por itlue,
, passa o I'aís, que deve ser acom-

panháda lado a. lado pelas :agre
I I miaf:ões ]lartidárias. é hyje mui·
I i to mais. importante do que se djs�

eutir
.

se esta ou aquela fi!,"Ura de
homem público é um santo ou um

peeador.· Santos e pecadores há
.

,

em tôda parte, só' que uns. mais, �
,

outros menos. Na lJolítica catal'Í
r:'.ense - princl:pahnente no; que
diz respeito à Arena - é chegada
ao hora de os. Partidos encontrarem

.;... seus definitivos rumos, sob pena
(e pcrdeI'em para, sempre a, opor.
'tm:,idad'e de af1Lrmaçiã,o que lhes
está sendo -dada.
É de se. esperar que,. em reJa

çã.o· a êste particular, a visita dos
Srs. Batista Ramos e ,Pedroso
Horta ao Estado tragam o máxi�
mo proveito à Arena e ao MDB.
O NôVO REITOR
Reina a maior expectativa 110S

meios da cúpula universitál'ia:

quanto à nomeação do futuro rei
'tor da UFSC. Acontece que o man-

, .; ",
· vo.·

Não será surprês ..t para. esta' co
luila se fôr çOl1vocada mna reu

nião d() Conselho Universitário
,

ainda pa],'a esta semanal a fim de

·

dirimir :3.,•• questão.
M.ESQUITA
o catarinense Hilnor Canguçú

de Mesquita (irmão do atual pre
sidente

.

do fiRDE) vai para Paris
oeupar o cal'g'o ,de diretor da Pe
trobrás para a Europ'a, função que
é . considerada COUIO da máxima

• importância dentro da atual polí
tica da emprêsa de projetar.se no I l
exted.oÍ'.

,.
.,' I fÁ�ua;]Jnente, o Sr. HUno!' Oan

IFlçu de l\'Iesqu.i.ta exerce a, Sup�,. ,

rinte,üdência da. Refinaria Duque'
de. Caxias, no Estéulo d.o Rio.
ARY OLIVEIRA
O prefeito Aly Oliveira, tlu� de

.

Santarém detl uma esticada a Ma.

naus, a convite (io Prefeito da Ca-
.

pital do· Amazúnas, retorna ama-

nh1ã a Florianóp@lis no vôo da.
Sa.dia,
BOAS NOVAS
Provàvelmente até o fim da se·

Imana o Governador Colombo Sal.
Iles tenha' e�ceh�ntes novir:'p' des a
I

am.mciar aos cu tarinenscs, em

cOlTwlementação aos encontros
que manteve s,emal1a passada no

R.io com os J'ilinistros Mári'O An·
dreazza e Delfim Neto.
Lá para quarh-f�ra o telefone

intc.·estadllaJ. deve toca}' do Rio
. ,

de Janeiro para o Governador. cha. i

mando dos gabinetes ministeriais,
'

dando notícias que ,esta,ria.nl a exi·

gil' novamente a presença do Sr.

C;olombo Salles na Guanabara,
para a complementação dos enten
dimentos.

I
I'
I

I
!
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GLóRIA AO GêNIO!
A faculdade de imaginação da mente humana é a

�� sublime das fô�as que possui o homem. Da simples
iÍnagitlaç'ão tem, nascido tôdas as maravilbas da técnica
'tnod�rna. '_,�<1

'

,

O homem. é um sêr . egoísta por natureza, e portanto
insatisfeito cónsigo mesmo. Desde os habitantes das
cavernas, êle, um sêr racional e sociável, foi úm eterno'
insatisfeito, e, desta Insatístação, 'foi que criou, primeiro
na imaginação, tôdas as belezas do Urnverso;

, No alvorecer da raça humana, êle conduzia, sôbre

seus próprios ombros, tudo aquilo que necessítava para
sua sobrevivência, Não estava satisfeito. Iilomesticou 'os

animais 'e começou a usá-los como meio de transporte.
Através de uma luta titânica conseguiu inventar a

roda, criando. o veículo de tração animal. Foi mais longe,
dominou o elemento líquido criando o transporte marí
timo. Depois de ter domado os animais e as águas, ima
ginou que poderia locomover-se com maior rapídezj
inventou o motor, surgindo () vapor, Q' automóvel e at
locomotiva.

/ Mas ainda não bastava. Chegou ao momento em que
sentiu-se nostálgico, e quis desprender-se da terra: olhou

pata: as alturas, invejou os pássaros e então determinou
se' a voar. Começou aí a grande batalha para vencer ()
, I

mais perigoso e desconhecido dos elementos da natureza.
e ar.

Através da História muitos foram os que sonharam
com a grande aventura. A, velha Grécía também teve o

.._ II
.• 1'

•

....
1

, RESE'NHA De JULGAMENTOS,

, ,

�
. A 'Primeira Câmara Civil do Tribunal !!le Justiça do

::EstadQ 'de\Santa Catarinaçern s,essão ordinária de quinta
:i�ira, dia '1�: 'de outubro. julgou � ,seguintes processos:

, Ü Àgrâvo de Petição' .n.. �.696 'de Criciuma, agrtes ,

o dr, Juiz.de Direito da H' Vara, "ex-offícío"-e o l.N.P.S.
,

oe: �gtd'ó� Antônio 'Rodrigues.
'( .

�,. .,..
.

",

", Belator: Des , MAY FILHO.

i·
"I

Decisão: Por votação unânime. dar provimento 'ao

agravo, para anular, a. sentença,
.

por incompetência do

J'uíz�.:remetido.s os' autos à comarea de Urussanga. Custas

a fin�. ,

2) Agra.vo de Instrumento n. 4J�4 de Blumenau,
agrt.e$. Mina Koch e outl'o.s e agrda. 'a: Prefeitura Muni�

cú>al de Blumenau.·
. Itêlator: Des. M..AY FILHO.

:Det:isão: . Por votação unânime, não conhecer do

agravo, e, determinar 'a remessa dos autos à Egrégia
Segunua' C�mara

_

Civil. Custas a final.
Acórdão assinado na sessão.

3) :Agravo de. ·Petição. n. 2.741 de Chapecó, ·agrtes.
Honório Leoncl Zandavalli e sua mulher e agrdos. Assis
C. .Zandavalli e sua mulher.

Relator: Des. ALVES PEDROSA.
Decisão: Por vota�ão unânime, negar provimento

ao agravo. Custas pelos agrav-alltes,.
, .

�) Agravo de P�tição n.' 2.604, de
1.N . P . S" e agrdo, Lamartino.· qa �ilva.

.
� - -

..

Relator: Des, MAY FILHO.

Semana da A a
seu herái mitoÀógicCii � Ica1"o -.. que com asas de cêra
tentou alçar ,Vôo ao labirinto da, morte; O gênio da

Ren�cên�ia, 'Leonardo da Vinci vislumbrou a hélice como

instrumento capaz de alcançar o espaço, O imortal vísio
nário - Júlio Verne - escreveu "Cinco Dias em Balão".

Mas a vitória da conquista do espaço estava reservada
para 'um menino que nasceria no dia 20 de julho de 1873.
em Cabangu, no Estado de MIDas -Gerais. Filho de pais
ricos e progressistas, desde pequeno demonstrou mcll

nação pelas coisas da mecânica, pendores que cultivou,
na própria' fazenda de café de 'propriedade da família, ao •

manejar pesadas máquinas. Ainda novo conseguiu per
missão para viver em Paris e com apenas 18 anos, assistia,
na Cidade Luz,' as primeiras experiências com um motcr
a combustão interna.

,

Desde então seduzido pela mecânica" recebe as pri
meiras -Iições de aeronáutica com o grande Júlio Verne.

Nessa época continuava a luta e os' debates teóricos no

campo da experiência, 'entre os partidários do mais leve

e do mais pesado do que o ar, para a solução da dirigi
bilidade.

Depois de uma rápida visita ao Brasil, volta nova

mente a Paris, conseguindo que LACHAMBRE, construtor
de um famoso balão, o levasse em uma ascencão me

diante o pagamento de 250 francos.
Mais tarde, no seu próprio aerostato que chama de

"BRASIL" assombra os parisienses; depois, afrontando as

opiniões de técnicos abalisados, constroe seu balão n . 1,
.' adaptando um motor a gasolina. E modificando paulati
namente sua primitiva aeronave,' vai a cada' uma. dando

I '

um número: � - 2 � 3 - (f e 5 e élS$im, Ml' diant�1 no

entretanto, corno bom sUpC'1'St1c.i�, não havia O de n. 8,
por considerar seu número de .azar, No, ano da Expo
sição Internacional de Paris, Al�ino realizou algumas I

proezas, com seu balão n. 4, que lhe valeu um prêmio
de estímulo. .no valor de 4.000' francos. Beeebeu, tarn
bém, o famoso prêmio DEUTSCHE, oferecido ao primeiro
que em balão dirigível, subindo do Parque ' St Cloud
contornasse a Tôrre Eiffel e voltasse ao -ponto de partida
em 30 minutos. Esse feito correu o mundo e a emoção
nacional foi enorme, tendo .0 Congresso Brasileiro votado
um prêmio de 100 contos de réis para o herói do espaço.
Com as suas' experiências bem sucedidas conseguiu final
mente resolver o. problema do mais pesado que o ar, que
a séculos desafiava a imaginação humana.

_.,

ÀS 16 h e 45 min, do dia :23 de outubro de 1906,
um filho de província descortinava para o mundo o grande
mistério do espaço: foi um momento decisivo da História
da Humanidade!

Recebido festivamente no Brasil, logo começou a

preocupar-se com o uso feito pelos homens com seu

.

invento. Foi tamanha a sua ,preocupação que chegou em

1926, a dirigir um epêlo à Sociedade das Nações, 'no qual
êle declarava textualmente:' "Aqueles que, como eu,
foram pioneiros pensavam 'em criar novos' meios de
expansão pacífica, dos povos do que em lhes fornecer
novas armas",

Seu estado emocional não lhe permitia parar em

lugar algum, andava sempre percorrendo a Europa e

procurava rever o Brasil em ligeiras visitas. Numa delas:

lribunal de Justiça
Àcórdão assinado na sessão.
7) Apelação de Desquite fi. 3.610 de Lages, aptes , o

'dr. Juiz de Direito da 1� Vara Cível, "ex-offícío" e' Alda

Maria de Oliveira e.;'�dos. Fábio Ramos ,dê" Oliveira e

Alda Maria de Oliveh�'ii.

Relator: D€.'5.· ALVES: PEDHOSA.

Decisão: Por votação unânime, negar provimento
à apelação. Custas pela apelante,

14):Apelação Cível 11. 8':na de TiQlbó, apte , o dr.,)

Decisão: Por votação· unânime, dar provimento a Juiz de Direito, "ex-oíficio" e apdos. Zenilde K!itzke e

ambas as apelações, para anular o processo desde. a inicial, �: Waldemar Klitzke.
/

Inclusive. Custas na forma da lei.
. i�:),; Rk1ator: nes. ALVES PEDROSA.

Acórdão a�iM�6 na: sessão, i ;' i •
, ; :

I p.' 'j � Decisào: Por votação unânime, dar provimento à
8) Apelação 1 �Al 'Úesqulte ri. � 3', 626 de !fiílbrlanóPolis, ; apelação, para anular o processo' a partir do ctoopacho

apte. o dr. Juiz de Direito clà Vara de FamUia, Órfãos e 'i ue fl�. 8. Custas na' forma da le�.

s�ces�j)��� i"e��J;�íf�?!�f� �Vposf.I-�'�Jtodrig�eS dos Santos ''C·;;a·:15}'' Apelação Cível n. 7.989 'de Urwmanga, apte.
e Edl líóS'il dds';��tds. i' � t,:

'

o dr.' Juiz de. Dil'elto, "ex�offíclo" e apdos. :Pedro J'o.sé
Relator: De::; . .MAY FILHO. d;e Olivejl�a e sua mulher.
Decisão: Por votação' unânime, negar provimento <? �?l�or: .Des. .MAY FILHO,.

à ,:!pelaç'ão .. CustaIS na forma da lei.
,> D�ctJSiio: P01- ,votaçã<? unânime, não conl!ecer, do

Acórdão assinado na sessão. recurso por incabível na espécie" Cu.stas .ex.lege"
9) Apelação de Desquite n. 3.539 de lUo do Sul, ,Acórdão assinado na sessão.

aptc: o..dr. Juiz 'de D4'elto da 2� Vara, "ex-offício", e
' '" .,'���{

,

'. '

apdos. Wigola �tP,(�r ei 1��é�traut�,::a�P14t1' 16) Apelação Cível. n� 8.164 de Criciu.ma, aple. ,José
, Rela,tor: �Des�i ��p $�t��\. ',"?l: 1\ 11: li! l, ;;�;.•.-i��!we,l�tel e apdo. Eleotário Apolinário.

Deci!rSã.9:",�,_;"Por
1
votaçâo·. unâhirn�', \;!cotiVélétér () julga. ·;k·�i?;�:\ ';ftelator: Dcs. MAY !i'lLHO.

mento eÍn'ttiligência,. Custas a fiI;l.al. .

""-"

IDecisão: Por votação unânime, j4lgar prejudk"fldo .)

Acórdão' assinado na sessão. agravo no auto do process.o e negar provimento à apela-
10) Apelação de Desquite n. 3.558 de São 'Bento do ção. Custas pelo lapelante.

Orleães, . agrte. Sul� :a.pt�: o dr. Juiz de nireito, "��;o{)ffício" '�' ciPdos.,. Acórdã<;> assinado na, s�ssão.,

;o' Adol� \;il:ecltert(,e� Caoilàa-..({rerul B<icK6;ft,i:', ,\,; d;"��} -' .'�I' ,17)" Apel.ação.-Cív.e� _
n. 8�165 de Jolnv ille, apte.- 'f":'!\" '��iÍ ""1., .... &l :t1 j .;t� l..'" • � {1 �� 0:)... r.;:j.':::�" � T-::?";, 'i� ,� t"'7 ....�. J.. ?! • �,r"\ .'.

.,.: �I ;, �> _: :, (: 'ml��:t;,�� D�s.\f IV� �EllJ1.•á. r i b..'{ 1r; i"{ $: r::,' i�� "�;� fl'r4\ldq{ �(jbp.�ri �� a�'do�<,;AdiIn� Pereir·a� :
, .,:-, '-I· ,0-' "I·/Ii i, f ��'�

� Jt:.:,�" � ,\
"

�, i(' .. , ;r,!_,:", &_", '5_,_,� f�l':m, "i:'\ , ,"" ,: .

, lIlt"t' r". ',' ,

Decisão: Por votação unânime, dar proviniiilth� em��l �,�(�'I � t,; edi*?=1 P�' vot#}C�; l'&n��a, � �f\i�&,à,", pr���í11\�'J �\'� � ,i ��,elftq�;, PN 'Í ���� 1�ILIiq . � '\ : � t �
•

• 1.;- ,., II (., .... � .t I � I T ,." :t � -t J)/""t)! ". f' l ;( 1"'.,;. � ) .
1 f. � �;\ J � t � .� h 1_':" I 1 ?"Ti' J. �.' 1_ lo \,� i hl s. _j �

, r .

parte ao agravo ..Custas ex-Iege.
' 'r '1/' \"/ a ; ap:ela�ãp;. �Cus'.l!a� P��S:��PfI�d� .'J f � � f t"

L, ·1 J : �';: � ; ! � j : ��Ojls�Ü": � f:�t ���Qãq •

u, aI1fn�, 1 ,lUa!' �provimellto à
Acórdão assinado na sessão. ' Acórdão assinado na se§são. I,; ,t

" '. I,
. j \ apelàçaó,. "Custas na forma da leI.

.

5) Agravo de Petição n. 2.728 de Concórdia; agrte. 11) Apelação de Desquite ri. 3.623 de Canoinhas, Acórdão assinado na sessão.
Laurindo Jacovacs e agrda. Rosa Morais Jacovacs� por apte. o dr. Juiz �e Direito, "ex-offício" e apdos_ Elia 18) Apelação Cível n. 7.771 de Camboriu, aptes.
,si e seus filhos menores, Fernandes Correia e Ceci Noem1a Maria Correia. José Silvério da Silva e sua mulher e apdos. Alfredo

.R�lator: .Des. IVO SELL_ Relator: Des. IVO SELL.. Cherem e sua mulher.
, Decisão: Por votação unânime, não conhecer do Decisão: Por votação unânime, converter o julga- Relator: DeS. IVO\ SELL.

recurso por incabível na espéoie. Custas pelo agravante. mento em diligência. Custas a final. Decisã'o: Por votaçao unânime, não conhecer da
Acórdão assinado na sessão. Acórdão assinado na, sessão. aJ;>elação, e determinar a remessa dos autos ao Egrégio
6) Apelação de Desquite n. 3.529 de Urussanga, apte. 12) Apelação Cível n. 7.840 de Joaçaba, apte. Coleta Tribunal Federal, de Recursos. Custas ex-Iege.

O dr . .ruiz de Direito., "ex-offício" e apdos. José Norb�rto Teodora do Nascimento .. e apda. Comércio e Indústria Acórdão assinado na sessão.
de Morais e Maria de Lourdes Souza Morais. Saulle PagnoncelU S. A. 19) Apelação Cível n. 7.886 de Blumenau, Iél'ptes.

Relator: Des� ALVES PEDROSA. Relator: Des. ALVES PEDROSA. Bruno Henrique Gerd Flach e sua mulher e apdo. ltnio
Dedsão: Por votação unânime, negar pl�O\rjmento Decisão: Por votaçãQ unânime, negar provimento Rebelo.

à apelação. Custas pelos apelados. à apelação. Custas pela apelante. Relator: Des. IVO SELL.

I

.
'

13) Apelação Cível n, 8.mU de Itajaí, apte , Com

panhia Fábrioa de Papel Itaiaí Ltda, e apda. Müller &
Filhos.

Relator: Des. ALYES PEDltOSA•.

a :3 de dezembro de lJl28, �bava.J.he re;ervada uma dolo.·
rosa tragédia; forte. demais ': para a sua :e.sgotada sensíbí
Iidade: o pavoroso desastre do avíão da Konder, quando

_
uma turma de amigos brasileiros pretendíã" '§õbrevoar o

navio "Capitão Arcona", 00 qual vinha Santos 'Dumont,
para jogar-lhes flôres e uma mensagem, uma manobra
infeliz do pilôto e o avião desapareceu no mar.

Em 1931, é eleito membro da Academia Brasileira de
Letras, na vaga de Graça Aranha, cadeira n. 38, que não
chegou Ia ocupar em virtude de sua modéstia, no dizer
de Henrique Dumont, seu sobrinho.

Não resistindo aos abalos nervosos, Alberto Santos
Dumont,' ludibriando a vigilância de seus familiares, põe
fim à existência em' Guarujá (Santos), em 23 de julho
de 1932. No dia seguinte, seu corpo chegava ,a Estação
Central do Brasil, no Rio de Janeiro, poucos amigos o

aguardavam. Ironia do destino. Está sepultado no Cerni.
tério São João Batista, junto aos seus pais. Seu coração
é conservado embalsamado, pela Fôrça Aérea Brasíleíra,
no interior de um escrínio de ouro, em forma de esfera
constelada. Albertino foi orgulhoso da sua pátria, e' êle
viveu de tal maneira que a pátria se orgulha dêle.

,

GLÓRIA AO GÊNIO BRASILEIRO que deu asas .ao

homem, fazendo-o despregar-se do solo e alcançar o

infinito, ampliando-lhe a visão, o mais alto dos sentidos.
O caminho do homem é para as alturas.' E por isso todos
os deuses são colocados nas alturas, e o Deus Supremo
está no céu, adquirindo a omnisciência e pela grandeza
da visão que tudo vê __:. adquiri a omnipresença, Porque
,é das, alturas que ,a humanidade espera que um dia desça
sôbre a terra a bendita tranquilidade da Pazt •..

Decisão: Por votação unânime, dar provimento i
apelação, .para julgar' o"autor carecedor da ação, conde
nando ainda em honorãfios de advogado na base de 20%
sôbre 'O valor dado' à causa. Custas pelo apelado,

20) Apelação Cível n, ,8,132 de Florianópolis, apte.
o dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda
Pública e Acidentes do Trabalho, "ex-offíeio" e apdos ,

'Haroldo Vaz e outros.'
Relator: Des . IVO SELL'�
Decisão: Por votação' unânime, dar provimento em

parte ao recurso, para' excluir da conden.ação o pedido
do litisconsofte ,Jacob Krau.". Cüstas ex-Iege.

Acórdão a.ssinado na sestlão.

xxxxx
" .

...

A Segunda Câmara Civil do Tribunal de JUstiça do
,

Estado ,de Santa' Catarina, em 'sessão ordinária d� sexta
feira, . dia 15 de outubro, julgou os seguintes processos:

. 1) Aglavo de Petição 11. 2.456 de Lages, agrtes.
Hipólito Donato Joaquim e Angélica Donato de Oliveira
e agrdo. COESA - Comercial Exp�rtadora S. A.

Relator: Des� TtIEREZA TANG.
Decisão: ror votação unâilime, dar pro\rimento em

parte ao, recurso, para excluir da condenação as custas
e honorarios.' Custas na forma da lei.

2) Agravo 'de Petição n: 2.707 de Criciuma, agrte.
o LN.P,S. e agrdo. Fausto Adolfo Nazário.

Relator: Des� THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, cO.uhecer do r�ur.5»

e dar-lhe provimento em parte para reduzir o�/ honorári�
à 10%, mantida no mais a sentença. Custas na fonua
da lei,

,3) Apelação de Desquite n. 3.527 de ltaiópo1is, apte.
o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdos. Donato Santos
Lima e LuÍZla Carpes de Lima.

Relator: Des� THEREZA TANG .

Decisão: Por votação ull':tnime, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento nos têrmos do pareCer da douta
Procuradoria Geral do Estado. Custas na forma' da, lei.

4) Apelação de Desquite! n. 3.618 de Joinville, apte.
o dr. Juiz de Direito da H Var,a, "ex-offício" e apdos.
Ricardo Sylvio de Carvalho Koenig e Enenda Raquel de
S, Thiago Koenig.

Relator: Des� THEREZA 'l'ANG.
Decisão: Por votaçjío unânime, converter o julga.

mento em diligência.' Custas ii final.

GRANDESVENDAS DE PRIMAVERA NO HOEPCKE

..Renovaçâo de estoque no
000'

'

magazine HOEPCKE

Eletro ,�dÚlnesticos utilidades para o, lar, brinquedos e toda uma
,

.

lnfi:niôade d,e artigos ago'.ta. absQJutamente ao alcance de todos.'

"
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RA V" LEVA UMA GARRAFA TÉRM.ICA INTE'RÀMENTE DE GRAÇA

, '

MAGAZIN·E Rua Felipe Schr1wJt:

,Cr$ 100,00 DE COM
"

)

"
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CINE IA

SÃO JOSÉ

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

15 - - 1 B ',15 - 2] 45
-, ,

Trft'dy Maunsta l hristtne

f:i\" ri i.llln.

CAN ,�ÃO DO SOL DA JvIETA

N01Tll:

Censura. 5 unos

I,
RITl

-----�------------

1 i 19)45'__
, 2" Ar;

'.James Stewart

'GHEYENNE'

'Censura ,1F: anos
,

'

Henry Fonrla

�-::--,_
•..,.....,.--------_.

,CORAL'

. ,

1.5, -, 20 - 22

Hywel Bennett - Leigh Tnylor
, .

,A . CIR.ANDlt� DO AMOR
, IMPERFEITO

'Censura 18 anos

ROXY

14 - 20

(Programa Duplo)
Marlon Brando

QUEIMADA
JOIUl Forsythe - Jean 'Simmons

TEMPO PARA AMAR .. ,

TEMPO PARA ESQUECER

Censura 18 anos

JALISCO

17 - 20

Jean Paul Belmondo

Catherine Deneuve'
,I

A SEREIA DO MISSISSIPI

CenRnra. 18 anos

GLóRIA

Jéce Valadão - Rossanu Ghessf-t

MEMORV_S DE UM GraOL

Censura 18 nnos

RAJÁ

20 horas

A vida de Pelé

O REI PELE

Clmsllra f anos

SÃO lUI!

, I

20 horas

Eggidio Eccio Nadyr Fernandes

·BALADA DOS INFJT{;IS

(;ensura 18 anos

TELEVISÃO

TV CULTURA CANAL 6

15,00 Tele Educação
15,40 Cine Junior

17,15 Elas e Eles

18,20 Nossa Filha Gabl1iela

19,00 Bola em Jogo

19,10 Noticiário

19.20 A Fábrica

20,05 Hospital

20)40 Cimarron

22,10 Tele Jornal

22,3Q Viagem ao Fundo do Mar

23,30 Judd

TV COLIGADAS - CANAL 3

15,30 Desenhos

15,40 Mulheres em Vanguarda

16,40 Seriados de Aventuras

16,30 Shena Rainha das Selvas

17,00 Principe Dinossauro

17.30 O Zorro

18,00 Agente 86

18,30 Meu Pedacinho de Chão

19 05 Minha Doce Namol'arla

19,40 Noticiário

19,45 Noticiário

20,10 O Homem que Deve Morrer

20;f)0 Alô Brasil, Aquele Abraço

22,00 Nd�iciário
22 15 O Cafona

22,55 Os GuerrilheIros

2855 Jornada nas Estrelas
)

aa;a;w wwmr_"�i wwwa

Hétio Roc�rigues� o pintor'

Para um chá em sua nova residên

da, a sra. Gilda Hainecke recebeu

na última semana, um grupo de 'se
nhoras da nossa sociedade. O assun

to foi a Mini-Feira, que será inau

gurada na sexta feira próxima.

Hélio

o jovem pintor carioca Hélio Ro

drigues, que está expondo seus tr:i

balhos NO 29 andar do Clube Doze

de Agôsto, continu-a recebendo. elo ..

gios favoráveis a seu trabalhos.

Brasão

Cláudio F. Valente visitou a bOLl"

tique Brasão, onde os artigos pa1'3

cava�heiros pão 'importados"r e já
adquiriu a nova linha Pancaldi.

Casamento

A bonita. Jussara Dias e Paulo,

Eberhard recebem a benção do casa·

menta dia 11, às 19 horas; na Igre

ja de São Francisco. No Clube Náu

tico Veleiros da Ilha OS convidados

de Jussara e Paulo serão .recepciu
nados com um jantar.

General Aracken de Oliveira" Pre

sidente Nacional do Petróleo estê-
,

,

ve sexta-feira em nossa cidade, e foi

recebido pelo deputado Aldo Perei-

1",a de Andrade, Presidente em e,,'e1'

cício da Assembléia Legislativa ,do

Esta�lo. O ilustre visitante, às 20

ho1':1s, fêz palestra no p�enário d:l

Assembléia, onde compareceram

dr.stacadas autoridades de nosso

Estado. Às 22 h01':Js, o genenl Anr

('lce1t foi hom('n�lgNl(�O com, 11m j-m-
1':11' no restaunmte M::Illolo's.

Gente, jornal semanario que está
circulando na, cidade, tem crônica

que Iala de gcute, escrita por Nival

do Mattos,

. A bonita .Anna IDímattos .e .o aca

.dêmico de medicina, Luiz Napoli es

tão ele casamento marcado para o.

mês de maio de 72.

Regresso
Já .cstá .de regresso de sua via-

, gem . ao Rio a muito simpática se

nhora Zulnfa Faria. A senhor,a Fa

rÜl anda às voltas, .. pre.ocupada com

.sua bar\l:aca port11guês'a na. Mini

Feira.

Banco .

Assumiu o cargo de diretor regio
, nal do -Bauco Nacional do Comércio,

o dr. Altino D. Sudrez.

Inauguração
O internacional escultor Caribé

inaugura quinta-feira a exposição de

seus valiosos painéis, no s.alão no

bre elo Palácio do ·Poder Legislativo.
A promoção é uma homenagem do

,Banco da Bahia ,à Prtmeira Dama

elo Estado, senho:ra Deyse 'Werner

S311e,s, pela Mini-Feira, que será uma

organização beneficente.

Country Club

N(�s informou o Pr�sident!e do

Santacatarilla Country Olub, sel1hot'
Carlos Alberto Le,nzi, que o CouMry
reabre com noite de ·gala no próxi·
mo di.a 13. A noite de elepância terá

nos (]chuL::mtes Miriam Moellmann

Consoni, Mari,n Aparecida Matt.o.'S.
I (;[11'm('11 Lú.l!'fa Cotrin, F:liane Bm:

h. id, Maria Carlota Carvalho e Lu-

eiana Moel1mann Santaolla.
. ,

Aniversádo

',Estêve; de aniversário na última
semana '0 advogado Michel Curl.

Dia, do Médico

O Dia do M '·{UCO, êsto ano Ieste

jado em nossa cidade. teve grandes
mnnifflsta('õrs ,da classe: Jogos do

Ahrl��\l de Menores, C'hrí com rlesf'i

íf' de modas dn hOl1Hql1e'" Loji
nha" no Oscar Pnhtc RotAI, jantar
no Clube D07.f' de '.:_..ô.sl o e um almô ..

,

ço 11a Escola de Aprendizes de Ma-

rinheiro.

'Pt"Jo Velho Mundo

O simpático casal Charles Moritz

e' sua filha Nelitinha circularam pe

lo velho mundo, mais lima vez. O
. ' ) '. ,

senhor Moritz já está de represso

ao Brasil, e sua elegante espôsa c a

filha ainda estão em Paris, devendo

.chegar ao Rio nos' últimos dias di)

mês..

f. Desfile de Alice Moda.s... • " •.

Foi � de
. pleno êxito a promoção

çla Associação Turma. Odontolandos
1972, realizada sábado no Clube do

.
,

Penhasco, com desfile de modas da

boutique Alice Modas.. Os comentá
Fios são' os melhores, sôbre os mo

dêl�s e� muito espeeíalmcnte, as

manequins.

Pensam�nto do Dia:

No amor, compreensão é amor.

Miriam Moelmann Consoni vai ao

Baile' I'nternacional no Cop'abacana

Palace, no próximo dia 6

-

LOTEAME�TO CA�ÁS
A CHAVE DOS BOMS NlGáCIOS
Financiado em· 24 meses s'ém juros
Terra é terra �uem comprar. Dão ,erra

! j

I
;
t

I
"

i

PREDIBEIS- IMOBILIÁRIA LTDA. jl.,
I Rua dos Ilhéus, 8.'� sala 92 1

I
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USlca ar
AUGUSTO BUECHELER

Vr· j( uma nova mania .

'1'0,<10 mundo que assiste televisão deve' saber qur p, ;s1e' uma coisa chamaria

V'I', que é 11m verdadeiro mil�, re dentro cl� outrn mÜfl,1re - .m tRSf' - que
é a televisão.

O víd'eo-tape permite que as emissoras de televisão registrem para sempre

programas que acab;ram ele ser levados ao vivo; permite, ainda, que se façam

outros, na base da montagem, isto é, selecionando e ordenando, em laboratório.

as.melhores cenas, das muitas que 'for'am 'tomadas no eJ;;tlldio ou na rua. O VT

�Rtá tão intimamente ligado à TV, que' nté ns .�ikla!'1 dos ,(10'is' têm as mesmas

1etr:lR - Se hem ql1� ern riôsi(ões' <1iffrrnt.�.-;: "

Quantas Vf2f'S VOC(l, vendo :llf�mna coisa íntoressante no vídeo do seu

receptor de TV, deve ter imagínado: "Ah! se fnhrirrlsfiem aparelhos de V"T,

menores, para uso dornésttco, monos enrnplicnrlos dr serem manejados",

-.-.-.-.-.-.-.---<
\

Qu�:mto a. isso, vOC'P {}Dele deixar fi irnarünacão nf' larío, POiR 'os tais apare

thos j'á estãç; �('1lr1o f,Rhr'icaclof1 em i'ÍÉ'rlP; Por sinal', isto já uno é mais. novidade:

Acontece. entretanto que :IS rovlstns mostram :1 novidade, mas não dão uma
"

.

explicação. simples e obietíva sôhrr o assunto, Vocês têm uma. em seguida"

que o departamento de pesquisa. desta coluna. loca] iznu na revista paranaense

"TV Programns". Está lá, no ri. 5::14:'
_ A' Philins lançará em breve no mercado, um aparelhinho de tamanho

e f'orma ,de' um' gravador comum de som, só que com uma pequena dife

rença: é um gravador de ,víeleo-ta'()c que sensibiliza uma fita magnética e

esta retém som e imagem em branco e preto ou colorida. que pode ser

reprodl1zida nos télevísorcs 'comuns.' E você' terá a' chance de "ligar o

vídéo�assecte ao seu televisor, gravar o seu programa preferido e vet

quantas ·Vf.z(:s quiser".
-.-'.-.-,-.-'-'-

Agorà sim: imagine·.
No início do segundo tópico, você havia deixado a imaginação de lado.

Retome-a, agora, e .. faça uma relação de tudo aquilo que você-Já poderia ter

gravado, S�' tivesse .0 aparelho. Lembre-se dos musicais, elos filmes. dos jogos,

dos passeios lunares e tantas outras coisas que você poderia .t�r, agora, em

sua casa. e ver quantas vêzes quizesse . Só o show do .Santana p.o 6-(,l FICj jil

dá pra deixar qualquer um recalcado.
'

O aparelhe já existe no Brasil, importado _ Custa alguns milhões, mas não

demora a ser fabricado aqui e, é claro, vai custar muito. menos.

H
,

ruscop
OMAR CARDOSO

TERÇA-FEIRA - 19 DE OUTUBRO

..(RIES _ Aries - prepare-se para assumir uma responsabilidade importante,

ainda que tenha de adotar novos métoçios de trabalho e encarar as

coisas de um lBodo diferente. Portanto, não perca as oportuni.dades

que tiver neste sentido. Excelente para o amor.

.
TOURO - Touro - dia muito indicado para ganhar dinheiro, tanto- hoje como

na próxima sext'a-feira. Não perca de vista seus objetivos primordiais,

entre os quais se destaca a süa libertação financeira. Se 3..-; condições

forem favoráveis, faça investimentos. /

/

G:E;MEOS - G-êmeós - dificilmente você deixará de viajar nesta semana, li

fim do tratar de problemas' criados por pessoas amiga,s, algu.m irmão

ou o próprio cônjuge. Mas a vida' é assim mesmo; não se preocupe
"

\

('om i.�,so. 'Nótícias agI"adávéis ..Romance propício.

CANcen - Câncer - dia favorabilíssimo' em quase todos os aspectos, espe·

cialmente para investimentos financeiros, os assuntos amorosos e as

coisa.� que se rplacionnm ('om esportes de um modo geral. Tudo "'que

st? reff'rir, ele ,al�{nm moelo, a dinheiro. prinr,ipalmente-, tetá a mer�or

solnçfio.

1,EAO - Leão - deixC' ele lado os negoclOs arriscados, impensadOS OU preci

pitados e terá um dia razoavelmente bom. As viagens que tiver de

fazer serão bem sucedielâs, o mesmo acontecendo com 'relação aos

assuntos familiares. Faç,a' o possível para evitar os esportes violentos.

VIRGEM - Virgem - s.endo nativo' dêste signo, pode eontar com um dia

excçpclOnalmente propício, porque a inflúência do dia muito' o favo

recerá, a menos que tenha nas'cido por volta: do dia '12 de setembro.

Excelente aspecto para a vida sentimental e amorosa.

LffiRA - Libr.n - dÍa em que se encontrará um' pouco nervoso, pela manhã,
sendó muito importante evitar qua1qu:er discussão. Essa mesma pre

disposição-, no entanto, poderá ser benéfica por outro .lado, po�ue O

estimulará a tomar uma ,atitude maís ousada, que virá', beneficiá-lo.

ESCORPIÃO _;_ Escorpião. - você, especialmente, estará sob uma benéfica

influênda astral nesta terça-feira, pois é o dia em que seu planeta
tutelar exerce o seu magnetismo mais vibrante sôbre todos os escor

pinianc,.�. Bom dia mesmo, mas não esqueça de cuidar da saúde.

I
.'

SAGITAIUO - Sagitário - como nativo dêste signo ígne.o, as -influências dêst-e

dia serão totalmente neutras para você. Mas, com otimismo. e -entu· "

s�asmo, você mudará a face das coisas, tornando-as ·propícias. Não

gaste dinheiro a esmo, faça 'economia para ob\er um futuro melhor.,

CAPRICóRNIO - Capricórnio - o dia de hoje estará mais propício às em

prpsas arriscadas, pois poderá sair-se 'bem nas aplicações de capital,

pois Marte e Plutão o estimularão a tomar algumas atitudes que virão

quebrar o ritmo da rotina em sua vida. Aja ,com firmeza.
"I

AQUÁRIO - 'Aquário - sendo nativo d�ste signo aéreo, princi"{>almente do

tercei:ro decanato, irá viver um dia totalmente feliz hoje. Mas se não

for do te�ceiro decanato, faça um pequeno esfôrço e ta.mbém 'terá um

dia s'ati�fatÓrio. Não deixe para depois o que puder fazer agora.

PEIXES - Peixes - Mar'te e Plutão o ajudarão a tomar decisões nesta terça

feira'. Como nS nativos do seu signo tende a ser ma;is aptos às em

presas já estabelecidas que para a tomada de iniciativas, procure'
confiar mais em si mesmo, tornando-se independente das opiniões
'alheias.

.
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, • Móveis Confôrto'não liquida, nossos preços são baixos

mesmo. Copa FórmicI, Dle�a elástica com balcão cristaleira
com 6 cadeiras Cr$'450,00.

Trio estolado Colo�· I, m espuma e curvin Cr$ 295,00.
Em Móve'is C'onfôtla você compra mais COl11 menos

dinheiro, consulte' nosso crediário.

Deodora, 23 e Confarla no Canlo.,

I
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RESTAURANTE . II
OSCAR PALACE HGTEI. I

í
6". anda'r I

•

r

Díaríamente .re�e�ção li la curte
. . III Aos. sábados. ,:"":"" a .tradicíanal e famola felJosda 1 l

III Aos ,domingQl,,:-:-,. almõço .íestívo � huffet variado
II'

:
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1
. CLUBE. ·DO. PENHASCQ

Um' ótimo' am1>i�nte' onde você poderá bzer sua!

Irefeicõe?, a pr�ço.! acesslveis.

jl.; l ":�H:.�.:e:�_e=-.s.._chm_ld� 3

....9_. . -_liFlorianópoU&\
\

.._--� ...----.�
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PROFISSIONAIS LIBERAIS
�_.

t' '7

;. 1
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PROFESSOR JOSÉ ZABELLAl,ADVOGADO

I'

I

D,TEIS
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SWE"SOH . PAL,ACE HOTEL .' .

. ApRrtamentJ com
.

telefone e ràdio - suites com

telefone, televisão e gelad Ira
. Fstàcionarnentc para 50 veícuJo�

COM AQU:ELlTI�' CAF1J1 IV1A'l'INAL
Rua. Sant.os Saraiva, 40? ._ FODeA 6:1�5 e 6685

I ��derê�o t,elegráfico P�ENSON :.-: .

Florianópoli.�. I.I�.-.- Pleç���=�.&'::':_'"""�,:�'"
. � .. """ , ... lo".�.�.... , _ , o. o •

J:.

I
'

Seu lar Jpra d. lar

O maís central da r;ap�81 do"Estado

Sala de leitura ..:.... toàos � quarto! com telefone
•

•

<

I.

. ,

Rua Felipe S.chmipt. 9 Florian6poli�' ,

�;'�i���������.���"'.�"'�i�JI

.
. ...�.... ,

-

OSCAR P�LACE HO�EL-1
.1

. . . I
Sente-se honrado em hospedá-lo I.

Apartamentos --� suites - pátio para estacionamento I
..

. . . . . t
: .

. -:- bar musical ,
.

'I'elefones 3286 _'
,

3638 - rede interna
Florianópolis - Ilha de Santa Catarína

,

_. --...-;......0.,.

i'
... _.

I \

t: I

DRIO 1I0TEL I
· i À . tradil)ão da ·bos�d.gem florlanopolltlllll li

.).

,I
.... , . Rua. Conselheiro Mafra, 2�. _ Fone 2968 II
. ,+---=:-��-- ..

-.�-..�-=.��..-.�--_--.�_-�:�__=�' íãi��1
--�-----·_------- .._-----'--·-- ..

·-1,_. �.. -. -, -- - - _.._ . . . .- ... -. ,---_ .. - _--

l,

..

,

,

. CA.ClnUE HOTEL I

,de Candido Zap'elini Sobrinha .

Rua Felipe Schm.�dt, 53 � Fone 3449,
\.

.

r··-.

\
.

:Estreito Florianópolis

ROVO ROTE,L'

llua CeI. Pedro· Demoro. 1548 - Fone 6352

f _

'.:',;'" f ,�,
.

.
t .',.

MAJESTI'C HOTEL,

Rua Trajano,. oi - Fone 2276

No centro, comercial da cidade

I"

\

i
.

e Restaurantes

BAR E RESTAURANíE
IA Jj)iretori� \:dC! .CLUBE· DO PENHAS�O ama,

que o BAR' e
.
o RESTAURANTE estão, permanente-I �

mente, J, dísposíção. do� . 'associados, sendo permitida ".
'1 freqil.ê�cia d� turi�.�a�". :'.

'.

I.

Ploziauôpoíís,. março/7I. j

. '."
" .

A nffiETORIA !
._

-

..JI,·

• , ••••• " , ••

f
•

•

Iri I. t -

.. '

Churra�caria e Restaurante
'BLUMENAU
Serviços A La Carte

Com' abrigos para, veículos

r R.. Antonieta de' Barro�, 101 - Estrea� - Fone 6429

C FI,o.rian6póUs - San.ta Catarina

ffi�'�a����������=�.�..�>��
\ ,. AAUOIUS '

I
. . .- �a' Lagoa da Coneeição

..... , .. Ambient" selecionado

, .. Restaurant.· .' Lanchonete

I

t
-i�,·��ír����Mi2�!"�7�e��,... ��.?*�"__ ..

�'.....��-�._.. �.. - .�... ��•..-�....._�.'-'�.'�_
..�."�'0.�.::."�---.'�._�._�,l.aJI�r I' ..' .. MEU' CANTINHO

II Mein· Ecbchen .

- L�nches Bar _' ,Whyskyria
D ambiente- ideal· pa;ra você passar horas agra�

dáveis saboreando ·IJ·m ,legítimo· ,-Scotch •.,··

poss·mFràiírlãa�� -.uiit';'feSéfiradô:":êspéêl�l par3 SUtIS

',horas de, lD-zer, . acompanhado de um bom Whyiski. I
lI.Jiíií_�._.����.�!i'7.�t�.�.��.�.. "�"-"���_t..�.• _�....�_-'�tiííil.,,�_.. iãí_iiiiIãiR_iiiiii'iiiiiiiiiiii_�__ ..1 '

-..,
.-

,

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

. '" .....

LANCHORET,E·
'

B:EYBUTE' LTDA.

RIJa 15 de Novembro, 600-49 andar - sala 403
Telefone 22-0079 C.P.F: 005281969

Blumenau - S.C.
í

,

'I
1- --:t _

'.

-DI.• EUGÊNIO DUII VIEIRA

.. -_-- _._ .. __ ..

'I I
I

Secretãr10 da Fazenda do E!Jtado (19.62-1964� , i
Inspetor F�cal de Re;ndas Internai (i965;J.9ô6)· t I

Membro das Comissões de Economia e Fina.nçds
da Câmara Federal (1966-'1968).

'
'

I
II IADVOGADO E ECONC'MISTA
. ,

: I

(Registro! OAB-SC 1.261. CREP - 7&. REGIAO, i

012.6; CRC 0739. CPF - 006e45709) .' ! I
Escritório de Advocacjt�"'Esp�cializada em DI· t

,

1REITO TRmUTARtO: l. Renda, IPI, ICM, RECLA- : )
MAÇOES - DEFESAS· --- RECURSOS. i )

FUSOES. TRANSF'ORMAÇOES E DIVISOES DE

li. EMPRESAS. . '.

Rua Do! Ilhé'W!, 8 - Ecillicio Aplub -' 89, co.nj, 8� :.
I Fone: 47.-3� - Florianõpolil - se .

í

---+ �-------- � . :

1jt-�.����T�3-==�.�=� _
_ . a.. _._'_ "''''''",,","'--

_

). P OFESSOR BERRIQUE .1

I STODIECK
·ADVOGADO

Rml Frei Caneca, 12 (entrada pela Allan Kardec)
'felefone 2062 � Florianópolis

. C.P.F.: 002627499

� 1I0Tt.=ZL

ROVA�\'
AUA JOÃO PtNTO - .f,:ONES: 3951 • .2 - 3 R. I.

,

fOL.OFÚAN,ÓPOLI:; • SANl'A CATARINA � BRASil.. 4

APARTAMENTOS SUITES

lBAR. JAROIM ,Df: INIJERNO • SALAo. DE,RECEPÇÕES I

.

N o -.__..__����'��·������ ��..��IULUONE • RÁ010·· lfUVISÃO . (3ELAD�IRA. AR CONDICIO AD· .. __: ...__5... L __ ....·�7.JL�:-- .". n
...

�dtJWMUÚÓ c'lMTRJ\L • lAVANOERIf' •. ESClllTOltlO PARA HOSPEDES --",-'.
...

. ....._.

Uma sala d.e�,tjnad8 à fim comerclai� sito à Rua' Prof. '

: A'DVOGADOS
·Antonieta de Barros no Sub D'istrito do' Estreito. ,

Um d�pósito com área para estacionamento sito à Nôvo en'der'ç.,:
Ru� Aracy Vaz Callado, eSQ.uina com. CeI. Pedro 'Demoro Os ·Dr!;. Evilasio Caon· e' Roberto Sampaio comu-

no Estreito. '�icam áos s-eus clientes 'e amigos que tran�feriram seu

·

..

De'::::·ll���:�o��;o��:a�o '�:tr�i��� Cei. Pedro

I ..=!��rl�:;�e�oR� .:: �?�:5,D::��n:on���t:��
1

.

�

Tratar à Rua CeI. Pedl'o Demoro, n. 1.54.8 - Estreito. ') onde �enn�ecem l �p��ao.; 1
·

� Florianópolis - Fàne 6352.. L..:_�ar·- 'T:h!itt& 't·; ª#trb , .� !:t!I;, y}s8l

ALUGA-SE
•

,
.

1

O•. ftORllftTO CZlftNAY
C:ilURGIA().DINTISTA

llilPllll'tt e transplante .de centes - Jl�mt1,.·Ur.l, OI*-
1'.t6rl1 pelo sistema de alta rotação - '1'ratlol,rtle"·to indolor
- Prótese f'xa e, móvel. Consultório: Eti. Julieta, 2'
andar - !sla 203 - Rua Jerônimo Coelho, 235 - :ta.;,
r·ârío t19S 1� is 19 hora.,

DRo ANTÔNIO SAMTAELLl
Prufauut d.· PSiquiatria d.· Faculdade de M'�dlctntl .....

Problemátíea Pslquisa Neurose.

DOENÇAS MENTAIS
Consultõríor ;Edifício A..,sociaçâo Catarínense de Me

dicina. Sala 13 � Fone 22� - Rue Jerônimo C"elho. 3M
- Florian6pol1.s .--

Irtt

Dr�·ALDO ÁVILA. DA LUZ
"

,ADVOGADO

� ' -= • T______

Dr� CiFles·. 'Alherl� 'Bàrbosa Pinto.
mM - ·t583..sC - CPF 00264209

Ex-E8tagfJlrlo Maternidadp ��olll LaranjelrR!
Clfri�(�a· dp., senhoras -. Pr.e-Natali � Preparação - l'�lco

Profilática: Para. Maternidade - Citologia
Consultas das '16 às '0 horas - Diâríat-iente, .

C9!1I'lulU,rí6 -:- Ed. AP;LUJl - sala 76 - 70 tm('fal'.

---_._�..,..._-------- :_-----

. DR� :EDMO BARBO'SI SANTOS
\ .

· , , ..... , .

·Clru·.....ó· Dentista
"'''''"0: .•. 2it� • 'a. f.lr., das t4'A. " hora..
RUI ·b.odorO� '18 ;.._' Edi',rdo Soraia' - Sala' 13

·

," ATEN'DE'PÁTRONAt DO fNPS

DR. ' SEBASTIÃO'MA'BrINS '. DE
. � . , . .., . " , ." "

MO.UBA

Cirurgião Deldisla

Pr6t�S. Alta ROtaçlo - Ti-atamento Indolor, Aten�'
p�18 manhã, da! 8 la ·11 }lI. e l tarde das 1() à!J 18,30 hl.,
Exclu8ivamente �01D borá marcada.' Edifício A.PLUB -'Oi

eàla 53 - 59 �cbtr .-- tel. 467L �.
.

.

'i. .

I r=-OSMuBDO WiRDE�I.EY=�A=�� 1
. IÕBREGA II

(CPF - 001844209) \
Puecer('!! e COlll!ulta� Jurldic�s

· c� A. SIL'ElIA LEMZI
(CPF'- 001948329)

AdvOcacIa de Ia. e· 2a. 1n8tlncia - JUltiça do Trabalbo
,

.

AtendimentO ao Interior

.

I:
Escritório; Praca XV de :N'ovem.br.o,. 21 - E!onJ. 802 J
Telefone 2511 I

I Florh,nópolll • I
::;1:nli,_

v'
, �

r,'
I Cm.'

.. _ .. __...__"'t!I__......!...I!, ,_.... -�'
" . � ......

'

ri 1"- ... _ ..... _ .. :_�--=- _<o
t -�. "'r' .---••__

.. __ � •• � -- ...

:-
.

J
"A VOZ DA PROFECIA"

OUÇ'A EST· �OZ UUE ORIERTA
E DÁ CERTEZA '.

RÁDIO· S·ANTA C.ATllRIHA, aos

sábados, às 19:30 horas

Cupom de. I�sc,rlção

Peço-Ih�s tnscrevér�me, sem Qualquer compro

m1s!o de mjnha parte, no curso gratuito de - 20 lições.
Nome •. �� ...............•••••..•••••• -.- - •••••••••

\ .• , I"
•

NR,11.8 •••••• _, •••• ,. �.•••• _.. • • • • • • • • • • • .• • •• - •••

Cid.a:,de . ��.. . . . . .' f. • • • • • • •• Estado • _ .•• " ••••

,
.

Recorte êste cupom e. envie-o à. Voz da Profecia,
C· P t 1 118.Q..ZC-OO,· 20.000 Rio de Jane}rotn'!:!l

:
os �

- GB.

I

L�

t� .,' E
."

.
I. �-�\

-

ci-�

I Drs. WALDEMIB·O CASCAES
OSII'REGIS

.

MARIO CLIMACO DA SILVA

.[,, Advogados I
Ac. Ricardo MIIcl.. Ca.ce.. I

.

SoUcitador I
Me"declol .� segura",-, açõ•• de despe Io, ...

desqult., posseis6r.... d. vsu.caplão, de cobrançlD d.

Indenlz.ção.. t..tem.nto, usufruto,' Invent',los, etc.

Ações crindn.. ls. . Q'uestõ.. trabllh'.,ta. _ pr.viden.
clárias. RecursGt • ecoJ'Qpanhamento· de processo.

perante o &gr6g'io. Tribunal de Ju�tlça do Estado.

Consut.ta. e p«oce"".
Ed.: JorlZe 1:)aux' .;.......conj. 4 ;(sobreloja) ..;,.. Tel 4303

. Rua' 'dOs' nJieus, 'esq.' Araújp Figue�edo.
. �p'ediente: 'atis' 9' .8' i� 'e daS 14 _� 16 horas.

1-
.

CPp!:' 001834409' .� 'óOÓI00491 - 002'671129
.

"

, ..
'

� _.",�_... ·�JI'-"�i'�3---'''''-----'-- l
�-

fift
m __ �.

r
� _!."!.. .._ .. __ ..... __ ._ - ......1'" •• !.� ...... .. _�_ ..............._.........".......=o-t .....�_� .. _ .... ••• ..., ,--__.__..".,_., ... ", '".., .. ·'''''....... --...,.r''''''''_..,.

II

.
. ,"" � � .. .. � . . . . . . .. . .

-.� I"

r· .........

� :
..

A". :'ç'
.

:O-� 'E·S
....

.... '., .

. ....

· , • i - COMPRAMOS A V1STA
l"o�� · 'l�il . ..;... ItajÜ' - Rua ;roucas" 14

...

#":,;;� , �. ; �1??'''T,í 'j;' .�
,

! r,_ .. OI. I. i ',!f ( f i.� . _�, r ,1
.

I 55 Zé ;. 7 -.
-

t
�

,-
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EM FLORIANÓPOLIS
__UCUE �M CA BD

E
DIRIJ'A�O voct

MESMO,
PROCURE

AUTO
LOCADORA . COELHO

GALERIA COMASA - LOJA 4
FONE 2165

-

U· -�'Ii5liiã'WiF*�
� -- � __ o ., __

'-'-,---._--__
o

•__ �. , _._. .� .. _!..,___ . .. .. __ .. .,._. ._ . __

Ir -:n -

, 1 r,
-

a�"n'-n�IJ'
� ... '

y
-

.. �;CASA Dis
_

LOUçAS"
_- --

r
. I .

..' (Ch,r8m . Nett§ & Cia. ltda,)
MAIS ESPECIAI,IZADA DO RAMO _. OS MELHO
IrES PREÇOS _,;.. ·I:!�STHEITO - RUA GAL. LUfE

RATO
.

Í3ITTEN(�OURT, N. 200

1 i
Em frente' à "churrascaria HGUACIARA'� .-

Jogos de Jantar � Chá - Café - Jogos de Cristal e

Vidro _
.. Tudo' parã Restaurantes ;_ Bares - Hot.éi:-:: I

.

I

Peças avÚlsa�j'':'''' pratos '- xícaras' _' canecas -.....
I

. vasos _. bíbflôs - leiteiras - açucareiros, etc. I ,

iFaz reposicão
'

de pe9"as
.

de [ôgos de' porcelana, de !
qualquer mar�a e de Cristais Hering

I . . . . , . .

J 'i�_��i�-��'�����'�'��'��"�"�'�'�"�'��-�'�T���"�__��'�'�_�"�'�.�-.. -.-=-�?�

/

-----l..

i�i�[·�������������ªmm�.���·.��.�M�j.r�l:����
I EDIFíCIO· .'SAN'TOS . DUMONT

.. '

.. CR$. 350,00
Men�aUi .sítuado r.4J .ladõ .. da Praça Santos Andra-

\. de prazo ·de entrega) março de ·1972, com as mensalí

,dades acima sem entrada, financiados em 15 anos

AS suas ordEms>' ,

'

.

ED.· SANTos ANDRADE _:.. ED. VENEZA - r I
ED.· AUGOSTO (PRONTO) --- ED. SALDANHA DA IGAMA

. (financiado em. JS anos) ..,- ED. VILA RICA /
- ED. PA,SSEIO.-,ED. TANGARÁ _ ED. MURICI \
- ED. DOM IGNÁCIO ,:_·ED. ARAUCÁRIA - ED. (J>ERNAMBUCO _'. ED. DUCA DE LACERDA. I

. Parainformações e vendas A Vendedora de Apar
tamentos Santos Imóveis' Ltda. Praça: Santos Andrade
n. 39 _. p� .andar .;:_ 'Fones '23-33-53, 24-14-88, 24 .. 14-91,
24-14-93:e 24-44-62 _ Curitiba: \

.

Hor4rio das. 8 .às .19 hllras, inclusive aos sábados,
domingos.e .feriados ... Não fechamos. nas refeições. Em
Florianópolis à R. Deputado Edú Vieira, 24 - Pant�nal
"com Otávio. A. . do Espírito Santo. .,

Üil•• --

D',

. ,.,.... '"
.

.

'

·A,T·E If'Ç 1·0 ",

.

Cogturà-ie para tiomens, 'lÍenhoras, crIançal .. ara g-!r..

. ·MELLO ..

'

.CONFECÇÕES
Com . És"'clall%.�ão em Camisa•

. Tratar- com Mello 9U dona Maria Teresa • ma Al""tf
de Carvalho I S4r �!qui'nll com �elipe Schmldt - 111 aIid...,
- sala 3' - Fone. 2272.
",IM---"------*':"'..........__........_r_....." ._,----_�IiiIP

IUREAU' ·DE COBRANÇAS
Dr.. AN.TONIO CARLOS VIEHRA

HYLTON GOUVaA LINS
Rua dos Ilhéus; n.· 14 - Caixa PostaL 294

Telefone' 4059
Florianópolis - Santa Catarina

J r
..

· ·IDRÊSSQS RÁPIDOS
.... . ..

·ll
A PREÇOS CRI,TERIOSOS CONSULTE:, i

•

INDOSTRIA E COM�RCIO AUXILIADORA LTOA.· ,. .',

.,.

Fones -: 36,1 e 349 - C. P. 137 - End, Tel. IIICAL" l'

L Rua .C';Qelho Net.o, 160/170 - Rio do Sul - SiC.
�

�.ª

Alugam.s� dua� salas conjugadas e uma sala pequena.
separada, em ponto central, de frente, 19 andar. Aluguél
mó��co. Vêr e tratar com Dr. Agamenon� Trav'essa Rat.

cH1', .�, e�quin8 Ru� João Pinto. em frente Hotel Royal .

I "

DI. d'OBERTO' MOlEIRA' AMORIM
ooeN:çAS DA PIS....

- ..... Ullba. - Do Couro Cabeludo Micose-,

.ilergla -' Tratamento da Acne Pele Nev. Carbônk'.a "

"Pee)b).g-.
DEPILAC;AO

Ez..EstagtáJ1o do B08p.ital das CUnie•• da Uni'ferstdacil
de São Paulo.

,CONSULTAS:' DlAr1amente, • partir das IrS horaa
CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 ...:... EdUfct.

Julieta - 2q andar - sala 205 """ Fone 4438.

RODOVIÁRIA EXPRESSO
· BRUSQUENSE Se A."

Partidas de FLORIANóP<;>LIS para.
BLUMENAU - Diretq às 15,00 e 17,�0 horas.

Via Tijucas, PÔrto Belo, Itapema� CamboriO
e Itajaf, às CY1 ;30 - 10,00 - 11,30 - 18)00 •

18,00. har.s
Nova Trento, As .07,00 - 13.00 e 18.00 Ilural.

I i

"

Por motivo de viagem uma casa mista com doi8
quartos, area, envidraçada, sala de visita, copa, eozinha
e ,banheiro. todo em azulejo, área de serviço, amplo, quin
tal, nâo tem· habite.

Tratar "8 Ala CU8tódio Ferm1nio,' Vieira, 72 - Saco
dos Limões.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. VEIDE, rlOI:A E COMP.BA

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA' I VENOA' DI VElCULOS

I

.

.

! BUGGYKADRON-Preto .'., ..• �...,.,...•.••. ,., 1971

1 GALAXIE - Vermelho, •... ',' ..••.. � •..••.
' 1968

1 OPALA· Dourado ;Me:tálico,,· Luxo � "Q�" 1971

1 OPALA - Verde: Antigo: -� Standard .; � � . � 1969

1 CORCEL - Beije Jangada ,_ � po:r1:.as\_· STD 1971

1 CORCEL - Verde. Icaraí � LUxo .'. '"�''' 1970'

1 VMIANT � Branco Lotus .•• ii _.� .'/ ,' ó ••••
1 1970

1 VOLKSWAGEN :.._ Azul Diámante "

.'. • • • •• 1970

1 VOLKSWAGEN - Ver.rítelho,Cer�ja; •••• 0. 1969

1 VOLKSWAGEN - Azul Real .... 6' ',H • • • • • 1968

1 KOMBI - Vermelho e' Branco' ..or•• � ••':_ • � ••; 1963

1 yEMAGUETE - G�ilá ••.. '.':, .. �. "'e •• � �1 1967

1 GORDINI - Cinza .,�::. ....
-

•.,;", .....�
.. .-,••

'

!••• */"'. 1965

1 KARMANN..(i'HL\ - .Amaielo·_'�io" o•••• � 1966

,
� f

. c:I.AYÊNTO:'mi .
aTz f oQf\ ',tJF$!SFlNAN � , 1'-'1" 1"

,

.

�'tn'DMti I-
' "

.

Â. qo;I,.�.�. i ,; ," Y1&,.,," ,;
Rua João PÜ1t� '1f> ......, \l"O�..., ...i..: ���.

,

.

l' :: .
I' ::S:": é :'j' • ;_J"

._._t i TI ; _,_i.� ::.! $-. ê .. !!!!

r'?''''
.

't�---·-.·.--�:�

._1... .., • .a ..

_.: ,', .

.

;,

� ..�..,-

I \

� ..
.

,

CORCEL Co'upê Standard •.. , .. � ••. � •. '" •...•

CORCEL Coupê Luxo'
,

': .' ...••• �
.

I ITAMARATY _ Bordeaux ''''.: ."� �.: ',' ':0 o � ••• o

'. ,

FORD CORCEL 4: Portas _:Ver."'Vilti.r �'� .•••
, I

FORD CORCEL 2"Portas - ..··AzuPLuxo
'

••....

'

• I •

AÉRO WILLYS ....;.,_ AZUl '
••

'

•.� ••• ,"(••••••••••••

I

1969',1
1969

1966
1969

1969

1965

1968')1968
,

I
SALDO FINANCIADO A;'tÉ .30 MESES

SALDO i=INANCIADO' ·'AT� :.30 ,MESES'
,

.'

I
Horário Especial ..

'.'
.

' ".

O Departamento !de' V�nqas da D:fi>RONAL (Rua

Felipe Schmidt, 60), e.st�r. at�mdehdo ··8 partir de 21

. de aaôsto
.

além :do .xpediente:.�'norTn�1 .. comércio, nob ,
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seguinte hQrárlo eSp��: '
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SábadtJs: dqs 14,:00: � 1�� ��: ,
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Domingos· � feri,ct;�: �r:�.�� J�A '12;00 hOl'a!.
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REPBESENTAÇOES�
.

COIlSIGltAÇ0Plt eoilDftIO
DE AU'I'OM6VillS, TRANS�'" E . 00JdmlC.l0

. ÊM GEr.;AL ...
i.,' :

• J
y :. '"

j r ...

RUA SAO' JOSI" 42It ._ 'F�q.6fM
ESTRE�'ffl·- Flof.f.��lft .-:.•nt� t.stIlM".

.

RELAÇio DOS CA*ROS
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1970
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1970
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1964
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1 Volks

1 Volks

1 Volks
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1 Karmangp�a. ..
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1 DKW ' ':.• '.' .

1 Rural

1 F-100
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IPIRANGA, AUTOMOVEIS
R ? de ..Setembro, 13-.Fone: 3886 /

fllVRfiCIRMffYJO EM 3Ô,lYJêSES!
lGordirli .. . . .. • • • . . . . . • . • • • • .. • .. • . • • 1965

1 VoKxwagen ........ 'I ..J . 1963

1 Volk:swagen " " ••..••• � .••• '

•• �
·1964

1 Volkswagen ••...................•.•.•• 1965

1 Volkswagen . .'......................... 1970

L 1 Volks 1500 OK .• 1971
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BOSSA CASA AUTOMÓVEIS I

R. Vldal Ramos, 41'- Flori,ln6polls
Comércio em geral de autom6v.els - comprl - yendl

- troe. - financiam.n·to

Aéro Willys •. " ••..•••.•••••••••
' ••••••••

'

... ;1968
Pick Up Willys ..................•.•••••..•••.

Simca •..••••..•. ,'. ', ••.•
'

.••.••••• a •.• a ,a ••••

1966
1965
'1969
1968
1965
1964
1960
1960

_I

Fusca
Fus e; a

Fusca
Fusca

.� _ ••••.• a· :, .

••• f.fI •••••••••••••••••• � •.••••••••••
•
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I
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••• a •••••••••••••••••• ,
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Vemaguet •••...•

'
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L :���illYS .�����
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VE1cULOS USADOS

Alto (Juolidáde
�

.. :,' "

FINANC.IAMOS A11I a MPII
MEYER VEICULOS: LTDA.

Rua Fúlvio Aducci, 597.- Estreite
'lelefon. 6S-D • ..

AUTOMOV\!IS:.

)

Volks - VerlneTho ·0 ••
'

•• �.. 1968

Opala - Luxo 6 cil. Vermelho ...•..••u • • •• 1009

Espumada Azul Celeste ..••••••• • • • • • • • • • • • 1969

Simca Tufão Azul Turqu�l!I' •••••••••••••• � .' 1965
(

Esplanada Ouro EspaDhol ,'. � ••••.•.• :.'•••••• :.� 1969'

CAMINHõES:
F..600 •.• o •• CI •• a • • • • • • • • .... • • • • • • • • • • • • • • • • 1956

F-600 .•••••• Q .'•••••• _ ••• 0._ ••••'-'.' ••• e_.,e ••.• 1( 196

�, RÉVENDEDORiA�TORIZAOOO �o��r!�E�i...
y: ---.-",___------ "-� �-

�

,

.::1 Rua Dr. Fúlvio Ad�ccl, n. 'i04S - Estfalto

Fone 6284 - Fpolis. - se

Chevrolet Opala .......•. 1969 Entr. Cr$ 3.500,00 I
I

. ,Corcel LuxO' T. Vinil •.. 1969 Elltr. Cr$ :>.000,00
I.

Corcel Std. T. Vinil ..• 1969 Entr. Cr$ 2.800,00
Corcel Std. 4 portas .... 1969 Entr o Cr$ 2.500,00

.

Volkswagen Bege ....• ,;. 1969 Entr. Cr$ 2.·500,00

VQlkswagen Gegenilo ... 1968 Entr •. Cr$ 2.300,00
Volkswagen Verde ...•.• 1966 Entr. Cr$ 1.900,00
Volkswagen Azul ....•.. 19ô5 Entr. Cr$ 1.800,00

Volkswagen Vermelho •• Ü}64 Entr. CiOS 1.700,00
Kombi Branca 1963 Entr. Cr$ 1.500,00
Kombi Verde 1961 Entr.' Cr$ 1.000,00
Volkswagell ........••• 1960 A vista Cr$ 4.500,00
Volkswagen .••......• 1951 A vista Cr$ 2.500,00

Aero-Willys •.......••• 1964 Entro Cr$ 1.200,00'

Aero-Willys ........•.• 1960 A vista Cr$ 3.000,00
Gordini Cinza •• 1964 Entr. Cr$ 800,00
Gordini Castor � e. 1965 EntJ:" Cr$ 800,00
Dauphine Azul �........ i961 Entr. Cr$ 400,00
Chevrolet Vermelho •••• � ..

1950 A vista 'Cr$ 2.300,00
. Oldsmobile F,85 .. " .... 1961' . }f

1 CARROS INTE1RAMENTE REVISADOS

I COM FINANtlIAMENTO EM 24, 30 oú 36 ME51!S

��I_-
'

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

JENDIBOBA AUTOMÓVEIS'
RUA ALMUlANTf2 LAMEGO�. Me 17.

FOh8S 2�2 � 4613

-NA� FECHAMO� PARA ALMOÇO

Volkswagen - Fuscão

Volkswagen - 1.300

Volkswagen - 1.300

•••• III ••• O O •• O III> e o •••• o' 1971

1970

1969

1970

1969

1969
1969

1961

• O .. o ..

.• • • .. • • • o o •

V,ariallt O •••••••••
'

Karlnanll Gl1ia " •••••••• o ••• tt ...

!(ombi e •••••••.••••• 1

Veraneio

Ford-Comet

.................
' �.. ' ",

............ ,. • " •• fi •••• '" ..... : •.
tI �. I '.

1956
1966

Chevrolet '" a
'

••••••••••

Ford F-600' (Caminhão) , o' •••••••••

FINANCIÁMOS ATI! 36 MESES

VALDIR AUTOMÓVEIS LTDA.

R.uI Victor Meireles, ,12 - Fone '731

Florianópolil - SOa
I

OPALA '� 4 Portas OK 1�721',OPALA -, Coupê OK .. ".'. . . . . . .. .. . . •. . .. 1972

TL ,;__ Vermelho \
'! 1972

CORCEL -:- Coupê ; . . • . . . • . . . . . • • • 1971

CORCEL .- 4 Portas o ••••••

"

••

' 1971
. . . 'I

.

Corcel 4 portas .•................. '.' .•... �. 1969

Galaxi . ; �' .'. ii � _I 1967

FlNANclAMEhYfO AT:m 30 MESES

'KOEBltH S.. A�

KOISA Comércio' de
l
(
(

1 . Sedafl Branco o ••••••• ,•.••••• õ ••• � ••• $

�

I
Sedan Verlnelho , .•..••••••

Sedáll Bege Claro é ••••••••••••••••.•
1

Sedan Azul Diamante •.••....•..•••.. ; ..•.••

'1970

1970
1970
1970

Sedan Branco ... 'e'
••••••••••••••••••• 'c' • • • • 1969

. Sedan Azul Cobalto 1969

lSedan Perola ..................•.••.•• � •. o 1968 .

Sedan Verde Caribe •....•.• o • • • • • • • • • • • • • • 1968

Sedan Branco � �

Sedan Bege Nilo , .....•....••••
� .

SedaIl Cil1za Cl['.i�O e •.••••• � ti •••••••

,

•

Sedan Verde

Sedan Branco
Sedan Verde

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

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

............................
e .....

Sedan Branco ,............ .. 1962

Sedan 4 portas' Bralnco ....................• 1969

r Kombl Azul Diamante •.•......•••••....•. o o 1971

Kombi Azul Pastel
'

o ••••••••••
' 1005

1964

1964

1968

1970

1970

Vanant Azul Diamante •.......• � '

. 194'0

'l
Ford Corcel Bege C1att:0 ..•••.•• o ••: •••.�' • � • • • 1969

\ Com Financiamento até, 30 mêses.
,

"

._

I I.,._.
_'

.

.__ I., .

,

Kombi, Cinza Claro ,.; .

Kombi Verde Caribe ...........•..• :
..•••••

Pick UP Verde Caribe , .••.•...•• o ••

TL 2 portas Vermelho ..........•.......• � •

Variant Branca .

1iiiiUii-
----

ALVORADA VEICULOS

Com'rclo de Autom6vels .m g.r.'
COMPRA'- VENOA - TROCA

Carros Int.lramenh revisados
.

End. R.! João P!nto, 21
Fontt: 4291

'. 1 �pALA - Cinza Grafite �
.•.•••••.••.••••

. 2 FUSCõES ax - Azul P,avão ••••••.•..•••

J VOLKS - Branco e •••• a •••• It ••

1 VOLKS - 'Béige Nilo o •• " o

2 VOLKS - Verm�lho o. o •

1 VOLKS -- Vermelho .•.•••••

,

••.. , ••••.••

1 KOMB1 - Azul Piscina o ••••••
'
• '.' .

t 1 GORDlNI � Aiul ._
"

It rt , .... .., ..... ,. " • " ••

1971

J�71
1968

1968

196'6

1964
1964
1963

L '_,' .�--

!!t! . ._,-_ .. -\ .-_.�-. �
__ o - _. ---....,_...i-. - -'

. - ;:.:
• -:: ' --

.

ii 1

1
�.-"..,.,.-

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

.

-'BANCá BRADESCt) DE JNVESTIlfENTOS sIÁ.·
FINANCiAlJORA BRADESCO S/A •

COIPBO lIBErTOS DE

SUlSCBIÇ10 .

I,FONE 181 == RUA ',l'ijUC8!, 14 - 39 andar ..,,_ lTAJAI

'_jli C.....__ .. �--

--
'

í -

HOVA:!P VEICULOS
'tEICULOS

VOL_T{S 1600 4: PORTAS o ••••••••••••••• o • 00 69
. \

CORCEL '4 PORTAS LUXO •• o • • • • • • • • • • • • •• .70

CORCEL COUPE LUXO •••.•.•...•• .-......... 69

VOLKS .•. �.••••••••••• o .......... "t.e.o
.••••• I ••••. 62

KO�lI'nI
"

0
....9

'lY.LD :" � •••• a • li .. o _ • If • e a .

JEEP": waLY " ti .. e o

'

••."� • '" •••••• � •. 69

S�CA TUFÁO o •••• e·e •••• ft • • • • • 66

AERQ \VlLLYS " •• e ; .•••••• '.' •••• ,

65

AERO �LYS ." \. ti •••••• II ••••• � �. .. • • • • • • • .... 64
,

ESPL.ANADA '

'••••••••••• _ • • 68

VEMAGUET .. ,' ......••••• o .' •••

'

•• � � • • 65

CAMINHA0 FNM
'

•. �..••.....• : .

'

•. :, .: � '. 56
,

. ( , � ;

I LANCHA Cf GABFNE· MOTOR STOEL '.

.

- ;. � _�

I:;. ��., �?� _.' ;. L.:,.�-;_.:;,.1 .

/

1968

1968
1966
1964 r1964
1966

'.�

�

.\
.

,.

CORRETORES D� 'I_VEIS
, ;\

..:r-,

" � .

Estamos admitindo corretores. ótimo ambien�e; de'
trabalho. Amplas ,possibilidades. 'Operamos eIIJ tôda �.

grande Florianópolis. .

.

IMOBILIÁRIA ESTRElTO ,LTDA:. ,
, ,

Rua José Cândido da Sílva, n.. 721, - Fone 6462.';'
�

'.

�·----,-E-"-��I�H�HA�.�U�a�--
,

,

I

"

"

.\,

JARDIM DE INFÂNCIA

pRÉ-PRIMARIO I'

PRIMEmO GRAU'
.

"MATRíCUlAS ABERTAS PARt\' 1912"
Das 14 às 17 horas,

.

Rua Alves de Brito, 36 - Fone. 3886. .

:

t ,

,
.

.

CASA NO CENTRO
. ';.

,. :'"
•

<.'

.

,)
" :"

Vende-se casa grande com 4' quàrtos;: 2 bapbeiróS '130.,'
ciaís, depeudêncías de empregada, garage_.· 'lTatar BIl'''I'U�

CeL Melo Alvim, 19, ou pelo fone 47�

aDEPta VEICULOS" S. �
D.pàrtl�nt� de VefcVloI" U�

Rua Conselheiro Mat.'á� 28 .......�.3lr1

-' .A oportunidade d. um' bôm Mt6êJe ...

I
Volkswagen - Azul Pastel •.•.

I

••• �.• • • �. �< · 6,2
. VOlkswagen - Azul Golfo· •.•

'

... o � , .... �,� ,�

I FW;C�O - B;-aneo Lótus .,.,'" _. , , ' .• :r>: .. ".p , �_ l
Fusçao - Br�m o Lotü\S· ...... � .•••..•.6" •••• ,. a. 1ó

.l Volkswagen _ TL '- Vermelho:Metálico, � • 6 e 70

Variant - Branco Lo'tus' e"O ••'� o. ,j ...... " o ...... �'� 70,

variant - A7.ul Diamante e ••••••• b • ., ••••.� • � •.•• 110

Variant ,- Branco LotuS, • ó.o .;. b ii •• �'o. � .....; 10

KarmanGhia __:,. Verde 'M1%go
'

·e � e ",4' 69

KarmanGhia -�, Beige 'Caramelo 70'
FORD-Corcel - Verde Majorca ", •. � ••• �. • • • • 69

.

, "70.
Belina - Azul - Luxo '•......•.••••

"

•••••

Dauphine - Coral ....• :. .. ,; .:.••. ; •• 0 •••••.• �. . 61

DKW,Vemaguet - Verde Azulado·, .....·• o ••.••• ·65

DKW-Belcar - Azul T.rarnandaL .•.•. �," ...•... ".' 0,0 66·

Simca - Cinza. Kilimandjaro.
'

..• "'!�'•• � � •••• '," 64

Itamaraty '-e .

PI'ata Luàr ,MetáUêo , .• ,."...•.. ',' o � 6,7

Àéro WiÜys' -.' Verde Metálico" .... � .•
'

••• ".H

• � ;

Aéro, Willys - Branco Kilimandja�'o .; ...... o • 06,

I Esplanada - Cinza M�tálico • � ;. •..:. ... • • . •. • •• .�
.

I
. ,

69
J 1
Opala - Branco Polar ,............. ..

,

()pala - Verde Ant�o -._ 6 cil. Luxo '

•••• o... 69

Opala - Vermelho G'rànada - 6 d�' . ', �., 69'
\ ,,� ,

é.... ·

.

Opala - Azul Astral ;'•. o �'.' •• "',' •• ..1' 'I :
'Opala - Azul .�ic�· ,

•....•.� � . � til .:. • "lU

Opala - Verde Nobre �eiálic'o • '. . •.• • . . . • • .. 71 f :

Pick-Up Willys _. Ver.de Paineira . � .•. '

..... �"�' 71 i '.
.
Caminhão Chevrolet - Beige. e Verâe .. � ••..� . �. -.\ . 63 i

. \

C.,' IIAMOS' S;'.L'
. _.' .

COn(,rRCIO E AG',N(:IA•. ·

,

Kombi Standard Cinza .....� . � ....... " . _' ..
,

� ••

Kombi Standard Azul •.•..... o' ••• 'oi ;;

, Kombi Luxo Vinho Pérola· •.•.••• o � •• lo •••••
i

1970 ':
1969
'1969

1968
19(;5
1007
1970.1
19,70
1969

.

1971
lfYro '.

"\ '

W69

1969,
.

1968.'
196,\, .

1964
1� .

Kombi Sta.'ndlard ••
' ••••••.•••.•• ,. •••

�

••
' •• '.�••• '

••

Kombi Standard Azul ••••• o • ;. ••••. " • o' .'..• o ••• :

Kombi Standard Cinza .: '

•• o •• ; •••
)

, ,

Variant Beige ; ..••:" ..
'

••. ,�
' '. � ;.. .' •.•.•:I�

Variant Verde •..•.. '. " ......•.•• .,
'

,
,

, Variant Vermelha ...•• ,••..••••.• ·0 �:

I TL 2 portas �1.l1 Diamante .. � ,.• • .;.

Sedan Beige •• III, 41> •• "' ••••

'

•••••• �
'

•••••••••

Sedlan Azul ••

'

•••. ., ••.•• a· ••••.••••••••••.: ...... :.
•

"

7
•

.
Sedan
Sedan

Sedan
Sedan

Brarlco .. "
� � ••• ,. � li

,••.•
'

...

Beige � ,'. ,,"� : .. � � �.'., '-.·0 ft �.,..
.

.
,

Vernlelllo ti 1)'." � 'O". '. ii e" •••• aI. o�o o·
.

1 , •

Vermelho o ••
' •..•.•• :. e _

..

9 ••••• ".0 � -:' t.. :"�"'61" .\.

Karmàn..n Ghia â.Z1U '

.....0 •• 0"0 o • o " ..
'

o é .� ti .;"'; ,; o ÔI'O .,'�.

._-:....._-

BABaAPA
Vende-se tnna C8SS, sito na LagO. pról!mo a ..pOD.�

O preço é. barbacia D1esmo. lnformàÇõta auÁ Âlit.ôlUO � '.

mes� 86, Sr. Sardão
.\

MÁRIO Sé FBrnSLEBER
.'

.

'

Solicitador _;. OAB - se. co;- 119 '0127 .

CPF' � ID' � nQ "0335581<S ,

Direi�ó Tributário" (l'ec14maçõeS, recursos� SlUlat6riu &t

débitos) ,

Direito Administrativo (mandado de· eegurancà
. co�à

cláusulas discriminatórias' em �neOldàncl",
Públicas) , r

•.

Reclamatórias Trabalhistas na' JCJ "
,

Habeas--Corpus
' "

Ações indenizatórias (col1sãC:J de veícul()!; 'danos pe.!!o.,a
etc.}

, ,

Contatos nos EE.UU .• Europa (para médicos, hospi�
importadores, indústria; e comércio) • . ,�

Rue Ten.nt, Sny.lr�Q ......

' ;

I "(diari.m.t1te) .; ..
.

.

. ....

.

'

.

,

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A G R � D E,;Ç I. EH' O
Milton Faria e ,Farpíl!q� ,i�,u1liri� d� casa localizada

em B�rreiDQS � que foi 'q�v.:o��?, ,�laS chamas, em conse

quêncIa do qual vieram 'a �F:d�r ;'tuq(;) � que na mesma

possuíam, sensibilízados vêm
:

�r
'

JI�e\O' dêste agradecer
,a pronta campanha efetuada pela EX-:$a.' Sra. TELMA
XAVIER DE SOUiA, tuncíónãria do �Ttibunar de' Contas,
j unto com outras funcionári�s da mesma repartição, com

.

a. doação de móveis e roupas, lençóis, etc.
Aproveita, também, a QPortq.nidad� para expressar

seus agradecimentos ao diretor', da Imprensa Oficial do

Estado, Sr. Salomão da Silva: Matt,ó,s, às 'firmas KOERlc:n
-

. ,�'. ':)

MoVEIS CIMO, WILMAR HENRlQúE BEPillR, MóVEIS
VIEHtA; ,CASA SÃO MARCO$, RAPIDA CARIOCA, I CASA
PAULISTA e todos O'Si amigos da' "TURMA DO TESOURO
:ESCOND1DO", que os amparam no tnomento delicado
de sua vida.

" ,"
.

,

A .êles os nOSSQ<; agradecímente, e que DEUS ESTEJA
SEMPRE JUNTO NOS lARES DEST�S fESSÓAS.

Milton Faria
,

JUiZO' DE DIREITO iDA SEGUNDA
VARA, CíVEL" 'D.l CAPITAL

Edital de citação:,: com, o prazo de Irínta
(30) dias'

> I

O Doutor IUD SILVA, Juiz de Direito da 2a. Vara
Cível da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa

Catarina, na form�' da lei;
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem que, por parte de ACIMAR ASSIS,

foi, requerido em Ação de Usucapião, ur�a área de terre

no medindo 1.80.5 m2, sito na localidade de Pantanal, Ser

vidão Coríntians, s/n., nesta Capítal, e com as seguintes
confrontações: lado esquerdo' com terras de propriedade
de José de Assis; fundos com terras de propriedade de
Bento Antônio Vieira possuindo a referida área como sua,

isto é, atribuindo a si á.' propriedade' nos têrrnos do art.

550 do Código Civil. E', para que chegue ao conhecimento

de todos, mandou expedir o presente edital que, será

afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
,I {

.'

Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos doze

dias do mês de outubro .do ano de mil novecentos e se

tenta e 'um, .Eu, Jair Borba, EScrivão, o subscrevo.
Rid Silva _' Juiz de Direito. :

CERTI�IC.4,'O . �XTRAVIADO
Foi extraviado o' certificado de um automóvel marca

Ford 1952, motor n.' B2-SEX100M1, placa �-; SX-0368 -
S2,O José, pertencente ao sr, João' de Oliveira, certificado
Il , 218551.

;
, ,

,
>,

O Ministério da Agticultul"a -,,-, Diretoria Estadual
em Santa Catarina, avisa' aos interessados que as provas ..

do concurso para Auxiliar de Portaria, Servente-Mensa

geiro e Motorista, inicialmente mareadas para o dia

20. 10 ,71 na Academia de' Córriérdó, ficam adiadas "SINE

D1E". A data da realização será divulgada' pela imptensa,-
Em, 18/0utj71.'

'

,

Alberto dos Santõs - nrre,tor ,Estadual do Ministério
.
,'.'

� ,

da Agricultura em SC.
"

DR.'GODOFREDO C'ÀBCIA JUSTO
.

'

,

o Capitão 'de Fragata,. co]Uandante p;aulo Fernando

Peixoto Garcia Justo, �SPO�â ,'e Filhos, consternados, co

municam O' faleciment0' de
: seu Pai; Sogro e Avô, Dr.

GODOFREDO GÂ:RCIA' 4l1ST,O�, ,ocorridO' nesta Capital,
no dia 13 do corrente,- e conVIdam parente� e 'amigos para

assistirem a MISSÁ DE, 7ít" QIA; que tnanda'tão celebrar

na Capela· da Escola de AprendizeS Marinheiros no dia

20 próximo (quarta-feira) às �7 ,,�oras.

CAJÚ, UM 'NORDESTINO. aUE CRES
CEU MUITO � tE 'DE.PRE,SSA) PARA

,

. ENrlÍ�_' '�M><J.ÇAO' ,:
.

A" exigências de, proCltftos ::1�ü.nep�icios' e de con:sum,n
',� \ ,I.., {.I ,._

" ., • '.,
• •

indu�lrial estão agóra'i, rP.,�� ��d,q, :(l�e ,,n:tlllCa; p:roV0cando
uma demanda, tal,� qüe" s�ti·.,ateridhne.nto' vem s�. cOnStituiu

numa das m:úóres.· pteo.c{1paçq�::,-� cl.6s! ,g:ovê�'f�os' (ie ,··todos
.

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

)'
. \ �

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

,
,

os país�, E nistd ú 'Brihsli,:'não,�'é, !�1� :excéçãO. Entre nós
.

',' .
-, '�.". _- -'�'._- " ;� <� ,� . .• J

a "Katu do Brasil S.' A ...Ag,tÓ-�11d�tr�ál" qué,:o diga. Nas-,
cida há apenas s�te 'ànó'g': ��;'iteiTas:';Ílo'rd.esÜn�s, ,nÓ 'Ceará,

,

,
' .; ,-' ,'to" • ,. , ',f"" �. '., '.;

.

foi a primeil"'a Ji�ma::.líiaC'i:onâl' a ;ind,u..stri�litar integra}.-
mente ó cajú, que se cOll'v:ertea' nUma �as principais fontes
de divisa do Nordeste e' para todo o País. Sendo uma

das responsáveis por isso e empenhand(}-se, de corpo e

alma nessa tarefá de�envolv�m�ntista é que essa emprêsa
tornou-se ,uula das maiores indústrias do ranlo e' a maior

exportadora de ó�eo de cajú, produto vital para os mais

variados fins. Assiin é, que aplicar em companhia CDmo

essa nào' é fazer jÔgo especulativo. lI; um negócio sério e

um investimento. maiS do que' válido, pDis faz parte de

uma das mais importantes metas governamentais do país,
ou seja, a integração 'agró-indmitrial; reerguimellto da

agricultura brasileira. E é apra;veitando o estímulo dessa

nova e objetiva IJolítica econômica que 'a "Katu" está

lançando suas ações' no mercadu.

Nota "10" para quem entrar nesS'a, ,pois o íncUcé de

l'entabilidade dêsse invesÚlnento' é 'de aproximadamente
50%.

'CERTIFICAD,O ExTRAVIADO
Foi' extraviado o c'e:i:.tificado de propriedade de urna

lambreta ano 1965 -,
.

placa 65', _' motor n. . .

LB,150LIR7754U, chas.sis' n. LI�24lmO, pertencente, ao sr.

Pedro Teixeira dos santos.
I ,�••., ;

I I '(
\

•

'NOBITZ $';" A. ;,CORRETORA DE
,

CÂMBIO� t ;'TíT'U�OS
'ASSEMBi..�IA GEftÁL ,E'X1RÁORDINÁRIA

'EDITAL DE. CONVOcÀ'ÇÁo
,

Pelo presente edital fiçam convocados os senhores

acionistas desta Sociedade" para a assembléia geral extra

ordinária, a ter lugar á 'R'ua F�dlándo Machado, 3 -
• ,', I 1

sala 1, nesta Capital, ,às 9; horas do dia 30 i de Dutubro

de' 1971, para deliberarem sôbre a seguinte ordem dO' dia:

lÇ _ Aumento do. capital 'soci�l para Cr$ 72.000,00
(setenta e' dois. mil ,cruzeiros)';

2Ç _ Alteração dds, 'Estátulos Sociais;
31? - Eleição da Diretona ,e do Conselho E'iscal;
49 _ Fixação dos honorários da Diretoria e do Con..

selho Fiscal;
51? _. Assúntos divetJsos. ' ,

l!'lodanóp..olis; 11 de " outubro' 'de '1971.

Srmpntes
de trigo
,a Ia oura
Cêrca de 37.560 sacas de

semente ".' selecionada de

trizo foram distribuídasb
I

',lQS triticultores de Santa
Catarina para o plantio de

1971, registrando-se um

crescimento de 11,5%. no
uso de semente selecionada
do cereal.
A produção de semente,

orientada por técnicos da

Rêde Experimental Catari

nense, foi de 38.572 sacas,

crescendo em 65,2% sôbre

'a produção do ano passa-
"" .

do, tendo havido um inter-
. câmbio com outros Estados

com a importação de novas

variedades e' exportação
das mais produzidas nos

campos de semente de' tri-'

go do Estado.

Duas novas variedades

de trigo foram recomende

das, o IAS-53 e· o IAS-54,
,e -os campos de produção
de semente rigorosamente
fiscalizados pelos técnicos

do Ministério da Agricul
tura.
Com a produção alcança

da, foi obtida, a auto-sufi

ciência no setor de semen

tes de trigo em Santa! Ca
tarina.

Itajai:
pracinhas
dão posse

Itajaí (Correspondente)
- A Associação dos Vete
ranos da Fôrça Expedicio:
nária ,Brasileira, Secção de

Itajaí, empossou sua nova

diretoria para reger 03

destinos da entidade cívi

co-cultural que congrega
'os êx-piacinhas da região.
A diretoriá ficou assim

constituída: Presidente do'

Honra Marechal João

Batista Mascarenhas de

Moraes; Presidente .- He

raldo Neves Arruda; Vice,

Presidente - Henrique Mi-
chels Jr,; Secretário
Emmanoel Assis; 29 Secre-

�tário - José- Carrêa; Te

sOUI'eiro - José Inácio d:1
Rocha: 2<? Tesoureiro

Ranulfo Pedro Inthurn;
Relações Públicas - Wil
son Albino; Diretor

-

de Ci

vismo e Cultura - Aveli

no Bini; Assistência Social
- ,José, Bernardino Coelho
e Diretor de Patrimônio -

Alex'çmdre ,José Peixer. O
Conselho' Fiscal está for

mado pelos Srs. Hardhold

Sch�eider/. Itamar Jacinto

Soares, Salomão Arruda

Mello e na suplência estão

os Srs. João Manoel da Cos

ta, Osvaldo Becker e Her

mínio Gmciolla.

Prisco
·reune
médicos

Um vizinho em nossas vidas
é a próxima,'atraçãoino IAC

�.pf '.\'ry'0t,. ,

Está confirmada para o período 'de
28 a 31 dêste mes no Teatro Alvaro de

Carvalho a apresentação da , comédia
de Françoise Dorím, Um V;izinfto Em
Nossas Vidas, numa, produção da Cia.
.tJmaro Brasíni da. Guanabara e dirigida
por Dulcina. A peça será apresentada
no horário das 21" horas, com exceção
do dia 30 que será às 19 horas, numa

sessão especialmente para estudantes.
O elenco da peça conta com Myrfam

Pérsia, que atuou na telenovela Irmãos

Coragem; Thereza Amyo, da telenovela
A Rainha Louca; Juju, da Tele Central
do Riso e Beatriz Lyra.
Os ingressos estarão Ia venda no TAC

a partir' do dia 25, com censura até 14

anos, sendo que a promoção é do De

partamento de CUltura da Secretaria do

Govêrno.
RATINHO SABIDO '

A peça infantil Ç> Ratinho Sabido fa

rá suas últimas exibições, uma vez que'
o mesmo elenco participará da nova

peça O Cara Suja, do catarínense Os

mar Silva.

Dia 23, às 16 horas, no TAC O' espetá
culo será os filhos dos militares da

Base Aérea de Florianópolis; dia 28,
dia do funcionário público, no horárío
das 15 ,e 17 horas, exclusivamente para
os filhos dos sócios da Associação dos

Servidores Públicos de Santa Catarina,
com distribuição de bombons, sendo

que os ingressos serão obtidos na pró
pria Associação. Día 7 de novembro o

Ratínho Sabido 'Será apresentado no

Teatro Carlos Gomes em Blumenau.

Universidade d tv u I U a os
beneficiários de bôlsas
o Departamento de Extensão Cultural

da Universidade Federal de Santa Ca

tarina divulgou os nomes dos candida

tos aprovados à, Bolsa da U_SPAU que
destina à preparação de professôres u

níversítãríos nos Estados Unidos da
América do I�orte. são êles: Francisco
Assis Macarini, hidráulica; Ricardo L.

Hoffmann, Sociologia do Desenvolvi

mentor Ari Bertoldo Se11,' Psico-Farma
cologia; Nelson Savarís, engenharia hi

dráulica; Carmem de .Bouto G?ulart;
Inglês; Sidney Biachi, Administração
Pública. Roberto M. Volowski, Teleco�

municações, Lucia H., Simões ,Ferrari,
Inglês, Bonifácio M. Pinto. Inglês.
Os candidatos aprovados deverão sub

meter-se' a um teste de inglês, dia 25,
no Instituto Brasil-Estados Unidos, no

Edi::ício Zahia,' e uma entrevista em no

vembro, data a ser oportunamente mar':

cada.
....

CURSOS CANCELADOS
O Departamento de 'Extensão Cultu

ral da UFSC informou que o curso de

Organização Social, a ser ministrado

pelo professor Roberto da Matta da U -'
. ,

niversidade Federal do Rio de Janeiro,

\

foi cancelado, em vista do mínístrante

ser acometido . por enfermidade.

Os inscritos poderão requerer ao De

partamento de Registro e Controle

Acadêmico, na 'I'ríndaae, a devolução
da taxa de inscrição.
UNISSANTA

Com a finalidade de sanar omissão

no Regulamento da Unissanta, o Depar
tamento de Extensão Cultural da Uni

versidade Federal de Santa Catarina és

tá comunicando que prorrogou as íns
crições de participação até fins de n0-

vembro. De outra parte, solicita aos

interessados que deverá haver antece

dência por parte dos mesmos no ato de

inscrição às diferentes modalidades que

integram a promoção.
EXPOSIÇÃO DE .LIVROS
A Universidade Federal comunica

que o Departamento de Educação e

Cultura da Universidade Federal de

Goiás fará Ulna exposição de livros de

autores brasileiros.

Os escritores catarinenses interessa-
,

,

dos na divulgação de suas obras po.
�

derão enviá-las àquele Departamento, ou

então, através do Departamento de Ex

tensão Cultural 'da UFSC.

ft e r o ,0 á u t i c a 'expede
mensagem na sua Semana

. .

Evocando' a importância da cbntinui

dacie
.

da política' de integração :nacio

nal, o Ministro Márcio de, Souza 'e ,Mel

lo da Aeronáutica, expediu ..
men�age'm

alusiva à, Semana "da Asa" di�tribuida à
limprensa cátarinense através da :J3�e
Aérea de Florianópolis.

'

,

.'

HistoriOu que .em 1970 a ,Aeronáutica
. consagrou, durante a Sema:na da Asa

, ,

um Dia da Amazônia, inaugurando a Ba-

se l!_érea de Manaus. Este ano entrega
no extremo sul, em Santa Catarina, a

Base Aél:ea local.

O Ministro Souza e Mello afirma tex�
tualn1ente a certa altura de sua sauda

ção:
"Antes como agora,' a Fôrça Aérea

, '

Brasileira, com o seu acendrado espíri-
to ,de cooperação, no l;>enfazejo congra-

. ,...

çamento e no espetançoso, aglutinador
e �::;timulante espírito de coesão das

Fôrças Armadas, fator inconteste da se

gurança indispensável ao desenvolvi

n1ento".
- A data' de 15 de outubro, que aus

,piciosamente antecede de .um dia a'

abertura da Semana da As� foi delibe

radamente escolhlida para �uie . ;pudes
Semos contar com a honrosa e cativan

te presençà do presidente da R�públi
ca e Comandante Supremo das Fôrças
Armadas, o inclito General Garrasta�u
Médici _ acentuou.

Finalizando sua mensagem afirma .,0.

Briga,deiro Márcio ge Souza e Mello
textualmente: "Ao ensejo de tão, alvis

sareiro acontecimento, congratulo-me
com a nossa querida e gloriosa Fôrça.
Aérea Brasileira e concito a todos os

companheiros a qu prossigamos envi

dando o melhor de nossos esforços pa
ra engrandecê-la e engrandecer o Bra
sil ".

Concurso Opinião 71. julga
os traba I hus premladO's

U Secretário Prisco 'Pa·

. raíso, da Saúde, esteVê reu

nido ontem cõ:ffi médicos
representantes dos distri
tos sánitáríos' do Departa
mento Autônomo da Saúde
Pública e mais psiquiatras
convidados, com os médi- A Comissão Julgadora do Concurso

cos Renê Genzacacz e Da· Opi"nião 71 acaha de conferir o primeiro
niel Lopes Ferrer, consul- prêmio aos originais "O Lixo", de' MárcIo

tores da OrganizãçãD Pa· Sgreccia, "Maria Goiabada", d� Fernan

namel'icana da Saúde e da do Mello e "As Rãs no Poço", de Ivo

Organização Mundial de,' Cardoso.
' ,

Saúde. Em virtude do empate verificado e ape-

O encontl�o teve por ob· sal' do regulamento do Concurso só' pre-
jetivo a preparação de ver a montagem de um original, o Diretor

um curso de' furidamento' J'oão das Neves resolveu atribuir o prêmio
de psiquiatria para clíni- de montagem a dois textos, tendo então

cos gerais q'uê virâõ--aten- a Comissão Julgadora se prvnuilciado a

der, no interior do Estado, favor de "O Lixo" e "Ma� Goiabada",
nos ambulatórios de saúde, que deverão ser encenadas 'até dezembro
dentro do programa da Se- de 1972.

cretaria, da Sande �' o O Grupo Opinião deverá agora dar

desenvolvimentO' aà ass1s· início ao Seminário de Dramaturgia com

tência dos êfüêii1es men· as peças selecionadas no concurso: A Pe

tais.
' -""'"":�:.,"'.......... dra Filosofal, de Aron Aband - Gb; A M.o-

tocicleta Névoa, de Andersau Siqueira -
Gb; Ivone e sua Família, de Tánia Jomar

do - RS; O Visitante, de Miguel Jorge -

00; Processo Crispim, de Luiz Gutemberg
Lima e Silva - DF; O Resgate, de Van,da
Fabian -- GB; O Anjo de Isaías, de Alta

mar Pimentel - PB; ,Raimundo e Nonato,
de JDrge Guimarães - GB; e O Esgôto
Passa na Sala� de José Arra'Qal Fernan

des - ES. •

O Grupo Opinião solicita o compareci
mento à sua sede, dos' três vencedores

do Concurso OpiniãO' 71 e dos autores se·

lecionados para as leituras de seu Semi

nário. Os 'atores dos demais Estados que
tiverem seus textos selecionados, poderãO'
enviar com urgência' a autorização por es-

'. crito para qu'e seus trabalhos sejam ín·
duído.q no Semintirio Opinifío 71.

.,' '",�; '�:,�, 'CIl:p�tAMt'HtAR
1 ,.

. <.. l'''' •

,t t tI, rÍ f T" ��
I

1*
�

'.

À opiOloo pública catorinense, sob o

impulso do que vem ocorrendc últimemente
na Assembléia, parece estar-se . bo�ituando
à id.éia de que o �Casa do Povo � oride fervi
lham os desajustados . caldeirões ,d(�tJ?olíticQ
estoducl, com o transbordamento de tôda

I' � I 1 rt\""

sorte de escória dessa ctividcde humano. Sc-.
I

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

bretudo os ccontecimentos dos últimos dias
.

. I., {tt.,

têm se prestado a este ,ten�,ê�c�i�, �\tazendo
com que convergissem paro o ,�egis�!l�tivo as

atenções não apenas da chqmcdq ,e,Hte po.,
,Iiti%ada, mas, também de, gr,an�cr 1?9,rte do
público que normalmente não se abebéra
dos cotidianos da vida político-pcrfidéric.
Diante disso, a imprensa, passou a cobrir os

ocorrências de Cosa da forma a niâis com

patível com o curiosidade populcr,.' "própria
0'0 consumo: os fatos, como sucedicm, ainda
que estranhos à atribuição legislativa' e mais
afetos ao interêsse particular do qu'�' ao ge
ro I, Em pouco tempo êsse tipo de: matéria
encontrou mercado fácil e tudo dependia do

I ,

termômetro político: "Deu "brigÇi" no As-
sembléia?". Se o resposta era afirmativa, o

leitor estava assegurodo., ,
"

Até uma certa medida parece" normal
que isso. ocorre, pois a Assembléia '.:_ cosa

políticc por excelência - é' composta' por
duas ogremia,ções portidérics qLÍ'e

I

se pro
porcionam em falhas e virtudes,'

.

cáao uma

procurando sobrepor-se à outra mas ambas,
,

sem ,dúvida, carentes de uma melho'r solidez
e homoqeneidcda que as livrem dós' êventuais
conflitos internos. Embora mais interessem
e digam respeito aos próprios partidos, é mes

mo natural que tais conflitos 'repercutam no

Legislátivo e' até assuma ressonâncic maior
no recinto, parlamentar, onde o política 'é
.,:. _..... "/. �! '11.-' �;!., ,\

exerCita'da cotidianamente em decorrência
da ihstitúiç'õo' e dó ofíéid. Mas nião se pode,
daí, ,aceitar que todas as mazelas, os vícios
e as impurezos do jôgo político-partidário
tenham como vertente natural o Poder Le

gislativo, o que representa uma deformação
de ,entendimento que de formo �Iguma se

poderia inferir de seus elevados misteres nos

destinos democráticos da na�ão .. , Imputadas
ao Legislativo as crises, os negativismos das
lutos de partidos � me'smo as corruptelas da

político, indi,retamente se estará supondo a

il1,copocidade de Poder para o desémpenho
de suo mais nobre e edificante, tarefa.

O, que- mais patece lógico 'admitir é que
a Assembleia indevidamente tenha' sido en

volvida em episódios por certo estranhos aos

seus fins" ,e, que' da mesma form'o não 'se .coa
dunam com a têmpera dos homens responsá-
,veis, que ,Q 'integram 'e, ,representam. Uma fa
�e dissonante' -, embora perdoável - no

história do"Poder, que se viu r,ep'entinqmente
tran:sform,qdó, em palCo para discussões me

nores �e, �q�portamentos vazios: de' inspiração
(tôletiya-.' ': Um bolanco

:

dos acontecimentos
,

.� � -. .

• ,f ,,�'. --

:.
,� •

,:9u,�,�! ��-it�"ó� ;�'� ,e co�s�miram - a!gunjas
valiosas, 's:eman<;ls da atiVidade parlamentar
nõ;�'�podehl, _cp�l�lÍ%ir'_ ci qualquer' saldo positi
vo/á n�o"ser, a· ilusãó para alguns de ter figu
rado ,em' graciosas manchetes.. Os assuntos

'susci'tadosi inclusive, em nada diziam respei
to ao interêsse público, além de pecar pela
extemporaneidade. O único resultado práti
co foi o aguçamento da curiosidade popular,
'motivado pelo envolvimento de pessoas que
e:>:eercem influência na trajetória política do
Estado, e que por sinal nada fizeram para
aparecer com seus nomes nos indigestos de
bates. Sôbte tudo o que ocorreu e ganhou as

ruas, portanto, nada mais a dizer, além disso,
do que um "Será que, as "brigas" cessaram

na Assembléia?"

Flashs

O MOS catarir,lense aguarda' no próxi ..
'mo dia 29 o pr.esença do líder Pedroso Horta,
quando examinará o programo de atuação
partidário no Estado - Retorn,ando de Bra
'sília, (, líder orénista Epitácio Bittencourt
r'elatou aspectos da soleni'dade de' ina ugura-'

. çõo do auditórito "Nereu Ramos-" no Córna-
. I

ra Federal - Murilo Canto denuncia alicia-
mento de'.líderes emedebistas no sul' do Esta
do - Aldo, Andrade responde pela chefia da
Assembléia enquanto Prlesidente percorre o

Vale do Rio ,do' Peixe. - O Senador, Antônio
Carlos Konder Reis passou o fim "de_ semana
em Barra Velha, onde tratou de político "de
passagem".

\ ,

. Sérgio Lope�,

v

1
'
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�DIMASA" .; DISTRIBUIDORA ,
E

�AUT,OMOVEIS'I Áil'ARJ\NGUA S� A.
c.c.c, N. 82.563.461

, ,

ASSEMBLÉIA' GERAI.; EXT'RAP:nDINARIA
,

, CONVOCAÇÃO
Ficani con�oCados 'as;Senhores' Acionistas desta So�

'ci€dade: para comparecerem: à Assembléia Gei'al Extrao.r�,

dinária, 'a reaÚzar-se no aia 3 de novembro de 1971, às

10 (dez)' horas' na .sede .social a Ruà Caetano Lumrnertz,
,

104/124, a fnu de delíberurem' sôbre o aumento' do Cá-

nital Social de Cr$ S59.0qO,OO '(trezentos e cinquenta e

nove mil cruzeiros) para Cr$, 519.000,00 (quinhentos e
, .dezenove mil cruzeiros) mediante incorporação da Corre

ção Monetária 'e' de Lucros em Suspensos .e cO'ns�nepJe
re'for'ma' e alteração' estatutárias.

e

• '..
'

,
" !,

-Araranguá, 8 ,d€ outubro de 1971..
,Pri�o' Me�egalli _:_, Diretor

'

Superintendente.
'Ivo' D/Almcid� M�ch-ado ,-' Diretor: Admíntstratívo..

r ..... � •

49 TABELIÃO ,DE NOTAS E PROTESTOS EM- GERAL
, ,

,

EDITAL

'FAZ' SABER que está em seu Cartório para ser pro-

, testada por falta de pagamento as notas promissórias.
TIS: '380�70-14 e 560-70-14,' nos' valores de' Cr$ ',411i86,
Cr$' 294,9(5,' vencidas em 12-08-71 e 25-8-71 em que é: d�-,
vedor Torke Equipamentos e acessórios 'e cr�dol'" a eia,
Cêltarine�.se ;de Crédito, Financiamento c ,Il'ívestimento�..
E como não tivesse sido en,contradq o' devedO'r nefJta·

cidade, intimo-o pelo presente Edital a vir, pagar �ag refe ...

ridas notàs promjs.sÓrias, mais' os juros e custas dentro

de (3) três dias úteis a contar desta data, ou a apres-en·
tação das razões porque não ° faz sob pena de protesto

Florianópolis. 15 de outubro de 1971.
,Alice Reichert Kunhe - p/Ofidal Maior.

II ,,0
"
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VAN,DA DE SOUZA SAL1.ES
:;"'.' I �.

�.) ,�"""

, ",'

'y , ,TURISMO HOLZMANN LTDA., "'ofere,ce as melhores

programações, J 6s me�lhores 'foreiros,' os irteihores hO'té�,
bs melhorefi sel�vi>Gos', para você que\ deixa ,o melhor que

é seu' LAR. ,te;nos que .ofeFec�- Q :melhor ',em viagens.
Outub�o 24' _' MontevideO' e Buenos Aires - 9 dia..�

Novembro' 20 - ,Fo� do Igu'�çu e Assunção -- 7 dias

Janeiro/Fevereiro de 1972 '.._ CRUZEIRO MARITIMO,
A MANAUS: O luxo dos transatlânticos ANA NERY e

ROsA DA FONSECA, escalando Recife, Fortale0i. Sal

vador. Belém ,até chegar a ,d.e..c;lumbl'(mte AMAZONIA

26 dias inesqueciveJs.
�Faça o ,quanto ,a,n�es a ,sua N.�rva para uma das sa-

I I '.
_

guintes' datas: '

Janeiro dia 3 de Sant.<h.., - ROSA DA FONSECA.
'

Janeiro dIa 22 de Santos _. ANNA NERY.

'Fevereiro dia li' de SantQS -' ROSA DA FONSECA.

BOA VIAGEM

DRA� I!ELENl KRETZER ,P91LIPPI
CHM - se 1052 - CPF 250342198

OBSTETRICIA . e CINEe,OLOGIA

Prevenção do Cti,ncer Ginecológico
CJtologia Hormonal

CQlposcopia
Esterilidade

Parto Programado
E!peeiallzação no HOlSpital da! Clinica8 de São Paulo

Santa Casa da Misericórdia de São pauJ.D
Ma�ernidade-E5cola da Universidade F& '

deral do Rio de Janeiro
CÓflsultório: Edific10 Aplut)
Rua ao� Ilhéus n. 8 - 129 a:ldar, sala 125-
De 2t.. à 68. feira.,

Atende: Das 16,00 às 20,00 hora•.

BAR PAU'LIST�, LTDA.
Especialidades em salgadJnhos e aperitivo.."." Aceita-fie

também encomendas de salgadinbds;
Rua CeI. Pedro DellLOl'O. 1.59..'3 ....... EstreJto.

,
'

CERTIFICADO EXTRAV1ADO
<"(' ,

,

Foi perdidO o Certificado 'de Automóvel n. 143796 -

do ,automóvel FORD LTD ano /1969 - Côr BrancO' Giacial

';"l\iotO'r LA.54HS108BO de propriedade do Sr. NjcodemQs

Machado Pacheco,

." '

..

/'

, I

E;stamos que é só sorrisos- também
�,

.

Ipud'era, cU111;prinlos a prolnessa, aos
'nossos depositantes. Entranl0S em rítmo
"de Brasil Grande.

.
- ,

III'

<

"
\

�' , .

\ t
I ��.. ,,: E assim qU,e comelnoramos nosso terceiro aniver� ária, ,

São três anos ,de contínuÇl atuação no mercado de Capitais em Santa Catarina.�
t't ,

,\
.

I
,

.,.

' ..Crianlos 'llln nôvo sistema de poupança e írabalhatnos nutna canstante p,ara
"
.,,'

difpndir () sad.io hábito de poupar pequenas econonlias enl benefício de

:Jlma coletiv'l'dade da qual -você também par�icipa.
CADERNETA DE POUPANÇA DA APESC

Onde seu dinheiro cresce e aparece.,

i>t'
,

,

�'

."

• I

.... , I' ,

,ASSDCIAÇAO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO DE SANTA CATARINA
,

)-

Rua Tenent,e SilveiraJ 21 - f'OI_1-", 2589" ......., Florianópolis, seil

.ê Av;af � Atlético Paranaense ro

ram adversaríos na tarde de do

'miT'ló'o no estádio "Adolro J{c)U"
, ""0 t' ,', ,

der" diante de um públtco que
-

, . ... l � , '

deixou 'nas bilheterias apenas mil

e seiscentos cruzeiros. Logo, deu

',p�·�juízQ, ao Ávai o

'

, espetáculo,
mostrando, mais uma vez a falta

de colaboração do público aos em-

p;e�Qd'imentos 'dêsse vulto.
,

O prélío começou com as' duas

equipes empenhando-se muito pou

co, como
,
a revelar q�e' ,est�vam

aguardando as energias "p�a o

finf\.l.' ,No prtmeíro período da

luta os goleiros Rubens e Egon
�'� ..

quase não toram chamados a in-

tervir, porém, nas- .vezes. que o fi

zeram demonstraram ,,:I�lmesa,
prínoipahnente o player avaiano

que .jnostrou �ncor�trar-se na sua

melhor forma. Nos quarenta' e

cinco,'minutos chegou a imperar a

víolêncía e a' deslealdade,
.

protago
nízando principalmente Moenda e

Valtí�hb com 'outros pagando o
. ., ...

pata. -Chegou-se a temer pelo ê-

xíto. dísciplinar do interestadual,
mas' tudo acabou -ria Santa paz do

SenhoI',' os doi� times teaHzand6
.�

, .

� .

\ uma grande segundFl' etapa, apesar

,'de nãó'. ter havIdo gols,' , 'do que
o ptibIico gosta. -',
O' hi�rcador E)m branco- pode ser

considerado' ccnno 'I.un resultado

justo, 'mesmo com o quadro visi

tante àptesentando-se n'ÍéÚlOt in

dividualmente. Gostamos :de to

do's os seus vcilores, destacando-s(\
porém, . .os doi,1!! zagueiros· de á.rt:a,
principalmente. Alfredo o meia-

,
.

.
.

� .' ,

cancha Valtinho e os atacantes Li,;"
miÍ1ha" 'e Sérginho e . Sucupira., '

RUQ-eris,: ,que por niuito tempo·· foi
goleiro' dó Metropól e titular do

escrete· êatárinense, opcroú. poncas
vêzes; mas com, firtnesa e· elegãn-, 1 .,

.cia 'que lhe' é', característica.' No
finà1 r'ceclpu ó põ'sto a':VaJdir,' que
nao chegou' f.!.' operar unia única
vez.

'

N� Aval, gos"tamos' majs de Dail-
"I' '" .' •

ton
.

secoodadó 'pOr' ',Egon ,'Juca,,
, ,',

'
,

'

, "

,Paulinho: .Moacir 'Mickei, ,êste: be!'1.
,

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

:poliçiaçlo, pelo,s 'dóis eentr,ais âtl&
ticailOs: , ....

'

."

l'/',
.

. 'MOACIR- ',E, RAULZINJIO
Moacir, 'e, Ra;u.lzlnho que' tO,dos

espetava� . ,vies$errÍ a' estreàr.·' no
Atlético Par.anaense" nã6 o ,.fize
raro,: 'isto ',,porque ao contra.ri.q do'

qú�';:foi \ noticiado, nâo foram con

tr�tádos: aincta' pe�o g:rêmio d�' a
iâucatias. Eles' atttil.Jam pelo A�

" ',I
'

"" ,

'

va;f�, estando; . ainda ilo. ' 3:b'1lurdo
dos ,ehtêndirn�ntos �ntTe as '(lire-

, ,

torias' dos cto,is' clubes pat� in-

gressa;r no fütehol do piraná QU
,

'

aqui penf;lanete1·.
ARBl'l'RAGE'M,

. ' ,

. ,A pugna teve _ por mediador o

paramlense. Célio' 'SÍlveira,
.

que
lião viájou· com a delegação.,· Sua

atuação não convenceu, tantos os

erros que acusou, ,embora em' par
te reveh:\sse energia para éoibir
corno eoib�u. � J,ogo qo 1.0 tempo.

O� QUADROS
FOr'maram assim os dois qua

drbs;
AVl_II _' Egon, Paulinho, Deo

dato, Juca e Raulzinho; Moach' e

Moenda;, Dailton, Mickei, Ca\ d
lazzi (Cláudio) e Carlos Roberto.
ATLETICO _ Rubens; Julio

(Amauri), Ari, Alfredo e Elpidio
(JUlio);· Valtinho e Sérginho;

.

Limdnha, Sucupira (Valmor), A-
, I
demar e Nilson.

JpVENIS DO AVAl
OAMPEõES INVICTOS
Já campeões, os juvenis cio

Avaí enfrentaram os do Figueiret:l
se na pugna de 'encerramento do

Campeonato da categoria. Boa' ,

contenda, na qual os
. campeões

�xerceram nítida supe.ioíidade
técnica, traduzida 110' esco:t'e qüe
foi de um gol a zero. Assim,

.

con
seguIra.m . o título sem um únicQ
ponto perdido os pupUos de Ger�
cino, que logo após o ,encontro
deram a Volta Olímpica pelo gra

mado, exibindo os troféus con

quistados, entre apÍausos do pú
b.lico .

HÁBla ,',
�

.

DlfUSORH ./,
- 960khz.·

.

criciuma·SCe
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,F1 A':WD DE CADEIRA

Campeonato aeio a
.

t m
uoze iODOS esta semana

.

Apenas onze jogos serão reali- Santos x Vasco, no Papaembu, a�
zados esta semana pelo campeona- )6 hoqis; Cruzeiro x América Ml-

to nacion'al de clubes sendo dois· neiro, no Mineirão, às 16 hora.S;

am,anhá, três sábado' e seis do- Grêmio x Flltminense, no Estádio

lTungo. No Maracanà as atrâ- Olímpico, às 15,30m; e Ceará x
,

ç[)es serão interestaduais: Bota.fo- Arnérica do Rio,· no Estádi.o pre-

go x Internacional no 'sábado e sidente Vargas, às 15,4!1m.
Flaulengo x: CÓl'intians no domin- Para os dois jogos de amanJ:üí.,

go. e fi progrl11haç50 intelrral .

la q1.�artari1eira,' est.ão esnalaclOS 05

CB,D ú a seguinte: . segTLÍntcs juizes e auxiliares:
.

,Quarta .. feira 20 - E. C. Recife x :8, C. Recife x CnriUba - Juiz:

Cotitiba, na Úha do Retiro, às, 21 José Málto Vinhas, carioca. All�

horas; e Bahia x Ceará na Fonte xiliares; Geraldo Alves da Silva

Nova às 21 horas.' (bandeira vertnelha) e Gilson Ra-

Sábado, 23 - Botafogo x Inter- mos Cordeiro (bandeil'fL amarela). .,

nacional, no Maracan�, às 17· ho- Rese'rva Ed1son Cruz Gmlveia.

ràs; Sáq Paulo x Pa.lmelras, no Bahia. x Ceará -. Juiz: Jmiquirn,
Moi-tmlbi, às ·16 horas; e Atlético Gonçalves, m.ineil·o. AtL'\:i,ftares:
Mm'eiro x Portuguesa, no Minelrt10 Bartolomeu Lordelo (bandeira
às 21:horas. vermelha) e AnivalcLo 'Magalhães
bomingo, 24 - Flamengo x Co- (bandeira amarela). Reserva: CU-

rinti'ans no Ma,racanã, às 17 horas; namute Françà"
" ,

1 ..- Para um Iugar que não dá
condições de se falar em futebol,
não as fofocas e asnotícías reprí
não as fofocas e as' notícias repri-

I de' mal e, desorganização, 'mas do

futebol jogado, o geito é colher ou

tras notí,cias., Notícia agradável e

sumamente digna de realce a con

quísta pelo Avai, . o esquadrão do

Geremo, . do título de campeão Ít1-·
yieto de .juvenis. Um belo feito,

"_'. ótimos rapazes e bom 'plantel, Tetn
gente ;poa alí ,para ser aproveita-

,

", ..", ",

da, .mas é pena também que outras,

equipes não tenham·' pnrti�ipado,/
sobrando .consequentemente mui-

,

tos )no�os' que ;'desejam jogar. Vll�
.. P10�' :vier: se ano qUE}', vem GURTl1Iii•.

'

.

TamahelaI'é e.. Paula Ramos tam-.
,

'

bérri "ent:r:em '�a disputa do .Ca,�n�
,

peorla!iô,' ensejando á. que, outros
-,

r�.paze,s tamb.é'� joguem e não fí-. .'

quem "marginalizados 90 íutebot. ','
.... ,.", .

'

, 2,� -:-;-".0 Diretor do Departamento .

p:e árbitro,s v,ai teI' :tnÚito 'trtiba�' ,�

. l!'lO' '.se :',quizer "doloouJ' ':ii casa, �,m:
',,,6rdf}�,;'., ;El�";sabe' disto, já (lué' ':"

sempFe pn;rnQu peln', org-ani2;a.Qfio.·
,Ex�ra�l:la:TIlente, as riotíci�s" ranU
cadas e .di(unpidas tem sido 'as
pióres' en1 seu· departamento. ·L-::-

bitro� que não recebenl ,dioheir(
da FCF, �árbitros nno" p:ratica'm
mais !física; ,á.rbitros nito, se

retmem 111alS �o Departament 1;
árbitros não, compar�cem aos, jo
gos;' árbitros que falam de tuélr'
e ln. e. tão novamentÉL ,- E" preciso
fiI'n�esa de atitudes. ,Q�lem quer
fica, quem nno quer peGa para
sair. No domingo, novflmente num

camneonatn, o juiz atua com um

a:u:gj1iar . s"{'i.' ,E' fÍE'sagradávAI e

, , De giro

,e

ruim para o árbitro e o Departa
mento. Temia-se até não apars,

cesse nenhum dos' escalados, pOis·
de graça ?s novatos não tem ido,

· apenas um ou dois aparecem, mas

como depois tinha um [oguínho
amistoso e, a bandeira era paga,
felismente dois apareceram, pOIR
caso cout.rárlo só teriam lá o

.Osmaríno Nascimento.
.

3 �.. O Presidente da Federação
· Catarínense .de Futebol ,passou a

gora .a ofensiva, passando ao a-

· taque. Em duas entrevtstas suas

que 'li; .no jornal '(A. Çi(l�de'l.. ele

Blumenau, '� num: ljinforma:tivo
'.

,.

h 1 ,.n: h
. - ,," l' d : ('.c amae o 1L,)n 8<l1'aO 'Ila: "e j .ru-

i'iijb�, o Sr, 'José EÚas . CÚuliari
; .." , '.1 .' ,

"defendeu-se -das- críticas, .malhari-
... ' do por outro, lado �lg\,ui� homens

'da imprensa e príncipalmente' al
'guns· Presidentes de. Clubes..

,

En
.

'graçfldo, nas
'

'reuniões" lá na ',Fef
--

não .hã.' êsses ataques que' tam-

bém, 'depõem' contra "n�sso Jute
'1)01, mas na: imprensa

.

e à_t.é.�' ele

,':o�l.:t l'o�' :, Es (;,a:dos,' vale;:' tudo. ....N?
':rêsto' a res.p'eito clã, campeonato,

�"do' a;bÚl'al, do 'estádio' e -'d'as ,&í�
'vi'das ·

dos el.l�bés 6· Pr'esid�nt�.. i'�,-
,

, , , ,

1011 certo. Agora, êssi de se 'c.llz.er
(lue em Florian6pohs nÜ1guém a�

, 'ceita o, fato de' que o :Presidente
qa FCP é nó] homem do intedor e

que as críticas são nlal� intenciona

das e deturpadas, melhor seria,
Cldn"I' nomes nos bois", pois a crí-,

Uca, na maioria elas vêzes t.eve sua

razüo ele· ser e singuém é inimigo
..10 President.e da FCF, achamos
contudo péSSima a defici'ente a

,
,

estrutura. administrativa da. Enti·

dade, alüls, como diz o próprio
'Presidente no final de sua enLnl'e

vista, Í'pr:onhAcenno isto.

•

em. giro
o

Dia 23 de Outubro O represen·
"

,

tante da FCA no CTD -da Confede-

ração estará em São Pa:ulo partJci
pando de mais urna reunião nli':'U'

,
,

sal (laqueIa entidade.
O

Roje o Presidente da FcA, Sr.
Luiz Carlos Brasil jtmtamente com

Ronaldo Oliveira seu Diretor de

Compet.ü;ões� estarão reunidos

com os dirigentes do "Veterano"

l)oze de Agosto. Nesta rrunião tra
tarão da organização t' realização

. l·
•

ele um "Hallye", corno parte dOF;,

festejos elo "Centem�ri.o". Não es

t.ará present.e a esta reunião o

DiretOr de Rallye da Federação,
por ter viajado para São Paulo.

O

Nesta semana estará· em Lages
um dos Diretores da FCA. Naqúe
la. cidade manterá contatos com

Autoridades e demais interessados

na realização de uma prova auto

mobillstica marcada para o pró
ximo dia 15 d,e Novembro.

O

Informanos ÇlincL:'1 a FCA, que já
foram ma.ntitlos o� primeiros
..!.ontatos com o DIRETUR da

prefeitura Municipal de' P'lorianó
polis', para a realização do "lIo.
RALLYTUR". Este deverá reali

zar-se em fins de janeiro ou prfu
cípio de fevereiro de 72. Seu per-

, curso abrangerá ]:>arte do litoral
noi'te' de Santa Catarina terminan-

, , '

�

do com Ulll percurso 'no interior

da IL�A. Este Jornal dará tot.al
cobertura a esta promoção.

Os "500 Km de Tanunã" dispu
tàdo sábado no Rio Grande do Sul '

, , ' ! ,

fõí vencicld' por Pedro Delama..rc,
. eorri' seu Opala. Desde a largada,
DeIainare· ponteon a competição,
chegando: ao finnl com düaR vol

tas de vantagem sobre o segundo
colocado. Foi laureado com o ti

tül<? de "FIta Azul" da prova. COl.n
mais esta vitória - no Rio Gran
de clt) SUl é a quinta, consecutiva
- ficn tranquilo na liderança.. do
Campeonàto Brasileiro de Viatu.·

,

,

TaS TürisTno _' Divisão Ttês,'

-- h

Domingo próximo estará se rea

lizando em São Paulo no I{artó-
,

drorrid de Onterlagos as "Cem
,

,

Milhàs 'de Kart". Nelson Di Ber.

nardi e Fláv.!,o' Busch f.oram coQ.
,

vida.clos a participal'mn da mesma.

0---'

Dia 31 de �utubro
. teremos a

seguIlda prova do "II TORNEIO

DE K.A.RT DA ILHA DE SANTA

,CATARINA", que é liderado por
Flávio Busch.

O

Já retornou a Florianópolis, de

pois de wna esta.da de mais de
I um mês no oeste catarinense, o

Diretor de Kart da FClJ - João

Vicente Vaz.
O

. A Federação Gaucha de Automo

bilismo, está novamente 'em crise.

Tem-se conhecimento de que o

Pres�dente do Con.selho TéclLico

daquela entidade está demissioná

rio.
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..

riin 'guarda touças (cômoda com a gavetas e �ctj$t�
�slado de Sanla. Calatilia.

.

'leir�s)." .' . ,'i'

COMA,BCA DE. URUB·IC·!'·,
' úrrÍil' mesa redonda, 4, cadeiras em pa1Jl;in.hâ .1nct��'na

e �ll;)ófadic;.
"

.' ii

EDITAL DE PRAÇA' -

" , ,"

sOfá' mec1.l:\lhão com 4 lügare� todo em 'p..:'1Jhin;ha
O Doutor ERICO BORGES, Jl�iz d'e DireÚo ela Ilidlatia.·' \,

c'· d ',/ 1J b:' E t I d S t' C t' "o'1" n'"
,

D'll'ás . 'caixas' (baú,)' .',
'

. O1:narca, c1 ru ,leI, ._JS ae o e k an:a ..Ta ar a, a

f{)rma da lei, etc,'.
-..

, Duas' c'adeiras Holq.ndes�s antêntiC'a.� toda' �m_':p.çjl}1j�
'F'A('O c< "BVl:> t 1 t ,j.� 1'·;"" nhll·'Jndlànà,.· .

•

.

f 'J uh, . .I� l. a. ·O( os quan os o 11l'CRentA:: ec HéIOl Vl· ,

rem. oú dêle tivm'em ,conhecimento., que'no d.ia ul' de no. uma' mesa de s�là. ,',�,

'vemhr�, às '10,00 horas, do an"- de 1971, TI{) sagáo do Edi.
"

"Qm' porta hibitô·.: ,'"

ficio do F'orum de,.,ta Co'm'área situado' à' P];aç� ,F'�aIiq
"

Dois' are-hancos. ,.' ,-
.

p
.' ]. C'� / f'

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

t:
" '.

tIni' l�nlPÚío (Rb�t·.l·o.ur) Germânico, em opalina é .Pmt�('.]RÜO 'CrflT-3 (.e cil.Juza, s n" o o 'lClal r, )U.S lça que es-

ti'v�r .q�l:vi�,áo' com'o 'porteiro' elos au�itó�)o�, ,l�v:;n�ã, a

.

trifl larrlpatlário' com cúpula" Ctt' 'Nnllina.
"

,

I, :público pregão de venda e mrematação, a quem 'mais ·der Uma: �lico;-eú�� francêsa.
'

,e ��i�r lanço OfC1�eCeI:, �cima da avaliação., d.e Cr$' 5.000,00 lJm�l 'sopeira i�glêsa.
.

(rir;co miÍ cr�zeiros) 'constante do 'seguinte 'imóvel: "lIm Ütn 'cônsóle em madeira�
terr{,l1�

.

com '� ár��a 'de :�60.04i! m2, sitllado Jl� 'localidade ,D{)llréasti�ais de Igreja,'
.

,
de ÁJilla� 13ral1�l'ls •. m�;l1icÍpio e comarca 'de' Urubi�( cflm Uniâ sapatã.·

. as' seguint�s �oilirqntá'GÕeR: ao norte com 'terras de, .NaÚ�l DoiS castiçàis simples., '._ ! _

ZilU, ao sul com o :n.io Agua:;; Brancas, .3 leste ,eem, teIT'dS .' _ÍJni re16gio �in 'lfo,;ni'g de (tito .patRnt4?.;l.do.am ·1�ln85-.
.il.e Olirnpio" S-()ricigo 'e a oeste com ter:ra� d.e .TllVeÚ� (trigfêi;).

.'

, .

Ra.dri,gue�. estandO'
.

dito terreno devidamente �6gisti:ado
'-.

Um lustre (bm:pH!o) em opaJina, e f('rro,. edro ,P\@�{\;
no ,oficio de" imóveis �iesta cOlmírca de Úr�hicf"; (>' pr�. e a querosene (feito ada-ptaç50 elétr:rcu)..· . ," " �'

sente .cdii�l de praça é extraí�lo.' dos autos' d�' Ad10' F...�l.
•

U:rh
.

jô'go de jarra e buda' para quarto (Ptat:a�\·· '"'
t·

"

3'61'
.. '.

é
'

'

te'
,

B
'. ..

d' E'"
.

l' d ,·rma.' marquesa Ro�:am\, autêntica -C{lN! restaur�.ãÓ.,('1.1, wa n.. ), em que " exequen·· o . anco '.o hstat o . e 'I,,! �.

('I C
'.

EM ESTILO
'

.

i"la,nta /atarina e executado Manoel Rodr�gues. E,para, '

,.

que' che.gue .ao c�mhe�imento de todos e ning\.t(�"m ,'al,e{{ue" ,:, ,J Grupo, �stof.ado" et,n e.�tado d� nõvo tmóvp,�s ''Ç-eMt)"
.1gnorâ.nê!a, '1Ti�mrlei expedir o

.

presente' édit[ll que' s�l'á'
"

forràdo em �hai1tl.Í, com 3 )ngay,f>s., , .

.' ,

'

,afixado .e púhl:ieaáo na. fonna ela Lei. Dado e pas.�"tclfl Uin aparádot. .:1

'nesta ddàde' e
-

00m'a'ren de tin!l)icí aos vitÚe e' nove de
,\

Uma'" sala, de jantar com ,mesa ro-donda (e1�sticll)1 i�;.f�

"-....,setemhro dó, ano de hum mil novecent.os· e setenta ,e bdeita., e uma arca, Todo�5 os móveis 'consid�ados' it'riU·,
num. 'Eu, (ilegí�el)..· Escriv'ãó o escrevi.'

. i

: gu1daâes, 'foram adquiridos: do antiquário, Dtirval �,�I
Eri�o Bm'g'es - .Tlliz ele Direito.

,.

de Tifucas. Vêr e tratar a Rua Secundlno Peix<'Jto 'ti ·149°
. '_' Estrelto� no hoiário das 13 às,18 horas.; .i'·'

.

•

...,
_

1 '. ; .'_ I,

IJ,-_.c�_!i-·-I�J!�..._!__::w __Qi_,_-.�i(_·�·---:-·-,�J�n:

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

MECÂNICO
Precisa-se com rurso de aperfeiçoamento em Volks·

W3$en. Tratar na Oficlna Ipiranga - Rua Frei Caneca
_ 3R8ô.

;E,DITAL DE ARREMATAÇAO, COM
,

. O PR,AZO, QE 20' DIAS
O Doutor RID SILVA, Juiz de Direito da 2a. Va

ra Cível riR Cnmarrn f18 Florianópolis, na forma: da
lr-í. Alr.
F'AZ SABER a todos quanto êste Edital, com O' prazo

de (20) vinte dias virem, ou dêle noticia' tiverem, que

no dia (UI) dezoito de novembro do corrente ano, às 10

horas, à porta principal do Fórum local, à Rua Duarte
Sclmtel, 1):. 17, o Porteiro dos Auditórios dêste Juízo
�.evatá a público pregão de venda e arrematação, D. quem
ma ior oferta fizer, não inferior à avalíacão, o imóvel

a:tillillK-o descrito... penhot'4Jc1o... a ADr ·CA'I'AllINENSE

D."t SILVA. na Ar.,ão Executiva (autos' n. 5177), que lhe
move c.Aiü_DS' ALBEJ1'TD nA SiLVA SANTOS em curso

��h'1 2.?_ Vara Cível: "lJJl}3 casa .e 'terreno situados n�sta
cidade, à rpa Saldanha Marinho, n. 8" cujo prédio está

registrado no Cartório Imobiliário desta Comarca, sob' n,
1l3.54D, às fls. ] 52, do Livro n. 3-T". Dito imóvel fof ava

.líad o ,.em c-s 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros)..
No caso de a praça, por falta 'de licitantes, não se 'realí-

. zar 'ria data: e hora acima; desde já ficâ marcado o 'dia
.

,

(26) vinte e seis de novembro dêste ano, no,mesmo local .

e, às mesmas horas, para a' venda em leilão, pelo melhor
lanço, do imóvel acima descrito ... E� virtude do qu6,
c::l(lYedem-se

.

êsÚ� e outros' iguais que sérão' publicados e

afixa'dos na forma da lei.. FlorianóPolis;' dezesseis 'de sé
teffibro de 1971. Eu, Jair Borba, o fiz e subscrevo:

RIO SILVA _' Juiz de D.ire'ito ..

,.'

r.

Estado de S'anla Calarina
.

Secre.taria d,os Transportes e, Obras

Departamento de Eslradas de. Rodagem
A V I S o

o' DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DE SANTA CATARINA (DERSC), comunica aos� interesSa

dos que se acha aberta �oncorrência para Seleção de

Emprêsa, de Consultoria _:. Edital 27/71, para' a elabora..

ção do Projeto Final de' Engenharia na rodovia 8C-23

trecho Lebon Régis _ BR-116, com prazo de entrega das

,prop.ostas marcado para às 14,00 (quatorze) horas do dia

17 (dezessete) de Novembro de 1971, ·na Sede- do DERSC

.Cópia do referido Edital será o1;>tida mediante o reco

lhimento da importância de Cr$ 200,00 (duzentos cruzei·

ros) na Tesouraria do DERSC, no 79 andar do Edifício das

D.i.retorias. em Florianópolis, onde, serão prestados maiores

esclarecime�tos.
DERSC., em Florianópolis, 13 de outubro de 1971.

Eng.;> Civil Ernani Abreu Santa Ritta, Diretor G�rai
do DERSC.

Carle-ira de Motorista Extraviada
Declaro para. tO'do..q os fins levais que foi extraviada

'a, minha Carteira de Motorista .-. Amador -- de n. ,142.038,.

pertencente ao S:J:. Fioravante J@ão Marchl.

LARCiloNETE VERDE-SE
Bem .montada, instala�es novas. Ponto central. Vêr

, .

e tratar a rua Padre Miguellnho, 12 _ ao lado da futura
� do Banco do Brasil. A.ceita."c;e carro como parte d�
entrada .

.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
Fotam extraviados os documentos de um autGn1óvel

Ford- a�o 1951, motor n. IB�667414, placa AA-2679, de:

,'pro!)riedade do sr. Carlos TonellL

RESIDÊNCIA E LOTES
V.ende'\se um. resldenda. iltuadf 110 JÁliDDI

'TAGUAÇ·:i. com duas salaS conjugadas, trél quarto&
bknbo� cozinha, dependência .de emprega�<fl, garagem
'aranda e est8cionamen�o, aind& sem habite-se

LOT'E$ - Vendem-se, ótim08 lote!, ,ituaciol no
-

JAMl'M lTAGUAÇú com água ,in!taladn,·. l'Ua.f, cBlc:�
• 4.rellase ,lu�,

nmTr.T1l-�� • ..,.,. n"ha;nn ���. ..,. .., -" .n_� !OA\

*

Drs. SADIUMA e

UIIRAJARA" DIA:S FA"LCÃO
__:,ADVOG'hDOS-

Cobranças Judiciais, p,ara· Emprêsas, Causas Cíveis,
Trabalhistas e Criminais

Ruà ceI. p,edrll DePloro, 1.548 - Fonê 6352
E·�TREITO _; FLORIANóPOLIS

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

PROCOM -' Procuradoria e

Confabilidade' Llda�
Resp. T�cnlco: Nlwaldo M. HOben8i'

CPF � �Ol 75fll09 ""

R.egístro CRCSC - 1108
Escritas 'Contábeis e j:;'lscatll

Declarações de Impôst., de ReruIn'
Organízação de :Emprês8t

-

Procuradoria Adrnínistratlva
Ell<.1�re�: Rua Victor Meírelles, n. �O - Sala, "A"
CaiX:>8 Postal. 604 -- F]orianópoJi� Santa Catarina

------------------------------�--.------�-----

D'R. CLOVIS .PRUU,EN'CIO
ODONTÓWGO - eRO-SQ. 3Í5

B�'l{-biretor Presidente do I-tospital de Carídade: e
Maternidade "JO:NAS RAMOS", de. Caçador, e respon
s-ável pelo Serviço '-de Tl:aumatologia e Cirur,gia Oqil;

F.�tagiáro do, Instituto ltstomâto16gicO e CentrQ. <rê
( . '. .

T,'dH'"le'S .de 'Implantes 'CES' no: Brasfl - São :PallJ.o� ..

Curso de Espe-c!ia1ização em Implantes Attificlai,s
l\tembro -da Associação Brasileira de Irh.p:LantologÜ\

.

g S P E c I A· r, I D·}... .n E ,S
t;:'R.óTF,:SiE IMPtANTADt\. E. CONVF�CIONAL
('lHUFfl!A E TRAUM!JrOLOGIA 'OnAL

.

C"OON'TOLOGIA GLlNICA' '.

{)ons11Jt6lio: GALERIA ÓOMAS,t\ "7" '9° Andar ,'_ sala 9,Q�
,

• Horár�o:. da� 8" às 12 - 14 às 2'0 horas.'
.

'

Dois' terrenos no·Estreito, um no.·' Jatdim Atlâ�tico
.

próximú ao lago e outro l}o ,Bairro ,de �tima' i� • "',� : .\
'Cr$

.

4.000 .. 00 cada. '.
' , ,

.' .

"ANTIGUIDADES

. \ -,'I

vidros
. /�.

INDUSTRIA E' ·C,OMíRCJO· DE·
iVIDRO,S SÃO· pEDRO 'LmA..

.

Vidros
. di�etame,ntê' da f(l�ic� _' '�D1ethnr�,.

JJteços -da Praça. Consulte nossos Preços -
Lages .

Ji'ilial' a, Rua Aracy Vaz. Callad'o� 40. '

, Es4'€ito. ...... . Florianópolis.

MóVEI5 C.IMO

MUDANÇAS LOCAIS' E PARA .oUTRAS ,CiDADES
DISPENsAMOs . ENGRADEAMENTOS. RUA PADRE

ROlYTA. : 53 ....,- FONE ?77B -- ANEXO AO DEPóSITO
·.i ..; .

,
.;'. ,�"i�-'"

if-=�")F!Ê! .2---,Ê��_·_t_:...___
'

.� -,-2_ "�.

TV LAR
,t\$Slf;tênda Téc:tJ.tca ,a, domicílio � R;ád)..�s _: :��- ,

.

·levi"ores - Eletr9-doni�ticos•.Aberto até às 22 hor;18,
'.

o mnls Cómpleto estoque 'de\ 'peças e '�OOssórins... , 'I

R. Cordriel Pedru t>emoro, 2.133 - Fone 6264 ..

'

'xxXxx

COMPltA·Se
Televisores .u.s,ados. ,p:ag:a-se o melhor pI'ê'� da

�} ; �

; I
.

.,! �

ii' .�
j

•

; Di.St�ll)l.litd,on�s· . eXch):sivos .. das . pnh�, ('

F1'oI-iartóPbl-is..
�l 7�"

�.
.� • I�

IOr. Rodrigo D/Eça Neves

Cirurgtão Plástico
Cnrso 'd?' t'fiperial1'lação de dois m105 no Hospital dias

CH.ru,�a.s de,' São Paulo. \

, ',Tratamento Estético das Mamas - Abdomem -

'Rugas ;._ Ne.r� ._- Cícatriees
.

._,.- rransplarite de Cabelos.
·

"Atende nc Hospital Govel'l1ado.r Celso Ramos às têr-
.

c'as "e quintas, após às 15 horas.
'

I\:

, OPORTUNIDADI�
Vende-se ou troca-se 'por carro urna casa na·

P;à;a de Caíeíra perto dá Armação. da Piedade. estilo

americano, . recém construída, possuindn praia parti
cular, .Os .iateressados deverão tratar com. Sr. Árlécio
à IRua Germano Wendhausen, n.' 38.

'

"
" I

' ,

"
.," MOÇAS', E R,APA"ZES

. ,;Pr�isa�se·. '6timo ordenado. 'Trata- à R. Jerônimo
,C,oeh�o.· 4:� ...sài�. 8.,'

.

j I.
-

li iS 1 5iãê 'X
f �--,_. r-» -,----:""""-- ----

" " . "�. /.
'·

.. 1 r
>

, .J:.lJiItílllsTU:.90R, �, It r:ORBETO·
,

,\ ',,""::"�;_�:,:::JIl' P,J: ,Rr.CnCIO·S
'a,aclo \E '''JU:P�_ESr.Nrl�çÕE$ "

,

.r:
,', -< ','; �,I, :_>' LTDg�

, .

j" j.( •

I 1
'I
,. ,

·

, RUA,FEí.IPE SCHMIDT; 51 -- GALERI.<\ JAQUELINE '

· .

'" .'

,. ',� 'LO.lA 7 .:.._' FONE 36R9
.

.
'

.

, '. .;
."

� .:.

,"
"

:'Vl:NDAS
"

" �.;. ..,
'

· "
. CA·SAS. ','

,

,; 1 <'casa de alvennriá.' em Saco dos Limões _'. corri
· '3 qun:i\:os .•� ),1�la ,+ 'copa - cozinha � banhêitó _:_
'area d� scrv!Íco. '\ ':., ,,'.

'"

,. '1,10 ')
.

,

: ;' . :'l'(',Rs� d� �mad�lta nll 1>rllia .m� naguaclÍ -. 'com
,� q�:rl�� -'-, "s';l�a '-, . ,copa -:- cozmha -, hanheu'ü _.
áiJ:lea 'ç1é .servÚ.!b.,'-

.

.
\ :' ...

-

..

' ,;-',: "

.�: . AP._TAMt:NTOS
\AlIÚlr,t.àril�tidiós ... nt\. EdJfíc,i.o 8át:) Fr:H1f'i. ,1:0 - 1111

,Ar"'ilQ .� l�'��ch�l ,�,
"

�(}e�a)' ('om 2 ou !)l'+OS livin'g
- rrr'71t'h� '-:;- NF(llaekn ''':_. ãtea d.e serviço..
..

1?:!1� "fi���ei;J�o.
.

1
, ,:�r�f.lIl'tt';f.11!'liJqr.rt;()� .. iTIo, Eri1iffr-io .It;af!ua�ll '� pj'�l� �()

'.

Meio êom 2, ol1artos :._ U,rinlt - r.ozinhn - banh€iro
;.:...;. área', �� s�rnço:" Tofalmente finmlCiados.

.

--'-------

:

.

thrf.l:#��,({Tilt'('l�: 'Fi,o� Edjlf;fr.ió: :Cisne 'Bra:r1f'{) - llnà
(."�f.l.P:T':ll,r.;�W).af ,�h'q_ �, ESh'elt.Q. Apàrta,men1;os .. COJ11

l. er 2 ���r�<?� �L livhu! -, . ,,;ozinh: - 'banheiro -, I ..

área de servIco. Totalmente fmancIados .

• �I .'.
't

•
•

" � '1\' .',. ; I

--����------
.

. ',A��">���n:;-;<iq, ?,,�. Catphf'>,.i,J1 -' Avqú;i,õ�, Cpn+r.al.
: ;'. ,_;_ C�ntR; :('�ime'ÍlCjJi)�,: .......... , 'RrlUf.0io P"�ÀNÁ 'sMi.mo

,�lajl�lr
' 'l:l�: 7Q$ ,-.:.., ;I"{)tn; 1. Qt�9rt0 ,._ 1ivi.n�L - cozinpa

�'banheir� -'.'nalI - área de serviço: .'

'

-

,- �
J. � :. ,�

I.
J

'

.. TE...·SNOS ,,-: , " .

"',' .àq�tes 'n3' �nd$de .

.;....,.medindo .33 X l2 m,
. ! ..readà' ,úm. "

"

.
'.

.

'

!
. -'

, .

é(.,'"" ,

\,
" '.. ..1' lt>te :�m t;oft\1�f� ..:... 'R"'!l C�l)itão Euclides de

.

' (':M;trt) '�. m�Hf!lí!1.() 'l1,�OO .X 30.;130 m .

:,: 10" T.,nt'p',t:::' e.Th'. J311rrei�s ..:_ próximo � Concasa ..;_
,

, ,F:�tra"dll 'Feã#r'al 'Novà. ' ,. ' -' ,

·
'

.� .

.

.) ':
, ,

"

.,�.

, ':'P��:l"r,:iT�'JNr\�, nq A�()n'R�r,TMF,'l\Trr()� nA,

('\A:1I.T��nJ(;' :q)"np, .�TTA NOVA .r,A�A. TTMA BOTTJP'P.
. 4'''.'T' i\ 'Í,f,l"''''rv:�. 'FC:,?RrT 4 t T7 A ,'ri A rnTT\�,n Á nF; 'rT'TDO

.

',' "PARA '·V�·. 'OON'fl'ECA NO�SOS PP.ECOS.
, : ',' i

, . .' ".: I
,

'

.....)
" .. ,'

",
.. :,:' .���.! ", ,
".

.--

I'

jlfo.:"�'ÃTAriimSE -�tl

,
'

'

.:; :
' , .

,

,':�,�: '$! fl.,OItIANóPOLIS para:
.

. 1J�'1\U L. ..tUr� ··às 08;00 - 12,00 e, 18 horas.·
., '

.

'� ", ';:váa· Tijue8S, ltapema, Camborih e Itajaf, lU
.

"" " ""OO,àO � 08';30,-> 15,30 -,'16,30 - 17,00 -.
.

: ;' "', j8;30 ,:_, 20,00, e' 21,00.
.

, :Jo�'� Direto li! .19;30 horas. ,
..

,- ,

" :;&, : ·!ljj.ucas;" :Camboriú e Itajal, às 05,00
',' "'.' .. Q5·�,'� o?;oo"� 09,00 -- 11,00 - 13,00 -f'

i":'; ê" �i3'1.30 --14.30 - 16.30'� 17JJO.
?t� "�.·�A!,(j5;OO _.. 07,00 - 11;00' � 13,00 e 17,00

, ... .' .

" ,-" <'00râs.
'

.'
' ,

·.�GUÁ .�':V�' �tupâ, "São Bento, Rio' Nearinho �
.

"

.. :,', ':,; ;.; ,:�', �.,':Ma� )8· 0;6,00 :e' 16,90 bora,.
,

. ,ÁÃ$>�(::,JScO -.- .As 19,30 hor�•.
,� . ':� .

. ,�
'

..
'

• 'i' ,
..

.;.,'
)

.

',��_8" :'1l10SUtENSE LTDA..
·

� " ,'. ',<1 t·· '
. \ � •

-

'..-.oria�, ':1\ �Io ,CIo Sul, "

.

,

.. �. .' " .�: ,'04� '� 10;00 e. 1'8�aO horas
Mo (do �;, i 'f:torJan6PoHs' .

'

.

. .

,

àS '04;30' � 10,00" e 14;00 hO'ras.
r' ./.'

' .
,

.r,

r----------------------------------------------
Estado de Santa Catarina

$ECRET,�.Riil DO� T�ANSPORT�$ � OBRIAS

DEPA.Rl'AMEN'fG AUTONO.V\l'lO DE EDipICA.ÇJ(JE�,._ �

.--""��

T..QMADA OE PR�'ÇOS N. 06/11 h""

A V 1,5 .. ,0
O Departamento Autônomo de Edificações torna pú-:

bllco, para conhecimento ÜÓR interessados que 'se apha;
aberta a Tornada de Preços n. 06/71., para compra e 'T;í.'S:',
talação de equipamentos de cozinha e lavandaria desti
nado ao Hospital e Maternidade do Município de Araquart,

Q, Edital, hem como quaisquer esclarecimentos, pc

derão ser obtidos na sede do Departamento Autônomo
de Edificações, no 1O(� andar do Ediffcio das Diretorias,
à rua Tenente Silveira, em Floríanópolis, de 2a. à 'eu

feira,' no horário das 14,00 às 18,00.·11..01'a8.
,

'

.

Florianópolis, em 14, de outubro de 1971.

Engenheiro H.élio Costa - Diretor Geral.

CASA, ,

.ALUGA.-SE ,À aUA JOSE BOI'I'EUX: (próximo à no

dcvíária), DE PREFERENOIA.A FAMíLIA PEQUENA.

TRATAR A RUA GENERAL BITTENCOU�T N9 48.

, '

FALEC.IMENTO .LUIZ, .!{!E!$ERMANI
Gran-Meta \ Publlcídade. Ltda., associ-ando,;se' à-s maní

festl:lç'Õ€S de' pesar, cornuntca :

(f fal�fiU1J�<nto do senhor
Luiz' Kelermann, diretor': i�lç1üstrial'· 'do· 1''';figorífico. Per-

. ',. ':,
.

"
'

"I'"
'

dfgão,
.

e1.a firma Perc1ig�b·. S. Â.' - Indústria e Comércio,
oçorric�o

'

onte.m . às 7,45' horas, na "cidade de Videira,
I,neste Estado. ,0 sepúltatnênto será ·reàli�ado hoje, às· 9

horas, naquela'cidade,
: "

"

CORCELI 1�71
Branco Marfim, Stan�art" Coupê., Transfere�se' Co�

ceI nôvo, adquirido cto Consórcio' Nacional Ford-:Wif..

lys, 'como pequena parcelft nlensal. Trata.r pera fOlté

31-82. . ,�

, l�'

I VENDE-SE A,PARTAMENTO "

._

I Edifício 'DANIELA, � pois . qua�tos, sala, 'banheim�
'Qllarto � banheiro para_emP:regada. Tüdo. carpetado. . ",,-

,

Ver com zelador. ,,�.

---_._'--_..... �.'-_ ..

'ALUGA..SE LOJA COM 110m2>.. " .�t

À' rua Vitor Meirelles, 38
Tratar no mesmo local - 19, andar

EMPRtSA SANTO ANJO Dl.
, ,

GUARDA
. Partida! dt' FLORiANÓPOLIS I!J.rs'

Pr-�Tfl' ALEGRE - CaÚ':o l�i.to às 21 horas;
,

.
.

04·.30 _ 017,00' _;. 1J8';30 -' 12,00 _. 18,00 ,,," ..

.. , 19,30"
.

21';00 heras.

'nAl:(iTtmA _,. às 06,::s() - fJ'7,00. - lO,dO - 14,00 ...;.. 11,00
.

'-, e '18,00' ho·t'ü., .',
"" '" �,

\ ." I,Q' '" , .. <�, jIf

IJA_4: _.�, 04,30 ,�,. O,6,3.Q � '10,00 - ;11'0,�: -; �,,14,OO.

.
.

>",'
- 17,00 18,00 _..;", Ul,30 e 21,00 ,horas. .

TJBARiô - às 0�,30 � t7,00 _ .08;30 ."- 10',00 ..:..:' �2,ÓÓ
.

'-"....:.. 13,00 .:..... 14',30 - 17,30 - 18,00 - 19;sp"
•

.

.

.

.

�-l�00 _. e 24;00 hors�. ' ..

" ,;.::

, 'CRICn1M:t'\ � � 04,30 _ 07,no _ 08,30 - 12,00 - 14,30
_ ... ,-"18,00 _'. 19,30 - 21,00 e. 24,00 horas�

t\ PAMNGUÁ -i.. às 04,30 -:' 07,00 - 08,30 - 12,00 _.

, , 18:00 - i9,30 e· 21,00 horM. : . ,:- ""","
soIWBRio' .;_ '04;30 -' 07;0(\ _! 08,30 - 12,00 �8,OO;;:i.·

, .' "I '

.

. 19:30 � 21,00:.' horas.',
. "

"

-
'

'Minislétio . dá ,Eéblcaçãli; Cultura;:'
Universidàlle Federal de Sanla' calàrjtia

. R :E I"T,-'O R I. A . ,�-' . � .

lOORCOBJ!HCIA PÚltIC� R.' ,'2$!
Torno público que a Divis�o do Materr�n da ,Reil$tlfí

da Universidade Federal de, Santa Catarina, ,oollSQante
.

,
' ti.". . A .' �)" � '<C.:r. i4 '

publicação efetuada .no ·Diário, Oficüt1 ·do ',Estado, 'Mig�
desta data,' fará t:ealizár no' diá 11

.

de noveihbro 7I>:t;ó.pmõ
vindouro· ,às' 15 00 horas, em su� Sala de Concorrências,

• ',," " ..., � 1!l�\1

'localizada à. rt�â Bocaiúva, p. 60, nesta Capi�al, a ",aber:t�);�
da· ConcorrêncG Pública, n. 02/71, para veilda de' dtv-�rsãs
sobras ·de ierro CA.24 pata construção.

.
' .08 interessados poderão :procurar os editais no 'm'i:!s·

. mo.
.

en:derêço· acini�, ,bem' como ,obter ou�ds �:':e.s,ç�;
m.entos quê acharem neoossãi'ios. '

-

,. ,," !';'<Jl
,

.

'FlorianópOlis, 12' de, outubro' ele' 1971. .

,.í. :;
Josoé FortJcamp' Diretor da Divisão do' Mátetiàt

�---
"

'
..

PROHEL

J
.

., \

..

. Sio, JiD" . ..;:.. "Cásá .�. m;ndel'ra com 3 quartos; '2
salas, cosinha, banheilro," eltl. ter�no de 10x35 m2.

-:" '

. PreçO Cr$ 28.000,PO
.

"

'li,'a9O.a ciIa ,Conceição';' C3$"- com 3 quartos, sala
f cOsinhá,. ba1Üleiró, e garagem., .

... ' " Preço' Cr$ 30.000.00 ,
.

.

' ; Lagoa da· C�ncelÇãQ - Casa moderna, recem-COttS�

t.TU:ida�: ,cQm grande á'tea d'e terren-o no melhor: ponto
i • 'da lJií�Oa;, CQtn, prâia -,particular.'

- .' •
:

.' . Pr:eç6 Cr$ 80. '009,00
"

',:' �ff ',Ct$ 300 . 000,00, aceibH:;e propostas.-
. ; �t.ro - ,li«m Melo Alvin, casa de 2 andar:es ,com

",4 �ãrtGs. 2 bàlilieir�" sa1�, dependências e garagem.
:preço, Cf$ 120.00O:;�o ent!';adá. Cr$ 9(\,000,00.

; .'

.' APARTAMENTOS
. i:'ifi��.. t.njie" Mara ....... Na chacar,a dQ He.spahha,

,UUmas un�d:iciles ',a f>r�o de· lançamento.
,. E.ip:"ega em maio' de 1972. .

.

.

I :' Nlftdo. 'résldente _ Na Av. Osmar,.·Cunha, aptos.
.

lide 1 .2 e; 3 ·<iljaItos.e tlma]cja de 60 m2. .... .'

.';, '. Ediffei'o Bahiar� Apto. de 4 quartos,: sala, banhei-
; i 'Io '

e ,éosin.lJa, entrada Cr$! 115 . 000,00. ". . ,

�.
; Ecnfk:i'd 8Qtl1a�.'.;;..;. ,Na- ,R.1tá Jtrab Pinto'; com fre11te

ri : ti :' BOi;;;±:;; --
.

'�l. ',·i ,/
_1 � �_,_�___ _

,
r,

,
"

\

/

"

Vendendo
pára o .,mM" Baia' Sul. � lojas. -

Ec:fifíclo Itajubá _. Na praia de Coqueiros, 2 apar-
'tamentos pequenos' e 2 lojas'.' • . " �

Edi'ffcio Alcion - Apto e Lojas a partir. de •. ','" �

Cr$ 360100 mensais.
Edifício Aldebara.n - O mais luxuoso que já se

construiu. em Florianór><>lis. Um apto por' and'ar cóm
2 garag'ens e 220 m2. de área. .

.

I

D1.'iJ;omos somente· de uma unidade.
Edifício José Veiga -. Na Rua ,Almi,ra.nte Alvin,

com peças bem espaçosas. '

.

TERRENOS ; •

rusPOnl(i)S . de terrenos 0'0 Centro, Coq:u&ro� e
"Estreito. _

. 4lUGUEL.. .

.

iUe}\{O ap� ete 2 e 3 quartos no Edifício Presidérite;
. Alugo u�á loja no Edifício Bahia.., "

'.
,

. QUER . ALUGAR, ; COMPRAR, . VENDER ,UM
IMÓVEL, ,a' .PRONEL RESOLVE O SEU· PROBLEMA,
POIS . NEGoCIAMOS COM QUASE:'TODAS AS lN·
CORP0RADORAS' DE ,FLOiuANóPOLIS." ,

;. '!lua Ue: Silvej:ra; 21 ,'- Centro Cõmer�,.;�"
sàla� ()�' __\ fone 476'3. _ : � .:: :,::" ,

," 'o, >�"
., '" ,,_I. \

• =.� ""

�_.�'_��
'." .... , • ,.t """ "" I(�._

II

I j'
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ULLEB ,. FILDO -. lerlal �.
I

CODslraçio em geral
o pt:r�t9r Ç,9' b�tra.p cornuníca

que o ����to � �Cttlos
encerra-se no dia $O, senão que OS

�ão emplacados no prazo certo,
deverão sofrer multa de até 50%

I
,"

sõbre o salárío mínimo vigente na'

região.

FlariaM'ÓpoHs, Tirça.felrtt, 19 d:e otIfubt-õ de t911
1

.
.

Lanch s na

praia' s rão
fisc lizadas

II

o Capitão dos portos de Santa

Catarina, tendo em �sta as de

núncias relacionadas com impru
dências por parte, de proprietários
de embarcações de recreio pondo
em rtsco a vida de banhistas nos

balneários da Grande Florianópo
lis .recomenda que os propríetá-

,

rios das embarcações de recreio

são responsáveis perante a Capíta-
.nía pelos danos causados a ter

ceiros e pelo cumprimento dos

dispositivos do regulamento para
o tráfego marítimo, podendo ma

nobrar embarcações de esporte
em recreio à propulsão mecânica

ou à vela as pessoas' devidamente

habilitadas. O proprietário ou

clube a que pertencerem embar

cações de esporte ou recreio po
derá ter um representante devida

mCInte autorizado junto à Capita
nia para dar cumprimento às ais·

posições 'do Regulamento para o

Tráfego Marítimo. Aos pq�')rietá·
ríos das embarcações de esporte
ou de recreio é facultada a livre

escolha da tripulação que poderá
ser composta de amadores ou de

pessoas. não inscritas nas Capita
nias.

acãocs ..

(

Polícia diz:
cuidado com a
chave do carro
A Delegacia de Furtos, Roubos

e Defraudações recomenda aos

proprietários de automóveis que

"não entreguem chaves de seus

veículos a lavadores de carros",
depois de haver recebido elevado

número de queixas trazidas por

pessoas que continuam sendo ví

timas da ação dos ladrões. Reco·

n:lenda .ainda 'a; Delegacia de Fur.

tos que os proprietários de auto

móveis, "não deixem no interior·
,

,

do porta luvas documentos pes-

soais ou do veículo, fitas de gra
vadores, armas, dinheiro ou· obj�
tos de valor'''.

,',

Dai o de .

,;

i I

d Criciuma�iiid
I 8
II

se a,ss ela:/1I

,I

I 1

A sociedade Amigos do Bairro

Santa Luzia, de Criciuma, elegeu
e empossou sua nova diretoria

para dirigí-Ia no biênio 71-72, sob

a presidência dq Sr: José Vassoler

e vice-presidência a cargo do Sr,

Veririo Topanoti. A primeira se

cretaria ficou com o Sr. Valdir

Dagosthn e na suplência o Sr,
, .

Ambróúo Vieira, enquanto que

os Srs. José Duarte e Valdemar

Eianchini for,am empossados na

Tcsourq:ria e vice. O Conselho De

bberativo ficou sob a presidên
Cla do Sr.. Pasqual Frasseto e co

rno merr�bros os Srs. Antônio

Vonsniesci;ü e LIdo Milanez. Co

mo efetivos do Conselho Fiscal

fOTam empossados os Srs. Manoel

Cabral, Alpanio de Assis e José N.

Garc:a, enquanto que para suplen
tes foram escolhidos os· Srs: Olin.

dauro A. Reus, Antônio M. Souza

e .Florentino ,Canaréqui.

Para exercerem os cargos as-

sessores da diretoria. executiva fo

ram eleitos os seguintes associa.,
dos: OradOr - Vânia José Garcia;
piretor �ocial - Pedro Duarte;

,Relações Públicas - Guerino Dal

toé; Esportes - Gabriel Vonsnie-:

shi; Assistência Social - Lourival

Batista e os S1's: Miguel rerdona

e Domingos Peruchi. ,

e roso Horla vem a

.. larina dia 29
O Líder do MDB na Câmara"

Deputado Pedroso Horta, conã r-I

mau sua presença em, Santa Cata

rina nos próximos dias 29, 30 e

31, a fim de cumprir 'programa'
elaborado pela seccional do par

tido. O líder oposicionista deverá

proferir conferência à noite do

dia 29 na Faculdade de Direito e

Filosofia de Itaj aí, iniciando pro

gramação. Nos dias seguintes vi.

sitará os municípios de Ri'O' .do

'ui e BrUSLl'U') onde manterá en-

r�.'I<",
"

�
, ,:1>, •

"
,

Está sendo aguardada para hoje
a chegada do economista Roberto

Lima Neto, Chefe do Departamen

to de Estudos e Operações do Ban

co Nacional de Desenvolvimento

, 'B!c;onômico, para participar do ato •

"

'de
'

'validade do repasse, da' oidem
de Cr$ 18,6 milhõs, cujo contrato

. foi celebrado no último dia 12 en-

tre o BNDE e o Banco Regional de

Desenvolvimento do Extremo-Sul. A

solenidade será presidida pelo Go

vernador Colombo Salles e contará

ainda com a presença dos Srs. Mar

cos Pereira Viana, do· BNDE; AI·

Iredo Meneghetti,
.

representando as

emprêsas beneficiadas e o professor

Ary Canguçu de Mesquita, Superin
tendente do BRDE.

A operação destina-se' a fusão de

quatro indústrias açucareíras cata

rinenses - Usinas de Açúcar Ade

laide, São Pedro, Tijucas e Pirabej·

r:aba. - que será denominada Usi

na . de Açucar Tijucas, S.A� 'e 'que

contra I com lideres políticos.

Está sendo coordenado um en

contro do Sr. Pedroso Horta com

a cúpula emedebista no Estado,
em que seriam debatidas as nor

mas de ação do MDB catarinense

em face da orientação do coman

do partidário.· Outro líder oposí

cíonísta, o Sr. Tales Ramalho,
tem presença assegurada também

em Santa Catarina, a fim de pro
ferir palestra em Joinville.

Na mesma oportunidade, será as

sinado outro contrato de financie

rnento, êste .no valor, de Cr$ 11 mi

lhões, destinado a atender ,0 pro

jeto de ampliação e relocalização do

parque industrial da Indústria' de '

Refrigeração Consul, de Joínville,

Essa operação contará com recur

s.os do BNDE, Fundesc e BRDE. As

duas operações·permitirão uma in

jeção a médio prazo de Cr$ 29,6
milhões ao setor agro-industrial ca

tarinense que permitirá um sensí

vel aumento de produção e de 'ab

sorção de mão-de-obra.

•

omi ã parlamentar
vê pr I mas do Oeste

Os' Deputados Gentil Bellani,

Sa�y Marinho, EIgydio Luna)'di,
Dejandir Dalpasquale .i!_ntonio

,
,I

, ••

Mehezes
. Lím� e Fioravante :Mas-

:s,plip.i, ": Integrantes da Comissão
.. ParI�mentar .lnt�restr�ual qué exa

mina a· questão dos interêsses

comuns de Santa Catarina e Rio

Grande do Sul na bacia do Rio

Uruguai, entregaram ontem 8,0 Go

vernador Colombo SaUes o relIa·

tório preliminar das atividades

do órgão, com as primeiras obser

vações em tôrno da ponte
I

do Pas

so do Goío-En, ligação telefônica

entre Chapecô e Erechim, con

clusão da BR-470 - Barracão a

Çampos Novos e a fixação da bar

ra do Rio 1\·1ampituba. As conclu

sões foram objeto do último en·

contra áa comissão realizado no
,

final de semana em Erechim com
.

,

a participaQão dos Deput?-dos Cel-

se T0sLa, F'::n ino Gi:<1.,rde!o e ou

tros lideres pol;"ticos ·.io vlzinno .

E,stado.

Ao entregar o rela ória ao Go-

vernador, ontem., os parlament8.-

As Olimpíadas do Colégio. de

Aplicação. da Universidade Fedeml

de Santa Catarina serão iniciadas

hoje às 15 horas, no Palácio da Rei

toria, com cerimônia a ser presidi
da pelo Professor FerreiIia Lima,
homenageado da competição espo.r

tiva.

A promoção conta com o, apôio
dR Universidade e repet ·.�e anual�

res an:unCiaram a intenção ,de efe·

tuar nova reunião, desta vez em

Cambará do Sul, quando. entra-

I rão em pauta outros ass.untos re-
>

., 'I

lacionados com as. bacias dÇ>· Rio
Pelotas e do Rio Uruguai Inclu· .

i i'
sive a RS-25.

BR-282

o Deputado Sady 1\'Iarinho ocu

pau ontem a tribuna da Assem·

bléia para dar conhecÍmento
.
de

informações que ,colheu junto ao

eng1.1O Hildebrando Marques de

Souza, Diretor do DNER, a· res�

peito das obras da rodovia BR

:382. Adiantou que até o final do

Gorrente ano (> Mfnistro Mário·
Andreazza estará em Chapecó 'pa

ra a assinatura dos contratos .re�

ferentes ao asfaltamento do tre.

cho implantado de Campos No

vos a São Miguel do Oeste. Os

i�J8 (fJilôme� ·�s de estrada serão

�,: "j 'ados eu" L' frentes de asfalta

mento, numa opera.ção que deve

!i·á custar de 120 a 140 bilhões de

C'"lJ'3.:::iros a. tigos

/
� ....,

caça0
li piada

mente com ª ,participação dos aluo
.

nos do educandário e orientação
dos integnantes do corpo. docente.

As Olimpíadas serão desenvólvi·

das no período de 19 a 23 do CO!,

rente, com a disputa de jogos, ex·

posição de pinturas, festividades so

ciais e outras promoções do Govêr-

'110 Comunitádo do COlégio de Apli
cação.

I ....... ""': ...... _ "-4'

vinte dias,· dentro de um programa
que prevê utilização do Douglas ,do
Projeto Bondon como meio de
transportes, conduzindo paulistas t
mineiros, responsáveis pelos' '4caxn
pi" de Marabá e Altamira, respec.
tivamente.

A equipe que permaneceu na te
gião de Santarém está complefànQQ
os levantamentos sõcío-econômíccs,
para o encaminhamento dos relató-
rios

à Universidade Federal 'qUe.
então, estabelecerá o número de
acadêmicos e as áreas de at'ijação.
.Sabe-se que uma das especialidades
de maior necessidade de ação Il4

região é a de medicina, seguida c,le
serviço social e engenharia.

O Reitor Ferreira Lima informou
.

, ,

também ,que o Presidente do Tribu.
nal de JuStiça Desembargador Mar.
cílio Medeiros e o Prefeito Ary Ol�
veíra, que estiveram presentes às.

sóiênidades de inauguração, pros
seguiram viagem a Manaus atenden,

do convite das autoridades, amazo
nenses, Já o Vice-Governador Atílio

Fontana, .retornou no dia seguinte
a Florianópolis.

o Reitor Ferreira Lima retornou
, I

ontem a esta capital procedente do

Pará, onde assistiu OS atos ínàugu
tais do "campus" avançado da Uni

versidade Federal de Santa Catari

na
.

em Santarém. No domingo che

gou o Professor Roberto Lacerda,
Vice-Reitor da Ufsc e Presidente

do, Conselho de Representantes do

Projeto Rondon.,

.

' Ao desembarcar no Aeroporto
Hercílin Luz, onde foi recebido por

Sub-Reitores
.

e auxiliares' diretos, o

Professor Ferreira Lima' falou' sô-
.

bre a instalação do' "campus;' avan-.

çado e do entusiasmo do :Ministro
Costa Cavalcanti ao presidir' as ce

rimônias oficiais em Santarém.

Abordou, também, a reunião man

tida' com o Cel, Sêrgío Pasquali,
'oordenador Geral do Projeto Roo
don, relativamente ao programa
que será cumprido nos próximos
mêses na área de atuação & Uni

versidade. Explicou o Reitor que

. :' "com muita franqueza, o ,Cei. Sér

gio Pasquali expôs a situação finan

ceira do Ministério do Interior, pa-:
ra o plano de integração através (lo

Projeto Rondon, aduzíndo infonnes

sôbre as providências que estão

sendo adotadas pela Coordenação
Geral com vistas à expansão das

atividades dos "campi" "avançados,

4-inda no Aeroporto, <âo lado do

Professor Roberto' Lacerda, que

participara •de 'reuniões em Santa

rém, com autoridades � 'Ministél-io
1 . Y

do Interior e o Ce. Sérgio Pasqua-

li, o Reitor da Ufsc transmítru de

talhes das decísôes que nàvlam sí

do tomadas, assinalando que o

Coordenador do, "campus" seguiu

ontem a Belém com um es�udo das

necessidades materiais, para ser

submetido à Sudam, que financiará

�I construção das ul1idades que se

diarão .,0 "campus" avançado, atual·
�ehte

,.-

instalado em prédio pi'O�i..
sorio cedido pela Superintendência

,
,

do Desenvolvimento i da Amazônia,
às' margens do. Rio 'Tapajós� próxi.
mo ,à confluência com o Amazonas.

'O Professor Ferreira Lim� repor

tou-se ao plano de deslocamento dos

professôl'es e estudantes anUnciando
qüe, as· equipes, com � total 'de·
olto pessoas', ,viajarão de vinte em

-.:( .. ��., .,

� ,I

'. '." '.'

, "'"
�

Projeto final
. Campus em Santarém

da SC-23 tem t··' M
� '.

't
"

concorrência eu uSlasma 'I n Is 'ro

Seu Pôsto de Distribuiç.ão está
. localizado à rua Martinho Callado

, .

,

nO 5, na Chácara da Espanha,
atendendo aos interessados no
horário comerciall�

Agricultura .

de
.

Rio do Sul:
57· trator
A Cóoper�tiva, Agrop'ecuárfa de

Rio do Sul vai receber S7 micro- .

tratores financiados pelo Banco

do Brasil, com juros pagos pelo
Fundo Agropecuário, criado pelo
Governador Colombo Salles.

Esta politica d� aplicação ,de
micro-tratores no Vale do Itaja!
justifica-se pelo registro dê que
na região a tônica é- a ! pequena

propriedade. As pequenas máqtli-
nas permitem, ao agricultor,

.

que

inanipule os equipamentos com

mais economia.

Os juros pagos pelO govêrno re

presentam aproximad�linente
.

dn·

coenta por cento do custo total
das máqulnap.

De outra parte, no últímo sába
do desembarcaram em Florianópo
tis alguns dos componentes da, dele.

gação constituída de acadêmicos e

professôres que estiveram presentes
à instalação do "campus" avançado,
Becebidos pelo Sub-Reitor de Plane

jamento, Professor João' Makowie.
cky, não escondiam .,0 rigozijo pela
viagem empreendida, manifestando
plena confiança de. que. "a Amazõnía
se constituirá no polo de maior de.

"
I

senvolvirnento nacional pelas iique-
�

,

" .....'"

zas abundantes de -tôda a vastia-
Slllla área".
Retornaram a esta caVital) -lrês

professôres, dois estudantes, doi3

dirigen tes da Coordenação Regiona,l
do Projeto Rondon ein Sánta Ciit�
riria e dois do ruo Grande do Sul.

I' Nos, próXimos dias os membros

do Grupó dê Trabalho U�versÚá.
rio estará de!inindó

.

a atuaçãQ . dos
estudantes e professôres a� o '��:'
nal dêste 'ano e as condições de
viagem de Florianópolis ao Rid 'é

viCe-versa, UIna vez que o 'aparelbiJ
do ,Projeto Rondon iniciarâ. o' tÍ'a�
}efó

.

na Guanabara.
'

, ,

; i,(

A elaboração do projeto final de

engenharia na Rodovia SC·23, tre�
cho Lebon Régis-BR-116, está sen

do objeto de medidas prelimina·
res do Govêrno do Estado atra-

'

,
,

vés da Secreta.ria dos Transportes
e Obras. Nêsse sentido, o Depar
tamento de Estradasçde Rodagem
abriu concorrência para seleção
de ernprêsas de consultoria, mar-

cando para às, 14 horas do dia 17

de novembro o prazo para entre

'ga de propostas', por parte das

firmas interessadas na execução,
da tarefa.

Inus t r I a I tem Peluso
'

a
terá capacidade de produzir 860

mil sacas anuais dó produto. Esse

preS 18d eA.n"C 188' ,

'

financiamento de Cr$ 18,6 milhões

é resultado de repasse do Fundo de

Reorganização e Modernização In

dustrial do BNDE, que possui co-

mo órgão intermedíário o Banco
'.,

.
.

Regional de Desenvolvimento do Ex

tremo SuL

.

,

Em Assembléia Geral realizada
no último sábado, o Irístítuto : :ij:i� ,

tóríco e' Geográfico 'de: Santa Ca�
tarína aprovou os projetos dos

Estatutos e o Regimento Interno
e ainda empossou a nova direto

rÚl. para o biênio 1971-1972, que ti
cou constituída dos' . seguintes

membros: ,presidente, Victor Pe

luso Junior; vice-presidente W. F.
," ,

Piazza; 'secretário, Silvia A'. C.

Cunha; Conselho Fiscal: Martinho
CaIlado Júnior, Telmo Ribeiro· e

José Cordeíro,

Distribuição
de livros' a, .

estudantes'
; �

A Fundação �acionaI de Ma,te-
rial Escolar, está atuando. em con�

vênia com b Instituto ,- Nacio�al
d,o Livro, Operação Mauá Divisão

, " ..
'

.

de Educação Física e Consêll1o
:Federal de Educação, com o obje.'
tivo de melhor atender aos esÚi�
d�mtes, ,p�ofessôres, �olégi6s ,�' .�s-

. tudiosos em geral.
' "

, �
,i ,;,

' ..../ �,,�,�, .

,

'

, ", t \
"., r,: .�',

" (-,.;: �,:',�,':
A 'Fundação:·Nacionai, dé; M�t�'·

rial Escolar 8'stá Çj.pta· a .

foi·u'ec�r l

material escolar em geral, lite�á�
tura para, adultos e crianças, pu

blicações da Operação Mauá e a,
Revista Documenta do Conselho
Federal de Educação.

I ,

'; .

,
. ,I:

,
"

:: "

.\ .'
'i .. ".

,

'{Jornalismo atrai
" � ! L

, !

a'
,

,

inscrita no.vestibular

I

O .Departamenlo de Registro e,

Contrôle A:cadêrrlico dÀ uFSC' ini-:
ciou ontem às '·10 horas as ins-

."
' ,

crtções· ao Concurso
I

VestibulE\r
Único e Unificado, 'oferecendo

1.300 vagas em quatro áreas, 'vin
te Cursos de Graduação e cinco

d.e Pós-Graduação.
.

'0 p;.-irr�€iro candidato a êoncre

tir,a.r sua. inscrição foi a secimda
,rü,!;.cL Bernadete Kretzer, Phi1ip�i,
-:es'dento à u· Euclides Machado:
,{lO Estr it , que exerce a ptofis
s'� o de professôra no Grupo Esco.
lax ':Padre l.,:nchieta· anexo ao �du.
'I

'

candário 25 de Novembro da
,

A,gronômica..

Optando pela. área de' Artes ' . e
,. '

Comunicações, a primeira vestibu-
landa manifesta a intenção de fa
zer licenciatura em Alemão p"ata

I ,

tornar-se po�iglota, pOdendo: cur-
sar Jornalismo, se até a época do
ingresso no· Ciclo Profissional a

Universidade' estiver 'instituído
mais êste Curso.
- Quero estu.dar Alemão por

que em organizações p�rticulares
essa língua não· é ministrad�; 'as
sim; procuro o Alemão na Univer-

dade e Inglês e Francês posso

aprender em organizações parti·
culares e oficiais, autorizadas a.

funcional' ..;_ f\.ssi.nalou.

p�ra Maria Kretzer Philippi e

campo
-

de trábalho para Um' pb-
1ig�otfl- está muito bom, .

Unia vez

,que há condiçõ�s de escolh� en·

tre ser intérprete, tradutor,. cor·
respondente de em-ptêsa· jornaUs
tica

.

estrangeira ati cicerone de

grandes : organizações tutisticaS ..

,

Mora ém Florianópolis
\

há doiS
anos e mora no Estreito para i�t
o prazer de, passar todos os :dtilS
sôbre: a Ponte Henilio LUz e

apteciar as belezas do �'.

A 'pr:imeira inscr�.ta !requentou,
o primário em Bom ReW'o, :S1fB
terra natal, o primeiro ciclo ,da
ensino .médio· ern FlorianópQl1S,
transfer�ndo-s� após a CriciúÍrta,
onde completou os estudo�· do se

cundário.. No ·mês passácto tei1lli·
nau o Curso Pré-Vestibular e COo·

sidera-se apta ao Vestibular úIii
co e Unificado.

.:' ; O· prazo para inscrição ao veS·

'tibular único e Unificado terrnf
na no dia 30 de novembro, tenda
a ,Comissão Central distribuída
.nota alertando os secubdarlSta.5
para 'que façam stlpls, inscriÇóeS
com a maior brevidade. O Concur·
so de Habilitação será reaÜz�o
em três etapas, a partir de 9 da

janeiro.
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