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Flori�nópolis, Sexta-feira,

J
------- --_ -_.

lEE

o Diretor do Instituto Esta

dual de Educação, professo!
Valmor I' Bonifácio de Sena,'
em nota distribuída à Impreu
sa, agradece aos órgãos tia

Imprensa, firmas comerciaís,
estabelecímentos de Ensino,
aos pais � de modo especial
aos jovens estudantes e, pro.
fessôres do Estabelecimento e

âe seus congêneres, pelo que
fizeram em' prol do sucesso

dá Semana do IEE.

COM'RCtO

8i1,!t� do �tim G"omefooro�gico de f'r SeÜ3l3 Netto
ffiido at� às 23h1.8m do dia. 22 de outubro de 1971

mEW1'E FR�: Negativo: fRES�O ATIvIfiSF'ERIÇ,A ME

DlA: �008,� MiJib�esf TEMfEru�TURA MEDiA: 24,3° Cen

�igítQdos; trMIDADE RE�TIVA MEDIA: 93,7% Cumu

Ius - Stratus - Tempo Médio: Estável.

o coméfocio � F lorian6pól is
funcionàr' normalmente no

di. 28, data consagrada ao ee

merciário, Sendo que diá 30,
�ábado, as' ativfdades serãó
suspensas para que a clnse

possa comemorar seu d'ia. A

informação foi, prestada pela
ÀssOéiação Comercial de FIo

rianópol is.

A Unidade de' Beneficiacão
de Sementes de Rio 'do Sul se·
rá entregue à Cooperativa Re

gional do Alto Vale do Itajal
com a finalidade de produzir
sementes seleciónàdas de ar

roz, soja e feijão.
\

Um "convênio será firmado
ainda esta semana 'em Floria

nópolis, entre a Secretari� da

IAgricultura e a referída
Coôperativa que congrega �,êr. !
ca de 2.000 agricultores da

rregião d9.....Alto V�le do Itajaí.
I

,INPS ' I 1
, t r

o Svperintendenre do Inps, ,

I

J Sr. L,aélio Luz, viaiQu ont�n"i
I ,

para o RiQ de Janeíro, a, f.i'1" 1

4e tratar de assuntos do, ér- 1
gão, especialmente com rde-:
rineia à i�stab!;ão qe novas I

ag'ncias ,no, interior do éS,tã.
do, 'Iém da ina�9uração dos i
l

�iffcios sedes das agências
de São Bento 'do Sul, Caçador
é São Francisc'o do Sul.

PREFEITURA

..

O Prefeito Acy .oIiveira en-

can:linholl, na últuna iIuarta.f�i� 1

ra: ;'à
- Câmara : a�/, Vereadores

.

p'rojeto .de. fei
.

'-àuforizando "o

Ê�ecütivo: à '��quifir, ,por' cori
i>l'�,;t doação pu' desapropria-

'

" Cã().,4 tI�a ãrea/ d� 'ternils' de
" '

2.500 mil m2 no valor de ..

Cr$ 2.400,00 pertencente ao

Sr. Osmundo Pedro dà Costa,
situada em Vargem Gr:mde,
Distrito de Cachoeira de Bom

Jesus, para a construção de

uma unidade escolar.

EMPR'SP. EDrrDRA
O EST.tWO LTOA.

Adm.ntstr�lCl. Redação e Ofi
cinas, RUII Conselheiro Mafra,
1. - (',In POat8� 1� -
i=OI'êS 3022 fi 41:y - Floria·
n4,Pi0f'ií - Shoma Catarina." I
DfrutTOR: .lo" Matusalém Co
ftMIUi - SUP�INTENDEN'T'E!
Marclllo �eiros F.iho I
EbITOR: l·.iz Henrique Tan�
credo / GERENTE: Osmar
AntônIo Schlindwein - SUB�
G1:RENTE: Divino Mariot /
REDA fOReS: �rgio da C0s
ta Ramos, Antônio KowalskJ
SObrinho, 'Sérgio � M0a.
cir Pen�ra e Pedro Paulo
Machado I REPQRTERE:i:
Wi1son Libório J, Medeiros &

Aldo Grarlgeiro / SUcu:RSAL
DE SLUMENAU: Rua XV de

Novembro, 504 I REPRESEN-
TANTES: A.S. Lara Ltda. -

Avenida a,ira Mar, '..54 -
1n andar ....:. Rio - A.S. L'r.
Lh.. - Rua Vitória, 651 -
39 andar _... São Pau'" - Pro
ptl Pr�pa9anda RepHt�ntl.
ções Ltda. - Rua Coron.' VI.
ce."te, 456 -- 29 and';f - Pôr·
t� Alegr. • Representação
'Plranaense de Veículos Publi
citários l�Ja. REPAVE - RUI
Voluntários da Patria, 475 -
'29 anda, - Curitiba.

I
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'Servente não
pode s,er,
patronesse

Natália Faria, 40,� anos, servente
CO

-

Instituto de Educação recebeu
. ,

não sem surprêsa, uma deferência

pouco comum às -funcionárias ocu

p,antes. de cargos, modestos como L

seu.
. Foi escolhida patronesse d03

, formandos do._ginásio, turma !IR'" e
.

"B". "Mas a' honraria foi-lhe negada
pela Diretoria do IEE que desgos-

, ,

tou a todos os alunos. (última pa-,
.

Tudo preparadO pata a

abertura da mini � feira

, ,

'KILlPI II elA. • RII �. coallrlllr

,
'

" '

57 ....... NÇ 16.746 - Ediç;.o .. t,toi. 1,2""il\as - Cr$ 0,20

j

00
•

rle es

Na reunião que marítiveram cu-
� I

'\ i

tem na cidade de Chapecô;: os
,

Go-
vernadores Colombo Salles e EucU."
des Triches decidiram criar u'm.a
Comissão Técnica Permanente. piÍra
coordenar a ação de Santa' C�tci:ui
na e Rio Grande do Sul na ';SOlU�3:t't
dos problemas comuns aos dois �s'..
tados, Os membros da Comissão
serão técnicos indicados pelos Jpis
Govêrnos, aproveitados dos' respe»
tivos quadros, devendo a Sudesul
ser solicitada a participar do órgão,
O Sr. Colombo Salles reiterou seú

I po' •

empenha na execução da A;�ão C�
tarinense de Desenvolvimentg e en.
tre as reivindicações da re�� <;te 't.
tacou a importância 'da construÇ�

, I

da ponte sôbre o rio Goio..En'. V(�

lha reivindicação da área
"

'(ÚfUmà,
"

, ,

página).

, .
"

,
, \,'

Exposição ,ij: .,

Batafego vem se � 'PR ,têm
Carybé -rtl.

·

',gar, COI 'o' 5 milhões para
ao 'público

'

igoeirense" .: ferrovias
. .

o: 'Bota fogo com todos os seus ti·
f ,

talares joga dia 10, de' novembi I) �

'"';ma quarta-feira -, com o Figne i

\ it�Il'8e no estádio Adolfo Konder. O
,f ,

figueirense ainda estuda as condi-

,çõéf3' do Botafogo - 40 mil livres -,
. 'UJélS segundo seu presidente 'deverá
aceitar a proposta.l Por seu turno o

Av�í joga domingo em" Gdr�tipa
.. ' contra o 'ÁUetlco Paránaense,' (�!n

retribtiiçao a visi a que lhe' fez do

�lin'go o clube" d.tfitil;ano. (Pàgi-
pa'<lO).

! ,

.

', O .. setor Ierrovíário .de Santa .l!a
tarina e do Paraná .será totatmen
te examinado por um consórcio que
venceii fi; concorrência para a: 1'(;�<)1i.
zaçâo de estudos' completos da 1 êde
f'erioviaria dos 2 Estados ... Para tan

lo, o Ministro Mário Andreazza dcs,

.Transportes presidiu ontem à taro
, ,

de 'a solenidade de assinatura de
contrate entre o Departamento Na,

cional de Estradas de Rodagem c o

consórcio vencedor, no valor do
Cr$ 5 milhões.

A exposição lutegt'a, I a

Barraca da Bahia na Mini·F.eira \l'ç�",
Estados.

-

que, ,sempre
t espeitou e considerou a impr.�e'nsa,
o que é dever de todos os homens
!Júblicos. (página 3).

/

_; _.�

D. Daysi Werner Salles tinha �' .

peranças de que os pequenos tra"

balhadores, agora protegidos pela
Sociedade de Prote�ão ao, M�nor
Trabalhador,' ficaBsem satisfeitrs c

alegres com os donativos que (hs

tribuiu. Mas não só a alegria dos

gétrôtos deixou-a feliz. Ela tmnhém
foi presenteada e não pôde evitar as

,lágrimas da emoção. (Última pá�i
l1a).

Ontem foi dia de intensos pl�lJ
parativos 'para a montagem e de·
�'oração das barracas da mini·feir.l,
de -pratos típicos, promoção orgahi
7.ada pela Pr.irheira Dama do' E3ta

(lo, destinada a! angariar tecuF'S�s
�.:)ara as crianças pobres. A mini-fl?l-
1'(1 será inaugurada hoje, às 19: ho:-
1'üs, pelo Governador COIO)lrbo,
Salles, com a presença de auLGti�
dádes.

.
,O. Daysi tem 1
homenagem de

·

'c.riança 'pobre
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



per jovem poderá mandar a sua hrn31
no iê-iê-iê a partir das B dn noite"

"

A môçi deu as costas 10 fotógrilfõ. Pira ela, l3aquele momento, só interessavam ' ' I
o mar e o sol

,r I

l�
!f
, �I, r,
�

,

�
I
do. Não elogia tia nem criticaria. Pü_is

! bem. ontem' p�rdi meu tempo - re'i�-

me!1IC é perda de têm:po _' e d€l ltrna<;

I olh'ldas nos .canais. E o que vi,? O que

/1 vi �odo mqQdo� -vê (afinal, queN nilo

I tem outro negócio a fazer, é obri,{ado
a ficar grudado no vídeo'. E geralíTl't-n

I te n20 há mais nada).
Em princípio quero chamar a ai P11-

ção do pessoal que opera num deter

min.::do Tele-Jornal: não há a mlmma

sin"ronização entre imagem e vez -

enquanto está pass1ando um ,determ['l1':I-
Ir elo filminho. O locutor está djz�lJf�O
I
outra eoisa que nada tem a ver. Sena

mau caráter dizer q_ual o >ean�L"em 'f111e
,

passn o jOI�nal Mas, quem viu dhe
dp. que estou valando ...

Outra coisa, é justó justíssimo
que passam programas para a cbs

se C. Mas não sOmente para ela. P"'8'

soas de gôsto mais apurad{ls t9mhé;n
merecem eertos programas. po!' que

II
- por exeinplo - os Programas ela

Bibi e o de Isaac Karabehwlski -- !_)

m(·lhor da TV brasileira - não sâo

aprf.sentados em Santa Catarina? Fn

quamo isso somos "soneados" com prf)

gramas do gênero Balança Mais !\Tao

Cai e Central do Riso.

Não digo isso no intujto de- rríti

ca destrutiva - pelo contrário. é alt:).

mente construtiva. Agora.' depoi,s 11150

reclamem que não dá rnO�E, .qut' a,-:

em prêsas não anunciam nos sem; ("1_

nais, enfim, não falem se não der P(J!'}j

sobroviver.

CONSTRUTIVA
• ..t

tI" ... I
.. J

�

) No prtncípio eu disse que não 10-
, .

-

carw na prO'grama'ção' das duas es! rI·

ções de telewi,c;ão que operam no Es13-

ESTÉTICA
Estou plenament. c,I, ,cgrdo coru

I Prefeit"ra quinf., ,.. iul9i1m,nto d.

f�chadas. As pessoas .parecem c.m seus

prôiétos para � �r1sá.vei� iuJga.
rem - s�o, aptos ou nã9, de .côrdo
com i estética. E o que vim \ são v;,,.da·
deiras abortos, de mau gôstg incr,ve'.

Por éxemplo, "pareceu um bQmem com

o proieto de uma fad..ad<il. Ela e,iI t;'.

da recoberta com axuleio picaio .rosa,
sendo que 09 me.io, um, fahe;. pr.it1:1
do mesmo material. O O,p<1rtamento d,
Arquitetura • Urbanismo da' Prefeitu.

r� naturalmente vetou t,1 faeh.da. e

II
com tô�a ruio, pois , cidilde i í est�

III feia o suficiente para .bernço.s diste

� ti�. E o m-.is engraçado '. qu. os pr,o

II, prietários das casas iul.g'das - • re·

pr-ovadn __ não se conformem, ..�eg�n.
do que a P'refeitur' .está 'Contr.. Or�.

I

ora, contra (ii estétic. da ddacfe) .estão

Itssas pesSGas sem um mínimo senso

arquitetônico.

CA/SAIS NO 12
-

Hoje é dia (Ol) Noite) dos casais tiO

Clube Doze. Às 11 da noite haverá a

apre.r::entação de Tuca e o seu "Blaek

Sound" - negócio da pes,ada. Ao p\.�s

soaI que é destinada a noite: não delxe

de ir porque a coisa é exclusivà, r.ão

senelo permitida a entrada de qualquee
outro tipo de gente.

Já para o pessoal mais moço (in
termediário entre os casajs e a gurjza
da) há o Sambatuque 12, aos sábados

Neste, dia 23, haverá Viviane, �01l1

Maior Trio e o show da sexta.

Aos domingos, então, o pt»ssoal Hl·

FIM

CINEMA

T�rmina
.

hojE! a exposição d� pin.
turas e xil!:'gravuras de Hélio Rodri·

gUP5. Foi um sucesso - pelas v.sitas
• vendas - acima das expectativas.

Ainda ontem, ah.mas do Curso Nõr
mal do In�tituto de Educação visita
ram a expo a fim de analisarem as

obras. Outras escolas deveriam f.ner O

mesmo com as diversas mostras que !oe

realiram por aqui.
Os quadros de Hélio q'ue não fo

r�m vendidos não voltarão .para o Rio
,

irá? para as dllas Galerias que exi5-
'

tem em Santa Catarina e para os ate

Ii�rs' de decoradores.

'rIM ..DE ..SEMANA
'" /

\

t O fim-de-selpana será movime'lt3-'
dto. Ern princíPlp já estamos no pré
verão e, consequ\�ntemente, muito m[lr

e sol. Depois a Mi.ni FeÍl'a de Prato.;: I

Típicos, no pátio da Escola Técnjca, )fO.' I
met�. Lá encontrarão pratos - ;)�t"l

tísiJYIos. por sinal - de diversas pal·t(,s
do mundo e do Brasil.

,

Há ainda, par amanhã, a apr(l[\pn
tat;ão no Teatro Álvaro de Carvalho

,

de '\nna l\1"arja Kieff-er e Dur?oberto J I.

nhm'es, cantando e tocando Marília (le
Dirceu. Às 9 da noite

Além disso tudo, as boites os 'Yl-
..

J'es, troleys e o que a imaCliínarão in-L-'I
ventar estão aí. Ponha-a em funrhn,l- I

men10 e aproveite.

Passou um filme nG CQrill, esta

sempna, que, espero ná" tenha sldo
despercebido do gr�nde pvblico. Trata
s. de "Ciranda do Amor Jmperf"ito",
de diretor inglês e com atores desco.
nhecidos. O filme é belíssim.o. com r.e.

nas exteriores sensacionais. Sf,io quatro
ionns perdidos em si que se êncon;r a�,
surqiAdo daí um amor - Hmenane ", �

(fuetre"? - anormal para () espectador
mais preconceituoso. A cópia que- veio
parei Florianópolis está cortada .- o

que não e novidade - não ap�rac.nrl!J
if.lcfusiye, uma personagem de nome

UIIi1. anunciada 'quando da identificação
dos atGres no final.

Que mais. Ah sim, ainda estou com

o corpo marcado com as picadas das
pulgas. " O cinema está preci-;ando,
urgentemente de uma ded.tizada.

PRIMAVERÃO
Mais uma nota sôbre clube (como

est« festiva esta coluna): o LIC _

Lagoa Iate Clube está anunciando como

prêmio maior do Primaverão - dl.<;:.
puta� de diversas modalidades de �s

porte para os sócios - uma lancha cmn

todos os equipamentos no valor de
Cr$ 10.000,00. É uma embarcação mo

derna que já se encontra em expOs:cào
no I...IC.

MEDICINA LEGAL
IIAbôrto e Explosão Demogr4Íf1ci"

será o trabalho que a Professor Holde.'
'--

mar de Menezes a�re$entará, di, 26
próximo, no III Congresso Brasileiro de
Medicina legal, em Belém Pará.,

PéricJes prade está reunindo to
dos os trabalhO$ - muitos e bons -_

do Professor Joaquim Madeira Neve�1
sôbr{' Medicina legal� para publiciu;:ão
em livro.

libera
500 mil

I
-

.. '

o Oovemador Colomho
Salles acaba de Iibcrar

c qu.anH.a superior a 50Q n�ij

,CrUzell'OS para dar contí

.puidade aos programas dn
área da> Saúde que inte

gram o Projeto Catarinen
se de Deseüvolvimento'
Segundo' informou o �(\

cretárío Prisco Paraíso
"da importância total I]·

berada, 250 mll cruzoir }�1

serão apllcados na recup=

t3<,'50 e reequipamento (le
.

Centros e Postos de S,tÚ
'de ,do Departamem,o AL{l ô�

nomo de Saúde Pública e.u

todo o terr-itório catarínen
se; 150 mil destinam-se ao

início das obras de con»-
I

.trucão da nova sede .da

'Associacão
.
Santa Catarina

de> Reahi]jtação, que .s era

.ergtrida na área onde está
jnstaJ.ado o Hospital NCJ.'Cll

" '

Rfl1l10S, na Agronômica".
� ..

t" �

J'! Esclaeeceu o Secre: arro
:da Saúde que 50 11)11 cru'-
,�zejros' terão apUéacão no

1 prosseguimento das Obl'êl.s
'de recuperação da Cõl&nia
,Sant'Ana e os restantes 50
mil na aquisição de equ�
I�amentos destinados às
unidades da Fundacão Hos

pitalar de Santa CatR!.'lm1.
Ao tr:msmWr as infM

mações, o Sr. Prisco Par:.ti·
• 8('), manifestou que a Ac;�o

t
Catadoense de Desenv0i'Jl
mento �'vai, assim, atin�"1

_ <
L

do a tôdas as regiõe.s e

setôr-es de Santa Caülrin:l
,

atenclendo gradativame 11'�,
às reivindicações que par.
tiram e partem dos ])(111108
básicos da economia e�ta
dll,al".
VIAGEM A BLUMENA.U
Hoje pela manhã. o "oS

cl'etá;rio P.l-;.;c-o Paraíso ;:0-

,.guirá a BIumenau, do inl)
de ülspecionar o funnion.'
mento do Centro (le Sitl',c.lt> \'

\ '.
'local e v1.."dar nu ; sta 1 :-j- \

ções da Escola de Aux!li'".
res de Enfermagem e uni
dades hospitalares" da re-
�

giãQ.
En) sua compan}1ül, \,1(1-

jnrãi() tamhém o sanitatts-
,

,

ta JO�'ge Kotzias, a e'1fN·

melrá 111gnd Elsen c (I

Deputado AJdo Pereira de

'Andr"aele, p1'('s idente em

exercício da Asscmbh'Ja

Legislativa do Estado.

HEGISTnO DO CÂNCER
O Sl·. Pl'L'ic.o Paraíso in

formou, por outro ladtJ,
que no próximo dia 25 ('S

ta,rã em Florianópolis :).

:Ora Maria Berilla Con(�ei

ç��, da' Divisão Nacional Clt)

Câpcer com-a fin'alldacle de
J, "')0. ,

eO,ncte1izar a assinatm a d�

�çonvênio com a Secretaria
da Saúde, visando a J tlsta

ll?:.ção de um "Registro do

C�ncer". Esta unidad':: t?S

ta. prevista para a _ cqpital.
mas poderá ter várias ()�

tras em, municípios do lH

terior do Estado, de .acôr

do com as necessidádC:;s 1'e-

gion�is.

ebem
Os lieenoíandns dR Faculdade de Erluoação, 2.3

turma lo Curso rle Técníeas C .merr-iais Toram home

nageados ontem às 20 horas no Salão Nobre da Faeul-
D ,

dade de Fdncação quando receh srarn o diploma de

nn iusã I-::Ií rereri 10 Jl rso.

jl7nfp:,cor li"lI."Í--110 TI rá,('jf) d: ;::lnvpini, f'OQT-

tlen.'1 lor (10 (',lrSO n? 'Tfc;nir.ns Comerclatn foi PSCOIl1j

do como nome ela, turma, o Major Carlos Augusto Ca-
.

minha, Secretáno da Educação e Cultura, como para-.
ninro e o professor João Aderson Flôres, Diretor da

Conceição Dias, Moacir Maurício Melo, Nelson Sehnem,
Otãvic ±=tosa, LUlZ Apoltnárío oustodío, Adolfo Aguiar,
Dílnel Demay, FrancISCo Sílvio Mararo, Elsa Henrique-

ta Techentin Pacheco, Ilson Elias, Fioravante JO��
Marchi, ';Jóse 'Carlo!'" Cugníer, Wilson José Cirn, J&�é
Ll'LlZ Schneíder, Cenésio Eleotério, Lourdes Schnaider,
José Panlino de SOl tza, Noelí Schamachtenbe:rg, Lauro

Btit"'ing' 'ij\íVa'(o d01. PB2'�O'-' lOS? Diac, nl�\Té1ío JG:.e ue

I rma, Mana HAienà Plssptti, JViaIla T\"I1 !1f'llna Dn.�(Íl,
Odall Bôrt 010 Memne e Vara Mana Tureatet.

Divisão de Enslno Médio como patrono.
,

Os licenciados em Técnicas Comerciais da Faculda-

de de' Educação sãocos seguínt es: Antônio Edson Brog
nolí, Euclides Darnían, Almir Hercílio da Silva, Die-,

Martíncllo, .Osvaldo Santos Borowsky, Maria, da

I 1
I

\

seus versos.

ARTE 'lOC=AL NA

Reyrualdo- Wilmar Pfau, d..aqJ,ii, ex·

rõe, pela vez ptime!ra, no_ Museu c�('

Arte de Sant.a Catarina. Abre a HiO;;'

ti a dia 26. O convite '_vem do Depar
tamentol :{;le Cultura da, Secretana
co Govêrno e do MASC.
INVENTJVO RURAL

Armando BaILeI' Libevato voltou a

f�liar, têrça, na Câmara Municipa�.
no seu projeto que cria incenthros

aos prochltores rurais- do municípIO.
F quente .

INCENTIVO RURAL

Referimos em nota pubHeadf! na

edição' dó dia 203 em O ESTADO, ao

concêrto, que Ia Escola Superior cie
:\lúsica ele B1umenau fará realizar

(: l'l1 Gaspar às 20,30 horas de sába-'

elo, o próximo. Voltamos ao 1ema

Gervásio lU1 srIesiarro de Itajaí .e veio o pessoal
{'lo colégio Mário Bertclli, de eo

{lejo. O que me" parece "um sinal ex

<,epcionaJ de reconhecimento."
TEMPO DE PASSARELA

I "'( ., � t,
�

C.iJ..s�l Peiter bolou pro s{!-bado, à

noite 'um programa cUfere,nte'. V'o;

Ião 7'2: um -desfile (feminino ,e mas-

'·prometido apenas para dois toques:

"',' riivulgação do programa e um piá
à parte, Por:. pedaços: o programa

,�tc�.cto �le' centrado nas atuais

�vtdadeR do Coníunto de Câmara,
"

?presenta' duas' partes. Na primet-'
l'á / con,sta a Sonatina em Sol Menor,
'Opus 137, N. 31 de Schubert (com

a ínterpretacão de Marllta V.ütati

é1ú "piaiTlo e -Leopoldo Kohlbaeh 20

dOlino), e' o
_

Trio em Dó Menor,
0pus 1. N. / 3. de Beethoven (com <1

,

i�teTpF�tflÇãó de, Telmo _LocateJli ao

piatio Hubert.: Geyer ao violino e, 1

Nel1y' Périéás a� ccllo), A -sEpgundn t
���rte se' coo�entra sôbre (3 Trio irá'

IMl-bemol l\[aior Opus 11, de }3petho-
,

,

V€IT (çom a partidpação especiJ:ü de I

,J(�sé Xavier Ferreira no clari�ete) !
'Evidentemente é um -bom programa;

!

par'}. uma boa noitada de arte e mÍl-

sica: e m�lÍs que certo com orna

:Htdiência, volumosa e atenta, corou

costuma acontecer em Gaspar NBo'

é por nada ql!le êste concêrto, pre- I j

'-lstO para o dia 27 no Teatro Carlo;; I I
Gomes em Blumenall, vai ter cc>mc I

rr'Wrstréia .o 'simpá:t.ic0 Ml.ll1licípio
v}zinho, onde (> Círculo Universita
rio loca� e o PrefeHo Paulo W('h·

muth têm emprestado tôda a Bl�'

,colaboração para espetáculos qflfll�- I
Thantes. (Dário Deschamps). 1

---�--��"!

DE ENTREVI5.'T:.\:"TRAILEPt
(:CLETIVA
Na edição ele domingo, Llndolf

Bell abordará a arte catarínense,
r-esse espaço Os que fizeram as per-

guntas êste colunista" DádQ Des

champs e Celso Jânio Mosko; Z I)

napo correu todinho no Carlos Co

mes, sede da II Coleti va de 1\ rtes

Plásticas Barriga Verde. Uma ames

ti a:

Dário Deschamps - Nós estamos
l"!é' metade, iSto é, com uma sem;;dí,l

de Coletiva, o importante seria B1-
, bel' o segumte: em primeiro lU";,l!',
() movimento a visitação é ml'li <1

'

, ,

rouca ou oomo é qU€ está?

LINDOLF BELL - A movimenta

rão, em geral, é int�_nsa Ela se êlcea,

tua nos fins de semana e ar!'ef('ee
I r os prmcípios de semana, o q�l:' me

, I
'1

I
I

parece, maiS" ou menos, uma reaç�c
normal. No cLomingo e no Sábado,
por exemplo, aq ui houve uma v(�r

J]c,deira ipvasão, gente de todos os

níveis � de tôdas as classes. F3n�i
Jiê1s inteiras com seus filhos, filhes

adolescentes, todo mundo J Vll1do,
',endo e chegando, realmente, é lJm,i:l

coisa sensacional. Inclusive, ��f'nte
I ' de fora. Veio o pessoal do coPgio
I
--

eos
11'\

. ,

,-

I Participe çj,esde já do nosso

plano "de RESER\/A ANTECIPADA.

Aproveite os melhores preços
e as condições especiais
que estamos oferecendo

para as suas co�pras de Natal ..

,

n SIA
JOINVILLE • FLORIANÓPOLIS - MAFRA· BLUMENAU - S. FCo' DO SUL

. "

.. ,
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Continua a. resposta da Casa do Jor

.
nalisra cÚzer:.do, que' "por diRPOBiç.50 es
tutntnrin, esta enttdarte não apre ta

.

n

natureza política dos falos e ti. sua posi
-.

cão, somente refl�te, ',� 'defesa do livre

,

.

exercício ''profissional',';, :#lnaliza .

o
.' ofí

·

c,io, info�'mandlJ ih' p��sidêri.cia j�teI:Ú1a
.

_' do POdet Legislativb ·qU� "face' a'o: expôs
.

t.o,' nadà
J miüs temos a· 'acl'esc:Cnta�r, e1.

·

qtle os nlot.ivos d'etérm'inantes da. nossa
posição êsfão. nos pl'óPl�ios'. ana:is díl As

�\sembléia; L�gi'slativà' e: S.�Q
.

de amplo cQ
.' . nl1ecili1entó pÚbliCó":,:: '.' . '.' '.� . : ' ,

."

': � .' ,

'r "0;-
,

�

"

� •

..
-

"

.� \'.

. '. �

Escola Iéc-nica: ofêrê'ce', "

mat:rículas ao ·',ínleriot,";' ':'�

A Diretoria ela Casa do Jornalista ele

Santa Catanína reuniu -se ontem, em ses

são extraordinária, para examinar os

termos do, ofício n? 517/71 encaminhado

pelo Presidente em Exercícío da Assem

bléia Legislativa do. Estado, pelo qual
a Mesa 4a AL solicita alguns esclareci
mentos' . sÓb�'.e a nota oficial divulgada
pela entidade' 'de classe, repudiando 80,S'
medidas adotadas pelo Deputado Nelson

, I'

Pedl'ini' "1.)01'\ suas atitudes que, terem
frontalmE:mte n. dignidade pr itisstonal dos
jornalistas nas sitas relncões com aquêle
poder",

.

Dep�iR de examinar o ,.tlo �ll:me(1-
.'

to enviado pelo Deputado Aldo. P.' An
drade: a diretoria da Casá do :Jornalista ,';

t '
"

,

encaminhou à· Presidência da AI., O' ofl-
'

..

'.. .
. '" '

.

. cio de nO 58/71, respopdendo as. solicita-'
t "

.

.

ções do PoeteI' . Leg'isln,tl voo

"

Diz o 01íclO da Cas� do Jorn�lista qu�,
.

lI·a . nota úe .protesto· emitida no' dia 19, .-

, " I , � ,,-' •

•
• ",

especificamente . contra determÜWPdS'
.

ilt,os e prncedimento$ do� 'deputados Nel;_
"

,
. ' .

� I
•

_ , ,
•

\ \' ..

Os alunos do interior do Estad(, jn-

teressados ·em cursar ·um dos quatro cú-
, S03 técnic'os

_
da Escola Técnica Feó0r:ll·

de Santa Catarina, a partir dêste. al)p' U().
derão fazer:' suas inscrições se,m a neccs�;i-'
dade de se:; deslocarem para a Capital'

.

A descef1,traliZação. da matrícula V-:'33
ahrii' novas oporhmid::Jdes para os' (;on."

Gluint8s do" Ginásio que desejarem seg-ull'
a carreira de técnico.'

Além de 'Florianópolis, as cidades ,�e�
lecionurlas ,'para r,eceberem as inscriç')CS
são Tnbarão;"'Lages, Chapecó.e BlUmenn!l;

, J sendo fIlIe' a partir ele hoje estal�á percor-
'

rendo rstaB cidades. um repl'es,entanh-) <1a
._

Erefesr pnra m:mtrr contato com' os' 'diri,-

son Pedriní e Henrique Córdova, refle
tiu o pensamento desta entidade, face

aos fatos, públicos e not órios que a pro
vocaram". Mais adiante, assinala o do

cumento que "a decisão foi adotada pOI'
unanimidade dos jornalistas presentes,
em reuruão legalmente convocada e rea

ligada às 20 horas do dia 19 do' correu-
.

te".

gentes de sindicatos de traqalhadores' e

Prefeit 'ras Municipais onde. serão. feita-s

· �S insr:rições.
INSCRICÕ�S

.

J

A Direção do Etefesc fixou o períod.o
de 1 Q fi 20 de novembro pana as inscri

ções dos candidatos ao ingresso. ,n.os eqi-
.

sps técnicos, de' Mecânico, Edifica<.�ôes,
Agrimcusura e El'etrotécnica, � no dia' 14

,

de delembro seri! feito 11m teste de sele

,.(.'ão 8iltre os ,candidatos inscritos peml a

matrícula definitiva.
Para 1972' haverá 144 vagas ptlrn o

'curso de 'l\T�cânicb, 108, para Eclific3c'ó"'<;;j
72 pnn Agl'imensll�a (' 72 para eletr()léc�"

l1iCrt.
----�----�------�------�----�----�------��------�------�----J

,

Estudantes e trabalhadores 'recebem prêmios
�--------------------------------------------------------------------�
l Sindicatos e esco13rcs ele Santa Ci::,t:f

riria fonun premiado,' no COJlCUl'SO cÜU�'Ff),
à SE'mann ela P�tJ'ln, promovido pelo ·1\Ti
nist.érb do Trahnlho. através ela' :F'êelel'H--'
ção dos Tl'abnlhadores nas Indústrias,' ,!ün·
to aos bolsistas' do Programa EspeCiál de '

\. B-5,lsas de Estudos - PEBE. "

.... '

Pal'ticipnnnn do ato (le entrega cios·

,prêmios, evado a efeito ontem às 16 ho

ras, no auditório .das Dil>(l1orias, os Sindi
('oios de ,.JOinvl1lc, Joa(.'aba, B'lumenau,
i----------------------�----------�----------------�----�--------__

Professôres 'explicám a reforma do ensilto

Bnt:::ql1E'. Cata-11dirvas e Florianópolis. '

Presenles a crrimônia o Drlrgndo (lO
T"["abalho, Cyro Drlli Müller, o l'eprcsent:tl1"

.

te ela CO}lfedern�ão' Nncional dos T't'ub·
: lhadores'. na' �ndústl'ia;, Sr. Adolfo Fl'cy
gang, o Sr, ;'Guido Locks, da Seeret.arl:t (h�

.

S<'F'i't)s. SO�i�is, sob a presidência do Pre·

sidente da, }l'ederuc:ão elos Trabalhaclo!'t'-;
na Industria dE' Santa Catar:ina }\�i Iton

,

Vieil'J.

,------------------------------�------------------------------------,
Para . ministrarem um curso

-

sôbre

Orient.ação Escolar, cujo aSSLlnto pr;n�i�
puI 'será a apreciação da nova Lei .d:i H,e
fotma elo Ensino. estarão em Cricmma
anlanhã os professôres_ Gabriel Antôni'J
Pt:weira, Renato Luiz Wenzel e Cesar Lniz

Pasold, integrantes, do corpo· docente ':)0

�

Colégio Catàrinense. O' curso," que term;,na

domingo, abordará ainda a Legislação 0

Contabiljdade nas Escolas além das RC"-
,

lações Humanas na ES,cola. O certame con-'
ta com a s(lpervisão do. Sindicato dos Est[\"
,beJecimentos de Ensino de Santa Ca:ta!'ina'�

'!�':' Ulst, tem 139 alunos em pós ..graduaçã�,
I--------��·��------------�------------------------------------------� .

A Universidade Federal de Santa Ca- De outra parte, esclareceu o professor'
tarina e'stá' atl;Íalmen'te com un1 total ct'e Walter ,Lima 'que dêsse total, 15, estão
139 matrículas" em seus quatro Cursos J matriculados ,em Engenharia Mecânica,
de PÓs�Graduação. Est'a inf0rmação par-, 30 em Engenharia Industrial, 22 em En-
lJtl.l do Coordenador de. Pós-Graduação, "genharia Elétrica, 33' em Físico-Quími-
professor Walter Celso de 'Lima, ao anun ca. e' 39 em Odontologia, Os dado,s par-
ciar para' os próximos dias a solenida- ciais apontam ainda que 35 dos matri-
de de insta1ação do quinto curso de Pós- , culados 'são' egressos de cursos de Gta-

Graduação da Universidade. O novo cur- ,duação concluídos em 1970 e 95 docen-
80 será de Letras, com "opções em Inglês tes de instituições universitárias do sul
e, Literatura Portuguêsa e

. Inglêsa. • ,do Bra.sil.

irt" ,,'
. . �.�.

À VISTA OU FINANCIADO

CASAS DE MADEIRA PRÉ FAB,RICADAS "VITORINO'"
,

Tacos - Esquadrias de Madeira - Assoalhos - Tijo ..

los FU,rados ......... Lajotas � LBocemicas, elc.'
,

Revestimentos.- Marmolex e Marmojel -- Empresa
de Pinturas Lida.. Pinluras em Geral. Vs, enconlra 'Iu�
do isto com prêços de Fábrica na Cunha Comércio ·e Repre
sentações Lida .. Escritório - R. Fernando Machado, 40. I

I��iiiiiliiiíiiiiiiiiliiiiiii__""
·

::.::_.,__íiiiiiiMiiiiiiiiiliiiliiifiíiiMiij__iiiiiiiiiiNi__....iiiiiiIiiiiiiii iiiiiiiliiiij__�'-'__iijiiiiiiíiiijiíiiiiiiliiiiiiiiiiiiilíii;"',' r,'"..... __ ••• 1111111 1_' "

\Ir-r�_........_IiIIIIíIo:r- '

I,
",\'\"':":"11

ComunicaçãO
'o proprielá,rio de A vidraceira comunica aos seus, fre�

gueses e' amigos 'rue mudou: a denominação de .

seu estabe
,Iecimenlo para ILHA MÓVEIS e' espera conlar' do.m a sua,

i preferência�
.0 ,proprietário.

O professor Ari Cangucu
de Mesquita retornou de

sua viagem fi Blumenau e

Joinvilre quando em cem,

pnn Iria dos técnicos do

Banco ]\rac i 011:11 ele Dn,iE' n

volvimentn Econômíco, Sr'),

Roberto Lima Neto, J.F:6

vVillal' e Ari Ol ivc irn vi
,

,

suou d iversas lndústrins c

mrmtôvr- contatos com em

ptrsários lo -nls. Falando a

O ESTADO, o Pl'f'f:jjcl('ntf'

rio Banco negional de L'8-

serivolvimcnto do Extremo ..

Sul declarou que duranl8
os' entendimentos que mnn·

têve com i nclustria lS. fixí'JU

a posiçiio do e!;itaheleci':Twn·
to em território calúd

n'ense, qual seja a de Giml:'

sempre junto à méc�h e

pequena emprêsa, Íln:m

dando não só investil1�cn
tos fixos mas também

,

máquinas e equipamentos.
A difusão do sistem"i i'l

nanceiro dentro das mcté1s

p 'econizadàs pela Ação Ca·

tarÍnense de Des81l'lo I vi

mento e de acôrdo com o

Plano .Nacional de D,€sc'n-,
volvimento, através' cln Ii

gac;ão BRDE!BNPE, foi

outra informação prestélcls
pelo professor Ati CanJ�l
çu de Mesquita. Finalizou

dizendo que "na ação (;,1)1-

:junta BRDE/BNDE, dest�"

ca-se atualmente a ação
do Fundo de lVIoderniz<lç,'io
e Reorganização Inc1usiri:1l.

pela qual já foi celebrrlClo
'vultosos contratos com rm

presários catnrinense_:.;"

·Estudos
. de se tem
Semana

o Departamento de G(�()
ri0ncias do Centro de' Est n·

dos RiL"ir,OS da llnlvE'T',::.;idt-·
de Fedrral de S:ml:a CaLl

rina vai promover, no pe

ríodo de 25 a 30 de o'du-
.

bro a Primeira Semana c.e

Estudos Catarinellse's .

A palestra de insl:nbr-ão
.será proferida pelo Pró

fessoI' Osvaldo Rodrlg;1H:'s
Cabral abordando o tema

"Formação do Mosaico C'Jl�
tural Catarinens.e", dia 25.
a partir das 20 horas. nCl

auditório do Curso $Pl'i:l
do de Ciências Econômi
cas.

No dia ,26, o professor
Milton Digiácomo fa1ar;_:.
sôbre "Aspectos da Gen

grafia Urbana de Florianó

polü;; no dia 27 o profe,,
SOl' Vitor 'Antônio Peluc(l
Júnior analisará "A Pre�·

são sôhre a terra em S3n
ta Catarina";' dia 28, o

professor Luiz AntEnt:1.5
Teixeira proferirá COr!f8-
rência sôbre "Eletrifica- .

ção Rural em Santa Caté!
rina" e.

.

finalmente, no

, rlia 29 o professor Pnulo

Fernando de Araújo Lago,
dissertará sôbre ..Áspc':!i �s

da Economia Catarinc[!s�" .

A Primeira Semana (:,e

Estudos Catarinenses será,
encerrada no dia 30 com,

vi,�gem de estudos ao Par

que Industrial de Joinvillc

FGTS

,pode ser

parcelado
o presidente da' Confe

deração Nacional da In

dírstria Sh. Thomás Pnm-
,

peu Neto, enviou comuni-

cação ao Presidente da, Fe
deração' das Indústria.s de

Santa Catarina -- Fies� __ o,

Sr. Bernardo Wolfganp;
Werner, informando que o

Conselho Curador elo Fun-,
elo de Garantia por T.�mp0
de Serviço, decidiu C()j1C('

der parcelnmento ao débi
to elas emprêsas sôbre os

depósitos não. reali.Z:1dr,s

para o Fgts e referente'3 H

horas extraordinárias, sem

pag:ui1ento de multa, (l�sc:.�
one as emprêsas' reqtiei·
ram o referido patc{'lJmen
to até o próximo dia 25,

"

,

.

F rreir � Jm e p.úbli' "o .

. . ....
� "

,: " ' ,�' � �..1 /.

devem ter respeito pela ImpreDs'aJ1
O. Professor João David Ff.':tl'irA

T ima declarou ontem pela' m:lnh:l,

no receber o Diploma de Amico tl:t

Imprensa Catarinense, que d€i�{m::\

..,. Reitoria da universidade,4>FrclP,1';:1
ele Santa Catarina na. data previsí a.

fat:a o término rle seu manC'1f-lt(�,
pois "não pretende !)ermnnecer nern

JY:� is um dia, depois de cllmprit �.lm3
rr: iss'io por, dez anos",
Apt-oveitando a 'presen�a de n�(\rn:'

hros rta c.úrnda nníversitáría ('\ �10'

�oJ'na]istas c1,0 çapitiil, C): R('i\.'frr" �I't'r�
T (".ira Lirna rê!'. urna' Dsp{'dr (1(,' (18.

nedida. ,[rnnsmWnclo,' agraqe(;1mem('s.
�os proressõres-. i-q1:egtac1dt·cs de_.
('ursos, diretores " ele ,tinidndE"s t'

'sub-reitores;
.

qnc colaboraram cnnl�. �

() scu trah::d,ho,
. Lembrou,' nind'l. ��

rarticipaç50 elos dedicac1o� 'ser"l�hJ
1 (-lS na exccucão da' obra unl\l('l'-;\S,

. .
.

. �'

tària "que se constitui hote .em 'lIr�:

gulho para ôs catarinenses",
'.

Depois de' fazei' ü;rn rela.�o· his'ié,:.;'
. rico do 1)apei ctn irpprensa ge S;'l."d?:
C"tarina na organ�zaç�o, ,�:Oni;'flt1:i�.

1':'1(110, da telcvísão ou do [orna.
- Por ísso c muito mais � l)Y'()S

�p�uitl _ eu sempre respeitei E!

semorc haverei dr considerar f.[ im

prensa, o que devem fazer todos os

homens públicos.
'Previu que a Universidado, nr-r

::;["/' um oruanismo vivo e em 'rop",-
•

I ,' ... '
f�

_ tnnte. reriovacâo, prósseruirá ) ,'11'1

marcha para cima e 'cada V('7, m('-

· lhof,' oonstttnindo-se. atunlrn=r.'r-.
numa taf('fn que não é apén[)�· dn:�

h;wrlJ7R-YFrflrs, mas -de todos. os
, hl':'lsi 1 plro.B",

rlpn1e ela Casa (lo Jornalista. Álíri ')

Posslc, o brasão ela Universid.vtc.
r orno simbolo do rclar-ionamenlo f':\

crlente que vem sendo mantido "A

("'<;:1 do Jornnlista r(:0cbe o .S(:��:II'

do brasão, pois o prirnetro ofel'rr'8-

mos no al'qnitNo paisaeista n:;r,[�I'�

to Burle Marx, nome 1ivo d,l ,:'0-

rm ln i'�:::l(:,fl.o"
',Em nnme eh Casa do .10l'n;11;. "l

�íllol1 ri. iornnlista Adi10 Mirar,{i:1,
af'irrnnndo quo a lnstituicàn {,f'r',' \)

Y::1 ansiosa o momento cl,(" ('nU'(';�<I"

c t'ft1110 � nur- "(I ocnsião f\..CiO 1"
.'

•

j
,

r1ri'i'l.. ter sido. mais oportuna por

{'f'rrtdedí:�u: um instante soruirnr 1\

t;l rie: aJ.to 'Isig�ificado".,
Â.'I1nÚsou.· trimh{�m, flS rc1�c;'ô(,;� 1111 .

spmnr0 'fOiam rrwntirhs com n T!! Ls

,'T'r.ofúnd:1 �Inli/aêlt' (\lltrr/os jOlTul; 1-,

I
j 8):; � ]'a.d!� Iist:l.S e o Reitor Ji\'n'l�l
r(l 'Umá, "homem $hr,iples,. ,mas ;;·;'jr, ..

"
Enf'ntil,nnc1o ql1� .�'a:' i!l1prehS\l'"t�ln·

,.:� '.
. I

I ');
.• '

"

f'�r(,flJ[l ronsi(lerável' no 'desl'nvohi-'
n�('n to das na�õe.s", po,: :isso ct�v;,')" I):r

I. rf.'nlhnf'-s'e do papef [iiH'
.
tlt>semi1PTlli::1

1 ;'fn rflçhs <IS cor�n�l1it1n�lçs",' o;�'_ p,"(J-
o\. ': fesso'I' Ferreira .Lima' _derlnrnú m.i '.
.'. . '.., \'.

" "',E'�ta imprensa viv:;l e 'dinâmicll. 11':·1-,
• ,'. \" t,' _'

"

(tI :mB dt've, mas e1.1 =devo )nTlli,tc Di)
�

'-.;. " .
' If-, .

"

�

',,0\,10' i?la ,Tne fêz'�.· .:,
.

',I
", t:,

0.'.:' "ÀO'�'final de sbu,'p"tQnun�iarht�lilo .

.. ..' 3� ,,'-
.

;i, "-o He1Jo1' ' disse' que, ';aprpveit::wn ."à,: 1'1'1-
,tih,à �haÍl�e que :.ti.ph�F,antes�.d'o h;r-

:{:..
, ,

, . �; :

· �liTO >�o - seu mandato: ',)Jàni;, .eL:)'·"nr-
"

• _

'. "

{, i :, _ ,'.. I,
v -

•••• ,,� ,,' �

me ,.da Unwcrsidflde, .'. Fecle'tal '; r1:>

;'S'[jhtn Catarina, entrrg.ar ao· P:rf"s:-

.. Estivet'arn presentes . ao atü (J

"ir'e-H�i1óli n'OhC1'10 T.,��er,.dp �"h_

Tiri1ofes, "SecJ'ct,á�ios Pr�sco .Parttí.::o

(ln �c'úde e G(·j'hlcfo G;)ma SalLe<; j'l

'.Ttlstica ,alé� âe Dircto;es de nl':i-
, ?

• � ..
.

(1,.1"1'"". l'ntêgrhdores., .prof�;ssôres (;>

, r. Q tinr1011 k.�:
,,': •• 1 "

('HO. fUT1rÍonamentó e' éxpan�ão 'Ii4"
lTniversidade Federal '0 Relto!' ;::lfil'-;

- '.

mou que nunca Últou o entush,smo.
o o aplal}so:' dos ptofissionaís " do,'

" !.

"',. .

� ] ..

.'
..�'. or�,:�: "i' �

'I. �, ,f�' '?-'" 1 I,'
,

�{ �'_ '�,,' 1'"

.
,

.

,

", (
''ij "": : '." f'

Ações-
,soe. CORRETO�A
'RUA TENENTE SILVEIRA, 21 (CENT�O COMERCIA

LETRAS DE CÂMBIO - IN'C. fiSCAIS"

,: ,.'
" \

VANDA DE soutA SlL�ES
41? TAf:ELLAO O-E NO'1'AS E PROTESTOS E�\l GEHAL

'E'D I T ,A L
FAZ SAnER que está em seu Cartório para sei' pro,

testada por' falta· de r:agamento a NOTA pj-t01VnSSÓJ{L\
" ,-

de n, 42f3l:34/70-1865, no v:llor de Cr$ 53290\ venr-jeb pn1

0409-1971, em q ue é df'vedor URINEU TARNOWSKI, resi.

dente ú ({ua Ma:ior Costa, 713, nesta Capitnl e cre(loí :1

ClA,
' CAf:'ARlNENSE DE CRÉDITO, FINANCIAMEr'n'O

E INVESTIMENTOS. E como n50 tivesse sido e!1C'onh':'I':O

o devedol' nesta cidade, intimo-o, pelo presente edita)., :'l

vil' pagar a referida .1�ota Promissória nêste C"l'tório, 1I111S

juros e clIstas, (leT1h�o (1e 3 (três) dias úteis a co.ntar rk;�ta

data, ou U apre;;enJl)'�'
,

as ruzõ0s porque 1150 o Í3z, 'loh

p0na (fe protesto,
Florianópolis,·21 (t8 outubro de 1971,'

Alic;:e �éi�hert· Kun'txe _ Oficial Maior.
--------.------------�--------------��--------�

VANDA�DE SOUZA S�LtES
"

'

. I '

.' '. .

'", t.

49 TABELIÃO DE i\;OTAS E .P'ROTESTOS EM GERAJJ
,

E D 11 Ar L
'

" ;

FAZ, SABER que está' e�!u. seu Cartól�ío para ser prl

testacla.'por falta';.: de 'pagamento a Duplic.ata VCG P: n,

351552�E-2, nó,��i�r"de Cr$ 297�Op, vencida em 30-08-1071,
em que. é clevedo,ra' CLARICE ,PINHEIHO D� SOUZA. l'e,

/ TURISMO HOLZMANN LTDA., ófel'epe é,I,s ·,.meltl0('es
sidente né:Sta' C�pi1�l e credor PEHBIÀ.N'A:S COLULVIBIA ,progl'amaçôes. os 1ne11'101''es l'o'tehos, o�, meJllt)It�� hote.ls;
S. A. E - coi�o. nnO' ti{7('S3e sidô' en'contrado" o, clevpdol' IlC,.;t::

os melhores servicos, [lara você que. deixa o melhol' qlle
cidade; intiiilO-o';. peb' presente Edital, a vir p;1gar a ...'�r8- , é seu' LAR. te.lllOS qUe ofere�el':, o melhor- erIl vLi�gens.
'dda Duplicata �êste -r;artório;· mais ps juros e custas, den- Outuoro 24 __ Montevideo e' BuenoS 'Air.es _.::_ '9 diqs.
tro de 3 (tr�ês) ,d�a,s. úteis a contar desta data, ou aprf:.'SPll·.c ,Novembro 20 - Foz do Iguaçu e ASSU�1Çàó '--:- 7 dias

tai' as l�nões p'otqúe !dio o faz. sob, pena ele protesto,
.. '

Janeiro/Fevereiro de 1972' - CRU�EptO MA�lTIl\10
Floi'í��ópoliS,,! 21, de PUÜt!?:ro de 1971. A MANAliS. o luxo dos trau'satlânticÓs ,ANA NERY e

Alice' �erc!,�r! .'Kuntze '�.' Oficial Maior. .,
;;ROSA "DA ,·:FONSECA. esca:la11�o,'. Recili_B, lF��·t�'l,e,za: Stil-'

"', '

, , ,
"

·vador. Belelu 'até chegar a ,de�lumbrarfte '�ThiAz6N1A
'VANDA "DÊ:.' SOU�A� SALtES' 26 dias inesquecíveis.

4.0 TÁBELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS, EM GERAL F'aça o quanto antes a sua r(:,serva _para. uma das SEl··

guintes datas:
Janeiro dia 3 de San10s - ROSA DA FONSECA

Jal1eiro did 22 de Santos - ANNA NERY.
Fevereiro dia IV de Santos· -- !:tOSA DA rONSECA.
\

BOA VIAGEM

FAZ SABÉR que - está em seu Cartório pal'à ser,

protestada pOr falta �e pagamento a duplicata ....

,'r
'

2.235-J, valor de Cr$. 200,00, vencida em 04.10.1971, em

que é devedol�a FRANCISCA REGIS; residente em"'

Pl'ocasa - Barr�iros _ São José _. SC. e credor ': _....:.----_.._-----------�--'�-----',-.
ALPI S.L (Título Descontado -' Bradesco). E como .::1 �,
não tivesse sido encontrado o" devedor nesta cidade, r.l EMPRE�A SAN,TO ANJO

I

Dl.
intimo-o pelo presente Edital, a vir pag�.r a referida �'t

. ..)

Duplicata �êste Cartório mais os juros e custas, dentro <I

• GUARJ)A
de 3 (três) dias úteis a oontar d�sta dat�, ou a apre- !�
sentar a,s' razõ�s porque' não o, faz, sob' pena de pl'O-

" \

� PO,li'tOtesto.. ..

Florianópolis, '2( de outubro 'de 1971,

ALICE REICHERT KUNTZE _ OFICIAL MAIOR

.

Partldàs dt.. FLORIANÓPOl;JS �.jfá:
ALEGKE - Cau-o leHó à� �1 horas;

04,30 '

- 07,00 -, 98,30 _:_ 12,00 - 18.00i
,1

�
,I 19,30 I� 21,OP horal, _,'il
� r�1tsITUBA - às 06.�O - tl7.0,0 - 10;tlO ---: 14,00 � 17.00

,�
,VANDA

"

DE SOUZA SAL,LES
4,° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL

EDITAL

e 18,00 horêUl, .'

!
. ,

LAGtJN 1\ - às 04,30 -c- 06,30 � 10,00 - 12,00 - 14,00

,
'
- 17,00 18,00 --' i9,30 ·,e 21,00 hot'a�,

i TJBARAO - às 04,30 -- 07,00 - (J8.::�0 .. 10,00 12,O()
- 13.00 ...., 'i4,3Q -:- 17:30: - 18,00 - 19.ilf'
21,00 - e 24,00' hor&�,

.

CRICIUMP, .- às 04,30 - 07J;0"- 08,30{- 12.00 - 14,30
.

'- 18,00 - 19,30 ..;.. 21.00 e 24,00' horà�.
,

'

ÁPÁitANGUA - às 04.30 �. 07,00 - '08,30 _;_ '12,00
18,00 - 19,30' e "21,00 hora��'

SOMRRIO - 04.;30 - ,07.00 �'_: 08,,30· - 12,00 � HM�
19,30 � 21,00' h.oras.

'
.

FAZ SABER ,que está em seu, Cartório para ser

pl'otes�ada por falta de pagamento" a Nota Promis- '.

sória de n, 16375170 ,no valor de Cr$
_ 271,99; vencida·

em 03,09.1971, em que é devedor CACEMIRO COR

REIA" reSidente' a Rua Castro Alves _:_ Campin�s -

São José - SC. e como credor elA.' CA1'ARINENSE
DE

, CRÉDITO,' FINANCIAMENTO E INVESTI:M:EN
TOS, E como nãó tivesse sido encontrado o devedor

nesta pid�).de; intimo-o,' pelo presente Edital, :a, vir pa

gar ,a referida
-

Nota Proniissória nêste Cartório, 'mais
os j4rQS e"c4stas, dentro, de 3 (tre9) dias úteis a

contar desta data, ou a 'a,presentar as' razões porque
não O' fa.z, sob pena de protesto. '

FlOi'ianópolis 21 de outubro de 1971.
ALICE REICHERT I<:UNTZE OFICIAL !\lfAIOfl,

PR.OCURA-SE:� ALUGUEL
lização: Centl'o OU C�queird.�.',

Os interessados pode 'àn ,telpfonar para Mando Co�h

no horário comercial,. Telf:�'f,on(-) ns, 2400 ou 2416 -

ramal 190,

., '"

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

.'. '.

.....
' .,'.

,

.

,

..

\
. .

., ,

:,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para uma Cit.ladc (lUC ainda não atingiu
'

,

os 200 mil, habitantes, Fmrianópulls, pcre-

C� st'J' um centro urbano destinado a pu
,

decer dos Inales m�is insidiosos e das mo

.

téstias mais traiçoeiras que costumam. aco

meter a urbe do século XX. 'Se o ar ainda.

,i respirável e se o vírus da, poluição ainda

não envenenou a. nossa atmosfera, a praga
, ,

dós engarrafame�t�s' de trânsito e da, in-

dústria do buraco já ganharam Iugar no

t,t-e na' pais:..gern floIianopolitana. ,

.

Í!� comum e já não causa espécie a ver.

dadeira parafernália instalada em algumas

J"U�lS da Capital e do bcírro do Estreito, nas

horas de maior movimento, o trárego já

jvarece uma obra demoníaca,
.

neurotlzasdó

O Inundo em, redor e distribuindo a cada ci-',
, .

fladãó motorizado a SUê)_ devida I'a,ç,ã,o de

"strexs".

A rua Gaspar Dutra, quando incide na

rua 'que'. dema uda ao bairro de Coqueiros,
, abriga um ma!" de veículos que penosau.Jn-.

,
.

te sobem sua. l�ddJ'a. antes da:" curvas 'ne

ccssárias à .t0'rada do caminho da ponte

'11crcílió Luz�' em direção a Ilha, Ap.al·cnte

mente a culpa da bahel que diàriamente.

ali se instala é do Derran - que não dis

ciplina o tr{ife�ro - ou rh., im}{\std3' plJto�
mobili'stica que não se cansa de de�:pejar'

,i.:
..�
I"� I

,

"','

�t�S' ruelas acanhadas da Cidad.c,· os seus.': �i I

ágels e barulhentos monstrinhos, Uma e

outra causa sOaIn. superlatívamertte ridícu-

las. É claro que o Detran não tem culpa
de nada e que a indústria automobilística

Deus a tenha - cabe somente a culpa
de fazer o país prosperar mais depressa do

que devia, nessa sua arrancada irresistível.

Não se precisa ser um técnico em trân-
.,.

sito e planejamento urbano para chegar-
se a conclusão assaz óbvia de que a, Cida-

de n:�cessita de novas obras e de espaço

físico; para dar vasão à crescente circula

ção de novos veículos. Na hora do "rush"

matutino, por exemplo, os veículos que

vem do Estreito para a Capital. avançam
vagarosamente, em passo de tartaruga sôo

bre a ponte Hercílío Luz. A verdade é que

o t.ráfego a cada dia se torna mais difícil

nas cabeceiras da ponte, tudo por faltar es-:

paços nas acanhadas vias de acesso e de

escoamento. A secular Conselheiro' Màrra.,
tão estreita que os vizinhos separados JW-

,
.

la r,! a podem dar-se a. mão no costumeiro

bom-rti« matinal, sem saírem de sua [ane-'
las, já não comporta mais o tráfego pesa

do . que faz estremecer as bases das velhas
,',

'.

casas remanescentes de uma Dest.êrro ro-

�nâhCica ,e' bucólica.

, ,

I' .'

,
,

! • ._' '.
,

,

!..

i.

�.
.>

t.J'f '.��-
''} r,..;:.
.: t'

\J; ,�,.:;. ,'f

.,:'1.
"

,.'

;;�

",

,...
"

,. ,

" !'
'.! '.

As �bl'á� 4,0 aterre da baía sul já deve

riem ter sid.e miCiaàas pa.ra que o caos c

., ma.ú-humor cole vo' não prosperasse
,

� ... , �
tanto na medjda' �e.mo tem progredido. SO-

mente ':as �ad..ant�s, consrruídes em espaços

g�.nh.os: à:o ,;rtar: 'P9dirão ,salvai' os motorís

�á'S :,já . n�ryo'sos: dos 'ell�'an�;afall1el1tos aluei-
\ .\"

' �

,'. _,;,
. e

nàntes�. ;: �>.' .. < �
.

"Outra" ,o��,' "con�t;ttida' .

no

.'

...
, '

Quem me acompanhou .ontem, sabe que,.
Joao Antunes Filhó, pi'oprietário de um

F-600 de àlug;uel, foi contratado para uma

u;lltiança em .Rancho Queimado.' Heinz

GÚêller, 'o' contratante, estipulou as 'cláus�-
.

las d'épojs de acertár o preço:
' '.

.•
--- Eu' lhe mando ''o aviso, qúando tudo

'�estÍ\:e't pronto; mas v�cé não l;ode falha!".'

- Pode deix:;u'.
�. Entã�, fica por 300 mesmo?
_- 300 se vier tudo na mesma viag-em. E,

sem bicho,
. .

- Já lhe disse que não tenho cavalo.,.
.

"

- Bicho não carrego de je�to nenhum,
" .

-

.,. só duas vaquinhas de leite.

- Vaca?
-

.. , de leite.
I, .: �

, :- Que história é essa? E vaca não é bi-
>'

.

,Sh,o? Vac�,' de' �eite ou. de cofte! não trago!
'

-- �. cOlTlo. é que elas v�m? ,

'.t -;-, Eu é. que; gei? O ,:problema é se1+.

Com mais 30 cruzeiros e a promessa de

que aS' vacas· eram mansas' e que a. even

tual sujeira que 'promovessem seria !femo

"ida pelo cc;nítrata.nte, çleu-se o neg'ócío por
, ! I

fechado.
.. .

"

rI ,
l' i

O avi$o veio, 5 dias' depois:, serjà ;1),0. s<�-

hado; pela .nianhã, Joãb' Àntunes. F'iii�o .aço;'-
, ';':t; �

doti
.

cedo e despencou -se.. c) teilipo' prQ',
, ! I,' "',

. 1oi'IJ tI,' .:"

. '.

,üi'i:-tfa clluva gr!?ss�, já aquêle calor ,de ma�'!:;��:.'
nh:Izinha. Mudança com chuva era uma

desgraça, ainda mais com trovoada e duas

vacas na' carroceria, O homem tinha. mar

caõo, cói1túdo,' e fora' explícito: eu· aviso e
,

você vem' dt qualquer maneira.

. A doi.s 'quiíômetros de Rancho Queima

:·d.o, oeiu'; o toró - grossas baga.s de 6h��va
lev:antandci o cheiro de terra molhada. Em

frente da igreja, Heinz aguardava:
- Rápido, vamos logo que essa chüva

vai atrapalhar tudo! Saíram da estrada ,ge
.
l'al e �espenharal11-se num vale profundu,

João Antunes Filho avaliava o caminpo:
- Se a carga fôI' pesada e essa chuva

c(mt1nuar., a gente não sobe na volta.

- Rápjdo, então! Rápido!
- Talvez fôsse"melhor deixar para ou-

tro dia."

� Nem:.pensar nisso!
...To�o: An.tunes Filho já se preocupava -

não se
1

agradava da perspectiva de enca,

l11.ar alí. De repente, Heinz avisou:

-É aqui!
, João ,Antunés Filho olhou duas vêzes;. an·

tes � de 'acreditar: umas dez pes;soas, dú&s
I

.
.

vac·as. um' bezerro, quantidade de g�Iin.ha�,
�ois c::l.'çhorros, camqs, cadeiras, ,mesas:� p�-

j
,/

•
l • ', •.,.;

.çiç :CtmG'nto,. fOlhagens, e uma enorme, imen� �.
,

•

I " ,?�,

.) ,nel�r:?' trou.xas de roupa fogão, um tànqll�
'c,

<>

..

a Im
,

��s�
".

a"
".' "

reu" .

"

Chego um tanto atra:sado ao meio de

tneu!:? nobres confrades da Casa do Jorna

lista para o ato de justiça que, pelo con

senso. dos que ,ccmpareceram à reunião

convoC2da por Alírio Bossle, concedeu ao

Reito.r João David I"erl�eira Lima o título

de "Amigo da Imprensa". Seja, pois, de-

darado o meu voto, mesmo tardio, nunca

todavia menos sincero do que o teria sido

S'3 expresso em côro C01n os meus. prazados

eolcQ:as e consócios. O professor ,João
�#

"

David PErJ'eira Lima, Magnífico R'eitor da

Universidade Feden'.l de Santa Catarina;,

foi sempre para mim' o hon1.em a que a

sua terra. e os
.

seus coestaduanos teriam

de fiC81' devendo uma imensa obra de pro

jeção cultural,

Habitt�;fji-me a: a::1mil'á-lo e, e�"n.1á-lo

na convivência do Secretariado do Govêrno

Adf'rbal R. da Silva, em que êle, como ti

t1llar da Pasta da Fazenda, se revelara o
.. I

eSDírlto de �ampla vj�ão do panorama eco-

nômico .. !:nanceiro d:e Santa Ca.tarina, já,
então prestava à teri'a catarinense excelen-

.

tes servü;;ps, ein correspondência à expec-
-

. .

t8tiVa de Seus companheiros � honrando a

cónfianç� de. seu amigo. e Governador do··

;:;u.'.';.avel.· . ilhà . de' tá....oas t.. .. R. I,J gas as.

+. o.l1de é' que está, sua casa?

.:._, .. \.. �. :,. -'.
,'�".':- "

'..
"

o; �.:., • �:"
-:-, AlI. '::; �LI?

� �{�i'.: ..��( ':';,J �;: �,' ",
)'i; � t··�

,

'�"Joã�! );nt&h�s;! Fíflió �ohlpreendeu, 'então,
�t -.\ ,; ;' '[�T:: \�," ;.< ' . � ',," � ".

,

.
.

I
,: I, '

qu� a, p�ópr.ia �casa se constituia em parte
J

.
:1' .i., ,P,.Ii'.' ,,, :..' ....... ( .', I., ; \: "

· da mud?n'Ç�:'" Jazia: desmontada,' ali janelas
,; �"

�, ,to, :. " "" ;,.r.i- 't (Õ ,

cuidádo�{aménte 'superpostas, os; vidros nos
/ . '.�; .'

"

,

'

I�.' ".'." iioi' � ,i' �

ê::iixÚI10'�;:""as' tâ:poas' 'crivadas de pregos,
"
." � .'

"
. ,.

,.
"

..

; 'uni: .
monte. 'de telhas ao 'lado.

·
':, . � Mas .� tritldança era' A CASA?

I ), . ", �. '" ",
".'"

"I ":,
, J'

·

� N'ã,o' dá rie-JF ·meia carga."
•
," .«.. I"

I ' II, ,�

-,- Nãq
.

q.� . nem em duas viagens, isso
(

. "r'��;""" r� .' j�, , ,

,sim! Mas' el,i n.ão, tinha lhe dito, . ,

..
'_ i.l', r. ,.1

"
.

7- Com'" c.alÍn.a tudo. se resolve!
• ',

•

' '��' .. ,," r � ,- '-. ,

: ___:.' Quê;: .Q;;l.lrn.a! Você; é um tratante, sem·
''', ''- '� I. ".''l'" �' c;, :, .

"", -

'

,: '

palavr�� Att :ga:lin]).a, tem,. e.: bezerro, e ca-
••

;;:, �,'.,',': �', ,.� •.

" :.. I�
1. � :' ':f

'

chprro, .. pà:fecê' um jardim zoológico! Prá
. ,_, ';. \ ' ,

inim �c��g�� (J;lo�e; procU1:ar :outrp que eu
.

,.' '.",' ,; .
� "

t�r()i!..; vel�ar qé, lé;vlj8!;, .;,

; �stanç6u,':jj'."elG�Ú) e. :engatou a ,marcha-
o

_ ., '!', "",.... '.

a.r,e.,' AIit�s,. (ltÍ'êi •. Heinz' :;púdesse dizer algo
i,' ,'" .',

<

••••
•• ,

pi·'ddúiliu..;s� ::UID' ruido de. metais que ficou
i '�-

'

" h .

..: f" � ':' .. ', f .'

eCàando;; nb�:'ari �. " ;

'. '. ••

-"

.:.:.,. • ••• �... <1(; I_�: '

.

r ":.:: 4P.ç;r,b:ã):'Í;a�.d� caixa!"
.

, 'tl � :�'; . ..;,!, �ç�:.�' :
•. �:-'

_

.•�':: . ,':" t, .• i
.

'; '.rqãÔ;: .
.Àntililés., FÚho'.est.aVa cOllfiua;do, :rÓ-

_.

" /�l·. '.' _-:_'f: "_ i� 1':1 ,-�.:, '

.

._(- ( � , .:� i, ,:' i: ,,,,_ I
,: "

rp,��e:t�;2���c�e, 'WJ1dapças.'
::: Á e��' .ebritiã1ia;'Ta ·i ,

��; � ��··(tY!'�: ��'r< � ;�, '" _�,., " ".
.

,t. .�� ;3\ d- (CONTINUA)
'.,\;-, r.�: :�1� f: .:' '.' . '. �

"'.'
'

..paalo da Cos·la.Ramos·

,
.

. �.

Estado.

Depois, as contingências politicas o

fizeram recolher-se àis atividades. pró'va

elas, sem que lhe quebrantassem a capa

cidade para as grandes reallzaç6es que

mais o notabilizariam. E foil então' que,
chamado a ocupar a Rejtor.ia da Úniversí·

dade Federal, ali houve o reencontro do

homem de saber 'com o homem de ação.
Quem conheceu o que era a incipiente or�

ganjzlH�ão .

universitária ao tempo e1n que

passou a atuar, o Reitor João David Fer-

reira. Lima; quem hoje a admira na mo-

cielar concretização que faz jus a louvó

res vindos dos mais adiantados e mais
!

.

velhos centros universitários do país, não

pode deixar de conferir ao homem que con-

..seguj.u o milagre as mais entusiásticas

m�mif.estações de apl'êç(). Os Catarinenses

acrescentam a êsse aprêço um pi'ofundo
reconheci,mento.

Mas o Reitor João David Ferreira Lima.
como um espírito �qUeadD à,s altas so

licitações da cultura, tem a dar-lhe realce
,

às luri:1inosidades do erudito uma espon-

tànea acessibilidade a quantos se lhe a

proximam e que encontram invàriavelmen-

, ,

te o ll1esmo bom hunlor, a. mesma acolbi-

Seg-undo a nota oficial, distribuída on

tem Pêlo Palácio do Planalto,' o Presi
dente Médici aceitou convite do Presi

dente Nixon para visitar os Estados

Unidos a partir do próximo dia 7 de de-
,

'.

zembro. O anúncio dessa visita vem nu-

ma hora oportuna. Há já alguns anos,
, � ,

,
,

um Chefe de Govêrno brasileiro não via-

ja aos Estados Unidos': 1)epois de 1964,
lá estêve o Presidente' Oosta-e Silva, .m/as
antes de estar investido � na Presidência

da' República. ,

:00 ponto-de-vista brasileiro, tudo 1'e
comenda um encontro pessoal dos dois

Presidentes, já que o Brasil mudou mui

to nestes anos' de recuperação revolu

cionária. O Chefe' de Estado. que vai

proximamente a Washington não repre
senta, como infelizmente ocorreu numa

I

fase recente de nossa vida republicana,
urna nação ameaçada por tôda sorte
de crises - uma nação ;Perplexa e di
vidida. sôbre a qual pesava, naquele mo

mento, a ameaça da' bancarrota..

i Essa não será, pois, uma visita de

postulante com os oM1os postos princí-
., .

palmente ou apenas' em . vantagens ma": .

teriaís que signíüicássern uma Injeção
de óleo �anf01'ado em nosso combalido

sistema econômico-financeiro. Nem vai

tampouco agora o Presidente do Bra

sil a. Washington conversar, ,claramente

ou por meio de subterfúgios, s'ôbre ex

p dientes ilusórios e demagógicos como

foi, por exemplo,. antes de 1964, a pro

palHda e falsamepte brio1?a mO�'atória.
Em sete anos de esfôrço consciente,

·de trabalho racional e �etódico, .

o Bra�
sil pôs em ordem a sua vida financei-
ra. Reduziu a, inflação galopante. e de-:.....

..

sastl'ada. a rúveis perfeitamente supor

táveis, contidos por: Ínecani�moS ehca
zes que co.mprovam a competência: de'

auto11idades vp�ta,dàs' i

para
.'

testituif ,

ao
. país a imagem de ,di�ftda<;ie 'e, ryspeito
que por direito lhe cabe. Paralelamente

,
'

.

,.

ao plano financeiro, conseguimos uma

retomada do processo de desenvolvi

mento em ritmo mais que satistatórío.

Bastaria recordar que é muito provável
que tenhamos êste ano 'a, mais elevada
taxa do mundo quanto ao crescimento
do PIB. ;.

Com a sua economia disciplinada ·pa
ra a exoansão.e com o crédito externo

recuperado, o.' Brasil : tem hoje condi

ções de estabelecer com os Estados Uni
.

dos um diálogo adulto, no plano dos in

terêsses recíprocos, sem favores de um
lado, nem subserviência de' outro. Em

bases francas e leais,. sem azedumes ou

ressentimentos, as duas nações' têm mui

to o que conversar, em tôrno de p;'o
blemas práticos que por certo contri

buirão para a consolidação. de uma

aliança e de uma amizade que estão na

linha da nossa vocação histórica.

De sua parte, os Estados Ut;lidos 'vi

vem neste momento uma fase fecunda

de . retormulação da sua política exter
na. A extraordinária" importancia ct'a
superpotência' norte-americana para os

negócios do' mundo reflete-se, como é

óbvio,' sóbre o que fazemos .�.' pretende.
mos fazer no Brasil. ]f; fora de dúvida
que a América Latína. não se inscreve

hoje. entre as primeiras prioridades na

.cogítação do Govêrno Nixon, voltado

para tarefas que consideI:a mais urgen
tes ria Europa, no Oriente Médio e na

Asia, palcos onde se joga o destino, da
paz e do entendImentõ Eintre as

.

nações.
Sem fais·a. ja:cta�cia, nem descabida hu

mildade, ,o Brasil COMece o' seu pêso
e tem uma palavra e uma contribuição
a dar. É à luz dessa consciência que b

p,residCl1te ,Médici .irá, com, certeza,
acrescental' um marco' importante na

longa história da 'amizade en:tre as duas

nações, que, s6 'nos. cumpr� fortalecer.,
(Transcrito do ; Jornal '. do.' Brasil de
21-10-71) ...

Agenda,
.

Econômica
BANCO MULTINACIONAL

DEPENDE DO EXTERIOR

A formação de um banco multinacio

nal, sob iniciativa do Banco do Brasil,
com sede em Londres, está agora na

dep�ndência da aprovação do projeto
pelos Bancos CentraIs dos países dos es

tabelecimentos de crédito associados ao

empreendin1ent6.·
Segundo indicou fonte governamental,

o Federal Reserve dos EUÂ, o Banco
Central do Brásil, o Bundesbank' (Ale':
manha) e o Bànco' Central Suíço' deve
rão pronunciar-se pl'oxiinamente sôbrE[ a

idéia. de constituição do banco multina

cional de que participam instituições dos

respectivos países.

PARTICIPAÇÃO

.

Pelos EUA', \

já.' está céta . j, parÜcipa
çã.o do BaTIk 'ot': America, ó maiol' bano

co pr.ivado do �lÚU1do no :pool. tia. Ale
manha, vai participar o' Deutsche Bank,
com' séde em Francforte classifkado no

15° Ú.lgar entre �s rhai�res. 'instituições
financeiras' do . rritirido, : 'seguAdo� i"elaçã:b

.

recentemente publicada pela revista The

Bankel's dos Estados Unidos. E da Suíça,
a União de Bancos Suíços.
Os entendimentos pa;:a participação

do Bank of America no I poal articula
dos pelo Banco do Brasil se concretiza-

r:un quando da recente visita do

dente dessa organização, Sr. Van
den, ao nosso país.

presi
Vlier-

dá franca, a inalterável simpatia dos

ges-,
A ERA DO TRANSISTOR

tos, das palavras e
.

das intenções.' Foi,

aliás, assim, em todo o curso da sua. exis-..
"

A Philco R.ádio e Televisão Ltda. hí

tência; tanto qúanto me foi da,do conhecê·
. colocou no mercado brasüeiro, desde

lo e càm �le manter convivência.. 1964, 1100 mil televisores "a cada dia'

. mais transsistorizados" e, desde setem-
Os' h9méns de jornal não lhe faziam bro último, seus aparelhos portáteis ele

TV vendem com o maior êxito. Segundo
dirigentes do seu Departamento Paulis

ta de Promoções, a guerra às válvulas

já está inteiramente vitoriosa.

favor coril a' admiração e o conceito que

lhe ctedicavàm, .E não apenas por forma.lis-
\"

. :

mo; ou pqra, efeito, simbólico, é que a Casa
,'I

•

do
.. Jornalista de Santa Catarina lhe con-

I fere' agora o diplorna de "Amigo da Im·

'prensa,:', ma:;; por um imperativo da vol'

dade, face à. maneira como êle distingue
os, jornalistas, 'valorizando -lhes a flU1ção
pelo prestIgio dÇl.do à. classe,

1

E porque reservo um abraço de aplau-
,so� �o· ni�� estimado confrade Álirio Bos,
, 'i',

'

"

sJer por q.àvet tão oportuna e fielmente jn-

terpretado e :t>ensameilto dessa classe, aqui

estou; lamentando embora o atraso, asso-
,

. � ,

ciando-in�, à :botnbnage:in prestada ao au-

têbticq "!migo da I:rnprens�'." e Reitor da

Universidade Fec1�ral de Santa Catarina,
estR' mO. léiítimo orgulho para os que as-

• �".: �, ' . ',' . I,
'

plI'a:m aoS nlelhores destinos da cultura

c�tarlne�sé.
-< :,i \

; "

Essas informações são do gerente

dêsse Departamento, Sr. João Rodrigues,
que explicou te ..

' resultado no nlaior su-
I .

cesso o esquema publicitário difundido

por todo O país. A necessidade do es

quema, segundo êle mesmo diz, se de
ve a que tem apenas um mês o lança
mento dos televisores portáteis, tota11
mente na base. de transistores. A dife

rença ent1'e êsses aparelhos e os chama

dos de mesa. está no fato de que os últi-

111.0S contam, no total de seus elemen

tos, com quatro válvulas, que irão aos

poucos desaparecendo "como coisas
obsoletas que são".

NOVOS CONSELHEIROS NO GFEP
\

Em solenidade presidida pelo econo-

mista Mário Sinibaldi Maia, presidente
do Conselho Feqeral de Economista

Pl'Ofissi.ona.is, tomaram posse os novos

con�elheiros
.

da
.

entidade, o. Deputado
J

� .

..

'.

federal Faria Lima, (Arena-SP), e o eco

nomista Carlos Viacava, atual diretor do

Instituto Brasileiro do Café ..

Durante a reunião plenária do Conse

lho foi aprovado mn encontro"'dos Con

selhos Hegionais de Economistas a ser
,

realizado em Belo HoTizonte, mr. abril

de 1972, para de.bater o temário 'da niu
nião das Faculdades de Economia da

América Latina .

EXPRESSAS
Rio, São í>auio,' Belo Horizonte, pôr

'to Alegre e Curitiba, estão 'no roteiro
das exibÍções elo trator· de esteiras fh.ais
avançados, que existe - '0 Komatsu. Co

nhecido como faixa preta, o: Komatsü
D 155A, de 300 H.P., de origem japonê·
sa, teve sua; primeira e�bição no'Rio de

Janeiro, seguindo-:se, pela ordem, Vito
ria,' Belo Horizonte, São Paulo . Curiti ..

" ,.

b'a. e Pôrto Alegre * A Amazônia vai ser
coberta por· um compl�to si�tema de

telecomunicações.' d Sistema'; de' . Mi

cr�ondas Belém - Brasi,li,?-, qye: :p,el'mjte
os

.

serviços de telefonia; automáÜC2;; te
legralia, ,telex,

. tran,sm.i�são·· de, .dádO&,
fac�simile; e::1. transmi�são d.e �ytbgrà�

� mas de' alta: ifidélidadé' e 'de televíSã6; se
constitui num prOjeto dos mais arroja
dos ,estendendo-se ao longo de uma ro

ta '. de, aproximada.mente,· 2 mil quilôme
tros, atravessando o planalto central bra

sileiro e' a . densa floresta amazônica *
f_ Coloràdo Radio e Televisão S.A" que
·teve o seu prédio industrial patcilamen-.
te destnúdo, juntamente com tôda a
linha, de montagem, revisão, calibraç:-ão
e todo. almoxarifado, no incêndio ocor

rido na madrugada do dia 7 de outu

bro' superou a situação e já reiniciou
sua produção no dia 18 de outubro ;I.: O

.
, j

presi.dente da CCPL, Sr. Alfredo Lopes
Martins Neto, inaugurou novas instalaJ

ções no prédio da Recepção, que dá
acesso aos diversos departatnentos d.a
Cooperativa, em Benfica .. * A rentabi
lidade do Fundo Bamerindus,' de janeiro
a setembro, foi da ordem de 80% não

,

incluida a última distribuição. Criado
em fevoreil'o de 1970, o Fundo "Bamel'in

dus, com os resultados alcançados, si
tua-se entre os quatro maiores fundo
,de investimentos do país * A Embra

tel acaba de assinar coptrato com a

Philips, para produç�o e instalação ele

equipamentos de microondas e Multi

plex, desqnados à expansão do Tronco

Nordestino de Telecomunicações, entre

Belo HÓl'izonte e Recife. O valor do
contrato é de Cr$ 20,5 milhões e os equi
pamentos começarão a ser entregues em

abril do próximo ano * Mais dois pro
jetos do Grupo Dow meteceram apro
va.ção do Conselho de Desenvolvimento

.
.

Industrial. Trata�se de projetos para a

renovação do equipamento e con.sequen
te ampliação dà .produção de poliestil'e
no

I
e para a instalação, na Bahia, de fá

brica de polietileno de alta densidade.

O Grupo Dow tem à sua frente, no Bra

sil. o General Golbery do Couto e Silva.

•
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'l'rês fatos da maier importância' - e todos por
nós .antecípados nesta coluna, com larga ántecedênera
_Imarcaram os últimos sete dias.

O primeiro dêles, foi a confirmação oficiosa não
somente da constituição do Banco Multinacional, no

qual o nosso Banco do, Brasil terá parte muito desta..

cada (o anúncio oficial será feito em novembro), como

ainda a de que em breve teremos a convocação da
AGE do Banco, há tanto tempo tão ancíosamente
esperada pelo Mercado. Como se 'estívessemós adivi
nhando os acontecimentos (e acho bom frisar que não
tenho a pretensão de adivinhar coisa alguma), disse
mos em l:ossa última coluna que a qualquer momento
deveria ser rompida a barreira psicológica, levantada,
pelos investidores, no, nível de Cr$ 50,00 para O Banco
do Brasil; dizíamos, ainda, que vencida essa barreira
o papel prosseguiria em alta sem maiores problemas
até ta barreíra seguinte. Como nesta altura é claro,
foi exatamente isto o que aconteceu e temos aí Banco
do Brasil tranquilamente negociado a preços em tôrno
de, Cr$ 55,00/58,00.

O segundo fato, foi a, aprovação. presidencial ao

dispositivo legal que permite às .ínstítutcões fínanceiras
emitirem ações preferenciais sem direito a voto, no

tipo "ao .portador", Embora as reações imediatas dos
investidores comuns não tenham demonstrado uma

mais perfeita compreensão do que isto representa
pare as ações dos grandes bancos comerciais (sobre-
tudo os capazes de gerar conglomerados financeiro _

industriais), o fato é que as grandes instituições finan-

C8IJta de Mauricio Cibulares
ceiras lião "'':::':'b��cárias (particularmente OS grandes
Fundos Mútuos) estão agindo intensamente na prepa

ração de grandes coisas nessa área.
Por mais de' uma vez cumprimos aqui o nosso

dever de chamar, a atenção dos, investidores para um

papel que - ao que tudo índícava - seria o primeiro
a ser beneficiado por essa nova situação: - Bnião

de Bancos Brasileiros. Sabe-se, agora, que algumas
das maiores ihstittiições, financeiras .do País adquírt
ram um lote de vários milhões de direitos de subs-

I

críeão de ações _desse Banco, o que, evidentemente
vai ter consequências Imediatas e muito importantes,
seja na negociabilidade do papel seja em seus preços.

Aliás, êstes já estão em níveis bem superiores' aos
das últimas semanas, Com isto, ao que me parece,

fica claramente explicada a nossa aparente insistência

em chamar a atenção para êsse papel. Quem acom

panha o que 'escrevemos, sabe bem que não costumo

fazer isto - insistir - sem razões muito fortes; para
tanto. Apenas, nem sempre posso dizer a coisa toda

de uma só vez.

O terceiro 'e último fato, foi a divulgação com-'

pleta do conjunto de modificações que o Govêrno
introduziu no Sistema Financeiro da Habitação e' que:
como dissemos por várias vêzes, tem consequências
imediatas e muito destacadas sôbre o curso das ações
das, boas empresas imobiliárias e construtoras.

Sem querer fazer uma análise mais profunda de

toda a problemática da Indústria de Construção Civil
_ o que não saberia fazer -' creio que,' em grande

'I '

\

Eln' sessão realizada a 14 de outubro, o Tribunal de
Contas do Estado, sob a Presidência do Conselheiro Nelson
de Abreu, examinou 294 processos. Estiveram presentes
os Conselheiros Nilton José Cherem, Více-Presidente,
víeente João Schneider, Leopoldo' Olavo Erig, Nereu
Corrêa, de Souza, Jade Saturnino Vieíra Magalhães. 'Pre
sente, também, o Procurador Geral da Fazenda, Wilson
Abraham.

Os expedientes examinados foram os seguintes:
1. EMPENHOS SIMPLES

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução
Referências: SS/7114; zus, 7116, 4976-4, 4981-10,

4974,9, 6194-2, 3. PG/7176. SGI71BO. SJj6275-6. SESP/
7105, 7060. DE.'GC/7261. SDC/7207, 7063. 1\1})/7272, 7265.
DCC17085. SA/1144-2. SSP/7007. DA/7205. SSAS/640B.
SSIj7125" 7146. SF/71OB, 6605-1, 6605-2, 7103, 7129, 7254,
7130� 6656.", S1'017186, 7173, 7169, 7241, 7171-2, 7137-1,
7168, 4923" 3, 49,�3-5, 4, 4920-12, 7238, 7277, 7276, 7256,
,7120',7172,4921,6,4920,2. SE/7136, 7200, 6544-1, 7251,
7220, 7161, 7133, 7163" 6554-2, 7160, 7131, 7149.

b) Decisão.. Devolução à origem para estôrno - Re-
ferências: SS/4974, 4, 6120-8, 4974-3, 6120-7, 6112-8,'
4974-6,'. 6114-8, 6, 4974-8, 7, 10, 6109-8, 11, 4977-6, 5,
6120-3, 4, 6, 11, 6114-1, 4, 5, 4981-8, 4982, ll, 4975, 7,
6112-7.

2� ESTORNO DE EMPENHOS
Decisão: Anotados _' Referências: GVG/7234. DAI J

7189·. SEj7213.
3. 'DESPESA ORÇAMENTÁRIA A LIQUIDAR

a) Decisão: Julgqdos legais na forma da instrução
Referências: SAj6762-2, 5700-1, 6762, 7254. FCS/

,1423-02. SE/6609-1. SSI6746-1, 7053-2, 6829, 6242. STO/
item 1423-05, 7096-1, 7306-1, 7087. SG/7049. CJE/7155.
,SSI/6858, 6859. DEGCj7069. DCC/7107. SJ/6558. SFi

7153-2", 7153.
b) Decisão: Sobrestados - Referências: SS/6827,

,PJ/6744, 6743.

,
4. RECURSO EX-OFFíCIO DA PRESIDENCIA

Decisão: Conhecido e negado provimento -' Intere�-
I

'sado: Daniel Zacchi.

5. CRÉDITO� OltÇAMENTARIOS
'Decisão.: Julgados legais na forma da instrução -

Ref�rências: SF/731, 732, 733, 734, 798, 784, 786, 783,

790, 811, 815, 817, 818, 836, 791, 469, 800, 833, 927, 74i$,

744, 748.

Primeiramente, amplia consideravelmente PARA

síntese, a situação prevalecente", nessa indústria, até

duas semanas atrás, ',Poderia ser 'assim descrita: '_ A

faixa de possíveis compradores de tmõveís de, earacte
rísticas nitidamente populares' estava praticamente
esgotada ou muito perto disto; o notável fluxo de

construção nessa faixa, realizada nos últimos três ou

quatro anos, havia praticamente satisfeito à demanda,

É claro que por demanda se deve entender a daqueles
que, nas condições em que então -funcíonava o Sistema

Financeiro da Habitação, tinham renda suficiente para
)

comprar casa própria, e não a quantidade muito maior

daqueles que gostariam de ter casa própria, mas não

tinham possibilidades financeiras para, tanto, dentro

daquelas condições. I
Por outro lado, a limitação do valor do imóvel

financiável em 2.250 UPC (hoje, cêrca de ... , .....

Cr$ 130.000,00) fazia com que a classe média típica,
que gostaria de possuir apartamentos .de dois ou três

quartos em certos bairros mais charmosos das cidades,
não tivesse qualquer possibilidade de encontrar no

SFH qualquer apoio financeiro para a realização de
seus sonhos.

Limitado PARA BAIXO por Impossíbilidade ·ma'
terial de pagamento de prestações, e PARA CIMA

po'r imposição legal, o Mercado Imobiliário potencial
se apresentava relativamente estreito e, sobretudo, em

vias de saturação.
Quais as consequências práticas

agora tomadas pelo Govêrno?
das decisões

TRIBUNAL DE CONTAS

RenovaçãO de estoque no
.

magazine HOEPCKE

6. INSPEÇAO DE ,ROTINA NAS PREFEITURAS
Decisão: Autorizada Interessado: Diretor de Fis-

calização Financeira.

7 . CONVÊNIOS

a) Decisão: Reiterada a diligência - Interessados:

Cooperativa de Irrigação Rio Negro de Responsabilidade
,

Ltda.: Cooperativa Agro-Pecuária de Rio do Oeste Ltda.,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canelinha,

b) Decisão: Sobrestados, - Interessados: Cooperativa
Mista do Litoral Norte Catarinense de Responsabilidade
Ltda., Cooperativa Mista Itajaí Ltda.
8. LICITAÇÕES

a)
.

Decisão: Julgadas legais na forma da instrução -

Interessados: PF/096, Curtume Thompsem, DCC/395.
Casa Eliane, D(;C/368, Springer Refrigeração SIA.,
DCC/432 Copacabana Móveis Ltda.; Comercial Castro
,.

, \

Ltda., SNO/040, Olaria do Sul Ltda., P�/093, Curtume
'I'hornpsem, SNO/O�, Albino Simens, lllASC/OOl, Móveis

Gomes DCC /302, Nilo Machado SIA., Eletro Médica SIA.,
, ,

DCC/492, Eletro Médica S/A., PF/041, Felipe Boabaid,
Norberto Khunen, PF/056, Formal Ltda., Samrig S/A"

Produtos A. Jucil, Armazém do Povo, Elson J. Rios"

b) Decisão: Reiter:ada, a diligência - Interessados:
HMMKB/08, 09, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 128 a: 138�
DASP/43 a 51.

c) Decisão: Sobrestados - Interessados: DCC/414,
Jensen Ind. �lA.
9. EXERCíCIOS "FINDOS,- I '.,

a) Decis�o: iT{llg�d�os 'IJgais ,lJ.a forma;;: dá:; instrução
Int�r�'ss�d�s: � DLS:�ri;l1Ui�ora: Ir�s Luiz; � ;" �arÓni� ,Ltda. i'

e oUtros, fAgenot, Lui�,; l\'l�rlint ) e outrós� i Reynaltto ,dos ,.

,Reis Lôbo, Osmarino M. da Çunna', Álvaro V.' das Neves

e outr�, Febrônio T. Oliveira, Adão Pereira e outros,
Bernardino Campos Filho Joaquim Rebello Neto, El1l.o

, ,

C. Flores.

10. QUINQUENIOS
Decisão: Julgados legais na forma da instrução --

Interessados: Aclélia M. Almeida e outros, Hilda M.
,

Andrade� IIsa Damiani, Alida L_ H. Lepkaln e outr03,
�lírio Varela e outros, José R. ,Cardoso, Cid Gomes,
Diva G. Borges e outros, Ernesto A_ Manirin, Jacira da

Silva Florêncio, Erica Bernhardt, Alírio B. Oliveira e

outros, José Corsani Filho, Leonildes Zecca, Setembrino

A. Ricárdo, Odete A'. SÜveira, M�rta D. Pereira, Antônio
L. Godinho, Maria M. Pel'eira e' outros, Rodolfo. SilveiTa!

,
.

Eletro, � domésticos utilidades, para o lar,' brinquedos e toda urh,a

tnfinidade de, alttigos agol'ia abso1utamente ao alcance, de todos.,
.

,

'_ �E':·.7,�. ,',)
.

MAGAZINE Rua. Felipe Schrl1rdt.

Edei S. Spíndola, Natália dos, Santos e' outros, Laura I

Cunha, Bernadete Leite e outros, Ana S. Darnacenc,
Jadir Giovani, Nicácio Faquetti.
11. DEVOLUÇÃO DE CAUÇA.o

Decisão: Autorizada _ Interessados:

Brasil Ltda.

12. fREFEFfURA S MUNICIPAIS
BALANCETES

Construtora Sul

•

Decisão: Recomendada a aprovação das contas . nos

têrmos da instrução - Interessado: Prefeitura Municipal
de Salto Veloso (meses ele janeiro a setembro).
13. UNIDADES ORÇAMENTARIAS -, BALANÇO lANUAL

DE 1970

Decisão: Encaminhadas a Assembléia Legislativa -

Interessados: Caixa Econômica Estadual de Santa Catarina
Instituto de Previdência elo Estado de Santa Catarina

,

Imprensa Oficial do Estado.

14. CONTRATOS

a) LOCAÇÃO DE IMóVEL
Decisão: Julgado legal na forma' da instrução - Inte

ressados: Mitra Metropolitana de Florianópolis.
b) EMPREITADA

Decisão: Julgado legal na: forma da instrução - Inte

ressados -.:_ Cosema Ltda.

c) LOCAÇÃO DE PRÉDIO
Decisão: Julgado legal na forma da instrução - Inte

ressados: Hamilton A, Araújo,
d) COMPRA E VENDA

\

Decisão: Sobrestado - Interessados: Cia. Jensen
. . �

�. : �i' !

Illd: " Ac;rl' ·e r'<Olll .'
i '

, i
: , " <;> :' ,"".' ';" ..

,

ie) TRÀBALHO �
.

i I,

Decisão: Julgados leg,ais nos têrmos. do parecer

Interessados: Ethel Hoffmal:m, Raul A. Santos Filho.

f) LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
I) Decisão: Julgados legais IJ.a forma da instrução

Interessados: Salvattore Arcm'i, João F. Rosa. Antônio,

de Mello, Avilson Santos, Carlos A: Santos, Joel 'A.

Eller, Lauro Marques, -Leonildo L. Marques, Osmar Z.

Cardoso, Pedro C, Grah, Renato F. Lebarbechon, Romério
L. Marcondes" Nicolau F. Kruel.

lI) Decisão.: Sobrestados - Interessados: Antônio P.

Mattos, Dorsival F, Santos, Blásio F. Weber, Ari Agosti
nho Zulmar A, Jacinto.

,

g) RENOVAÇÃO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
D�cisão: Julg?dos legais na forma da instrução

}

"

,

BAIXO o Mercado Imobiliário potencial: a redução
de juros, o alongamento dos prazos; de financiamento

, 'I

e a possibilidade de utilização dos depósitos do FGTS,.
fazem com que uma quantidade muito grande de

famílias brasileiras, que até agora não podiam pensar
na casa própria, hoje vejam diante de si uma possi-

,

bilidade concreta de consegui-la, dentro de suas efetivas

possibilidades materíais ,

Mas, em têrrnos de Mercado, o mais importante
é a notável ampliação PARA CIMA. A liberação total

I

do valor do imóvel FINANCIAVEL (embora o valo!'
do ,FINANCIAMENTO continue limitado), o aumento

,

do percentual (para as faixas mais favorecidas) da
renda familiar que pode ser aplicada no pagamento
das prestações de casa própria, e a destinação de até

30% (até agora, era' ZERO) dos recursos do Sistema

para aplicação nessa fatia mais alta do Mercado, tqdo
isto representa, como muito curiosamente disse um

, • I ,

amigo meu (evidentemente carioca); que - em têrmos
de classe média - o Sistema Financeiro da Habitação,
que até então, compreendia apenas a TlJUCA, passa
agora a compreender ,também IPANEMA.

E com êsses três fatos, caracteriza-se' uma nova:

posição 'para o Mercado. Que, conforme temos por
reiteradas vêzes dito", deve -ser bem mais favorável
do. que a ímedíatamente anteríor.

Quem acreditou em nossas previsões sôbre tudo

isto, seguramente não vai Se arrepender. E em

curtíssimo prazo.
-, M41uricio CibulareS

Interessados: Mário Neves Oliveira, JUarez li'. Medeiros,
,

Antónia M. Januário, Márcio. E. Fischer, Ernan1 Lucki,.
Manoel de Oliveira. '

h) RESCISAO CONl'RATUAL

Decisão: Anotada - Interessado: Murilo L. Costa.

i) ALTERAÇAO CONTJ;tATUAL
Decisão: Julgado legal \

- Interessado: Nestor S.

Martins.

,

15. PREST�ÇÕES DE CONTAS

a) Decisão - Julgadas' legais na forma, da instrução
- Interessados: 397/Agenor K. Varella, 1509/Ptefeitura
Municipal de Descanso, 1509/Prefeitura Municipal de DeH
canso, 2,207/Plínio J. Bueno, 395jRafael Strada, 2768/ �li�

,

nor J. Ruthes, 2769/NiltoIl. M. Souza, 2650/Wilson Luz,
•

1296/Antônio B. S_. Prado, 2759/Sidnei Moritz, 27'58/Tere
unha C. Dutra, 2712/WIadinir J. Luz; 296/Eidele Lovatel,
555/Hervidio Castro Veloso 'Filho, 25�27 IDiva C. da Rusd',
1965/Manoel L. Almeida, 2631/Rena1;o F.' Arruda, 1179/
Rita de Cássia Bléyer.: 1615/Wilson C. Floríani, 2116/Se

cretaria da Agricultura.

b) Decisão - Quitação parcial e glosa Interessa-
dos: 1341jEdília Heck (Irmã).

c) Decisão - Encaminhados à Procuradoria da Fa
zenda - Interessados: 1287/prefeitura Municipal' de 10i

rama, 2261/Mário L. Garcia, 2627/Antônio B. S. Prado.
1934/Loris Corsini, 1378/1961/Loris Corsini, 1277/Pre�

'feitura Municipal de Petrólfndía, 1321/Prefeitura Muni

cipal ele São João elo Sul, 1977jLoris Corsini, 473/Pre-fE'1-
tura Municipal de Jaraguá do Sul, 1715/Abel Just, 484/
Avelino Clemente Prando1 1997jNeWton_ Tesserolli, 1560/
Airtoh Carpes, 1920jPI.'efeitura MUllÍcipal de, São' do Sul,
1153 jPrefeitura Municipal de Descanso, 259�jAssociação
de Proteção à Maternidade e Infância de Chá{)ecó, 1255j
12471579!l326/respectivamente� Prefeituras' Municipais de'
Presidente Getúlio, Jaguaruna, Palh:oça;' Lages, 47,4/ O.s
mar Oliveira 1374jOlavo F. A�antes, 1391/Secretaria dos

Negócios do Oeste, 1783/Secretaria da Agricultura, 647!
Luiz P: Gomes, 1296/Mário L. Garciá� 2034/Mário L. Gar

cia, 8523/Prefeitura Mtpúcipal de Lages, 770jOlàvo li"

Arantes, 2495/Prefeitura Murucipal 'de Angelina, 8609/
Prefeitijra Municipal de

'.

Ç-uaramirim.
16, VERIFICAÇÃO DE llESPONSABILIDÀ:QE

Decisão: Encam�nha:do, ao corpo especial. -Interes,
sados: Prefeitura Municipal de Ilhota.

'

GRANDESVENDAS DE PRI
. .'

AVERA NO HOEPCKE
,.

\

,-

Cr$ 100,00 DE COMPRA V� LEVA UMA GARR,AFA'TÉRMJCA INTEIRAMENTE DE GRAÇA

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,'tI EMA
---------..----

15 -., 19..45 -_ 21,45
Horst Buchholz - Danielle

Gau.t)'eit

, (

. .:. kLTZ

17 --:l :,10.45 - \21145

H,og;qr�'M'oore -- .Rosema:ry:.Dexter

.

_
VE:NDETT! 00 SANTO

Censura. 18 ·a.nos

. .) ...

.

-.
----_..__--�----

.

_
CORAL

15 ,- ,20 -,. 22 horas

Aritonio Sa.pato - Arme Heywood
,

A MONJA DE l,\rONZA

. Censura 18 an9s
_-:........_,_._----.,------

,
,- ROXY·

14 ..

- .20 horas.

(progra.ma Duplo)
Jeee, Val�dão - Claudio

Cavaleanti

MEl\ÍfORIl-S DE UM GIGOLO

CARTA'PARA O'KREMLIM

Censura 18 anos

,20 'horas
, George' Sanders - Hila:ry',DW"yer

SEQUESTRADORES DO

ESPAÇO
Censura 18 anos

GlóRIA

.

17 _. 20 hora..s

David MéCallum

ESQUADRÃO JMOSQUITO

�en8Ul'a 10, anos

�' RkJA

20 hor�s '�'�'f.,. )

Robert Stephans - Golin 13fakeAly
... A VIDA INTIW. DE

; fSIIE;RL()ÇK . HOGMES
" -Censura 1S :anos

------------�----�

SÃO' LUIZ

20 horas
, Wanderlei BardElso

O AMOR EM 4 'ITEMPOS

Censura. 5 anos

TELEVISlO
TV CULTURA CANAL.6

15,00 Tele Educa.ção
15,40 Cine Júnior'

17,45 Elas 'e' E�es

18,15 Nossa Filha Gabriela

19,00 Bola em -lpgo.
19,10 Noticiário

19,20 lo! Fabrica

20,05 Clube dos� Artistas

22,10 Tele Jornal
.,

.

22,30 James· West

23,30 Hong'·,·Í{ong

1y COllGAbAS ---' CA'N.AL· 3

,14,30 Padrão

14,45 Abel:tura

15,00 TV Educativa

15,40 Mulheres· em 'Vang,uai'da
16,10 Se'riado de'. ANenturas

16,30 :8u:falo, Bill 'Jr, '>.: \
17,05 perman

17;30 O Zorro

18,05 Agente '86

18,30 Meu Pedacinho de Chão

19,05 Miriha' Doce Namorada.

19.40 Noticiário
,

.

19,45 Noticiário

�0�10 O ·nomeme. que:--õe;ve
MOlil'er

�Or,O Sexta-feira, Nobre
,.

22''00 Noticiário
,
,

22,15 O Cafona
: � I

22.50 Ponto por PontQ

00,30 Encerramento Previsto

•

. ANiversário

Está de aniversário hcie o' .::h'('fe

do 1(:i9 Distrito Hodoviário em" S:ln�'i

Catarina, engenheiro Hildebrando

Marques Souza. O casal Marques

Souza, que é nome de destaque iém
. ,

nossa sociedade,' prov.avelmente
receherá cumprimentos' do graTj'de
,CÍ'l'culo de amigos g ue tem ..

• • • t •

.-.-.-,-,

I ,

I •

O casar João Eduardo \ AmDr�l
Moritz festejou 'aniversário: na boate

� , •
1\ \ •

Kappa com um grupo' de, am I.gns ,

'" ' l�
.

:---:�:---:---:

,'Min[·Feira

Miní-Fclra, de pratos típicos,' tl'rá
sua abertura hoje, no 'pátio ,;:b

Escola Técnica Industrial . A pro

moção da senhora
.

Deyse Wertcr

Salles terá sua renda e,m' favor do

nlenor trabalhador.

Estudos
� Q'uem está seriamente dedicado

.

aos \;estudos; para enfrentar o cursi-
� , j ( \. "

nhó. ainda êste ano e Jose Art hui'

D'Acampora, O que se. comenta é

que o jovem senhor quer enfrentar

o Itamaratí .'

6 . doutor Luiz Targat, Chefe 'ele
,

Relações .Públicas do Palácio do
"

'

.

G0vêrno � deu posse ao doutor' Raul
.

' "
.

"Cáldas Filno num cargo naquele
gahinf't!:' '"

" CO:laba,rSção,
r A diréçâo elo Quetênciá' Palr ce

Hotel, colaborando com a lVltni·

li eira.. -promoção da senhora' GoVCl'·

narlor do Estado,' vai hospedar o

costureiro Luciano Baron e suas

, manequins. O , principe da al ta

.
costura gaúcha, sua espôsa e mane

..quins serão hóspedes oficiais do

,./Qiú�tência· Palace,

Chegando
Pelá Varig

.

chega hoje a nossa

ciela'de, pr'Oceáente do Rio, o fotó·

grafo ela revista O Cruzeiro Uél io

Passos, Hélio vem especialment2'

pára ,fotografar senhoras de nossa

sociedade ',para I. a ". reportagem
"Senhoras. em ,Destaque na Socie

dade de Santa Catarina".

. . . .

---, --- . ---, ---.

, , ,

-,-,-.---

Pela Varig chega amanhã. proce
dente de Pôrto Alegre, ,0 'príncipe
ela' alta costura gaúcha, Luc�fJT:O

Baron, que acompanhado 'de' quatro

manequins profissionaiS . vai (lp1'e-,
sentar na Mini-Feira a moda gaúcl1�,
Baron é nome comentado em socie

dade,

. . . . .

,---.---.---,-,

:---:---:---:-:

:-:-:-:-:

Chegando
No vôo Varig chega hoje a n(.lssn

cidade, para um fim de seriiãna, Q

cidadão carioca dr. Teodoro I.éliB

de Oliveira Leite. Ao ilustre vb:j··

tante, nososs votos de feliz est2d:l

na Capital catarinense.

Jantar ,
• f

O Presidente do BRDE, professor
'Ary Mesq uíta, • homenageou' a' dtre-

.
' \

toda do Banco Nacional de Desen-
, .'. (

volvímento Econôrnico com 'um

jantar . O acontecimento fo] no

Cluhe . Náutico, ·Vele�iros', da 'Ilha.
. . . . .

,-.-.---.,-.

Barca

A' famosa Barca da Alégrfa na

Lagoa
.

da,' Conceição contínua . -á
.

disposícâo dos. túrístas para 'passeios'.
.

Na ScÍT-lana' da" Criança a -barca : fel

parte da 'programação dos. gmp o;;; ,

pura divertir' fi g�rotada,
t

, , ,
---

, . ,

Costureiro Ho�enage.il1 -,Cóstureiro
I ' ,

, Lenzi e. Ruth, amanhã em sua

residência,' homenageiam com mil
almôço. na base' d.o: camarão' Scheyi;1
e Luci.ano Baron', Taluhém· as .matie

"lll'ns d.e· Baton' p'arli.cip·arão do
, l'l . )

� almôço,
, '.

. . . .
---

. . . .

Jahtar �

O 'jantar que comentamos ante·

riormente .- nesta coluna, -#"'/i?ie '.;ai

reunir gente bonüa e elegante, será

boje,' na b(l)ate d,o Oscar Pabce

Hotel.. O jantar será uma homena

gem dos,' rEmpréiteirosl: .{le.h.Mil'las· e

. i Rio' ao casal Hildebrando . Marqup..8---:---:-:-;--

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

,Glub( a.x.
; Ama'nhã, 'na boate. do Clube,:DIJze

de" Agô�to, os menores de 18 ílTIQS

Não;. dar., nota· de destaque' na fe:�ta

Sambatuque,
,

. . . . .

,---..-.-,---,

São Bento dó "Sul
•

;São Bento do, Sul .'completou 18

"" qUos' de' sua fundação e, já fil"mo1)�
,

Se como cidade industrial, de Santa
, CatariT';,!, ,

. ..colaboração
Está colaborando com' a Milii-

Feira, promoção . beneficente : da

'Primeira Dáma do Estado. a ,iorna

,lista Maria Iná Vaz,. proprietária de

"A Gazeta".
. . . .

---,-.---.---,

.'
..Maria Cristina

Nossos votos de pronto restabe

lêcimento à beleza ciga,na da cicLaC1e,
ivlaria Cristina da Silveira Assis.

Souza .

. . . . .

.-.-.-.-,

No.."Oscar· Pàlâce

\1 tVimos ,num gostoso' Jl)àté"lpapo� ,no

, bar" do, Osear ",Palace .RoteI," o: rdr.
Armando Calil 'Bulos,' o 'deputado

11Fernatldo �.Bastos" e
"

o ' jornaliBua
Lázaro!": Balitolornbu.

. . . . .

,-.�,-.-.

. . . .

-.-.---.---,

, , ,

---.-.-.-

PENSAMENTO DO DIA:

'" Nada .�se.. j dá C/ti(Jm t..mtinha, dibr-t
.�.dade 'tOmOJ, "mt,.,co:n�lho,

Encontro Exlrao,rJlinário c1e�' Filatelia e, Nunrismâtica
''''.i')(Jir.à 'da� a.osa

TIMBó tem em seu· Brasão, de armas um list�l :::0111

, a legenda em OU1'O "Clara ex stirp*u (desce:rdente ,ele

ii Llstre estirpe),
Os descendentes dos colonizadores timboenses con

tinuam honrando e exaltando dita legenda .

, O acentuado progressO'
.

no cam·p{)!'· agrleala . I (fumo,

milho, aipim, arroz, batata doce), industFial. '(fábricas de

'papelão, de calçados, de relógios, móveis e esquadrla8,'
lançadeiras para teares, ferramentas,."implementos agrí

c01as. conservas e laticínios), educativo (Colégio' Normal,
)

Giliásio Normal, Ginásio Secundário, Grupo Escolar e

Escolas Primárias' e Pré-Primárias) ,bem como nas ár�as

>rec.reativas, culturais" e assiste-nciais '(Sociedade' ,Re��rea·
Uva e Cultural Timboense, Soc,' Desportivq. "Campo· de

:Futebol", Centro"E;angélico,' Clube" GUaJ::r'ácás;' Clnbe cl<.'

Caça e Pesca, Hospital Municipal, {Materrudade '�'Oli.se"
�

etc,} são provas evide:trCes 'do ;amor 'ao - trabalho,' � ao

estudo, bem como do espÍq_·itol, associativo; :·legado 'pelos
ascendentes germânicos· aos continua:dores de·'llma- ':obra,

Timbó fica a 33 km de Blumenau,� Dêstes,; apenas
, 7 são de terra batida; os' restantes de 'asfálto.

"

O centro ui:'bano 'Item um- boriito as'pecto ,f: As tuas

são, ,em boa parte, calçadas a paralelepípedos de- :grânito,
e niuito limpas. .

" Desde abril' do corrente afio 'Tirtlbó �assoll a, contar
,

com uma Associação FÍlatélica e Numismática, a

AFINUTI.
Embora novíssima, a AFINUTI acaba de fazer uma

demonstra ;ão de sua pujan(.'a, .; realizando .. a I .Mostra

;'Municipal "Educativa de 'Fila�lia e Numi�m�tic.; nos djas

16; 17 e 18- do fluente in�s.
A abertura foi solene, com discurso e presença de

uma tropa de escoteiros, uniformizados.' Falou o Vice

Presidente Nilton Theilacker.

Comparécel�am 74 filatelistas,' e numismatas, perten·
centes· as �gremiações dos seguintes municípios 'e Estados�

Timbó, IH; Joinville, 13;' Florianópolis, 13; Blumenau; 10;

Apiuna, 2; Brusque, 2; Balneário de Camboriu,' 2; Indaial,
2; Itajaí, 2; IyIafra, 2; Laguna, 1; CuriUba-PR, 1; São

Paülo-SP, 2; Guanabar,a-GB, 1.

.
Expuzeram, apresentando coleções merecedoras do

aprêço geral os seguintes numismatas: 1 - Curt '.Qonner;
, .de Timbó, Moedas e Cédulas 'do Brasil; 2 � Fritz"Reimer,
de Blumenau, Moedas de Ouro e. Medalhas; 3 _',W-erner

Reimer, de Blumenau, Cédulas do Brasil_
'

Os expositores" filatélicos I foram os relacionado..'): a

seguir: 1).,Waldemar Gebauer, "Timbó, Flôres Universais,
:V�I'l:ig, Condor, Carimbologia; 2) Nilton TheUacker; ·Timb6,
Aviação Universal e Brasil ComemQrativos; 3)'Heinz.Keg�1,
Tim'bó, Alemanha. (Reino); 4) Haroldo Ritzke'; Timbó,·· Pin
tura - quadros, universais; . 5) Orlan.do Ritzke, Timb(\,
,Btasil' (Quadras); fJ), :F1rie.da 'Burkart,t Envelopes, car:tães,
FDC, Alemanha; 7) Heinrich Schulte Timbó

.

Envelopes e
, ','

Cartões .Universais; 8) Vitor· Jensen, Rio do Sul, �nve·
lope� de vôos de Zepelim é,Hindeburg; 9} Arno E, Martin,

de Blumenau, Comemorativos' do México;" IOf FrederIco

M. Müller,' Blumenau, Estados Unidos; 11) Juergen . O.

Berl1er Blumenau '''Wütteinberg''; . '12) J. O." Berner,
" .

"Blumenau, Mini-coléçã6 Temática sôbre aviação, 'prec'edhla
de ensinamentos filatélicos, práticos, úteis 'aos, ·principian

tes; 13) Teixeira da Rosa, Florianópolis, "Assuntos Brns1-

leiros" e "Santa Catarina na Filatelia"; -\14) Olgá L; Rosa,

Florianópolis Flôres Universais.
,

• '. l •
' ". 1 _, ,,, ... � ,� ,_ ,

, ..

Aos expositores foi entregue um lindo "Certificado

de Participação".
Domingo, 17/10, aO' meio dia .: 'houve u� animada

'Almôço de Confraterriizaç'ão, no" Clube' Recreath:T() e

. Cultural Timboense. O 'presidente' da· AFINUTl sorteou

entre as espôsas elos expositores delicados' -brindes, da

indústria local, consistindo' numa éafxa '. de "'ml,ldeh�':l, .

drcular, com tampa, acompanhada de suportes para copos,
de madeira envernizada,

. Ao elemento masculino - foi' ofereéido um· :saco d2

Plástico, com o Livro' do. Centeri-ário1 der Tim'bó: .. uma

pequena toalha felpuda e 'uni' cinzeiro "original: "lan�a
déira ftle tear tendo ao centro 'uma -peça ele"' 'porcelana,

,

com o dísticO' - "Lembrança' da" Associação" Filatélica"· e

Numismática Timboense",

Xpós o almôço, usaram' da palavra o �dr.· Fe1tx

Reichert, comunicando: a" fundãção do�··'Clube·'Filatélico

e' Numismático do Balneário dé Cáinboriu; e â' Exposição

que pretendem fazer, dias 13, 14 e 15 de dezembr,? pró

ximo; o sr. N, Olah, presidente do Clube de Joinville.
convidando para a Exposição e lançamento dos s'elos da

, série Orquídeas, em Joinv11le,. dia ,15 de. novembro, bem

c�o comunicandi que, em Joinville,', vai '·ser .fundado, um

Museu Postal,' pela Associação, -local,' e colabQração� ,do

E. C. T, regional; o comerciante :filatélico Edison Var�la

de, São Paulo; manifestou sua admiração pela'Mostra, pelo
mo.vimento de vendas e trocas,' pelo espírito de:,.l.alegria

. l�einante e felicitou a AFINUTI;. os jornalistas filãtélicos

Oscar G. Krieger e Teixeira da Rosa;. também. tecera�'l'

elogios aos trahalhos realizados pelo .president� da

Associação e sua equipe; o Vice-Presidente 'sr .:' Niltcn

'l'eilacker, agradeceu o comparecimento ãe< tbdos a.

cooperação recebida dos expositores,; e o .auxiÍlio ,'prestado

,pelo comércio � indústria. timboense. ',Ao: final foi pro-

posto um voto de pesar '0 um mHluto ,; de silênGÍo· em

homenagem ao sr, Paul Schlemm, vítima' de desash'e TIo

dia anterior, em Joinville,· onde 'reSidia, : O . sr. Schlemm
era um dos três remanescentes ao 'primeiro' Clube :Filfité

lico fundado na referida cidade;· -em ·t921.
Durante os três dias da Mostra, .funcion.Oll· em' statid

'anexo, 1!ma. Agência Postal, que.� teve oporturtidade de

realizar: um bom movimento.
. A atividade do Agente Postal, sr. Waldemiro ,.da

Silva, por ,:ma maneira pl�estativa e Simpática, . ,merece'
j

espe,cial registro.
Fica reiterado :ao sr. Curt Donner, presidente:

Waldemar. Gebauer, secretário; e 'demais memb.ros, da

AFINUTI nosso', cordial cumprimento.

, I

«,

IMPORTADO?
Já se encontram à venda em Florianópolis" os ,discQs",da: Férma:�a, �,1tie

Importa/Som, trazendo gravações inéditas' de nomes importantes .�a· múslca

pop . internaeional.' tais como: Jimi' Hendr ix e EUon. �John,. 'ã:l�m d� outtt(\S·

artistas que, se não são de' grande fama; merecem a' sua- ate''nçaoi'':-P<HS muita

coisa que é desconhecida por aqui tem qualidade. oSe:'nã�"a:pare�e"�·m.ui�t(� �

porque não entrou nos grandes asquemas de -trabalho _'" � qU�t �
,

I
I, .'" I • _.' c,

um bom sinal. " \ I'

OJhe com atenção os discos desta' serre '-'�. Pl'iÍ'Léi:p'àlrt,l'ent�':��;"::��;é
colecionado!'. :8 daqueles' colecionadores, que gostam. de ·b'()n��:diOO�$,� ..�t?' é;
que .nâo. são muito eonhccidos . Mas tem urna coisa: os discos des.q�,�t�e �io

,. são importados I' como' a capa pretende sugerir; ao usar.: o� m,esJ\)0���t:l!� ,�(\a
.

embalagem arnuricana . É o caso elo uso do éírculo amarelo·{.mr 1)arte supel!lor

dn capa, e com' a pal avia ('colTector'" impressa,
..

.,...

'. ;
.

'.'

Os discos dessa série custam Cr$ 25,00 e, talvez, -ealham" lSto,':,P'OlS'l�Og
I direitos sôhrc às' matrizes de cm- custar -urn 'bocado de. ditttie�rm ll�"�yadGra;
havendo ainda � posslbilidnde (�{' serem fE'itas poucas "P'rênsit·�e�. "'fu,�? iMQ;,;
tlncarece, rcnlmente. o. disco.' S'c você o ouviu, -gostou e acha, que; Sett urna

peca de. va101' para a sua 'discoteca, não deve deixar 'de pagar- os .ert 25,�,
O 'que eu quero süblinha'r 'é o seguinte: você" não está :Iev��q<! ,pa.r�, .� :-�Uà
discoteca um disco ele impõrtadora, prensado nos" Estados 'Ufiid()S � �� ,��os
'importad�s d'evem estar custando, no míilÍrilo,� Cr$ 3'5:0Q. ���'.""S�}����� pors.'

.Se você ainda duvida do que estou afirmando, vá' à lÓJa','�t�:�:�lSC;)� pa
capa e olhe a, marge:n ,dO. rótulo, Lá está e���to:

t

"P�?'d�C;�,:�,��,a� �'f}�
Bl'asil. Fabricado e dlstnbtndo pelfl RCA EletIomca Braslle�a S,l··�··. ,

A ..

Eng. '. �illings, '2227 - S. P. - Estado. de �ã� I Pàulo�' <.. .... :.' ':., .�. �,'
Faco votQs que a Fermata adquira os dlreüos sobre a "rep�oduç� de

outros ips importantes, Há muita coisa faltando nas discotecas patticu�a�;e�;
A série Importa/Som tem tudo para se fir�ar no mercado de,' d.isCo,s, ,�,pti'�t1,
cil)i:tlmente, se o bom senso continuar norteando a escolha d� ,m:atr17..e:��. 2

serem contratadas.
. .�

.'. ::,
"OBS.: Além. da importância doslldiscos ,'dessa· ·socie;�'J1ã(}'�;,���eçá.'�ue,

',r ,

êles são stereo,

---.-.---,-.-,-,-,- ,

�
./

;!"
I

.. ·:JR ...·'WALKER &.'THE ALl STARS.,
. Quem ouve regularmente o progrilma Ritmos' de> Bmate. d()'''.�ig:(��;.J.'�la,

Rádio" Mundial. deve estar lembrado de "po YOlb\8ee,;� .Mv�' é.:t:,'W�á�'�D'rj
It, ,Tak�", músicas .interpretadas pelo "saxofonista {Jr, \,';Walkerl'" e,s.�otád't��}.o
.conjunto The All Stars. I ,.

"

'. :

1tles acabam de lançar - ainda pela. 'l'a}i)ecar,-.. nm,!Bt'aj;il- .
...;... ,,��:'�gttpdo

elepê, O I,título é Rainbow Fun,k. Além de ou,tras ,ffiúsicas:dl,ll1ito:'�s.; �foi
. incluÍda a composiçãol de Ge0rge 'Harrison, ,S.omethi;f1g,

.

_, ' _,';, ��
: Fiquem de ôlho nesse disco. Eu tenho o' anterior (. o 'l�)';; e.,'�ta�i��1ta�

. para 'vocês que �e trata de, um tremendo saxofonistaj, o .Jr .i,\Wtl��r.· ,':
\ <

,
,

.

r' ,

" _.,

::- ••• ' It'
.1'

,_ ·;'.1,; � :�

,

'�'. "

\-," ;, ..

. ,

',( ..
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SEXTA-FEIRA - 22 DE OUTUBRO ;'�,
,

. ; ARlES Anes bom diél pal�a tratar, de assuntos. atiner{tes*,_.á,o�·��:��·inte,
rêsses primordiais, bem como ainda poderá., ... fáYOrecér�:,�t4n� ias

amizades em geral, Pessoas nascidas em signos' terr.áqp�;,;�ue,,�Jhe
são semprp benéficas, poderão aparecer pa.ra cola�orar :.cdnsigo •..

TOURO - Touro --- a sexta-feira tende a ser benéfica ·ao..��nàtiV�l ;dé ,TourQ,
sendo que o dia de hoje nao será uma éxceção ii; regra � b�;:'P�nuh.l;�r
de êxito são indicadores, de pequenos lucros, h6a..\·dispósrçãó:'�isica'
,mental e alegrias proporcionadas por. pessoas de Sü�f "fa��l�a �. "" :

,G1tMEOS - Gêl�eos - esta sexta-feira poderá lhe ser 4uplàm-e�t�:·'�néfica,
.

favorecendo-o até mais do que . possa pensar" .que J�j�� ;�s:i1Ve�,.;:' Os
negócios que realizar darão bons lucros'.. Terá bons \>re.sultad�'··�los

encontros sociais, pelos esportes, passeios. trab'alb(jT-' e :viaig.éns, .' "

CANCER - Câncer .:_ não se' preocupe cOm problemas ·aPd!�n�;4·'.êsPricia),
mente os, (}Ur se reladonal' cor� dinheiro, !udo ,,�,e�; ���:?ê?p��o
com o tempo c o concurso da perseverança, De qualquel\, Iil()dO,<?30
se permi! (I iludir com falsa� promessas e amizades' .SUSpe.i,tás,,/'.Pénse
cO'm otimismo.

.

�
.

'; ,.�
LEÃO - Leão - hoje você terá um dia excepcionál!hertt� fQ.Vo�l�..;pa:�: O

,que pretende realizar, principalme�te -,em 'se . tratan.dp;'�e�\,u��t�
pl'ofissionais e financeiras de modo geral. Faça'., O· qU�',Pll4.�'···�ra
não esquecer compromissos iln'portabtes que possa. "'{err�'-eSqu��Qi

-

VIRGEM - Virgem _:._ aproveite ao máximo esta sext�r�f�ira�':,pOi$,:'� ·�tl'i;ê;yi§ões
são tôdas indicadoras de favorabilidades" para o setor.,: ci!9.na�à,�':e."a8
'atividades profissionais. Conte francamente com _�:, '�'Ql�?p����õ':: �.� o

apoio de pessoas nascidas em Libra, Aquário e Gê�� � �:i '>"
.

:'; :
LIBRA -, Libra - hoje o dia. lhe apresentará 'repleto rd�'n��ida���,,��p:�,��O

aproveitá·lo de modo satisfatório, Receberá 'notícias ��.A����j';� �

quais lhe proporcionarão soluções para al�n� pr6.blem��rd� ))��
pessoal. Saiba que a partir de amanhã você" :estal'á': sobta�;;,�*(f;�ca
• A.

.,...

I

,'\"�"',I"\"�\_"I_�::'<�:""
. mfluenclé1 de EscorpIao, " i ,�' .. ,,'

.

i, ,;, .i
'

ESCORPIÃO - Escorpião -' 'a partir de amanhã, .0· Sol .eJj�àr�,j��·t�t��rt�ito
pelo seu próprio signo de nascimento,' Portanto/, ,á�ual!'d�%�:�':�Jl'::M?:i'
fica influência, para aprimorar· seus ,conhecimentos,'"a' :�nàU:dIlQe
e a saúde, Hoje, porém, deverá 'evitar a precillitaçãG·· e:;�9ís,' ·,����S
de qualquer natureza.

"

..'
SAGITÁRIO --- �agitário - esteja de' espírito preparado' a Ji��',��\,:r�e�r

. uma surpresa agradável. Há indícios de que .tudo."sQjrá.':ô.t1�am�lf)
bem, tanto nos negócios como nas relações '8Q9ia,is" é "na.:,�;vid.a, ·se;nú·
mental. Pode confiar mais em suas intuições, poiMserã� "ve1"d�de�r-ã�,
Contudo. a partir de amanhã, tenha mais cautela.> �.

"
.

,(,

CAPRICóRNIO � Capricórnio --- pela ma;nhã, talvez. ,.a-pareça . �lguns pro�!e'
mas de ordem financeira, mas serão solucionados logo 'a'l sieguir/;��naa
vez que há, evidências de' sucesso total no plano: fi.Ilark••>:�S
nascidas em Aquário poderão lhe dar �ugeM.ões' que�"iéPJ:esento�O
dinheiro em seu, futuro.

'
.

\. -AQVÁRIO --- Aquário. - nem tudo o que você búscar .,;serãr.'"alc�do�,hoj�,
mas ,térá êxito em q'uase tudo.' .,Para Q'1"v:ida� aniot$;'�� 'Ulil', �18
ideal, podendo conquistar 'a felicidade definit1vamen�� ,em 'e'SpeCJBl
se .for pessoa nascida em Gêmeos Libra, ou. Aq,uáDio 'll1esmo� IJ,aiiio�í.

,
.

. . '.

no,.lar, .1,
.

"; �:,�

, PFJXES - ,ReLxes - como nativo dO' último signo do., zodíaco, bole."vOCê térá
muito boGas chances de êxito financeiro- em·:especial entre as/8 e;f6

, , .

\ horas. O fluxo dêste dia também será t>ropício ao convívio" familiar,
Mas quanto aos 'assuntos arriscados, cuidado�

I"

.

Móvei G idérlo·não·liquida, nossos preços são' baixos
';

II �smo. Gipit Fórmica; mesa elástica com balcão'crisJaleir:_
,

é"ín 6 cadeiras .Cr$ 450100.

- Trio: é�of do C 1 nia!, em re 'pumli e EU vin Cr$� 295'�80.
Em Móveis Confôrlo você compra mais com:1m�en'os

dinheiro, consulte nosso crediário.
,

Deódo'ro, 23 e Contôrla no Canlo� .
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::. protese·' Alta· Rotaçlo �,·�.tamentó ,Indótor, Atel!d�
peo18 manliã;�'. da,,; S,JAs

.

11 ,:M. I à. "tarde das, �6.; à� <'1:8�3(J ' ..hi
,

�c1usiva·IJ,Iénte, com .,hora ma�cada.\ EdiflClO APLUB -

laIa .53 . ._;',59 and�� .�;�l. '4871.
Itestaurante e' Lánchonete "

ftil Lagoa dai Conceição
I
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Uáveis saboreando pm1 legítimo Scotch. '" iii
f I·

Pôssui, aiIida, 'Utrt reservado especÍl'l para suas . ,'(CPF - :001948329). .' r:
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� ,da Camara, FederaL (1966�1968) .
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ADVOGADOS
Antonieta' de Barros, no Sub, DlS'trlto ·do ,®s:tre1to.

, l]jWJro.�itl-! 't:c.am\! á���i;paral.�-e.1,te.ionam�nto ,) 8itO. à.
.
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I . FLORtAN6,p,QLIS � :.S�N·tA CATARJNA - BRASIL I

�. '. A 9" II. a, 'n A�M'S M, Ti'o '8 ",o>, - �� 8 U 'I' 't' 1). S ,
.

'. t

�1lhl111�, : �AR HM'R-l)fMaieJ:)lN��RNb ·:.SA'LJto DE RECf!,PÇÕES,�
,

�jfil_ri'
. :.hÚfONi 1 ,�IO !,�rr,fIlÉVif'Á.O ,�! GEt�OE�RA I( ��1t'CQ.NOICl�NÃDOL .

: _QUIICU,4EIílTO CE�Ul!il ,:;,,.AV.NOERIÁ. .'�·KC�tlpIIlO 'ARA HOSPEDEI

I
J.,

�.,.",

ProteU4lr
"

d. Pslqulattia d. "acuIdade de ,M�dlcln.,
.' Problemátíca Psíquísa Neurose.

DOENÇAS MENTAIS
.

.

� COlUJUltório:· FAiffcio As�ociação .Catar1nen-e .de. ,Me
dicina, Sala 13 - Fune 22-08 - RU8 Jerônimn Cf)elbo�' 331

-- norianópol:b ......

....,

...
� ,

"

•. 'P. 1'0' � 0017'lfJ828t
�..-..�.�.����--��--------�------

,\ ·'1Dr . ,l�Ga,JeS ':,lh:eiI6J�Ba,b
.

sa' 'Pinfo
( j \. • \, I • • ' • �.�,t , • , , " • a

',;Dr. ALDO �ÁVILA' .DA.·LUZ.

o,
. �

:ADYO'GIDO
.' 69" .ndaf i;

Diariamente refeição à la certe. ! f.
. Aos 'sábados "_' a 'tradicional-' e ''famosa 'feijouda :} .

A cs
J domingos '''''"'-" ' almôço -festivo -.:.L bUffet' varradó] l.L ·

_.-'-_',,,--..�_'_'.�''.""
, �J

., "CRM'�Kn83-SC ....: "Cn"'00264209
r. EX-E!!Ita�â'l'io" 'Materntdadp' Escola Laranfeíras

'CÚntca' d�' 'Sénhóra� -'. Pré-Natal' - Preparação' - Psíeo
:.: �ro.filáti:cà .Para "Maternidade - Cttelogía

Coniú'lta�' -das, 16,<, à�':W horas - Díáríatnente.
'Cott��!�(jrÍo � ,Ed," APLUB - sala '76 _; f10:' 'auftat'.

.. �

,
._. __ ...

-:-- '---.--·-·-r-- -r--r-
.

._. __ .. _ ..... _�. __ , __ ..,..__ , _

. ,a.AR E ,RESTAURANiE . ::; .

A' f)iretoti'1f .de-·· CUtfBE 'DO PENHASCO am��' I
que o BAR e. o RE�TAURANTE estão, permanente-sé

,. !
mente, à,.�dis!l!>osição;�d.os....sssocíados, sendo I!ermitid�d
'i frequência de' turistas. .l-

,

, I, Flor�anó�o�s, ·:,marçoi71.
A 'D1RET"0R�A

' .d
II L_ . . "!

'

. =-iJ1J,_-----._._._�,
.

,

" .

,
. ,

, , .. " ,. Clr�rtl.e, ��st. ,

,

HQr,'-,ht; .,.! 2.. , �•• , '.1ri, . ��s .
14 II., l' �cu�."

R..", P_',QdQrQ, 1·' ,....� ,EdlffclO, �or.la, �. S.I. ,l�
. " ' ..à1'ENDE PATRONAL. DO rN,PS

. .

,

IR:. �;:SEB;JSTIÃD' :MAI'T R,S
•

1

"'MO'UIA

'i.' Gir.,ga,io, ":Detili a

Iii �

, 111--'- ---- '.'

'I Churras�aria e: Restaurante
BL9MENAU'
S.rviç,os·' A La Carte

Com abrigos pari veículol
.

;

[ R. Antonieta de Barros, 101 - Estreitc:t- - Fone

6429r[LI • 'F.Jo'rianópolis - Santa Catarina " l
-

,�-',3..II'�, ,�

Um ótimo éU111>iente onde você poderá fazer .mJ;
refeições, a preço� acesslveis.

.

� �_��.--�--:-=_---- .,,�� -"--,-.----;--.------,.--�-..�.. --.-- ..; ...

.1iij���R�u�a·�F�el�iP�e�SP�h�tm�·!it�'.�39�.������ if J .•�:,'1 Zn I B O EC�"
.. f

LIBERAIS ·:1 OUÇA�,ESU1!IVJ)Z .&mE .. ORlEM'''!
"

'.

_E� D.A. .
CERTEZA ;'

RÁDIO �S '174, :eAtARIHA, ,aos:'
." ',i.

.�: sá 'adós�\ ��. 1-9;30> h,�as

--

. PROFISSIONAIS.

,

.. ',,�-,
I

ii!
;. ADVOGADO

Rna.15 de Novembro, 600-4Q andar sala 403 Ir II '
. Telefone 22-0079 C.·P.F. 005281969 !I:.�,,·I' .'Blumenau _ S.C. ,j

I ,

_ Cupom d. lnstrlçãc,. ..

\

I '. " '. . t
"

..�eçô-IheS'�J,:ilse��1;"��. sem.
,

. qu�lquer compr� -

.

·
. 'mJs!!à . de· níinhJl';' p'arte�';, no " CU�!�),;Lgratuito ,de, 20 .. liçõés: .

. j
-: "Ij

iN,orne � , •••.•.••.• §I;'••' •• '. � � � .,. � •••,

'

� •• ,. -.•••
'

•.

; ,_.-
-_J"ii I

'O,
"

',·M. • .•, .�(.1.fiua' .....,,. _'."i' •••••• , ••••
,

•••••••••••••

· Ci-dade '. ",. � ., .' � �. ia •
'

••
,

�•••• ' :,:�tado '� .

�,Recol'te êste. CU4'l6m e envie-o A, Voz.;da Profecia,
..:taai�RP Ebstàh�11,89lZC��0,: 20;900' - ,.Rio de, ,"Jane;'rO
..,.;. SB.

.\

t

�J _
, !t1'--��=�L=::;:=:--- 'o

�.

li

--.--
__A>"�'b 1 �"

I' "'p'RGrESSOR HENRI,OOE
� ,:S'I· DIEel

, '.

.\ t

ADVOGADO

à'
... , ... _- - ...... ' ...

, . '.' .'. ,'"

" ,

• '�'�." l, � )! " ,..'1. ' �: ,'� _"'" , \ • .' ••

:f
•• """'! '.' , , ••• '" 1 •• , •••

'

, , •

,

i! .

EM 'FLORIAM' PO,LIS
ALUGUE '�MI CÀI [I

E
DIBIJA-O "Oei:

MESMO
,PROCURE

AUTO
,A 'COELHO

, ,

LOJA 4

. '�-...•'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.•._iiiiii... __... _ .....iiíii.... iiiiiiiiiiiiii.-.iii._�_,·iiiíii._�._�.. iiiNãí:iíi�,.�.�__�__�.. ,

4'="

;:-"1

·.l!!' '. !I! .',' "CAi' A, *.': ,AS "LOUÇ·AS" "I
·«'h.Nn't ' ett9.& ,(Ia. Ltdll.)

�, �AIS ESPECIALIZADA DO RAMO - OS MELHO·

·t, RES, rRFiç'os ';.�( :ÉSTREITO - RUA GAL. LIBE
-,

. ;,.,RA.'tO 'BI'l',TENCOURT, N. 200

I
,,�- Em frei6t&. .à, churrascaria "GUACIARA" "_

,; J-ogQs:de Jantar _- .Chá � C�fé - Jogos de Cristal e

'j ,Vidr'o '-'
.

Tudo para.Restaurantes _. .Bares - Hotéis
.

.

�eças Jlvul'sàs _.' pratos - xícaras _ caneca6 --

• I

'

J ·,'\(as08.· _'..l:ÍibÜps '-' .leiteiras -, açucàreiros, etc.
,

,. 'Foaz reposição i,de;.' pecas de' [êgos de porcelana, de

t: t:;:___.=l���::e���tais���:�n=-==�_��
.

,

+r,f �-.,,�=��-' ----,-.---(-==::-=�-=--=�===-:
l ' �,i, EDIFíEIO�" IR"OS DU Nr 1,

.

,

.. '.
'

� ", s 350tOO I'.,.

'. t.

, Men��"�itu)ad(J' 'CO' lado' da 'Praça Santos Andrau

II. de ptáio' de 'entrega, março' de 1972, com -as mensa��
dades aC,iJl1� s:.ln "en,trad�,. f�nanciados em 15 anos l�s suas l:o"rde:M.'

. .

,

',},.
"

,

EU�. S·.NNTOS: 'ANDRADE - ED. VENEZA _

:'ED�' �lfGtjSTO':'(pRaNTO) .._. ED. SALDANHA DA
.' '. ", )

·

. GAMA,., (fHlanci'adO' iem 15 anos) - ED. VILA RICA
'._.' ·-ED .. PASSÊIO ....: ED. TANGARÁ - ED. 'MURICI
.. ' �"-Elf.:lf)'ÓM;:IGNACIÓ' _'

.

'ED. ARAUCÁRIA _. ED.
,

, ' I

PER1i'�M:s.O�O,;...::,.,'ED;' .
.nUCA DE LACERDA .

" .' Pár,a iÍtf6tm:ações e vend,as A Vendedora de Apar
· tametltOs s��ths( 'tmQ:'.7ei_S: Ltda. Praça Santos Andrade

0,n.. 39 �fl',·;áiída-r _.. Fones 23-33-53, 24-14-88, 24-1491,
· 24P1�93 é ��44�62 ;j. Curitiba: '

""
Hórárid' das' 8 'às '19..:hllras-,' inclusive aos sábados,

· ttomin'gos' e ferhtdos,'Não féchamos nas refeições. Em

�loriah6poÜs à R: Deputado Edú Vieira, 24 -- Pant�mal I' ,'<:om""Ótávlo' A.' do ·JEspÍTito 'Santo. i
\

,
,

j

t';

, '.'.

:"

:'"_:,r:��':Jf'ç 1'0
....'.! -- .....--. -' II-I;;NL-':

t COItun';e Pira' ilóDiens, flenboras, crianças " em g�r . III1

:, '�M�LLO· ,'êIJNr,ECçÕES
'

;.
� i' I

.,Com ÊIr-C""u�lo .m CamlsaI

,·Ttàtât (.��\Méllo- 9U dona Maria Teresa li rua Alvllil'

'"'é.d,•. ,��hqr'.��·.·.ésqti1M' com �eli}ie Scbmidt - 19 ant;!I.
.;.:.,. ;1'1.<3 ;..;:' ton-.>2272.· .

, '.111,1' .. r.
,o �_�

'-'lf.,gItEÃll ,D'E COBRANÇAS �!
�. , • <, "'�" ".�, ,

..
'

.

i�. D_��'�T:�NIÓ, .CARLOS VIEIRA
..

'

, ,·)kY'L�ON,GOUVIA LINS
.' "

., ,I. '

....

. :'Rut' dos .l)bé;u�·� n. 14 - Caixa PostaL 294
, ,;. ", ,'," 'Telefone: 4059

. ) , l�� .�lórlanóPQlis - Santa Catarina
i', ".,''',.',','1 �;.'\

- "'; -:; ,_----- ,

JI" .
.

.' 2._ . lIM!4&I1Mti���..ew �1 ' ·

�,.' '. �- ••
o

1',
........ ' , . .,.

";;',D1!BESSOS RÁPIDOS '

i lill
' "I

"
,

.

(l>\ N�PRÊrçOF'c:ru'rERlasos CONSULTE:
. i:�l' t

f INGO.RJIA� e tOMéRCIO AlJXILlADORA lTOA. �
",·Fones -i361'•. ,J,349,�,...lt c.' P. "137 - End. Tel. "'rCAL" I

'

r

L' ��",RÚ.,��.ho.�.to�'I�/170 --J

Ri� do Sul - S.C.

......._.............._�,..�,!,o,!,.. __,, --------_,
'I i

III
",Al:ugam�> dUásc'smas cQnJugada! e uma sala pequen'

,�pBrada, �:m ponta ce:iltrl!l, de' .frente, 1'9 andar. Alugul
mórt�co.;, Vêr� e tratar. com Dr. Agam'enon� Trav'essa Ra

clil', 'i;' 'esquina- Rua� João Pinto, em frente Hotel Royal. !. I,

I
,

'DOEN�AS OA pe ...e

.... u.1iau .... Do' Couro Cabeluda - Micose �

I

, .ue,..' - 'Tr.tamenw' da Acné' Pele llevfII Carbônl� J ,!II"
�)lJlI-. . 'li t.; t

,D I!ILAÇAO.
,••tígljrlO 1Id .BOdp1tal'das. CllnlclII da Universidai '

'de 810 Paulct
CONSULTAS. DIlrfam�nte, • partir da� Irs hOfas

'

CONSULT��O: R. Jerônimo Coelho. 325 -- Edifief 'I :]1JUlleta .....;; 29. a'ndor - c sala 205 - Fone 4438" ,

t---.......----�--_:__---_·_---'

Partidas de FLORIANóPOLIS para. ,:' � ,

y:' BLUMEN�Ú :4�Direto àS' 15;00 e 17,30 hora!. r:f 'f!. . ','Via 'Tijucas� pôrto Belo, Itapema, Camboli , t'
. ,�� ltajaif 'às' 07,30 ..;_ 10,00 - 11,30 -. 13,00 �III

,
"18,00" l1or-a! .

. .

.

1);11 � ,

, ;lllev.'Trento. lal' orr.oo - 13,00 e 18,00 hora: !
.

' .'

, I

[

r �, .

'p�. motivo: de Viágém uma
.

casa mista com doi
\ . .

lQt.W't08, área, envidi'açàda, sala' de visita, copa, cozint"

. )1. •
I

I ':'

.. e-'b8n:h� todo c� " azulejo, ,área de serviço, amplo, qui]
t }a;J."jtJilÓ·, ,,:\ ,,�bai>ité.·. '

'

.

'.' ...�, .

-,� ·�at.a:r., .'tl"W' <Juetódio "·Fermini.o • Vieira, 72 - Sae
dos Limões. ,

" ,
'i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1

lutomoveis
VEIDEi nOCA'E,'COII'Bl

'-

�-"l

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA ., VEND�. DE VEICULOS

1 Fuscão _. Vermelho Montana '''OK'' ••.... 1972'

1 Galaxie - VermeÚlO Cardeal' ... :......... 1968,
1 Opala _ Beige Esporte - Laxo .'....•.. �..

1969

1 Opala - Verde Antigo - Std. . � '. ", •.
'

1969

1 Corcel - Turqueza Royal -.,- Std. -: "OK" 1971

1 Corcel - Vermelho Cardeal -:- Std. - "OK" 1971

1 Corcel - Verde Icaraí _;;_ LUXO 0 �..
1970

1 Fuscão - Beige Claro ,_"",:,,, � •• d,; ,. ••
: ••. 197i

1 Volkswagen ...:.. Branco'Lotus r!'" o •••••••••

' 1969,

1 Volkswagen - Vermelho Céteja" ... ó •• .;.'. 1969

1 Volkswagen '_ Azul Atlântico '

••��.�. e •••• 7 �.. 1965

1 Kombi - Vermelho e "Branco � o .' '!,. "
1963

1 Belcar DKW Vemag ,;_ Branco • � •••••••':.. 1966

1 Gordíni - Cinza
,,/ H165

................
�. !I

'

.. �
'

I Karmann Ghla - Amarelo' Can.âr:i� .••. '� • � 196fi

-- i . .1_, ... ,,_
: ,� ...

,

'. .
... '.

.
,. \

i.Wj-'----:- -(-�..- ++
..

'.'
I

.

-,;:'
. _,
*_" >_

�'$l�-�----·--_----·-·
....

·� . �.� '<
.. ;

• •

\
'. �' :.' ". "

I
'

I j

f I

)\
'

",

":<'." •

•

• ,'". "1
�. ',1.

,..
',_

'1",. , ··.··1.

Piek Up' - 4x4 - Vermelha" , .. "� '�.� ;'�',,: .'••... o'

I

I I
Rural Willys - 4x4 - Azul .o.:J�\ •.•"'. o ••••• o o o,,

I Ford Coróel, - 4 portas' _' Vermelho: c/Vinil
I , Ford Corcel - 4 portas - Azul - Luxo • , ....

\ I Ford Corcel - 4 portas -, Beige ferrei �.
e'�"

I
Aéro Willys - Azul ......• '. ..•. � e •• "',' , ••

A.éro: Willys - Beige Branco . � :� '
.. ". � ;,.;.

Aéro Willys - Azul Branco
' � .. � ./.' .;.

,

I Aéro Willys - Cinza, .•· •.• � .
' � ....• "

r � Volks - Vermelho • . o •••• �' •••• '. • o •••• ;'," ...

j,' Esplanada - Branco .. o ; ,o

••
"

.; ••e .... ,:. 0'0 :
•••• 'o.'

Esplanãda'- ClVitlil . "0 o.

'

••••• ,o.� � O", .:•• �.'

.Entrada 20% e o restante ,'até', 30 mêses
,

SALDO FINANCI�DO ATI 30 "M.Se,S I

Horário Especial . ,; �

O Departamento de Vendas � PIJ?;RONAL (Rua

Felipe Schmidt, 60), estalá atenden�Q a Partit: �e, 21
de agôsto, além do expediente·�o..maJ c:to.c�rcio, ,no

seguinte hQí'árlO especial: :.' .
-. 'o �

.

Aberto também aos stlbadM .4às 14·.'àS 18 horas'

Domingos e Feriados das 9 �;:;� �Oris: : .

'

Rua Felipe Schmidt,,60':_} �1�m� :;;iJ: 2197 e 3321

"- De irtam.ntcá i4t. V....."�:
.

I: Fone: 2\97 � 3321i- �Ipie'��, ,II ._

I
. ", '., ::rIr-

----,---��-'- : •.. y
,-"-- -

J
.�

-"-.
_�!ii _ ,_,

_

, I

..1969�'·1um8

1969
.

196!}

1970
1963

1968

1
!
I

ó.!�
,1970
1971

1971

1970

196�
......... '.' 'r. • • .. • • • • • • • • • 1963.

.,'

.

·1961

1008
1964

1961'
1963 1

1 Variant

1 Variallt

1 Fuscão

1 Fuscão

1 Volks

1 Volks

1 Volks

1 Volks

,
,

••• ,
b

' b'. O' 1;10 Q (I CI 'o) " o

.•.••••••• o;a. ••• oo •••• o.o •• o ••·o.o�.·
, "

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

................ o 'o .. 'OI .'

'

••
,

•• � .

••••••• \ •••••• I!.,•••• �._.' •••••••••••••

�
'

,. ,
- .

•••••• III ••••••••••••� .'
__

1 !(arm-angv5a '

.. " " ...•. : � .í'�.�.:. j
• � .•••.�\ •••

1 DKW " III ,. r
.

1 Rural

1 fi',J 00

.......................... " - .

"

,

1,. ,

... " " " " �',. " .

'I
-
._. - - - -- --':"'::"-=;�:_�-�'''jJ"i'jJ,

" "

----_ ..
__ ...

_------

-

,
I

.

AUTDMOVEISIPIRANGA
R ? oeêetemcro. 13- Fone: 3586

flrlHfVCIRMftvTO Em JO IYJESESI
fi

IGordini '.' •••• "e".... '.·.,·.�.-.".·i.l.Jel•.liI>]IIiJ';'r.l'I! 1965' •
1 Voí�'wagen ••••• ,,' •••••••• r.;e�.:"riI.::.[.!.I�:.rt!J· ma,

1 Voíkswagen '

•• , '.·.,•.•.•.• :.:•.í.1.) 1964

1 Volkswagen ••
'

....•• o ••••••• � ••••• '!-."
1963

I Volkswagen .....•••.• o o ••
"
• • • • • 1970·

1 Volks 1500 OIí; "�
'

1971

./

•• f
'--�-

I
------,

.

I .

-

MOSSA CASA lUTO.VEIS
R. Vida' Raft'lQ., (1 ......:.. Florian6poU. ,
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' 1971

Volkswagen - L300 ••••.•• 0°. : �/. "0 ., � •••••••
' 1970

Volkswagen - 1.300 • o ••••••• H • &o'. • • • • • • • 1969
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,. •••••• � "'0,••••:

Kombi ,•.� .Jo'-
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Veraneio

Eord-Comet

Chevrolet
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VALDiR· �UTOMóVEIS' 'Ll'IJ.L
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VERDE-SE

.
Fábrica de Confecções' de Roupas de re�ém�ni;1scidos.

com clientela firmada. há mais de quinze anos nas praç��
00 São Paulo, .Rio de Janeiro, Curitiba, Pôrto Alegre; etc,

Tratar ir rua Souza Franca, 48 'ou pelo telefone 3�.

t1'$
O .P,

Rua ·Vlctor Meireles,- 12·_. !"oH ,:'731, ",; .

,.

.
. ".!

ESCOLIHHA -SACI

.' ! Departamento de VefeuaOl Us.cIos
.

" .

. Aua COl1smeiro Maf:1a, 28 - fone 3lrl

,
_ A �rfunidade d. um bom negócka - ..
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VolkSwage,n - B�anco Pérola •••••••••.•
'........ �:". .'

V9lk.:!wagen
,.
- Azul Golfo •• e •••••••••••••• co •. 63.' .
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70 ,"
'

'··, ..FllSCão _. Laranja ....•••••••.••••• � ••• ô o ••••

, F'u-scão - Branco, Pérola, ....•.•••••••• o • o " • o 70' �
, 69.
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. Ghia - Verde Mugo 0 ••••• o •••••••••

·

. Variant '_ Azul Diamante • o •••••••••• oI" ....
... 70

Varlanl - Branco Lotas ''o •••••.•• � • o • ,. .... o". ô. 70

· Variant _, Branco Lotus ...

'

......••.•.••.•.••
' 7{)

Ford-Corcel. - Verde Majorca ••....•••••• o ••• ,
69'

,

61
Dauphine ....,__ Coral ' ti " • II _" ,. b

, DKW-Vemaguet - Verde Azulado •••�....... 65

:ÓKW�Bélcar - Azul TramandáÍ ••••••..••••• 66

Itamaraty - Prata Luar -Metálico •....•..••• '. 67

Esplanada _. Cinza Metálico •..•••.. o • • • • • • • • 68

Aero Willys - Verde !4etálico • � ..•. o •••
"

�. • 65

J Aero Willys ,- Branco Kilimanjaro, 66

,

Opala' -. Verde Antigo - 6 eH. Luxo •.... o. 69

I Opala _' Vennelho Granada - 6 cil•.••••• o. 69

I
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69
Opala - Azul Astral ••...••• : .
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·

Opala Verde Musgo •....•...
'

.....••••••. o • 70

d 71
· Opala Topázio Doura o .

Opala Branco Everest � •...• " •... o • 71
I

Caminhão' Chevrolet Beige e Verde' 63;
Caminhão Chevrolet - Beige ...... • • . • • . . • . . . 69' '. I

•
J

,JARDIM :DE INFANCIA
"'.'

PRÉ-PRIMARIO

PRIMEmo GRAU'
. uMATRfCULAS ABERTAS PARA 197211

Das, 14 às 17 horas.

Ru�" Alves de Brito, 36 � Fone 3886.
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"
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•
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". "
,

.19D'7 '
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•••• � 1959

TL - 2, portas ,- Vernielho· .. � . : ; .. :
'
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.

1970

Kombi - Azul' Pastel . '.: .. � ,.: � � � . � .: 1967

,

Kombi - Azul Pa;stel • '.,.. � . � : .• � ••• : •.. ;. '.. '19,6.;)'
Kombi - Verde C�ribe :

•.••• ,. � •• ;; ..
_

'1964 .

Variant ._ Azul Diamante", ........•':.: ... :
..•• , ·1970,

Pkk. Up � Verde Caribe' ,�'
.

:
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Karmann- Ghia - Vermeiho .,,,.'� :,.'..... � � : .,.: . '193'8
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1969

I ,,' Chevrolet. Opala .....••• 1969 Entl< Cr$ 3.500,00 'I.1963 ;1:.
,�' I' Çorcel Luxo T. Vinil •.• �969 Entr. Cr$ ;>.000.,00 !1965
"

I Corcel Std. T. Vinil •.• 1969 Entr. Cr.$ 2.800,00
1905

I Corcel Std. 4 portas· ... o'. 1969 Entr ó
�

,Cr$ 2.500,00
1964

'

.

Volkswagen Bege 1969 Entr. Çr� 2.500,00

VQlkswagell 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 •• 1964, Entr. . Cr$ 1.700,00
Kombi Branca • o ••• _ ó. o •• '1963 Entr." C:a$ 1.500,00

, Kdmbi Verde 1961, Entr Cr$ 1.000,00

Volkswagetl •••..•••••• ,'1960 A vista Cr$ 4.500,00
Volkswagen 1951 A vista Cr$ 2.500,00

Aero-Willys 1964 EntrO' Cr$ '1.200,00

Aero-W:il1ys� •••. �.'. o '1f)60 A vista Cr$ 3.000,00

Gordini Cinza ,,� ••••••'. •• :1OOf- Eilt,r., Cr$ 800,00

Gordinf Castor'
.

� •••• '. • •• 1965 l Ep:tf., Cr$ 800',00
Dauphine Azul ••.• " •• ° •• ;1001.: . EIítr. Cr$ 400,00
,'Chevrolet Vermelho •• ·0 •• :195&': A vista Cr$ 2.300,00
Oldsmobile F-85· ••..• � i19Glt "
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Kombi Luxo Vinho Pérola .
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BAB8lDA

VendHe ama eM&. sito na Lagôa pl'Ó:s1mo •. pon,ta;
O pre�o é bárbada Dié!m()� Informações SUá AiitoÚio GtP

mea, �86, Sr.· Sardá.
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Solicitador - OAB -- se - n9 Ol2'1

CP�, - MF - nQ 0335581<A

DireUIO Tribut'rio (reclamações, recursos, tlulatórlu de

" débitos) ,

I, Direito Administrativo (mandado de segurança contr.'

, clãusulas
'

dis<:rin;ünatõrias ém Coneotdâncial

Públicas)
. Reclam.�9rias Trabalhistas n. "JCJ

"
,

Habeas--Corpus
.

Ações indenizatória. (colisãCJ de veleulos, danos pessoaia

, 'etc.)
,

.

',COhtat05 rios EE. UU. e Europa (para :rp.édicos, h�pitdt,
, '. :, : "importadores, indústria e comércio) .,

, _ ,

,

. '.UI Tenente Sll�i,., $6 ...... AI. • (Iiaria••nte) 1 .�.
? 'I � ... f

•

�,

'. ,� !.
,

' •

riutl1a, 1

adio
dor'

I
,1

� j\.rar<

aioamu(
Do

duinte'
I

_

�cpçao
ohantes
)!aJnpít
�a.

de

encaIDÍl
COquel'?
v�do pi
derópol
oeira

'

,IIPOÇO' (

I,
. I

, I

, I

I

1 '

I '

'

-�

I '

r i por
I .�
.. , v__

, ,

i I

II
II

II

: I

II
I
I

II Zéld

I n
\,.,0

I cOJ
,

I,

Fil

Co

t r �
.." ..._

"
'

! .' -. � J,
,I

•

.

Cem'relo ... A�6_1.· ... leril
COMPRA - VSNDA _;"•. TROCA

'

Carrol Inteiramente· relv�OI .

EneS. R. Joio Pinto.. �1
Fon.: 42'1

1 Fusca'�o Azul, 'D<ava'o .

O"K.
• , •••••••• 'o ••• � •••• e •• O.

1 Fuck - -Vermelho •...•. , � ••• ;;' •• � 1964

1" Fuck _. Verm.olho
. \,. ',' ,; , 1006

\\,;o
�

.• ",•••
·

�.• e � ••

'il 1968'
1 Fuck ._;. Beige No ••••••• ow •• �.'. ••• � �'•• ,

1(\.69
1 Fuck. - ,Vennelho .,- �. 0;,'" .1.,•••••

'••••••• �, ii

1 Kombi _. Azul Piscina ," ,.'. � •••:.; � .. ,; • :••• �. . ... 1-964
1963

'

. l' GO�dilti ••••••.••• � � • ," .,. #'. , • ii o" • '" .
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VOL..T{S 1600 4: PORTAS •••• ". o';'; o ••• o o ••• o o 69,
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,

70

69"
CORCEL COUPE Ll)XO � •.• ' •• p' •••
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•••••
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\

•. " 1 •.••• 62,:
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69,
lUD. • •• Ir a.•-'. e 'I'" ., & e ,., •• ar � • • •.•
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69

66
65'
64'
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65
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JEEP �y ...•. e ••••••
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•••• o ••
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••• �,••••••••••

·

SIMCA
.

TUFÃO.
j'

I ,

.... e .,. " •••••• 0'0 ••••••,e, ••.•••••
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AERO ·Wn.LYS .;•••••
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·

••••••••• I� ••

'

•• ,.,.,•••••

-

".AERO· �YS • '.'. _.1 ......
�
..... " ••••• �'.'•••••••• �

'ESPI.,AN".ADA
'

�' �. �·I •••••••1
••••

I
.

VEMAGUET , •••• ', ' .••••••.__ 0,0 • �� '.

cAMI:NlIA.O, FNM •...•.•:.: •• ' � •• � •••••• '.

ILANCHA ·C/:' GABlNE McT.rOR STOLL
'. , "

., ... " ,

.

1
I

-
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Variant Vermelha . � ••.
" � .'•..••••

TL 2 portas �ul Diamante •.•.••. o ••••••••

�an .Beige •••. • .....•.•
' ••••••••.. � •.••• �' ••

·�d!an Azul ·

•••.�.� ••• � ••.•. eoe·•••••••• e ......

·

Sedan
. Sedém

Branco "

.......• � .•• � .• ,' CI ......
'

o ••

Beige � e ii er e " •••• e ., .. Ia .. o: ., � •• " • '. '.e • :; •

sedan Verlnelho •.••..•...•..

'

.. ,; •..' •• '. o � O •• ;.
, ,

se<f.an Vermelho � o o ••• II o • O' ••••• '" o' O' o 'o o o o & ti o •

,.Ka.rmallD Grua azul OeOI)0600 .•• ·00&1O-000.·00",,&_:
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�ncontro:·.I,: lul ,do
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'. 'J:;' ,;:, ,,{,l], j:.,.�<, :
A Sub-Díretoria . S�C(�lOl�L, de, Ori-

'�

....
'

'.,�eio de barcos e lanchas: às 17 horas, re·
ilIlna, da Liga de Amadores :'�r�silé�'()'s de .• .tôrno e meia hora depois, visita à Cerá·,

ladio Emissão, realizará' hoje, . amanhã
,.

mÚ!a Cecrisa; às 20 horas, jantar amori-.

domingo nas cidades de .:Cticíúma ,," .. 'cimo nas dependências do ricíúma Clube,
I

}\rara nguá a 16a. Concentraçâo de H.�
.

vindo a seguir, sessã o, plenária; finalmen-
I .__..

�iOamadores da 5a. Região, .:": .

te às 23 horas, Baile no' Clube União JYE-

Do programa elaborado consta .o se: neira. Dia 24, às 8 horas, Missa; às 10 ho-

luinte· hoje a partir das i '1( ,horas; té,� J.
'

ras, saída para, a cidade de Araranguá e

;cpção aos Radioamadores. :".�:t/ ,ab.�tnp!t·· ,'.

Morro dos Conventos, partindo da' Praça

nhantes na Sede dá' Sociedade Reê1."eaVva,', � '. do Congresso. Haverá ônibus para os radio-

\!sl11pituba de Criciúma, seg���a"de 'entre- "

amadores que não dispuserem de condu-

;a de credenciais,' crachâs.. .inscrições 'é,
• ção própria: ,às 12 horas, saída para a

;J1catninhamentos aos h?téisi': às : 19h30��� praia Morro dos Conventos; às 12h30m

roqueld no mesmo local da recepção. S�· churrascada e às 16 horas encerramento

pado p.irtida de ônibus para, a :cidac1�,.�e: s.�
(lcrópolis nun.a visita' à, máquina escava-

(leira "Marion", ,e no, r�gresso." ida, ao

.i'POÇO· de Extração de Carvão" da .. Carbo-

'fera Criciúma Ltda; às 12h30m almôço
Campestre Iate Clube, seguido, de pas-

<la, Concentração.

,No Iocal da. Concentração estará à

'disposição' dos Radioamadores, um "stand"
do Banco Brasileiro' de Descontos S. A. pa

ra descontos de cueques de viagem.
,,\ •. "0 •
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Temos para, pronta' éntre;ga', l1.á, pedreira ou. f�'C local da obra, pelo menor preço
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Enderêço: Avenida Jórge: Lá'�ei'da� fi�al do SacO' dos Limões - Telefone' 38;)5.
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CAHPINTEIRO - ''MARCENEIRO' _- MEC;ANICO'"

I' Sal.�rio d�e ,acôrdo .com e�pe'Í'iênciaL Ti'atar na BR-l..o1 - Serraria - próximQ ao

I ponto fm(ll, ombus de BarremlS- .,', .
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De 4 môçaS e 4 rapazes com boa apr'esentação' � desembaraçn. 'J)'abalho Oi�ga11i�
! zéldo e dirigiLlo. Bom

-

amb,ierite.. ótinlo órdenado.
.

.
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Os interessados
. queiràtÍl di:çigir�&e munidos de docuÍnentos à rua Jerônimo

Coelho, Edifício 'santo A��ôplio. Altos. da SapatElria Carioca � sala' 1, rio horãrlo
, comercial.
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I, remer
•

'Ia. I.
Fábrica d, esquadrias' e 'Madeiros em geral

Matriz.....;..· São Pedro de Alcôntara
Filial: R. Max Schramm, '916 _' Estteito _-_ Fpolis. - se - fone 6583

Madeiram'ent.6 d� pin�o e' te i, portas trabalhados, coloniais- e

CClm·uns. Janda,s' ve"e�ian�s •. Tipo Vidro e acabamentos de madeiras

e.m' geral. Soalhos, to��s e,:,porquet: Krem�r possui' m�quinas espedo- I

�
Il:zadas paro ",fiar Serras Circulares com dên�es de VIDIAS. A único I

lno Praça. Kremer (1 �ia:, Ltd.a,'. agora, revendendo �s famosos produtos [aranhQs, telhas, telh�es'� ma.ndhos de. qualquer bitola.i
__�..
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JUiZO DE DIREITO 1 COMARCA
DE SÃO JOAO BATISTA

I ,I,

Edilal de leilão dos hen� p,enh�
rad.os a Otávio de Oliv'eira� nos
aulas de ação executiva D .. 404/70,

,
que lhe move S.A. Tubos Brasilil.

o Doutor' Bruno Carliili, Juiz de Direito da Gomarca
de São João Batista Estado de Santa." Catarina, na forma'

"
,

da lei, etc...'
,

/

.Faz saber aos" que o presente edital virem, ou dêh,

conhecimento tiverem, que fará realizar no prôxímo dia

22 de outubro, às 10 horas, à porta do edifício do Forum,
o Ieitao dos bens penhorados, a Otávio de Oliveira, nos

autos de ação executiva que lhe move S. A. Tubos Brastlit,
cujo. bens são os seguintes: "Um imóvel urbano, sito

nesta cidade, no lote n. 1, 'uma parte correspondente,
com a área de 301.620 m2, medindo 91,40 m. de frente

que faz ao .sul na estrada geral, por 3.300 de fundos que'
faz ao norte no travessão Leonardo de Oliveira, extre
mando a leste com. a ;,_erdeira Aracy e ao oeste COil1 a

herdeira Maria; no lote n, 4, uma parte do mesmo, com

a ãrea de 836,60 m2, medindo 35,60 m. de frente que
faz ao sul com a herdeira Irany, por 23,50 de fundos, que
faz ao norte com !Ui herdeira Maria; extremando a leste

com Eduardo Nader I;! ao oeste com Paulo Cípriani. No

lote n, 6, uma parte no mesmo, com' a área de 1.159 m2,
medindo 19,00 m. de frente que faz a leste com VIrgílio
Dadam; extremando' ao 'sul com a herdeira Rose e ao

norte com os herdeiros William e César. No lote n. 6 uma

parte' do mesmo, de forma retangular, com aárea de

2.112 m2, medindo 22,00 m de frente que faz, ao' sul
com uma rua projetada, por, 96,00 de fundos' que fazem
ao norte com o herdeiro Marcolino; extremando ào' oeste
com os herdeIrOS Cesar e Maria e a leste, com uma rua

projetada, estando ditos 'imóveis devidamente registrados
no O.R.l da comarca de Tijucas, e' foram avaliados em

Cr$ 19.000,00 (dezenove mil cruzeiros)" ou seja •.. _ ..

Cr$ 8.000,00; Cr$ 1.000,00; Cr$ 5.000,00; 5.000,00, respec·
tlvamente. E para que chegue ao conhecímento de todos
os interessados é expedido o presente edital, qu'e será '

afixado no lugar d costume neste juízo, e por cópia pu·
blicado na forma da Jei: Dado e passado, nesta cidade de

S�o João Batista, aos 20 de setembro de' 1971. Eu, Ahni,r ,

Zunill'o, Escrivão do Cd�ne Cível e Anexos, o' datilografei
e subscrevi. Bruno Ca'rlini _' Juiz de Direito.

VANDA DE S'OUZA SALLES'
4;0 TABELLAO DE NOTAS E PROTESTOS �M GERAL

EDITAL
FAZ SABER que está em seu Cartório para ser

protestada por falta de, pagamento a duplicata ... :
VCGE b.o 343123-Ç-4, no valor, de Cr$ 340�OO, vencida
em 06.08.1971, em que é devedor }.J])ROALDO PEREIRA
DE SENA, residente nesta Capital e credor PERSI1JNAS
COLUMBIA S.A.. E como não tivesse sido encontrado
o devedor nesta cidade, intimo-:o, pelo presente Edital,
a vir pagar a referida Duplicata nêste Cartório e mais

juros e custas, dentro de 3' (tres) dias úteis, a contar
.desta data, ou a apresentar as razões porque não o

, 1'àz, sob pena de, protesto.
.

Florianópolis, 2lr de ç>utu'bro de 19,1.
ALICE REICHERT KUNTZE - OFICIAL MAIOR

--!
. ,AGRADECIMENTO

A família' de MA..�OEL PIZZOLATTI, ainda. constet'
nada com o passamento de seu queridO' bisavô, avô; p:ü
e sôgro vem por meio dêste agradecer .3! todos lW-antos' �
confortaram no doÍoToso transe, pessoalmente ou en\,lI:)J).

do flôr.es� cartas e telegramas.

.' VANDA DE SOUZA SALlLES
49 TABELIÃO DE l\[OTAS E,PROTESTOS EM GERAL

EDI'TA,L
FAZ SABER que E!stá em seu Caàório para ser pro.

testada !por falta de pagamento a Duplicata VCGE n.

356616.a.3., no valor ele Cr$ 76,68, vencida em 29-08-1971
, , ,

,

�m que e de,-:edor MAl'!0EL AGOSTINHO DE. SOUZA, re
sidente nesta', Capital, ,a: Ru'a Elesbão Pinto da Luz s/n.
e credo�� PERSIANAS C.Ç>LUMBIA S. A. E como'"nãe> 'üves
se sido, encontrádo o {Ievedor nesta cidade, intiino�o, pelo
pfeseIlte' Edital,. a vlr' pagar a' referida duplicata' néste
Cartório, lilais 0$ juro:: e. custas', dentro de 3 (três) diêls
úteü; a contai' desta data, ou a apresentar as l:àZÕeS por
que não o faz, sob pena de proteSto.

Florianópolis, 21 clE' outubro de 1971.
Alice Reichert Kl.mtze - Oficial Maior_
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A Coordenação elo Bem

'Estar <lo lnps está propor
clonando Cursos de Inter

pretação da Prevídência
Social aos associados com

.o -fim de estabelecer um

relacíonamente entre o

Inps, Emprêsa, Associa-
ções de, Classe e Segura
dos.

Dos 246 participantes lo

calizados em São Bento do

Sul Canoinhas, Urussanga
. ,

e Mafra, 207 foram repre-
sentantes de emprêsas, 12

de associações de classes e

entidades sindicais, 19 de

caráter pessoal,' segurados
interessados na sistemáti
ca da previdência e 8 repre

sentaram a classe de cons

trutores de Obras e congê
neres.

,

Por outro lado, continua
'em andamento' na cidade
de Laguna, Curso de In

terpretação da Previdência

Social, devendo terminar
'no próximo dia 29, coi:ls·

tando de aulas de Perida
,

Médica, Assistência lVIédi"

cal FiScalização, Arrecada·

ção e Acidentes do Tral)a.
'lho.

"

Chefe do
"

,

DN'OS
vem hoje

o Chefe, do 14<:> DistrJ�o

do Departamento Nacional

de' Obras de Saneam�ntoJ
engenheil'o Jõsé B�a, re-

,tornará hoje da Guanabara
onde foi tratar de assun

tos ligados ao sistema de

esgotos da cidade de Fl<r
rianópolis.

O 'plano global dêsse

serviço está a cargo
uma firma da Guanabara e',
tão logo concluído,' as

obras serão iniciadas

Letras tem
,

cur o pus
.graduação

o Coordenador de Pós·

Graduação da Ufsc, profes
sor Walt�r Celso de Lima,

, informou que nos proXl

mos dias será instalado o

quinto' curso de pós-gra-
.' I .'

.

duação da' Universidade' o
, , '

de Letras, com opções, em
,

,

Inglês, PortubUês e Litera�
tura Inglêsa.
A Ufsc está atualmente

com um' total de 139 ma

trículas em seus quútro,
cursos de Pós-Gradl;lação,
sendo

-

que dêsse tot:iH, . Üi
'estão matriculados em E-n�
genharia Mecânica, 30 em

Engenharia Industrial, 22

em Engenharia Elétrica, 33

em Físico-Química e 39 (!m

Odontologia. Os dados par·
ciais apontam ainda que 35

dos matriculados são egres·
sos de cursos de graduaçilo
concluídos em 1970 e 95

docentes de instituições
universitárias do sul do
BrasiL

'I

MINISTÉRI'O DO' INTERIOR

BANCO NAC.IONAL DA HABITAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DO FGTS

I
\ COMUNICADO

PARCELAMENTO DO FGTS

HORAS'EXTRAORDINÁRIAS

Comunicamos às emprêsas que se encon

tram em débito para com o Fundo de Garan
tia, referente à falta de recolhimento' sôbre os

pagamentos de horas extraordinárias Q seus

empregados, que poderão apresentar pedido
de parcelamento dêsse débito até o dia 25 dó
corrente mês.

Sôbre as importôntiCJs objeto dêsse par
celamento nõu será aplicado multo.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1 971.

EDMO LIMA DE MARCA
Coordenador Gera1 do FGTS

-

ftgência
do BD em
Caftoinhas

(

Dentro' do seu progl'áma
de eXPimsão, visando me·,
lhor atendimento aos seus

clientes em todo o país, o

Banco do Brasil inaugurou
hoje sua agência de Cano]·
nha:s.

Ao ato estiveram pre
sentes OS Diretores Wa.ltel

Perachi Barcelos e Osval

do Colin, acompanhados
de chefes ide gabinet8 e

assessôres. Y

.,
'

de , ... ,

j: '
'

"

'

Os homens do Arena parecem inclinar;
se o' uma única conclusão de que tôda essa

celeuma até aqui sustentada em tôrno de
assuntos de .ordem pcrtidéric, ��,n ;!ls diver
gências políticas entre compa'��ei�':1s, em

pouco, ou nada. contribuiu para a �btenção do
entendimento final 'que seria ó "passo decisivo
poro: o estabelecimento, da 'pre.ten(�ido unida
de pcrtidéric. Esta a razão porquenum re

pente, todos' se fecharam .em círcúl'os talvez
de auto-�rítka; num instante '·de. reflexão que
fa,z supor o desejo de encontrar "110Y�'S comi,
nhos per onde trilhar na busco

�

dos tins coli ...
modos. '

..

"

'. ,t.�;.' I'

, � ii \. "0: \

Na verdade, há dois importantes dados,
pelo- menos; para que se possa �aYa,I,iç1r tudo
o. que ocorreu na área do pcrtido situacionis

ta, sem entrar nc . mérito que só aos, que o

integram' cumpre considerar: Primeiro, não
houve cpcrenternente nenhum resultado prá
tico de todo o debate sôbre pontos ".�e vistas
e idéias que agitou ultimamente os bastido
res arenistas e em especial. a esfera pcrlo ,

mentor; segundo, o abertura dêsses debates
nos têrmos em que foi posta --:- confrontc.,

ções, públicas de divergências.e Qté.� desen-
, . tendimentos pessoais prqvocou umQ, reper
cusssão até certo pontq desastrosa npara o

partido, que pràticamente se viu ..o �.nú em

suas tensões' e contradições. internp.s.
:A partir dessa expedêncio, ,;�", .. possivel,

portànto, qu,� haja ,ur:na roudçm,ç,9,i,�� tática,
ou uma nova estratégia política, de parte
dos' q�oe "iínpr�priomente poderiam ser apon
tados,� como litigantes mas que na realidade

são--'O:penas <10:,5' ou ·mais ,lados óe uma 'mes

mo 'v�raode. Po.is .:não resta dúvidas de que
a- sbtução'''f,intJ'� dó 'questão Q'renista haverá
,de s,e .. ' o 'SÓl1lef de suàs tendênCias internas,
seja,;, quais forem, e para que melho� se ma

nifest�m éj�dispensá:vel' que se estabeleça o

diálogo. Mas esta -apreciação, 'comp pare
cem ,entender os próprios arenistas; deve rea

lizar-se' á'o nível: elevQdo, da.s cerc..anias par
tidórias, ou então aberta a um esclarecimen
to público que não pert,urbcf nem venha a

prejUdicar, Q andamento do processo. Essa o

premissa que poderá .alterar .(]. tr.aj�tória do
combôio ar�nista, no Estado, na suposição de

que o caminho será, menos longo e obstacu

lizado.

Renoyação

Na opmloo do deputado Henrique Cór

dova, c· problema da Arena é mais simples do
que à "ptimeira vista· pode parecer: "Todos,
6U qUb�e todos, :desejam a renovaçõo, que é
uma imposição 'das próprias ci'rcunstâncies

pol,ítica.s� As 'discordâncias estão apenas no
"

d ii
meto o.

'"

Vereadores

, ��pois . de aprovado pela comlssao de

justiç_<l;:da,. ç�r!lara FederaJ, vo'i à âiscussão

elo ,j)le:rió�I'O�' e \i>os��iior,' vo,tação substitutivo'
d,o Senado; .0' proje'to 'que define os respónsa�
bilidodes de' prefeitos e vereadores.

O· projeto dispõe que os vereodo,res so
mente perderão seus mandatos se deixarem
de cOl1:1porec·e'r a mais da metade das sessões
ordin6rias dos Casas que integrem, em cada
sessão legislativo. Os demais casos previstos
de perda de mandato, são: quando ocorrer

falecimento ou renúncia por escrito; cas

sáção. de direitos políticos ou ·conden·ação por
crime funcional ou eleitoral; deixa'r de tomar

posse, sem motivo justo, dentro d,o prazo 'es

tabelecido 'em lei; incidir nos impedimentos
legais para o' êxercício d'o mandato' e não se

desen,compatibilizor até à posse' dentro do

prazo. fixado em lei' ou ato da Cômàixo.
.

Sérgio Lopes
. � . ,

AUTO VlAÇÃiJ' CATARIHENSE
:PartidRS fie FLORlANóPÓLIS pai'a:

BLUMENAU -'Direto às 08,00 - 12,00 e 181 horas.

Via- TijucM, Itapema, CamboriÚ, e Ita<jai, à.t

06,00 - 08,30 - 15,30 - 1,6,30 �- 17,00 -

18,30 - 20,00 "e 21,00. . (,

JOINVILLE - Direto às 19,30 horas. ,

"'lia Tljucas, Camboriú e Ítajai;' às 05,00
05,30 - 07,00 - 09,00 .:....:.. 11,00 � 13,00 -f

13,30 � 14,30 - 16.30·e 17',00 •. ,',

.

�A - :AS 05,00 - 07,00 ,- 11,00 --- ,18,00 e' 17,00
horas.

"

.JARAGUA - Via Corupã, São Bento, Rio Negrinho'
.,

I, .1., l\

Mafrll, à! �OO e 16,30 ,horrus.
SÃO FRANCISCO - Á!J 19,30 hOrb...

. EXPRESSO ,RIOSULEN,SE ,·LIDA.
'lorian6polis 6. Rio do Sul t .,

às 04,3() _. 10,00 e lG,30 horas.·,
R10 do Sul • Florian6polls

às 04,30 - 10,00 e '14,00 boras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A diretoria' do Figueirénse Fu-

tebol Clube" recebeu resposta le

seu telegrarna,,' consultando da

possíbíjjdade do Botaãogo jogar
nesta capital' no próximo dia 10 de

novembro, uma quarta-feira à noi

te, em jôgo ft-mistos;o .interestadual
dos mais' promissores. Assinado

por Xisto Toniato, vice presidente
de futebol 'do grêmio da estrela so

litária, os dirigentes do Figuei
rense tomaram conhecimento das

. ,

exigências dO clube de General Se-

veriano. V�amos ri texto do ca

bograma: "BOTAFbGO ACEITA

JOGOS DIA ?\10 TODOS TITULA-
,-

RES COND!CAO JOGO MEDIAN-
.'�

TE COTA I,IVRE 40 MlL MAIS
.

ESTADIA 8 .i��"" 10
.

INCLUSIVE

PASSAGEN�23 PESSOAS TRE

CHO CURI'!DIBA - FPOLIS IPA E
VOLTA pt

! 'AGUARDAMOS CON

FIRMAÇAO i� 'ORDEM ·Pi:SSA

GENS. SAUE>ACÕES, .

A diretoria do' Figüeârense de

verá aceitar as condições do, clube
botafoguense segundo 'a reporta-

,

.,

l
,

1 Em dois ônibus especiais que
deixarão está'" capital . às 5 horas

da manhã) I'llmã, �
,

domíngo, para

Curitiba, a cíé�.e�ção do Ava, que

se fará acon'l':p'anhar de torcedores

do grêmio mais vezes campeão do

Estado.
.

Deverão os dois veículos

.... chegar a Capital paranaense antes
-.'

do meio dia �,' após o almoco, des-

cansarão os [ogadores para o en

contro com o' tiíne do Atlético Pa

fimaense, que !se,_efetúará, no está

::10 "Durival ,Q.e Brito e Silva". A

pelej a desperta interesse entre os

afliccionados 'locais� pr'inoipal·-
mente entre a � dá. velha guarda que
ainda recirdam os tempos glorio
DOS do Avaí, "q�e representa a

mru.or potência db' futebol cata

rinense. Deverá o encontro, com

o qual o' Aváí�.,retribuirá a, visita

que domingo 19�. f",�z o rubronegro
-::1a8 araucarias,' com a partida a

Gusando marcador em branco, al-

I' cançar boa renda {'sto' porque na

rodada de dorilingo do Campeona
to Nacional de Clubes não atua o

Coritiba que assim, tem nôvo des

canso no certame.

AMORIM DECEPCIONADO
José Amorim" pi',esidente do

i\vaí, não escondeu à sua decep-
,.

eão logo após o jogo de domingo'
com o Clube jt...il;lético Paranaense.

Esperava ê1e que o arrojo dü em

presa lhe proporcionasse uma ar

recadação que pelo menos desse

para pagar as despesas do Clube

Araucariano e o que se viu foi as

bilheterias, acusando mil, e seis-
>, ,

gem apurou ontem a 'tarde junto
\ ,

ao gabinete do clubé ilheu.

O

FIGUEIRENSE AGltADECE!
ACOLHIDA EM ORLEÁÉS
A diretoria do Figueirense' solí-

t

t :

. citou a imprensa que noticia-se O

seu. agradecimento ao público es-:

portivo da cidade de Orleães on

de a equipe jogou domingo último

e venceu o Conde D'eu, lobal por
4xO. O tratamento dispensado 'a

delegação alvi-negra, foi digna, ..de
registro, segundo os dirigentes, 'da

equipe alvi-negra da ilha.
'

O

DIRETOIÜÀ DO FIGUEIRENSE

ESCpI,HE NOME PARA�, '"

SUCESSÃO :" ; :

A díretoría d6 Figueirense" acá
ba de escolher o nome' para -su- ,

'

ceder ao' de Newton' José Epàga
nicz, na presidência' do ciube. �Tl:a'
ta-se do Major José Mauro Orti'ga,
elemento intimamente Iígadu-." à,
vida da agremiação já que

'. êsre
mesmo cargo foi ocupado por seu:
'p�i em período em que- o c1ube":al-'

•

vínegro muito se recorda, ganhan
.do títulos e registrando-se uma das

.'

melhores admírações.' Para vice
·

presidente o nome está em cogita
ção, porém o dr. Murilo' Capella

.

está bem � cotado.
O

· J
BETO VENDIDO"

4- "PERDER DE. VISTA" .

Consumou-se mesmo a transfe

rência 'do zagueiro Beto, talvez a
.

,

maior revelação do campeonato
. 'estadual 'de Santa Catarina' nêsres
"ültimos ,: tempos. Dotado de urna

.complexão física muito boa, exce

'·'.léhte altura para a .posíção, com

apenas' 21 anos e muito futebol pe
:' -la: frente," eis Beto, o- zagueiro que

" ,

'. 9: Figueirense 'acaba. de negociar
'�cbm .

o América 'de. Joinville. O
I

'

... ,preço do 'atestado -líberasório de
,

'. Beto custou ao. Lmérica ·25 mil
:. :t'.crúzeiro's,' pagáveis em. vários "pa

"pagaios"," portanto. ". a perder de

Vista". �,E' mais um .sérío ,desfal-
� , \-

«[ue para ,o futebol florianopolítano
·

,:q-q;e vem tentando melhorar, sem

,'conseguir é bom que ",se .tríze.

,

,-' .

centos cruzeiros, mostrando, 'uma
vez mais que o público não coope

�'a com os nossos clubes, apesar
dos cartazes do time visitante, al
guns dêles com passagem pelo fu

tebol dos grandes centras do país.
Esse clima de incompreensão dos

aríccíonados não anima os diri

gentes que precisam de boas' ren

das para a' manutenção dos seus

conjuntos de profissionais, me

lhorando-os sempre; de modo a

que, nas pr6ximas temporadas,
possam se sentir fortalecidos para
aspirar o título máximo do: Es-'
tado.

E' pI:eciso que todos compre
endam que, fazer futebol nt.l1l18
terr,g, priv;tlegiaqa tur,istic�Ínente,
com tantas e bonitas praias a con-.
vidar' moços e velho para se: delei
tarem co·m que a natureza pode o

ferecer nos fins de 'semana" custa
sacrifícios sem conta, não bastan
do possuir os clubes bons elen

cos. A colaboração do púbUco que
paga para ver os jogos representa
o principal, pois com o dinheiro
arrecadado odem as agremiações
cumprir os seus objetivos aJdveh-

, .

do disso benefícios que se farão
sentir no mais curto espaço de

tempo possível.
E' verdade que, domicgo, nó

t'Adolfo Konder", muita gente en

trou graciosamente. Eis outro pro
blema com que há muito se defron
tam Avaí. e ;Figueirertse. Muitos
tem paixão pelo esporte das mul

tidões, mas não go�tam de qéposi-

'j ". "'"

." .

, -

..... '
, ,�. '

• , I
- ,

tar nas, bilheterias o seu dínheirí
nho. Valendose das amizades com

.
os Porteiros, dirigentes e jogado
res êles 'passam pelos' amplos
. ,

portões das praças de esporte, . vi-

bram com as peripécias dos liti

gantes em campo e, o que é ele

pasmar, não os primeiros a se

queixar da qualidade dos espetá
culos, nem: sempre condizente com

a realidade barriga-verde,
.

do ru

tebol que lhe passou pelos olhos.

GERCINO
Revelando no amadorismo pelo

São Paulo e que chegou a consti

tui.r-se num dos bons valores do

elenco profissional do Avaf até há

poucos anos atrás, teve, tes ano,

o prêmio aos seus· esforços, sua

"dedicação e' inteligência ao levar o

alviazul a reconquista do galardão
dos juvenis, como prepara.dor téc

nico o conjunto que terminou p
certame sem ponto perdido. Vi

mos o conjunto duas vezes contra

o Figueirense (4xO no Estreito e

1xO na rua Bocaiuva) e' podemos

diZ,er que se constitue nurn dos me

Thores da categoria já formados

entre nós e do qual deverão sair

muitos pàra os times de profissio
nais. GerCino perseguiu o título

desde que o Avaí o havia perdido
depois de mantê-lo por três anos.

Lapindando-o a tlgarra" e. a har

r:noh�a conjuntiva Gercino chegou
ao titulo que não deixa de ter pa
ra o Avaí uma significàção tôda

especi�1. Parabéns.

miniscências e' curiosidades
..... ,"

\
'

.. ,'�

1'<"(\ '�'\;""", 1- I.
"

EME ,BE

o campeonaW-J �st�dual de 1948,
rendeu Cr$ 12�:�60,OO ..

antigos. A

maior arrecadação verificou-se p.a

partida entre Paula Ramos e Amé-

II: I
.

rica, efetuado no estádio Adolfo

Konder, com um montante de

20.450,00, antigos:.,'-,_, "

----, 0':"---,

América da .,#Guanabara e Amé

rica de Joinville, se encontraram

110 dia 16 de julho, de. 1947, na

manchester eata.xinense.· Vitória
do elenco carioca por 8x6.

---"0"'---

No dia 20 do mesmo mês e ano,
o clube rubro.,�do Rio, jogava no

. ,

Adolfo Konder;";diante da equipe do

Avai. Marcou o clube visitante no

va vit6ria ago.� por 1:&0, gol de
Manem). I •

---'o
. \;j I

•

Nesta,mesma, e�Gut,sã.p ·por gra-
mados de Sàrtta Cata.rina. o Amé

rica do Rio, jogo�,:·�inda, ·eontra o

Paula Ramos, .>nesta capital, no

cUa 27, marca!do nova yit��i�,. a- .

gora por 3xl.::' -HiltOli, Wilson e

Lima, mArcara:m para os visitan

tes enquanto Abelardo' marcou o

'- \

ponto paulaíno. . "

o

O clube de Campos Sales, fo!-
mou com Vicente; Domicio e

,

Grita; Hilton, Gilberto e }_maroi
Maxwel, Maneco, Cesar, Lim�, e
Esquerdinha. O Paula. Ramos ·com

Tatu; Chinês e Nalcti; Chocolate
,

Minela e Ivan; Mandico, Carlo�lÍ,
Carioca, Forneroli e Abel'ardo.

Antônio Salum foi o árbitro e a

renda foi de 25 mil cluzeiros (an

tigos).
o

A equipe de basquetebol do Bo

tafogo, super campeã carioca de,
basquetebol adulto maSculino, e

xibiu-se nesta capital diante do U

biratan' vencendo por 29x17, ten:'

do o clube da capital fonmido com
Vadico, �el1o.. Aldo, Fonseca,
Straetz, Naza,rello piueschel. Hat-

, , .

u.a.ck e Kielwagen., Depois O' clu-

be da estrela solitária jogou tam
bém contra out.rs.s eql�ipes ven

cendo tôdas. Eis os demais r6::
sultados: Botafogo 59xT....ira 19;
Botaiogo 52x :Barriga Verde IS; e

Botafogo 3x x Combinado 24. Isso
aconteceu em fereveiro de 1948.'

o

Pelo campeonato regional de

1948, o Bocaiuva goleou ao Avai

por 5x2, com. Careca constituindo

se 'no artilheiro· da tarde com 3

gols, completando Getúlio e Amé

rico. Para o Avaí marcaram Bl'au

lio e SauI. O elenco boquense for

mou com: Luiz; Hondur�s e Di

nane; Passarinho, Mafra e Pach&

co; Getulio, Medinho, Américo,
Ati e Careca. O Avaí com Adolfi

nho; Fatéco e Tavinho; Verzola,
Boas e Ivan; Felipinllo, Nizeta,
P6vias, Braulio e Saul. Manoel da

Paixão Tourinho, foi o árbitro. I
O

A Federação Paranaense de Fu. ...

tebol fêz ent.rega ao craque cata

rmense }.!Iltônio Mota Espezim
(Tom,CÓ) do· valioso prêmio ,Bel
fort Duarte. instituído pelo a.nti

go CNn. para premiar os a.tletas

disciplinados. Tonico, participou de

mais de 80 jogos sem sofrer quaJ
quer punição. O jogidor catari-

, I

riense nesta oportunid.ade atuava

j>elo Coritiba Futebol Clube, on

de tornou-se também bi campeão
em 46 e 4'7.

Notícias
.

.,

divrrsas

• J

PISCINA DO LIRA VAI
FUNCIONAR'

,

. ICm declarações a imprensa, o

atual '-

presidente Hamilton Ferra-
, ri; afirmou' que no próximo mês a

piscina do Lira' Tênis Clube, vol

tará 11 ter condições de movírnen

taro os 'seus associados, pois os

trabalhos' de melhoramentos estão

sendo ultimados:
-�- O --_

"

cLUBE 1)0'XADREZ VAI
" 'INAUduRAIt SEDE

, -

O Clube do Xactrêz que está
íristalàdo provisóriamente no Clu

be Doze . de Agôsto, deverá ínau

'gtirar
. sua sede própria em duas

amplas 'salas conjugadas no Edifí

Cio' Jorge Daux. Os trabalhos de

conclusão da' obra estão previstos
, pata o' próximo mês quando en

·tã'o "0 'Clube do 'Xadrêz estará em
,

'lisua própria casa",
O

ORILDO DIZ QUE VENCE

A TERCEIRA REGATA

O 'treinador Orildo Lisboa do

Clube Náutico Riachuelo, encon

tra-se bastante satisfeito pelo a-

. poio que vem recebendo o atual
diretoria e do entusiasmo dos' seus
atletas, com vistas a próxima re

gata valendo pelo certame da cí

dade de remo.. O treinador' no

momento estã com urna pequena
dúvida ainda no Oito, já que as

demais guarnições estão definidas

para a competição. Porém, eliz

Oríldo que sua equipe tem tudo

para bisar o feito do último dia. 10

O
. CUPIDO VAI DISPUTAR.

TORNEIO NO LIC
A reportagem tornou conheci

mento que é pensamento da dire

toria .do Clube do Cupido, se íns-.
. crever para, as próximas disput.as
esportivas promovidas pelo Lagoa
:a:Lte Clube. O Cupido, como se sa
bé vem sendo presidido,- 'pelo jo
vem João Lucio da Costa Bal'acuhi

,

e :espera com isso, tornar o clube
mais conhecido e consequentemen- .

te ganhar mais torcedores.

De . giro
•

em giro
\

.

Terça feira estiveram reunidos

os Srs. Dr. Márcio Collaço, pre
s,idente do Clube Doze de.Agosto,
Luiz Carlos Brasil, presidente da

Federação Ca.tarinense de Automo-
\

bilismp e Ronaldo Oliveira Dire-'
. ,

tor de Competições da Federação.
Nesta reunião foram acertados os

ponteiros quanto a realização de

um RALLYE etn comemoração ao

centenário do uVETERANO". De.n
tro de poucos dias a rCA entregará
ao Dr. Mário o regulamento do

mesmo, para- então iniciar-se os

levantamentos,"'ps quais serão fei
tos cofn aparelhagem espec.ial -

TWIN Mi!_STER - fornecida pelo
Clube Doze. ,

O

Notícias da Federação de Auto

,mibilismo, dão-nos conta de que
'também já está sendo elaborado o

regulamento do uI! RALLYTU,R".
O'

Não esqueçam que dia 14-11 em

Curitiba será a última apresenta
ção elos FORMULA DOIS no

BRASIL. Lá desenvolver-:-se-á urna
das melhores provas deste Tor

neio, pois os que não se classifi
.

catem aqui nO' Brasil não irão a,

Argentina para as finais do dia 21
de Novembro.

o
Neste Torneio de Formula Dois

,

estarão se apresentando 21 pilo-
tos de renome InlU1dial, são eles:
Emerson Fit:tipaldL com a I.JOttlS

69, W i 1 s o n Fittipaldo, I,uiy;
Per....Jra Bueno, J o s é CUI'
los Pace José Fer'l·eirr. "Gill" e

Ronaldo, ,Rossi, tod�s com Mm'ch
712. Da Argentina,' virão Carlos
Retittman e Ca,rlos R.uesch, com

Brabharn BT 36. I � ItáHa teremos
Arturo Merzario e Cláudio Fral1-

cissi com Tecno 71 e Giovani Sal
vatti com March 712. Da Fra.nça,
Bob Wolléch com Bra.bham BT 36,
Frat;ois Gevert com Tecno 71," e

François Migault e Henri Pescaro-

10 com lVIarch 712.
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FALANDO DE CADEIRA

Gilberto Nahas

1 - Televisão direta, atrapalha o

futebol e faz diminuir a arrecada-'

ção? Claro' que sim, e ti· prova é

que em dias de jogos importantes
em Pórto, Alegre, São Paulo, Gua
nabara e Minas Gerais, não existe

televisão direta e sim vídeo tape"
pois os próprios clubes partícípan-

'

tes de jogos, não consentem. En

tão, o remédio é vender o televi
sionamento direto para os Peque
nos Estados, onde o público can

sado de ver péssimos espetáculos
de Suas equipes, fica em casa e

assiste comodamente jogos de ou,

tros centros maiores. Todo mun

do gosta, e até eu. Mas a verdade,
é que, para àqueles que tem suas

equipes, para os que lutam de

sesperadamente para sobrev-iver,
para pagar ordenados de atletas,
que tem que sr. bois, pois os só-.
cios que pagam talões e torcedo

res exigem, o negócio é altamente

prejudicial. e então a Feríeracâo
e os próprios clubes, tem recur

sos ele pelos trâmites legais, impe
dir que tal aconteça, ou' solicitar

uma compensação financeira. Na.
Guanabara em dia de. Vasco x Fla

mengo, me lembro bem, chegou
determinada TV oferecer aos clu

bes 100 mil a cada, um e não acei

taram, A pl'ópria Federação cuida

'do s interêsses de seus filiados e
�

j amai� um fogo foi televísíonado

direto pura' os habitantes da ci-
-

dade.

AqUi, o problema têm causado
inúmeros casos aos clubes, que se

já não são bons, se j á não con

seguem renda.s, com essas apre
sentações de Televisão direta de

jogos de outros centros. melho:r

fechar as portas. E' preci.so urna

ação firme e decisiva' dos clubes
quando da Assembléia Geral. Eu

não perco um jogo de televisão
direto, um video ta.pe e como eu,

centenas de pessoas.

.

A TV coligadas, pioneira nessas

apresentações, no decorrer de,

1971, apresentava jogos diretos
.

todos', os' domingos.
'

O Palmeiras
de 'lá, chegou a jogar de manhã

contra o Internacional de Lages'
para fugir a concorrência de um

jogo direto que seria à tarde. Q
Figueirense que' jogou com o Amé
rica aqui, teve um prejuizo enor
me, mesmo levando aparelhos ele

TV para o estádio.
. \

1}s facilidades que a Embratel
oferece a TV ele Blumenau, sem-

pre pegando o canal primeiro,
porque extranhamente a Ernbra
tel fica lá e não na Capital, já fi

zeram com que a nossa TV Cultu

ra desistisse de retransmissões di

retas, pela quebra de compromis
sos da emprêsa, defeitos na linha,
e outras coisinhas mais, inclusive

I

por extranho .que pareça, quando
não são' essas desculpas da Em

bratel, costumeiras por sinal, tõr
res estão 'destruídas.
AliÁs; a verdade seja díta, a TV

Cutturu. não apresentou um j�gO
direto no campeonato passado,
não prejudicando assim as rendas

dos, nossos jOgOR, e mesmo, acre

dito, não consBguini canal, pois a

Embrni.el Ó lrl Blu1TIpnau e há
mais faci1id,flCle d,a TV local ' p-m

conseguir os cflnais. Uma coisa é

certa, no decorrer do campeonato,
já deficitário por natureza, A Te

levisão clir�ta com jogos, é fa
tor decisivo p'ura prejllÍ:Zo dos clu
bes e o3cla vez .será pior. Espe
:rern para ver.

REMO

Uma vez mais, o técnico Jobel

Furtado não contará com o con

curso de quatrQ valores de pri
m�ira grandeza do elenco ma:l"Íi
nelino. Eles já comunicaram a

imposslibilidade, �p6r motivo de

fôrça maior, de compa.recer ao gal
pão rubl'onegro para participar dos

preparativos com vistas a tercPl

ra regata pelo IIJ Campeonato Ci

t::ldino de Remo, ,que está marc�

da para ter ,lugar na baia"sul no
dia 14 de novembro.

Serão, assim, qua.tro desfalques
que se farão sentir, na competi
ção mas, mesmo assi�, Jobel a

credita poder 1.'Tar o ,Martinelli a

vitória, pela distribuição das 'ca

tegorias dos páreos, que considera

propicia 'para o tlVerme1hinho".
Tanto Jobel como Osvaldo Silvei- .;

1':1, que com êle divide a direcãó
do elenco rubronegro, acreditam,
no entanto, que o Martnelli, para
iaS duas reg�as fínaj;s do ClBm.f
peonato, marcadas para quatro de
fevereiro e 24 de março, contará
com Oleiniski, Adernar Azuir e

,

Arnaldo. oportunidade erll que
tel tará Hssun:ir a liderança e

conquistar, 'como tricampeão a

Taça Prefeitura de Florianópolis,
instituida há do�s anos pelo então'

prefeHo }�cácio Sa.ntiago .

O

Está tudo pronto, nu raia dos

Espinheiros, em, Joinville, pura a

regata número dois do III Ca.m

peonato de Remo do Interior do

Estado, que desta v€7.: conl'ará com

três concOl'l'entes. fnce fi, rIecisão
do Clube Náutico· Car:hoeira de

participar da. competiGão
.

que o

calendário 71-72 da Federação .A

quática de Santa Catarina o es-

('Á)il1eu cümo patrocinador. Na
primeira regata, como se sabe,

.

com.petiram apenas -Clube Náutico

América, seu patrocinador, em

Blumenau e Socied.ade Esportiva, .

Cruzeiro do S�ll, de Joinvil�e" que
só não levou-a de ve!!cida porque
não pôde' disputar a ptova de dou

ble-skiff, por não tér o c3ll'pinteiro
Ugo Leonardi, que tem estaleiro em

Ava�:::� ;ogo 'domingo em
contr'a-::,;;: tlét·co P a r

Pôrto Alegre, remetido o barco en

cimendado. A diferença foi de um

(comentado, pelo que o América itá
a J o i n v 'i 1 1 e na condição
de lidero A r e g a ta' está!
marcada pa.ra o dia 31 do corren·

te, com .o seguinte programa: 4

com, juvenil; 2 sem, JunlOrs;

sk.iff, aspirantes; 2 com, estrean

tes; 4 sem séniors e double-skiff,
séniors.

O
.Alfredo Limas Filho,' o' Alfrecli

nho, que começou a remar no Clu
be de Ragatas Aldo Luz, onde não,
luz�u muito, transferindo-se a se

guir para o C�ube Náutico Fran
cisco Martinelli e há pouco mais
de urn ano para o Clube Náutico

Riachuelo, tendo cumpnd.o o

estágio' regulamentar de mn ano

no último mês, deveria tes estrea
do oficialmente no azul e branco
na tegata' do dia 5; porém não o

fêz. Escalado para remar no qu:;t
tl'O sem timoneiro, constituinçlo
a guarnição com Elpídio Ardig-ó.·
êl,� Alfredinho, Jorge Nunes e

Paulo Tze1ikis, treinou com afino
co a princípio, mas com seu tem

po quase todo tomado na Policia

Militar, onde faz um curso para
sargento da milícia estadua.l aca·,

bou cedendo seu lugar no barco

(sota-voga) pata Paulinho, en·

trando no lugar dêste (proa) Má-
1;io Gonçalves que colaborava com

Orildo Lisbôa no preparo físic'o do
elenco riachuelino.' Mas Alfredinho
está nos planos ele Orildo para
fazer parte da guarnição ele oito
,que disputará o prindipaÍ p::Ü'eo
da regata do dia 14 de novembro

, ,

tudo dependendo do tempo que'
,poderá dispor pa.ra treinar. Quan
to .a Mário Gon.çalves, está bem co

tado para, remar no oito, assim co

mo J{,rdig'ó, ,Jorge e Paulinho, sen

do Il�e ês1.e úlUtno pOdf�l'á volLar

�o dois sem timoneíro (2.0 páreo
do programa) formando éom E

duardo Azevedo Filho a guarnição
que no -Últ.imo Campeonato Cata

rinens€ de Hemo, marcou dez pon
tos para o Clube da Rita Maria.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"inislério dos Transportes •

��parianHndo Nacional de Eslradas de

R:odagem
EIUlais !�Sg 87 ..71, 88..71 e ,91 ..71

AVISO DE LICITAÇAO
o Dppartamento N. cíonnl níl' Fstradas : de Rodagem

iDl'rSm j-\\l1'f:1T''l,ih elo IVI}nin!:r.l''to f1o� 'I'rarrsportes, com

sef!c Avenicl:1 Presidente Vargas, 522, nu cidade do RIO

de Janeiro, Estado da Guanabara, torna público para cb
nhecíl11ento ele quantos possam se Interessar, que. realiza

rá concorrência para 'implantação, pavímentacão e obras

de arte especiais, nas rodovias:
BR-282/SC - Campos Novos-São Miguel D''Oeste.

BR·293/RS - Pelotas-Livramento.

BR-472/RS _ Itaqui-Sã., Borja.
poder50 apresentar proposta tôda e qualquer firma,

individual ou social que satísfaca as condições estabelo

ridas neste Edital.

Nfio serão tomadas em consideração, propostas apre

sentad1.ls por consórcio ou grupo de firmas.
.

Os interessados poderão obter os. Editais de COlWOl'·"

l'ência e demais informações no seguinte local:
.

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
GrupO'· Executivo de Concorrências

Avenida Presidente Vargas. 534, 4Q andar

Rio de Janeiro - Estado da Guanabara

As propostas serão recebidas' no 'local citado acima,
.

às 10 horas, do dia 16 de novembro de 1971.
.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de ,,1971.

ass.) Eliseu Resende .:_ Diretor Ger.al.

TÚIZO DE DmEITO DA COMAS'CA
DE PALHQÇA

'EDITAL
O Dr. José Roberge, Juiz de Direito da Comar�a

de alhoça, do Estado de Santa Catarina-, na, forma

lei, etc � ..

Faz saber aos que <> presente edital de leilão 'virem

011 dêle conhecimento tiverem, com o prazo de vinte (20)

di!-)s. que o -porteiro dos auditórios dêste Juizo, trará a

público pregão de venda e. arrematação, ]10' dia lO do

mês de now�mbro do corrente ano. às 11 horas.' em

frente ao Edificio do Forum: à rua Jesé Maria da Luz, n.

2,B22, desta cidade, os bens abaixo discriminados,' penhc.
l'ados a Álvaro de SOtlza Alves e sua mUlhei', na açüo
executiva sob o n. 95/69, que lhe move o Banco do Esta·

do de S�nta Catarina S. A., que são os seguil1tes: Uma

gleba de term em Guarda do Cubatão, distrito e Muni·
doio de Palhoça, com a área tO'tal de duzentQS e dezoito

mil ('ento e vinte e sete metros quadrados 218.127 ms2,
dividida em partes diversas a saber: 79.860 ms2, estre

mando aq norte, com herdeiros de Desidério Rodrigues
e, ao Sul com o Rio Cubatão; a leste, com os herdeiro8
de' Augusi"inho Quadros, e, lao Oeste côm João P. '-Cl'Ls-

.

tianü; 3lUJ60 ms2., estremando ao No�te· com a Estrada

MuniciPRl, ao Sul, com o Rio Cubatão; a leste, C01tl 'Crlle.m
de diJ eito, e Oeste com Maria Eugênia Borba; 18.000 m.s2,
�strf'm�ndo ao Norte e ao Sul, oom quem de direHo: a

,stc com Bern::lrdino Pereira e ao Oeste com Hfn,riaúe
S, de M8toS;'1.056 ms2, estremando ao Norte, com o Tra·

vessão Gera] e ao Sul com as vertente..s do Morro dos

Quadros; a Leste c0l'!l os, hedeiros de Bernardino PereirR

e ao Oeste com Jo..� c. de Borba; 45.650 ms2, estremando

30 norte, com Travessão Gerih e ao Sul com () ca�ninho
dos qnadros; 'a Leste com O'S herdeiros de 'Agostinho d. dos
Passos e a Oeste com .José Franciico Pereu'a; 18.315,
extremando ao Norte e Leste com Isabel 'C. de BGrba ao

Oeste com Luiza MatUde da Conceição e JoãO' Honório

Sllv'n; 18,286 rru;2, extremando ao Norte com o' Trav�ssão
_ f'

ao Sul, com Isabel C. Borba; ao ,Leste e Oeste cl José

Fel'rejra de Macedo, terreno êste anteriormente adql:l11'i
do.por ,doação e inventáritJ posteriormente, registrado no

Registro de Imóveis, sob o n. 16.797 _,;,. L-3, em data de
21·10-1961, do registTo n. 18.327, as fls. 172, do livro 3-M.,
avaliado com suas benfeitorias, por Cr$ 25.000,00. E para

conhecimento público se passou' Q presente edital que
sel'á afixado no local do costume e_ publicado na forma

na, lei. DadO' e passado nesta cidade e Çomarca de Pa.:

lhoça, aos 17 dias do mês setembro do ano de mil nove·

c:nto$ e setenta e um (1971). Eu, Danqo Malagoli, Escri
vao em exerçício, o fiz qatilografar _e· .subscrevo. (ass.)
José RQberge, Juiz -de Direito. �ta confO'rm'e edital ori.
ginal que afixei no locq,l 'de costume, ao qual me reporto
e dou fé. Data Süpra. Danilo Malagoli - Escrivão em,
exercício.

AL,UGA-ISE
; I

Aoartamento com (4) quatro quartos, garage. demais

pendências. Vêr e tratar: �ua Duarte Schutel, 38.
r-----------------�----�------------------.

BAR PAULISTA LTOA.
,Especi;llidades em salgadinhos e aperitivos.

também encomendas de salgadinhos. .

Rua CeL Pedro Demoro, 1.593 - Estreito.

Ac.eíta-se

DIa RODRIGO D'ECA NEVES
.;;.

Cirurgião Plástico

,

Curso de· espeeializa�o de doü; anos no Hospital das
�hnicas de S50 Paulo.

� Tl'iltament.o 'Esté�ico .

das Mamas _,. Abdomem ,_

Ugas -' Nanz - ClCatrIzes - Transplante
.

de Cabelos.

Atende nó Hospital Governador Celso Ra,mos às têr.
�as e quintas, após às 15 horas.

PROCOM - Procuradoria e

Conlahilidade Llda.(
Resp. Técnico: Niwaldo N.· 'Hbbener

.

ÇPF - 001 755 109

Registro CRCSC -- 1108

Escrita.!! Contábe� e Fiseais

Declarações de Impôsto de Renda

Órganizacão de Emprês.as

�
Procuradoria AdDlinistrattva

Mereço: Rug Victor Meirelles, n. 30 � Sala "A"
Cnbca Postal. 604 ._ FlorÍanópoli4 _. Santa Catarin'8
----------

> '

LANCHONETE VENDE-S
Bem montada, instalações novas. Ponto central. Vêr

�a
atar a rua Padre Miguelinho, 12 _' ao lado da futu�'a

�nte do Banco do Brasil. Aceita·se cafro como parte da
l'ada.

.

.

NOII Z S. A. C RRET IA
CÂMBIO E rrrU,LOS

ASSEMBLtHA GERAL E}(TRAOROIN,ARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados os senhores

acionistas desta Sociedade, para a assembléia geral extra
, ordinária, a ter lugar a R.ua Fernando Machado, 3 -

sala 1, nesta Capital, às 9 horas do dia 30 de outubro

de 1971, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dt :

r;>, _. Aumento do capital social para Cr$, 72.000,00
(setenta e dois mil cruzeiros);

29 - Alteração dos Estatutos Sooiaísj
39 - Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal',.

I

49 - Fixação dos 'honorárips da Diretoria e do Con- I

selho Fiscal;
59 - Assuntos diversos.

E

FJm'Í; n ópolís, 11 de outubro de 1971 '.

H';: r::,=!' ';� Ma.-itz Junior - Diretor-Presidente.

f'l "!! rf"�" �'ll:' 'I O· IA' C'Oi;' 1, l!''\�!': 'I�g� forJ�"
' M 110m2

A rua 'Vitor Melrelles, 38

Tratar no mesmo local - 19 andar
......""';""'-. ,--_

...._--�.,.__ ......-.,...._.��--...-

CEITJFICADO EXTRAVIAI O
r{,l rx' ::' 'i;ldo o certificado de propriedade de uma

Iamb: : 11 o lr.f'5 -. placa 65 - motor D'. • •..•.••.•.

LB_.150I.P' 'í'� 5'!U. chassis n. LI-24880,' pertencente ao sr.

Pedre "0�xdra dos santos.'

,

VENDE ..SE
-:',:3. c isa do madeira de, lei em construção à rua

,

Afonsc P'c'l1J,: ao- lado do n. 750; no Estreito, em terre 110

15 x 25. Tratar a rua Dr.' Heitor, Blum, 158 _ Estreito,
com Cezárío.

.

.

-

VIAJANTE INSPETOR
COMÉRCIO E REPRESENTA:ÇÕES G. SOCAS S. A.,

precisa de um viajante, paré,! percorrer todo o Estado de

Santa Catarina. Os interessados deverão possuir carteira

de motorista, e conhe�imentos das principais praças d:ls

Regiõe."s; Norte, Sul e Centro do Estado.

Informações a Rua Santos Saraiva, 881 - Estreito
,

rio horário comercial.
----,. __ .

VENDE ..SE MERCEARIA·
Situada à rua Urbano Sales, 51. ótimO' ponto comer

cial eo zona residencial Além do estoque acompanha uma

balanp, FeHzola, um balcão frigorífico, um b.alcão re

fórmica com 5 metros, c:aixa registradora, baleiro com

12 vid,,:,os, máquina pala cortar frios. Vende-se a vist'l' ou
firianciado. Tratar Cris'j')_iin Mira 44.

. ,

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

APARTAMENTOS
No solar Dona Martha,' 29 ou 3q andar, com 3 quartos,

sala, cozinha, banheirO, living, dependência de empr.:�g�l

da, com ou sem garagem. Tratar com Sr. Guimarães p�lo
telefop€ 3795 no horário comercial.

Pretende-se, para locação imediata, casa ou apa-::·ta
ID'ento (OÚl. mobílíário e um mínimo de 4 quartós. Loca-

, --.I

CENTR�\,IS EL'ÉTRICAS DE SANTA
.

..

.

Cl\TARiNA So A� -- CELESC
Nerns:üfa de Se,cretárià para admissão Ílnediata.

Req'tinitos: Idade mínima 21 anos.

Curso Universitário.

Pr�tk"1 em datilografia.
Pr1tic'l em estenografia.
Red')ç�o própria.
As interessadas· poderão se inscrever no Depart(1·

menta Pe;:soal da ·Emprêsa com a' Srta. Rosenir, nos dias

25 26, 27 e 28 do corI"ente, constando da inscrição uma

entrevista.
' '

.
Os te,stes de seleção serão realizados na pl'r:incir�

quinzer a ele novembro em data a ser marcada.
,_..------------------,-..----

ASSOCIAtÃ'O DOS SERVIDORES
CIVIS DO BRA,SIL

Bibliflte,ca do Servidor Público de' Santa Catarina

Professôr Darcy Daniel de Deus

CO'Y'unira a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS

DO BRASIL, Delegach ·Reg. de Santa Catarina, que aproo

veitando o dia 28, consagrado a6' Funcionário Público,
fará Dealiz.!lr a inauguração da biblioteca do Servidor pú·

blico de Santa Catarjna, destinada exclusivamente 30S

seus associàdos e seus dependentes.
.

Comunica (ainda que provisoriamente a mesma estará

funcion:.Jndo a Rua Saldanlla Marinho, n. 1 _ 31? andar
_ Sala 14 no' horário das 9 horas da manhã às 12 horas

e das. 14 &,13 19 horasl Edifício Boabaide.
Esta Biblioteca que se, inaugura é mais um ofereci·

menta que a Associação 408 Servidores' Civis do BrasjJ
.

destina a esta briosa classe, peJa passagem de sua d'81'a

magna.

•

Flt, AL EM RIBEmÃO PBÊTO
A UNIÃO FINANCEffiA S. A. Créditos, Financiamen

tos e Inve!)timentos, subsidiária do Banco de Investimen

tos 'UNfVÉST S. A. está abrindo filial em Ribeirão Prêto
'

passando a ptogressista cidade paulista a contaI' com um;
linha de financiamentos e serviços de primeira ordem,
A eficiênda no atendimento aos seus inúmeros clientes
- nunca superior a 48 h. - elegeram 'a UNIÃO FINAN,

CEIRA S. -A. Crédit(\'3, Financiamentos e Investime11tos

.

a 3a. do E3tado da Gv.anabara. O grupo Univest, liderado
pelo Banco de Investimentos UNIVEST S. A. que é :for
m3.do pelas emprêsas UNIÃO FINANCEIRA S. A. Cré
ditos, Financia�entos e Investimentos,·UNIVEST S. A.
Corretora de Valores, lJNlVEST S. A. Distribuidora Nâ'
cional de Títulos e Valores lY,Iobiliários, UNIVEST S. A.
Adminir;tração e 'BarUcipação e UNIVAT.I S. A. Distribui·
dora de Valores ,e Títulos Mobiliários, compõem com a

REFINA,P..IA e EXPLORAÇÃO DE PETRóLEO UNL\O
.
S. A. 111'1" e'oH maj01�es complexos financeiros e industriais
do pàís.

SALA NO CENTRO
.

Vende-se umá sala no 1()'1? andar do Edifício Dias Vf)o
lhO.. Tratar C'om Divino nesta Redação. Fone 3022.

'�---_""'--------------_• ...,j

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

CARrEl�A PERDIDA
Perdeu-se â Carteirá de M6toristá de Juarez José

Rufino de Souza, prO'ntuário �. 47.562.

Ir
ADMINISTRADORA.. & CORRETO ..

IA DE NEGOCIOS
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

LTDA:'
RUA FEIJIPE SCHMIDT, 51 - GAl ERI<\. J} QUEl.INE

l.OJA 7 - FONF 3689

VENDAS

CASAS
1 �8sa de alvenaria em Sa_C't), ilos Línv es -;' com

.3 quartos _ sala _. copa _' .coztnha � banheiro -

.
área de serviço.

'

1 {\!l,S4'! de madeira n� Prai» rl� Itagll��ú - com

� nW:l'''tnc; - R')l� - copa - cozinha _- b-inheíro �
.

I" .área de servíco.
.

,I �!)ARTA�E'NTOS
Anartamentos nó Edif(lcio Sã« Francis-io Rua

Arno Foeschel - (Koesa) com ? ouartos -'" Iivinz
I- ('(I'7inh? _' banheir» -: área 'de serviço.

Totalmente financiado.' I
(

'"

.A.n�r1�;:l�Tlp.ntos', no Erlir{nio Jt!l('tllRCU
. 'Pni::l r1('

Melo ('01"11 2. ouartos _ Iivinz _ f''),Anha _-, banheiro {

-7' !iro::! (11"_ servko. Totalmente fh·áncianos.' ; I:

Apartamentos' no EdifíCio Cisne Br�n("n - }lllR'

0ener::!1 C!!:js1)f.1r Dutra � Estreito. Apartamentos com

1 e 2 ouar+os -- Iivina -.- cozínha - banheiro -

�rf'::) ,de' �ervl�o 'I'otalmênte 'fina·ndados.
.

.

I '

t\ n')l"h'ltY\f;"nt"'R I'rt'l Car 1'V'....�:1 ,- AVP�'; �", Cpl1h'al .

Centro (""merrjF.l] =: Brlifír:io P 1\ P.A 'N'Â sMi.."O' I
andar n. 705\ _ com 1 quarto'- Iiving - cozinha
- banhp.iro - ha�l, _ área de serviço.

TE�RENÓS .,

',3 10t'es na Trindade
cada um.

medindo 33 x 12 In

"1 lote 81"11- C,n�uRiro� - �lHi C::Jpitão ,Euclides de

Castro _ mediMO 11,50 x
-

30,50 m,

io Ii'"te.c; em �Rrreiros - próximo à eoneasa _ I

Estrada Federal ,Nova.

'P"1\T'1:'P.H'f!lTPj'I\Tí\� n� A 'R()"Q'QRCIl\ITF."'T'T'()� nA
"

.

rf\1\TSTp.TTf'I Ã o nH STTA NOVA, r,A�A. UM"- EOTJTP'F:
A T ,'T' "'l\ffH'l\T'T'-r.;

i

F�P�("IT AT .I7). n A rTTTn A T) A n'E TUDO

PARA VOC�. CONI-IEÇA NOSSOS PREÇOS.

•

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
Foram extraViados os documentos de um Volkswagen

ano 1Q64 .- C'Ôr verme�ho, motor n. n-259882, chassis n.

18949.. q.e propriedade do sr. Antônio Mattos.
--_.

- - "_-_. --" .--- .._----,� -,

INSTITUTO DE·' PREVIDÊllClA. DO

,ESTADO DE SANTA· r.ATAllIHA -

(I,�SC )
·A V I S 'O

O Diretor do Departamento de Administração Geral

do Instituto de Previdênc�a do Estado de Santa Catarina,
de ordem do Senhor Presidente, torna público,. para co

nhecimento dos interessados, que' receberá propostas de

firmas habilitadas preliminarmente, nos têl'mos do Decre

to Lei n. 200' e Decreto N: GE-:t5'-12-69 - 8.755, até às
,

.

9 00 horas do dia 29 de �u�ubro do corrente ano, para

aqUisição de uma ,:máquina d� Contabilidade" com dez so

madoreS 'e equip�ento ohrigatÓrio· de 'p�rfuração de

fita de papel, dest�nado a computação cletrôrdca,·
O Edital encontra-se afixado no hall

-

dl� entrada do

Edifício do Instituto', de J:T'evidênéia do Estado de Santél
.
'.

.

Catarina, onde serão r>restados esclarecímentos neces-

sários.

Florianópolis, 15 de outubro de 1971.

Juarez Fonseca de Medeiros - Diretor - DAG.
,---- _...._,-_. �._-

JUIZO DE DIREITO D,l S�G1JNDA
VARA CíVEL DA� CAPI1'lL

Edital de cUação cO'U 0, �ra2tJ ie trinla
- . ",

(30l di��
O Doutor RlD� SILVA, Jui? dr> Direit('o

.

da 2a. Vara

Cível da ComUl'Ca de Florianópolis, Esta'lo de Santa

,Catarina, na forma da lei.
. FAZ ,SABER aos que o presente "edital virem ou dêle

,conhecimento tiverem que, por parte de ACI'VfAR ASSIS,
foi requerido em AçãO' de Usucapião. uma área de terre�

,
I

no medindo 1.805 m2, sito 'ua localida.de de Pantanal, Ser,

vidão Corintians, s/n., nesta Capital. e com as seguintes

confrontações: iaqo esquerdo com terras de propriedade
de José de Assis; fundos com terras 'de propriedade de

Bento Antônio Vieira possuindo a referida área como sua,

�sto é, atribuindo a si a propriedade nos· têrmos do art.

550 do Código Civil. E,. para que chegue ao conhecimento

de todos, )llandou expedir O' presente edital que, será

afixado no locál de costume e publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade de FlorianópOlis, aos doze

dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e se·

témta e um. Eu, Jair Borba, Escrivão, O' subscrevo.

Rid Silva - Juiz de Direito..

.

Drs. SADI �Llr,ll,'e
UBIBAJARA DIAS FALCÃO

...;...ADVOG.b.DOS-
Cobrança! Judiciais para Emprês38, Causas

Trab,alWstas e Crimill3is
Rua Gel. pedrô Demoro, 1.548 ....... Fohe

E�TREITO - FLORIANóPOLIS

Cive�,

6352

CORCEL· 1971
..Branco Marfim,' �tan(lart, Coupê. Tralli'fere-se Cor·

.

ceI nôvo, recérn adqUirido do Consô,'cio Naeion.al Ford

Wi1lys, com pequena parcela men��� 1. Tra.tf' r pelo fone

31-82:
,...-------'-;-._.--.....---

'"ii" , ííiC
--.----

OPORTUNIDADE
Vende-se ou troca-se por cal"ro uma casa na

.

Praia de Caieira perto da ,ArmaçãO' 0;1 Piedane. estilo

americano, 'recém construida. possuindo pr(li� parti-

f ..1u�J�:��:����:d::::!� :��.� com.�r, Ar.1écin I

.;'!i;jj;,ijníii.W' II! �!é'í�l i�jr�1i
� _�_ , �_",-,-_.�;,..,� .

;, I .

DR, VI PRUDENCIO
ODONTÕI.lOGO -- CRO-SC. 315

Ex·Diretor Presidente - do Hospital de' Caridade e

Maternidade "JONAS RAMOS" de Caçador, e respon
sével pelo -Servíeo de Traumatologia' e Cirurgía Oral. ','

Estagíáro do Instituto Estomatológico e �tro 'de
'.

Estudos de Implantes CBS no Brasil _:_, São . Paulo.

.Curso de Especialização em Implantes Artificiais

Memb�o da, Associação Brasílelra de Irnplantología
E·8 P :& C I A t, I D i. D E S

l?Ró'T'ESE IMPLANTADA E CONVENCIONAL

CIHURGIA E TRAUMHI'OLOGIA OR_u..

ODONTOLOGIA CLINICA,[ I ,

Consultório: GALERIA COMASA -.- 9P Andar - sala. 904

Horário: das 8 às 12 - 14 às 20 horas

J,) I:;:, J

! ' "

.,

.j(

"

,{ND1JS,l'RIA E COMtIJCI.O· D·E
�'J'D"�t'$ SÃO', PEDRO', I�TDÀ", :'

-'' I'

, -!!

vidros díretamente da' fabrica - os melhores

"�I,'OS', tia, Praça.
.

Consulte" rt�ssos' preços - Ma�
1" ; � • •

.
�

,

.�, .'.,. •
' •

�

19�. ".'

. FÚial a -Rúa" Aracy, :Vaz Càll�do. 40. -.

F:s'�p:,itQ ;' � F:lqrianóPOlis.. "

"

.' :' .

,:
'

I
:. , i
i', 1 J i

.,,�õi. -i':-'::_: .-.,:�d:
. f�-J� .!'_:' n

' ':-- �.- • !,I

.

,,,. i"

I ,

I ." '\ � ,

.MóVEI,S CIM�
l\1:UPANÇA�' LOCAIS· E PARA

.

OUTRAS CIDADES

DISPENS'AMOS ENGRADEAM'�NTOS; RUA PADRE
.

1 I .

' • " .

ROMA,
.

53 - FON� ?778 � ANEXO AO D\EPÓsrro .

.'"....--
" -'-. _� n • • .. '.

-','ii :��n_-.�TV -LaR�--�_n '-'1' "

- ..

;.� ,

"

',.
r. !

AssLst�f1e�á TécJiica" a domicIlio �. Rádios -.- -t�. l'
,

levt'70res
-. Eletro-do'm�ticps. Abf.)tt� até à� ,.22 �iár

..

'aS f: .1o trtai.i, completo estÇ)que de' peças e ,acesspnos. , ,

R.. Coronel 'Pedru Demoro, 2.133 Fotl.e a2M", j,
'

XXXJqC
i

,rv..,

COMPRA·SE !
h , � ." • # I ',�

Televisores usados. Paga.&� o melhor prêço,_da;
;
,

". \,

'.: xxxxx I-

Distribuidores' exclusivos das pilh�. Nati�na! <', ','
-.,. ,

:'� ra a Grand� Florianópolis.

�,
'·ÕRA"-:�!ELnAKRETZEB" P}lILI�P(, :�:'

, CRM --- se ·1052 -_' CPF 2$0342l98 ,

'
.

,
' 'r"

ll�STETRI'CI.A, e' GINECO,L'OGIA",· ("
I ...

:'.�'

'i t ve�ção do C!i.l�r Gineéológiéo .J"
I �l' I J....

:,í t:1.>Jogia HQnDoDA],
,,'

.

,,�oJ p()fJ.CVP1Ji
., '<7: J. ,.

&:terilidàdt ..

�)f\rto Progri\llUI��,
•

•
I

•

j. )i?;�d'ior, no Hosplt�ü UCiI5 ClllUCtl! dt Sàoo t"ault;
�

•

' II \,.,

';anta Câsa: da 'Misericórdia dE' São Pàuit
�

. i' ,. J.(")

;!i'fa�ernidade-Escola ,da nniverstrl,,,t:!',�'
"

' �

deràl do Riô de Janetro
'

,

I , 'I
.' "-

, .....u,uilv.. Edif1éiO ApJuô
.> ti ti <los llhéus n, 8 ", 12f? a:tdaJ sala 12ft

Df' 2à. ,à' 6a.. letra:." .

; '" '.
"

. _. '\

, €'nde' Das 16,00'.8: 20,00 hora.,

,', ", ,t.... ..:.i

. .

. .�;
.. .�,.;. .....

'

�
� .. ...,

, 'I:' ,", ''''
,
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'ATENÇÃO FURCIONÁRIO PUBLico"
DE SANTA.CATARINA

Vamos -prestigiar nossa class'e compal'lecendo em ma.s�

sa lU ríÍissa em ação de graça que no dia 28 próximo, dia,
consagrado ao Funcionário Público, a ASSOCIAÇAO DOS
�ERVIDORES CIVIS DO BRASIL, fará realizar 'às 8 horas

.

da manhã no altar mór da Cátedral M�tropoli�na.. ·

Compareçam tO'dos, vamos prestigiar nossa classe,
vamos nos u,Wr em tôrno de nossa

.

entidade (le craSSf>,.
compaDecendo a missa em ação de graça pela passag�m
da 'data magna dos' Funcionários Públicos.

','U'" U

, jf; .... t

.Lteinbre-se FuncionáriO' de que ,a União faz a Fqr���>I' �l"',

e qu� unidos seremos fortes..
,

" ,IV

8,ESID!NCI.:A E LOTES
Vende-se uma res1d.�nc1a, lituada ,t\o JARDIII - '"

tTAGUAÇ'_:i. com .

dnas l!Ialas conjugadas, três q:q�
banho, cozinha, depend�ncla de emprega'., ganga. (

II1sranda. e estacionamentO, éindá sem' liabite-Se,
. LOTES -'Vendem�e, ótllhO! fotes, situadol ',' nô' " ',1

.JARDIM ITAGUAÇ-O com ágUll instalada, ruat eal� .!'�.

�"ftpa�t ,h..-.n.1
.

, ,

.
.

":TI�I"'!Y" �'" .... iii' ..,,,.. "r_''' •. ''''''''1\ êt.• l",� :" ...
"

.... _"--.- -_._-�.__ �� - _ _-..-..._-�

.
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•

...� '�r: '!$""ü1:!ll',��-.�';".����: ,���-'...;-
.

mmE-SE
'.' t

>
, .,y,-,

I'.

: Vende-se uma' ampla casa residencial ou parlt
ltepartição à �lla Araújo Figueiredo, com living, 'salá
de jantar, copa, cozinha, bànheito' social, banh'eitf)

l
r' .n·1eto, 4 quartOs, a\ terraços, 2 halJs' diH>endên-

[ �i8S d� empreg_aqa,' á�ea de serviço e gar�gem. Tratar 1

II
'

m-1 "--I'_ f e- 3'0'67 -' . '.:' ',., .

' , ,..' , I< '
'" ',.'

l!:;��,_�c:L�n L: .
.',;'

t .,;� i,': !< !:' �,:"':.;:r,', 11:
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F lorian6polis, Sexta.�ira, 22., de oUtubro de

A

I OS- Ir II
CODstração em geral

INFOR�
Terá CQn��� amSAt� o

ça,mpepnato Nacional Q!drn a rea

lizaçãó de 3 jogos. Em São Paulo,

jogarão São Paulo x Palmeiras;
no Rio, Botafogo e Internacional e

em Minas Atlético e Portuguesa.

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

A constituição de uma Comissão

.1Od' t!pe.l�alu! 'alUaut!UIlad 'B;)1U;)�L
um representante de Santa Catarí

na e um do Rio Grande do Sul, des

tinada a coordenar os' esforços - .....

dos dois Govêrnos, no 'sentido (te

promover o desenvolvimento ínte

grado de ambas as unidades, foi a

decisão mais importante tomada on

tem, em Chapecó, pelos Governado

res Colombo Salles e Euclides Tri.

ches.

O documento, assinado na Pre

ff·itura Municipal de Chapecó pela
manhã na presença de autoridades

,

gauchas .

e catarinenses tem em

vista atender as reivindieações que

partirem do oeste de Santa Catari

na e noroeste do Rio Grande do Sul,
nos fenômenos comuns que p03'

sam entravar o desenvolvimento d�,

r
, uela região fronteiriça,
A declaração conjunta .dos dois

Governadores tem o. seguinte teor:

"Os Governadores dos Estados ele

Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
reunidos em Chapecó, havendo con

cluído pela conveniência de inte

grar OS objetivos, as estratégias, as

prioridades -e as ações setoriais.

cClllSubstanciadas no Projeto. Catari
nense de Desenvolvimento c no

d"
,

,

.

,

Dona Natália Faria, aos qUaf(\nta
anos é tão ágil e leve quanto uma

florescente menina-môça, embora'

0$ sulcos profundos em sua façe já
denunciem a sua idade . Parq os

alunos das quartas séries "B". e ,"E"
'00 lnstituto Estadual de Educ<.:çãó',
além de, jovial ela chega a ser úma

lrmã-mais·velha, quase mãe. Sem

pre alegre e ligeira, mantém 3S,

mãos sempre ocupadas, com um. ca

cerno, uma pilha de cadernetas e_�
colares e, às vêzes,' um livro, .uma

pnsta ou um suéter esquecido.,. que
guarda. carinhosamente para de\'ol

...-er aos alunos 'no dia seguinte, Há
, 1

23 anos sem tréguas para férias
,

de licença·prêmio, regalia a que JU

faz jus, D. Natália ouve o alaridú

dos alunos, compartilha de suas

alegrias, entristece-se com suas

tristezas. Sempre foi Auxiliar
.

de

Inspetora de Disciplina e a maioria

dos estudantes que passou pelo IEE

e que ,a conhece é unânime em con-

. ('ordar: nenhuma função policlales,
ca ou repressiva calharia bem r. é.

sua imagem simples, despida de frí·

\olas vaidades. "Se fôsse possív"'l L

hondade, ter sexo, emprêgo regu

lar '6 vestir-se com roupas femini,
,

l1as ela fatalmente se chamaria Na·

tália e ocuparia uma modesta fun

ção aqui no Instituto" - garante um

cos formandos da' quarta-série "E",
do Instituto de Educação.
Esta classe ,e a da quarta sérid

Projeto Grande Rio Grande e consi

derando a existência de problemas
de natureza . sócio-econômica, co·

muns às regiões limítrofes entre

os dois Estados; considerando qlJP

êsses problemas são, de longo tem

PP, sentidos e apontados às autori

dades de ambos os Estados; consi

derando ser necessário identificar e

Quantificar tais problemas, para o

fim de eleição e hierarquização das

ações governamentais; considerando
,

\

Que as ações a deflagrar, para sua

eficácia, dependerão de provídên
cias conjuntas ou simultâneas dL)S

dois Govêrnos; Resolvem constituir

�nna Comissão Técnica Permanente, .

integrada por um representante de,

cada Estado, para coordenar os es·

. forços dos dois Govêrnos, no sen i

de de promover o desenvolvimento

integrado de ambas as unidades fp

derativas e em especial de suas
, ,

regiões limites."

Mais adiante define a declaraçãc
conjunta: "Em vista disso decidem:

1 - Determinar que os membros

integrantes da Comissão Técnica

,Permanente, a serem indicados PH

los Govêmos de Santa Catãrina e

. do Rio Grande do Sul, provenham
do�" respectivo& órgãos de Planeja·

• .f
.�.

•

�
r

� t
'

"B" a escolheram para pa�ronesse
cas turmas que se formarão no Cur

so Ginasial. Nunca uma unanimidade

foi tão sólida e uní�sona: "eseolhe·
mos D.' Natália, muito màis que

l1ma simples servente. Ela é 1105.;(1

�miga e conselheira". A idéia 'rle

homenageá-la surgiu de repente,
sem que algum aluno saiba ao cer

to' de quem partiu' a proposta, o

que é, .seguramente, níais uma pro

va da espontaneidade da escôlha.

SERVENTE NÃO SERVE

,

Se os alunos, valorizam de 11ma

maneira superlativa a tocante figu
ra humana da servente, a Direção
do estabelecimento mostrou-se mui

to
,
'pouco sensível às homenagens

que, ,certamente, pensa chegar às

raias "da pieguice: A ordem veio imo

:placável:
-

'HPatrono e paraninfi) só

podem s��os professores ou direto

res da escola".

A surpreendente decisãó 1evou ao

desalento as duas turmas é muhos

dos estudantes, desolados, confes

savam "não entenderem mais nada"
- Pensávamos em retribuir os

inestimáveis favôres d� uma fi�ura
humana Ímpar,· de uma forma con

sentânea com o que aprenclemos

n'esta mesma classe quando os mes·
. tres nos falaram da valorização do

ser humano, por
_

màis humilde que

·êJe fôsse. O próprio Presidente d�·

mento; ,2 - solicitar à Superínten
dência do Desenvolvimento da Re

gião Sul-Sudesul, que através de um

representante.'do órgão venha a in

tegrar a Comissão Técl1ic� Perma

nente; 3 - estatuir que a COrruB�BO

'Iécníca Permanente deva se reunir

periodicamente, obedecendo a agen
da que vier a estabelecer; 4 �
autorizar a Comissão Técnica Per

manente a constituir Grupos Setó

riais, em função das prioridades
que venham a ser. definidas."

O Governador Colombo Salles fa

lou, na ocasião, afirmando que re

tornava ao oeste catarinense para

ver na Ação Catarinense de Desen
\ olvimentn o atendimento dos pe-
idos formulados pelas lideranças

daquela região, na oportunidade ern

ue apenas transcotria o interior
"

catarinense para ouvir as reivíndí
, cações 'e aplicá-las em sua adminis

tração.
Destacou a ímportâncía da cons

trução da ponte sôbre o Rio Goio-.

En, . que atenderá aos planos de ex

pansão de parte do território cata

rinense, como permitirá maior inte

aração entre os que habitam nas

'duas região, facilitando, ainda. o

(iesenvolvimento harmônico gaucho

República, que ocupa. a mais eieva

da magistratura da Nação, dá exero

rIos magníficos de humildade c fal

questão de dizer '�que é gente como

a 'genteH•

LUGAR VAGO

Nenhum dos alunos das duas sé

rjes 1 co�egue esconder. a frustração
de não poder escolher livremente (j

seu patrono. Enquanto em Pernam

buco, a Faculdade de Jornal�smo,.
escolheu para patrono e paraninfo,
um servente e o encan-egado da

cantina, a Direção do Instituto man

t(im·se irredutível. Ainda q�e o

exe:mplo dos universitários não, ,té.
nha

. inspirada os secundaristas, qqe

dêle não tinham conhecimento,
.

a

inconformidade maior dos alunos' llo
IEE está no fato de quem. em ou

. tras escolas do' país a homenag�m
seria aceita e até apla:udida PP.1o.s
professôres.

- Fomos impedidos de escolhei

"' patrono que queríamos - lame!1-

tam os jovens - e agora nosso âni·,

1110 é o de mantê-la como patrono
simbólico, sem escolher qualquer
outro para o lugar. Não que 03 pro

fessôres não mereçam. Todos são

Clignos desta e de outras nomena

p!€ns, mas a éscôlha, ,para ser nu

têntica, deve ser um gesto sempre

L:spontâneo:

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

ft 7)�, �,' .1 • 1.. " 1L �
, "

,�il,� i's. a,jl.�,da lle011 elnfL�araça i e ad� um pouco nervusa
--------------------------"-----�----,------------------,--------------------------

NaUtUa Faria não, esperava uma

homenagem tão espontâilea e ho . .1-

rosa. O seu mundo não chega a

transc(:1nder as paredes da própria'
rumildade e por isso ela se mostra

"embaraçada e até um pouco ner·

vosa". Numa linguagem simples, ela

confessa que "não deseja mais CO

que permanecer recolhida à vida

corriqueira e sem novidades". Sem

saber, talvez guarde dentro de si

sofisticados conhecimentos de pe

dagogia. Seus métodos podem ser

empíricos, mas coloca amor .em tu

do o que faz, embora não tenha. ne,·
nhuma função de. magistério.
- Não tenho pai ou mãe. Soa

solteira e moro com uma irmã. ca

sada. Por isso, desde 'que estou aCíui

me dediquei a êsses rapazes e a e�
sas môças que, para mim são C0!TiO I

verdadeiros filhos. Dei·lhes todo (\

meu carinho, o que não me lmpe-

de de ser, quando necessário, um

pouco enérgica. Gozo do respeit.o e

do carinho de todos êles, inolusiv�

de ex·alunos, jã formados, em cUr

E'o superior e com família consti

tuída, que para minha alegria, 1110

me esquecem.
Referindo-se à homenagem que

os alunos pretendiam destinar-l�('
E']a se mostra reservada, mas quase
&em sentir deixa transparecer pon
ta de uma satisfação muito íntimH.
- Acho que tenho alguma expe·

riência na maneira de tratar Oi) jo
vens. Cursei até a primeira série do

E-ntão . curso complementar e só não

C'oncluÍ os estudos porque minha

mãe, que era cega, precisou de mim.

Ouero muito bem aos alunos mlS

r:ão creio ser merecedora dessa 11 1).

menagem. Afinal concorro muito

úlenos para a educação dêles (lo

(.ue OS seus professóres aos I.juais

(levem ser dirigidos todos os méri

tos.
Deixando escapar um suspiro,

longo e revelador, D. Natália se

confessa "um pouCo cansada".
,_ Mas acho que isso aconte�e

com todo mundo e, por enquarto,
r:ão penso em aposentar-me. En

quanto tiver fôrças e puder tra:ba

lhar, não deixare� de fazê·lo, vendo

a juventude crescer, amadurecer e

formar-se.
.

.

, Quando o repórter, 'também. en
tretido na história. de Natália .Fari:l

, ,

(leu por cumprida a sua tarefa e se

encaminhava para a saída do 1m;·

tituto, ainda teve tempo de ouvir a

\' oz de uma menina, como um tris le .

eco de decepção:
- Môço, tivemos uni curso ma1:3-' _

,'i�hoso aqui no lEE e no final êles \,,

estragaram tudo.

E rnalS nâo dis� ,

.�:-::._� _. ....... _ ...._,

Inscrições
ara o Fisc;
termi am ho'je
o Diretur encerrará às 18 horas

de hoje o prazo, para inscrições, na
Prefeitura Munícípal, ao I Festi

vaI da Ilha de Santa Catarina.
, '

pj classificação das músicas, ins-
critas será feita de 4 a 6 de no

vembro e a fase final no dia 7 de

.mesmo mês. Segundo o regula
mento, condição essencial para a

inscrição de músicas é a prova de

libe 'ação pelo Serviço de Censu
ra da Policia Federal não sendo
aceitas também as que não forem

inéditas.

Editais para
,8R-282. já

. . '

na Imprensa·.
o Ministério dos' Transportes,

através do, Departamento NadO

nal de Estradas de Rodagem �n
dou publicar na Imprensa do País,
inclusive em Florianópolis, os edi-

I
'

, ,tais de concorrência para ,a"! iri'l
plantação, pâVime:qtaçao' e: obr�s
de arte especiais de diversas ,rq�

,
"

dovias, entre as quais a BR-282,.
trecho Campos Novos - São Mi

guel D'Oeste.

.... ,

Por outro lado, o Ministro l\1ário

Andreazza, Q.os Transportes, en

viou
'

mensagem ao Gov�ádor
Colombo 'Salles, confirmando sua
vinda a Santa Catarina no dia 3C'

de novembro para a assinatura

do contrato destinado F constru

ção daquela estrada;

Detrao vê O
movimento ná
F�' .. Schmidt:

"3,:

.o . Departamento, Estadual de

Trânsito procedeu ont�m o' levan
tamento do movimento de v�ícu:'"
los na Rua Felipe SChmidt,· visan·
do um· ·estudo completo do fluxo

.

de tráfego da Capital e a possível
introdução de alterações no trân

sito da cida.de. Um aparelho foi

instalado às 9 horas e até às às 19

horas o aferidor acusava a pas
sagem de 5.327 carros <;lefronte ao

Magazine Hoepcke, registrando
uma média horária de 532,7 velen
los em tráfego naquela via púb!.i
ca.. O maior movimento registrou
se entre 18 e 19 horas, que acu

Sou a passagem de 662 veículos..
.

Do levantamento geral, as autort
"ades do Detran concluíram que
a média de carros trafegando pot
minuto no �cal foi de 8,88 velcu:..

los. O medidor registrou o segi.lin:
te movimento: até por volta das

9 horas -- 580 veículo�; das 9 àS
10 horas - 328; das 10 às 11 ho

ras - 458; das 11 às 12 horas -

486; das 12 àS 13 horas _. 403; df;!.S
13 às 14 horas - 513; das 14 às

.

15 horas - 405; das 15 às 16 h�
ras -' 344; das 16 às 17 horas -:-

512; das 17, às 18 horas - 636 e

das 18 às 19 horas -7 662.

MAIS RIGOR

Enquanto as autoridades do
Detran processam o levantamento
do .trânsito da cidade, 'Ulna provi
dência imeqiata e urgente se faz
necessária no tráfe,go 'da Rua Con

selheiro Mafra, agora com a via

totalmente desimpedida. Os mo

rador·es estão apreensivos com a
alta velocidade durante a madru

gada pelos motoristas, que antes
er.am mais cautelosos pois sem

pre haviam carros estaciona;dos,
Obrigando-os a reduzir a veloci

dade.

, "
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Meni'Hos' ,pobres
.,

,

�.
" .� .,'.

s'uJPr,ê,s�., ,8,. D. Daysi\
;�.

'

.' I)'
'

; \.'
•

• �:.� I. "j I ; 'i'" � I'

D. Days] :Wêrner' SáUes" tinha pro-
�' > , " .. ��' " ".�. �'i' fi

gramado- rllf. sua agenda. unia' breye '. �
eérímôríia filant.t'ópiéa�, na. qual 'se-

.

.

rja acompanhada .por senhoras da

sociedade: a entrega <ié, màtería! e

uniformes aos' meninos da- Sccicde
de de I �oteção ao" M� 1rabai�

. dor, Nã() contava ,porém :com 'uma

surprêsa,
.

e8Paz : de eausar-lbe. emo

Ç�1€S' ,.tpesperada.( 'nâe, p�vi3tas'. mi'
�ua.' agenda: quandO: 10 menlnOs' hu
míldemente véstidôs entoaram (, \i:D

c ídadoso .1'I}>ar�Mns a V�,,;Ç,,'fin-
ôo' o qual um dêle� se destacoudos

(temais' oferecendo-lhe. um "belo" ra--'

malhete de rosas, a Primeira bamà
do. Estàdo' �ã�,. 'pôdé" evitar' o iri'�.

.

". r;-�:J�r das lág�imas,; também" 'nã,o
previstas- rio PrQgram:a. ."

' . ,

. .

í

",
.

S V nte nao 'p de ser patronesse
lunos do Insti to de Educação

,No 'PJ,l1�ci.o
.

da Agronômica, àt$'"
lOh3Om numa cerimônia simplN�_

,
, ,

' ",'-

mas emotiva" dez meninos' da Soc�,

dade - reCeberam . seus tÍniformes 'e'
material de engraxate, aS. cháve's de

suaS 'C'adeiras":'·'e .. -tim� "ca�ira' ':-'de:"" ,.

idehtidade' : de menor, tra""ador;
expedida' pel6 ,Juiz de Me,rÍo�s" '.
D; Dflysi, Jidét�ndo' . um' �po � ,de

�nhóras da' soCiedade,,: se e'�Pelt�a \

na .lltatef� d� �é�h�rat� utn f �o.tlCOI:" a'
..' ,I I

•
. .�' :-,' � .

vjda dêsks pequenog.,::rnal 'avéntur:a'·

1i0$�, H,A,1iD!aÜaa�e "d� : ��r:��dé�L ,

explic.a - é ,btientilr te ,'ásSi_stir, ·a.o
�Ílor, ,propiciand().lh�,

:

'fútu�ameJi
te,

' 'uma profiSsão mais· condigna 'e

rendosa"., "

' ,,::
'

... ,

,-,' EngraXàt�, i 'la;�adof ''\de: . catt�-; , '

,

'. 'I"
,

.' , ,-

e ven�edor.i.�m�ula�te. ,são; ocuna·::
çõé�, ni�s 'naõ; ;�tbiiSSõ�.;,'" ····Por e\l;'·
ciuanto� todos �les, continuarão :e:m
suas ocupações, pois na' ·sua· maio.t;a

·Oes são. artirlio de: :famíIi� ; e·; não
•

. . � , •
,

I"

àeveIllOS ,"retiTá"ios 'daS' ú:rlicas;' ati
\iitl�d�$ ,que, por -ora pOO:efu.' ci'�sé��·

.
. .,' . t· 1; 'j " "', '. ,"

\"olver.,' Futuramente, proporC10tia-·

reí��os,':,aoS gàr.ôtos.· a oportúriidrrdé .

de;',ap�n�e�m;,: dive,���s' . Pt,�fi55ÕéS '

tElis' c.ofuo· peclteiro; carpiriteÜ'o,' niáI'� ,

óiii.Eüro,' ':elet��lcjSta ' :e ;otitr�,
..
·n:lius.

.

.

..
•

' •

,.�'. ,'J .'
.�.

\ . _". J

Vatir ,is:sh" eStrinlos/ 'fitmando;,:ç.oIiv�·
"

'

�i.V'CO�i,\:� :��a��:'�i�';,#�;7���4�$ >���
c;Qnal ,:do.:"B.é.nt�Eg.tar;",do:J;.Mêno,l'; ",. ,;
:_'.,� ,c,':

""

•• <�?;:��,;:;:,::",fS > ,,:,,'. I:":��;:";::j':' �F' ".(�r,
\

'É�êbLÁ :'PÀit�::'T0D;bs:L\,::"�,,J�i:r ,-.:'",

: Fir,'y:; ,\;�;};:.:;':��: �� '.l <�\!�::{ff':'��,;i," '�:: tl!;�;HP;:(;:�:; ."r�}
'�;': i'i,,:��vt€ló�, ;à\, :ft4i}.t��râ, . �p�;��� 'go :,�

• 'k t�ij.��,;:���,i,fti��f�'w��te_:::i/�'�:hl�plt�D'�
,

seraô obHgadós', a fr�uéritàrefu: es·
cola o que atualmente n:ão acante-

,

�e sendo muitos dêles analfabeto!
, -

It�les terão ainda uma refeição diá-

ria assistência médica e 'Odontológi.
ca, ,além da orienta,ção de à�:stet1..
tes sociais. Aos sábados e' domingos
poderão praticar . esportes_

, I '

,A ,Mini-Feira de Pratos T'pico$
é um dos empz:eendimentos . plane· .

jados para a cobertura financeira ao

tlrograina da Sociedade de PrQtt�;�o
flO ,Menor. Trabalhador. Os. primet:;,oó:
r:e�ursos foram obtidos através de

i- _,--,

"

fazem

!) '/.' ..

'
.

;ulp desfile de modas, promovido no
:

.Clu� Doze de Agôsto, D. Daysi :te.

laciona os demais contribuintes:
•

.! ,

.
- Agora contamos também CQm.

'i:l colaboração do BRDE, BESC,
Cot'e$c, Celesc e Caixa Econômk.

,

"

Eitadual, que mensalmente contrí
. buem para a Sociedade. A Funda.

cão Nacional do Bem-Estar dó Me
: ,1;�r já nos prometeu, através de seu
.' P;reside�te, o

. Sr. Mário Altensel,

C:er, a dotação de recursos para a

construção da sede da fnstítutçâo,
,

bem
.
como para a aquisição de todo

·

( . maquinârío necessário a implan
tação dos CUl:SOS profissionalizantes.

.

O 'terreno para a sede [á foi doado

pelo Govêrnn do Estado.

..
MINI :F:Ern.A

,

Referindo-se a Mini-Feira de Pra..

toS Típicos, que terá carãter fllan·

trópico D. Daysi manifestou o seu
. ' ,

entusiasmo "pela colaboração obti
,dá ha cómunidade, que mostrou--sé

sensível ao apêlo feito ,em fa\'or do

m'�nor trabalhador".

','-, Acho que a Feira será um. suo

�esso, pois além dos pratds típi·
cós, teremos inúmeras atrações 'po.
p'Illares: aprêsentação das Escclct.<;

�
.

�amba, Bandas da Policia J\tI:ili

tar, .Escola de Aprendizes Marinhei. ,

r()s e 149 BC; Band·Show e conju:.-.
to· da Escola de Aprendizes Mari.

· r,heiros; tablado para bailes popu
'"",

h�res; desfile de mo.da.'> do CQstUi"d·

to Bàron de PÔl-tO Alegre; e Nei-
" , :

.

�
·

dç Maria - a cantora de' musica

tbpular brasileira que pe apresen

tará tôdas as I}oites".

UM SONHO ACALENr:A.DO

Veroni da Silva, muito franzino

nára' a, idade - 12 anos - m,'ÃS
� . .

.
.

, .

<

liniito ' bem' falante e desinibido,
conta' numa linguagem· caipira ,

que

já '€'$tudou anos atrás., mas "só int'�
t/ ,primeiro ano", pois logo foi o1?l'i. •

f�aóf: a trab�lhai',' g;:ll1hando '3 \;i?la
. .

. .

çonib- ,en;grà�ate. Seu pai sempre

,fó� !lltlito' doente, "'tem duàS' m�n
çtj:as e um negócio na coluna", €: �,
mãe' él servente' numa casa :,ba.r.cá·
l' �

• ;.

ri�,; da" Cidade.
.

,i � BMti'i�berto; mas deixando. trans-
, ,pár�cer felicidade, o pequeno' não

perdiá nenhu"m ,detalhe do Palácio

Residencial 'da Agronômica,· que

a�hou "muito bacana".
.

Veroni, que engraxa sapatos na
.

Praça XV de rovembro e morét cm'

Barl�eiros, terá agora a assistência

(Ia Sociedade de Protecão ao Menor

Trabalhador. ,Impressionado com o

ambiente dos bancos - a mãe tra

balha como servente num dêlés -

pretende voltar a estudar para mnis

tarde ser tampém um "trabalhador

d" banco".

'.

I

i �Ós fa�! f�VD��JJ1R�S�p! �m dever de gtá.l
i ..ldão tQrnàJtl :i>IIWco .�Ii agràdeclmento, à. Dr. Polidoro Francisco San.1

"II ti,ago, �eu :ded,lca�o :mép.�co� à B�Y que a acompanhou com dedicação I
e· amizade à Innã Eklelcl:a, abertc?�da religiosa, aos Funcionários do·

: " " ,;", ,

'

I M�tió. H�têl; ao Detran e 'a tOdos que Os acompanharam e os conforta-

rani, os! nossos sinçeros agradecimentos.
Florianópolis, 21 de outubro de 1971.

, ,

,
- I

I

MISSA "E 7° DIA
,JUDITH DA CUNHA ROSA

. (�beh,)
Feris'Boapaid e Sra�, Alcides Rdsa e SI'la'., Viúva José Rosa, Mál'io

Rosa e Sra., Demerval, R;osa. e Sra'1 Eduardo .Rosa 'e Sra., netos, bisnetos

e tetranet,os da inesquecí,v�l e querida mãe, avó, bisavó e tetravó JUDITH I
DA CU� ROSA, !agradecem as manifestações de pesar recebidas e

Iconvidam os parentes e amigos· para � .missa de 79 dia que farão celebrar
.

dia 25 do corr:ente, (segunda-feira) às 7,30· horas na Igreja de Santo .An-

tônio, Convento dos �anciscanos, a- todOs que comparecerem a êste ato

dé fé, cristã os tl�' agradecimentos

Florianópo�, 21 de outubro de 1971.

r
.

, .. t,
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