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SIHTESE
ASPmANTES

As solenidades de declara

ção de aspirantes a oficial e
I

entrega de espadas do Cur-

So de Aperfeiçoamento de

Oficiais, da Polícia Militar do
Estado de Santa' Catarina es

tão programadas para o pró
ximo dia 29 às 9 horas.
A Turma Felíeiano Nunes

Pires 'tem como patrono o

Governador Colombo Salles e

paraninfo o coronel Fábio de
Moura e Silva Lins Coman
dante Geral da Corporação, I

sendo convídadosj de honra os I
Comandantes do 39 Exército, I
59 Distrito Naval, 5\l Região:
Militar e � Zona Aérea, além
do Inspetor Geral' das Poli
cias Militares.'

li
TRFANAMENTO

, I
\

A Coordenação da -Produ-.: I

I ção e do Abastecimento pro- j j( moverá nos dias 10 e 11 do 1
I i próximo mês no Cetre, em

Itacorobi, um treinamento pa
ra conselheiros fiscais de

cooperativas de eletrificação
rural.

'

Por outro lado, uma equipe
de técnicos daquele orgão
procederá levantamento admi·tnistrativo-contabíl nas coope
rativas uas regioes Oeste e

Extremo-Oeste do �stado

PROFESSélRES

Sessenta' e seis professôres
do mumcípío de Descanso
participaram de �:ecente trei
namento sôbre educação sa

nitária e alimentar visando
difundir práticas de higiene c i

I

alimentação junto às comuni- I

dados. rurais do umnicíp.o. I
I

Mediante os e-isinamentos

recebidos, -os . prcfcssôres d�
Descanso estão capacitando 00

jovens escolares no. contrôle
à vermtnose humana bem co- I

mo orierrtando as famílias ru- �
rais para uma' s.Iímcntação I
-adequada '

1 O Curso foi ministrado por
,

autoridades sanitárias e, edu
cacionais do município, coor-Idenada pelo . escritório local

da Acaresc.
'

,

í,
'

ENCONTRO

A Associação Atlética .dos

Funcionários do E:a!1�o ·do Es,.
t. ,-/

tado de Santa, Catarina, : da

agência' de' Blume�au, Pi·omo·
verá nos dias 13, 14 e 15 de

novembro . naquela cidade, °

IV Encontro de funcionários
do Besc�
A programação está sendo

elaborada com integral apoio
da dire�oria do Sesc, espe
rando-se a presença aproitirna·
da de 600 pessoas procedentes ,

das 41 agênCias tIo órgão. I j
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L. Esportiva
teve 32
ganhadores

!

,

A implantação da Loteria ,-Espor-
'tiva em Pernambuco j� registrou
um vencedor no primeiro, teste,
a quem caberá um prêmio de _. - .

o-s 331.074,02. Os demais aposta
dores que fizeram 1:3 pontos no

teste n9 64 da Loteria Esportiva,
em número de 3�, também recebe
rão -Idêntica importância. Os ven

cedores do teste 64 foram os se

guintes: 6 da Guanabara, 15 de

São Paulo 3 de Minas Gerais, 3 do
,

,

Rio. Grande do Sul, 1 de Brasília,
1 do Estado do, Rio, 1 de Pernarn

buco e 2 do Paraná. Um dos ca

riocas que acertaram, Sr.' Servilio
Manoel de Souza compareceu on

, '

tem pela manhã na sede da Caixa
Econômica Federal, conferiu seu

cartão e saiu satisfeito, pois ga- .

nhara na esportiva pela terceira
vez.

•

Governador
inaugura hoje
em Itajaí
o Governador Colombo Salles se

guirá hoje à tarde a 'ltajaí, onde

inaugurará obras de, sua administra

ção, entregando-as a população da

Cidade. O Prefeito Julio César ré

ceberá 1(> Chefe "do Executivo caia.
rínónse; homenageando-o com um,

jantar oferecido pelo, município' e
pelas ClaSS()B produtoras

Instalada·
,

"

DereU8cia
de plantão

I,

'Ernani Hayer,
.

.
',\

assume- -

, ,
'

, 'a ':;Reiloria
r", ,

.
,

'Perante os V.ce-Iteítorcs, proíes
sôres e estudantes, o professor .'João
bavid Ferreira Lima transmitiu' on
tem às 10 horas, numa solenidade
simples, o cargo de Reitor da 'Ufsc
ao Sub-Reitor de Assistência e

,

,b'rientação ao Estudante, professor
Ernany Bayer, que exercerá a Rei

toría Interinamente. (Últilna pág!'
, '

na),
,
"

r
, '

"
,

•

,Prouràma' de,
, Médici nos· ,:

,EUa em estudo
" .r. 'o Itamarati está -eleuoranoo. o

,

programa de visita. que' '0 P.l·e'si'del1�
5_ te' ,Médici cumprirá" nos, E�t�dos

Unidos, em dezembro ?tõ�mo,'
>

," ,
'atendendo convite do P:tesi(;,�nte

_.�, :, ,: ' ,�ichál:d 'Níxon, A P!'�gra:ú��â�l' �que
" t,

"
' ,'"m�rc� <> em0arque.., do Presl1xente

, ,,', ,�," da RepúbÚe:a" 'p,',ra, a '!10ite d:d�':: dia
•• , '

J
,

.. : ,6, estabelece, �).permanência, � de

'ir'ês dias em Washington," � �doiB '

dias em Nova Iorque.
/

cu. �. GOD.lral.r
INFORMA

A Ordem dos Músicos do Brasil
em Florianópolis comunica aos In-

Recrutam,eut
,de obra sob conlrôle

,

Segundo determinações do M,inistétrio do Trabalho, o recru

tamento de trabalhadores para exercerem suas atividades no ex ..

, terior só poderá ser executado através de Agências de Colocação,
devidamente registrados no Departamento Nacional de Mão-de ...

Obre.. A informação foi prestado a O ESTADO pelo' Delegacia
Regional do Trabalho de Santa Catarina, anunciando que o me-

, didc foi adotada pelo Portaria n? 3327 e as entidades autoriza ..

dos pelo órgão federal deverão obedecer o. dispôsto no - Decreto
62.756, de 24 de Maio de 1968. As agências de colocação inferes
sodas no recrutamento de operários' brasileiros deverão requerer
'prévià e expresso autorização 00 Departamento Nacional de
Mão-de-Obra.
, Enquanto' listo, representantes da Turismo Hclzrncnn, que
teve sua liderança cancelada pela Embratur, ontem no Rio de
Janeiro tentavam conseguir uma .scluçõo para o problema, que
'permitisse o seu regular funcionamento.

:Pràticamente· P r o u to �
projeto para 'o esgôlo

O projeto paro o nôvo serviço de esgôto para Florianópolis I

estará concluído inteiramente esta semana, segundo' informou
ontem' a O ESTADO o engo. José Bessa, chefe do 14°. Distrito do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Dependendo
dos recursos disponíveis pelo órgão, os trabalhos serão executados
dentro em breve, compreendendo a construção de interceptado
res, lançadores e emissários submarinos. O Sr. José Bessa não quis
precisar exatamente a data do início dos trabalhos, esclarecendo
que o Govêrnc do Estado, ctrcvés do Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento - CASAN - também participará do em

pre'endimento, devendo haver' um entendimento definitivo entre

o DNOS e os autoridades estaduais. A barragem do rio Itajaí
Açu tombém figuro no pauto de trabalhos do DNOS"telldo já re

cursos orçcmentórios (Última página).
..

"'IRodovias concluídas
até o final de 1973

, o' Departamento, Nacional de Es

tradas de' Roda <rem informou em
� _�

b ,

relatório encaminhado ao Ministério
dos TranBportes que algumas das

11' grandes transversais que com

põem o sistema rodoviário brasilei-
ro, já estão' con'.,::luídas (: oulras se-, ,

r,ão inauguradás' até .' G, fi:i1al de '

1

1�,73. 'O relatório trata ;prl�cipalmen : :

te das obras re�lizadas .1 partir' de
1964', e especificamente daquelas

que interessam à região Cp.ntro",

Oeste e à Amazônia. Sei!/mdo o re

latório do DNEH a marcha de con,

qúista do oaste começou com a

construção de Brasília. Revela ain
da que a 'grande transversal cata.

,rinense é a BR-282, que vai do li·
toraI a São Miguel do Qf.ste, sendo

qu.e o trecl�o 'destâ cidade até Lages
estará conciuído em 19�'::i. (Ültima
página).

O Governador Colombo Salles,

inaugurou ontem, oficialmente o no

�o sistema do aparêlho I)olicia I en;

;carregado da segurança pública. A

Delegacia de Pla,ntão contará com

pessoal da Pohda Civil e Militár,
congregando no horário noturno os

elementos de l.ôdas a3 DelEgacias
espeCializadas, além da Rádio Pa

trulha/ p,oliciamen,to à cavalo, e

ambulância, (página 3 e Editorial).

,MEVEA
\

Matri:c: Rua Felipe Schmidt, 33 - FOI1E\
S282 - Filial: Rua Cons. Mafra, 4
Fone: 3280 - Filial Estreito: Rua
Ftílvlp AQucçj 997 > fqne \ 13209

-rNO tem 4
emendas de
Dib Cherem

,
I

"Das sete, emendas acolhidas ,pela
ComiBsão Mista encarreg�<1a, de exa�·

minar o Plano, Nacional de Desell-
'

volvimento, quatro foram. aPfesen�, ' ,

tadas 'pelo Depu,tado Dib Cherem. O '

projeto, que' fei eilcanlinhadc ao

COllgr(�SSO pelo Pres�dénte Gal'rasta
zu Médici tem como relâtor' O

"

Deputado ACiolly FilhQ (' será àp.re
dado pelo plenário nesta semana,

juntamente com ,a.' S01;� emendas

dos, parlamentares ,

De outra parte, o D.3putado Dlb
Cherem recebeu éxpedlente do ]\fi·

nistro Mário Andreazza, dos Trans

portes, reportando proJJunciamento'
do parlamentar �aÚlrinenf.�, sÔlJre as

rodovia.!:) de Santa Catarin�ó _�.

-ExpOSiçãO de Caribé - na
, '

a L e-Iogiada por todos

Vinte 'e se1'5 trabalhos talhados
em cedro, medtndo 3 metros de �al·

tura, represenf.ando as figura,::; mitL,
cas da Balúa, àa umbal.rda e call-

'domblé,' dão uma dinu::!}sào convin
cente do extrao1.'dináric talento al'·

tistico de Caryhé. Quem ainda qui
ser ver as ob]'as primas de Caybe \

tem pouco tempo: a mo�tra se en

cerra hoje na' ..t\SSembié.ia 'L'�g.ísla
tiva.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gervisio I_UI mâezínha, não'
Ll mm.. � nEr L - FJI(I qualquer

énoca �lis�("�'kJ, em llll.l��ueJ' civi

lizacão o artista tem o »poio de' um

lugar ali de oU'J o ou, então, a arte
em ��er:11 "nln em decadência, sem

du,\,(rla B nhumu No '1(JI,SSO :asn

11:;1(,) se pode -C11:.H urna ��lfJ'acs1 rutu

ra ele Cl1H11f<i sem que o govêrno
deixe de ver a Cail.h.'ifa c:)Yno um lUXO

ou I coisa seeundaria Tenta-se. I'fe

tivamcnte, dai e provas de que as

coisas n50 são encaradas ,�pssa

forma. A1ua lru:: n le, ta!1tó no go
verno n1lLlrtldlJ�II, como na se�rptz.1'la

de Govê,mr� lla afÍil_'maeões no seno

hli!o ele se (1)Oj;;r a a!·t,� tanto em

BllW1€lHm conto a art0' t'atarine'lse.
No rnomen"O erq qtle a 6ente T1uder
hmhém oFir'ial:11ente e jojetiyamen·
te reconhecer que invesl lI' em cul·

tLlra é investi· na hurrlJnidaJ� dr,

nossa cIvIlIzado_local, eu ache' r:Ut'
3 ['ente tel'ft d,ido o ffiail)l' pas<;o em

clir.cc5o :1 l'Jn:a chvulgaçüq de CUltu

1'::1. a ama cLlIl la,ão cia pl'ólJria
cultura.

DI: TEVÊ, TEATRO POltftíC,
&. MAIS

I' As tele�(�ç'as estão na mola
É a pf'�a lel1r,i filmada remWlc:1
rtt('�ijCOS fa<l"rllln,jos EnHío dá Glór�a

�ll:e11l€&r{,s, Fra:Tll 'lf:<CO CU;) 'o, ne��ma
Duarte, Séir-;io Cardoso I' outro: ('0-

bras mais numa estória só. Os "te

1ephlyt=;". mod t ncrte-amt ricana, ta

peÇ!,8intlo na GHiüJ(), principalmente
ias sextas.

+ Pro baile da,:::; clc'butantes no

Tabéljar.a vem ,{ artistas de "Minha

doce Empre�::1til'}ha". Corno a Ôl'.'ll�

gncão só rE'\'el'1 o IWm') dos í'rrso·

n1?��en.c; e n::ío dns artisias, esta nota

soa apenas como l'€ve regisü'o. .

+ Ah! As a.€RlIl�l'S.c€'��ciasl Td{a

Soa,"e�", a he"�ína dIQ AnSe1JlilO' Ddat toe
nos tempos �llianbos na AilâJ1llda

Hoje, no \rjdeó, sob (i)l�í.Y o pl'otE'�or
ela- l,eaparece. após "O Cafona" Cl1'

"Bandeira DOj:,'� ...
·

,

+ . ':H:air" vem me�mo. Peno da

e�tuda:nlad�l Ji)·�mil é rlinhel1'(1 ��

espetáculos Irmâos é prec Ir.; o �().

ragem. Día�; 6 e 7 próx.mos. .

+ Com a v.nda d� "Rair'. o
�

"Ratinh(} Sabtdn". peç8 :râantll, rI'
cou pro clLI catorz-e. Em duas ses

sões.

+ Vereador da ArE'l)í'l cat�� 11'i
co: com sublegfnda ou não, o parti·
do não aceitara <candidat.Q de bolso·
de-colete. Nome nem vinoc, em Q11:Jj,
quer área. o di} preside nte do paI'
tido: Diete" R(�t ng .

+ Beto fal �ll êsses rijas, ;;úbrp
possíveis tj,(::'fIC1'�nclat Pd tevê cata
Tinense! COr.lpl ('E'ndo: b:í um L."pí
quer que Slmi)lE'smente tartamlltieia
J;J(� n(!)lt>iciár:o <'oI( tal-geral! QUe::�l sa

IDe faz Na hN'a, não ).:s�era cl!r'tw:>�

bel'ltar!

+ A 501 COlw€nção Na,cion31 dt'
Adm i.nisüacao 'd') Pessoal. pron-'()ç§C
marcada pan1 l' a 13 de rWVemoto

3qUl, poderá (,0!:tar com a par:'lCi·
pacã,o dos mÜlls,ros JÚlil. BaI.1t� G

,Jarbas Passarin�w.
+ Ê temp,) de Cnl 'Ova. 'loc�

I

que n50 snhe -[Pt' ex�ste <irte i1f:-";tC
Estado, dê um pulo ao C'arl('.� Go·
mes S(� até àn :;0.
SEt.l.: SEM APOfq OF�C'!AL. Artl'E:
ENTRA EM DeCAOf:NCIA (IH)
Gervásio Luz - O áí: is�a :-',d ari

nense não ",lcanca h BienaL O,.,
órgãos ofkiélliB poderi8ln dar uma

Dário Der,c1l'1'HPS - 'Você falou,
aLn(b há ;pOU"O. em ClJ tura c no

,�"<'lO que os g(jl. ernos, 'anto o ri1U

n,icíplO qLl�mto ' estadual devem dar

D cultura. EU [tcho o se�uinte' êles
elevem dar êsl c apoio a art� em

primeiro 1�1 �ar porq ue senãe não

teremos .('on(Erne' sequoer (lor cl0',en

volver o pr;1[)l'l1 ensin.o l'!élS escolas,

porque B arle .; um melO de impul
sionnf êstc oen::;;}Jo, é o que a gen�t
vê no noSSo ensino em 5antél 2:lta

lina. E uma lác;tima, ilidusive por

que falta. de fJto, um 'ncreffiento

maior a CUlt.l:·(l quer dizer, um8

participarão fO-2 da saLl de aula.

BELL - Olha eu ach", um {J()nto
sensClciO'n2l1 de abordagem, e hnnes

t:nmente gostana de aprr'ieitar para

lancar aqui S(�_ lá, um:l maic'l ou

meJ10r cam')annc1 uma roisa qUi� a

�ente tem falaul� nos bate-papos oue

a §fentc tem lIdo nos COLégios, du
r,mte as fi1l'lilS ratequpsl';.,) poé1.'�as,
que a geniE tAn'l feito. lançaI um

tlpêl0 "'�s der'lu� lrlOS para qtte ,')'iem

uma lC'i que 1brigue unl�� ini"ÜlçãI)
fsiétjca dep'tfo n2s esco� 1<:;. Eu (ichú

que n50 existf' }� uma coisa InalE>

,tm nOl't:mte que se pod(� fazer 1)01'

que o trab Ilho (ILle se Fê aqui (Teu
tl'O da II Colet 'a é uma coÍS'd tre·

m0pd(l é uma fOl'maç:lo dentro da
sct;J.sihilid1ilde d,l (,J'ianl�.a,

I
I

\ 1

I

B falia de aportunidades obriga'
a eliamção'de catarinenses'

Devido ao
-

alto custo das passagens,
é de 'sflllifQ)írcC'J1(!1<cl' q llP os €:t1l'opeu'S tiv�s
sem começado a recrutar mão de obra

n<ão espec:ialrl.sada ele tão lo,nge_ embora
há PO}!CO tempo os jon1ais Iiloiociaram até
a t,ransfcrêl1icia de {í1:elras da [11ldia para

suprir c[aros nos conventos euop.elJls.

Todavia, não é l.enhuma flO'Vlo1r.cle o

fate de que numerpsos catarimciIlSes dei,
x:Jt'lU e Estado, lPo!·GJt.te alhures encontram

@:J')ortul1lidade melh0res - faio ahás por
nós comentado em aJ'(ig(!) iPlllblicaclc pelo
Correio do Povo, O Estado e Boletim <11a
]?[!ESC.

A morte de 3 oíelário& br3�ile:u'o� na

I Alemanha veio focali:::.ar a. atenção (I ... NaM

II <;:.10 para o problem�\ "E'J.n geral pOUCI) co-

III nltecido. de que muito", patrÍCIos pr0L'ur.am
II no exterior melhore<, oportul1iaades Na

I Alemanha e Franca trabalha7',.1 a 1ítulo
I permanente varios

�

�ühães de operários

IIIII recrutados em vários países dG" EUL'�pn �

dos Balçãs. Em vã�) tentou [>Í)rtug8.� im

'pedir esse tipo de emigracã(I, proibição
que contraría clireit0 natnral qtae iodos

11 têm de livre 10corn0cáo e de podeI:" a�pil'a:l'
meUl'ores condições cl'� vÍ(i1.a.

Para oS Estados unidos t 'ansfét iram
II se milhaI':eB OJe bra[;i"elros, �m gerai de

II nível univ�rsl!tádo, bolsistas que ]l)l'cfel"'elín

II fiear por lá, por acaqal"em qll2 aq(�� nãm

I terão as mesmas opo-rt1ilruclades a que se

� h:1hitu3rám. Não eX1stjndo .1'p::;1.rições de

II nacionalidade, sentern-se a vna-tade. Haja
I vis t o o fa to dos mUl1erosos prc>mio� N0be:l

concedidos 'ao1s Estados Unidos, em muitos
J I

casos para cientJstas de oric;em 1"-',iran-

I gell'a, 'radicados na.quele paí;:,. NumR das

II universidades, dois médicos b:r.a.r;Uej,roS

ocupam a fUf\cão de chefia dt' clül�cas.

Quando !competentes, os ltlécl-cos estran·

gt'll'OS. mesmo os provenientes de países

II sub-des'e'lilvolvidos, são) 1�r�lL1iJ':ac!oos te t;rata·

dos em l1lé c1e :igl!l.ak'h<1le CCllm os c0lega:s
11aClon.alS. Essa 1iberdatGlte Gle tralb:qlbiG é
uma das oausas da gr�Jllde.�n dos Esta-

II dos Ul'JlicliQ)s.
O IC.aSO d<(!).s 3 (W1111�):atrio1tas bir2s';eir0s

falE'Cldos na Al.ema1llha eS1tá !S""ncl0 ex;ami
llHdo P(j)i' nOSSas rB.U1Mdcla'Cles COllStl�a:re:s.

Qua ndo meltlos obterão !Q IJilagam-elilto cl(l)

S(:'gUl'o par.a .as i.am.íliLas. se dlôr � cas(!).

Mas é preciso lelnbrar, quando nossas

311te]%ISStados vàe['1111il'l l"ar'a 8.{l}'l'1'Í, 'C'(!)Irreranl

I tis('()s bem maiores do que correm os mo

r!e-rI1o:-\ emigrantes e a vida foi muito mais
I

dura.

Não existem empregos novos em l11J'
mero suficiente para p mocidade qllle pre
cisa começar vida de traDtdrÍillO.

Millllite mais gifav,e 'é o p:roblema para
os filhos cios agricultores. O cruciante

proh�ema elo nilinilfund�o em nosso EstadO'
Ja�h� l}�elrl1'lilte ;pelllS@T ern novas sub-divisões
das proprieda'des. A il'1c!ústria n�o teil.l con

dições de poder absnve-los, l)orqu€ se

g:tmdo declaraç0es do próprio Presidente
da Federação das JI!rtústria$, em nossa

principal região indu.strial. o Vale 40 !ta

jaí, há 20 anos Hão .se impJal1ta nova in·
dústria im}}ortante. O que resh p01S aos

fIlhos desses colon03 se não pIOcurar vid:::

nova, mesmo que seia no ene dor?

Ora, no caso daqueles qlílP forarrl para
a Alemanha. seguncl!1 noticiam os jornais ,
os salarios a que fazem jús, gIram em torno
cle um milhão de crG�/eiros, o qne se:11 dt1�
vida é tentador par._. quem ('')lá face ao

dilema de ter que .1�( itar o sillário míni
mo Jocal, .q,w.ando ch"'51il :ii ita[l lO

(�1ile vallha-nos No:c.sa &.e.lhora, se as

�Inallisürias etlifOpe'as con�eçau:am a :Jlfere
ceI' aos nossos operúrius \es�ecúllisados ().>;

s'a1áTTOS 'Cj'U'e etão 3,otumados a pagr'l' ...
Em artigo ubscqdcnte prptr:>ndemo41 es

tlldar as coisas do._� nOSROS c'ompatrJow
r _solverem deixar ) F�fs.

-8 --r
aúde Ia

tA •

convenJO
A ClCCI'CUlrIl da Saúde

firmou convênio com (:I Mi

nistér.o da Saúde através
,

da n.' isão Nacional do

CánCGL' destinado à roleta

de d�l(I(,s estau sucos sôorc

casos �'c NC(I} lasrru.s Mel-

líg lU" O acói 'lo Í')J as-

sinado pelo Secr etário

Pn)co Paraíso e Dr» Ma

ria g'�l'illa d I Conccicão,
Chefe do Sei 01' ele Epide
m \)lO�l:� e r:io-Esbtistic:l
da });vlsfio N"don,.1 do

Cál err.

Com a c1ut'aç�o es�ipula·
d� Cl,! cinco a:10S, p"cve o

co i1Vêlll o o funcionamento

de um Registro do Cânoer

em Flnrianópol'� e nnic18-

de-; fui lIras em mUll1cípibS
do j lI1 (I1OI do ��stado

São objeüvus do convê

nio cs�abelecid'" ;promoção
de imrt>stigacões epidemio·
lÓ?ic::l�J e esHll í_ ltcas sôhre

Neoplcl'mas MDllgnos. 01'

g:;tniza-:"JG do Hegist:'o de

Cânce' a ma:1wenção do

se:l fundonam' nto; �tpura

çãi) de dados de m0irbida

do, inc:dêncla E proeedên-
, cia; (.studos úe dlSLriblJli

ção n()3 dlVerso� grupos da

iJ'opulação, c�mside"ando

sexo, idade, c(1ir.', profis
são dos pacienU s, lo"aliza-

<'ih a' [�!ôInic.a
do Neo��lasma;

c exfrnsão
.anál�[.e d�l

ocorrência em épocas ou

áreas diversas; investiga
ções .com rella('ãio aIOs fatô

l'.eS co' !acidentes ,corr, pGS

sih!ih,d.ade dêst.cs influirem

d,e aJgJ�m modo sôbre a

p;,iWg.etilia e c'Voluçãll) '(jf,o

p,mc.esso neopibsico; apL1-

r.at;.50 C:e dados sôibrc mOl'

:midade por cânoer; colabo

l'ação !la .comhate ao cân

cer em âmbitO da epide
miologia e também' nas ati

vidades de pCB:-j'lllSa e en

sino.
"

A Dra. Maf�a Beil'lUa

Conooir5o cheg,olil nniem a

Florianópol is pf'Úcedente
de PÕt'to AJegre, tendo si

do recebida pelo Secretá
riJ Plisco Paraíso, com

quem debateu alguns as

peC'tos das M:'Jidade" mê·

dico-ass�ste'Ilcialis no Esta

do, na execuçfto das lnetas

prrcGnizndas pelo ProJeto
Catatdnt'l1se de Desenvo]vi-

f\

ma·1to.

CONFEI\1tNCIA NO

SERVUJOlli":S
Durante conferência que

f);Ofeiriu no Hospital clo�

ServldOl'('S, a Dra, Mm 13

Berilla disse qUfl "mn do�.;

melhores métodos de se

obter dados reais sôbre

Neoplasias é a utWzação
de RegIStros de Câncer,
que hnciona corno uma rê

de de informa�ões, p'lra o

<!lual c0uvergem as comu

nk.ações relativas aos tu·

mf!)reS, com os elementos

necess.arios à cura ou pre-
,

Ve1Jçã0 da moléstia".
A Dl'a Berilh Conceição

viélJa bC,ie a I�;pritib l. on

de manterá felf.,lticO':: con-
;

tato�

(&CATA
PROPAlAID.!

PA' ÉIS
� ,ÇARTA,ZES
st. CATARfN

!t. ÂNG'ELO DIAS. 57 I

�'480 - fi" .. 22-1457
l�tlMEI*U-SC

r nóp li
novembr

,

u uro
concurS6�: ",

.

infa til'e
A peçn musical "Hrur" será (':;ire:,\,1., no

próximo dia 3 :)5 a horas no Teatro Alva

ro de Carvalho desta Capital, numa nrorno
cão do OiroCtód"io CefllJ':-;l dos Estudànte: c1:1

Ufsc, As.::o.cwc50 Turma Mé(112':-1 e IESã9:
A peca fjcará em cartaz até () dlR 5 quan

do então part1rlÍ nara f':11lmf'!17\1l r Cltl'l

"Três mulheres ck::cpcw.r adas com os

homens resolve n afastá-los de suas "lidas.
Passam a dedicar-se lima ii outra f izendo
o possível para cvir;,,r cemenrúrios ,\ res

rl('il0 08 seus casos anteriores. dos quais
HldRS elas só têm mágoa para recordar;
IVh,s 11m nôvo vizinho que acub.i se envol
Vf'ndo com elas faz JS vêzes ele anjo ex

tenminador colocando em ChOCf11e ,os [.')1'0-

a�ósH(}s de reclusãe dns três 'suspirosas de
_"llJt�dltaólS".h� ,[,l {,oln('{ih:� em llnhtls gerais.

A Superintendência
gional da Receita Federal
da 9a. Região Fisca! rece

beu confirrnacão da ,8ecl�
tarra da Receita Federal,
que o Concurso Infari' íl sô
bre é' Operação Era:!" ii 'dQ
Futuro, será _lt(\'l]"z��n\ tam
bém êste ano T Os me srnes

_......_-,
moldes do 1m'; d8' 1970

,

,s(lh, O J1atrúd,n�o clt. Fun

,fl.a,('30 haú A_).�If'a'i<ca. '

A nn1 a dtl Supcr·Í1ten
dência da Re( ';}1 a F,0deral

.'

esclarece aim:la que (' con·

curso ,,;'crsará sôbre í, tenu

tiba. Censura iS anos.

UM VIZINHO ,

,

Os artistas Tereza Amayo, da telenovela
"A Rainha Louca", Vfyriam Pérsia, rIa te

lenovela "Irmãos Coragem". Juju, Tele
Central do Riso e D\"étti'iz Lvra cl1rgam
hojc H FLonanópotis para aprpscntal'em na

proxim.1 qLtlnta-fe;l'a Iq� 21 hoí.'<'!'i I1C TAC

acomédia "Um VI �inho em Nos ,os Vidas".

,fi,.. peca fi \��fá em cnrt az até domingo.
f1cnd.o (1lJle n(i) sábadQ às lB horas nal/€rü
1m;}'::1 s('s.s�o (,SlfH:'CÜt! ;)a1'(1 estt,dnn1 ,� (lO

Pf{'C«1) de Cl'.$ 3/).0

Agricult res do interior
util izam ler iliz8al'e's

\

O Impôsto de RCI1tlfl de
C3da Um Consb'ói oBra-

i ,

Sl l Grande Para 'fodos
1

compr-eendendo composi-
ção IC'281ta, não havendo
COfl'Curso de �[I:r taze,s, Den
iro dG3 próxim,)c; dias !ser:1
dj'llllgodo 'O re�ulamellto do

concurso, que tE'rá romo

pa'!.'tkl,)�I1tes OF aluhú�' das
duas últimas sé!'les db cur

So pl'imá'l'io de to})\) o

pais. I,

Os agricultores de São Miguel cl'Oeste,
Descanso, GuarLljá ao Sul, Sà@ José dos

Cedros, Anchieta e Garaciaba utiliz,11'am

no corrente ano 4200 tonelada$ de 'raJcá
rio e fertilIzantes, CO'ltra 320 aplicad:,s un

1970, havendo portantú um �umento de
1.3.oO°!ÍI.

O aumenl0 do consumo de fertilizan
tes é consequência dos resultados obtidos
enl várias laVOll' as (l.emoost'l'ativas bem
COH10 do Fundo de :r�stímulo à Prudutivl-

,(Iacle crÜ'l"do pelo Govérnó do Estado.

INOEN1ZAÇAO
O Govêrno do J:,._;tado des1 inou

Cr$ 41 mil para pa2,Jmento )S agriculto
res que tiveram SU;lS lavouras destnídas
por geadas tardias nos municí!)lOS de Iptll
mirim, !pira, Piratuca e Anita Gal'íbald!L

Do tobi de Cr$ 41.600 f'1l, Pir1tuba

reC'�be� Cr� 26 m.d. IpÍira Gi'$ 8.200,Om,
Anita Garlhnlc1i Cr$ �).400,OO e lpunürim
Cr$ 1 700,00.

PtO:t o�1tro lado') os fMhe�
tos Dona FO'l:!niga JVic:stre

,

Tatú (' o lmpô"to de Km

d<\ já foram uis'tri'b'tlíclos
em tôd'1 a Regiiio ]!""iseal elo
Pai'ana e Sar.:_.l Catarjna
co+m .1 apoio d:Js Secl't.':ària;s
d/e Ed:�cação 00 amhGs 03

Estardo::. Serão {l :stribuíd08
p't'êmios aos dois mdhores
ü'abalhos na �\:ea a� ca<ila

Delegada <'Ia Receita F-e-

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

Glauco va· falar a eslo antes no Paraná
___________-..:.. ..:.- --------------··-·i

Na manhã de ontem, G Engenheiro
Agrônomo Glauco Olmger recebeu m�n
sagem do presidente do Instituto BlI'asi-

Atendendo a convite do Diretóno Aca
dêmico de Agronomia e Veterinária da

Universidade Federal elo Paraná, para
pl'oterir conferência sôb['e a realidatie
agrepcuál'ia catarinense viajou, oniem, fi,

CUlÜÜJa, o Secl'el árw GfllilllCO OlinllPf, ela

AgriCllltnrn.

leu'o de

Bl1lhões,
P festa (ln.

Economia, Ot:1vio Gouveia de

agradecendo a cooperação
em recente pesqtúsa realizada.

estera�endo-se a

competicão a nívc'l �f'gio
Fli1l e Néldonal.

•

•

'"

•

$o
e

Participe desde já do nosso

plano de RESERVA ANTECIPADA.
Aproveite ·05 me'hores preços

e as condiçôes esp8Ciats
que estamos oferecendo

para as suas compras de Natat

1

an 5TEln IA
JOINVILLE • FLORIANÓPOLIS - MAfRA - BLUMENAU * S. FCO DO SUL.
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quatro· são,
•

I.

Quatro emendas do Deputado Dib Che
rem -apresentadas ao Plano Nacionat de

I)esenvolvimento, enviado ao Concresso
Nncümal pejo Presidente Gaí:TI�tr(W, Mé

dici, foram acolhtdas pela rel-ror da m�-·

téria, Deputado Ac.io'ly Fil ho (' aprovadas
pela CO�lissão IVÚ,�ta t��fJE' i ';1, (�nrarj'("f:acla
de examinar, Q documento.

O projeto vai ser apreciado pelo. ple- '.
nário a partir desta semana, iunta.nente
com ,as ,t'rnendas do" parlamentares. li'o·

. I, '

rnm· apresentad::w 6:3 eP-lenclas, p mells�ge'!l1
presicl�riç,iai e .apenas sete tiv:.:fam êl90(b{.
lhento' ! ilá Cotnissã'o "_:specfaJ, sendc qua

tro do' �peputado catar�nense Jj'b Cllsrem:
'l'ôctas, �1às foram C'oEsiderada.-i.' de .. hnp()r�
tância <p111'a o apeT'feiçuamentn da' pol!tií:á
at�úl.I çle expansão da Pesca '3 (\6 '1'Ltrismo

) «\

no Pms.·

terminar a execução eompleta ainda no

.

seu Govêrno, ele vávios pr�i0�(!S ro.lr.viá

-rios 'que se adlclonar.Io .ii Rêde Rodo,::úrin
Básica Sul, clestal'anno-se, entre êstes p. o·

[etos, a total oavinterttacão da );,;r[!}Hle
. transversal de' Santa Catarina eonst.línida

pelas BH-470 e 282, e se rvínd o
.
às :(,rfl}i·

chcles ele Joinvillc, DI urnenau Rio do [',uL

Curitibanos. Campos Novos, Joacaba .<11-

xim Xanxerê .« São ,Mig,:uel d'Ç)E'SlCl"
.

'MaL) adiante, assmnla o Mi,hi.st.l'o :\rá·
,

.
. "

.

.' ,f

"

• ,', .' '" "
•

ri!') Anclreazza' na re:3posta ,�o. Drpll i,ado
Dih c'he1'em: ,"A' �G�f,tnrrão da' B!�,4:7/
H:Jjaí�Cl.lritibari.os·�Car.:1P(Js Novns SC:'TtS fái
delegacÍa \10 D�pnrbjllfü{O de Eslra�IRs .dp
Rodagein', de.' ,�anta C�!t;l)�ina I)b�el'vando

se q'lie, vários süh-t:cef'hos' se ·l'enefi('i�,rpo
ele ri.q�r'�ds·' pro�ê�ie�tes .

de empréstioio
J�teh�ó� ,Cu,j;}rú·(i: ';;rc�isü'ai:,. j)urém, qae •.

.

'

, '",' .
"

.

�i ..
'.f· � " : .' ':', .

':'
. d� Ittlj,�í: 'até 'l�lUme'Íl::m, )1 BR.470 �sla �O:1�-.' ,': , ••1,. :1'.' ,'_ , ..

truída é asfaltgd;a-. 'De, 13Iumenau �.a Rio ido

Sul' .�: ,>ti��:rapl�n,�'ge'n1�" :e�tá }'::l'otiC'llli m)�e,
," .

..

",'" r, . �.

conrhútla' faitandó.· àpenas i:el·mjl1l.U· O'
'�"

. 'I .', _. ."""......,' ..

lanre' da Serra' Alta " (nde o �ü�smontc- cln
roc'ha� d�rri te� ��1'M:({�do a CGr,cius{ (f ats,

servi<os, ',:já" h.�vénido: 'tpl�bé�n. l�ess(' tq,)�
cho' ': I(ü�ces. 'de�c�Jl1tíntios . p�n'Íl:nen�'Hloo·.
Enb'8 ufo' do :.sul ,'e ;'o,! elitl'<Ync:u,rentl) ·�'I)m

f .:.' .

, •

" �. ....
' '. ;

a .. '. ER-1I6, Jorarr.. co""cluídos npl'oxin':"da-

Ínente.
'.

95% . da ter�>ãpla�agem c nnis' de
30% de' pavimentação asfáltica·, esLl::do

contrata,9:os e_inicia.dos os serviços de c()ns�
truçã0 e pavimenlaç50 no. tr.:cho do '�n·

tronr.:mlel)to .rom a DR-] II) cHé C�m :)OS
Nov()s�� ..

.. Reco.rda-se que oe assm11'os 'foe: :1jiu:
dos· p'el�, iJal'lainc,11tar arenLst8. "ilas t{i1e�l:
das,' Ú h�;iam siUo' focaltfado:;. �lr{ �ncQn��

,.' tro com o· lVIin:is�ro .
Heis Veloso..

'

.

RODOV.IAS FEDERAiS
,/ .

• 0- Mil)iS tro Márir Andre::lZ�a ·en·�.àn1Í: r'

rihou expediente DO D(�p:utado Dib Cite! ein
reportándo-se a pronunciamer.tó_ dó' i€p'l;�:"
,,' .. I'

scnhinte.. catarinense sôbre· o sister1}L 1',6-
doviái'io, federal. em Santa Ca(arina� ,

.

,
. Esci�rece o titulDI' dos Transportes,

. .

que. "o Presidente da Repúblic':l -'...;oh 'a
alta resppnsabilidade de correspondei' nos
anseios de trabalho c de constrHçã,) .de

que se a.::?ha imbuída i Nação, com Dlena

,con.soiêQcia do extraordinário ,pot�n('jal
eéonômiC'o· elo Sul do Pní::; (lf'('ichu de-

, .'

((.ó,iiii__. _iíi_�iiiii. �,iiiii.. iiiii,_iiiii.j"�,iiiii.. .�iiiii_iiiii.. _iiiii.__"._......_�__�'·iiiii
.. _...iiiii_'__iiiii�.�ii_.·íIiii��,.:�,.iiiiiiji ililliii iíiii.iiiii,_......._,iiiii._.
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f' ,�_. � ..l., -:"�
'Y,' :�.� ',�'" ., _ ... t

. �j'�_ �. li.�'� ,.����.��':. l��.
-... • .1

rnlrega' na .pedreiJ'u Ol�' r.c locpl'dã obra', 'pelo' .menor preço
::. !

Er:tderêço: Av,enida Jorge LEl''cerda,. final d'o ,Saço', do�: L.imõe�� ,�Telefone 38�:15.
-:,;'-;.
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8.remer
.

Fábrica dr esquadrias e Madeiras em gera,l'
.

�' Matriz - São 'Pedro de Alcôntara "

�1 "l: - ..

.

.
'

FHiQf":. R. Max SchrommJ' '976 - Estr.eito .- .... fpoHs. '_ se � fone 6583
). '. :"!::>�'��' Madeiramento d� pinh�':e lei� portas: trQ�olhadas; cóloniQi� e

I comti!1s'. Jandas vene%lanas. Tipo Vidro e .. ,acabamentos de Madeiras

·1
.

t�J:;a�d;;a��:; �:��;s tFr��1:;:� ��md;��:S��'vtó��:s �P:�;;� ,

ll"O
�raç'a'. Kremer & Cio. Lt.do .. ,agora revendendo .os fa"10sos' produtos

J. ,�rari,h�.s, telhas, telhiies e manilhas' d,e ,q�olq�er ,bitola.,
.

'J
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ComunfCacão4J
"

1
'I I l, I

I O prGprieJãrio de A vidracei,ra comunica aos seus Ire ..

, I gueses e amigos que mudou a dtlDomiriação de seu e.slabe· :
'lecimenlo para ILHA MOVEIS e espera conlar CO� a sua

I I

·1 ;

P'referência.. .

'f
.

I

I .

I
O proprielário. r ;
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À, VISTA OU FINANCIADO

I CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRICÂDAS uVITORINO'·' I
Tacos- Esquadrias de Madeira - Assoalhos - Tijo .. I

los Furado,s � Laiotas - 'Lilocemicas� e'lc�
I

. J _

Revestimentos -- M�rmolex e.Ma�moiel � t.m,presa
:de Pinlufe.s Lida. . ·Pin.luras 'em Gerat . Vs�"en.conlra lu"!

dO;isto· com· :'prêços 'd�· r�ábrica na C�ilba":C,o�,�rti�f:e ·_�pr,é.:,
,�e.tilçqe� �Ida.: E$çrU6'��� .+' R�"f�,er��d�4'*,'Ç.h_«q;'.: 4,�';:

A Secretaria de Obras
da Prefeitura acaba de en

caminhar ao Gabinete do
Prefeito relação ele obras

atualmente em andnmonto
·

na C.lr,HiI.L· e nrr in(prtLT tln

Ilha.

Em Ratones, ') PÔSIO rné

dico-odontológie.. cm �ln ian

tada construção: em Costa
de Donlro escora com duas

salas de aula, cozinha, ba

níleh'o (' púlio inleJ'no, Na

Capital a fase' final' de alar

garnonlo da L"!Ll Tenente

Silveira; o alargamento da

·

estrada ela Lagoa-Rio Ta

vares; obras de construção
do . muro· de nrrimo d:;t ruá

Osny üi'tiga, na Lagoa ,la

Cdnceiç<:io e iniciação do

calçal1\E'11 to d;} :'ua
.

Ahel

Capell'. em C(){jlleirnq.

Frentes
frias

A •

vem ai
O professor Seixas Neto,

em no';a distribuída ú Im

prensa, informou que np

mês ele novembro ocorrel'á

a penetração de qaatro
ma.ssa3 polares d.r fr.ac� in

tensida(�e, não haixando 1:1
.

temperatura: 1'103 periodos
de 5 à 8, 13 fi 16, 20 ;: 24
e de 30 f1 3 de dezembro,

•

•

O tempo de moil.o gera1.
será bom I) mêb inteiro,

ocorel1do, porém, ,ch�v�.s
esparS(l� nos d L1S 6 à t( de

::,"':14 à�" l'l-'-�"e de,,,2.l·· à 24,.' dfl
• :..� ,'o' f: \ J �.(' , _i;l;.'

'. t�)" ��.......�...�
,

'Inesmo fftes.·· ,,"

Durante o mês poderfio
RPr visLo� fer;r.u',enos as

tronônii.cos como cstrêbs'
cndentes após �IS 22 h01"ns,

sendo que elos c1:n8 lI? à 6

haverá. fenômenos de estrê

las ca0cntes T:1Ulidael�s, de

14 à 16 os meteoros Leô-
_. .

nidas e de 26 :'I 30 os me·

teorito.:; Riélidas, restos dü

Corhotil de Rir.Ia .

... ,f.

Fiscais -da
Fazenda

�e reunem

Com [I finalidade dr ele

bater2m o Sistema Nacio

nal Intr-grado c.e Informa·

ções Eeonôm�ca� . e5tarão
em F1orianópolis, a parl1r
de 3 Je, novembro, os ins·

petores estaeliuüs compo

nente::; (:0 Departamento de

Fisc'aliz )��ão da Fazenda.

O j itular do órgão, Lau
. vir Barcellos (l�verá expôr
assuntos. relativos à execu

ção ii.scalizadora cO.!1;iunta
· estadual e feden'ü.

Ademir

espanca
ii

crlaneas
J

A. Sr'l Maria de Lourdes

Pereirl, elEi 42 :1110'0:;, resi.
del'il � na Rua MOllspnhor

Topp, foi a primeira pes
soa a ((,mparcrs( na Dele

gacia oe PIal,.letO, j}l1tem

im;�alrldrl pelo Govenador
Col.ombo Salles .. Exa�"'.men

te às l.9hl0m ._- logc fll}ÓS
a saíd�l das' autorióades

pr()sel1�es ao ato de insta

la(:50 .. _. D. lVbna de Lour

des apresentou queli,<é) con

tra '1m indiviJuo d� no

nl'e Anemir q lte invadiu

SUf: n:sldência c espancou
seus

" rês filbo�-i me"ores.

Após a agrc;�:�ão, Ademir

tcntol1. .

cnn,tra FI vidu· rl.�

um::! filha ,d:.1 queixosa que
foi em Rocorro da família,

apeS:1l' do agn'.;sor port.nr
um pUllhal. D. �vlaria ficou
ferida na mão � :l.gentes da

Delegóc_;a de Plnntão con·

tinuam .

no en>r'�l.�ço <10 in�
V;;t�cr.t:: ue se avadiu do lo�

"

.' I
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Jíci�
\

e ln :rum· >ta' ,i�"an :O';

�,:'eficlência e. segurança �aior
I, ., � -

',\, "

. Foi. ·instalada ontem, ü� 'lRh30ll? pelo Secretürln Av ..

'

TrompowskL' Esteyês Júnior,' parte (ln Av .. RI1'-jrnc;

de. 'Segurança e .tntormacões; Cel. Peret Antunes, a de Arruda Ramos e parte
'

CUl av. H.io Branco: SF,'ffH?,

Delegacia 'ele' Plantão da' Capital; situ à 'rua Artista 9 :......:. parte .ia Esteves Júnior. parte da av. Rubens cip
.;::. , .

.

Bilt�ncoult, anele' já funcioná la Delegacia de Furtos,. Arruda» Ramos," Felipe ,$ehmtdt; piFte da avo Rio R"nll-

H;çiubo�i; e·' Defraudãções. ,

. " co e.. Duarte Schutel: . SE;rO�1. .16 - P81'te da Dunrto

.,' ,,\.: ,Na· 'O'POl,:tPAi<:lm;le, .forarn· -entregnes as 12 I}pv:as ,SChl!.t·GL rüa' T-Io�1)cl\:8, ,e' .('1.Hl., (J1!1lrante Lamego ürH-
vifLÚttro,s <de' 'i'ádio patrulhá, Iq:uó serüo nLiL1�udns no" 'te "debalxo .da Ponte); SEl�OR,. 11 .- Aaronõmicn --

í)OliQi���1e.nto � .ostensivo da �ic�ade,' .

,
"

'. da Av. 'Mauro Ra.mos e Djalrna Moellmann
.

8.1'(' f\ 1': 1:1

�: :As, dilas novas "medidas .

- Delegacia ele Plantfio 'Edmundo da Luz Pinto; Slp.'óR; 12 - AG-RON'ó1vrrCA
e'o Polidia�nerÍto'� Ostensivo .: visam. um melhor servi-

.

-, Da rim .Edmunclo ela Luz Pinto até a l'm 8ft) Vi

cô p'úbúéô, com. a' concentração 'de recursos . huma-' 'cente rte .Pry:nla: SETOR, 1:�., -.' AGRONi\M'1(;A -- (ln

J�OS \·e l·til�te'riais.· dns Diversas 'Deleg;aclas .de Pplí.d� e ( .' rua '��o Vicente .de Paula até 11 rua Javam Rocha:

dê· vú;i:_i�: unidades �lo. ?�ü(ü.a l\tÚli;tar, ,clcnIT\ elas o ; Sit;TOH ,14. -':-:. PENrrE't·�'(�IAHIA'·-,- da TU:; .Iuvnm "()

J3n,t'a.J1.üio, ElsJ�ciài de Pólícia. 1.0 B,fltl1111,flo �le Pplir,in,. cha i·at.é a _·.av. Universitá,tia,.· na· Giqade Unlver.r.'it:íl'i:t:

lViiÚt-r.1', : Ráçliof �atrülha, � ca,vai�v'!:a e:, C�rúl'o de, In!',t rll-' ,'o �;n�'�6ú, 1 !)'<,,�. da GidaCle
..Uni'vel's'iJEíria �tó o brdno <:l)

G"ão ..P9Hcial' Militar'! 'além 'C1à
�

Cia, de· Trânsi)�o.: Desta ,S:-,:có ,.elos :'.lJimões. incluindo todo o hal!'r(�. No Cnn-

'fQhha," esperam' a.s, àutoí'ldadés,por: tl'm' pani.dei1:o. f).o . t]ri:e�'te 'o:. �ETOR 16_ cc:rnnl'eende }l<; T'11'lC:: H"'rh·dn

cieséerÚ� 'numeÍ'd de furtos; ..roubos. '0·- outra� �infrR.ç;ões " :; de .•
, As.�js, '('i{1,spar D1.�tra., Fül!{i()·'A�lucci até Santos Sn- .

.qi�Ei'.'vem oco'h·�·ndó pa ·cidad·�. t'�CJ\:l(), jú::vlnha�provo- ;)�: r'�';vf1: :smrrop.. 17 -.P9rte da. Sn.ntoc: P�waiva, P;í1.,:(:
camio ll,lQ:nmá' intránquili.dtlde.·-

'.

<.' ,..

" Ad\H�ci': ,Gaspar ,Dutra .até .Ar�wv '�P'7, Çall)l(ln' ,C!P,..-, .......,'l1,

:': 'J)EtiiGÂG!A: DE' PLAN'fÁq, "

'

'.' Úl�� {)íH'P�' '�da 'Al1acy va<:Call�.do, }iberato. Bittencourt,, .. ' ,

/.'" .'

'

...
'

....
,

:.
.

.

.

-
' ,

.. áv' Sr:nbJ.: Catarüía atê :n.hi ��';'''P TR'·P·7.H <!o�() (.....;"'rl· "'-1

.'� 'Â ",Deleg'acia . dé," P,tantão ,fupcioriul'á.,. eli�l'�:Jme:p.te" (: d"': �'l':"',': . :;C·;.j t"r'o' . A·lv"es·· c.!ETO� 19 - 1'11"'5 Cu·stl'{)',.; I,' "'", . ..

.:', .'.'... ...
< •

• • n 01 -\T.(L .e . LI.S \l')..)..• '--'. .. .1;\. • "li.,

"," A·Delegaoüi.;de Plantão' funcionará... dlal'la.rnente ,das '. i, AI";' ···S·'(:';n'Í1t·;',· Te"l'e"a ' }'()C':" GAn"clirio ...;t •.,. 6,1"lv� e rlf'!·te-P,.i·· "
,'... "" .... . rive�. \.<: ... , ç.' . :'�J', ' .'-;: )ct.... �\. (�I(., � ('lo J .,/� ..;

. �bS��àO,i d�' �o,pulaç.ã�, .os, ;ery!G.os .,at�alment� "p�\es�'
-

:; d"i1� ..

i30t:1t_9 _:C�tRri�8:. �Frrnn.�· 0() _ P""}-o rlCI f-m c.n<�_

. t,a�t�s .:�:�l��. :pel��acl:�s de F't,lr�tps, .. ��lL}OS ':..D,efTa� .

I

:. tá :Càt?,:rlr:w/ qb.etfl.to Bitt'fÚ};COurt; Max Schramm e r11fL

ctàçq::�, S,e�-ut:�;?�a ,�pessO�I, CO!���1e� e Me�(�les, :,Rt?�, :� '�? f,.h<eli:p+:l0 L{iz: ',SETOP :'21 � p'a1'te da rua Libel'�l'o
. pressao ;,aos, VICIOS, ,petran, .Dlv�,sao. de pO)lcla. Clen- .: " Bit.teneouirti� Tereza Cristina,'-Felipe Neves Aracy Vaz
tifica' 'E! o.utros·:- ó�'gãos que '. prestam sel'vic;os ·qe "ur� í··· C·.�d·l :"

"n"
• ··A:,.,.,'i-or·· l·Pt.., ...;t", B" ;;.:1".' ;'n�' {1 1"1" fJ·ontrir .... "O T-:f,..,,;_�.'

# \, .' � •
! t,.:

" ",
f
".': (! k R.,('I. ) _ .J,.,�, f

... }. -

'( \.1, 1:'"X..' '. I.. n tA � 1 .,

gê,I'lcia,' 'podehqq. ser' "u1J1izada'� . tambem.,' para' chama- " �.�� 1': S-l'� .'" d'�" '.

F 'l'a' "':S''''E'+'O'R' "?2 __:_ P8rtn ...;te ri1a1 ",-" .••..••• ', , ,·pI"a.. fH�:v.aa ,amll., " ....;J, _; _.e ,'" UCli -.(.

dos ::.ád Corpo. de B,ombeiros :e �mb�u1fméias; 'bustnnç1o, ,.;.. :'; ". :'Dt·;"':.t·��: 's t 'S .1.1.... . J"'- .(�rl.·l'7.. Sj'lV!). 'f-TP. ii'rol'. ." .'. ',". ....., . \...I'Tq�"p,ar, .t .1'a. :;J,n ,os '-- a RJVa, ".,ao r,... o

pàru' t�iJ):to.� 'utilizarem' O t,ele,t'otre 42-:2f!.
';

". Bl{1T�� "tr�,�r�s-sa P,8nHniac:�ú e rua lV'ff-lf1oel de Olivpira
,

.. 130L�CIAMENTO· OSTENSIVO R8m'�s; SEJ'fOR 2::1 - Coloninha e Cflpo�ir8S 8tp fi
,; .. Aliaâo"'.ao serviço da· Delegacia ele· Plantão desde

Av. Ivo Silveira e SF.TOR. 24 _ Df-) . _:\v. 1'TO SilV(\1)''1
ontem. e�tá sendo �xecutado', na ca�pital" um plano' de, .

. .
.

Policiamento, Ostensivo', 'de rua" tanto ·na pa.qe da

Ilha quànto no Continente.
.

.'.

Para uma mais eficiente execuc;ão do: plqno, .

a Se

cretaria dê' Segurança' e Informações; dividiu a oi-
, .

.

dacle em 24' setores policiais, for,mando três quartei-
rões "e

.

que sãó: SET6R 1 - con1preende a área en

tTe as' ruas Felipe Schmidt Conselheiro Mafra. C�üs

Frederico Rola, Tenente Silveira, Praça XV de, No- meros fi fi ]O e será Dn}jdado c111r::mte () r1h, nor 1"11

vembro Padre Roma e' parte da Av. Rio Branco (e11- policial-militar por setor e,. à noite, contará com pa-, ,

tr;e Fe. Roma e Duarte Schutel); SETOR 2 - Entre
.

trulharnento de duplas le com o auxíl10 clp. 11lTla g1. ar-

as .ruas .João Pinto, Tiraeümtes. Antenal" Luz: Vitor' 11.i(:50 d8 R..ád10, p�tr1l1ha. O. 011P. se dnnl, ü.1mbém; com

Me(relles" Fén:mdo Macha�o e: parte da avo Her. os demaü; quarwirões e setore;:,.

oílio. 'Luz; .' SETOR 3 - Av. Hel'cílio Luz e avo Mauro
, '.:J....

'
.•

"

.

.

Ri:.tm6,s·.. até. �a rtlf Crispim Mir.a; . SETOR 4 ---;- Av. Ri0
'.

COT\10: CHA.l\L\U?
.

k
"

, .

Branco, Nereu. Ramos Deodoro,. Tenente
. Silyeira,

cated�'�l, . Fernando Machado .�
.

parte da av.Í1ercílio
Luz;, ,SETOR" 5 - Parte' dn.

.

Nereu Ramos,' Tenente
'Silveira,' Pàdr� Roma. Deodoro ,e parte da avo Hio

Bran.�o· SETOR 6 - Av. MàuI'o Ramos. Crispim, �. 'j "

Mira' e ·D. -Joaquim; SETOR 7 -, Parte da· MaUro Ra-

mos·.av;·ttompowski, Abílio'de Oliveira até.a Rubens. -te � t()I'::oeqllnl�lHPr ehnmado (L 1Hp,t\rn:ln. df've 'Ro'I")

rl0. 'Àn::nctn Ramós (Beil'R. Mar Nor('e), p:1T'te eln Gri.s-: 'Pri.r.nminhada á Deleg"::wi.a ue Planta0, lmlo lelefeili'o,

tlim i\'Üta�. e. :OÓ�]1 Joárjíüm; SE1.'OH 11 - Dom �Toàqujrh,' 4::�2.�.,
"". -

até Itagu3.C'li, incluin00 o Môrro da 'Caixa D'Agua. So

quejros e Bom Abrigo.

Os setores de 1 a 5, formal'ão o 1.0 QU:1rtci!'\ n,
C('T1trln0o. dl1nmte o dia, com patl'l,llhamento de (11.1-,
pIas' em cada sétor e a noite com a cobertura ele

uma ·g-ua.rnieão da. R.�ielio P8trulha.
�

,

2.0 Quarteirão compreenderá os setores de nú-

. 'DuI·a.nte o dia ___.. das 9 'às 18h30m qunlqupr '0-

cqrrênca policial ou' émergênr,ja parle ser r.omlJt1kflcl�'l
.

à R:5dio P�.trulha,- pelo telefone 39-11. ou, conforrne a

na.t:u�eza do fá.to, à Delegacia Especializada' com-

pete:t;lte .

A. noite � das 18h30m até 9 1101'8.S do dia seguin·

.
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Estamos que é só sorrisos - também·

pudera� cUlnprimos a promessa aos
�

iJoàsos . �.�p.ositantes, 'Entral110s crn rítIT10
...

:,

<,
,'. ::tié.;,�Br:4,sil OVélndc. ,�..

..... "\
,; ('.' \' :�.� ,I

�

"�., \
: < .

�
. :., É ,4ssim )que comemoramos nosso terte'iro 'aniversário. \ \

'.J S�<?: tr�s.,ano$<de coritinua atuação: no· merC'ado. oe Capitais ,er!l Santa Catarina.
Crialnos' um :ri'ôvo. sisie�la '�,e p.qupança 'e' Jrabalham<?s ." nu-ma constante para

: dirundir. o sadio' .hábito, de poupar ,pequenas economias· ênl benefício de

.. _.-- u'tna' col-ctividaçle. da qual ..vócê ,üimb,énl "participâ: ""
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çi\r)EF�NErA DE 'POUPANÇA DA APESC'
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Onde seu. dinheiro cresce' e 'aparece.'
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cidade despoliclada é um convite

à ação dos deliquentes que se

acobertam nas trevas da noite para, prati·
cal' um vasto repertório de ilícitos penais,
,((csde a simples arruaça até o furto 'e o

.roubo mediante violência. Florlanópolis até

a bem pouco tempo não passava de uma

pequena cidade, onde todos se conheciam
c a ocorrência de qualquer crime desperta.
va uma verdadeira curiosidade como se o

homem delinquente fôsse um ser de outro

sistema solar, um indesejável intruso nu

ma sociedade ínrensa às manifestações mal

sfts. Foi só a cidade crescer para que o

marginal, aparecesse em número surpreen

dentemente elevado, pegando o aparêlho
policial totalmente desprevenido.

I

I.

I

Sucederam-se os furtos às resídencias, o

vandalismo nas ruas. destruindo bens pú
blícos e privados, principalmente êstes, pre
ferindo os marg-inais concentrar sua' ação
nos aútomóveis estacionados nas vias pú
hlicas.

Com o intuito de melhor proteger a ci

dade, a Secretaria d� Segurança e Intor

mações elaborou um Plano de Policiamen

to Ostensivo destinado a reprimir a ação

•

do� delinquentes, A Secretaria fornecerá os

recursos humanos e materiais para a exe

cução do plano concebido pelo Coronel Pe

ret Antunes, contando com a. 'Polícia Mili

tar, Policia Civil e Detran. Dividido em se

tôres que cobrem todo o perímetro. urba
no da Cidade, o sistema congrega no apa

relho repressor policiais de tôdas as De

legacias. especializadas, peritos criminais,
escrivães, Rádio Patrulha e até ambulân

cias, muitas vêzes necessária ao a tendímen-
'

to de ocorrências policiais, nas quais 11a

ja feridos. Tôda e qualquer ocsrrência po

licial, registrada no horário das 18h30m às

9 horas da manhã do dia seguinte deverá

ser comunicada à Delegacia de Plantão pe ..

lo telefone 42-22.' Reunindo o pessoal e as

condições operacionais das diversas Dele

�'adas o Plantão atende às ocorrências de

tôdas as áreas policiais, evitando assim

conflito de competências ou retardamento

na ação policial,

Aparelhando a Escola de Polícia Civil e

equipando as unidades policiais, a Secre

taria de Segurança e Informações tem con

corrido decisivamente para o combate ao

crime e ao crescente contingente de mar.
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RIVIAL
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VARIADO
. M�rcíIio Medeiros, f1111,0.

ginaís acustumadus ar argír livre e despreo
cudamente,

Em boa hora I
a repressão ao crime pas

sa a figurar 'no rol das preocupações mais

sérias. dás autoridades, dispostas a estir

par agora, uma atividade marginal que co

meçava a prosperar perig-osamente. Cor.

tandu-se O mal pela raiz, poupar-se-á ao

ordeiro povo florianopolitano a ,preocupa.
ção diuturna e .a noite indorrnida, assegu

rando-lhe o direito, inalienável do repous
50 noturno. Para que os delinquentes en

cobertos pelas sombras da noite, não trans

formem a CÍdade num eldorado do crime,
o Coronel Peret Antunes organizou um siso

tema racional e perfeitamente exequível,
capaz de perseguir os marginais onde quer

que êles estejam na sua nefasta ação, agre
dindo a sociedade.

A aquisição de 11 novas viaturas para as

Delegacias e Rádio Patruãha, a execução do

Plano de Policiamento Ostensivo e a con

centração dos serviços policiais na. Deleza
cia de Plantão, constituem uma frente

única contra os criminosos que nem mes

mo a escuridão poderá mais esconder.

No combate ao crime e aos criminosos,

pode-se dizer que a. luz foi feita.

. : ,E então havia as propagandas, que alguns chamavam reclame, tão
mais ingênuas q ue as de hoje. As que em mim mais se assinalaram foram
estas:

Chíctetes, a deliciosa goma de mascar que só 'Adams fabrica.
Duas gõtas, dois minutos, dois olhos claros e brilhantes: Colírio Mou-

ra Brasil.
Deteron é que mata môscas �\ mosquitos, pulgas e baratas.
Eucalol o sabonete do Brasil.
Dura lex sed lex, no cabelo só Gumex.
Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem, com Pí

lulas de Lussen,

Há mais de um quarto de século aroma, sabor, qualidade, fizeram do
i Café Otto uni café bom de verdade,

i i

Abra uma conta no Inca e pague com cheque.
Clube 12 de Agôsto: 3, 30 ou 300 anos.

Mais encanto pra, você, pra você, pra você, com Cashrnere Bouquet.
Regulador Xavier, o remédio de confiança da mulher, Número um, ex

•
cesso; número dois, escassez., .

Quem toma Sadol, forte fica.

Use e gr,ilSe d,o Mate Leão. Já vem queimado,
Quem bebe Grapete, repete.

I Contra tosse. bronquite, rouquidão, tome Melagrião.
I' Glostora dá a você o penteado que você quer.

Fogos Garamuru, os únicos que não dão chabu (ou xabu?).
'Alka-Seltzer existe apenas um e como Alka-Seltzer não pode haver ne

hum.

Lysotorm acaba com a coceira.

Nunca houve uma mulher' igual a Gilda. (Êste eu só vi na "reprise"),
Pílulas de Vida do Dr, Ross: pequeninas, mas resolvem.

A chave do seu Chevrolet pode estar dentro de um, sabonete Lifebuoy.
Rádio-teatro Colgate-Palmolive apresenta mais um capítulo da ernocio-

,

11

Príncipe veste hoje o homem de amanhã.
. Chapéus? Só RamenzonL

Cigarros Florida: os únicos, com fumo tostado.
Coca-cola bem gelada. Isto faz um bem" ..
Na Capital da República, exatamente 20 horas e 25 minutos. Alô alô, Re

:->órter Essa, alô!
O bom senso recomenda pro Senado um hómern de valor; o 'bom sen

so recomenda Celso 'R8lno.s nará Senador,
O velho C010110 está de volta.'
Casas Pernambucanas: sempre írr.Itadas. nunca igualadas.
E agora o Programa Cesar de Alencar tem o orgulho de apresentar a

Rainlm do Rádio: Emilinhaaaaa Booorbaaa!

nante novela "O Direito de Nascer".

Chie-Chie, um produto Vibã.

Veja, ilustre passageiro. que belo tipo faceiro, que você tem ao seu Iadol
Mas no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-o Rum oreosoj
rado.

.

Compre para' seus tilhinhos calçados Garoty,
Aplargatas Roda. Um sapato de lona com sola de corda.
A hora certa, a hora Masson.

Cristal Lanche, agora sob nova administra.
.

Salão Record, os últimos lançamentos da, Masterpiece-Musídisc. "

Não percam! Circo Irmãos Gueírolo, com o palhaço Chic-Cic e sua

chorrínha Violeta!

I !

Santa Catarina comparece ao II En

contro de Governadores para Defesa do

Pa trímónio Histórico, Ll'tístico, Arqueoló

gico e Natural do Brasil, representando-a,
em nome do Governador Colombo Salles,
o Secretário do Govêrno, dr, Vitor Sasse.

:B-; assinala-se como auspiciosa essa reu

nião. que presentemente, na "boa terra",

cogita, de um dos problemas de ordem

'cultural que vêm reclamando .�ma�ores a

umções dos poderes públicas." Os. valores

históricos, foqnan50 legitimo patrimônio
da nacionalidade, não têm infelizmente o

amparo que merecem e que os
,
preserv81n,

não 'somente da 8Ç3.0 do tempo, mas ain

da da inconsciência de tanta gente que os

JYl'Jll'íarata, sem noção das responsabilida-'
des para com a gua1'r1a e memória do

passado, de no'Osa evo.lução cultural, f'�0-

nr')mica, 'política e social.

Mas o que tenho em vista ressaltar, a

propósito do relevante Encontro dos Go-

xrenlJ1c10res é o interesse qUf. o Govêrno

[l' .. Santa Catarina já aplica ao assuD;to,
dentro da esfera de sua competência es

tHduaJ. A êsse respeito, valem as decl'3ra

ções feitas pelo dr. Vitor Sasse, feitas

1 ' ..

antes . de partir para a Bahia, a "O

ESTADO". Considerando oportuna a hora

para a Criação dum órgão da administra,

ção catarínense de defesa do patrimônio

histórico, artístico, .arqueológico e natural

de Santa Catarina, o ilustre titular afirmou

que, logo que retorne de Salvador, se ul-

timarào os preparativos para a

dêsse Serviço' no Estado.

criação

Contote-nos portanto, a certeza de

que o problema não está esquecido. 111as

figura entre os que se alinham, no critério

_ da Ação Catarinense de Desenvolvimento,
P9-rá .

imediata execução.
Aliás, os debates que se suscitarão no

Encontro da B'lhia
.

oferecerã:o subsídIos

ao conhecii11ento do que, em Santa Catarina,
possuimos no riquíssimo acêrvo qu� have

mos de salvaguardar, com· o atividade à

que se proporá o nôvo setor administrativo

catarinense. E para 'essa finàUdade con

taTemos com a ariunciàda visita do Diretor

do Patrimônio Histórico e Artístico Na

cional a Florianópolis, ·onde ultimará a

ad8tação da Casa de Vitor ]\ �eil'elles, .

dis

pondo-a especialmente, pl;lra centro de o·

rientação téénica, num setor nôvo para

I

( !

I
ca- ,

'j
J
j

nós.

Ainda há
.

muito que 'tombar entre as

velhas expressões do gôsto· arquitetônico e

artístico do nosso passado, bem como da

quilo que sobre-ave ao tumultuário avan

ço do progresso urbanístico e recorda gran
des valores espirituais e morais do curso

de nossa evolução social. Evidentemente

as Prefeituras Municipais em todo o Es-
,

'

tado, aderirão aos grandes e respeitáveis
objetivos d- i Govêrrio Colombo Machado

, I
.J

Salles na f1mção' que atribuirá à futura

Diretoria. ('la Defesa do PatrÜínônio His

tórico, Arl:tstico, Arqueológico e Natüral de

Santa C�:arina - e se orientarão desde já
para o tombamento dêsse precioso acêrvo

existente por tôda parte e que fala dum

passado que ,nos orgulha, evitando a indis

criminada destruição de antigos marcos do
•

evolver social, ,artístico e histórico, coisas

sempre vene�fÍvei� pelo que signi""càm dos

pem;amentos, emoções e atos que vieram

plasmando a alma catarinense até os

nossos dias.

Um povo é tant.o mais digno de esplên·
dl�lO futuro quanto mais preza e conserva

as suas melhores tradições.

-----�--_.------------------------==----------------------�.�'-.------

Celso Ramos, .loa,(Juim. Ramos e

Renato RalllOs da Silva; esia;\�a,
iniciaNl1Cnte marcado. pala o últi
mo sábado. Não �e realizou naque· ':

la data, em virtude de o Senador ICelso Ramos estar' lacamado· sur- ,
, ,.

rlreell;�li(lo ,que fôra pela' g'ripe
lave story.

FLEXIBILIDADE

Demonstrando, na prática, que
o Projeto Catarinense de Desen
volvimento não se trata de �m do

cmnento rígido, infenso a a(lá·

ptações sempre que estas se fi-
zerem necessárias 'para a ,adminis

tração, o
.

Governador Colombo
Salles enviou. à Assembléia o pro
jeto de leí nO lQ9/7Í, que tl'ans·
fere a Fundação. Educacional de
Santa CataÍ"jna, Órg'ão ao qual ,ego"

I tá·. 'subordinada a' UDESC, ,da S�

I cretaria do Dese�yolvime�to Eco-
nômico para a Secretaria,

..

'

da Edu-

r I
I

RECESSO

As .senllOras que' partjcipa:rarn I

. �la I lUlni·Feii'a de 1'r�t0-5 ,T�picos
!

,confessam-se � lJlenam,enfcf' 'r�com.
pensadas· r1elo ftd,bal:no, ;q�� ':tive-

" ram.' ,'.,
i

,; ',' : '

I IUma- das ·maio·res colaborador-.Ú; t 'i.
da pronloçio dec'larou a'r :esta co
Juna que,' independenterri(�nte 'do'
suc�s�o financeiro, larg'aménte a1.
cançado, o qUe de mais importante
fêz a ulini·feira foi. a integração da.
c'omunidade na, particip'açao pela ..

ajuda ao menor trabalhador. E
chamou à atenção para o f! 1'0 de
que dezenas de senhoras ',da socie
dade,

.

sem preconceitos ou toli-
ces do gênero, se "deSe111boneca.
ram" e fova'lll para as barracas, .

,
onde ficaram à beira do fo�ão co-

zinhando para o povo qu; com

pareceu à festa.

Guslavo Neves ,I '.

cação:
O projeto está na

.

Comissão de

Justiça do Legislativo, cujo rela·
tor será o Deputado Delfim Pei
xoto FilllO' do MDB.,

.. ,

o inlt)rêssc Cr()�cellte ['lO que toep, i:l. SUo

jeira e étGS gases emitidos· pelos rnotorcs

de> autonióvei.s levou à instRlac.�ão de um

nóvo laboratório 'de pesquisas sôbre polui
(,:8.:0 atn"\osférica. em Coventry, ·Inglaterra. O

,labor8 tório. que custou 3uO.OOO �ihJ'as ester-

1inR9: pertence à British Leyland MotC)1:
Gorporation, e se localiza em uma fábrica

onde �e produzem os carros Jaguai' de R.I

ta velocidade.

Os cientistas c10s novos 18ho1'8tc'll'ios de
.

CO;;Tcntl'�7 intere�SHdos em três agentes qu�
rnicbs de pollJiç5.n: hidrocarbonetos l:1ão

qneirna.c1os, mO::Jóxiclo de carbono e óxidos

ele nHro�ênio, Ficaram .. por conseg'...lÍnte,

h?l;.·,p.mte entus1?smados com os pa(1rões de

lirnncza 1')'�"()post()S pelo Govêrno 'Feder8l
dos ]:t;stpclos Unidos d8 América para os

'CHJ'fOS fabricados em 1975 e 1976.

No C(ue abrange à Divis1'ío J8.g1.,mr àà

:r.l'it:ish Ley18nd, que exporta 85()!Í, de seus

C;:llTOS pnra os Estados Unidos. há fortes

l'8ZÕCS de nÇl,r,urez:) comercial qüe reforç2.m
êste interêssé, Em ][1(" '.or pl'oporrFio. ':lá·

se ° mesmo com :!"elação 80S departam�:1-
tos de exportrGão da M:G, 1'riumph e Aus

tin Morris, todos os quais abastecem os

DICrC8c10S americanos,
Al'XíL10 DO CLIMA.
:N�'. própria Grã ·Bretanha, a 11ecessjdade

1'(;18tiv8 às medidas' ('onjf8 a poluic5.o é

con,ic:leI'Rdn (:orno fat01' de menos ul'gôncifl..
.) I'lj]ll.;·l, ]l·it8niC1'. m:),i� Jrío sig'niJic'�l !.iJll1-

lJErn que os ú.xldo.s ue nitrugênio nãu se

comhinaÍn sOb a açflO do '01 com ü" hidro
carbonetos não queimados para formar a es

pécie de "smog" que aflige '_Los Angeles e

Nova Iorque.
Di?, Lorde Stokes. presidente da BrisUsh

Leyland:' "Reconhecemos que, em seu atuc:ü
esLado de desenvolvirnento, o al.i.tom. fel é,
ele fa.to, ofensivo ao ambiente", 11'1aS ({ue'
OSiJora, outrossim, que o govêrrlO britâni
co evite "entrar na história relativa ao con

trôle das emissões poluidoras que .teve sur.

g,mcnto em outros países",
Um. método que está sendo estudado em

Coventry é a ligação de reatores térmicos
às Hc:mges de descarga' dos motores de au

tomóveis, Invólucros' desta· natureza foram

ajustados a um motor do Jaguar XJ6 com

í1 fimtlidac1e de manter os gases de descar

g? em cêrca de 300 graus centígrados. Ao

bombear-se o ar, os hidrocarbonetos e o

rnonóxido ele carbono que p3ssariam, O1'd]:
B8.l'Ü:l.Il1e:ntc através da flange de descarga,
s�o eliminados pela combustão. Acredita, a

British Leyland· que limpeza suficiente de

ftr pode ser obtida desta forma para fazer
frente aos l'eguhnner..tos federais america
nos relativos a J.972, \

TI�ANSFORlYfADOnES C,VfALíTiCOS
E ,,:tFi sendo feita também uma série de,

experimentos relativos à ligaçàQ de "tl'sns-
. formadoJ\3s c'3talíticos" às descargas do
motor. J\ cobaia neste caso é um Au,tin
A rnéric8 . Nos aspectos exteriores o cai'ro
nrl-l) {Jjvel'ge elos a,utol1'lóveis comuns éX
parLados, embora possua, adaptados ao

8s:-:oalho, dois llispo::;üivu,' 'cmolJ.muLo'" a

duas caixas silenciadoras: os transforma-
. dores catalíticas. O primeiro dêles def'ti
na-se à redução de· óxido nitrico; o segun·
cto, que dispõe de uma entrada para o ar,
faz a oxidacão dos hidrocarbonetos não

. ,

quein18clos e do monóxido de carbono.
__.,

O principal problema relativo a êste sis ...

tema n�o consiste em fazê·lo .operar um�

só vez, mas em mantê-lo f'UJ1cionando por
um período equivalente a váxios anos de

a.tividade. completado com os choques diá
rios de calor para os catalistas tôdas· as

I

vêzes em que o motor é· acionado,
No aparelhamento de teste do Austin há

um processo engenhoso de evitar· a dani

ficação dos catalistas decorrentes do su

per aquecimento e que' consiste de uma

pé�ssag'ern auxiliar de descarga. Mas foram

complicações desta naturez.a que levaram
o Dr, J. G. 'Weaving, diretor, de pesquisas
da Leyland. 'h dizer �1 respeito dos regula
mentos Muskie. na . Ln1érica: "É honesta:
mente irnpossível cumprí·los: Pode-se Cllm

pl'Í-los de vez em quando, mas êles o que-
rem numa vida útil de. mais de 80,000 qui.
lômetros".
Um dos bancos de ensaios de Coventry

('0nl ém um. mOI·or G1'6 Tr:iumph cuj a des

carga está sendo empregada para sujeitar
os catalistas a um aquecimento elevado .

Ainda com a finalidade de testar a dura.
bilidade dê diminutas amostras de mate-

,rüüs os cientistas constl'uiram uma fornaM
lha especial.

O Sr.' Nilson Render, pergunta
do ontem por esta coluna como

'ja a pol'í.tk.a, respondeu desllreo
cllpadamente :

- Nâo quiscram que eu fiéasse
,

na ativa,. portanto não insisto. Co
loquei-me em r�cesso e agora fi�
co esperando para VtJ." o que é que
dá.

EM SURDINA . ,

Em Assembléia Geral Extraor
dinária realizada ontem, em Join
viJ1e� a Fundição Tupy teve apro..
v:ado

.

o ,aumento do seu ·�apit-':l
de 0'$ 37.700.000,00 para 0-$ .... _

.

45.240.000,00 através de subscrição
em dilll1eiro.
Com o nôvo aumento a emprê.

sa complc:rr.telltará os recursos de I '

que necessita para a execução do I
seu programa de duplicaçã.o da
produção industrial, cujas obras
est.arão concluídas em m�ço do
l)f'óximo ano.

A haucada do' Mns na �l\ssell1-
bléia passou o dia de ontem co

chichando.' Vál'ios 11a.rlanlentares
oposicionistas relútiam-se em g-l'u-
pinhos nos (�Ol'redores do J..IegisJa.

I' tivo, cm indisfarçável at.itude comi-

p,i1'"ltól'ia,. .

,

,Acontece que a bancada está se

preparando pi-lra desfechar uma,

série de pronunciamentos contra o

Presidente da Casa, Sr. Nelson }>e
drini" em defesa -do seu colega,
Deputado \V,aJdir Buzzato, que
acaba de sofrer sérias acusações
do Chefe dac{uêJe Poder em l'ecen.
te pronunciamento.

CORRESPONn�NCIA

J,AN'fAn.
Agradeço 1 ao professor Rf'ua-;,

,to Barbosa a gentileza do. telegra- ,

ma que ,me enviou pelo retôrno idesta coluna à circulação,. , I]f; ;a, bO�dade e a tolerância do ivelho mestte para com o ,modes.
to alÍlig'o que ataca novamente�

o janta,r no Palácio da Agronô
mica, marcado para o .I.'lróximo
dia 4, para o qual o Governador
Colombo Salles convidou os Srs.

,

-,.._
-- ---

..._"
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i,�,(;j3)l"" '_-'"FOLCLORE
�,\,:";",, O,lJ!'!g.§0 FANT��MAS E �HOVAS .ASSOM�R�ÇÕES rado; mas �té hoje, que 'eu saiba, ninguém foi na con-

f') :'i:;:"!'�5:�;;�;:'�(': i -;:',. ; A:· sei�a's Netto'
.

versa do Capitão Fantasma. Contou-me o cidadão que,

i,}.
"

� Hã- ,uni. �litad� [popular 'que diz ','QuantQ mais rezo estando a pescar nas proximidades do Arvoredo numa

? \\�ais: a�s,q��ação�� ;a;parece'�, Isto '1elatívamer.te ,:à: cabra'; .noite escura como a porta d oínterno, ouviu umas remada-s

: ft�d��tl���I�r�io, %.�:tnbéta·'e outros 'da ·cürri"lá .deixada de compassadas e viu a 'sombra duma canoa passar pera sua;

� �ladp 'jpefa} '�Qrte, ct;�uela da 'jCoInijcópia gregav Mas 'nesta quando êle chamou. a dita e, o ren�ador esfumaram-se
,

; M�j.én-gil;le' Aos IJf'itsos' e �aS06 raros" - que, parece, .
numa luz azul. Não precisa dizer que o narrador meteu

",:fSna p:��ada comi a velna Albion dos castelos os remos e ainda estava remando quando a canoa entrou
,.;. �'ç •

:; .'

r"t '::ilos _f.:.\ tem. -:setLs fantasmas .suas assombra- uns quatro metros praia .ad.entro; diz que' deu mais de
�' �Õ��: 's_e�):s: ,,�ich\os \.�turnosi SlJ.8S .liT'�$ �()' octro. mun�o, cem remadas em séco de tão apavora<!o. E explicou mais:

· ! t:? �.
q �A; l�? Cheg��m �'d�S�., �lünd:co pm.·a atucaoar Que o Capitão' Fantasma sempre apontaj quando aparece,

�lj ,

. �'{�ente. S�:f,�)if;t\�� clt�.r;adit iltrtto a fantasrp.as e para uma pedra onde há inscrições gravadas. E �aiu-se

� bU. � . {�;; ,4e� Iievo'};�� ;'.� F�i7��oen�?�, é. "'o· �sc�rr Berençit, Com um convite meiõ besta: .- Vamos um dia ,lá pata

� o radu-illsta ;dç\,A .N.blTl� ,E, 't4oSSA, da :qpa�uJã,� E escla- estudar as inscrições? Pois sim. N::i(' sou muito ue acre·
� •• • I �;.,', �_� •

'l, : t
.' � .... ,.

.

.

.

�'.� ,.�;Yt�),)at�-i�q: É; ���n:o o 'l�tat4:�, nomelíl a·trador, ditar em qualquer fántasma, mas ·,lt1dar esmi'lçando ter-

ij,
. '.' ; ,\�;�nden,t�; set,;:'a.';;i,1;O:' ai,.alguma: cO,usa; doenç'a) .. ritório de jalilla do outro Ipundo l�ão é b�m o meu IIhobby".

tpriri�.'· o ,diáb�./; &�', (�ida �ilioâ;;;,;;P�is; dão.;: �las .deixemos Er
.. ,1 .a .só o que faltava .. " 'M:8S transfiro o 'Convite pro Os'car,

�ftt , . � f • 6 � '7 "
\

oi ,'. ,

. , .

," fL�l�,j O q���ra�d�u�:�h�n� � ,d°êsSes, passados, que pode se dar beni com o Capitão Fantasma. UI).'}, �nos

�. �'ili;f,tabra c���:��ª::·fd�'!j,���fê::íSU'e.lhe fazia' careta atrás andei às voltas ·�om uma assombração lá nas t8rras

I'ÜC{,Vpà:n,tO::)ci'0 q,uarto:,"'ôii 'ê1e�,'q,úei2Cr��ttfeito .de ,;hbre da do Mário Coelho Pires' em São; José... Pra �nim dH�ga.
° /llo�e' history". Mas, p�lo, tiiclÍ6� i:rn��:i:;��" P�l:eê� 'q;fí,t· �

. � '

..'0 J\1:ál'lo Pires'. que,'� di�a, está vivo c são ·t):í'a contar a

cfdto de· birita, água qu�' pasSarinho 'n1'�:' .....bie, �úerit�- panleia d'ei "espirito da flôrestall, Faço folclOl'e, mas caçar
:� ," , , �1

nha, mata-bicho, e outros apelidos, éi:ll1-g�osos �a b:atida, de 'fantasma, essa não. E o Oscar inda n1e diz em mensagem

U�'iR,' ;PA� �OESENY.O�V� / -,�.> ii; "... .'. !iní&o �Fáfo.l� {t�ri��. :,..' D.Qyiliage éi�fa�lNiti ,��:�p:e o fari�s-: �, �:r�diofônica que tem aI ,uns novos registros fanta"nlais'

't f/�. i N �. f �.�'�.' � 1�J. �t �� �i· t\����.'. �ifãoi��A'� ;.;Jà·�:�I.ma':dO}!,iiitérlêilÓ ;t'� 'Un.
1 âju- '! filPara me contar ...' Ora,' ora. Vamos escutar a hi3tória,

! ,>' ,�\\c f '. ��.Jj> 'l' y,.. .1. �'ii:' ...,t�, ;'�.
" 1: c'· '�. '1 � ';'�� ,�"1,� "'A :�" i � .. : : "�i ; l· J

'

{ � �.�:� 1 � fi!í; .i'; (: •.�� � !' � t '::,apteUe ��. �a)1Õ�.� �ois;,�,' t�Jp.� i�ttff�rn�, icá; ;eIil � im� confirmar "in locolJ é besteira pva IJlelé da cucalJ,

�. ,� . D ./ � i,; rH; t �: �'l \ � l' r t ;ep.�a p� '�mfgo: �41q �,pl�t'cf.lri� f��ptà4 b�rid� lI�l�o- r iatJandona�o de mãe, desamparado d3 Lotéria E$po�.
t,: '; � i í �'n ;. 1 t'

; � 11 ! �. ; i rHlo, jet fi�oti uhüidtt$��oitf4a ., cctI:t�r�s:,ishási avkhturas
'

E como não sou dos mais malucos e não jogo, PiSSO ,�é
::e desventuras pesqueiras. E. J·afirmou:"me êle, já' viu o fininho. Escuto a histórià e e manco 'na ,parada. Afinal

'.
,. ,

'

Capitão Fantasma do ArvoredC?" que, co�orme falei em folclore não exige tanto ...
·

esturla a .,história da ti'adição;
crônica, chama a pe�soa para mostr'ar· um tesouro enter.. . #0' objeto, não.

lRIOURAL O
Rti�NMA"'De JUtGAMEN1QS-' ! \

I

.

': ' f: �',: I
: !.;, �;:, :.

'A Cân�ra Criminal ®'nibUnal;,4e··Jufrtiça,do atado

de Santa.C�ta:Qna, élh s$ião··;�!ja de' t�ro'tfei�, dia
19 deoutubro de 1971. julgoU' '� I's:e'guintef pl'(JCellsos.:,

•
"'. I'

1) Apelação crlminal n.�'l:1i�"",lde 'F1m;1�llg, (H

Vara), apte, a Justiça, porseu ':rromotor,'·e:.a�o. Valter
.' .

Pereira' Carpes. '

Relator: Des. ltUBEM 'tnSTA:' "I" '.'

Decisão: Por votaeão unânim��: negar:
j

provimento .. à

apelação. Custas na forma da -Iei, "

Acórdão assinado na sessão. : ," .

2) Apelação criminal n.' 1'1J.383, de I,Flórian9polis,
apte ; Assonípo Schaefer e ápd�'... Justiça, por seu

Promotor.
'"

Relator: Des. EDUAltDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime. , dar prcvímento à

apelação,' para julgar prescrita .-a: açáo penal. Custas na

forma da lei.
1

t,

3) Apelação criminal n. �:l'.341,. de Floriimõpolis,
apte , a Justiça, por ses Promotor- e apdo, Esperidião
.Amin Helou .

Relator: Des. RUBEM COSTA. "

. '""!f;

�
.tI)

Decisão: Por votação unânime,
apelação" Custas ex Iege ,

4) Apelação criminal n.

apte. Jaime Neves Marques

negar provimento à

11.466, de Braço do Norte,
e .apda, a Justiea, por seu

, , ,

Promotor.

'Relator: Dés , TRO,MPO'WSJUl :TAULOIS.
. Decisão: Por votação unânime, ecnhecer da apelação;

'e prover em parte, para o fim de;
I

desclassificado o crime
por' que foi condenado o réu, para o "caput", do ·129

do C. P. condenar o apte .. a' 3 meses de detenção,
, .

'

.. concedendo-se-lhe o sursís. Custas pelo réu, '

Acórdão assinado na sessão. ;

.

5) Conflito de jurisdição n. 49 de Itajaí, suscitante
o dr, Juiz de Direito da H Valia. d� Itajaí e suscitado a' ,

dr: I Juiz de Direito I fie Trombudo- Çnetral.'
. t .
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� i.�,Multlplicar chaminés significa progresso tndu�tri�t"l J,) {?'�\�
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o Progresso Industrial audi,rttk:! o:hil.te�J�d�fMê'ltt�bb·U���l

..

pr ., ), n �,.'� . (-}:H fi': i�.�r Ui 1; � \'í}Cf q dl1'ú,�<"
;'. maior .r,lercado de trabalho significa melhot t,àdra8 d,e:�vtda' .' ",. �,.,

"

<

e melhor p'adião de vid�, signific� bem estar, cul.tura '; pr��.�esso' p.ára rodos< I
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�cl�t�r: D� .
" ' A J\!a,MOS. ,

Decisão: Por: votação unânime, dar: provimento ao;
conflito, para .declarar, competente 'o dr. Juiz d. Dh'eito
de Trortlbudo Central. Custas ror lege ,

'

6) ''A�1ação: crímínal n. 11.4g7, de Jaraguâ .do Sul,
apte , a Justiça,· por seu Promotor 6 ',apco. : ��
Krueger, " 1<

Relator: Des , MffiANDA RAMOS.

Decisão: Por votação unânime, / dar prcvimento à
.

.

. •
'I

apelação, para condenar o réu, a 1 ano, 6 meses e 20

dias de detenção como incurso nos arts. 121, § § '39 e
.' �.

4i? e art , ·129, § 6<?� 'combinados com o art. 51, § lÇ,
, : todos do Código, Penal, Outrossim, concede-se ao réu O

'.
benefício. do �'sursis".. Custas na forma da lei.

7) Recurso criminal n. 6.407 de Indaíal, ,recte. ti

dr � Juiz de Direito "ex-offícío" e recdos. Edwino Labes

e outros.
Relator: Des. RUBEM, COSTA.
Decisão: Por votação : unânime, negar provímento rà

apelação. Custas na forma da lei.

Acórdão assinado na sessão.
".

.

,

8) Apelação criminal n. 11:489. de Agita Ga6baldi,
aptes . :a Justiça, por seu Promotor, e Cassemiro Ambrósio
e apdos , a Justiça, por seu Promotor e Eurides NUllCS.

Relator: Des. RUBEM COSTA.

Decisão: Por votação unânime,' negar provimento às

apelações . Custas na, forma da lei.'
, ".

.Acórdão assinado na sessão.

9) Apelação criminal n. 11.470, de Criciuma, apte ,

a Justiça, por seu Promotor" e apdo. Valdemar Francíoni .
Relator: Des. EDUARDO LUZ.

Decisão: Por votação unânime, negar provimento -à

apelação. Custas na forma da lei.

10) Recurso criminal n. 6.408 de Chapecó recte.. a
.

"

Justiça, por seu Promotor e recdo. o dr. Juiz de Diteito.
Relator: Des. EDUARDO LUZ..:

. Decisão: Por votação unânime, dar provimento ao

. recurso, para cassar o despacho de fls. ,65., Custas ex Iege .

.
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GRANDESVENDAS OE PRIMAVERA 'NO HOEPCKE'
,.

\. .

,',Renovação de estoque no
, .". ",'magazine HOEPCKE

(

Eletro --:- domésticos utilidades para o �alt\ 'b�Ch]qü,edos e ioda tH'úa \

.' infinidade de artigos agora
.

a�solutamente -'ao al(pallltCf.t de {-L'frlOd:,
, t.::,

t

AGAZINE Rua Falipe Schmldt.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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15 -- 19;45 _.- 2,lh4&.m
l'ly.m Carmen -"_ Míchael Crenna-
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:rv.qn.,J{F,RES DE 1YfF::DICOS

Cénsura 18' anos
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17 --- 11)'.4,5 �_. 21h45m

Burt Lanoasts -, Shere 1"1cith

',Mj\,'I'O EM NOME D�,LEI

Censura 1.8 anns..
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'Antonio: Sabatn -:--- .Anne Heywood
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·Á" MONJA; tiE·�lVIONZ'Á'
Censuna 1� anos
(1 :'
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ROXY

: ,:'

14 - 20' horas !
(Programa Dl�pfo)"
Marcellé Mastreiani

PRINCIPE SEM, PÁLACJO

Je�n Paul. Delmonde

'À: SEREIA, DO, :l\USSISSIPl
.�ensura 10 anos-

- ,

J�,iSCO ' .. .

'�O horas .. ,

.

j:ohn· Garke ,-'. Klaus ' Kirseh
/

CINCO PARA O, INFERNO..

',�' ,,,, :',
.-

,.'.

eéns:ura-- .14 �tlo)s'
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17,"::'_ 20' hora3 .. "', .',

"r�rne;' Cobucn -': C�miHa Sp:,n'y
,
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�,llJAD�O CONQUIST'\DO'R
, ,

Cénsuta 18 ,a.nos
"
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E�;gy.(iio, ECelO, .;;�', NadYl; Ferllémd�s
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BATJADA DOS .• TNFI:f,IS
.' \ 'r

G�n:",uta 18 'an(,;':,
"
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2Q,:' horas
,./

j'
1

.fean. Simmens i .'� ,

T'�MpO' pt\R,À ÁMAR, .", TEMPO'

,�ARA, ESQU�CE�., O; <"
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" 'TV CULTURA CANAL 6
,

"

I"

I.
I

15,00 Tele Edv(}ação:
15'4G'

. , I.

17'15
,.

re�o

'Cine Jumor
-.

1;

ElaB ,<Eles
NQssa Fil,na Gabrjela

'

....... l��OO Bola. em ".Togo
HUi.O Noticiál'iQ

1 .. '94"','"
I

A Fábrica

Hospital '

Cimarroll
,

\

22" lÓ Teie J�llt.al,I i,'

19:20'
,.

20'05
·"2 .

2�JO'
,

2?�.3Ü' Viagem� aó �uhdo do' M:àr
l

Z3�30 ,Judd

,
.

· :, ,TV COLIGA'D'ÁS - CÁtfÁL 3

15.30 Des.enhos

15,40 Mulheres em ,V(:lnguard�
H(-40 . Seriados de liAventtil'as

16,30 Shena ihil�ha das SelV':1!S

17':00 Príncipe DinossauJ.'o
,,'

r

17,30 ' O Zorro

18:00 Agente 86
"

W,30 Meu PcCilacinho ,,10 ,Chilo
19':05 Minha DoC'e :Namo,rada
I'''. '

19;40 Noticiário

l1i;A_l5' Noticiái'!o
; �' ."

2n�lO' O ,HÍ>m�m Que' D��ve 'Morrer

20i50 Alô Brasil, . Aquele ,Abnç()
). .

22,00 Noticiário
22h5' O CafonaIj,

:).')'5.1::. O G
'

'Ih'-�1jIi ,i-' S rUé:T'" el1�OS

23;SS' �T()rnada nas Estrr)là!

liilliiIIiiI�����T�-�1�_�_-��_iii!_����iii!!Iiii!!I����������������-" :�����,�,--�,�_�iIIiiií������������������������!!iiii!_��.!I_.. iii1.. ,�.�_�..._���ii!!������i!!'

,

':Móveis '·ConfôrfQ, não liquida, nt;Jssos' preços ,são baixos
mesmo. -Copà '-Fórmicat mesa elástica com bale,ia' crlslaleira
,tom 6,cad,eiras Cr$ 450�OO�

,
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i- l ry Machado
:-:-:-:-:

) ,

Cricium.,

Thera. e Dilor Freita,,,? com muito

prazer recebi seu convite, e sendo
possível estarei' com vocês sábado

próximo.

. . . . .

.-.-.-.-.

Rio

Hoje a linda' Elise, fi1l13 dn casal

Heloisa e FranC'isro, Schrnlrlt. está

completando f]lWÜ'O anos. Dr,n,eja
mos a Elise e seus pais CR melhores

votos de !feUcid3des, \

.. . . .

--'-'-'-,'

Scorpios
Bastante concorr-ida,' e 'nüma agi-

tação
:

oontagiante, estava a boate

Scorpros na noite de' 'sábado. \

. , . . .

-,"-�-.-

o iant.r irà ,um;' ,párida . de'

ele'9�ncia
O jantar de' sexta-feira realizado

,
.

no bar do Oscar Palace Hotel, em
I

"

homenagem ao casal "Ther eza e

Hildebrando Marques Souza foi uma

verdadeira parada de elegância e

também de ,m'l�e�es' bonitas. A

decoração, feita por .Nesinho estava

perfeita, e excelente o serviço do

Oscar Palace Hotel.

Dona Deyse Werner Saltes, inauqurende a êxposicZio de ,o.rte I,Mural

de Carybé, no salão nobre do Palácio Legislativo>

C'atarinense em Brasílh

Pedro Paulo Medeiros Beck, filho
do casal Zica e Herrnann Beck,
assumiu em Brasília o cargo de

Conselheiro Fiscal da' Sociedade
,

Central de Abastecimento de Bra-

sília. A' cerimónia teve lugar, no
salão nobre do Palácio Buriti, na

presença do Governador do Distrito'

Federal, senhor Prates da Silveira.

taria do Clube.
, . .
---

· , .

O engenheiro Delzio Baptista

Coutinho, carioca que na última

semana esteve em nossa cidade, e

sua linda noiva Telma, Laiana radi

cada no Rio, foram assunto 'em

sociedade. Teima, é realmente uma

moça 'linda. B0.�n, sanemos que a

Bahia é uma :çrra, abençoada por

Deus.

, , ,

-_-,-.-

RC)C�

Agora sim, H gostosa Rocea está

com um perfeito serviço âe som.

Parabéns', Zeca.
__':_:_:_:_"

Mini.F�ira dt' Pr�itos Típicos'
A promoção da . senhora Deyse

Werner Sanes Primeira Dama do
,

"

Estado, em favor do Menor Traba-

lhador realizou-se ,'com absoluto
sucesso, Dona Deyse teve a colabo

ração de senhoras "l!a nossa Mcie·

'dade,. que, não pouparam esfrJrços
para dar o �malor brílhantis1'l:c ao

acontecimento', Mini-F�ira também

teve' a coI"bOfa';ão do Banco da

Bahia, claro,', numa' hO:11enag.�:!m a.
barraca da Bahin, e ,d.a revista O

Cruzeiro qHe,:V:ouxe um. desf.ile ,de
,

Luciano Baron o Príncipe da alta
, '.,

costura na Capital gaúcJ1"" D::lremos
detalhes na· coluna de" á�ianhã.

:-:..-:-:-:\
.

Teatro

"Um vizinho :-!.-:-:-:em nossas vidas",
,

uma interessante comédia que

'estréia esta sem,ma no Teatro Álvaro

de Carvalho, No elenco estão

Myriam Pél'sia e Thereí::a' Amayo.
'

Kappa
Com o treme:-t.reme daquei:: jnte

ressante ilulT1in8ção, e a agitaç�o do

conjunto ,''Os f{itmistas", a Kappa
Samba estava fervendo no sáÍJado.

. . . . .

,-.-.-,-.
· . ,

---
, , .

Caribé
,

Ô ButekG est5 com Llm show de

violão que tem prendido seus habi·

tueés até alta nladn.tgacla,,,,,,
" - '.

\

. ,

A maravilhos;'t exposição do inter-

nacional escultor Ca:'ibé estará

aberta a visitação' pública até

amanhã, 'no sal�c nobre do P21ácio

Legislativo. A promoção do' Banco
da Bahia em no�sa cidade foi, sem

dúvida um dos grandes aconteci-
, '

,

mentos do ano de 71.

.
' . .

_,--
· . .

Falando em :-how e, �nimaç'ão, a

,promoção ào Clube Doze agC'ra é

$ambatuque, Todos os sábad03, para

'quem já tem 18 anos, Já) na gostmm
boate com mú�;ica de PanI'inho.

,

. . . . .

.�.-..-.-.

Circuland{) ,

Uma..... gauchinha' '.
muir" charmos�

foi ponto altb na úHi1,na semana,
circulando em nossa cidade.

. , ,
---

. . .

· , ,
----

, . .

A primeira festa de carnava.l na

Ilha' será sábaúc'j no Lira T�nis
Clube, con1 Carlos Gonzaga. A pro ..

mocão é do Coúsórcio dos Enge·
-nheil�os Civis, �..: os convites e mesas

poderão ser
I adquiridos na secre·

Formatura

A festa dO'3 novos Aspirani'es' a

Oficial está marcélda par:'! o próximo
dia 29, Entc8 outras 80leniflacles

haverá haile de gala, no Cluba' Doze

de Agô,sto.

. . . . .

.-,-,-,-.

PENSAMENTO DO' DIA:

A mocid�d. 'a ""rimavl!ra da
vida.
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--�-:-;-:------- -:-� -
-

,eM �T
_.__ ,_...._--:

__ .. �._.�_._" • �.'_ ...• _.' • � __ • � .••.• 0_,.. _' ••.• '_',

l

'"

LOTEAMENTO' CAMPINAS
.

.

A CHAVE DOS' BONS NEGÓCIOS
Financiado em 24 meses sem juros"

. Terra é ferra quem comprar não err,a ,

.

.,

'PR·EDIBENS IMOBILIÁRIA ,'LTD:!.'
,Rua dos Ilhéus, 8 - sala t92

- j
, .

�

i

'.' .

•

.' \

Música ,Popu,lar
.

AUGU,STO BUECHl,1iJt

ROD STEWART

LlDf:RA PARADA DA V. O. A,

A parado musical da Voz ela Améri.ca, 11U semam que passou, teve como

ptimeiro colocado, Rod stewar+ - já bastante conhecido por aqui, pri!lcip:11.
'me ntc pelas interpretações de "Gasoline Alley' (Stowart-Wood) e "OnJy a

Bobo" (Dylan).
A musica que colocou Stewart em primeiro lugar, t�Utula-se Magg'l May

e é destaque de seu último Lp, "Every Picture T�lls a Story", que está vendendo
barbaridades nos Estados Unidos. o. sêlo é Vertigo .

-,--.--,-,-,/,-.-,-
IRMÃOS CARPENTERS

FICARAM EM SEGUNDO,

O segundo lugar ficou para 0.'5 Irmãos Carpellte1's. A música
'

se chama

Superstar. A linha melódica é heHssima')e a int.crprdílc;âo' é aquêle bom

gôsto dr sempre,

Por falar em Carpen1ers: até agora, não vi uma emissora de rádio, em

Flo1'1;lnÓpolis, dar o destaque devido, para uma das maiores interpretações di!

dupla, "\Vr've Only Just TIrgün".
-,-,-,-,-.-.-,-

YOUiLL NOTICE ME,

Tell me that my love L<;; alone

And I wanted to know

I leve you so - Oh yea

Tell me that my love is alone

And I wanted to know

I love you so - Oh yea
The moment I have someone

Who shares sorne lovewith me

You'll notice me
'

The moment I have someone

Who shares some love with me

You'Il notíce me

Yet my love is made for you
And 1'11 know [ust what I can do

I -know your love and you say that

Your lone's note for me anyway
You'll notice me

If you notice me

1'11 notice me

You'll notice me,

Uor
'"

-o P'O
'OMAR CARDOSO

TERÇA-FEIRA - 26 DE OUTUBRü

-ARlES - Ãries - pela combinação de influências neutras, uma e outras mais

favoráveis, hoje você, estará exposto a uma série de boas oportuni·
dades no plano profissional, amoroso e financpiro, Seja como fôl',
esteja certo de que o otimismo decidirá muito em seu benefício,

TOURO' Touro não tome atitudes precipitadas nesta terça-feIra, poís tal
...

maneira de agir não é própria de Tüuro e nem mesmo o benefi,Cia.

Assim sendo, aproveite os' bons fluxos de Marte', para - ag:uçar sua

çora,em e tomar iniciativas importantes, Na vida �éntiment<ü cuhlado .

GÊMEOS - Gêmeos - o único incoveniente nesta terça-feira poderá surgir
se você mudar muito d� opinião c não se fixar em um ponto objetivo.

Faça como os, capricornianos: seja mais determinado e firni,e nos

negócios e iniciativas que empreender, Pode amar.

CÂNCER - Câncer - hoje você poderá ter um:! chance excepcional, podendO
IniCIar novas atividades ou assinar pap�is e cúntratos realmente

v:1ntajosos. PfOCUl'e, 110' entanto, ser mais pers:i:5t,E;:rite nas convicções

já firm:1das anteriormente. Conte com os :amígos llascidos em Pc-üxes.

LEÃ,O - Leão - as primeiras horas 'dêste dia poderão ser muito promissoras
no que diz respeito a novos contatos, às, amizades e às viageus em

geral. Uma idéia brilhante poderá sair da' sua ai;jviclade mental e vir

a beneficiá�lo a seguir, Bom para' o 'amor'-
",'

VIRGEM - Virgem - estão previstos acontecimêntos r{'pentinos e surpreen

dentes, que poderão resultar em benefícios para v.ocê. Por outro

lado não abuse da influência marciana para torüar atitudes demais
,

precipitadas, que poderiam lhe criar complicações mais ta-rde.

LTBRA - Libra - hoje você poderá estar mais ou menos predispo�:to a

tomar atitudes exemplares :aos olhos dos demais. Mas que isso não

implique em sacrifícios de sua parte, Deixe os problemas sentimentais
de lado, se isso for necessário para' tratar de assuntos importantes ..

'

ESCO'RPIÃO - Escorpião - tarefas que poderão servir dt! recomendaçãG para
você mesmo serão desempenhada':> com extraordinária habilidade nesta

terça-feira, pois estará sob o auspicioso fluxo de Marte. Saiba que o

domicílio de Marte em' .Aries 'lhe traz grandes benefícios.

SAGITÁRIO - Sagitário - se puder, continue com os seu::: trabalhos de rotina,
uma vez que serão hOJ'e os mais l.ndicadúres de, sucesso, Algo novO

"
'

deverá ser experimentado à noite, quando os fluxos astrais estarão
beneficiando mais sU?S iniciativaB. Bom para o

I
romance,

'

CAPRICÓRNIO - Capricórnio ..:._ nó plano. sentime,ntal- ,,�ocê não estará tão
favorecido nesta 'terça-feira, mas, o será, certamrmte, para tôd�s as

outras coisas. Aproveite a faBe astral para dedica.r-se �ao seu progressO
profissional e financeiro. Faça negócios, viage {.3 assine contratos.

, AQUARIO - Aquário - como bom aquariano, lembre,se de que o tipo de

personalidade' a que, pertence é dos mais evoluídos. POlt isso, deixe
de lado as ,impressões negativas e o receio de t,omar de::!lsões impor
tantes. Aja com precisão, determinação de vence� e confiança em si.

PEIXES\ '- Peixes - para VOCê, que nas:ceu neste si,no do :elemento água,
não haverão, dificuldades cOllSidei�áveis nesta terça-feira. muito e111

especial se pertence ao ,primeiro decanató dêste' signo. Não se' exceda
em nada, nem no trabalho ném 'nas diversões, Neutro para o amor.

It�i� ..éstofad,o Colonial, em espUMa e, curvin Cr$ '295,00.
J:m, Móveis Confôrto ,você compra mais com menos

di-ilhéiro, consulle nosso crediário.

�Deo:dora� 23 e Confôrlo 80\ Canlo. '

.

;.
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SWENSON PMACE 'HOtEL

, '

I
-

.. -.. n.- -.J

ApHrtamentos com telefone e rAdio - lIU1t�1 com

'telefone, televísão e geladeira
Fatacinnamento para 50 veículos

COM AQUmLE CAFll: MATINAL

Rua Santos Saraiva, 400 - FtlnE'Jt (3385 e 66S�

�;ederê�'Gr telegráfico- ,C'WENSON - Florianópolis
. Preços especiais para viai�ntes

. )

'LUX ·HOTEL

o maís
Seu lar fora do lar

central da t;api:tal do EStado

Sala de leitura - todo! .0-1 quartos com .télefone ..

Rua Felipe Schmitlt, 9 - FloriímópoliC

I r----·-·

1'/I'

-:....�__:__.:__.--'-' -

OSCAR' PILADE ,·HOTEL

,

Sente-se honrado em hospedá-lo '

, Apartamentos -- suites - pátio para estacionamento
, . , .

.

:- bar, musica;
Telefones 3286 -. 3638 - -red� interna

,

Flortanôpolis
. .

Ilha de Santa Cstarína
.

.

.'
"� I

� -- '-- -_._--_.�_._�

,
I

,._-------
· r--.---

!
, ,

.._-',)

A' tradição da hosoedagem florlanopoUtana

Rua Conselbeiro Mafra, 26 - Fone 2968

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

CACIOUE ._' HOTEL ,

de Candido Zapelini SObrillbc'"

Ri,1B Felipe Schm.idt, ·53 - Fone 3440

,
\

f I .

, L. .

FIorianópoU"
, 1
I. �

,_
._o __ _�

.

�_._...;____ __..L.- •..• _

--", ._-'.-.� - --�_.- _. --'._-" -,�I

NOV.O HOTEL

Rua CeI. Pedro Demoro, lM8 - Fone 63:SS

Estreito Florianópolis
,

. �
.

,--

/

MAJESTIC HOTEL

Rua Trajano, 4 -' Fone 2276

No centro comercial da Cidade

I
.

-

1

�"

".

't.

v IIO��L.

ROVAL
RUA JOÃO PINTO - é-ONES: 395'.• .1 • 3 R•••

FLORIANÓPOLIS. SANfA CATARINA - eRAS'''' I

ÁPARTAMENTOS - SU1�E�

BAR. JARDIM DE INVERNO· SALAo o� RECEPÇOES
TELEFONÊ • RAolO . TELE.y'ISAO ' GEI;.AtH;IRA. AR CONDICIONADO

ó\QUWMENTO CENTRi'.L ' tAVANOERIA • ESCRITORIO PARA HOSPEDES

EXPRESSO RIOSULENSE LTD,A.
Onibus com pal'tidas da Agência de Florianópolis para

Rio do Sul, passando POl Santo Amaro, Alfre·do·Wagner,

ltuporanga e Rio do Sul, com co.necção em AlI�edo W�gner

para BOM RETIRO, URUBICI E SÃO J0A'QUIM.'
Às 4,30 - 10 -- 16,30 horas.

"

Reservas de passagens na Agência SANTO ANJO DA.

GUARD:A na' Estação Rod<Wiária.
', .... ,.'lI •

'Fone 3682- e 2172.
Melhol1es informações pelos fones 4576' e 6436.

\

Saídas ela Aginda d. Rio do Sul às 5 - 10 -- 14 hl

,

-�,. _j Ir '

'__�,"-..
- --_._....._--_

..

RESTAURA,MfES

- •

,f:�=-�7:�1ii!::':-?W5f�__-1�j�-'�-,-�e:!�I.

,

"
I

RESTAURANTE
.OSCAR PALACE HOTEL

69 andar

Díaríamente refeição li la earte I

Aos. sábados - a tradicional e famosa feijoada

li Ao.s', domíngos . -:- almôco festivo - buffet varia�� :I
-�

'.:.oi:z!'! tr ti I di
-_ -:,.-

"
I j�... :" '.

-

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

'-, ..

i I ' .. "Churra�earia' e' ·lleslauranle
I ' I

I "" \ ,BLUNEMAU
. ·1 . Se�viços A La Carte

Com 'abrigos' para velcules

r R.• Antonieta de Barros, 101 '- Esfreit() - Fone 6429

L Flor,ia.nó�olis - Santa Catarina
\
! .

-

�I,

Restaurante • Lanchonete

�a Lagoa da Conceição
'

Ambient" selecionado

.,

AOUÁRIUS
1

,

l .

,-

MEU CANTINHO -; 1
Mein Echchen - Lanche! Bar - Why�kyrla I
O ambiente ideal para você, passar horas agra· I

dáveis saboreando mn legítimo Scotch.
.

i
Possui, ainda, Ul'rt re'servado especiN para suas

, horas de 13zer;, acompanhado de um bOIll Whyiski.
.._-'-,-,--.------- - -_._-- _j

_ t.._._._� � _

I

LANCHONETE BEYRUTE LTDA.
Um.,ótimo .amniente, ,onde· vouê >·poderá tazer Sua!

refeicões�
. à .

preços acessl'veis.·
Rua Felipe' Schmidt� 39.

- r·"
.. "�''-

PROFISSIONA!S 'LIBERAIS
,

F '5

I PROFESSOR JOSÉ ZAHELLA
ADVOGADO

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

Blumenau - S.C.

." Secretário da Fazenda do Estado (1962.1964�
Inspetor Fiscal de'Rendas Internas (i965;J.966)
Membro das Comissões de' Economia e rinimÇei'

da Câmara
..
Federru ,(1966.1968)
ADVOGADO E ECON�MISTA

(Registro! OAB-SC 1;261, CREP ;_ 7a. REGIÃO-
.

0128;' CRC �73D, CPF - 006(45709)
Escritó..rio 'de Advocacil! iEs�ec1alizad. em Dl·

REI�O TRmUTAAlO: l. Renda, IPI, IC:M:,' R�CtA
MAÇOES - DEFESAS - R.Jt;ClJRSOS.

FUSOES. TRANSFORMAÇOES E DIVISOES DE

'1'EMPRESAS.
.

.

Rua .·Uos IlhéM, 8 - Edifício ApIub - 89, conj. �.,
( Fone: '47-31 - Florianópolil - SC .'

!I'?
-

�---. .

,-
.. -. . '. ."

PBOI!ES'SOR HENRIOUE
STODIECK

ADVOGADO

ue

Rua FÍ"�i Caneca, 12 (entrada pela Allan Kardec)
Telefone 2062 - Florianópolis

C.P.F.: 002627499

_.- = •

ADVOGADOS

Navo ,ender,içO,: , .. , ..

Os Drs. Evil�sio Caon e'Roberto Sampaio· comu�
. nicam. aos seus,_clientes 'e amigos que transferiram seu

escri tório para a Rua. dos Ilhéus, esquina com rua

Araújo Figueiredo - Ed. Jorge Daux, conjunto l', I
i onde perman�cem à disposição.

-:-- -- -----

Situada' à 'rua 'Urbano Sal'M, 51..õtil11o'pont<vet)llJ..er

daI em zona residEmdal 'Além de estoque acompanha uma

balança Felizola, un;, balcão, frigorífi-co, um 'balcão r.1e
.

fórmica e'Qm 5 metros, eaixa registradora, baleire Com
r

12 vidros, máquina pa'l'a cortar frios. Vende� a vish ·ou

financiado. ,Tratar, Crispim Mira, 44.

1
I

r---------
-----

-- -.- .....-�

iij-

OSMURDO WANDERLEY DA '�r

(CP�Ó����09) I \
P-uecert.s e Co�ultas Jurfdictis �.

C. A. SILVEIRA .LERZI
(CPF' - 00194.83�9)

AdTocic1a de Ia. e 2a. 1n8tAncia - JUltiça do Trabalho'

1 '

I
I
I

u.' "0""•• '10 ClI'UfAl' .

CC�URGIA()"DENTISTA
1IIIplant. e tra�pl.ntf de nentes - f\enttlllttrl. o",

ratórt. pelo sistema de dIta rotação - l'rat"m�·to indolor
- Prótese f1Xb e móvel. Consultório:. Et1. Julieta, 2·
andor - sala 203 - Rua Jerônimo Coelho. 235 - ho
rário das Ui à� 19 hora•.

prÔf��/lr d. Psiquiatria a. '[faculdade de :M'edlcln.. -
Problemática Psíquísa NeUr08eiJ

. DOENÇAS MEN'l'AIS
Consultório: Fltificio Associação. Catarínense de M.

dJ.ctnl, Sala 13, - Fone 22-08 - Rue Jerônimn Ctlelho, 331
- Florianópolb --

. CRM ....... n83�SC �- CPF 00...64209
. Ex-E�.tagiárJo . Maternidadp . E.4IJcola Laranjeiras

Clfn'('.a de- Senhora't - Pré-Natal. -:- Preparação - {,�Ico-'·
Proftlática Para Maternidade, - Citologia

Consul {'fI� das 16. às 29 horas � Dláría=iente.
Ccnsuítórto ....,.. Ed. APLUB - sala 76 - '70 andar.

DRç ANTÔNIO

-

',Dr. ALDO ,1VILA DA LUZ

ADV ADO,
"." ... ,�',�'. �',:-,", ��77tm2.

.'

� - D.r � 'CárIes' llberl� Barhosa Pinlo

'.
'

_-....,..._.,...,___...�� '''-'� �-----

DI.' EDMO BARBOSl SANTOS
. , ... , ,.'.'

.

Clrur't'lo Dentista
Hor',lo:

'

ti_ "2••., 'a.' félr., d••
·

14 . As l' hora••
Ró. D.odoN), 1,. :...:.. 'Edlfrclo Soraia - 5.1. 13

. , .

�A1'ENDE PATRONAL DO: lNPS

DR•. SEBA.'STfAO.· MARTINS DE

M.OU8A

, ;-,

Cil1lrgião
.

Denlisla

'Pr6t�s. Alta Rota�" - Tratamento Indolor, Atend"

p(ile manhã, da! 8 As li ·hs. e • tarde da! 16 às 18,30 hl
Exclusivam�nte com bora marcada. Edifício APLUB

sala 53 - 59 aIid.� - tel. 467L
.

_._------------ -�

Atendimento ao Interior
Escritório: Praca· XV de Novembro. 21 - �onj. 801

Telefone. 2511
, Florl.n�poll.
-

.. _�._._ '- � .�__€ r.l:lzL_ "-'-�---

r r------- ---=� .. �., ._- ..

--:- ,"--'
_. -- -�---�-�=.:..��- -�-,1J

"A VOZ DA PROFECIA" .1OUÇA ESTA VOZ UUE RIEMTA
E DÁ CERTEZA

RÁDIO SAlTA' CATARINA,' aos
sáhados, às 19:30 horas

C"po,.. d. Inscrl�ão

'Peço--Ihe8 ln8crevet�me.· l!Iem qualquer compro
mJs!o de minha �arte, no curso graiuito de 20 lições,
Nome : '. • . • • • • • • • • • •• • •••••

• • • • • • • ' •.• • • • • ..... '. J. '.'.. • • • • • • • • • •• N. • •••••.Rua

Ci<rede " :
"

� . � ,', '. . . .• Estado ••...••..•

. Recorte êste cupom'e 'envie-o à Voz da Profecia,
Cai:!:R PoStal 1189-ZC-OO, 20.000 - Rio de Janen-o
- GB;

"

EC. L -M

Drs. W1LDEJt1!IlO CASCAES r·
05"1 REGIS .. , .,

MARIO CLIMACO DA SILVA
.'

Advogados
Ac. Ricardo MIIcl.1 Ca.c•••

SoUcltador .

Mand.dn ele ..gur.n�., açõe. c,t. de.pelo, d.'desqult., posse"6�.'M d. usucapiao, d. cO�a"ançaD' d.
Indenlza�ão. te,tamento, usufruto, Inv.nt'rlos, .tc.

Ações crlml.,.r.. Questões tratMlhll\t•• _ pr.vlden.
cI'rlas. Recursos ••companhamento d. processo.

perante .. Egr'gló .Trlbun..
.

d. Justiça do Est.do.
Consultas .. pltrec.NS •

Ed. Jorge 'Daux _; con,.· 4 (sobreloja) - TeL 4303

l
-

Rúa dos 'Ilhem, 'esq,' Araujo' FigUeiredo.
-

Expediente: 'da! 9 àl'11 e das 14 às '16 horas. '

I 'CP�s:: 00l�3440�'- �01004!.\l· - 002671129
-... ._- � , _. . _"':!IJ

t I a j;'. -\ i : i i ii !,. •

'(

EJt FLORI·ARÓ OLIS
ALUGUE �M' eRRO

E
DIRIJA-O' VOCÊ
. MESMO
PROCURE
'·AUTO

'LOCIDORA' EtHO
GALERIA COMAsA :_.\ LOJA 4

� F O N E ;�
. ,2 7 ,6 '5'

.

�,: - ', .. � .�
.Ós,

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

.

I .

-

.

"el •. .' .

"0:, 'S IiO.DCA If

I
.,

·(C�...�· Netto :&. CI••�Ltd�.)· .

I MAIS, ESPECIAL1ZAhA DO: RAMO -- OS MELHO

IRES ,PIÜX;OS ."_ ESTREITO - RUA GAL. UBE
I RATO BITTENCQURT," N. ,200
! .....:

.

Em' frente' '.à churrascaría: "GUACIARA" -
I Jogos de 'Jàntat>��, Chá';;_ ;Café - ,Jogos de Cristal e
Vidro' ......... Tudo papa ;'Restaumnte� , _:.. ', Bares ::...... Hotéis

,"Peças' �vul�a$' _: pratos - ,x'Íca-ras - canecas )00..

I
'

vasos � btbilÔs;...;,. 'léitelrasl -' açucareiros, etc'. .

Faz' repostção de' 'peças de ,jôgos. de porcelana, de
'

... "qualquer_ marca' e de: Cristai� .Hermg

!I� ,tnlijCIIJ ... Aif� DUMONT

-

'" .

•• -: CII$. . 350�OO', _

.

,.MeMaJ& situado ,"'Q lado da. Praça S�nt�s Andra-
J ".. , • •.• �

de -prazode entrega, março de 1972, com 'as mensaíi-
dades. ,acim� ::':S"ern:';ent�âda�' financia�oS .em 15, anos
8S

-

suas. ordens.' .,' "
" .(., , '. '.. ,' ,,':ED�: ,SANTQS··.• :ANl)RADE ·- .. ED.,·VENEZA -

ED, 'AUGUS;rO' <PROP1T.o) _. ED. 'SALDANHA DA

GAMA : (fin�rlci�do, em 'lS 'anos) '-,' .·ED � VILA RICA
• •

• j' -/ ': •

,

\_, ED'; PASS�I9:.� E� ..�ANGARA -:- ,ED. MURICI
- ED:'P9� �(INÁCIO '- �." ARAUCÁRIA - ED·.

.

P�ItNÁMlf(]CO ',,-'..
'

,E]), .
DUCA ,DE

..
LACERDA.

Para·infQi:iriâçõês-e. vendas 'A:,Vendedora de Apar
taine�tOs·,�Sán't.o�: JlriÓ��e�'Ltda: Praça Santos Andrade

. n. :.3� ,:.2 ·1'·::arid�r:�' '�ortes' 2S-33i>�; 24-14-88, 24-14-91,
24��4.9.3'· e :24��f:�',Ctit�ti�a;

.
'.

'·'··Horátio 'daa: 8>b l�l :hd�a's', inclusive '. aos sãbados,
dorttin:gc)s 'ê' feriados'. +r-ãÓ 'fec·hamos nas .refeições. Em

I FI�J'i�nón;,iiS '.à R." ..:tie�����o .Eclú.Vie_i!a, .24 � PanUtnal
, (!om

. (Jtáv1o, ·A. ;:�P - tsPlntQ ;Santo.., ". I
�; - ,.�r·.,;-. t:�;- •.•..•. ,. ;--

... . i; '�

....
: ·,i),rJ:K.çlÕ:

, ,�.���"�:; . o:: ...
'

.. "4.' ,<� . .... : .. ,

J .

Coator...,'·ilara:;A_elll" .éDboru,.cm.nc�. _ I.r..

"'. ··.'L.Ó·,.:.®�F!CÇÕ�S
,. " .': ;'," , .

"..
• I ' •

, "".ê"'-',�il"j.JI�,�.� � C'mlM' . .

.

• '1)-âtal:;",1)na·'�_ilci:O�;4on.�'Marl., Tere� • rua Alf'd't
,de .CárV"lbÓ,. �·:.Uqp1�:: éom "'el1�; Sd�nU4t � 19 .udt...
_ ..1 •.. 411,\._."'•.

,

:.�o· ,
_

. ""'�'. .J"O' ,:�:f..... .

�
" ". {..

"

,

. ·�IU,B�.llr·'�'b!:: COBRANÇ 's
·ó� ArilO,eÂRLOS',VlEIRA

:. ': .

' Hy:�1'J)N ·oc,UVIA L1N,$,

.1tu�' :dqi >��é��, ,�';,'. 14' -,'. C��a' 'PO!tal� 294
. ":' .

_." 'i: '{
"

.. , ·í, ,.J I'
- J

, '. ';.'< "T�lc�fODe:' 4059 .

'. ,: :.' -< .! FloÍ1ailÓpbií�· - . Santa' 'Catarina
•

I •

."
_I •

• !... ',0
•

• ,'.

"

, �
•

'

\

..
'.

v �;, • ..

�- , .r-�:--� ,
_ .. '.�-' .... . - ..__...... - ..

.

"

� ,,�:'1.B·tsSOS'.BÁPIDOS' , I
.:

;' . À)'P'rU;(OS":CRlTERtOSOS C'ONSULT,E:
, 'IHO(lSTitl:A;';.'.'CCSlMé,RCIO AÚXU.IADORA LTDA. .\

Fon.�, �":36l/,:�3i,",:��(� Pó,i37.- E.nd; ·Tet. "leAL" I
'1 . Rua'ê..lt;O,��� 1�/j10.� Rio ..do sul- s.e. :

, i' � .'<. �.,
. ,.� .: .:

'
-

,I
_'; • .__._.._J,_.I •••. -�,'

.

. '.� '. ',�'� "

.

"

L,
�, ! '. ", _.; :,

;
,I ,;t' � , .

.... sa..� ItUGAM·SE
.' ," '. ',1' .

; "

\', '1.:; .

'i:' 1
J

.

\ ,�.v I: " �",

,

, AIUf{�ní��! :4,rià�: sl.l�s çon,ijgad� e uma sala pequen"

!léPBráda� �Ilí Wntó,·centr&l,
.

de frente, 19 andar. AluguéJ
m6Pico.' v.�r �ê tratar. �oril J)'l�' Agamenol1: TraveMa Rat·

cUt, r. �'squin. Rú. João Pilito, em" frenté Hotel Roya�.

II!
DI. .cOBERTO . MOBEIRA .'AMORIM

DoINÇA' DA 'I!L.III

.

- .. U.hu ...;;._ Do Couro Cibelud6· � Micol. -

.a.til•. - Trataaento da Acne Pele .e,. CarbOniea "

.,...1"""'.
.

, .

: DI"l:AÇAO
EK.Bttígtirlo do BOIIp�ta1 du Cl1D1ca. da Un1"ersldldl

d. Slo "u1o.
CONSULTA$:, D�ente, 1 pa� da. 13 horaa
CONSULTORIO: :6. 'Jerôtilmo Coelho, 32� :- EdUíct.
.. \'

Julleta - 29:an.ar � .ala 205 - Fone 4:438.
\ ,'. ,I.

.

• 4J. r
"

.

ODOVI1" IA. ExPRESSO
.

.

I _ .'. E'S�,:A,.
! " ' :

•.p.,.-tidas 4, FLOR!ANOP.OUB para.

B;LU�AU "7'" 'D:iI:eto! � ,J..5.,()Q e 17,80; llorp,
V�� TijU�8, Pôrto' Belb, ltepeln" Camborlt
e lt1)at, b '07,30'_ 10,00 - 11,30 - 13,00 •

. 18,�'. bora.; . '. _.

Ilo,a/lrtllto, (.. 07.00, ,- 13,00 • 18,00 bora..

.

I • �. ,.

. "Par. ��v,o\ del:ria'lNll Untt'.. C:�Il, mista com doi.
. quat'UJs, .•a, 6nv1.áraçBda, Sala de Visita,. �a, cozinht
e banheitO todo;e1ú�&ZuIejo"áreá de·serviço, amplo, quin-
tal, � .teJà,,11l� ',.,

.

TPatar a rlla QUltódio Fermlnio· Vieira, 72 - Saco
dos Littlôes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'AUTOMÓ'�IS'
•

'
I.

COMPR� TROCA. VENbA:O& VE�UL05·

1 Fuscão - Vermelho Montana ��"OK" '. ó' ••.• ".
1972'

1 Galaxie _.' Vermelho Cardeal
,

•.......... ,. • 1968

. i Opala - Beige Esporte - Luxo •.. � O" • 0I • �.. 1969

1 Opala - verde Autigo' -, Std. , .•.•.• '; .••.. 1969
'

1 Corcel - Turqueoza· Royal -. Std. - "0K": 1971

1 Corcel -.Ver·melho Card.eal·__,:.. S4;c1. - "OK" 1971
, '1 Corcel - Verde Icarai ..;_ L�o .••.. o • � • • • 19'70.

1 Fuscão - Beige, Claro ........ A •••••• � �.. 1971

1 Volk.swagen � B�ftCo .Lôt� ; •• 0·•••••• � •••••
-

.�
1 Volkswagen - Vennelhc Cereja'. �""'.'" 1969

1 Volkswagen....... Azul' A(tlântico .•••...•••.•• , 1005

1 Kombi "-" Vermellló': e , Branco
,

� �
� .� • � • .. 1963

1 Rele'ar DI(w':Vemag � Bránco." '." ..
'

•. �.. 1966

1 Gordini � Cinza •..• _.'.. � ,.'•• �� 'o' ••:"" ó � ••: .••
, .1�5

,

1 Karmantl a:hlàJ - Aln�lo" Canlrlo •... �' � .·ll1�6
, )'

<

•

•

f, �. )
•

_.' •

;.":' ""; .. : •

\.' '.

.
l'JNANC� ,'��� .:�

,

'

'

:' ,A. �Ha��:' rtn-:,' :.'������l.i Rua Joio :'Pi;Oto� _".-- .� '" ;,: ',,'-- .. , VA,'��
.• I

:

I
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"

,. �J'''' \,.��" ....�' I. "'�"' •. '.' ••", I' ��.I·' �
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I

'
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!'

•

.

�
�
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•
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'
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•
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.. CO :ERCIO ::O'E'· ,
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I '.'

(',:AOtOMOVE'IS.,
\,

,
.... ,�.(.' '. ":- • .'. •

!
,f ,."

.
"

.

I
';,,'

,
"� .. o"" >,,' ',.

�

••
'

•

�(,:

L ·GI�p.lr Qutf', .-.-:.��.�..':'� ..

. , . .

"
�;. '.,.;" ".i ISC

...""., :t'r�·'�f�.�;";"·�!f�u �.:: "

1 Opala _' .:�t.Jl, •. ·.!·�·.·�···'�(· ..-.·.�·:·.t;:.�.,·'·I·'·· '��70
1 Volks 1500,";' QK'�' �hiÍléd'::���'. ,::J /�.�/� .7'� .•• : ''197''

1 Volks 1500' � Vermel1�o', -: • J'. ;.;�".,,�,� .I;�'. 't..,�.· 1970

1 Volks 1300 '�' OK '_ rVerm.elho:,., .• ':' •. 0".:'•• '
. '1971

, �. .
'

'

�.

.

� ,'.
'

1 Volk.s - 'Vermelho :.� '! ,� ••• '.' o.: '1969
, . "

'. .' '.

1 Volks - "Verde, .• ' ...... ;;••••• :r� � � � ;.'. �. � �. 1969

1 Volks -' Azul Acrílico:
.

.. ",/�,� • � .....� • ,_. � .... • 1968

1 Volks - Vermelho··,.·•• ��•• ;.. .". -.' .• : i�: .• " �'.. 1967

1 Volks _ Azul Diamante' ..... 1
•••• �i•.•• � .'. � ...�'... 1967

1 Volks - Branc() •. ;; . o ••
'

••

"

....:'�'. J •.• y • "0 •• ' 1964

1 Kombi - Verde' � . o., � .,�."'" � ••• � � � .:,••J ..... " � 1�7
•

" •

\ ,','
'

;
,1

�.
•

'. �

1 Kombl - Beige •..
'

.•• o ••
'

••

'

•••• �" • ;, • • • ••
' .191)9

!ntregamos os CarTo!:-'usàcl�: ��' g��ttf·'.' ·ba.
.�entOl &",88·.... ·; ", ".,:

-

' ,.'., :",. :, '. . .__:__.._ .íÚ�
•

I

-

CENTBAlS ELtblCAS ·DE :5ARTA
.
CATUINA 'S. A.� c1iESC

,
'

•

' • !.

Necessita' de Secretária para .dMi� Imediata.

Requisitos: Idad� minima 21 anos.

Curso Universitário.

Prática em datilogrclfia.
Prática em estenogTai'ia.

' ,

Redação própria. " ; .

• I . I'

As interessadas poderão se insC�vér no Departa-
mento' Pessoal da Etttprê.sa com a Srtà. Rosenir, hoo diàs

25. 26, 27 e 2& do cOI'reIl!t�� co·nsta::o.do da inscrição u�a
entrevistla.

r)s tt�.q!f'. (íp sf'.l�ção s<'i30' reaHzados tiâ pt'jmeira

ç u' l�'C'na d nove .hÍ\) em a"a a s r rnarcacia.
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·IPIRANÇ;�.' ', AUTDM:ÓVEIS
'. .

R ? oe Se·te·mbro,'I3-: �dne: 3'SBõ .

,:<, f/�RNCIRM.i�;d fr,:{�fJ InEMSl'
v •

-Ór ",
,', ; l/� �, :�.'.,

\
". fI}:

lGordini, '. �. ':.�.�.·.'oil.r.:.r+l�." ,196., �
1 Vol�",",agen • � ",..•,.;.'.��!.{.,.("".� ,'UlI

.

1 Volkswagen •• :
'

•• lO '.:� .,.:.:.t.j�;.�. '.�.:.�.too::ll! 1M.. I'

1 voÍkswa,gen) •••", ••.•.. �.� : '." ..•• : .:'. .'. • • • 1960
1 VolksvVa,g�Jl ....,'. ti· :�::�: •••• � •• ,: •• ,1970

: 1 Vol� 1500 Ô'K' �.' •. ., �";.:� � "
1971

-, ". �
.

� ,..r,'
'

,

"

�

l �

,',

l..:' I

.'", -'o ',""T -'� ...--,-_-,

Alta (lua/idade

..

... : CoIII�J'�� .•e.j�m't�i.s ".' .

. " . .' ". :',,;',,': :", ;11 ...

". ;;; ;
"

.. ,� >'�:'I ,".' .... , �':, '

,:

:Ace�sótios. lP,DLO ,·:tllla. I

.'.'

" :'" .': "

•

. ':'" :,": :. <,' :' .';"�'," ; ,
,"

'

. R·u.· Dr. 'Fú'lvlo 'Ad�c�I;" ...> '.c4� _" e�tr.tt.
. Fone. 6284' - ·FPalÍ$.· � se

'.

I Corcel Std. 2 portas ;".:. ���9 :&ttr.Cr$ 2.800:00
Corcel �.td. 2 porta� ... : ••.: 'Üi.69 l!;ntr. Cr$ 3.000,00
Volkswagen Azul:.

'

••.••:••'". "l9BZ �nU:. Cr$ .1.500,00
Vol wa,gen Verde ': o ••: ..�� . '1966 Ênti. cr$ 1.80á,00
,
,. , •

"
r'''_· t' " Ij • k .

, .. �." 1 '" •

Volkswagen Lotus • o.'.': .'.l9ll6 Entr., Ct$ 1.900,00
:' Volkswag�n U� � S�rie' '" ;'. ;'.�. 1�' �tr;\Cr$ ·2.000,00
VPlk:sw�gen ,Ve��lpo, -t.·" 1�7 ElttI:.' Cr$ 2.000,00
Volkswagen: ·Beige-Nilo ' 'oi � 1968 'Entr. Ci$ 2.300,00

VOI��agen �ike:· ,

.•. � .••."';��' ·Eritr,.. C� 2.5,00,09
Kombl ,B��ca. �'.�' .,•• �'., ••.li�3 ��tr. Cr$ L5�,OO
Aéto Willys, &ig:e .•. e ••• � '.1004: >Entr.\:.Cl'$ 1.200,00.
Aéro wil�� :ciÍwi' ,

'

...

/

•• , �
"

l�.'.A Vt8� Cr$ 3�doo,oo
Gdrdmi.

. Casfpr:'. :'••,,��"� :�:'.'� :,��'\,ltintr."Ci$ .,800,00
Chevrolet' Vêi'm�1lio;

�

.o' .....� i 1-000�ll,vlstá, Cr$ 2;300,00
Oldsmob11e ':F�; ·;·�.���li·/.! 1.1'" :':,!< '".

'

"

R al W' . ,oI.� ',:t ':'
.. ; :1,. ,r1 �

..

-:" ':� ''', ;,,,

,..;�/' r.:
,T \

UI' ill.YS: :
...'. "'jj,.';; '• .;;... �.. .1wl! �

.Eritt. \J"'I'1-.500íOO

, .

·

"

:,i. :.:�'i ; ..::·i'?;:>,�'(·��,�,:�,.·· ;�� "',> ..>'.: �.' ,

coM· 'Flk*Nà1.';ili�:�,�.;,%,l(.·:�\�·.;L ...,�� �M;':ES'ES' ,

. ����:'�f.V ,"-'1 .' ., ...,w� ;WV- i\� �, \

�
.'

"

',�.:' . y '. ;. , ..
"

l""
: :"" ,,: ":'.'·1.�,,·· ... ),

. 1_, '. '" '.: .':!�.';.
'

..�'� '�,.':�' �',": �"{::'�:<:!' ::i/' ',_ .... ��::;�<
_. .

:1 �_�:' '�·"r·;,lI.:,�,· ���(�.... �� ..: �:" l"::.t"'��-::-':�" .,r" �
__

Vblkswagen - lfuscã6 ". 1971
! Volkswagen -- 1.300 •.•••,�' •• -t••• i.. 1970

Vol.kswagen ...,., 1.300, ,. � .. i. ••: •• ;"'1"'" ,:••�... 1969

V'ariant .....

'

•..• ". '••. e" .' � •• � ••• �-. '..... '.'_. ....:. 1970

Karmanri Gl1:ia •....••. �. �,l\.� � ._ �. � � .: .' .'••':\ � ;'•••. 1009 1

'Kombi I -

' 1969
.... � � ii •• _ •• ·e • �, � ••••.••.•••••••••

'

; 't' .

.

1969
• � " " .... " •••J••• ,e •••••.� .' •• " .·s •••••

'

\.
'J ..

" ;
", 1961'

•••••••••• �.I ••••••••••• �.,•••
' ••••••

I

1956
1966

: I

, ,

.
- �.

,

, J

.

. 11
OVEIS LTDA. J"VALDIR' ADT'O

Rua Victor Meireles, 32 - Fo� .731

'Florianópolis - Se..

OPALA 4 Portas OK •.....• o •••••••••••

OPALA' - Coupê OK
'

.

rL - Vermelho •.. " " . " " .. " " " " " .. " " " .. " " • " • " •

C'ORCEL - Coupê •••...•••. o • o •• o •• o ••• '.

CORCEL - 4 Portas , .•... ' .• o •• : •• o·.......

Corcel 4 portas '

...•....... -e
"

•.•• "0 ••

Galaxir;.LA..I, " .... " , .. " " " " ....... " " " .... " " " " • Os " " • " " " ,,'-;' " " •

FiNANCIAME)rro ATm 30 DSES

--.-.'

"

KOERltH S. A.

.[ IDESA .

� COliércio de' 'l1dG,IQÓY�is,�
{
( Serv)çc, Aufo,h.do

I
Sedal1·
Sedan' -

Azul Diamante ...................

Branco c •••••••••••••••

Sedan - Beige Claro 1970

Sed�m - Vermelho

Seuan - Branco

••••••••••••••• II j 1970 I

1969

196�)

1968

1968
lDGB

19G7

1907
1967

1965

19fi4

1969

1970
HJ67

1�6;)

1964

1970

,1968

191'38

19ôJ

. �
.

Sedan - Beige Claro .....................• '

Sedan - Beige Nilo .' � .

'edan -- Verde Caribe ,., .

Sedan -- Vernlclho ......................•

Sedan - Vermelho

Sedan -::- Beige Nilo

Sedan - Branco

Sedan - 'Branco

Sedan - Azul

r
••••••••••..••••••••.•••

:
...........................

.... " r .

O

Sedan -- Branco 4 portas .

TL - 2 portas -- Vermelho •..... " .

Kombi ;_ Azul P,aste1 ....................•

Kombi -- Azul P.a�tel· o •••••••••

Kotnbi - Verde Caribe .............•• � o

Variant - Azul Diamante .

· Pick Up - Verde Caribe .......•

Karmann Ghia - Vermelho ; o •

Sirnca Esplanada - Vermelho 0' .

Com Financiamento até 30 mêses �

ALVORADA VEICULOS
Comércio d. Auto'mó".ls em gerlll
COMPRA - VENDA - TROCA

Carrol Inteiramente ·revl.ados

End. R.' João P!nto...21
Fon..: 4291

, 1 Fuscão - AZul Pavão .... o • • • • • • • • • • • • • O.K.

·

1 Fuck - Vermelho • o ••••••. o • o • � •• � .,. ',' ..

1 Fuck - Beige Nilo ..•.....•.•• � /••• ,. o ....

1966

1968

1969
1963

.

1'964
·1963

1965

1 Fuck - 4 Portas ....•• " .... " ......}9 •• " ••••

1 Fuck •••• __ • fi ••••••••• ,. • fi 41 ••••• .,.•••••• " •••

1 Fuck - Vermelho ••••.••• o ••••'.,•• ., •• o ••

1 Gordini
1 GorPini

••••••• w •••••• e ••••••••••• �._ •••

,

........ d " •• •.••••••• c.••••·e

.

i 1 ,I>KW - 4 portas ...... ft • o " " •••• " • -10 ••• '. • ••. 1961

, ,

[ -BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/À. !

FINANC:iAlJORA 'BRADESCO SIA.

COMPRO DIRElTO,S· DE
SUlSCBIÇ10'

I FONE 181 - RU* Tijucas. 14 - 39 andar - ITAJAI

--·----�·�··;-iiiããiii----·--
t �.,

25-- _.
.�_�_�_ ,-

ROYAtAP VEICULOS
VEICULOS

VOLKS 1600 4 PORTAS ••• oi • eo o o ••••••
'

•• 0$ m�

CORCEL 4 PORTAS' LUXO ... • . • • • .. .. • . • • • • 70

CORCEL COUPE LUXO •.•.•.•......•••••••••• 69

VOLKS ................. I••••••

'

••••••••• -1-... 62

.

_ KO�I ,
,�'. � tt " 69

69
66
65

JEEP wn.LY ••••••• I.. .. • • • • • • ••••••••••••••••• 0

SIMCA TUFÃO ••••
'

•••••••••• _ •••••• fi _ •••••••

·AERO �LYS ..•.
0 .

AERO
.

WILJ..JYS •••..e,. e • ; • ,. •••••••••• � •••••• '. • 64

ESPLANADA •...•. 'e e ••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • 68

· VEMAGUET ..•... ,.:, .. o •••

,.
•••••• o •••• '.' • • • • • 65

CAMINJ!ÁO' FNM
'

.. :. " . .. . . . . .. .. 56

, 'LANC,HA' Cf Gl\BINE MOTOR STOLL
I'

__
---_-=--1

"

I '

1972
1972
1972
lfl71
1971
1969

1967

'--:1 '

1

1�11

1970

-�':I J

;�1

,

,\.
,

VENDE-S,E·

Fábrica, de Confecções de Roupas de _,recém-IW6CidQJ;�
com clientela 'firmada há mais de quinze anos nas praças

de São .Paulo, -Bio de Janeiro, Curítíba, Pôrto Alegre., etc,

Tratar à rua, Souza França, 48 ou pelo telefone 3�86.

ESCO'LIRHA, 'SACI .(
, !
,

JARDIM DE INFÃNCI� ».

PRÉ-PRIMARIO
PRIMEIRO GRAU
"'MATRiCULAS ABERTAS PARA 1972"

Das 14 às 1'1 horas.
Rua Alves de Brito, 36 � Fone 3886.

.' tASA MO ··CEHTRO

. Vende.s� casa grande com 4 quartos, 2 'banheiros so-
.

cíaís, 'deW'd4ências de empregada, garagem. Tratar na rua

Cel Melo AlVim, 19, ,eu pel� fone 47-04-
� .

��
_.��-

I'

(' .1""" _

I '

. .

aDEPCa : VEICULOS S. Afi
,

.

',�' �pà�t.mento de yefcu!ot Usados

aua.conselheiroM3f:.'a, 28 - fone 31f'"

_ A �rtunidad. d. um bom negócio -

.\ Volkswagen - Branco Pérola •.•.• o o ••••••• o ••

Vo1k,:w(igen
.

- Azul Golfo .

'

.

.

Vo�agel1r - TL - Vermelho Metálico ••..•

F
_'

L
.

uscao - ar�nJa •••.••••
'

- oe .. - .

62.1
63 1
70 ri70·

70 I .

Fuscão - Branco Pérola '

.. $ .. o .

Kprman Ghia - Verde, Mugo '. • • .. . .. . . .. . 69

VariAnt - .AZul DHlniànte o. o...
70

70 '

7J
IVariant - Branco Latus . .: •••• o ••••••••••••••

Variant' _. BrallCO Latus .

Ford-Cor'cel'- Verde Majorca 69

Dauphine - Coral ......•......... ,. ..•...• o.. 61

DKW-Vemag-uet - Verde Azulado .......•••. 65

DKW-Belcar _. Azul Tramandaí ............• 6G

Itamaraty --: Prata Luar Metálico � • 67

Esplanada _:.., Cinza Metálico tiS �
Aero Willys - Verde Metálico 65 I

f Aer� W.lllys - Bran,co Kilimanjaro .........• 66

Opala - Verde AntigQ - 6 cU. Luxo 69

I Opala'- Vermelho Granada - 6 eH. . �.
69

{ Opala - .Azul Astral., ..............•.......· 69

I' P l ug

'Opala
- Branco o. ar 0 ••••••••••••••••••••••,.

u

Opala - Azul Ártico 70

Opala ._ Verde Musgo, � 70

Op.ala - Topázio �)'ourado 71

Opala - Branco Everest � . . . . . . . • • . . . . .. ,71. I

Caminhão' Chevrolet Beige e Verde 63:
Gaminhã$ Chevrolet - Beige •... o • • • • • • • • • ••

,

69 i I
1."': -:- 1 I

,

.

C. BANOS S. A.
. COMaReIO'" E AG',NCIAS

Kombi Luxo - Vermelha
Kombi Standard - Azul

Kombi Standard' - Beige
Kombi Standard -' Azul

Kombi Standard - Azul

Kombi Standard - Cinza

1909

1969
1969

1968

1965 .

1965 I
Variant - Beige o ••••••••••••• o •••• , • 0-'.' 1971

1\ Variant _. Vêrde Fôlha o • o • • • 1970

I, Variant .- Vermelha .' � ....••• o.' 1969 >

1 1970
'

,
Sedan -- Branco • to • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I

Sedan - Bran'Co o o • • • • • • • • • ••

•

1969

Sedan - Vermelho o •• '. 1968

Sedan, -: Beige ".
' 1968

Sedan ,--- Branco . • • • . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • 1967

Sedan ,...;_. Vermelho •.•.........•• o � 1967

Sedan -- Vermelho •••• � • a _ ••••••••••• '. .. .. 1967

...... e ••• " ••• <'l •••••

• J. ••••••••••••••• _o

• •••••••• e .... " ••••

· .

· - ' ..

· . - . - ..

. ."� I j
/

-

·BARBADA
.

Vend.He ' curià.' c8& sito' na LagOa próximo a ponte.
O . preco é bàtbada mesmo.' Informações Rua·Antonio Go

mel, 86. Sr.' Sardi.
.,

MÁBlOS.FREYESLEBEH
Solicítador - OAB ..;_ se - n9 0127

CPl!� - M]' - nQ 0335581�
I' "

, Direiio Tributário (reclamações, re�ursos, 'Ilulatórias do'

débitos) .-

Direito Administrativo (mandado de seguranca contra
cláusulas Wscriminátódas em Conctlrdânciat

Públicas)
,"
Reclarn.�órias Trabalhistls n. JCJ

Habeas-Cor:pus
.

Ações indenizatórià. (colisãc» de veiculo�, danos pessoajJ.
etc.)

Contatos nos .EE.UU. • Europa (para médicos, hospitaJJ.
,

imp'ortadores, ,indústria e comércio)
. lu. Ten.nte· Silveira, 5' - MI. • '<diarilmerit.)

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carlos Hoepcke .S.I. - Comércio e Indústria I

, .' ..' )
,

e u

E1m pronunciamento que fôz ontem na

·Assembléia. e que pediu ao líde:r do Go-'
.

"érno, Sr. Evaldo Amaral, que o Ievas-:
se ao conhecimento do Governador Co

lombo Salles e dos Secretários da Saú�

de e dos Serviços Públicos, o Deputado

MUTilo Canto, do MDB, reclamou provi
dências para a plena normalização do

fornecimento de água aos
.

bairros de

O:iCiuma, q�e segundo aJ!�rmou estão

carentes do serviço apesar da popula-
.

ção pagar normalmente a taxa que lhe
. exigida pela Casan.

No início de suas considerações, disse

o parlamentar: "Criciuma até alguns
anos atrás tinha a sua distribuição de

água feita pela Comissão do Plano do'

Carvão Nacional--CPCLN. l't:ste .órgão,
subordinado ao Mínístérto de Minas : e

Energia, vinha .cumpríndo com precarie
dade os encargos dêsse serviço. No en

taí1to, fazia-o sem cobrar um víntem
'

sequer do consumidor. Em 'março do

ano passado a Prefeitura Municipal as

sinou um convênio com o. Daes, hoje
Casan, e passou para êste órgão do Go-

I
.

vêrno Estadual a concessão para abas

tecimento de água da cidade. O Daes ao

assumir êsje compromisso recebeu da

CPCAN um patrimônio avaliado em ...

Cr$ 1.334.635,30.,Além do patrimônio, re
cebeu da Comissão .do Plano do' Carvão

Nacional, através da prefeitura, a imo

portâncía em dinheiro de Cr$ 200.000,00. ,

O crícíumense vibrou, os nossos operá
rios . acharam que aquela data, 20 de

março, marcava uma nova era, em que.
não faltaria mais o precioso liquido. A.

ilusão durou pouco, muito pouco mes.

mo, pois o Daes começou ímedíatamen

te a cobrar o fornecimento de água' e,
o que é pior, a entregar apenas uma vez

por semana e para alguns de' 15 em '15

dias".
- No bairro Próspera, o mais popu �

.

loso da cidade, os operários pagam a

taxa de água para que suas espôsas e

seus filhos tenham o direito de com

baldes panelas e latas buscar água em
, '.

,

torneiras públicas, longe de suas resí.
. .

dências, prosseguiu.'
Frisou .a seguir que o órgão distribui,

J'
,

í

I
i

-,-,-----:--- $ ,

" 1

..

,

dor em Criciuma tem um saldo a seu

favor de Cr$ 116.698,91. computando-se
o que foi' arrecadado até aqui e o total

. Investido. E acrescentou, na parte final,
o representante oposicionista: "Não que
rem os cricíumenses que o Govêrno es

tadual forneça água gratuitamente atra

vés de seu órgão especializado. Querem
apenas que o Daes entregue normalmen

te e continuamente êste tão precioso li

quido, pelo qual . está cobrando desde

março do ano passado. Queremos e até
exigimos que o Govêrno cumpra os com.

prornissos assumidos com o povo. Com

promissos que se não os assumiu nas

urnas, assume ao cobrar impostos e ao

cobrar mensal e religiosamente as con

tas de água dos "contribuintes". Não

nos omitimos hoje ao alertar as auto

ridades e não aceitaremos a omissão

do Govêrno amanhã. Não. queremos,
dentro em breve, talvez no verão que
se aproxima, é subir à. tribuna da Ca

sa do Povo 'para dizer que crianças ro
ram hospitalizadas em estado grave por

desidratação ou que famílias foram en-

venedas por tomar água de poços con �

tamínados" .

·

BOMBEIROS .I

Em seu discurso O Deputada Murílo

Sampaio Canto lembrou que días atrás

formulou apêlo ao Governador do Es

tado no sentido de ser liberada a verba

necessária à aquisição de equipamento

especializada para o funcionamento. do

Corpo de Bombeiros .em Criciuma, pal'à
enfatizar que "a Oposição tem-se feito

.

sempre presente na Tribuna desta Ca

sa, seja para defender teses políticas,

seja para trazer ao conhecimento do

povo de Santa Catarina e das autorida

des os reclamos do seu povo e de sua

gente". Segundo afirmou, o prédio des

tinado à agência de Bombeiros em Cri,

ciuma já está pronto, faltando .esta pro

vidência do Govêrno para que a popula
ção crícíumense possa efetivamente con

tar com mais êste serviço indispensável
à segurança da população e dos que t.1a �

balharn pelo desenvolvimento municí

pal,

:1' C.G.C. 83,873.265/001
RELATÓRIO DA DIRETORIA

. ,

Senhores Acionistas �

Cumprindo- disposições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar [I V.Sas., para aprovação, o balanço geral, a conta de lucros e perdas e O parecer do

'Conselho Fiscal, correspondente ao exercício social encerrado 'em 30 de junho de 1971.
. .

I

Colocamo-nos a .disposíção de V.Sas. para prestar-lhes outros esclarecimen Los, que porventura julgarem necessários.
.

Florianópolis, 30 de Junho de 1971
,

A Diretoria
BAI,.ANÇO GERAL

.

A T I V O
J--------�--------_. �__--------

� � -'--,------------

!MOBILIZADO NÃO EXIGIVEL .

Imobilizações Técnicas Patri ônio Líquido
Imóveis , .....•........

Veículos ..,
'

....•. �.................•.
Móveis e Utensílios .......•...................

Correções Monetárias .... � . , .......•.........
"

, �
}

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,Oq

Cr$ 14-941.661,76 Cr$ 14.941.661,761
I.i �--------------�--------------------------------�------------�------------

\_ l

IILUCROS E PERDAS"
, I

173.70:l,34
243.040,98
128_724,52

2 .93�, 507,65 ,3.484.975,49

I
. ,

Imobilizações Financeiras

I Participações .i. .'. .. � ' .' , : .

I Fun�:t:�n�es���OlV.il���� . ��. �t���. ,de . ��n��
I'. SUDENE SUDEPE, SUDAM' e EMBRATUR ....

r :/ .'
'.

f I D,tSPONtVELCaixa ' '

.

_I Bancos : '; ' .. '.'
'

.

I' _ , _

; ! REALttAVEL A CURTO PRÁZO��
I Mercadorias _' estóque. :. ; : "

.

I Clientes' - - . '-' � ; . �
'

.. : ; :> •... - .

COiltas 'a Recebe{":' ; .. ��:� ': ; .

I �EALlZAVEL �':LONG� :p���6,"",· .,'

1. 719.872,80

128.140,64
68.975,00 1.�16.988,44

43.202,59
398.739,83 441',�42,42

3.963 _ 802,21
3.874 _'543,96
123.708,22 7.962.054,39'

. I !.'\, ..

CrecLiaristas '� ,":" '_ � �� ..

'

� :. / '.

Contàs a Re�eber;; -,' .. -., : : : .

. Bonus �de Gu'el�,à': Apólices,- � . Empr:éstimo Çoni'-
.

.

.' : _. .

" �. i. '.. '. "

"

1;' I ! �
..

pulsório '
' ':'; .. : : ; ,

'

.

ObÍ·iga.cões R.eajúst�ve'is d� T�s. Nacional. 'Obri:-
J '. •.

• ': .. 1' r 1'0 r'
• ..�: ,." �

. gações do· :R;�aJiL Econõm:icb:e Go'yêrnú': E'e-'
deral Ad�d�ihà{'Lei! ;141.4" '" -.

'
.. � .

Banco Na�ional dO' Desenv. �·Ecollômico\" .

Ações de Outras Cülli :, : : .

F.G.·T.S. n/optantes � .' .

Diversas Contas � .

78.622,00
376.474,05I

II
I
r

I

I

686,45

32.727,12
12.995,10
108.963,00
92.185,28
215.685,08 918.338,08

"

I·-RESULTADO PENDENTE
I

'

Contas Transitórias Filiais
. CONTAS DE COMPENSAÇÃO

.......... II " . 217 -102,94

Ações Caucionadas

P A.S S I V O

\

Capital 3.000.000JOO
795.347,60
132.991,26
213 086,00

1. 746 .479,99

Reservas ... , ...............................•

Reserva para Aumento de Capital .

Reserva para Manutenção do Capital de Giro ..

Fundo de Correção Monetária .

Provisões

Provisão para Depreciações .

Provisão para Devedores Duvidosos .. ,
'

.

113 . 007,'1°
116.°9°,00 229.007,10

.

I j.

fi:
. n

5,225.870,72 I
·1

EXtGiVEL A_ CURTO PRAZO

Fornecedores . _ , .

-
'

.

Duplicatas Descontadas .

3.343.009,32
1.228;221,00

· 124. 150,40
529:500,00

. .

CORtas. a Pagar _ ; ...........•

Títulos a' Pagar . __

','
_ -. .

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Credores em Contas Correntes . ,
'

.............................. 66.757,25
800.000,OC

,

174�821,41
204.310,35 1 .245 . 889,01

Bancos c/Empréstil1los ., ; .

Conta:s a Pagar ..............••...... '.' " ..••

Diversas .çontas ,' .

RESULTADO PENDENTE
"

'
t

\ " •

I.
'

Lucros em Srupenso .. _ .' : .;; .

,

,
..'

Contas TransItórias Filiais .

· 941.414,'78
1.411: 375,30 2.352.790,08

CONTAS D�. COMPENSA'Ç;,\O ,.

Caução da Diretoria .........................................................................

, .
. - -

200,00

..

. ,

D@BITO' CR�DITO

Despesas Tributárias e Financeiras ... ;. . � .

Despesas Administrativas e Comerciais .

Depreciações ....................•............

Provisão para. DevedÓ1-es Duvidosos .•..........

, Reserva. para Manutenção do Capital de Giro ....

1.592.334,79
3.362.739,95

63.382,20
116.000,00

213.086,00
I,

5.347.542,94I'
i

I�ucros em .Suspenso .......
' .. 852.345,06

Cr$ 6. 199 . 888,O�

PARECER DO CON'SELHO FISCAL •

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da "CARLOS HOEPCKE S,A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA", tendo procedido ao exame dos livros e papeis,
-

ba

lanço iIl\�entário e demais dOCumentos, especialmente dDs negócios e operações soei üs referente aO exercício encerrado em trinta de Junho· ele mil novecentas e setenta e

hum. 'declaram ter achado tudo em· perfeita ordem, clareza e regularidade, pelo que s fto ge parecer sejam aprovados pelos senhores acionistas, o balan-ço, contas e demais

at,os 'da gestào praticados .pela Diretoria da Sociedade.
'.'

.

,.j

I

, I

.LC

Mercadorias e Receitas Diversas .

Receitas Financeira.s _', � .

PDovisão' para Devedores DuvidoSos - Reversão .

6.042.892;12
120.515,06
36.480,&2

... .'

Cr$ 6.199.688,00

Florianópolis, 30 de junho de 1971.

Dr. JOSÉ MATUSALEM COlY.lELLI - Diretot Pioesidente
MAURO GERBER DA SILVA - Técnico em Contabilidade reg. no C.R.C. Elob nÇl 5478

Florianópolis, 14 de Agõsto de 1971

Dr. Ivo Reis Montenegro
Dr. Arnoldo José Régis
Dr. Viriato Soares

"
.

PO,LíTICA PARLAMENTAR
I

.

•

I··----------------------�--------------�

Desenvolvimelllo Municipal(
, .

(Brasília) - O problema da prcrncçêc
e da' coorcenoçõo do desenvolvimento 'muni,
cipo] vem preocupando de forma acentuada
os esferas do Congresso, depois que se trava
ram sequidos debates em torno do Plano Na
cional de Desenvolvimento. A premissa de
que todo projeto desenvolvimentisto deve
necessariamente partir da soma das micro

regiões, dentro da concepção do. planeja
mento local integrado, 'foz com que as cná ...

lises tomem como ponto de partida
..

os nú
cleos municipais, que formam a menor uni
dobe administrativa no plano vertical e ofe
recém amplo cabedal de informações' para
uma ovcliccêo ·de métodos e caminhos.

-'>

Dias atrás, em meio a discussões que
envolveram justamente êste aspecto "da ex

periência municipal, deputados de vérros Es ...

rodos destacaram na Câmara a' situação
desfovorével de algum: municípios cem pro ...

blemcs de cdministrccêo e de fincrrcos. A
observação -mais ou menos generalizada é de

que o fenômeno se observa em todo .

o País,
com o' agravante para alguns Estodos: onde
há municípios comprovadamente sem condi ...

ções financeiras para arcar com o ônus pró ...

prio de seu desenvolvimento. Os que se cui ...
daram clõ assunto, contudo, evitaram cem,

prometer êsses municípios com a revelação
de fatos que pudessem refletir negativamen-

,

te, já que o objetivo era outro: ocentucr a

folha do sistema -que foz recair sôbre os mu

nicípios uma carga demcsicdomente pesado
para o seu porte.

I

As críticas, principalmente dos que. .se

aliam na Oposição, são de que a culpa dire..
ta pelo atraso financeiro dos municípios re

side no atual sistema tributário, o. que e el1-

tretanto encarado com reservas, na suposi
ção de que o assunto deva merecer UI1) trata
mento mais objetivo que leve inclusive em

consideração os êrros e as falhas do passado.
Há coses, por exemplo, de municípios que
não conseguiram sequer preencher . certos

requisitos básicos para o seu cuto.qovêmo, e

de alguns até que são desconhecidos 'pe-Io Go
vêrno Federal, como foram citados os muni

cípios de Altônia, \ .Ccmpo Nôvo, Céu Azul,
lndicnópolis, Marileno, Motinhos, Nova Au:.._
roro, Pérola, Santo' Helena e Tapiro, . no Pa ..

I •

,-

rana.

Entre tantos idéias formulcdos . e pcn ...

dernções feitas a respeito destas situações,
destaca-se uma proposta do deputado Mar

ques Fernandes, representante. da
.

Arena do
Rio Grande do Sul. Segundo êle, há muita

. dispersão de recursos e de esforços. quando
se trata do encaminhamento de soluções pa�
ra os problem_as dos municípios. Isso é impor...
tOlnte na -:nedida em que se leve em conside ...

ração, que êsses problemas em' geral· são co

muns para vórios muniçípios. A solução do
parlamentar seria a criação de micro-regiões
constituídas pelos pequenos municípios que
tenham interêsses comuns no seu desenvolvi""
menta sócio-econômico. De acôrdo com a

SU'a tes�, em cada micro-região hayeria uma

administração na cidade-polo incumbida
.

do
planejamento. e coordenação dos' serviços co

muns a todos os municípios . associados. As
associações municipais atualmente existen
tes dariam lugar a uma entidade. pública
formada por \ representantes das comunas

aglutinadas, dirigida por um e'lemento de sua

escôlha ,e no,meado pelo Governador: '

A participação do Estado -neste. proces-
·50 talvez então viesse eliminar' o que ,o depu
tado' oposicionista'Amaury MüUer, também
do, Rio Grande do Sul, chamou de omissão
das autoridades' estaduais que em seu enten

dimento estarão levando à falência milha.es ,

de com�nQs em todo o país. Observou aquele
parlamentar que os dificuldades fioqnceiras,
tão manifestas, levam os prefeitosl (J�� a cria ..

rem leis claramente ·incontitucio,nais, insti
tuindo taxas de conservação e- melhoria de
estraqas. E isso esta ria ocorrendo pe'lo isola
mento em que muitas vêzes se ac�-a� os mu

nicípios, sem cobertura dos Govêrnos esta

duais que possam' complementar, os seus

meios de acão.
.

"
'I "

-�

.'

Sérgio Lopes

----------------��------,------------.------�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Hoje, à noite, na sede da Ff'de

ração Aquática de Santa Catarina,
estará reunido o Conselho Técnico

da Entidide para o recebimento

das ínscríções das guarnições que

estarão' .ínteretndo na rercelra te':'"

gata, válída ...pelo "II! Campeonato
de Remo; -da capital, que o calen

dário 71,77,2,. da, .entidade presidida.
pelo Desembargador Ary Pereira,
Oliveira "rn'��c�

.

para o dia 14 de
novembro' "há' baía s111. Consoan-

,

te nos' .inforrnaràm os respon-
! .' I

sáveís , .rpelos -elencos dos três, clu-
bes .que são: Alvaro ElpQ (Aldo
Luz) Jobel Furtado - Osvaldo Sil-

�
_ ti ..... I " �

veira (Martinellí) e Oríldo Lisbôa
".. . \. . .' .

(Riachuç�o) "êles irão' nos sete

páreos do··programa o que ainda

não se verificou . no certame em

andamentõ ...

se, a II Prova Clássica Marinha co Vilela, :mas. segundo. Jobel irá

forte e decidida a levar de ,ven

cida o páreo, como nas duas re

gatas anteriores, pode"'á decidir as

honras da manhã remística.

SUSPENSO ALFREDINHO

A verdade, que o Riachuelo. não
revelou à reportagem sóbre a au

sência de Alíredínho da guarnição
de quatro com timoneíro que

disputou .a última regata só agora
veio a tona, com a chegada de

um ofício à Federação l_'Quática
de Santa Catarina, no qual o

Clube presidido por Jorge Mar

ques Trilha comunica que suspen-.
deu por um ano o ex-defensor do
Clube de Regatas Aldo Luz. O

motivo, abandono da guarnição' no
período �inal dos treinamentos,
sem qualquer explicação, forçan
do o técnico Orildo Lisb6a a lan

çar mão dias antes da regata, do
remador Marinho, que nem siquer
estava preparado, o que acabou
influindo no rendimento do barco

que no dizer dos riachuehnos, ti
nha tudo para levar de vencida o

5.0 páreo do programa, mas aca

bou dividindo o 2.0 lugar com o

Martínelli na disputa que teve co

mo vencedor o Clube de Regatas
Aldo Luz.

de Guerra do Brasil, a efetuar-se

rio dia 12 de dezembro, êsse ano

terá regulamento especial, já que
é pensamento" da entidade torná

la uma prova de incentivo a reno-

. vação de valores no Remo barri

.ga-verde.. Pela regulamentação
que se pretende dar a prova, com

a qual o snossos clubes homena

geiam todos os ànos o 5.° Distrito

'Naval pelo transcurso da Semana

, da Marinha, o atleta que remar na

prova não mais poderá fazê-lo nos

.anos seguintes.
4. COM E 4 SEM

MARTINELIN,OS
O Clube Náutico Francisco Mar

tínellí j á tem organizadas as suas
: guarnições para a disputa dos pá:
reos de' outrigzers a quatro re

mos com .timoneíro e 4 remos sem
� ..

.;
1-:"( � "'-

Recebidas as relações dos clu- timoneiro, ambos da classe de' as-

bes, d�vé�.à 'seI� as mesmas assi-' "'. pírantes.. Formou-as com quatro
nadas: pelos J

"representantes dos' ." vitoriosos das duas regatas an

mesmos, '.mais' a..Fi.BC, ficando·. ,,/,' teríores. Francisco Carlos Vile
com uma.. cópia '. Em .seguídá, ,&(í:" la, Luiz Nazareno dos Santos, Pau
proceder-se-a, ao .sorteio das ba-.

' .

10 Sucupira e o garôtó José Ro
lisas e a designação das autorí-

\

berro Oleiniski. E' uma guarni-(' ... ". .

dades da competição. "ção que vem se conduzindo bem e
. REGATA 'DA" MARINHA reune condições de vencer os dois
Consoanté-':o -'Calendário 71-72 páreos. j..lsSim a guarnição de oi-

da Fedéaçã6 Aq�ática' Catarínen- to não terá Luiz, Paulo e Francis-

,
-,

I
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SORTF.JO REALIZADO NO DIA 23/10/71

Loteria Federal Barriga Verde Prêmi<;>s

t"j, \ '!-'
, '. 51.717 69.717

.

Opala OI{

38.669
.

54.669 Volks 1;:;00 OK
36.254 19.254 Televisor Philips
09.0�9 69.019, Refrigerador Collsul

10.269 .17.269 Mãquina d'e Lavar

NOTA IMPORTANTE: Os ganhadores desta extração, deverão comparece�' em

nossos escritórios" à Rua Vítor Meireles, 12 - Florianópolis, ':9ara receberem seus
: prêmios': I 1.

. \

Letnbre-se, a mensalidade é a n9 5. Para concorrer., b-iSta pagar nos Bancos
/ autorizados.

BARRIGA VERDE - o LANCE DOS MILHÕES, está dtwldamento autorízado

pelo MINISTÉRIO DA FAZENDA, Proc. 22.943/71 CARTA PATENTE NI? 318 .

f I

lIf .j" .

.:;', 'III
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PROHEl
Veu e o

. 'Si� "'jo� caSa de madeira Com 3. quartos, 2

salas� 'Cdsirth�, banhéiro, em terreno de 10x35 m2.
.

.: 'Preço Cr$ 28.000,00
·t,·agoa da Conceição - Casa com 3 quartos, sala

cosinha" banheiro, e, garagem.
-

"� ': .''' Preço Cr$ 30 . 000 . 00
Lagoa da Conceição - Casa moderna, recem-COIL..<;'·

truida; �'om 'grande área de terreno no melhor ponto
da, l.ago�" ,com praia -particular.

'. " ,. Preço Cr$ 80. OO(),OO
"

"

Preço Cr$ 300.000))0, aceita-se propostas .

Centro - Rua Melo Alvin, C,lsa de 2 andares com

4 quartos, 2 banheiros sala,. .dependências e 'garagem.
,Preç(> - Cr$ 120.000,00 entrada Cr$ g.h 000,00.
t_

APARTAMENTOS
�Edifído Tania Mara' - Na chacara da Hespanha,

úlÜrtl/:�" unjdadêS a' preço de lançamento.
).",;ntrega em maio de 1972.
teclifkio Presidente -, Na Av. Osmar Cunha, aptos.

de 1"2 e· 3 quartos.e uma loja de 60 m2,
'Edif'í�fo' Bahia ...... Aptó. de 2 quartos, sala, banhei

ro e cosinha,: e,ntrada Cr$ 15.000,00.
Edifíci� 'Bo:hia - Na Rua João PiQ,to, com frente

. ".�.

para o mar Baia SuL 2 lojas.
Edifício Itajubá - Na pr.aia de Coqueiros, 2 apar

tamp.ntos pequenos e 2 lojas.
Edifício Alcion - Apto e Lojas a partir de .: ...

Cr$ 360,00 lTIensais. . . ,

I I'Edifício Afdebuan - O mau; luxuosú que Ja se

com3truiv em Florianópolis. 11m apto por andar com

2 garagens e 220 m2. de área. .' I I
Dispomos somente de uma unj dade . .1Ediffdo José Veiga - Na nua Almirante Alvin. I

com pe�as bem espaçosas. ','

TERRENOS
Dispomost de terrenos no CeIttro, Coqueiros e

Estreito
AL.UGUEL ..

t\ft.:gu ctI'IQ •. de 2 e 3 quartos 0.0 Edifício Presidente
A lu!:.�o lrl1ua loja nó Edifício Bahia.
QUER ÁLtJGAR, COMPRAR, VENDER UM

IM()VE.'L ,3 PRONEL RESOLVE O SEU PROBLEMA,
POIS NEGOCIAMOS COM QUASE rODAS AS IN
CORPORADORAS DE FLORIANóPOLIS.

Rua Tte. Silveira, 21 -- Centro. Comercial -
sala 02 - fone 4763.

�
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Avaí perdeu
para o Allético

alI Curitiba: 3 a 2
I

o Avai exigiu bastante do Clube
Atlético Paranaense, no amistoso

de anteontem, em Curitiba, com

o qual o "Leão da. Ui ia" lf't.rihllin

a visita que uma semana atrás

lhe fêz o rubronegro paranaense,
O rubronegro abriu a contagem

no início da prírneíra etapa, para
no final da mesma aumentar pa-
ra 2xO. /

Veio a segunda etapa, e o alvía
zul da' Capital voltou melhor e

não se. entregando em nenhum

momento da partida. Míckei di

minuiu a contagem para 2x1. Lo

go após, Toninha, que substituiu

a Dailton, em jogada individual

empata o jogo, que fica cada vez

mais emocionante. Mas, aos 36

minutos da segunda etapa o atlé

tico faz o seu terceiro tento, le

vando êsre resultado até o final

da contenda.

O resultado de 3x2, favorável aos
locais, diz bem da resistência co

mo : 9 Avaí se houve frente aos a

tleticanos. José Carlos Bezzerra
I)

referiu. o .encontro que teve a as-

sistí-lo gra.nde público.

Reminiscências
e Curiosidades

EME·BE

. A representação do Caravana

do Ar, hoje extinta, mas que re

velou grandes craques para, o fu

tebol brasileiro casos de Sanford
,

.

é Leonidas, venceu ao Bocaiuva

no dia 4 de novembro de 1945 por
13x1. Sanford foi o golea.dor com

5 gols, Amauri 2, Leonidas 2, Ga

to Haroldo' Verzola e Hazan, com
, , • I

pletaram o placard. O único, tento

do Bocaiuva foi' marcado por Viei

ra.

o --"--

O Avaí foi campeão da Zona

Sul (naquele tempo existia êsse

babado). ao derrotar o Carlos

Renaux por_5xa no estádio da Rua

Bocaiuva.· Anteriormente o clube

.azurra havia perdido para o tri

color, no LugU&to Bauer, por 3xO,
necessitando a prorrogação. lx1,
foi (> resultado porém na segun,

da prorrogação o Avaí venceu por

lxO, tento de Braulio, isso em

1945. O Avaí jogou com Adolfi�ha
Fateco e Tavinho; Jacinto, Cho

colate e Aldo Nunes; Felipinhe,
Nizeta, Braulio" Tião e Sl1ul.

O

Em 1946, foi formado na capital
do Estado um combinado para

jogar contra o Avaí, precisamente
no dia ',27 de janeiro. Reuniu-se a

tletas do Figueirense Paula Ra

mos e Atlético para enfrentar o

Avai, em partida amistosa. Vitó

�ia do combinado por 4x2.
.( O

Izidro Costa, hoje" afastado dos

gramados mas que guarda grandes
recordações, pois foi campeão da
cidade diligihdo 'Ü mlgueiDense,
foi o árbitro da partida realizada
no dia 24 de. março de 1946 em

que o Bocaiuva venceu ao Cara
vana do Ar, por 2xO,· com as equi
pes jogando assim: Bocaiuva com

Soncini; Luiz e Tavinho; Perrone,
Boos e Ivan; AtUlio, Bodinho Ari
e

. Lauro" O Caravana c0Ill: . Ari;
Moraci e' Gato; Olayo (Gustavo'),
Haroldo e Verzola; Lebetinha,
Sanf,ord, Leônidas, Acacio e Hazan

O

Mandico, foi um dos mais en

diabrados jogadores que o futebol
da ilha produziu. Iniciou jogan
do no Figueirense mas consagrou
se no Paula Ramos. Foi justamen
te ocriolo Mandico que marcou

6 gols, na vitória do Paula Ramos
,

diante do Bocaiuva, no dia 28 de
setembro de 1946 e que terminou
com o marcador de 9x1, para o tri
colar. Póvoas 2, Lázaro, comple
taram a lista dos artilheiros da
equipe praiana. Perrone marCOll
o gol boquense.

O

A Seleção Catarinense de Fute

bOl, no dia 13 de abril de 1947,
.conseguiu golear a do

.

P�araná,
por 6x2, em ,ioga válido pela Taca

\ '

Arriizade, troféu Govermidor Moi-
,sés Lnpion. Badéco, Nicácio,
',SauI, Zabot, Saul e Zabot foram
os marcado,res, pela ordem, para os

barriga-verdes, cabendo a Darci e

Ci:r:eno, os pontos dos pamnaen
ses. A nossa sele"1.O estavq assim
formada: Bosse; F'atéco e Schram;
Rubinbo. Braulio e Jalmo; Nica
cio, e Jalmo; Nicncio, Telx irinha,
Zabot, Badeco e SauI. Que sau

dades!

O--
Na partida revanche, disputado

no Paraná,' os catarinenses foram
goleados por 7x2, portanto, Gom

juros e tudo. Isso aconteceu no

dia 20-04-47.

, ....... ,

\

r:
i

o ,TADO, Florían polis, ter. a-reíra, .6 e outubro de

.)

. "")IRFORMA
FALANDO DE CADEIRA

QUbe�o (Nahas

I - Terminados os Jogos Aber

tos de Santa Catarina realizados

com grande brilho e' organízaçâo
em Rio do Sul mercê um traba-

, . ,

lho primoroso da Comissão Téc-

nica e da Prefeitura Local, não

podemos deixar de reconhecer que
trata-se realmente da maior' festa

amadorista em 'Santá Catarina;
FalandO em têrrnos de Florià

nópolís, não há porque negar, que
a Capital, com um terceiro: lugar,
dentre 34 munícípíos, conquístan
do mais de 100 medalhas, com os

títulos de futebol de salão, .jenís,
atl�ismo, xadrex e 'Quebra de

inúmeros records em .natação e

atletismo, cumpriu' excelente per
fomance por vários. motivos ..

.

Primeiro, organizada à última.

hora, pois não íríamos participar
e a Comissão Municipal estava i

noperante. O prefeito, autorizando

a ida de nossa delegação, formou
se ràpídamente uma seleção, que
com poucos treinos ainda assim,
mostrou a, sua qualidade mesmo
sem ter quantidade de atletas.

Lauro Soncini organizou, con

vocou, pegou alguns denoados téc
nicos e' auxiliares, pediu atletas' a

clubes e repartições públicas, em

prêsas comerciais e com muito

sacrítício inscreveu nosso muni-
,

cípio fora de tempo, mas aC8Ho

pela CCO e lá em Rio do Sl.�, nos
esportes básicos fez boa figúra.,.

Com apenas alguns nadadores

brilhou em natação, em basquete,
sentir{do o cansação de disputas
seguidas perdeu na. final para B1u
menau por reduzido número de
pontos. Em Futebol de Salão.: .

de

ponta a. ponta a melhor equipe;
Xadi'ex tenis, atletismo idem. mn-

,

tão, porque um terceiro lugar?
Um terceiro lugar, porque ainda
se disputa aígumas modalidades

de esporte, muito praticadas no

interior, como bocha, bolão,' qro
ao prato, tiro ao pombo que tem

contagens de :

pontos' idênticas a:

um atletismo e basquete,
Urge alterar o .regulamento .

ou
"

então, Florianópolis, se preparan
do ativamente, participar de todos

êsses esportes, ou _ colocar outros,
como dominó, canastra, futebol a

mador de campo.
Agora, Relo êxito sempre cres-.

cente dos Jogos Abertos, pela' fa
bulosa integração dos municípios
catarinenses, já é tempo do Govêr
no do Estado, através sua secre
taria de Educação e CUltura, en

campal' os Jogos Abertos, dando a
.

eles cunho oficial, colocar Sua

'equipe trabalhando mercê a ins

petoria de Educaç�o Física, Õ-UI', a
poio, dar verba, dar mais organi
zação "ainda, e possa ser uma dís
puta patrocinada e organizada pe
lo Govêrno.
Vamos regulamentar melhor aín

dn os Jogos Abertos, para que

possa ser realmente a major fésra
de todas do esporte amador' de
Santa Catarina.

CAMPEONATO NACION.AL
Teve andamento o Campeonato

"

Nacional de Clubés, que não a-

presentou surprêsas-; Eis os re

sultados dos encontros de. sábado

e domingo:
SaBADO
No Rio - Botafogo O x, In).�r

nacional· O

Em São Paulo - São �aulo 1 x

Palmeiras 1

Em Belo Horizonte - Atlético 5
x portuguêsa 1
DOMINGO
No Rio -- Coríntians 3 x �o;,.

mengo 1

Em São Paulo - Santos 2 Vas
co O

Em Belo Horizonte - Cruzeiro
O - América Mineiro O

Em P6rto Alegre - Grêmio 1
Yluminense O

Em Recife -- Santa. Cruz O

Sport O

Em Fortaleza Ceará O Am�-
'fica Carioca 1.
COMO ESTAO
Realizados os encontros acima,

eis como se apresentam os dois

grupos.
GRUPO "A" - 1.0 lugar - Co

�i:htians, 8pp; 2,0 lugar Palmeira�,
-2; 3.0 lugar - Cruzeiro e Interna-

·oiona,l, 13; 4.0 lugar - Vasco, Co-
..

"ritiba e Santa Cruz, 15; 5.0. lugál'.
- Fluminense, 18; 6.0 lugar -

Portuguêsa, 20 e 7.0 IUfi{al' eeá.fá,
23 pp.
GRUPO uE" .....- 1.0 lugar ._ Crê

mio, 8,pp; 2.0 lug'uI' - Botafog'o e

Santos, 12; �:Lo lugar - Atlético e

América Mineiro 13; 4.0' lugar .........

,

Flamengo.e São Pa�o� 16; 5.0

lugar - Bahia, 17; 6.0 lugar
Sport, 21, e 7.0 lugar América Mi·
netl'O ,22. :._

PUpXrMOS JOGa�
O eertame prosseguirá, com os

seguintes jogos:
AMANHÃ � No Rio .- Flumi�

nense x América Mineiro; Em São

Paulo, Portuguesa x Bot.afógo e

em' Curitiba Co:ritiba' x Santos.
" ,

�

SABADO - No Rio, AtMrica
Cárioca x Palmeiras; Em Belo lIo

rizonte, C"r't.tzeíro x Grêmio; em

Recife - Santa CrUz x São !'atUO
DOMINGO - No Rio _' Vasco x.

'3otanbgo; em São pauio - Co-

rintians � Santos; em Belo' Ho
rizonte -. Atlético x Internacional
em Recife - Sport x PQrtuguêsa;
Em Salvador - Bahia x Fltl
minense,em Fortaleza - Ceará. x

Flamengo.
-' I

,

DE, GIRO EM GIRO
Piloto brasileiro vence prova na

Argentina. Domingo em Sãn Juan
- no Autódromo de EI Zonda -

Luiz Pereira Bueno com o Porsche
908 da Equipe Hollywood, venceu

sem problema a prova para carrqs
Sport Prototipos. Seu compa
nheiro de equipe Lian Duarte! clas
sificou-se na terceira posição. . O

segundo lugar coube ao argentino
Emílio Bertolini. O argentino Luiz
Di Palma., foi quem nw.i�· deu tra
balho ao brasileií'o. mas não con

seguiu manter seu "train", iun-
\ .

dindo a maquina de seu carro,
parando na 1.a bateria.

O
,IJO" SIFERT - piloto suiço.

quarto colocado no CampeotlaLo
1

Mundial cle Pormula UM, de 71 -

mone em grave acidente no cir
cuito de Brand Hatch. Està, pro
va que foi em homenagem, ao

Campeão Mundial de Formula UM
.

- JACKYE ST:EwART - e que
foi boicotada por vários ,pilotos,
çlevldo ao fraco sistemá de se

gura.nça da mesma,' fOi' interrC?m
pida na l1.a volta, devido ao aci.- ,

dente do ".10". O acidente deu-se
devido ao deslocamento do si8te-

•

ma de tração, pr.qvoc:.:mdo seu ca

potamento, e devidO ao atrito o

mesmo incendiou-se., não dando
. ,

tempo de ser tetirado O ruoto. Na
ll.a ,volta a colocação era a se·

guinte: 1.0 ,Peter Ghethin; 2.0 E

merson Fittipaldi. e 3.0 o homena:

geado Jác1.-ye Stewart.

o

Pr'ovavelmente este ano não se

dará a reedição das "MIL MIrJHAs
BRLSILEIRAS". Os promotores
da mesma -- Centauro Motor Clu
be -- alegam que a realização des

ta eompetição tI'ará grandE's pre
juizos fülanceit'os e Entidade.

O
No próximo dOmingo teremos a

2.a prova de Kart do II Torneio
de Kart da Ilha de Santa Catarina.
Seu início está marcado para as

9,�0 horas.
O

O representante ele Santa Cata
rina no ,CTD da ConfederaÇão Bra
sileira de Automobilismo, parti
cipou da Reunião de sábado pas-

. '

sado, em São Paulo, graças a cd-

laboração da Prefeitura Muilicip,al
de Flolianópo,lis, na pessoa

.

do
Dr. RobeT�to Oliveira, que col6cOU
a disposiCão da FCA uma. passa
gem rodoviária de 'i.da e volta a

Capital paulista.
O

A partir do dia 31 próximo, os

melhores, Pilotos Mundiais de Fór

!nulas, estarão se apresentando no

público brasileirlo, nos aut6dromoS
Pimentel"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATENCAD
:..'

Estamos em franca promoção na venda de .Lotes

, no excelente loteamento
I BiURRO YPlilANGA

, I
, (R. do Grupo' E!icoiar A. 'Wanderley JUf'ior, em

Barreiros)II
I I

I
. Anr ,v>f.·lll·rm p 'Jr:uno.') vendendo à vJ."ta 0.1.1 em

i' prr.sLt(,i)r�, mr-srno s m entrada. lJ;sta ofeTta {>. por

I tempo l.i 1l11t� elo.

I : Venha' 'visitar-nos diariamente de domingo
'

a .

; sexta-feira no próprio' local, ou pelo fone 39·07.
. ,

,
.

,.
' �. ._._-'-.__ ._ -+__1 i;�

:. ��������-.r--��.ll -', �,,_,,_�'��,1�
tr"'. -,.

Carlos I!oepcl�e S / A�
..

.,'

C'lNércia e Intlíslri
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCí\Çt\O

reio presente edital são convidados ,os seOho,r�.s
�cióniLstas de' "CA-RLOS HOEPCKE' SIA COQlérc'�Q

.

e

rndústil'ia" a se reunirem em assembléia geral eX:tF80r'�
dãnáràa, que será realizada no dia 10 de novembro do

. ,

,corren.te ano, às 9 horas, na sede social, à' rua Jerôni·

mo Coelho nO iLQ8, nesta Capital, para deliberarem SÔ:-
,

.( _.

bre a seguinte
. ORDEM DO DIA

a) Aumento do capital social

·h) Reforma dos estatutos sociais
.'..

c) Outros. assuntos do ínterêsse da sociedade
"

,

FIorianópolís. 21 de outubro de 1971

.José Matusalém Comelli - Piretor Presidente' ."
o .�

----_._.__ ..._ ----------�_.......---!-

PROCURA ..·SE - ALU'GUEt·.
p'retende-se, para locação imediata,. casa ou apart,a�

tmento .com mobUiário e um mínimo de 4 quartos. L.(j)'ra-
l.ização: Centro OU Coqueiros. .

Os il],teressado.s poderã.ci telefonar p�;ra 'Mapdo IC(}s�à
no horá'do comm'cbl' Telefone US. 2490 ou 2416

'�ama�· 190.

E'DiTA�t DEAIREMATAÇÃO, COMO
PRAZO DE 20 DIAS
(Praça e Leilão)

o .'Doutor RID SILVA, Juiz de Direito da 2a'. V.a'ra

Cível da Comarca de Florianópolis, �a forma da lei, ·�t,c.
FAZ SABER a todos quanto êste Edital, .cpm o,pra.zo

.

de (20) vinte dias virem, .ou dêle notícia tiv,ermp.,. que

flo di.a: (17) dezessete, de novemlJro dI) çorrente ano, às

1{l.30 horas, .à porta principal do For,um local1 à.· Rua

Duarte. Schutel n. 17; o Porteiro dos AuditÓl�ios dê.ste
.

,

JUí7JÜ l.ev-ará a público pregão de venda e arremll;tação, a

quem maior oferta nzer, não inferior à' avaliação, os imó

veis abaixo descri.tós· penhorados la- NERY RIBEIRO
.

VIEIRA .na Ação Executiva (autos n. 5008), que llle move

CERÂMICA PEDRO ANDRIANI S. A. em curso nesta'.2a.
.

'
.

.
,

Vnra Cível: "Uma casa sob n. 7, edificada .no loten. 2• .com.

a nrea- d.e 352,00 m2, situada no Pantanal, Trjndfrde ,e ·um

terren'O 'com a área de 4.700,00 in2, situado.no· .pantanal,
, Trind�de". Ditos imóveis roram avaUados em" Cr$ :80.()(KV)()
(oitenta mil cruzeiros). 'No c'aso de a' ,praça!'por falb ;de' Íici
t,;ulYes:' nua se reà1i:zar na data e 'hora acima, d'esde' jã
roarr,ado o dia (26) vinte e seis de ll()vembro dêst.e ano,
dos lmóvei.s acima descritos. Em virtu<;le d.o (<:tl!j.,,\ expie
dem-se êste e outros iguais, que serão puiblicadyg ·e afi�
x.ados na forma da lei. Florianópolis, cil1CO de.;,.out.ubro
de 19'71. Eu, Jair Borba), o fiz e subscrevo. 'Rid 'SUva -
Juiz .pe Direito.

SIMBICATO DOS IANCOS DO ,TA..

DO DE SANTA CATARINA' ,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
. \

' .

O Sindicato dos Bancos do Est.ado 'de Santa Catarina

..C,pnvoca,·· seus associados para uma Reunião da AliSem..

bléia Geral Extraordinária a se reaUzar em sua ,sede $ocia,l
sitp à Praça XV de Novembro, n. 1, no dia 29 de outubr,o

PrQximo, {'m primeira con.voc�ção às 10 horas te em see

gunda às II horas, com a seguinte ordem do dja;

El�iç'iio da· Junta Gov�rj]ativa.
Florianópolis, outubro de '1971. ,..

. Paulo Bauer Filho - Membro do Conselho Fiscal

lATElfC,ÃO FUNCIONÁRIO PúBLICO
�. .

DE SANT'A CATARINA
V.amos pr�tigiar nossa classe c01,11parecen'd.o ·em mas-

\ sa 'a ni:i�a em ação d,e .graça que no dia 28 pr�imo� dià

c(!ns.agrado ao Funcionário Público, a ASSOOJACAQ DOS
SERVlDORES CIVIS DO BRASIL, fará realizar às 8 ,hor.as
da mallhã no altar mór da ,Catedral Metropolitana.

Comp�reçam tO'dos, vamos preStigjru.· nossa \elass�
.

.

.,

vamos nos unir em tôrno de nossa entidade 'de ela_
comparecendo a missa em ação· de graça pela passàgen.·
da data niagná dos Funcionários Públicos.

L6mbre-se Funcionário de que Ia! União .faz a Fô:rç!l,
e que unidos seremos fortes.

.

PBOCON - rocuràdoria' e·
Contahilldade Lida. .'

Resp. T6cnlco: Ntwaldo M. Hübener
CPF - 001 755 109

Regi�tro CRCSC - 1108,
E!critas Contábe� e Fiscafs

Declaraçõe.� de Impôsto de Renda
Organização de Emprêsas

Procuradoria . Administrativa
Endereço: Rua Victor Meirelles, 'n, ao - ',Sala .A
'Caixa Postal. 604 - FlorianópoU.. - Santa' Catarin'8

........
'

,;

ALUGA-SE
Anailtameillto ,com (4) quatro qtl1.artos� g,3rage..�

..
,

�endêlíldas. Vêr e tratar: Rtla Duarte Schu� ,38.

BAB.P,�ULJSTÁ LTD�
I &iP'8'Cial'Mindes ,em salgadJlilh0S ,e 3periUI1lO�.

taullhém enoomendas de salgadinlms.
.

...__
Rua Oet P..edír@ Demoro, 1.593 - Est��n0.

-

"'

5

l'C
.1DMlHISTRADORA & CORRETO

RA DE NEGOCIOS
COME CIO E EPRESENTAÇÕE

tTDAs
lT, W1'1.JPE SCI-fM1DT; 51 _. GALERI-\ JAQUELINE

- LOJA 7 - FONE 3689

V;ENDAS

C.�t;AS
I, 1. ('q_S3 de alvenaria em Saco dos Limões _ com
'i ii 3 '11 pT1�s __ sala - copa - cozinha - banheiro -

�rp�, de servico.
'_.. -, .-:-._-_..�--

1 f''1.c;;a �P -nadeira na Praia õe Itaguaçú _' com
� ""lArtnc �- s=Ia --:- copa - cozinha - banheiro -

� n., �e servi co.
_._.

A;'���.TAMENTOS
Ia I"\prt2m;.ontos no Edifício' Sá() Franr-isno

Arr\,t1 v.(v's(''IJ.�l - fKoesa) com 2 rmnr+os
- "'n.,·i,..,h" __ banheiro -' área de serviço.

Tr;t,1-11mente financiado.

- Rua
Iiving'

A )'\\1"rt�m�n.tos no' Etilifír'io Ita auacu - Prqj:;t no
M('�f') .n{}� .? (:lU!lrtós - ltvina - cozinha - banheiro
-- rh� np .servico, Totalmente financiados.

'

I ;
·

I _··--:Ãr\�rhl'M",nt()c:: no EdiNrio Cisne "Rrqnr() - Rna

r....,..,n�'.,.ql 0�.c::;t)�r Dutra ___: Estreito. Apartamentos com
.

1 f> ? N�p.rtffl _. l'lvinlt _. ('()7jnh!=l - banheiro t-s- '. i
q:r('� de serviro. Totalmente financiados.

I-'-.- �-;·"l�':rt�.�v."'Y't"c:: �m Carní-"wi,l � A voni;Tq C('nh'� 1 I .

_. r�Tltro lJ()TtJe.rd�l� _. ·F.õi-l'f('io PA'Q ANÁ F:Mi,.,..,o i

andq.r 'n� '705 _. t"óm � ouarto - �qving - cozinha ,I- banherro ._' halI - area de serVilço.. � I

,

TeJ?RENOS. " l
3 'I\\�es na Trmdac1e - medmdo 33 x 12 rn

.

cnda um:

, ,

1. lote, em· COQueirn.<; - ,Rl1::t Capitão E1).clides de '

CaStiró - medindo: 11,50 x 30,50 m. I;

10 T "tp�
.
f>TTl 'R�rreiros - próximo à Concasa _'.

�b·�r.rl Federal Nova.
._-_.'---�---

: F]\'J"l"RFr:nF...J1\YQs ()� AnonRFCl)\iTENTORI nA

('!()J\T�Tr.r;Ã.() DE SUA NOVA CASA. UMA EQlJT'PE
/> T 'T'.,iv"'� .. T<"�Pl;V"T!1 T l'J;,AnA rTTIDA'Q A nE TUDO
PARA VO�. CONHEÇA NOSSOS PREÇOS. 'i·

OPOBTUIfIDADE
VEmd:e-se ou troca-s'E:' pOi' carro uma casa na '.

Prdia. d'e ,Caieira perto da Armação da Piedade, estilo
. i '.'

'ameri.cano,� recém constrlÚda. possuindo prai� parti··'
,e1illa[". Os interessados deverão tratar com Sr. Arlécio

'

!à R\!la Germano Wendhausen. n. 38..

, ',' '-'�'_'�'''''''H!_'�_;�'���_'=--�''''�':'':''''':'':'I{�li \'
. VEND�SE

, I
.

Vende-$e uma ampla casa residencial ou para ,I
I'

rep�rtkão' à Rua Â.taújo Figueiredo, com lhring, 8�la I
, ,de j,aJitar; copa cozinha, banheiro social, banheil�o i

. , '., ,

,

.

iCómplelo , 4 quarto,;.. 3 terraços, 2 11a115, d,'ependêr.- "t,das de. empregada., área de serviço e garagem. 1'ratar 'fl
· : "pelo télefdne 3067.

.

. .�
'-----"---.-_. � -�-_..

�_::__J 11,
'WIJ���.��!,_���L!! !.'�.' _?"Y'e��_.,_ r!!!.!!!!'!:_�*!±1

,
.

'"ln:)�JSTmJl ]E C�tMÉIlCIO DE
VIDROS SÃO PEDltO I.TOA.
Vidro� diretamente da fábrica _ os melhores

preç()S da Praça. Consulte nossos preços - Matriz

Lage.a.
Filial ,a Rua "Aracy Vaz Callado, 40.

Florianópolis ..

i

"
i

, .

1

I

Etltreito

i

��
,

\

i

I

t '

'I:

Assistência T�nica a domicílio - Rádios _ Te�' I i

levic:;ores - EletrO-domé..�ticos. Aberto atê às 22' horas
O mais C'Ompl�to esto'qll'ê de peças e acessórios. II I

R. Coroilel Pedro Demoro, 2.133 - Fone 6284. I I

XXXXx

: I

I
I

I'! COMPRA·SE
TelevisoreS usados. Paga-818 o ,melhor prêço da" I

!
I ' praça.

.

,j
Dishilmic!lores exclusivos ,das pilhas National I

I
paro ..

a. Grande FloriaDÓpolis. II,I I

'"C=r-: _. ... ... _. __ '. _

._

�
\ASSO:CIAÇAQ DOS SEIIVIDORES

'mls DO BRASIL'

I .

-

B.ibl{i� do ServJdor P<ób1ieo de Santa Catarina
Professôr .Darcy Oa,niel de Deus

C01Ul:uüca a ASSOC1AÇÁ.O no.s SERVIDORES CrVIS
DO BRA:'iILI Delegach �g. de Santa Catad\J.iLa, que .apro
veitar:co I()) dd:a 28� consagrado ao Funcionário Públ�("D,
fará ical'izm:' a ;J1auguraç�o da biblioteca do Servidor P.ú. '

blicQ de SaDta Catarjna, destinada excJusivalIDente aos
·

SeIiS .ass{:dados e seus ,dependeI1l:Ms.
.

Comurojca :hü1da que pr(!)v,i,sõnamelilte a J!1ílesma ,estail.'á
furiciónand@a Rua Sald�JJllha Marinho, �'. i -. 31? andaJ."
-- Sala 14, JilQ horário das; 9 hor,a,s (lIa mrl'tlhã às 12 Jíl.olr�s
.Ia das 14 às 19· novas, EdUjdo iBo3Jbaill1e. '

. Esta Biblioteca que .se üilial1d.gura é' mais :um lofe-reci-
· mento q'L e a 'Associação dos Servidores Civis do Brasil
d.estin:l a €!Sta �riosa classe, pela passagem. de sua data
�agnà,

M9VEI� CIMO

MUDANÇAS LQCAIS1\E .PARi\ OUTRAS CIDAD.ES
DISPENSAMOS . ;ENGRADEAMEN'fO�. RUA.

1
PADRE

nOMA, 53 - FONE ?778 � .ANEXO AO V'EP6SIT0
------------_ .._-.------- ..

lLU,GA,M ..SE,. AJ�
�." ]�TJ�r.�EMT'f)S

No solar Dona Martha, 29 'ou 39' andar, com' 3 quartos,
saia, cozinha, banheiro, lívíng, dependência de emprega

da. com OUI sem garagem.: Tratar com Sr. Guimarães pelo
telefone 3795 rio horárío � comercial, .

vende-se "ilrur n!:�dêrlCJ' j)ltU.ttLl l�.' ,jAW)).A:I.
. �' . ".

�l',AGUAC''); com dUR8. '.!fala,,'" (; ijugada, três quartos
banho. cozinha. dependêneía . dI' .'empn gaúi.. �arâgew
....aranda e estaCionamentO', ainda sem habite-�e

. 'lpTES �. Vend�m�se, 6timol'! lote!!' situad�' '-K:
JARDIM ITAGUA(jÚ com' água instiUada

.

rua� 'Calç�'
J dren'a�e nluviaJ.:

.
.

'O�.1tTGJR...�E
.

II ,""a' ITri-"-"n �l� � .'7' "f\H� MP;

Branco Marfim, Stanüàrt, Coupê, Transfere-se Cor

cel nôvo,' recém adquiridO do Consórcio Nacional For.d

Willys, cQm peque:q.â párcela mensal. Tratar pelo fone

31-82.
.

Drs. SADI l�IMA ,e

UIIRAJARA DIAS FALCÃO
-ADVOGhU'OS-"

C®rança� Judiciais para Emprêsas, Causas Cíveis,
Trabalhistas e Criminais

Rua CeI. f'edr/\ DeJll.Oro, 1.548 - Fo.ne 6352
'. .

F�TREITO - .. FLORIANÚPOIJS
�-----_ - .._.

'Cirwgião Plástico
, '. .

Curso .de especialização de dois .anos no Hospital das
Clínicas de São' Paulo ..

- I,. .

Tratamento Estético· das Mamàs - ..Abdomem -

Rugas ._ Nariz' - Cicatrizes ,-' Transplante de Cahel�
,

A.tende nó Hospital Governador Celso &mos às têt�
-

I , •

ç-as e, quintas, após às·15 horas.
, .

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

·DR. :CLOVIS P1IUDENCIO'
, '.' "

ODONTÓI.JOGO - GRO-se. 315

tE't-Diretór Presidente 'do' 'Hospital de Caridade IS

�ter:nidade '''JONAS RA;MOSlJl de Caçador, :e l'espon
sáv:ei peleJ Serviço de ': Traumatologia e' Cirur:glia OraI.,

Estagiá:no do Ins.tttuto Estomatol6gico e Centro de

Estudos de Implantea CBS no Brasil -1'800 Pa.l1ID ...

Cll.;rso .de Especialização em !Implantes Artiflciaf$
Membrto 'da ASSc!)ciaç�o BrasUeira de Impl,e;n1.iologiá

E S P E C·I 4. L I D ,� D E S

,'�RÕTESE ·IMPLA.NTADA· E CONVENCIONAL
CIRURGIA E TRAUMlJrO:LOGIA ORAL

ODONTOLOGIA CLINlCA
ConsultÓlio: GALERIA COMA.SA - 9° �d8l' - sala 904

Horário: das 8 às 12 - 14 às' 20 horas

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

DIA llr.I,�MJ. K.RP.'r'7.t' D�'t· "P'
CRM - se W52·. C'pli' 250342Ul�

OBSTETBIClA e G!NECnl�OGIAi '

Prevencão do C�i1cer Giner.oJ(lg'ico

C;tologia Honnoual

ColJ>O!Col>t:a
Esterilidade
Parto Programado

.

Especlalizacão DO Ho!!pital arUl CUaica8 de. Sã<> Paule

Santa Ca�a da Mt'f\�'ic6rdia de São Paulo
Ma1;errudadf'.-Escoln da UT'iversiM�4l Fp.

det'al do Rio. (lp Je"'81ro

C01l!ult6r1o: Edifício Aplu'h
Rua do!! Dhéu!! n. 8 - 12Q' B�dar, sala 125 '.'

De 2tr. à 6a. feira.
Atende: D08 16,00 b 20,00 h�rU.

'VElIDE-SE
U�Jl3 easa de madeira de, lei em construção, à rua

Afons:o �, .ao tado do 1\, 75(i), no Estreito, em terreno

15 x' 25. � .a r'l!la Dr, lWtor Blum, 158 - Estreito,
e�m CeiárÍ6.

._---;---........-

VIAJANTE IHSPETOB
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAiS 'S. Â.t

twecisa \ de um vlajante, para percorre,r todo -o lEstado de

Sánta Catarina. Os inte�essados ,deverão possuir carteira
dê motorista, e .conhecimentos das princioois praças dlls

Regiões: Norte, Sul e, Centro do Estado.

Informações a fula santos Saraiva, 881 - Estl'eUo
,

no horário comerci<Íl.

Casa em Coqueiros, de material com terreno de
1.200 m2., em rua asfalt�da (rua Des. PedrO' Silva), .por
casa no Balneário de Camboriú QU POI. ações. Tratar pelo
telefone: 30-75 - Florian�po]�.·

.

-

tD,I'IT'! - "'tS�)\ 1.)� 110 D�A
A família do' ines(iJoocnel Valde1Tlar Joo('gl.im d�. Sil-

va ainCila con.ster�áda com ,seu :fa�ecimento convida pa�
rentes ,e pessoas amigas para a 'missa de. 79 dia que
maNda 'c6J.ebrar dia 29 (ge�"ta-f.eira) às 19 'horas na Cate·
ili'al il\(f<e4·QPolital11.a.

---- - --�. -,--�_.. . _'----..- .. - �

F.G�T�S� 'FM .A·�R'ASq
Executa-se .�rviço de F.G.T.S, �tr:9s1tüo. Tratar com

Luiz Carlos à. rua Conselheiro Mafra. 188.

TRANS DR E COtETIVO
• J REUNIDA S. A.

A ·EMPRtSA DE INTEGRAÇÃO
. CATARIHERS'E

()NIBuS com r'ARTIDAS ])IARlA� DE FLORJAt..,óPOLlS
PARA : POR'tO UNi:\O, passando por Balneário . de

';ambvriú - Itajai _ Piçarras - Barra V61ba
- JOINVILLE' -7- Vila Dona Fr�lJ.cisca - Campc
Alegre - São Bento do Sul - rtío NegrilI�
Mafra - Canoínhas e PORTO UNJAo.
Ú 19,30 hora! . .. . � .. , ..

'orn O()NEXOES imediata!' para PALMAs .. ,'.

.1�EVF;LÂNDIA '-. PA1)O BRANCO FRAN,-:'

OISCO BELTRÂO e CAÇADOR.
"� P,'\ SÃO .MIGUEL DO OESTE, passando por aat ,-

'ueáríe �le' Camboriú - 'Üajai - BLUl,\1ENAU -

Rio. ao Sul - Pouso Redondo "'7, Curítíbanos ......
'"'

.. Campos N(Jvos; �. J6AÇABA _. x3nxetê _.

j
.

Xaxim -- CHA'PECó' -,- . S.ão Carlos - Palrirlto!l '.:

": 'MondaÍ:'e sxo MIGUEL ::DO ossrn " , ...."

." '.
',.

.'.
.'

ç' ",
"

.

à! 19,00. horas', .

'
> � e

• �-'�"_;"� .

�}\A LAGES 'passando por ,São ·.Jpsé ..

_.' Palhoça -,
,.

Santo Amaro -� Alfredo WagTI�r Som' m�tt.rt) r: :»

�. - Bocaína do Sul e' LAGES
iit5> '5,00 ..:_ 13.00 'e 21,00 horas. ".�." '.: "s .

PUA
"

"ANrTAPOL1S e -SANTA' Ro·SA· DE -Wf1A, pé!: �-"

, ,.sa.nl, por. São !.t�sé- _-. Palhoça - "Saht() !\ma,t'O _:•.�,.

.

.� J:t..�ldlo, Quejma:do' P. ANITAPOLIS. : -:,
"

. as 15,80.;, 1101:a8, . menos aos .clÓmip.gos � .,

.. , q,.' •• , r

1}8SPACHÓS�·I)E·ENCOl\Ú�NPAS PARA: Todo o·Esta(k'-J�
CATARiNENSE' 2 Ma;��IiI1� Ra���' ., Gau�a�:
- Viad,utos "_" El'ecpil1!� e, Irai,

.

no E�taao :.do· lU•...�,

GNtY1dé ,no. :su�;' .'� Todo: �. }STTl?OES'TÊ' PAItA·, .-
,

',' NAENSFi" -�CT,rRITmA. e SAO ,PAuliÓ.·· ':
' ".,'

ONm� PARA. ,:' \;�GENS; ESPECIAIS E EX!ctmSOES','!'It"
VENDAS e INFoiUl,4fX)ES t Eml D�sa'-Agênria p..od·oViAris .:

" .'.
>, '

l' � \ (�""
.....

,
.

a.' Av! 'HercUio � Luz
"

, TFLEFÓNE :rm.. '

,

� � "

.".','

.�- , ,," l'. \.

-

ExPREsso'· . :RIG.SU-LÉISJ; "'. LTDiZ"�I':)
r:�ian��i i�' à, Rio d�' 'SUI ' ,..... .' �.'.,,:.. " ... •.

.

.

'.,
.

� 04,�Q �- 16,06.' �
.

'is:aó \ brirfl�.· :" ..
'

", ".
Ri, do SuL'. f;h.".lanó"o,jS' ....

. � �','.' :.':.': , .

,

..
'

A.s n4�3() ..1 .10,O(fe t4.00� hQra�. \ :-,-'.: : : ... : ....
:' .

_;
.

.

� f.'.:. '; ,
.1

_,'

-

: .' ,t
,'"

';,,'
'

..

'-\
\

.

:----�--:-..:.....:.-........---__;.;-;...:.."..;,....;;_---_;,.;__.;;._;;.:.;;.:.:�..-.-'.. �("'.

AUTD .

" VIACAO, . ·t:ATAR'INElSE.
, Part'id'as' &e ',FI.0RlAN6POLIS Para:

J Ht\1F.;N AO - Direto' à�. 08.00 .:_ 1�,OO e 18 hora� ..

. Vla' TljucM, Itapema. Camboriú e lta.tar.. AI
00,00 -- 08:36 � 15.30 _,- 16,30 -- 17-;00
16,,3D -- 20;01) e 21100.

lOIt'!V1LLE _. Direto às 1.9,80 b.or-,as. t

•

"

7ta .Tijuéas. Ç�mboriú· e Itajai,· às 05.00' _
0:".30 - 07JOO .....,. ,00,00' � 11,(}0 � 1300 _,

""' '.. I •

� •

' ,_,

13.30 - 14:30 - 11:6.,3(:) � 't7iOO. . ,"

·Y"Q.l']""ffiA." À.s 05.00,-, Q7�OO,""";· '11,UO'� l'a,eo fi' t,;OO
';. ,�. ,'.. :' "'.�'.',., ',',. . I·e, ',.

.

f4 �AGU� .. �;' Vifl CónIpâ. 7Sãb: Bent�... "RiQ
,

N(é��nho' •
," ,: M�:fr�, .às �Of·e·' 16,30 h.oT:âi('

.
,

�ÂO_FR.L�NCISC()·- A! .1'9,.30 li'orb .. �
.

,

.

,'ft"' ••

&MPIt,,'.;A $.ANT8i ANJO ,.Dl.
GUARDA

Partidas dt: FLORIANÓPOLIS J;rJra:
P('�'fO ALEqRE - Catro leito às ':H horas; ,

. " . .

04:30' -:- 07!� - ,}8;30 - 12j(l0 -- .18;00 '_.
,.

,
.

19,30 � 21.100 1lOras.
IMBtrUBA -. às 06,:-SO - 67:00.:_ 10,t1O - 14,00 -- 17;00

, .

.

e 18,00'hor8ló. ,

LAGUNA ;_ às 04,30·...:,.' 06,30 - 10,00 - 12,00' - 14.00
_. 17.00 18.,00 ..:-: 19,30 e 21,00 homs.

' .

1\"fRA::RÃO - às 04�30 � m,oo - '08,30 - 10,00 12,00
--- l3;(}O . � 14.?0, - t7 .�O - 18 ..00 - t9.3p
21.§Kl) .....;. e .24,00 hor��.·· .'.. "

JeJUM)\ -" às 04.30' -.' 07,00 _:,08,30 - 12,00 - lQO
-. ,18,00 _..;.. 1_9,:30 -'- 2.1,00 e .24,0{) horas:..

. �.nARANGUA -: às Q4,30 - 97�OO -' 08,3Ó. _, 1200 _
,

.18:00 ,
.

..:.._ 19�30 'e 21,00 ·hora!!. .,... .,' .', .'

'Ol\mRIO -' 04.3Q � O� ;00' � 08,30: - 12,aO· ..... '1:8,00 _ .

t9�B
.

� 2'1,00 b{)ras.
.

"PERDEU-SE
Carteira de motorista e identi'(.hide� pertf'ncente' ao

S1'. Alcy Ferreira de Olf'vefra, Fiede-se quem 'a�har ,ent�
gar na rua Conselheiro Mafra, 114 (lU� será bem gra.:.
f' d

' . c ilol , •

lca O.
..,

VENDE ..SE
Kannann Ghia 63 vermelho. ótimo estado. Preço:

c� 6.80�,00. Vêr e tratar a Av. Ivo Silveirá, €sq.ttirià com"f*:
Joao Melrelles. Capoeiras. .. M. < "'_'" l,,:�

SECRETARIA ,DA AGliICULTUR':
TOMADA DE PREÇOS N. lO/7t"':,:��'

.

'.

'

A V. 1.8 ,O
'.

'.

: .",:.
"

���
.

.

A Comissão de Bicitação' e Compvas da Secretaria
da Agricultura, torna.públioo, para c.onhecim�ntõ�dos' In\. 'I"

teress�dos,. que receberá propostas de· firmas habilitadas
nos termos d? Decreto GE - 15-1,2-69 _ 8.755, até ",à...,
13 horas do dI.a 10 de n(wenrhl.'o de 1971, para o fofneci�'; .... '

mento de. 30 pulverizadores coStais motodzados 3,6 < !;tP�O EdItal encontra-se afixado nrr. Secretaria da A�P' . .,..,-.

,culta,ra, ,.no .
Ed�fício das Secretarias� 4Q 'and9:t, à' rua Te-: .�

'lirnte Sl.lv:u'a, s/n., Florian6poiis,. Oll�e serãó p,�tados
os esclareclIl1entos necessá:rios.

.'

�lorianóPolis .25 de O'l!tubro de', 1971. '.' ". . '!.C".; i..tõu..,
'Iftôn Si.rna� � Encarregádo"'do Setor ��' Màtenal.

'

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IOLLEB Ia FILI. - aatarlal •
•

•

, •

'.
' r,

"Co"'_ção em ge
'.

:"�FQ�
-'
.. , . I'!

o . ����:. Colombo
. Sall�

,<m� � ���.� o SI'. �ua�o
Solon CanzJ.;àne· a'o

:cargo de Diretor
Ida C�' �®�mica Flrt�uai .de
, \ ; ,

�nta Catarina.
I'. " . :

Rodovias" .;

f:ic8m proDtas
até lim de 13.

.

lgumas das 11 grandes trans

versais que'compõem. os sístgma
rodoviário brasileiro já estão con

cluídas e outras serão inaugura
das até o final de '1973, segundo
informou o Departamento Nacío

.n.�l de Estradas de Rodagem, _em
relat6rlo encaminhado ao Mínís-
-:trQ;'" dos "Transportes.

� , .

, O .. relatório trata principalmente
oa&:: ob��� rodovíãrías realizarias a

partfr de 1.964, daquelas que ínre
ressarn à região Centro-Oeste e à'

-Amazônia.
�,":J:N:íCIÓ

\

INAUGURAÇúES'

,
' A maior'de tôdas as transversa.is

brasileiras· - a Ttansa.mazôliica
_; ,terá sua"primeita etapa, de Es-

;

treito a Itabunla, maugurada êrQ
setembro do ptóxinio ano. :A te).
.: .�

\
,.

dovia parte de Pernambuco e, fa·
raiba: - attavés das BRs '230, e 23'2
-- e atravessa o'Pará e (>' A��i�Q.

I ,'o
•

nas: ,A rodovia, est,ará tota.i.menté
cônslulda' até· o final :de 73.

"

'Nó ,Rio Grande :do. Sul,
.

será'.

inaugurada em abril do próximo
anq a .BR-290, que vai de 'Osório a

Utuguaiana, corri màis de 1.rJJ, kin
<le extensão. Em' Santa Catar..na,
a transversal é fi. ���282, que vá!'
de 'Lages 'a. . São Miguel do ,Oeste
e ;setá concluída 'no. inícío de 73.

, NC' Paraná já está' prohta 'desdé
69 h �R-277, .

qúe '. liga patánag;t à
Foz do Iguaçu. Em São PaUlo'
também :.já -e�tá";P;o�fa: â :ait ..374,

I � I, 1.-:-

que vai. ,da. .capital: a Presitlente
Epitácio.

,.. '"

Aero Clube
comemorou

. semanada'Asa
'CêtCR de 300 'pouSos e.. d.ecola
gens ��otam regi.$tra:das' do:ntiI,lgo
no Aérodromo, Nêr�u Ramos, du

rante as comemorações do· Dia :do
f'"

�
• I -.,', .,' ,. j �

Aviador e ,encerramento da Sema-
na da ,Asa: Intenso'· p�ograma foi

cWhpridó pelo', Áé�o Chlb� de- San-
"

..

'
I <lo i 1 1 .' I

ta, Catarina ,que prollloveu uina

á.):spüt�" \ie 'para4l,l�dismP, .

da qual
pár"ti9iparam represelltantes', \1a
Càpital, 'os 'P�raqe]tàs' de' Itajaf 'e
o� 'ft�aros .de" V�le; de Biti:menati.·
Grande foi' o pÚbúco pre�ente, ao
campo de pouso em Campinas e

o 'troféu : Sem�na da ,Asa foi con-
,. '\ .'

ferido à· eq�ipe fcaros do Vaie,
de, Blupienau, que' 'demonstrou
Íl1aior precisão' nos sa\L,os.' Na ca·
,1.'

'.

tegoria ,de sa:ltos t,ernirtinos indi-

viduais', sagrou-se, vencedora' a

rcjui:rw,l dnFi' PH�adeltas, de Itajaf.

:�
., ..

�� ..

Governador' entreaa
, ,

,

boBe obras a lta·jaí
Obras recentemente concluídas

pela administração estadual serão

entregues hoje pelo Governador Co

lombo Sanes � população de Ita

jaí. O chefe do executivo segue. no

período da tarde à cidade praia.
na, retornando após o jantar que

será oferecido pelo Prefeito Júlio

César e classes produtoras.

. FORUM DE ITA.TAl

Na tarde de ontem, O Secretário

qesar Amim, dos Transportes e

Obras, fêz entrega ao Professor Ge

raldo Gama Salles, titular da Jus.

tíça, do ante-projeto do Forum

c�Urbano Salles" de Itajaí, . cujas
obras terão início no próximo mês.

A construção do Forum é consIdera-'

'da obra prioritária.

GUARDAS :NOTURNAS
O 'Governador do Estado assinou

ato, na pasta da Segurança e In.

formações, regulamentando o fun

cíonamento das Guardas Munícípaís,
Noturnas, de Transporte de Valôres,
Vigilantes, Bancárias C congêneres
em todo o Estado.

Para atuarem em Santa Catarina
,

'

.

estas instituições necessitarão de
constituição !.eg�r, registro na Se

cretaria de Segurança e Informações
e posse do respectivo alvará' : Os

guardas em serviço deverão trajar

,1.úJ:iformes aprovados, além d$:' cre..
dencial expedida' .pela Secretária de

Segurança. . AB organizações de

'guardas OU vigilantes .que não aten

derem aos díspositívos do ato, go
vernamental serão, impedidas de
funcionar.

, ,

técnica
i
<\

" ,\

Segundo o. relatório do DNER,
a

"

marcha para o oeste começou

com a' 'construção de Brasília. Mas

1SS0 não, impediu que a maior

'partê 'da população ' continuasse

prêsa a faixa Iítorãnea, A partir
de 64, a dinamização dessa má!'-'
cha j passou a ser a maior preocu-
pação 'governamental. ,

. }.1 construção de várias' rodovias

a
·

tA.pára o interior é parte de um pro-,' S S s e n c I agrama . global ,de estímulo à pene. " ',,:'.
.'

' .'tração, através da' 'oferta de terras "'i.
,

" \
'

rnaís baratas "e mais extensas,
além dos incentivos governamen
tais

.

para: -fíxação,' ;

. ,

·para uma pesca·· melhor
Cêtca de 4-5 técnicos oriundos de

sete '6rgãos únciais, deflagraram
no!' litoral catarinense uma ação que

i

visa o desenvo i vinient'ô pesc1ueiro
do Estado, através de pesqut:;as e

assistência técllica. A informação
foi prestada ontem a O ESTADO

pelo Secreiál'lo Executivo da AB.·

sociação de Ctédlto e J\,ssbtência
Pesqueita de Santa Catarina, Sr.

Nalcir Salomé, acrescentando que os

técnicos integrantes da t-quipe
procedem da Acarpesc, Secrf}taria

da, Agricultura� Sudepe, Ufsc,. Es

critório de AnáUse e Estudos Eco-

n'ômicos, Incra e Desc.
. O Sr. Naklr Salomé anunciou

que, além dos estudos bio-ecológi�
cos com vistas as proteções dos

.

:neamento, Sr. .Tosé Bessa� informou
ôntem a O ESTA1?O qU'� o projeto
do esgôto de, Florianópol1s será ,con
cluído aii'Ida no decorrer, desi�a se-

niana, . ,devendo
.

sua conc?pçãó geral
ser entregue no bNOS. Dependendo
,dos recursos jisporuveis. as obtM
deverão ser' executadas simultânea·
mente: interceptadores,

,.

lánçadores
e 'emissários submarinos.

�o Rio de J;meiro o engenheiro
José Bessa tratou de assuntos ,de

ordem administrativa:. do
. 149 Dis

trito. do DNOS e de a�p"ctos de Ol"'

dem técnica, -vinculadcs . ao proje
to do es?ôto junto a finna, proje
tista.

,

_' ,Estivemos definilH�o alguns

p�oble�nas penàentes com relação
ao projeto. A dúvida que, aintla per
siste é a do lançador submarino. Os

projetistas acham.' que se dev_n pelo
rp.enus estudar a possfbi1id�de de

se constr�uir apel.i.as um lan.'çadol', 'ao

invés' de dois, f�;zendo-se a Ú,mspo-
siçào, da' ilha para o continente e

vice-versa a través a nova ponte .. Es·

sa solução, nós não ach3mos a mais

in:cIicada.

EXECUÇÃO SEM DATA

Revelou o Sr. 'José BEssa que a

execução da obra ainda está para

ser definida através n€' ·fmt.flnrli-

, c:r1ado\1rós naturais de peixe.:; � caQ
, '

,

'

!
I I. ,�

.

,

.' matres, a �pá�ha exec,uta os pro-
,

jetos de crüição nacional ide ;ooma..
�' . ,J' "" . t' !�:' ..

rões. lnSses trabalhos, ,�adwntou,: vêm
obtendo excci,::nt�s re$últado:) e,

até o final da atual administração,
"devemqs proc1uiir cêica 'de 1.800

'. tolieladaS de camarões�. cujo valor

atingirá " Cr$ 15 milhões anuai!"�.

-. També� estão sen..do realizados
trabalhos yisando 6 repOvoametito
.d(/.S lagoas e baias com camatões,
pérp:titindo·. maior· esfôrç[o 'no setor

pes,queiro de ?anta Catarip'a, cujos
-trabalhos estao ,concentrados· ,na
área de prodüção, :em virtudt'. da
necessi<lade de; matêria, no . parqu�
industrial.' peSqueiro . finalizou.

mentos que deverão �er fÉ;üto� ·com.
a CASAN _.. Companhia: Catari;neri•.
se de Água � SaJ1eamentQ. , Re.ssal-

.

tou 'que a rêde d� esgÔto. eXist�nte .

será aproveitada, o que signU�cará
menos ruas 'a" setem, �biIra�acias e

impedidas ao tráfego.: .'
! '� ,

, Na divisão d.e' plànejainento eto
, '. . I.

1>NOS, .i no Rio,
.

;0 'Sr. José l3eSsa
mantéve contatós: "definindo os' te.
'curSoS do' orçámento de, 1972".
'....: Esta:mOs "principalmente r 'preo
cupados na "cónclusão .dos trabalhos
da barrage�. o�� no

_

Vale do It�
jáí, que está programada para o mês
de abriL'

.

,

,

.. AerOO,ita o eng�nheiro J'osé ,Bessa
que a,' obra· terá 'agor� �m Ímpuls6

, ,fin�l" �apaz de; aprontá-�a,; para a. da
ta prevista.

, I ,):'" ,
"

. Informou ., ainda ,o Chefe dq,.14?
'DiStri�o. do 1?epartamento 'Naclpmú
'de' Obras' e Salleamentb 'que é.x.iS
te�n atu�ilml;)lite .�� l\linist�tiO; do' Ill
lerior ,6 programas : de ,execução
priol�itát:ia,' 's�ndQ' que. denti"e êles

figura' ô Vale do ltajaL
_. -Obra ,de. grande' ,,'envergadura

serâo . realizadas com os ieew·sos de

financiánientos
.

previstos parà' o pe
i'iodo 72-75.. No mês de novembto

os contatos 'com O Mfuistério do' In
tedor deverão, ser revitalizàdos,' sen
do que Santa Catati'na tem ,suas

obras Ülcluídas no roí das priorida·
des.

!

, ,

outubro cte 1971

1

Ilamarati 'vê 1 .�

ida de
aos EUA
Durante sua visita oficial de cin-

co dias aos Estados Unidos em,
. .

" '.

dezembro, o I Presidente lVIédici

permanecerá três dias em Washing
ton, onde' se' encontrará com O

Presidente Nixon, -e dois em Nova
York.

Segundo .: o programa, que ainda
.

está sendo detalhado no. Itamara

ti, o Presidente Médici transmiti
rá o Govêrno ao Vice-Presidente,
Almirante Augusto Rademaker, ao

meio dia de 6 de dezembro, via

jando à noite para os Estados Uní-.

à,os. .

..

RO,TEIRO
I '9 . Presidente viajará acompa�
nhado de sua espôsa, Dona Scyla
Médici e de seus filhos Sérgio' 'e
Roberto, chegará à Washíngton na

manhã do dia 7,' lá permànecendo
até a manhã, do. dia 10. . Seguira,
então para Nova York: 'de onde
da escala em Natal, no Rio

regressará' ao Brasil na' noite do

día 11.
'

Antes da viagem ,aos Estad6s

Unidos, o Presidente da Repúbli�'
ca

.

cumprírá, um intenso progra-
ma de vísítas ao Nordeste, que
o levará a Sergípe e Alagoas nos

"

cllas 9, 10, 11 e 12 de novembro,
próximo. Eram êsses '0� últimos
Estados "que lhe falÚtva visitar ofí
cialmente. Dia 12 êle fará rápí-

. ,

,Grande do Norte, de onde segui-
rá

.

para Fernando ,Noronha. Na
vaIta permanecerá um dia em R,e...
cite.

Jovem de
Blumenau'
DO MASC

1· \

! o MuSeu de Arte de Santa . Cata·

ripá reàbJ,-e, suas portas hoje, às 20
horas, para apresentar a ExPDsição
de' Pintura de . Reinaldo Wilmar
l>fau.
Catarinensc de Blumenau Co.rn
,

.
,

apenas 21 anos, Reinaldo Pfau, traz
para Florianópolis 26 telas ideali

za9-as reçentemente, depois de par

ticipar da 1� Coletiva de Artes Plás

tic.as;' em Joinville; la Coletiva 'de
Ârtes Plásticas Earriga Verde em

" . . ,
�

Blumenau; Arte Catarinense na ReI-
t;ôdà da Ufsc, durante c;' Siau, .

o�
ganizada .. pela Ga]erüi' ,Nessa' SBnh(>.
rá do 'De�têlTo; e da. 2il Cóletiv� de
Art�s :Plásticas ém Blun��nau ,,':'�'

"

.. t ; ,

"

..' '; ,

.

O ,Diretor do MaSc, Professor' Al-
I" " ,:,

do' Nunes classifica Reinaldo Pfau
de "autodidata em artes plásticas",
enqUanto o 0ritico ljndolf Bell
.' .

conterrâneo de. Pfati, analisando sua

arte afirma; ,"A pintura de Pfau
caracteriza-s�, I �obretúd(" pela re.,

construção .(n')va construção) da.
matéria .prima, ('orno fl!adéira me.

-
'

. ,

talt gêsso rrmssas secantes tantàs, a

óleo e aC'rícolas cordas, pedas".
.

o ,'artista . blumenauense realizou
, seus estudos no Grupo Escolar Má-

.

chado de Assis (Prünário) e Colégio
Santo, António (secunc1ário). Na

FUnodação Uníversit�ária Regional
de Blumenau freqüentou até o se
gundo ano de' História Natural.

.

É ainda Lindolf RelI quem expli
ca o seu trabalho artístico: "Quase
sempre, a temática de Pfau é paIl
teísta.' Certos elementos caracterís-

,

ticos da civilização do Vale do, Ita.

jaí ressurgem na sua vj.s50 estética:
a janela, o veget.al, o Rio Itajaí
Açu, as estações as chuvas :)5 en

chentes as aves dom:éstIeas as flô

�es e. alguns dmbolos mi�cos', po.
pú.laré�".

..ProssegUindo em 'sua crítica Lin-
,

d�lf Bell· diz que Rc.iinaldQ Pfélu
não dá lug81� p�:u-a o :iniproviso e' que
"a ,criatividade {; submetida a � me

tiçulosQ acabamento, e que nellhum

e�-cesso subverte a unidade! de cada
obra".

"

E �Qmpletcl: C40 artista alia ao co-.

hhed�ento tla cultura, (sua constan
te preocupação .. de reconhece-la) o

conhecimento mar'aV'ilhO�(J da car�

,pi,ntaria e contribui com uma llngua
gélll' vigorosa, pessoal, ,as novas

mànifestações da arte barriga-vel·.
de";

.

Ferreira 'Uma entrega
. ,. :i

i,
':

reitoria a ··Ernani Bayer'

, ,

O Professor João David Ferreira.,
Lima deixou, ontem, pela manhã, a

Reitoria da Universidade Federal

de . Santa Catarina, depois de 10

anos, de mandato, 8 anos
I
na díre- �

.

ção da ex-Faculdade de, Direito, 30

de exercício do magistério superior
e 41 anos de

-

vida púbiira.
A solenidade de transmissão do.

cargo teve lugar na Sala: do .
Con- ,

. selho Universitário, na presença do

Secretárío da· Saúde, Prisco Paraí·'

60;
.

do Více-Reítor Roberto Lacer
da,' que teve seu mandat,o encerrado

na mesma ocasião, de· Sub-Reitores,
profess,ôres,' estúda�tes e funcíoná
rios.

O Professor Ferreira Lima' passou
a Reitoria, provisôríamente, ao PrG

fessor Ernani Bayer, Sub-Reitor, de
Assistência e Orientáção ao Estu

dante, de acôrdo com o sistema 'de
rodízio estabelecido :no, Estatuto da

Universidade,
Disse, na ocasião, que a obra uni

versitária. levantada em"Santa Cata
rina "deve ser enaltecida, sem vai

dade, por todos os catarínenses, por
se . constituir em motivo' de orgulho
'para os barriga-verdes".
Declarou que a ascensão do Pro.

fessor Ernani Bayer ao maís eleva
do' posto da hierarquia universitá
ria representava o reconhecimento
às capacidades da mocidade brasi
leira, aquela que deseja com a ex.

periência dos mais velhos coJiBtruir

um Br:asil �ada 'vez' Illais desenvol•.
,vido e progress�ta.

Em :'�sposta, 'o Profes,�or',ErnarÚ jt

Bayer, já como Reitor, �m éXerei-
cio, pediu aos dirigentes, Jj!ofes-

,

sôtes, servidores e estucia�tes, que
permanecessem em 'suás ocupações
desenvolvendo o trapalho q4_e até

:1 .

• .;
•

) ,

aqui vem, sendo realizado com es,

fôrço, dedicação e sacrífícío, ,'4pal'a
que possamos levar avante esta
obra que, pela sua gr:mdiosidade

, I

n�o' pode ser conduzida' por tUna
pessoa, mas que necessita de tôda

.

; uma equipe para que a Universida.
..

fie se, integre ainda mais nos pro.

gramas do Govêrno, sintonizando
perfeitamente com as aspirações' da
comunidade catarinense'

Durante a cerimônia, o Presidente
do Diretório Acadêmico do Centro
Bio-Médico, falando em nome de
todos os estudantes, prestou signi.

. ficativa homenagem ao ProfeSSor
,
Ferreira Lima, oferecendo-lhe uma

placa de prata que dizia "ao Profes,
';so'r João David Ferreira Lima, Mag,
nífico Reitor da UFSC� amigo, pro.

.

fessor e conselheiro, o agradecimsj,
to dos' estudantes de ontem de ho
je e' de amanhã".
Porisna vez, o Professor Péricles

Práde, em ráp.ido pronunciamentn
sintetizou o pesar com que os pro.
fessôres viam· a saída do Profes.
sor Ferreira Uma, transmitindo o

reconheciments P�o trabalho ínsa,
no aqui desenvolvido.
Ao final da solenidade, o Presí .

'dente dó DCE, Alvaro Reinaldo de
.Souza destacou, também, a figura
do Vice-Reter Professor Roberto, ,

La�erda, que "esteve sempre no la.
do do Reitor, construindo Uma ins.

t)tuiç�o ,que já está, lia História de

,Santa Catarina1'.
'

:Também o Projeto RondOl1 Coor 1

, , '

,�enação Estadual de Santa Catari.
. na esteve na Reitoria e entregou ao

Professor FelTeira Lüna uma pIa·
I

'

.

qa. de, prata, caracterizando' a gra.
tidão dos rondo/Listas ao Reitor que
se despedia..

Visita de' -O,alista já
tem· sua' programação

.
'

Barragem· do rio :Itajaí
prossegue $uas· obras

Foi divulgado ontem o p'rogia!ll3
da visita do I)!eputado '.:Batista �
mos a Santa Catarina, �narcada' pa..

,
r ,.',.." (

ra os próxirrtos dias 4 e 5. O Pre-

sidente da Arena: desemi)arca�;á'
.

às
16h15m ,no Aeú)p'orto Hcrc�lio ',Luz, ,

sendó recepcionado': e oati· conduzi.:.
do " até· à �ege di) Diretór�o, I{eg�o:hal
do ParUdo.

"

�.

Às 17h30m o Sr. Batista Ramos
visitará o Governado-r Colombo

Salles, e logo após o 'Vice-Governà
dor Atílio Fontana. A seguir, no

Gabinete do Vice-Gove)_-nador, con

cederá entrev.ista aos, Senadores,
Deputado� Federais, Deputà�os Es�

taduais e memb:-os do Diretór,iv Re·

glonal. O' programa para o dia 4
assinala ainda jantar informi.l no

Clube 12 de agôsto e entrevista à

TV-Cultura, Canal 6.

I I., '

O Senador' 'Antônio" CarloS Kon-
der Reis recebe'u' expediente .dtl m,

'r

:' °I �

nistro Costa Cavalcanti, informaIl:
do-o sôbre a situ�ção d�3 obtas '�;:
barragÉmi para ,éont�nçao; das (�heia:s l'

! ."
'" (,

que estão sendo executadas pelo ';
Dnds no Vale do Itajai,' motivado
por recente pronunciameJ1tO do par
lamentar catarinense no �nado. No

documenfo: o Minisu·o do lli1erior
anuncia a conclusão ,00 Barragem
do Sul, em Itupor:anga, �té fins de

1973, de acôl'do coIft ó programa e

a Barragem Oeste :do Rio' Itajá:i con·.
tinua corri seus trabái-hos em, fran

co desenvolvimento, devendo', estar

concIllÍda até o' priméírJ �emestre
do prói8:im o ano, , /, \'.

I
t "

... .:.. _ i•• lw..

•

•

J_ (
!,.

fl�i�:?:���i�1t:;:�ii· ':ONO' termina,
..

projeto
'�, �'}�gaç�9; qi, ��c��e, ,ó��":p; :.�t�9'·> ::'; .,

'

"
'

' ::'- ';
:

..
1,.·' :' .: 'i', i: ;:'\�::i ,i ,!:;:.,' ',-: ;:�.�:

;F�:a'�;;ia?���::'2!!:��rr.a.!:, .·d'
:

e'" e··s·uoAto es':t·'a"
'.'

s·····e··:"m'···.·a·.0'
'

..a·"
"

Q :.ll].!.ql�O,_ nQJ;"destino da Transama. ,
.

ooni-ca :_:_:-já' está :asfaltada. entre ,':,
.' ,

JÔãó· Pesso* e.·�'caj·'àz�iras. ,

',' ', ..

:r�·E2.�ina� e: §ã.,0- L,uis estão, Íiga�. '

O Chefe do 14Q Distrito do Depar-
: hlmertto Nacional, de Obras e' Sa·

das�Gle�de� b:· iníCio, do ano"pelas,
lPlls :516 'e '135.: O 'asfalto desta ,rli�

"

gação 'sérá' 'levado até aelém" li�
, "

,

I garido ,esta \ cidade" à Rêde' Bási-
c.a do Nor,deste.

No dia 5 o Sr.' Batista Ramos vi.
. '

sitará a Assenibléia Legislativa às

.�h30m· e :às' 9 'ho�as iniciará au·

4iên,c'i� . cOITl 05 Prefeitos, Vice-Pre·

feitos'
.

Presidentes de Câmaras, Ve·
,

('
",. ,,'o ,

"

+

•

re�d,ores, Presidentes e menibros de

'Dire'iórios J.Y[unicipais, no Gabinete

�á' Lid�rança da Arena. Depois de

alrn,oçar 110 Clube Veleiros da ilha

o presidente da Arena participará
de reunião pler.ária na Assembléia,
às 16h, e concederá :=.ntrevista à

imprensa, ,às 18h30m. Na parte da

noite o Sr. Batista Ramos estafá em

Blumenau, inde participará do pro·
,

grama "Ponto Por Ponto" da, TV.'
I

Coligadas' Joca!.
A prograniação foi anunClana pe·,

10 Secretário-EXecutivo da Comissão
Coordenadora da visita do Presi;
dente da Arena... Sr. lbrabim Simão .

,
A' terceira obra, ,ou s�ja a reti·

,ficação do Rio Itajaí lVhdm, vem

send:o executada 'de forma' contínÚ8,
res�itadas � dispoB\bilidadfls oro

çlim�ntárias :e. I) Dnas já realízoll
\'"

I •

•
•

. cêrca de 70%' dos traba�"hos, elIm1-

nando igual percentual das enchen

tes que,' periodicamente, atingiam a

cidade. de Brusque. A última obra

4i;l região, a cargo do Departamell·
Ú> Nacional de Obras e Saneamen·
tb. é a, constru.ção ela Barragem No!'

. ,�, pi·Vximo a· Fóz do IUo Dolm8Jlll,
..

que: ail�da não foi iúidada, como

também' não o foi iniciado o der

rücament:o· e a retificaeJo d.o Ri�
Benedito" que ir.tegram �o PrograIUa

. 'Geral ,do Vale do Itaj f�i.
� ,._",""
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