
Síntese do' �ole1:im GeometewnIÓgk-q de A. Seixas Netto
válido até às 23h18m do dia � de outubro de iW11

FRENTE FRIA: Enl Curso; PRESSA.(:> NI'M:OSF.'ERICA lv.qt ..
DIA: 1010,6 milibares; TEMPERJT..{l"'URA 1.Y1EDIA� 21,5° Cen..

tígrados: UMIDADE, RELATIVA MEDIA; i93�9% - Çumu
Ius - stratus - Precipitações - Tempo' Me.dio: Estável.

I IIP 1. • CII. �. CODlI�.
INFORMA

O Clube Cultural e Recreativo
Límoense comemorará dia' 6 de no

vembro o 409 aniversário de funda

ção da sociedade, estando marcado

para às 20h3Om um coquetel, às
23 horas terá início a Soírêe de

-

Florianópolis, Quinta..feil'a, 28 de outubro, de 191.1
�

Aniversárío, •

!f -

I,SINTESE

Duas novas viaturas inteira

mente equipadas, inclusive
com rádio e comunicação se

rão incorporadas à Rádío Pa

trulha de Blumenau no mês

de novembro.

A informação é do Prefeí- I
to Evelásio Vieira depois de:
recente contato com o Co

mandante do Corpo de Bom

beiros do Estado, coronel
Milton Lemos do Prado.

BLUMENAU

Um Encontro de Coordena·

dores Regionais de Educação
será realizad:o amanhã e sá·

bado na cidade de Blumenau

sob a orientação do coordena.

d'or regional professor José
Vieira, Côrte.
Do programa elaborado

consta o seguinte: amanhã às
15 'horas, chegada dos parti
cipantes ao Hotel Glória; às
17 horas visita ao prefeito I()-,
cal e meia, hora depois visita

ao Col'égio Normal Pedro II.

Sábado às 10h30m visita à
Cremer S. A. e às 12h30m
churrasco efereclde pela Com

panhia Jensen, oportunidade
em que os I visitantes . serão
brindados com diversos núme
ros musicais pela Banda de

Música do ColégiQ Normal I
Pedro II.

[I
RADIO PATRULHA

PLANO· PILôTO

o Vereador Armando Bauer

Liberato enviou telegrama,
aprovado pela Câmara Muni.

clpal de Blumenau, ao Secre-

tário da Agricultura de Santa

I Catarina, Sr. Glauco Olinger,
I convidando-o para uma reu-,

I

j I nião informal com todos os

vereadores de Blumenau a I
'- ,

I
"

fim de estabelecer aspectos do
I 'I' PJ'ano Pilôto, que prevê o de

I" senvolvimento dos minifún

I
! dios com aplicação de crédito

,I, I fundiário.
,

i
,

lNSPETORIA FISCAL

o Inspetor Fiscal do Pôrto

de Florianópolis, recentemente '

nomeado, Sr. Luiz Carlos Re

mor comunica que foi criada
,

.

la: Inspetoria Fiscal do Pôrto

de Florianópolis e a Comissão

Especial de Estudos � Obras

do Litoral de Santa Catarina,
ambas com sede à rua Almí

rante Lamego, 86 em Floria- IInópolis.

�
-I

EMPRESP. �DI1"ORA
-

O EST.clDO LTOA.

,
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Durante pronuncicmento que terminou quando o orador
foi acometido de uma síncope, o. Deputado Carlos Büchele denun
ciou os "acontecimentos precipitados na Assembléia �egislotiva
nos últimos meses lIe declarou suo certeza de que há um plano
diabólico destinado o levar oquelc Coso 00·' recesso". O Líder do

Oposição assomou o tribuna poro rebater os acusações que lhe
foram assacadas pelo Presidente do Legislativo, mas não pôde
terminar sua oração, pois foi vitimado de mal súbito.

Em declaracõo exclusivas a O ESTADO, já refeito no seu

cpcrtcmento do H�tel Lux, o Sr. Carlos Büchele afirmou que 110
Sr. N.elson Pedrini fo.i mentiroso, desfechando-lhe uma' série de
infômias, segundo. as quais fizera graves acusações o um compo.,
nheiro", Acrescentou ainda o Líder do MDB que lias declarações
do Presidente da Assembléia 00 Deputado Antônio Menezes u
ma são mentirosas e que isso é fàcilmente provável. (Última .p1g.)
,

.

M é d i C i quer na Amazônia í centro Nacional teve' 'vitórias
de pesquisas sôbre os trõpico,s de Curitiba e Portuguêsa
o Presidente Garrastazu Médici

determ�nou o início de estudos ime

diatos para' instalação na 'I'ransa

mazônica de um Centro de Pesqui
sas sôbre os Trópicos úmidos. Dis

.se que "nenhum esfôrço deve ser

poupado para impedir que a Ama-

zônía contamine o homem que vai

habitá-la e o homem, por sua vez,
contamine o ambiente que v,ai. re-

venceu o Botatogo por 3 a 1 com

gols de 'I'atá, Cabínho e Basílio,
p.nquanto que Silva marcou para
o Botafogo. No Rio, jogaram Flu

minense e América mineiro, que

após os noventas minutos de jôgo
não foram além de um empate
em branco, Com este empate o

Fluminense viu suas esperanças
para classificação ficarem ainda
mais remotas.

cebê-lo."
Falando ao povo brasileiro, on

tem à noite, através de uma .rêde

de emissôras de rádio e televisão,
o Presidente da República anunciou

a implantação, a curto prazo, de

escolas de segundo grau e Univer

sídades ao longo da 'I'ransamazôni

infra-estrutura, serão. melhoradas

a.s rodovias e que outras medidas

serão tomadas para aumentar a na

vegação pelos rios, com a, constru

ção de ·portos e melhoria da frota
em operação.
A fala do Presidente Médici foi

gravada. durante reunião Ministe
rial realizada pela manhã em Bra
sília.

o Campeonato Nacíonal de li' '1- ,

tebol teve prosseguimento na noi-

te de ontem' com a realização de

mais três partidas. Em Curitiba,
O Santos não conseguiu, mesmo.

com boa atuação reeditar a sua

vitória de domingo, quando ven

ceu o Vasco por 2 a 0, sendo der.

rotado pelo Coritiba por 1 a °

com gol assinalado por Tião Aba
tía. Em São Paulo, a Portuguêsa

ca.

Disse que, além das obras de

------------�-------------�---------------���--�----------------�---=----------------��� ---�--------------------�--------��-----------------------------

,
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Tráfego pesado requer
", ••_�..., ...."""'-� .... �.... ' ...Al<�_..t�"i/IA

ligação urgente:com DR

-

Ex-tipógrafo
tem mérito
funcional'

.
.

A falta da ligação Palhoça-Bar-
reiros da BR-10l - ainda em obras
- tem causado consideráveis da
nos às vias públicas da cidade, que
não comportam o tráfego 'pesado.
Diversas ruas da cidade apresen

tarn-se bastante abatida" e esbura

cadas causadas pelÇ> intenso movi

mento de caminhões, A conclusão

da obra está prevista pala êsse ano. J

De tipógrafo a Diretor Indústrial

da Imprensa Oficial do Estado, foi
a grande carreira funcional do ser

vidor Manoel 'Paes de Farill, 'que
aos 67 anos de idade foi homena

geado com o Diploma de Mérito

Funcional após servir na IDE du-
, .

rante 47 anos. O Governador Co

lombo Salles prestigiou o ato e en�

tregou a honraria ao servidor.

F(eatriz Lima, Tereza Amayo e

Myriam Pérsia são as protagonistas
da peça Um Vizinho em Nossas

• Vidas cuja estréia está confirmada

para às 2lt horas de hoje 110 TAC.

Esse espetáculo, mereceu os melho

res elogios da crítica especializada e

constituiu-se em sucesso no Rio e

em São Paulo. Ficará em cartaz no.

'l'AC até domingo.

Um' vizinho
estréia·
hoje no Jae

GRÁTIS
um pincel
em cada
compra

Matriz. "Rua Felipe Schrnidt, 33 - Fone

3282 - Filiai: Rua Cons. Mafra, 4
Fone: 3280 . Filial Estreito: Rua
Fúlvio Aducci, 59'1 . Fone: 62ÇlO
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* A cidade resumia-se ao Centro,
1 ruas Estêves Júnior e Bocaiuva e ave

d nids 'I'rornpwslry. Coqueiros era pata

passar o verão e, mesmo assim, tre

menda temeridade devida a estrada. O

Estreito não passava de uma tua qtte

D. gente era obrigado a atravessai' quan

do se aventurava a uma viagem (para
. se ter uma idéia, levava-59 quase 10

horas - ou mais _'. até Curitiba).
não havia
___,' ou em

I E, mu;Jüo importante,
:I con gestionf,lmento na' Ponte

i I local algum.
j >f. .r O' ,;eÍltro as pessoas paquera-

vam - na' época a pàquera chamava-se
1 "footing". 'Ficavatn 'as mulhe1?es entr�
JaC'adas e· p:m· grtifiOé5 p�t'a ('jina e para

h;'ixo, d:m�o .a' volta na quadra do P .

lário. E os homens pàrati0S,. pnro"tartos
I nas paredés' e vi.trim�s. De' ve.z enqnan-
II �I

.

1 to lJma piad3: ufn rilha:Í\ LUn namoro,'

I '
Na r�}.çrada da Praça, All1 frente ao

I

Palácio, fica'vam (fic�m) as
.

emprega-

das dotnéstkas, OS matir'l:h�it"os c o pes

soal de côr
i

(depois dizem que fiGO há

preconceitos), se :n'iàrgina lizando. Alí o

I "footlng" também era (é) na tas€' do

sobe e desce.

Aos sábados· domingos e fedados
,

havia retreta no meio. do jardim. A

Bandn sempre começava com o ",O Gua

rani", que nom a HOI:'a do Bràsil. Nes·

8('8 dias a Felipe Schmidt erá interrom

pida ao tráfego de automóv,�js e a rua

Fe en�hia de pe.C;:soas, corn. roupa.� do

i' mingu�itas, a fim de verem os' filmes

1 ;! C'Jue a USAlD passava na tela. armada
I '

em cima da marquise do Chiquinto.
r

Outra coisa típica da época eram

os pileques incríveis que o pesso�l to
I mava no Chiquinho. Acompanhava' a
}
I empada (que até hoje sobrevive, sempre
I gostosa, na C3sa 3 B).

O movimÉmto ia até às 10 da noite,

Df?pois o pessoal. se recol.hia; pois
"amanhã é outro' dia".

N-BO havIa. televi_gi1o P 0.S CÜ1ema1'

não paSElHVnm ._fjl-mes flue prestassem
( }
., . . .' h' 1r.:: )se 10)e p aSSIm, lmagmem " .) nnos .

* Nas ruas Esteves Júnior e ,Bo·

eaiuva e na avenida Trompowsky (flue

fqtmam o Bàirro da Ptáia ele FórR). mo

tavam as famfHas' mais l'i.cRS c conrei.

tuada,q da. eirtfloe. Ali hãv'1am as festas,
, .

o "scoth" corda solto e o papo 13 até

de mad}·ugada. A� peSSOAS' tinhnm o,�

carto,r; _- importarios _. úl�imos' tipos.
Cadill ao Raho 'dr Péixe era raríssimo
-'- só hll'vüni'I' tinis . Aliás" ra:r1"Oír Trou

qíl{ssimã,c; pessoãs tjiltraffl,' 'teto muis de

um� t'Tl\tão, p,?"à luto. Iyl'cfh7(�t
(Continua),

111---:·····
g'er'á ren,liia�� 'hoi'e� q),j,intarft'Íra.

um bate.papo' sabre 'Àrfes Piástit'i;lS:- nó

"r't"atro' Carfôs·. G'onles� em Blumprtau.

Estão eonvidado'S lo:do� os art:sfs-. queI
1
I.
o

',: 'M"'tlweW?5fJ51i5W-atra PR
--..

. --� ---_-.- _ �.'_._��-

participam Coletiv2I ele 'Artesda

Plásticas Bilrriga-Verd'f" e mais os �SC

rudantes, professôres e o - já tradi •
..;

cienal - público em ger I.

(; uma promecãe do Dlretér le da

Faculdade de j';'ilostlna da FURB f>: d�

Gal�ria )\�u Açu.

prlu

I

A ntes, urna explicação: €.11 gosto'
dI" ser sinoero, de dizer FlS coisas que . I

sinto, Bem PS·SR de elogiar gratuitamen
te (muito inmnm na imprensa desta e

j.de outras paragens).
I.

'I'êr ça fs�r_ foi o vernissage de "1
inauguração (L exposíção de Reynaldo l
Pfan no Museu de Santa Catarina. , :

n;n Ifll.1P'{n, absolutamente, dizer'l I

(1[11' �. trahaiho ele Pfsu nho é bom Lorr- f

gP, f�jS,'JO. '. ha-n, �penR,'i, um �Q,IC(l. P�i-rimano ._ mexperIente (o artIsta, tlmda· ,

'o:L tpL llnn m, t.erifds para. em �p,gui- ; :j
(18 pntrRf UH dple). Ao ffiPTIOS é ,() que
riemonsi'T'Fl 1'1 atnal exposição. t[ ,

Nf.ío tem Hm rflminho pprrarrido..
(on pr.rrorrpnflo). Ti: rorno tal, ,CJrm corro f
dirflf� 'fie expôr in(l1vitiuaJmente no t
nosso prinrip�t1 Mnseu. oe Artes ((miro). �,

PIRAJÁ' '1

Murilo Pirajá Martins da Silva, Di··
n�tor de Cultura da UI=SC, se mandou.

há uns 40 dias, para os �qtddos unio'os·I.·a fim de fazer um curso sôbrc Admi··
.

l1istração Universitária nas Univ�rsid� •. j
des de HoU'ston, Texas e 'Guadaiaia�a, I'
México. Foi, fêz o curso (aproveitou

.

patas) e já está de volta... . � .. "'"

... ,E mais: quando' de passagem por

Nova for(!ue procurou o L..,iI Henriq.ue.
1

A convite dêste participou de um show,' I

toc::ando tamborim, num Teatro da l :

BI·oad'Way. 1:, diga-se de passagem, foi
aplaudidíssilTlO.

MlJrrlo deverá dar um show de

música popular brasileira daqu'Í a ai·
.

, ,

gUI1S dias no La Piedra, em Itagúaçu.

DESTÊRRQ
O Profes50r Osy-aldo Cabral está

ultimando lH!l livro sôhl'e Destêrr'o -

será impresso pela Erliiôra da Univer

sidade - rom fotos sensacionais. de

GHherto GArlarh.

MÓVEIS
Os bonitos móveis que decoram o

interior da nova Reitoria são dd For

ma, cuia reprrsentante em Flofhlli6�

polis é a Firma' F. Viegas.
Aliás, falando nesta firma, ele de-

verá mOi'1tar, uma grande "oia é uma

fias con'dições exig.idas pelos móvpis que

j'epresPiíhHTI (Oca, O'Afe'liell FQrfiHi,

MôblHnpá).

DOS, CASAIS
HOjfl a1mh nft.o haviH faJarlo' no .

D07.8. Port:mfo, aí vni: sexta-feid:, a

I
j

pfrrtir das' 10 ria noite, OR casados' �.em, I
vPz na Boite cto Clube. Nesse di,:),;: 29,

18�rr1 Hpl'E'srntar1o o mí.mero de· Cando-
hJé - da Equrlá - vf'tlcedót',rla P�l'tfl 1 .�artística da TI G.incana. '! j

�J
. '. _ .. JRi5EifiIHfIE?f7EÇ ·SWSEFiiãan

( , J�'

-ko
.. já IIJi . publicada· .

A . Lei do Censo Tribllt6rio; que atinge nos contribuintes

do' Estado, {oi publicada no 'Diáli'o /)fiéiâl ,.(;la Yl1tim� t'êrç.a
feira, Pela Le], os contribuintes' terão oporfunidade de comu

nicarem sem: débito em .htmso.:Hé o dia 30: dó novembro, a
'.

,

fim de que o pagamento possa. ser pareelas.1'0 em 30 presta-

c:.Õe'l: Já a partir do di� J, por fôrç� do e(Yí{vênio assinadn .en

\'(i'" ,� Mi ni-:I�d i eh Erdélvln t O arivêrifa· dt) F.�t�1Cl(i. ttr:� ini-
'ciaria a ação fiscal conjunta -, Estado _. União - em 47

fegrÕ,;'') de ')::rnta' Catarina.' a.bra;hgenlÍí) em cari� 111:rr8, urna on

1I1.1{.') muni ípio$. .
.' '�:.' ,

A ")f:crdafía da, Fa;fnda e:stá, alertando ,'aos '.(l0nÚihJlií1�
tes que fi" rl€hjtr,s levantados por ação fiscal rl'i.t;1f:l,ão 0'1'. he
nefícios da- lei do Censo. sôinf'ryttl .concédidos 'aos dêÍ'l�t08' es

pOi'rdrr,e�mfní�' conf;:ssos_" .

Os ccntfibuintes qi:��" e�,�}YÚén;z em.

atraso devem providencia!', suas declarações. o mais breve pos
nível para que não percam O'S benefícios da lei .
o' ......

t
" ,,' • ',' \'. i'" , "·-:;T

o r,i:m,,-e,',rW ce-íêOt&f.Ío na. últi&ri' têrÇ��fêirar .

entre ,:) 1\1i
I'Ü'itér�n ó:; Faverrds 'f'" o Estado' dl'l.,'�âirfa: Catarina, :i(;�a·�,jTitf;-

•• �,. •
' .' j ,

· gração das áreas administrativas fiscais, a' P'ífW"Ç;lO ,d� rscí-

proca as�isj;fncia' na tif;lcall ração dtt;·' ttlb'i.jt()�:. f a �.rtnNta' de

infO'tmaCiÍf-S' f,cot.ôinko·,fiscais, Pe1Q é.onvê.nÍ:o,· () . 811�:t;'l'iÜ'ri
del'li'f R�'d()i1'aí da R,�C'f.H:i Fedttat: �.' o' S';c�t�no 'da> Fa'��1Jáái
çr:, Sif[:in

�

Uchfm· Re7f'í'ldt:' i"t'�OlV�Tam (j1T(;' u' cam�imá Na�

r}rrn;:i!i' ·rlr. promo\,ão.· d� ImJi.-mo�. U'rá" cmiJo pnncip,al 'objt�
,

' .

tiv0' '0', oe. R j"érrnr ,a' t'n(tHR, prTp'i'J iaçn.o �'.�mp'f'ê':\a<;, pata, gl, im-

pm t'ân'lin e ntce.s"irlad� do fiel. cl;�rríprhllent(), rlà" Qb�eáçUS
.
fóbllt(tríilS" dánct(}·sél ênfa�e ao faJ(), d& q\le' élécorrt d�a con�

tribllição fí-:cal a r�ali?:àçã:o· das ol'irhs dê,' inffa:-�RtFht\lf3
.

que
o 'Rsrado e a·' Vri'Úio t�cl;:ttnam, bém como, 9:e qu6' a..:promQl
\�o glohal. c'l:o desenvolvimento econômÍG0 só � pósslvel' ot'ifer
medi'afüe 0 correio récolh�mento dos t�·iblltOR.

Â c'ampanlm. 'comprêénMrá, duas fas6s:
.

a c educativll e

teH'ressiva. 'A. fase educativa consis'té' 'na conscientização" da

importância social é econômica do tributo 6� a. necessidade de

reprimi'f a sonegação, induzindo a· Poimlaç:l<J a <lerer. que essa

J'>dtica irregllJar acarreta o prejuízo coletivo é' a repTe�do a
.

neces�idlade .de apôio de tôda 'a comtlnjdad�: Para· atingir eSRa

finalidade, serao 'usados os recursos' dispoIiÍveis mégiante ,es
fôrço CDotdenado 6' conjllnto para a obtenç�o dessa finalida
de.

Já,. a fase repressiv� consistir,á em ação- flsoal', inte.gtada
d i rei a, por, grupos fiscais consfitülc1os' de .. Jl(i) agentes. fiscais

de TFibutos Federais,' ·de.signados �lo SuperinÉend�rite '
. Re

gio�al da Receita Federal e 40 Fiscais Trihlltáriõs: ·c1esi'gnp,dO!�.
pel'o Secre1á-rio da

..
Fazenda.

.

.).

• ,

.:: '_.· ..f
': ,'.
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Pt'ojeto de· Lei n.Q L024, modificando o ga:h,arito de.

consttução do cen�ro Turístko CómetCijil" do sul" do 'Pais,

fei apmvado p.ela. CâT:Jlara Municipal de Flol"la;nppCUs e

sanrionall'o pelo Prefeito Muniejpa·l. '[

<) €'mpree>JiIdimento tcrá',22 atl'd�r'f'R na mÚldra �itl1a

·
da €'utre a.s 'tuas Mar�rhal GuiJhf'tfne, Arcipre.i;te. PaIva,
Vidal Ramos e Trajano.' ..

DRe BOB.RlGO .. ,B'EGA HnES,
Ci�urgião plá.stico

Çurso de (81)f>ria1iz3ç50 ·ar- dois 'an'Ôli no Hfl.spital da,
CJüücas de São Paulo.

.

'Tratamento F,stétJ:rü' das MamaR' __. AJldoffiPryl ..:....

Rugas � Nariz Cicatrtzf's � Ttmispillnt� <11:" Càhe�·os.

"
Atf'nrlf' 00' Hm-1�jtal Governaclqt Cf'lS0 mtmo.� às têr..

çms e· qHint�, a'[ló.� à.c; :41) boraR.

F.�'T.S. EM
.

RXecuta-se serviço, de F ..G.T;S; atra�a'do. Ttàtar com

J.Juiz Carlos à rua Conselheiró I\1:afra. 188.
.

.,..

"'�tro d()ID'ésticos utilidades para o la:ri, bri1ft'qu'edos e toda ufliul'

'd.urdf1d:e de :lrtigos. agora abSolutamente ao âJc.nê� �e' tddos..

· ,.,
,

I�'

'G
:.�:., "'.' �i" .

Rtla, F·.Hp� .
Sehtí1ldt

" �'-
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í CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRleADAS "VITORINO'4
\ .. ..

'tacos- Esquadrias de Madeira - Assoalhos - Tijo-
I los Furados - Lajotas -- Liíocemiças, ele.
I 'I '. • eveslimenlos - armeíex e Marmojet - Dl resa

\ . de lníuras Lida. �ftl�r em' eras, Vs .. encontra lu ..

I o isto, com, prêços de Fábrica na Cunha Comércio e Repre
i I senlações Lida. Escrib�rjo 7 R. er'nando Mac,hadoi 40�

I .

-

\,"":;�:;;-� �Ry-7illj·�??·g?r"iPifry=yr: fi;
, smmaa=t iREª �_7L t..*_. E=.a�

À 'VISTA

•

'llR,ARDÃll:&r, CIJ",� L�rDA�· � EHti�, 'eOM� E IHD�'
",

. -

, 1 I. ' I., "

P&DiA BRITADA·

I '

I

. !

E:nc1rrêço: .r'\vpnirla -Jor,..,e LFl'retcla, fjnal (ln SaGO' do,q:.Litnões - TpIrfone 13�m.
,

VIoda nópoU!'��

m .... -:
-..,.-- ,k._.u

--:�S-::=T-=='__�==i -l� I
I

•rI:

li' Fáb�ico de esquadrias e Mad'eiros em geral
; l ' ',Ma,triz - São Pedro de· AJcôn.tora

.

) I Filial:· R. Mo� Schramm, 97� - Estr�ito .�-.. �poJis� ..- se -- fon� �58,
'

I

I I Modetramênto de pinho e tel, porfos ;trabalhadas, colorrlar� e i
'comuns. ,Janc!as vehézianas. Tipo Vidro e Q,cab'om'entos 'de madeiros i:

'I' �m ge·tol.
" SbaOí�1 t�,COS e parqüet. Kremer po.ssui. máqu,in�s esp�c!a<a I

I litada.s para. IJf.a� Ser�as, CucJjlo,res c.um dentes de ViOlAS. Á unlca [:

l.
' .na ProG-O., �re�er .& Cio. Ltda .. a:goro revendeJ1da QS. famosos produtos I

a-ranhas, telhas, telh�es e manilhas de. qUQlquer bitola. I,
, �. :���=---�:"',��.���-""'��:. -"'�:-=��,. (.' .. _. _" .. �Tii.-�t---......

",�c .. _-�:--·�--::=-���"·--�J.f'

I

I
I

O proprietário de A vidraceira cemunica ao� s_us Ire..!
·

i goeses e amigtls que mudem a denommação de seu eslahe.1
\ jlec:imenlo intra ILHA MOVEIS e espera coniar com a sua!

,1 p·r'eferênci��
1

·t
.. I_.:_-.:_ .. �._c 111..

:
..:::_ .. _ , ..

_ ._'._.

.- t:t.:;,-L_�••.� _�_.-��I _-- _ _ �?E•.•..•.._._•.?��,rr� _.�.?? _
��

.. _�.?�.. �.!�(�__���.__ _

..mw �.•yw.,._.?..cy�ü7•.5�:

I.:
!
i
I

5 '. o :proprie,lário.

( .

,. � ....
, .... to...

I,
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;
..

Cr$ 100,00 DE COMPRA V. LEVA uMA GÁRA,AFA TÉRM_ICA INTEIRAMENTi OE GRAÇA
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FILIA_L DE SANTA CATARINA.
.

,
, -

,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 9/71 PARA ,·AQUI.,

sicxo DE TERRENO NO SUB-DISTRITO DO' ESTREITO,
NESTA 'CAPITAL.

'

1. A CAiXA ECONôMICA FEDERAL Filial de Santa Catarina comunica a

quem interessar possa, que pretende adquirir uma área de terra no sub-dístrito do

Estreito, nesta Capital, que permita a construção de prédio destinado a instalação da

Agência CEF local e de dependência da Divisão de Loteri.as, com espaço para esta

cionamento de pelo menos dez (10) automóveis.

,

2. O terreno deve estar localizado no perímetro compreendido entre as ruas

·!Santos Saraiva Fulvio Aducci e Coronel Pedro Demoro José Cândido da l Silva' e
,

,

'

Tereza Cristina, livre e desembaraçado de quaisquer ônus,
'

3. As propostas datilografadas e assinadas, em (2) duas vias, sem emendas,
rasuras e tnerlinhas. deverão discriminar O' preço, a área do terreno, suas coníron

tacões e localização" bem como prazo de validade.

.

.

4, As propostas serão entregues no Departamento de Administração da CEF :

Filial de Santa Catarina, à Praça XV de Novembro 30 - 39 andar no horário de

9,00 às 11,00 e das 13,00 às 16:00 horas, até o dia 10 de novembro de 1971.
-

5. Quaisquer esclarecimentos serão fornecidos pelo Departamento citado no

item anterior.
r

, )
Caixa Econômica Federal - Filial de Santa Catarina, em Florianópolis 25 de

outubro de 1971.
'

JO}:\O GASPARINO DA SIt.VA - Gerente-Geral
I

r
-r-+ ;LI------�-----.- --- _._---�.

,

- -
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FarmáCias de plantão
'8 Capital em Novembro

o Departamento de Saú- horas e nos sábados, do-

de Pública de Florianôpo- mingas � feriados, das ,8

lis divulgou nota íníorrnan- às 12 horas. As farmácias

da a relação das farmácias Ouro e Farmucap ficarão
do Centro e do Estreito abertas diàriamente das 8

que funcionarão aos sába- às 23 horas a Central das
, ,

dos à tarde, domingos e 7 às 23 horas e Ia Farmá-

dias feriados durante o cia Vitória dará plantão
mês de novembro.

No, Centro: dia 2, estará

de plantão a Farmácia N0-

turna; dias 6 e 7 a Far-
,

mácia Tunísia; dias 13 e

( )14, funcionará a Farmácia

Noturna; dia 15 a 'I'uní-
,

sia; dias 20 e 21, ia Notur

na e dias 27 e 28 a Far

mácia Tunísia.

O plantão noturno será

efetuado pelas farmácias

Vitória, Tunísia e Noturna

e o plantão diurno, com

preendido entre 12 e ....

13h30m será feito pelas
farmácia Central e Notur-

na, sendo que esta última

dará plantão entre 2 e 23

permanente.
No Estreito: dia 2, esta

rá de plantão a Farmácia

Indiana; dias 6 e 7 .a Far-
,

mãcia Nacional; dias 13 e

14, funcionará a Farmácia

São, Geraldo; dia 15 a I�-
, .

diana; dias 20 e 21... a Far-

mácia Nacional e f'írrái
mente dias 27 e 28 ficai,á
aberta a Farmácia São G�-
raldo.

.

,_.'

A Farmácia Medical es

tará de plantão das 7 .ás
22 horas 'a Farmácia Prin-

,

cesa, das 8 às 24 horas e a

Farmácia Continente dará
..

plantão permanente.

I Q MO 920 P não é um trator comum.
), �o único com tração nas 4 rodas.

tEle nasceu para dar duro.
, MotorMercedes Benz OM 321 de
� 92 tiP, partida elétrica, direção .

I
,r llidráuJica,ZF, hidráuJic<? 3 pont_9s Bosch,

.

(,
r 'frelcs a diSCO, 10 velocidades a frente

São 92 HP e 6.120 kg. fazendo fôrça
para você, com assistência .técnicc
permanente, peças 'de reposição..."

PÊS'O
.Iastreado

6.120 kg.

92HP
MERCEDES

BENZ

.
,

,

� �"'''I ... !'I' .. �.....

. '.

'-J---'''-'--':� _' _:..: __ ... :

MD·920P
�

MALVES'
BRASIL

,

, \

"

- ,.,.

DIREÇAO HIDRAULICA

'.

-,

o ESTADO, Flor4t-nópolis, qumta..f&ira,' 28 -de outubro, de 1971 - pár. �

Presidente do MOR chega
,

amanhã ·a Florianópolis
·

O presidente do Diretório Nacional do

MDB, Deputado Ulisses, Guimarães,

acompanhado do líder do partido na

Câmara Deputado Oscar Pedroso Horta
, ,

,

chegará a Florianópolis na tarde de

amanhã, mantendo contatos polfticos
com a cúpula regional da oposição e

concedendo entrevista coletiva à im

prensa. Os parlamentares virão em com-
,

. panhia dos Deputados Federais da opo

sição catarinense, Sr. Pedro Ivo Cam

pos, Jayson Barreto, Francísco \ L:ibar.

doní e Laerte Ramos Vieíra, além dos

Srs. Tanoredo Neves e Thales Ramalho.

A comitiva do MDB será recepciona
da pelos líderes estaduais do partido às

16h20m no Aeroporto Hercílio Luz. Às,

17 horas, na Casa do Jornalista, os Depu
tados Ulisses Guimarães e Pedroso Hor

ta concederão entrevista coletiva à im

prensa, após o que a comitíva partira
para Itajaí. À convite dos acadêmicos de

Direito da Faculdade de -Itajaí, "o Sr.

Oscar Pedroso Horta, líder. do MDE na

Câmara proferirá conferência, discor

rendo sõbre o papel desempenhado pela
.

Oposição na presente conjuntura políti
ca do país, As 22h30m o presíden te do

Diretório Nacional do partido, Sr. Ulis-

ses
' Guimarães, será entrevistado no

programa "Ponto por Ponto" da 'IV
,

Coligadas,
VISITA ÀS BASES

,

No sábado a caravana oposicionista
dará início a um intenso programa de

visitas aos Diretórios Regionais do pàr
tido, começando por Rio do Sul e Blu

menau. No domingo será a vez de Brus'

que e Lages, seguindo-se Campos No

vos e Joaçaba, segunda-teíra,
Os contatos com os principais Dire..

tóríos Regionais do .MDB visam a arti

culação das hostes oposicionistas com

vistas as eleições municipais de 1972.

Em face dos resultados considerados

altamente favoráveis das últimas elei

ções proporcionais, o MDB aproveitará
a presença de seus líderes nacionais em

Santa Catarina para sedimentar suas

posições nos municípios onde detém o

poder executivo, preparando-se para con

quistar novas Prefeituras.
. I

Na terça-feira a comitiva visitará os

.munícípios de Ibicaré, Ta6gará, Pínheí-
1'0 Prêto, Videira Rio das .!.ntas f"d"'a_

� , ,J �

dor, Matos Costa, Pôrto União e oanoí-
nhas. Na quarta-feira pela manhã os

parlamentares oposicionistas retornarão
a Brasília. , 1

,

lO

--� . - -.,
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o ex+raordlnérle desenvolvimento urbe

no que Florianópolis conheceu de uns tem

pos para cft tem centado em gr.lnde 'parte
télYl o apoio das podêres púbticos que ..

�Iia

dos ao �mp'enho, da inlciative privada, aql.hi.
aplkaram coniihif.:rclVpl suma de investlmen

tos. A,�ljctlção das verbas- oficiais 11Q: próc&s·

50 de cresclmente da Cidade deu-se sob vá,.

d�$ form s, 5' nde lima d!;>lü's ã ",a'JÍlnefltaçâi.'l,
das nessa rUtà.S, obrt) que também cuntou, cajn

os recursos dos prorrrietádl,)'l'j" d,05 imÓillei sr

h.mlk�;� lia'.. v;ii:L,� bel'tfficiad· s,

f�u:j' f,h'Hi:u:fo:it:i:l1 que j;lM'€,.;;a o melhon.s

C�h;:dII'Hl'I'Ih'J� a flãi·ai�leflíp{.�dü'J, de Fitn:iafíô.

p'Ô'hh 'l<Í.Õ. i�_tamenff'; õs ma,is amigmí. A d�&..

r,N:'::ÍlI' dei i�ç:chll' dõ teiTljUI., e, das õbl'a$ !Wb1er�,

dnrii� d� tifjUü e' e'í'>gMfJ que obri9lUl'1 a, iin:i1,n·

t:a. (I� iJedr�'� f o ca!çiHneiÜ't1, àS vêíhaE pa'iL
rnen'l'r:..;õtH,j �d1l'fY r.e!lh;Hdn hei"okaiiWI\te, Ba�la

Ulm: ligdn. �ómi,)ijréH;:&Õ i'Hlf3 que êSÍ'e ftiiü,

ffqliJ _ con$H�t;i:Nio, já os e;;dçf.lIlHH�'1üS miii� rt'�

cf:"n1f:,'2j f:f�etU;;i<i,tl� néf,h:'f tinil�'H:1' qüinquâi"lio3
t'iu.rmdü a· €:'fitiêrH:IJ iHtit\ihldnui\la da Pr€N'.i

fUI·i) �t: MI RenHi" 6'ft�I)Vimif.Hlh�., '�5trit} d&i>túfi.

d,} li d..esejar, "ão fuzenrtü itls aó E.'sf-ôrçó' p.

d·inambmõ dos Pr·efpjtos que a Capital" possuiu
de Vieira' da R(}'S(l .Ari OUvein'l; põtSsando·
pelo período de Acácio San1'ltiago.

I
(

so
Or I a Prefe.itur deéide pavimentai' uma

rua, sendo paru t'9nto necessárias 8Rnc.,iÚ'Icis
somas em dinheiro., Concorrem os. r.e,curso.s

dos cofres púbtlcos e do centr ihuinte Ilafa

q'\.!,� a. obra seLa' reali:iada. Inte':rom'pe�se. O.

h'áfp,go:, revira-se a terra, deslocanl-se,. operé
rles [f lemf)'OS depois, o calçamento é entre:

, .

gue ii', p'ofi'lulaçã,t) que. dii>põe de mais uma

via fJay,hnr"i'lt&da •. ganhando ii Cidade mais

um flol'lto no seu: quadro de progi'l'.�SS(il. FaSsã'

�.), alg,ull& meses, (nà,i) muitos} o .caJçúmento
C,OilÜ:".�éi ai a,.H'6§t:ntfH sinais de: df"fpi t-o, S"U"

gWh 0'0) 15ul.:H:.u5. tl'�, IH:l<dl'<i9 Si:} soltam 6 O$.

v�kuhÍ!S �a{"'Õ1 �iafil na fHry�,. via pavJnHmtada.,
E ü f.alçanrrl'llô, fl,tàl feih)'; (tão i"p:'iiste ao griln·

d:�" tHe-gíl. Df'v.eln (!O:Jl�'ão $'f'lf pr'ocedido () 'rram

hôlh\), Js re:;taur3�ão� gu�Himj'O $� ni�5o rrHlh'$

diHh,,�irô rempú e- i1adifid·

No, pCii'Heular da, pavlm�ntaçã.o íl1Pi'eee

ajnd�I,· um r!::'gi$>trô o Gülean'H'nto a laiotas. Há.,

16'(1:::] "
emfiO' a' \lha., públ.u',a iil.ê a<:evsb à Ponte

Mr-rdliõ LUL e a· Rua Desembargador Aniô

Mm"'Sdreí, er-n {lU1='- a'i lai'Ôttis e-stão. �oltafj do,

tí',fYf'fI\O, llcrrrHUldo a pista irregular e� â�i�ena
tada'. Nã-o p-odt:mos afia,nçar com ségurança se,

o defeito é de co'loc:a:çã,o' das fajotas. ou I se o

material' não é adf'quado para a pavimenta-

ç$o. Mas a verdade &,. que as ruaf' a,ss,irn eàl

eadas estão com' sua Ra.vimenta,çã� de;f,ic.i�te.
Sejam para,leI6Qípidos- OU, lai!ltas,. acredi.

tam que êsse tiRO de: matedal �teia. he] : su-
I

pe,rado:., na, pavimentaÇ;ão das eldades e das

estradas, A sol�ção inc.pntestéÚre'l. é sem som'·

bra. de dÚv.ida
,t'

o asfa.ltame.nto" q..,e, eE�horà
m,aJ$, dislllmdioso, aprpSf3:liIt1l.. Llro�" �f.icJ_nciiil
lilfillitatF!eilte "1J�e.dO:f' Sr-r;ià dp.s,ne.G�sádü

r('lacionar. aqui. as cvce.lêneias" (i,Q asf,al1.:t em
,

'

rehlç.ãeL aos demais mate r,Us i&., '''sildD� na." pa-

vimentaçãe das, nossss, ruas" GtualqU6I', 'um
sente- que- é wllelh�i' sende ilôJ' i !ih), inf''Sflto ii

�oluç�iô mais dur.adoura e 'q.Ui'. malhnr �� com

r}a.ti�ilh:a com, a. dinâmka. ddS tUas Muais.

N.Ô5 :grandes ('entro", do, P.'aí5 (H:10' ffumdQ." nin·

giibm, mai.a ..ce dá ao tnba"ih.Q'· ii_'", jJiiYmlenl�t
uma rua e()im· flilfalelétRíp,t>doíi, Deit-a:�' UilU

cilmada der a�rh!lto, tÔ�ra, li ,vla púhik",: ' ein

questão de um �u (lois dias�, Ill' m�t>ma� i��, ppdr
$Pf il1t�iramt"nte, abtu'ta élj), tráf,e�Hl com., as
oln"Ela ('on.ehHdas. E �. iv�ta:rí\e,nre d� �fa,lto
ljü,e: Flod..n�polhi �'Iá -p'r{';eis�ndo '�QIa �,dl�
htuii" essa pás!ti'wna p.;i�imtÚlta,�ãD. 'qpe W. �.Gtál
supe.rada_. e rococ.ó. Os Podir'�s P('blicos, do

Estado e do MUl1icípio Roderiam, unir suas

, fôrças para asfaitar 'a' Cidade 'que, ,a.finaf d.e

contas, ainda não � tão grande assinl�

'F'• • 'W1U
Há um sujeito que está colocado entre

os seis mais ricos do' mundo e cuja frota

de navios petrOleiros supera a dos gregos

Niarchos e Onassis e dá duas vêzes a to

nelagem de tôda a Marinha Mercante Bra

sileira; que se desloca de jato particular,
que possui uma fortuna avaliada em 3 bi

lhões de dólares e que, decidido a, inves

tir no Brasil, adquiriu uma área de terras

onde o Estado da Guanabara cabe dez vê

zes; e está decidido a aplicar 300 milhões

à,e dólares nessa área. Assim:

,

Na Africa' em 1963,' descobriu-se uma
,

árvore incrivel, a gmelina, que cresce no

primeiro ano até a altura de seis metros.

Sua utilidade: produz' ótimas fibras para a

fabricação do papel. O cavalheiro de que

estou falando, Mr. Ludwig, sabendo que as

reservas de celulose estarão em nivel de

esgotamento ao fim da. década, planejoLl

plantá-las em 80.000 hectares da sua gle
ba. Serão 17.000,000 de pés, num investi

mAnto total de 30 milhõp.s de dólares, Mas

em umo serão 100 milhões de pé. ,e 100. mi

lhões de dólares. Em meados da decada

uma fábrica de polpa de papel produzirá·
250 toneladas por dia e, em dez anos C'lw

trará a 1.000 toneIadas cliár'ias.

Ainda assim, sobra muita terra. VUD10fi

plantar! Ml', Ludwig já fêz testes com 72

tipos de fel't'ilizantes, já gastoll no projeto

seis milhões de dólares - e um recorde

,

, '.

foi batido: cada hectare produz 8 tbnela

das por ano, contra 4,5 toneladas no:" Es:.

tados Unidos' e' 3,5, no resto do Brasil.

Mas, ainda sobra: terra. Mr. Ludwig co�
I

meçou uma criação de gado e búfalos. Seu

planteI atualmente atinge o número de on

ze mil cabeças,
Só? Não; 7 a 8· mil pessoas trabalharão

nêstes planos. Numa região em que 'não há,

o menor vestigio de, energia elétrica num

raio de centenas de quilômetros, Mr,. Lud

wig construirá uma hidrelétrica.

Mr, Ludwig mora em Nova Iorque ou em

qualquer parte do mundo onde tenha ne

gócios; assim o descreve. o', rep6r,ter: ·"0
avião já assobia no pátio de estacionamen

to e pára. A po rta. se abre. Nunca o vimos

na vida, Os passageiros vão, descendo: \:,
,_ Êsse não é; êsse também não pode

_ ser, ..

Então êle apareceu. Era impossivel er

rar, magro, alto, rosto duro e enrugado,.
terno escuro, 'chapéu prêto, pasta prêta,
um andar ] igeiramonte inclinado por cml'

sa de c8rta doença nas costas, eis Daniel

Keith l,udwig, cuja fantástica fortuna é

calculada em cêrca de 2 a 3 bilhões de dó

lares, ou ém cruzeiros entre, 10 e ] 5 bilhões,

Setenta e sp.is anos. asceta. a viela. llltpiTíl
. vivrrla no mundo dos negó'dos, \lma for'i'u"

" " 1

na incrjvcl sem herdeiros, um pr(')j8to
mais: incrível ainda para a Amazôn:ia� qnp.

inclüi até a-, lenda de. contar: com um exér::.·

•

c.ito /clandestino - êste homem está à nos

.sa frente.

- Os' jornalistas estão me atacando .' de

nôvo! -- êle. grita. para a. sua�guarda, 'no
momento· erp. que o recebemos ,calorosa

mente em. �elém".
Aí está: ag.or-a já sabem todos que, se, tra

ta, de um pii:ojeto em des,envolvimento na

Amazônia - às ma:rg�ns do Jari _;, e' lide

rado por um 'americano, com a1'es de Dl';

No,

Mas da sua atividade certamente· . nao'

emergirão bombas apocalipticas, nem pro

jetos do dr.: Silva.na. Surgirá" isso tudo le

va a crer, uma" Amazônia à altura. de sua

imensa grandeza.

Aliás, o, qlle impressiona nesta edição da

revista "Realidade" sôbre a Amazônia é,

exatamente a, aferição de que; tal como· a

eternidade, a' sua dimensão é, infitlita. Se

. alguém colocar' sôbre a mesa um dado

qualqper,. avulso, sôbre' a Amazônia, des

confie logo: deve ser a�11nO, Ue mais um

pouco".
. Mr. Ludwig, apesar de possuir o eqm

valente a 2/3, do Estado de' Santa, Catari

na, é apenas uma gota d'água dentro do

oceano amazônico. Ma,c;; é sintomático que

um homem tão, rico e tão velho tenba viT1:

do ele tnb longe para o CfllB' JJasst�elTtl'l?frtê"
sm'á, a última realização de sua viela.

\

A Amazônica é fogo. Leiam fl." revista:, e
f;'

vejam parq1lê.

o
Os pescadores da Bana da Lagoa ti·

veram, ante-ohtem, segtmdo o testemunho

dum amigo nosso, uma bela tarde, colhen�

do suas rêdes pejadas de anchç)\.Ias: AI·

guns milhares de peixes dessa espécie fo,

ram trazidos à praia, numa bela façanha

daqueles homens simples, que todo o san

. to dia esperam do mar a compensação
aos seus esfOrços e aos riscos que d�fron7
tam., Não sabemos qual o destino dêsses

milhal'es de anchovas grandes e fresqui
nhas, que os pescadores recolhiam e, con

fessavam, temiam perder. PJ. menos que;

reunindo voluntários entre os moradores

das imediaçõe,s, preparassem os :peixes
para vendê-los secos e salgados, teriam de

abandoná-�os. A hipótese primeira. f'oi

resolvida �. numerosas. pessoas. teriam, con
tribuído para, resguardar a deteriol';izaç�o,
contra a falta ,de instalações especiais- pa.
ra conservá-los, muitos milhares de peixes
escalados e salgados.

Em ocasiões como essa; que não serão

pouc·o freqüentes numa: área tão, ,piscos-a
como a da Barra da. Lagoa, os, pesoadores,
ilamentam .a ausência de 'cond;ições que

lhes permitiam maior aproveitamento. da,

abundância do pescado. }.�IS deficiências
de transporte; talvez superadas nos, casos

de previsto êxito dos lanços, constituem'

já um impecilho à confianç�, dos homens

que fazem profissão da pesca e; em opor

tunidades conlO fi, de ante-ontem"1 oonse"

'guem recuperar longos' dias �ef4idos. sm

esforços vaos.

.

Mas, sobretudo', o que. slt.tia: de instalar

, ,

/

ali: quando) preeisamente se procura es'�

timular a economia: pesqu�ira, é' um fri-
,

'

gOl'ífico. Por estranho que pa1'eç!1, não

existe, no !0cal, nem nas imediações _) e o

produto da. pesca tem de ser, imediatamen-
a,

, te vendido ali mesmà� ou_ trazido quando

possível tão logo quanto. possível, ·pa.ra o

frigorífico do Mercado Público .

E' por que não há: ainda um frigorí,.
fico perto da Bar,ra da Lag'0'a? Simples
mente porque - e. disso se queii{íam os

pescadores ainda não se, levou até lá

uma. linha de transmissão de energia; elé

',tIltca.

Um dos homens q;4e' estavam ocupados.
em recolher os peixes infol�mou o nosso

amigo de qlle já é. velha. aspiração dos

moradores', da, localidade, na" sua quase to

talidade compostos de profissionais. da pes

ca;, a, instalàção de' luzi, e, energia elétrica.

Eín certa época.,. houve promessa de uma

realização nesse s,entido. Mas, quando tu-'

da parecia� bem, encaminhado, a, providên
cia sofreu. entraves e� nada.. ruais se fêz.

Afirma�s.e" todàv!ia� que, j'� e"tste; com·

pleto e cremos qlle, aprqvado. pelos técnicos;
um projeto de eletrificação da Barra da.

Lagpa.,
Assim; pois, não haverá ma�ores, .obs�

táculos à: solução 'do Preblema , que" repre

senta, para os. pescadores da. Barra, da La

goa, um sério' desestimulo às. suas ativi

dades. E acreditamos qué, o, interêsse da,

afta. ad�uustração do :;Estado coincide,

niss'O, com as aspjraç,pes daqueles ho-·

rnen� Be resto�. o' qlt6 a elatr�fic�'Çjio' 1'& '

presentará, ali, está vinculado, ao, fatores de'

desenvolvimento, da' inC'JUsttia, de pes�a,

que se' ressente de tais' elementos de ba�

se paTa que ao' desafio de tamanhos po

tenciaiS" de riqueza. correspondam inicia

tivas empr.esadais capazes de, melhor �4·

proveitamento d.a· abundante produção pes-
-. ,

1 queira.
Q}.mse tôda a Ilha é já; servida, de·

ene,rgHt elétrica e as. linhas' de transmissão'

energética não estão longe da Barra da·,

LagoP1' Parece, que' (feria compensações

aprefciáveis iPai'ia aquêl.e importante, se"

tOr da economia catarinense o prolonga
mento das rêdes até, aquela localidade;,
onde uma população típi<iamente' voltada
à, pesca, receberia, gratamente' essa, provi

dência,.' valorizadora. de', suas, atividades' ex�'
trativas" colimando a, comercialização e in

dustrializ.aç�o do produto.
Como quer que seja, foi' a tarde' de

anteontem muito. festiva para, os' pes,cadores
. ,

da, Bati'al da, Lagoa. E os" que entendem do

assunto" afirmam. que, de agora em dian

te, a pes.ca da anchova. será, das rnàis me

moráveis de todos os tempds, 'Valendo por

tanto prevenir' o máXimo proveito, dos; lan

ços, de· sucessivos cardumes' que, a a.pro..

ximadto daquelas, praia,s.
A. verdade, é ,que· o ma·rr, 110S ofé!t'éce�

riQllezas, 'que não se deVem· abandona,r.

E não as, desprezar,á o' 'Govêrno' Cglombo'
SãUes, visto que as prevê, nesS�. ampla. vi�

sao integrada das, t:1ecessidades, catartnen
ses, que· é_ o P.tojeto ca;tatin�, de- J>e\t.

senvolVimento.
,
\

Gustavo Neves
"

l "

(
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AS VAM_P1l AS DA ,JOi\QHIN

Hú 'n1g!1m L mpo contou-se pela, cidade a. hlstrirír; de cinco rnôcas que"

alta madrugada, ata .aram a d �I tadas e ouLrlí?S' meios afine de' via êucía

um pobre rapaz na, pr, Ia ria, Joaquina, Dlztam, até. f]]lP o caso estava sen,

fi I mantiun em sld'UI. para r.áo aflorar ao pl�hlinó a rrJí1I):t �,l1jfl q"í S, lu-,

vava, �no�. ,sPlLS bí'wttdol'P,;, A víttma estava, hcspltaltzadn PTn .starlo (1f'jH

ca ííssírno. não J)l'UíJrt:1l'il8T1te ern perigo de llLo{te mas Pn1 c111tco" p ril',üs' , I

(rll inslJ.iriÍnl. 0x!r("tJla 1'1reo('llpaç:�o quanto às �ilÜsaS' da própria v·ida.
,.

IGsp::i1tlaclH a llist/ir'iu, COTl'8'ii rlf'TlojS, a llnlfcj.r4 que nas hOruFl mortas da

nonA' alr.l'l.1ns rir1arEí ,s soliJjTíOR forfl,m vistos' zaniando 'pfla, prR.b lu .Toa··

qúina à. espem le também SI r8m HJ,tedirlôR pP'la.S jOV'f\T1S nRqllêh� êl'mo e

ctBsp.tlo rincão: Só, é 01[-;\1'0 qUe com intp.nçõt's ahR ,httn.mentei:nr,ml.fess�,veis.
, I

PensQrinH1 810S: "Quem sabE' Rf', nu hom df' ataC'3I', f'las heio df'eidem em :

C'ontY.'árlo· A.:. bem; lá fico en sov,inho f'óm aR c:inco", };:;!{(;essn de ottmi.s'�, �:
tT10, se111 dúvida, porCjll rll3pOtS d18sn não Si' sonhe 'ma:ls de nada a reS]l8i.- :

'ln. 'A <Jo'aq1.fina conttnuon deserta P. r.nrn" ]narrs ('acta VPZ mais esplendoro

ROS, enq'J:1nto C]1l8 das mõçafl ning,uérn mais ,c;e lf'mbra.

.

(\ O qUE' houve foi apenas um pa.lpita!J,te boato', cujos detalhes enrique ...

ciam sobremodo a história. Durante dias não se falou noutra coisa; ora

II era u�. ora era outro o infeliz agredido.' Qúanto ..
às jovens, falavam que

I ,

eram estudantes universitárias que prepararam ,a cilada para vingar a hon- :
ra de uma colega, enganada pelo rapaz' assim, assado, recorrendo então

ao vamnil'ismó para justific:y o in..(ieL
Histórias como esta só acontecem em Florianóp'olis, local privilegiado.

':J por Deus' e pela. natureza, o.?de �ó r:ascem p8ssoa� inteligentes e i�aginq.
_j sas capazes de mventar enredo tao mteressante, posto que cruel Ha exce-

. ,ções perfeitamente. perdoáveis,' mas· 0 comum dos· habitantes desta Ilha , i
poderia perteítamente assin�I: a macabra: novela da Joaquir:a q,ue" na nar-

I

racão oral. se revestia de nítidos contôrnds de' humor bem dosado, para I

.
. :

manta]! o eGwilíbrio da história. ,

...

l .

. .

,

,De qualquer forma; não creio ter havido a-té então uma campanha pro· I
,

'mocional df' tão· pródigos resultados: em. favor do. desenvolvimento turís,-
,

�

t�C0 da pl'ai.a da Joaquina. Assim, como'.os.,desprreocupados .varões que da-

vam suas cr.,minhadas noturnas' 'à espera da abordagem' .naquêle l<?cal, con-
,

tam-me que outros houve que ,chegÇ1ram inclusive a adquirir lotes lá na I

praia. Um corretor de imóveis, que qllase.montou barraca a ,beira.maT era

capaz_ d� jurar - e mostrava -, o loca.l exato da cena brut�l,
,

enriquecen.:

do' a narrativa com fatos então' mantidos em rigoroso sigilo que era

para 'não 'comprometer as pes,soas envolvida.s. E-htre uma conversa' e ou- I

tra i:?.. vpndendo os seus terreninhos. a bom preço.
I I

" 1 De �inha parte, prefiro' pràias ma,is.· am�nas e jovens mais coi'datas., I I

I �.
.

i ;:j 'Acho'a Joaquina de uma beleza. admirável e não há verão em que não mei I

� banhe em suas ág_uas claras. Mas só o 'fa,ço à luz do dia, na fôrça do sol

l e sem ter conhecimento de que o perigo da antrop0fagia esteja 'a' me ron-'
I dar. E se hoje trago à luz alguns. detalhes. çla história' não vá o leitor ima":' , '

ginoso matutar que eu
_ também andeI por lá, oferecendo, minhas pob�'es

'costelas em holocausto à. sanha das vampi1:as da Joaqui11a. Delas eu 'quero
.

é d.istfmcia e me deixo fical' sossegado, Ino meu canto. Longe de m.im tal
,

aventú t'a.

� .......

CAMINHOS ABERTOS mal e foi' obí;g-ado a ser rf'tirado

do n1e.nário" pnHf'J"á desf'ncadf'3r

uma s{:rie de
I

acontecimentos Ia�: I
'.mentáveis no ]:';eg,islativo, que só, f i
servil'ã·o ,para

..

desgastar aquêle Po� I :
(\f'r n'O conceito da opinião públi., I

ea,'
.. I

Emo.r;ilnaTmel1t. motivada pelo I !
ind<lí:'uie emn s('u líder, o. MOR

'jmrti.,·á, agora para, unla po�ítica
·
df' ft'!\uca: .Opo1?i(\ão' ao . :rresidpntr I

·

da, Casa, do que 'podm'fío resultar I
desag:.radáveis 'lll'ommrial'nentos de- II

· J'f'íaltã(_"Õf'S Tll'ssoais p . ofensas dr. I
·

P.:lJ·Ü� a,· partp, O clirn�. chpgou' ,a ! :
um nont�' qúP ê dlfícU COl1'(rolar,'

.OS· âhinws�
Tudo" Isto � riluitõ 'l]amentãvf'l,

.

Durante o encontro que 'O De,pu
tado Batista Ramos rnanrel'á ncS:-

, ,
'

ta Capital com 'Os políticos d.a

Arpna ouv'irá dê-sÍt s pomleraçôps
,sôllrp :Ui difjculdarks rf.'H1.ânes·
I

\
'

• _

,1 "rp.HÜ's -1-;lJ'a' 0W[' fi, arr,l"f'il'ilãêiW PO:O::-'
I -1
'I.. '

.; sa f'f{�tivam('nL<' 1Ilg'I'C'SSU'I' nlinla
fqsC' di' hafmOília ,p iI';lrl(lniHda
dpj com vistas ao SP1í f(wht1f1ci·
mento ]lal'a, pnfl'cníat as eJei(',õPs
nnulicipais de H)'i2 e a sedimenta,..
�ã:o das Ruas lmsf's no espírito de

quf' fazelll 11aJ'tc, df' um VPI'da.d.{':,i·

1'0 Pu·tl.do lJolHico; sem comproi'

missos com as \lntigas h.'gemlas.,
O apoio iritpgral lia Arena ao Go=

veriladol' Cólom'ho Sanes ta,m'btSm'
será rciterado na opolimti(ladft,

. quando então espetam os políti.
'; cos encontrar uma; defi�ição. COI1� "

I

I
� clusiva sôbrc as relações' entre -,o'

.

'.

O :�Qretário �a . :Agricúlfllra, I
:

,

GOVêl'110 e O· Partido4· no. que .'
djz, .

' �....�, ,Glaüco OIlillge':'/,.:in:fonnou nn·'
, a comunhão de contpottamento tem" a es'ta coluna' 'que 'serã� ·cons-

! ': com vistas aos interêsses de um.
.' fruidos no próximo ann 428 hec-

lI' e de outro.
'

tares de, tanques para· criação arti:-

:] Os' entendimentos deverão obe· ficiais" de ,camarãn 'no litoral ca-

; decer a um tratamellt-o pond�rado tarinense. O projeto j� .conta com I

l e obj�tiv�r seln porém t1isfarQ'il'r a p,articipação de várias emprêsas , :

:j
as reais dificuldades que a. Arena particulares e vem sendo estimu-

"

ainda vive para' superar os úUi· lado pela.: Secretaria da Agricultu· ;
I mos ob�táculos que se antenõem' I,'�, Universidade Fedel�al e Acar· I
I à união partidária dentro dos pese. , 1,moldes desejáveis. Não p.ode ha .. , Para se ter uma idéia do que

I
ver> precipitações no encaminha- sel�á, o em)J.reendimentn, basta di�
mento do diálogo, pnis um passo 'zer que a,produç!ã,n anual dos tan-

mal dado poderá pôr a" perder to- (Hles. :pro.i,etados será de, no mí-

,dn llm elogiável eSfôrço' que vem nimn" 4.280 toneladas de cama·

� sendo pôs.to em prática nos últh rão. A Coan. S.A. instalará um

'mos temllos pelo Governado.r- «n� . tànope de 20,0 hectares no litoral

lombo Salles e pelos mais exp:res, ,

.

de Lagll1la" enqpanto .que a Snuza

sivos lideres da agremiação na. � vai constnnr um igual nn litOJ:al
J),rocura dos caminhos abertos- da;, ., ue Elo'rianóllnlis. Os tanques res·

I . ,

franq!leza e do mútuo reS:p6it'o ta.ntes- .lá,! tem sua localização 'as-

por uma convivência que, màis' ,:,'.Se�'.1rada em, Pa.1hO,ça; na praia do I
que cordial, deve ser, leal. e, ,estreh ". Pontal·. e' na PenIm. ,.'�

"

. I'
,

',' ta� com todos se empenhando.· nà .

solução dos problemas'. eX'is-tertte.s.. -,·ENTREVJS!J'A: ..
Há dislJosição para,,: istn;. o oií«' . ,

I
� falta, é datO ,pro.sseg.uimentn.aO'·ln'o�"

.. :� A\ ,'e.ntrevista coleti-tra ,que.o 0.0'
,

,cesso 'de harmonizacã,Q; . ! v�'�adDr' Colombo S'a.:lles: daria. 110.- I
'j

-

i;ie ,à imprensa.:' e flUe" foi cancela- I I

FERVE A CAJ..IDEIRA
'

:{]��: ahte-Qntenl� dev.erá seI' dada I I'

_ {(: :.,a:illda e:m nov,emb'rn';',,"·
'

II
O' el)isó(lio ocorriclo ól1'tel11� . ]�i,t ,': ; ... ,

\

;: '�ée�ta{ta á decisão:� ;d� ';Ooverna', I
'

As�embléia; quar.do 'O' lí�er', da ,\ '<;��r,� )l,oTs tun c(),nÍfÍt�",�e�sa 'n'atn· I
,

Oposicão, J')eputadn Çar�os� B�«(�ei r '.,.))·!�Z{l:" !tra,� , �;e;n�nre resu�t��9s, ppsj· I I
le, re�pondendo da :triblllUt atu�.l ,: "\íiv.o's. :Os rl11otiY,ds, do:, :ca,ncelam,en- I I

• .
,'�. ':' •

-

'.'
" .

',: \I ...
\ :�'

-

LI
..'

'

,
.' ':-

• ., T:';
.

,

I

slwões do' Deuutado' Nelson'" '''e:�' ".,' �:to�>f(n;am Qqlile.s'�ex:po�tn,s' .,:ontem i

J 'drini .ao Sl'�', waldir·'Bllzatto>ie,:�qué,:':"'" :::�or;':�ia�"çóIUjià(cort:fi6áêIOS :;po't·
.

1 tá�b!!m o
. ei1VolVirum� : s'(lritii�;��> ,:, i�' ;�df.êiilQ:s.·: ,'gQv�n"âmen�jsh', ) ".

.

.i:.' ,

� .; &�.:., �,., . ,';; ;1·,:j: .•.. ;,.. ,: : ::1 •......;.,;:3( ;�,;1,;';; ',:6!�;i:: ;�;;;?�f:;;Ii�3� :1: '.lii i;:i:;��::�:: ,
�
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ribunal de Justiça·
recurso pot int6;��tivO. ç�ta.s pelos agravantes.

Ao6ni�o aL;Si,D;adO tJa sessão.
' ,

15) AgravQ de pttição -n, 2,732 de loaçabp�, agrtes ,

'l'heodora Lopes Gíorno e Irene Cândida Giomo' e agrda,
Cezir� 'Cantergíanf.

Relator: Des,,' CERQUEIRA ClNTRA.

Relatt1r: Pea;. AIÚSTEU SCIJlEFLl?fR.
Decisão; Por votação unânime, cenverter o julga-

, I

menío em diligência. Custas a final.', :

8) Apelação Cível A. 6.789 de Maravilha, apte, o dr.

Juiz de Direito, "�X-Qfttcío'�' e apdos. a Prefeitum Muni-'
cípal de Pínhalzinho e Prefeitura Municipal de Saudades.

Relator: Des. AR1STEU SCIDEFLER.
\

Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

recurso. Custas na forma da lei.

9) Apelação de Desquite n. 3.616 de São José, apte ,

o dr. Juiz de Direito, "ex-officio" e apdos, Ormelino
Justino e Alaide JustiIio.

Relator: Des, ARISTEU SCHIEFLER.

RJ!�ENHA DJ: JUL�AMEN.TOS
A Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do

Estado de Santa Catarina, em sessão ordínáría, de sexta

feira, dia 22 de outubro; j��ou OS segulme� processos.
1) Agravo de Instrumento n. �9 de Concórdia, agrte,

Nelsindo Hatj e agrda, Comercial Cachimbo Ltda.
Relator: Des. ARISrEU S(.'HIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

agravo. Custas pelo agravante.
, 2) Agravo de Petição n. 1.695 de Crieíuma, agrte ,

):.A.P .E.T . C. e agrdo. Geraldo Felizardo.
Relator: Des, CERQUEIRA CINTRA.

Decisão: Por votação unânime, converte!" o julga-'
mento em diligência' para ser ouvida a Procuradoria
Geral do Estado. Custas a final.

Acórdão assinado na sessão.
16) Apelação Cível n. 8.095 de Florianópolis, apte.

Dante Heróico F. de Patta e apda. Hílsa María Medeiros
de Patta.

Relator: Des , ARISTEU SCHIEFLER,.
Decisão: ,Por votação unâniIl!e, conhecer do recurso;

e negar-lhe, provimento. Custas na forma da lei ,

17) Agravo de Petição n. 2.663 de Críciurna, agrtes ,

dr. Juiz de Direito da 1<;1. Vara, "ex-offício'' e o I.N.P.S.
e agrdo , Luiz Ferreira da Silva.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, conhecer do recurso

'e negar-lhe provimento. Custas na forma da lei.
, 18) Agravo de Petição n. 2.671 de Orleães, agrtes ,

dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e' o I,N.P. S. e agrdo.
José Buratte.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação' unânime" dar provimento em

parte ao agravo para retificar os honorários de advogados
em Cr$ 150,00. Custas na forma da lei.

-,

19) Apelação Cível n. 7.701 de Florianópolis, apte,
o dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda

;P,blica e Acidentes do Trabalho, "ex-offvcio" e apdo,
Aloncio Búrigo Naspoliní ..

Relator: Des. JOÃO DE BORBA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas ex-lege ,

Acórdão assinado na sessão.

'20) Apelação Cível n. 8.107 de Criciuma, ) aptes ,

'Selma Steckert Savi, Lucas Savi e Marta Steckert ft

apdos. Antônio Mello e sua mulher. '

Relator: Des. JOÃO DE BORBA.
Decisão: Por votação unânime, conhecer do agravo

no auto do processo e da apelação para negar-lhe provi-
.

,

mento. Custas pelos apelantes.
21) Apelação Cível n. 8.149 de Lages, apte , Arlindo

Ribeirb e apdo , João Rath' de Oliveira ..

I,

Decisão: Por votação unânime, conhecer do recurso,
e negar-lhe provimento. Custas pelo agravante;

Acórdão assinado na sessão.

3) Agravo de Petição n. 1.701, de Criciuma, agrte ,

LA.P.E.T.C. e agrdo, José Olegário Santiago.
Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.

Decisão: Por votação unânime, conhecer do recurso,
, e negar-lhe provimento. Custas pelo agravante.

Acórdão assínado na sessão.

4) Agravo de Petição n. 2.349 de Urussanga, agrtes.
,0 dr" Juiz de Direito, "ex-offício" e o LN.P .S. e agrdo,
Tiago Antônio Maximiano.

Relator: Des::,t THEREZA TANG.

Decisão: Por votação unânime, conhecer do recurso,
e negar-lhe provimento. Custas pelos apelados.

10) Apelação Cível n. 7.666' de Camboríu, aptes ,

Teodoro Bazilício Crispim e -eutros e apdo, Ivo, Fermiano
de Oliveira.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer da

apelação por intempestiva. Custas na forma da lei.

11) Apelação Cível n. 7.992 de Camboriu, apte ,

Orlando 'I'odeschini e apdos , Oswaldo Ezequiel Gonçalves
e outro.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

recurso e determinar a remessa dQS autos ao Tribunal
Federal de Recursos. Custas na forma' da lei.

12) Apelação Cível n. 8.016 de Tubarão, apte. Ataliba
Rodrigues e apdos. Otávio Bardini e sua mulher.'

Relator.. Des. ARISTEU SCIllEFLER.
Decísâo: Por votação unânime, dar provimento à

apelação para julgar a ação improcedente, condenando

,?S apelados nas custas, perdas e danos que se executa
rem na ação e honorários de advogado ,em Cr$ 600,00.

13) Agravo de Instrumento li. 475 de Palmitos, agrte ,

Reinaldo A. Kiefer e agrda , José Kolling & Cia. Ltda.
Relator': Des , CERQUEIRA CINTRA.,
Decisão: Por votação u-nânime,

.

conhecer do' agravo
e negar-lhe provimentos. Custas na, forma da lei.

Acórdão assinado na sessão.,
,

14) Agravo de Instrumento n. 471 de Conc4rdia,
agrtes , Alberto de Biasi e outros e agrda , Ind, e' Com ..

Chiuchetta S. A.
'

Relator: 'Des�, THEREZA TANG.
Decisão: Por votação I unânime, não conhecer do

Decisão: Por votação unânime, converter o julga
mento em diligência. Custas a final.

Acórdão assinado na sessão.

5) Apelação de Desquite n. 13.613 de Indaial apte ,

\� ,

o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdos, Francísco de
Barba e Francisca de Barba.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, converter o j ulga

mente em diligência. Custas a final.
Acórdão assinado na sessão.
6) Apelação de Desquite n. 3.622 de Florianópolis,

, apte , o dr. Juiz de Direito da Vara de Família órfãos
,

"

e Sucessões, "ex-oífício" e apdos , Humberto Cesar de
Moraes e Maria Madalena de Moraes.

Relator: Des I CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, conhecer do recurso,

e negar-lhe provimento. Custas ex-Iege ,

Acórdão assinado na sessão.
7) Apelação Cível n. 6'.630 de Lages, aptes. Mitra

Diocesana de Lages e Firma Irmãos Sens e apda , Pre
. feitura Municipal de "Lages ,

CURITIBA: A'v. Getúlio Vargas, 915 - Tel.: 24-9247
"

" ",,", "� -if'�.
..�' ,�;,:fd�,<:�,_'��j:"

.. Visite a �uçot expo ;_ S�lão "Shaw" para de�ra��o d�� tecos_ e pa!:�:s;.!.-_�e:ud:!��llCisco Ma�ar�_z,zo�!IZ :�Es�������:��.�����_�! Sã� :���
,

"

I

•

Belator: Des. JOÃO DE BORBA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

. apelação. Custas pelo apelante.
Acórdão assinado na sessão.
22) Apelação Cível n. 8.130 de Florianópolis, apte .

o dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda
Pública e Acidentes do. 'I'rabalho, "ex-offício" e apda ,

Isabel Elsa Alerandre, por si e representando seus filhos
menores.

Relator: Des . JOÃO DE BORBA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão.

23) Agravo de Petição n. 2.703 de Criciuma, agrte ,

LN.P.S. e agrdo. José João da Silva.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

agravo. Custas pelo agravante.
24) Apelação Cível n. 8.114 de Itajaí, apte , David

Gregório Neto e apda , Comércio e Indústria de Pesca

Ltda.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por, votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pelo apelante.
25) Apelação Cível n. 8.128 de Joaçaba, apte , Trans

portadora Pérola Ltda. e apdo. Iríneu Antônio Luchetta.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEfLER.
Decisão: Por votação unânime negar provimento. à

apelação. Custas pela apelante.
XXXXX

A Câmara' Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de 'Santa Catarina em sessão extraordinária de sexta-, ,

feira, dia 22 de outubro, julgou os seguintes processos:

1) Apelação Criminal n. 11.315 de Ponte Serrada,
apte. Jurandir Araújo e apdo. dr. Carlos Augusto
Delpízzo ,

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas ex-lege .

2) Apelação Criminal n., 11.475 de Itajaí, .aptes. o

Assistente do Ministério Público e a Justiça, por seu

Promotor e apdo. Arnaldo Schmidt.
Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, anular o prOCf�SSO a

partir da sentença, e determinar que nº juízo de origem,
se submeta à, perícia o documento de fls. 20, com obe
diência das formalidades legais. Custas ex-lege .

3) Apelação Criminal 11. 11.306 de Canoinhas apto.
. ,

a Justiça, \ por seu Promotor e apdo. Sebastião Gonçalves
de Amieida.

Relator: De1.:L RUBEM COSTA.
Decisão: Por votação unânime, negar provímento à

apelação. Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão.

4) Apelação Criminal n . 11.501 de São Miguel do

Oeste, apte , Vivaldino da Silva Borges e apda , a Justiça,
por seu Promotor.

Relator: Des. RUBEM COSTA.

Decisão: Por votação unânime, não conhecer do
recurso por intempestivo. Custas na forma da lei.

-

'I "

Acórdão assinado na sessão.

5) Apelação Criminal n , 11.480 de Itajaí; apte ,

Mauri· João da Silva e apda. a Justiça, por seu Promotor.

.Relator: Des. EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime dar provimento em, -

parte .à apelação, para reduzir a pena para 1 ano e 5
meses e 15 dias de reclusão, e multa de Cr$ 5,00. Custas

ex-lege .

/ '

6) Apelação Criminal n. 11.422 de Itaiai, apte .

Waldcmar Tavares e apda _ a Justiça, por seu Promotor.
Relator: Des. EDUARDO LUZ.

1 , " (
Decisão: Por votação unânime, dar provimento à

apelação, para absolver o réu. Custas na forma da lei.

7) Apelação Criminal n. 11.512 de Tij ucas, apte. o

dr. Juiz de Direito, "ex-offício'" e apdo. Bernardo Sera
fim Abelino.

\

Relator: Des. llUBEM COSTA.
Decisão: Por votação unânime, determinar a volta

dos autos à Secretaria, a fim de ,que seja o apêJo diBiri
buido na classe de recurso criminal. Custas afinal.

Acórdão assinado na' sessão.

8) Apelação Criminal n. 11.515

Valdemar Onorato Ladislau e apda.
Promotor.

Relator: De�. EDUAUl?O LUZ.
Decisão: Por votação unânime, de'terrniEB1" a volta

dos autos à Secretaria, a fim de que seja o apélo dislri
buído nà classe de recurso criminal. Custas afinal.

I

de Sombrio, apte.
aJustiça, por seu

Acórdão assinado na sessão.

ft monja da )

idade média
Dias atrás o Cine Coral apresentou o filme "A

Monja de' Monza", coioddo, feito pela Roma Filmes.
Uma semana antes podia..se ver, na rua Felipe Schmidt
cartazes referentes à pelicula baseada' em fatos históricos
da Idade Média. Alguém que não' 6steja por 'dentro da
história da Igreja na Idade Média ac�aria aquilo um

,absurdo: corru�ção eIrJ. casas religiosas'? Com tôda aquela
aparência de austeridade? Um verdadeiro contraste entre
o cilício e as orgias carnais.

Não pQÇlemos sem mais nem menos criticar a Igreja.
Antes de fazê-la torna-se necessário olhar os fatos com

a mentalidade daquela época, Não tem sentido querer
julgar mn acontecimento de 21guns séculos atrás com

. ,

um modo de pensar da segunda met-ade do século xx.
Em segundo lugar, não podemos esquecer que a Igreja
é feita de elementos humanos, sejam êles papas, cardeais,
bispos ou pa�ires. Finãlmente, no caso particular do
"A Monja oe Mçmza", as freiras, em sua maioria não
estavam no convento por livre e espontânea vontade ,
conscientes de sua vocação religiosa e sim por imposição
da família. Ora, as' freiras ficavam como um peixe fora
d'água, dai então as sérias consequências dessa falta de
liberdade.

Bem, levaríamos muito tempo ·se fôssemos falar da
I

história da Igreja principalmente na Idade medieval.
Queria aqui simplesmente fazer a' observação àqueles
que "ingenuamente" tomam a liberdade de critic'ar os

,
,

fatos passados sob o prisma dO' presente, praticando uma

verdadeira aberração. CdJjcar por �ritiear é m\lito fácil
,

cr:Jícar oro cr t'r'o é Clt e BC torna dTc'I.
_,

, \
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o seu
programa

- ...... ·;:rmnt"z .. "«õjW1AfW"rsp

SÃO JOSl!!:

Jf) -- ]9,45 - 21h45m

David Hernmings -- Flora Rcbson

\
Censura 18 anos

-_.______..--_._-----....._

RlTI

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

17 - 19,45 - 21h45m \

Vittorio 'Gassman - Claudine Au��r

Censura ln anos

CORAL

15 - 20' 2211

Nicol WiI1iauHHiltll - A11na Karina

A NOITE INFIEL

Cel1sura 18 anos

ROXY

14 - 20h

Programa Duplo

ESQUADRÃO. MOSQUiTO UM

TIPO MEIO LOUCO

Censura 10 anos

GLóRIA

._-------..:.:,__-..._�.-

17 -. 29h

Roger Moore -. Ros'e'mu'fY Dexter

VENDETT.A. DO SANTO

Censura 18 anos

JALISCO

20h

.Jumes Stewart Henry Fonda

CHEVENNE

Censura 18 anos

--_,___----'-

RAJA

20h

Jeff Hunter - Rose Maria ,Vasquez

SUfj'ER COlT 38 " '

Censura 14 anos

SÃO LUIZ

20h

Andrea Loredana

O AMARGO SABOR DA

'VINGANÇA
Censura 18 anos

TELEVISÃO'

TV GUI"TURA CANAl... 6,

15,00 Tele Educação
15,40 Cine Junior

J.7,45 Elas x Eles

18,15 Nossa Filha Gabriela

19,o0 Bola em, Jôgo
19,10 Noticiário

19,2€l A Fábrica

20,05 Hospital
20.40 Cidinha Livre

22,10 Tele Jornal

23 (lO Poltro.na 6
,

23,45 Shanon

TV COLIGADAS CANAL 3

15,30 Desenhos

15,40 Mulhe11e.s em rvangual'da
I

16,10 Seriados de Aventulras

16,30 Gas;pm'zinho
17,00 Fantn'l11an

17 3(} O Zorro
,

18,00 Agente 86

]8,30, Meu Pedacinho de Chão

] 9,05 Mi.nha Doce Namo1·ada·

19,40 No'tieiário

10,45 Notkiário

20,10 O Homem Que DC've Morrer

20',50 Faca Humor, Não� Faça Guerra

22,00 Noticiál'io

22,15 O Cafona

22,55 Grande Cinema

•

;

Myriam Pérsia estréia hoje tom a
I

'Reça "Um Vizinho em Nessas V idas"
I

o

Ontem deu rápida C'lreulada em

nossa cidade, e foi visto no restau

rante Mano.lo's, o casal - SueIs e

Paulo .lV1alburg, nomes di:.) destaque
na sociedade de Blumenau.

-:-:-:-:

Elog,ios
O perfeito serviço de Eduardo

Rosa no coquetel da exposição Arte

Mural Carybé ainda está sendo

comentado ,em sociedade. Realmente,
I

nada deixou a desejar_
:-:-:

Festival

O Festival da Canção cl::. Ilha terá

início dia 4 em nossa cidade, A

promoção é da Secretarja ele .Turis-
.

mo da Prefeitura, e pl1ra o nconte··

cimento esl'á em ntiv-féhldcs Ayrton
Oliveira, direlor rIa Spcretmja de

,

'J'ürismo ..
:.--:-:-:-:

Chegando
L:Jda. . e ,João Al1gusto Saraiv:l ..

chegando de mais um fim de

semana na Capital paulista. No

próximo ano o casal Saraiva vai
. dar volta ao mnnclo.

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

Hôm·enagem,
Nos disse o loclltor F,dgarrl

BonnasRis que o Fienhor Arlindo,
proprietário da Lindacap. homena.·

geou a equipe do Studio 6 da TV

"

. '

, \

Zury Machada·
Cultura e às finaHst.a,s do, <concurso

A ]'v:tais Bela Balr-onistn da Cidade

('OTn um pxc;elpIü� j irrtar ,

.'

:---: --:---;---

VHma Ramos, balconista ela Dro-
,

garia.. P. Farmácia C:1I'ariníiH�se foi a

vencedera do eoncurso da TV

Cultura, flíH:l tevA íníeio :

no progra
ma Elas e :mIes e 'kfl:rnl'inou no pro

gTll.'!tlíla Stndt(í)' .tl, l'Rliabfm:r Vilma

Ramos, p,FtrfÜ" "ns.a. Drogaria e:

Farmácia Catarlnense ,

-:-:-:-:

ue

Será na proxima semana a a11('1'·

tura do torneio Prirnaverão, pro-

moção da Lagoa late Cluhe.
:-;-:"'/:-:

�e9ressô
Os; casatci Newton D'ÁvUa e

Stavros Kotzias chegarão sábado

de mais uma viagem a Europa,
-:--:-:-

Tràbalho de Sacerdotes

.

A Maratona (Gincana) Bíblica

realizada em nossa cidade teve o

objetivo. de dar a todos O' conheci

!mento da
.

palavra de Deus. Foi

elaborada 'por uma equipe jovem, e,

cooTdenada pelos sacerdotes ela
. Cate(h�al Metropolitana, Padre Pedro

Koehler e Padre Pedl'o. Martendal.

Os
.

sacercTotes
"

dissel�am a êste

colunista que a Maratüna foi urna

promoção que alcançoll absoluto

êxito.
-:-:-:-:

\
Doutor Roberto Maga!' e Walter

Luiz� diretor da sucursal da revista

O Cruzeiro em nosso Estado, e fotó

'grafo da mesma revista anteontem
,

falavam de \1.egócios no simpático
ha:r do Oscar Palacc Hotel..

--:-:-:-:

Desde ontem está em nossa cidade

a h0nita. e elegante senhora Lourdes

Hií]se,
:-:-:-:-:

Chegando
Dona Walburga Becke, proprietú·

Tia d'l W::.lhu's BOlltiqu , está chE'

gaT)do de mfl is uma de Alas vhigens
a Bueno,' Air s. Ainda êste nlê.s 'a
senhora Bçeke viaja para São Paulo

e Hio, de onde trará. os últirnol'l

lança fllif'ntoSl
('liC lílt f'S ,

para .sURS exigentes

:-:-:-:�:

TêlJtrô

'Hoje VRmo� RO i'f'atro, ver e

flTl]audir m'UstaR de gral;de Pl'ojf'ção
no. renário HT-tfstico, Entre êles

. ,

Mydam Pérsia e Therez.a Arnayo} na-
. "

mo,vint,ent9.da com{\dia, ,Um Vh:illho
em Nossas. Vida.E.!. .

:.-:--:-;-:

N6V'iI)l' Reit�,r .

No Palácio da :v.eitoria o professor
.Jnão Davíd Ferreira Lima passou o,.·

ca-rgo. de lite,iJrrr da Universidarte
Fednrnl .de Sa'ttF,.a Cata;riflla� interiaa- ,

mp.:n,t�, ao Pi"ül1E'Bllor' Er1inaml Bayer', I

A sn,lHlhil'a.de f\i'J,t lXltteíi'Ir.r,'f,f)]i1ill) .?l.1S ] (li

horas.
--:-�:-:-:

. O hli'l.€'ito' ria eidasíe dli' lnaJ� �ut I

\
• I·

S8rTL}:N);r' ,JúUf)' César; r��eb�1!1' Q.1'ltmfl

a visita de- Chefe do. Exéeutivo

C11!L<Cllrüitf'niil·e. O pngfl'olhekn Colomho

Machado. S:il:Hes, depoís de tmm- l

gl1rar obra.s iHl,{�u,ela. eiril:ld', fo.j

hóm.ml�agf,\2dl(') (wm llun J,:tlllinll'.
:-:--:-:-:

,Chega dia 4 a n:{).�sa cidaóe o I

deputado, :Batista Ramos; Pl'es1delí}te

ela Are�� , O Hil�'1tI>'e v,isitante .%iI'á
.

homenageado c�m, um jantar no'

Clube Doze de Agõsto" A N�l�ra]lç'3i' / .

da . Arena em Santa Catarina vai

também mo.menagear: o deputa€l,(J
coin um jantar 110 Clube Náut1c'o

Vele'iro!!! d.a lFha..

-:-:--:-'

Logo. mais seri recepdoll,ac]ID BO

ael'oporto Hercílio· Luz· o e1i�gante'
J � ,

e simpático casàl Ade'rbal Ramos da

Silva, que êste ano

temporada no Rio.

VTmina sua

-:-:-:-:.

PENSAMENTO DO DIA:
Pouca sinceridade ti coisa' peri.

gosa, muita é a,bsollitamente fatal.

ihe�f"Za,\ Amayo, fâmh'�m do ii.}!�i1('(J

de "Um: VizinhO' em' NÔSíH1S' Vitfa5il"
h@i�' illJ Tpjh'o �JYân;i' d�· e�r'YaItHY·.·

117ã,--'-.. -,.:_--.--'-. ,-'.-- _1,',1, ,-.';,;;;-;:;:;;,.--':I:'IIi.·-_
-c .":
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Móveis Co.nf.ôrlo não liquida, nps·so.s preços são lIaix.os
mesmlií Copa Fórmica, mesa· elástica com balcã'o crislal'eiRi'
;�.tom 6 cadeiras Cr$ 450100�

..

L.DTEARE-NTO CAMPINAS
A eRA E 00,5 BOIIS NEGáC'lOS
FinSRciadó ,em 24 mes'es sem juros
Te·r·ra é terra qu�m 'comp,rar não erra

PBEDIDEIS 'NOBIL ÁBIA tTDA.
ua. tios Ilhéllst 8 - sala. 92

, I

, . c UGUSTO tUECnU�R'

------------------------------------�--�----��----------��-
ítj� UEM

JL't. (j urm e�1 rj(t" aínda, p(,lrc1('nd�) seu fôlflgo
-

em rli.qrlls·",ões Í:l'llítf'iR,' sôhre

o r0sliH:lC� do flO Festival Intr.rnadon:ü ela Canção. F, OR que ctt,;; utem são,
.

jn,r:;!nHH'nte., os Ierrcnlsos dpfpf.1�Orf'A de Desacate. Não se conformam nue a

sua música tenha pnrrlido riara KyriA. Não ,eJ1"Xpl'gam mais "nada'. Desacato -

aehnrn ill;., - é o ápice da música or.t(;l�n;tal no século 20,' Sima:ncol, minha'

wmif' f Sin:ancol!
Ir. V,EROADE

Mnt! o hoa a infriativél d� Rádio A' Vr.rdndf', levando a sua jirngrarnaeâd â'té

r;,s � «ln TifTanrnr;ana. Lpmbro-mr. fllllP há uns anos atrás 'uma ontra emissora de
.

lT'lflríp.n��no1i.", fíc3VR' no m> até df>:j;'iQl.Cl fia meiit-noi.tc, A goraj ficar até à� ;3, �

urna a:'l.Hnflp hastante corajosa; um Clps:a.Fio ao todo-péJ.df'J'os·o ThopÉ'. AR cfPD1ais'
f'misc;or:1.s ela Cal ital, ainda. :nF,�o sacaram 11,íí.e aqui se' r-nstuma ouvir rá íio até

altas horas da noite', Está na hórR. dr. rl�,�q;)Ürtar. Se não 'quizerem estender o
.

horárto paJ'R. spmpl'c' CJIlf' o 'façam, pr.lo' HH�nO,.'l, na temporada de verão' que 'já

0':1.8. FIL com o PPRSO!ill circulando dA carro'madrugada 'a dentro ._ sem falar.

o

'.
1 ti' '. '...

!,Ii, •

1.1;t.051 l'liBQÜplps flue t-rahaHlaIÍl' a notte e C1118 têm um, transistorizado para quebrar \
• • I.' j'

• 1 .. .) ... I, .. ..._j.
• \

:o, mnnotrrnia . Vamos ver se A Verdade mantém a micíatíva .. 'tomara que sim.

ROB�rrfO VIU

Para fluem ainda não leu, trecho. rlP, 11m ríepolraerrtn de Roberto Carlos a
"

IJ.I
.í' f

'

,To;.;Ó 1VL.!í-jjj1 dos Santos, "do Dl, sôbre aquilo flue. viu orn sua. recente viagem'

nos Estadns Unidos, onde foi gravar na CBS:
.

"'Tempo de folga '!Dara sentir o flue está 'acontecendo no rHiti e ver o

(J:ll,f' andavam fazendo de música ..Fui. ver o James Brown, queria bater

11111 papo com 'êJe, mas não deu: Fui ver os Bee Gees - um c1etalhe
hacnna: êles levam para o pGl>ko na a.p,resentação· do show tudo qüe

l1saln na gravação de estúdio.· Fica aquela enonnidadc. de equipamento,
� ".

.

a plntéia recebe a mesma pC'Il"feição técnica de um disco cuidmlosa·

mente prensado, Os Bee Gees càrregam inclusive a harpa".

riM MAI,A

Ouvi e gostei bastante de A. Fe.sta do. Sa.nto Reis, A música é faixa do
.

último elepê de Tim Maia;· p�sto a. venda recent.emel1te· nas lojas de

filisco de FloriailóPoÜs. Vou ouvir o disc.o' do Tim lVIda e logO' esto.u aí fazen�clo

os selllS ,comentários. Úma coi'sa, pelo' menos já deu p.ara ver: na faixa. citada
, .' \

, .

acima, o folclore está bem adaptado à instrumentação moderna.

,

OMAR CARDOSO

QUINTA-FE1RA - ,28 DE OUTUBRO

ÁRIES Anes - a maior influência desta fase anual 'diz respeHo ao que se

refere a cer1'1S mudanças íntimas, Haverá muita harmonia doméstica

e familiar, muita felieidade pessoal, lembranças, felizes, notícias agra·

cláve.is e possibilidades' de receber 'um lindo presente.

TOURO ,- Touro - quinta-feira favol�abilíssima em tódos os. sentidos, podendo
realizar um ótimO' negócio e entrar em contato com pessoas que pro

rnf3dío colaborar com, os seus projetos e trabalhos da inelhof' forma

possível. Seja otimi.sta e rUga s(>;mp.re a verdade.,
-iW11 ,Q ...

-

.. - ........

.

Gf.1MEOS - Gêmeos - nativos dêste signO' terão hoje um di.a repleto de'

novidades, Você apenas deverá tomar cuidado para não discut,ir com

B::11:ivos de Sagitál'io, p.ois poderá ter algum· atrito, se não ,e controlar,'

,

.seu impulso. Nã.o espli"re reeollheeimento ou gratidão de ninguém.

CÂNCÉR" � Câ,ncpr'- quinta-feira' um pouco agUada ·])3'1'a quem nasceu em

Cân�E'r. Nã,o se estafe pe1n trabalho excesshro., n�o provoque a ira de

ningu6m e não se exponha a pm'lgos de aci,dflntNL Você poderá ser

hpnefidado hojp-, sl\lT!'f'irrtp· por' naUvfls rle Leão e PflixQ.-s.

LEÃO Tl'RO � Fle vrwp fôr R. mna f,p!1ita ou �'l.f'T nID,a víar-em couta, prt8'sará
Fil !SlilnFlFl 1 or:l,ij ffinl,to r",U1f'SL {) tfâns'�to, F.ohr pelo signo' de ES8orp,ião,
tende a f;avrrrp['p-lo rnrtHo liJ,OS nep'"f�(I'i(i',,�" imfl'htiti.ât'ios e no 5eto:r das

amjzade�, },f.W[l. pf'do(ilQ paK\I eí),IliS.�ríiliJ,'· a Cf:L"1R, prti'fRi':ia.

,VIRGEM - Vtl'gem nfio p:rp,cipl1ie nada, hoje. A .faS'é é blHl: flá1"a fazer tudo

refl0tifi'amente, sem cm'rmi::t ou lmpll'av1$ã(), Se fôr livre de comp1i'o,

rnis.'iro H(?-n;1'hnental, pottlf1t'á a:patX'onarNH1' l;rOl> Dllguérn do s-igno de: Pebces

'eM 'l"'otlfn. respectivamente � sua. Décima ou Sét}lÍ;fi� Casa Astral.
LIBHA _- Lihr'aJ. - nésta quinta-feira f'starã:o em evi€lênda O> st"'1!.l entll!SiaSHHl, e

o interês-se pelo s.exo o:posto. AJ,J't'Oveiúe êsl1e dial para. c'(:üdar de· cfii,�a's
de RelI interêsse, b�m co.rn.o para So.lieit.aT' empl�ésttmos .0 na c:olah'o

ra.çã,o de prS',';0;as an1JlgaE Ol!l que lhe P(i)SSa,ID ser úteis.._

ESCORPV\O - Esco:rpião - nesta. q1Ji�ta-feira� você' terá. i'n(t,m�ros motivos de

,alegria íntima, Sentir-se-á ffiltÍ'to' f€lUzi na eomp.a11íhia de seus amt:gos
zodiacais: Caprieó>:rnio, Virgem, Peixes e, Câncer:. Rceeberá visitas '

agraCiáveis, falará sôbre assuntos. do . seu,' iNterêsse e ouvirá boas

notícias.

SAGITÁRIO - Sagitário - esteja certo de que as eondiçõ-es astrais são, as

melhores para' negociar terras, minas:, casas e. construções, pois' terá a

favorabilidade de JÚpite.ry seu astro' regente· 'e go�ernante do, dia, que
.

A·t
'

1
' \

pressagia ex! o soela " aumento de sua influência e aquisição de beI)S
materiais,

.......

'CAPRICóRNIO - Capricórnio - hoje, ou maiS tardar' até. o próximo dia 22,

você fará pequenas viagens, conseguirá êxito ,com ,alguma coisa. que
escreveu ou falou e terá contatos multo. ,téis· com. nativos de Virgem
e Libra, atra.vés dos quais p.ode·:rá' ser auxiliado e compreendido'.

,AQUÁRIO - Aq,uário - ne'Sta falSe de influências voeê corre o' "risco" até de

,
casar-se. Por isso, 'esteja plie.parado a. fim de, apr�veitar da melhor
forma possível o fluxo dos astros. As . casas do rruitrimôni(} para
Aquário correspondem a Leão e' Esco,:r.pião" respe'ctivamente a . sétima
'C décima Casas Astrais.

PEIXES - Peixes - bom dia para: ganhaT dinheiro podendo Sér premiado e

f
,-

azer vantajosos ne·gcf>cios. Quanto ao amOl\ ;você tem sua. Sétima 'Casa
em YiFgem e a Nona em Escorpião, signos que atraem mais. para o

casamento. Cuidado porém, para. evitar 'àtr:itos cóm, nativos de Gêl'neos.

\ ..

!
��, I

I
Trio estofado Colonial, em espuMa e curvin C�$ 295;O��

"

I
.

'
.

Em Móveis Confôrlo você compra mais com. menos

I. .

dinheiro, conslllle nos.so crediário. , , \

�17��.'m���__�,�-�n�������M�l���!!!��_�-�_�,-�_��I�__y�._�,.........��_�·F1�,�.•-:�íii,ii!!�iiiú �,����'�'���t�1ííi!!�D�e�o�d�o�"w�r�!�'��n�:3_e__C_o:��n::=�-itTTt;n oi iíITlii;jliiqf.,; 1 i i�1
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" S.rvlços A" La Carte
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c.m ablli.goS,.' para' veí,culol' .
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...-< ' ,'(, r.
R� .A�!O�iê1.a::d!· 'Barros, .10� -" Estreito - Fo�e 6429
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"", 'SWENSO ALA'CE:
.
TEL. I.

'. Al1fH1ament6!
.

é(}W telefon,e: • ritUo .'�' ·.uttea' C'cnD
te\efoll.e" tel visão e géla.deb·a: .

Estari.()namel�to para 50' veicul�
.

. ,

COM AqU€L:m. CAF'-m MATINAI" :{
Jtua Santos Saraiva, ..4.00 -:- Fone.., 6385 :, 66!J II· 1<"r1crê,o telegráfíco ,''WENSON._ F.lori�n6polls

Il.1
.

Preços eSpeCl!:llt para VlII'apte!. :'�I;
'j"_" MO ,,_•• �� ,�,., •••._,�.�.....�M, ..... , ..
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Sente·s� honrarJa' 'em .' bf)�ed'{Ho .

. .

Ar�rtanientos -- suite�, - pátio para' �gtaelonàIitefttOl
- bar musIcal'

Telefones 3286 - 3638 - retl�; iD:tern :
.

Florianõpol.i:s nha de &intil C�tarin&..
.... '

1-,

. I
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MARI '.ROT'EL

A tradiçãn da hospedagem- florlânopeUt&nl
.

�

Rua COD8elheiro Ma,fra, 26 - Fone. 29tJ8,.
" ,
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CAClaUE, BOTEL·

de. Candido � Zapelin1 Sobrtt:Iht

I"\ .

1 :aua Felipe Schmidt'j. '03 ,;.,_ /FQue 3�
'\
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Florian6polli . '.'
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'IOVO. 1I0TEL·
/

Estreito

.

MAJESTIC, ,ROTE

Rua Trajano; 4: - "(me 22.78

No centro comercial da cidid.

f!'( '\
.

v,,' IIOTa;:,�,
ROVAL,�'··�,·

�UA JOÃO f'tNTO' .
- EONES, 39S" • � '" • III.'_ .

FLORIANÓPOlwt,S • �.4IN�A'CA-lIA�"I!lIA':- eft'As"••
'

'

A P A R T A M E N ,TOS. 8 U�I T ti:
JIl!i;(d� BAR. JARDIM, De IN\l:f:RNO '. s'A>tAO DE'lfiCEPeoD

TfLHONÊ' • RADIO . !EUV,I$ÃO • GEUOElltA � Ái (ONO'(�ONAOO
<\QUWM€NTO àNTIt�t· . lAVANOErtlA • eScRIT·OltlO.,.t.. ,,0910E.

. ,
.

.

i, $

, ônibus com pa:rtida.� da Agêne.ja d. FI�i.ópeJis wa
Rio do Sul, pas.sando pOr &lnto" i\.m&t1)", Id.fFeo"W&ItJ-,
ltuporang61 e Rio 00 Sul, com con8cção �.�'� W�,el1
V'ara BOM RE'1lmO, URUBICl E S.A6� JO�Q[Jl.l\I.

As 4,30 -. 10 - 16,30' horas.
Reservas, de p8lSsagens na Agêll.cla SAmO ANlO<OAr

.

GU,ARDA n!a Estaç�o. Rodo-vilb'm•.
Fone 3632 e·2172.,

' .... ,. ,,-.. '.,
1·, .''',

,Melhores it1fOl'niª�qeS pelos fODe� 4576' e �.
Saídas Ui Ag&nela ii. RI@ iii;) Sui à$ 5 -- 11 - 14 Iii

AI.. INIBO tA CAES
S IS

,

ARIO CLINICO DA SILVA f
. I' Advogados

.

[IAc. Rlcudo Mael.1 C..ca.. :

.
.

.

.

So1,1citador t IMandadOS' • segurenc." açõ••
·

cf. ele.pelo" d. Idesqult., possess6rl... d. usu'caplão,' d. cobl'ançaD d. )Indeniza�io. t.!tamento, usufruto, Inv.nt'rlos, .tc.

" Ações crlmln"I.,. Questõl' 'trabrllhl"ta. • praviden-
,"N�, .nd�rtço: c"rill. R.cursos • acompanhamento d.. processos

.

: !O�-.. D':';: E�I.6fó, �'q_n �. �ob.rt..,
.

Sitmpa'o comu-
,
J"frant. o' Eg....gl. Tribunal �d. Justiça do Estado.

',� nicam ·ado! seus' dJfmtes e 'arii'ig0! que' trallsferiram 8eu '
I' Consulta. • parec.r.. �

,
esc�l'Iq' para' a, Rua' dos ilhéu!, esqu:ms' com rua. Bd. JOf1!l.'t! Dau _< cOllj.' 4 (sobreloja) - Tal 4303

'

:. Artt�tj'o' Figueb"edo - Ed;� Jorge: Daux. conjunto rJ, I'· : I Rua dos Dbeu!,', esq. Ara-újo· Figueiredo. III 'I''OiUIe Jl8nlia_· It dIIpos1ça... ,
'

t
Expediente:· da. ,1I·à. 11 e das 14 às 16 horas.

- ... ".�'-�-'�" _ ... _ --
�.41.
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·Iff�,�·:·-::;·� "';7 ,,-, �··,:'-!F�, '�7'---'---' __ o -�---- ........

.

i
�
..... ';.:;; ;':':::'ME.U CANTINHO
"MetU jcl)cl\el1< - Lanches Bar _ Whyskyr1a

.

'i ':.
.

.
{) "$mbiente -:ideal para você passar horas agra- .

:

I

id6vei!' saboreando l�m legítimo Scotch. III:.� :;;� Possúi:' �i:qéIa,
.

Ulri. .·reservado especi"i para suas �,

{Jalli-M. �,�ier,' a.companhado de um bom Whyis.ki. I '

.

'....... .J

.. ',
...........�..:.-=--·�,:·r ..
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URC'llOlfETE,' BEYRUTE LTDA.
,,'"

" .

't!m :·otl!no· �tIl.'Ql�nt�: onde. 'vo(�ê pmlérá fazer !UU
.

,ref�Ões, a'" preç� acesslveis'; .

··f /:.'·n4a )reii� 'SclÍnrldt, 3�i '.'� ,"_

:"'
',' '�I � , '"'

\) � � � 'j '!,
.

'�'"

LIBERAIS
.. � '." .

_�-:?:J,�L:,,-:��;-,,_�==-=---=::===��__ .�·. ._=. __ í:
. P88rESSD'R JOSÉ Z'ANELLA
,', ' ;: ADVOG.t.DO
.

Rua' H ,de' No�mbrol, 600,49 andar = sala 403
'i

"

. rej�foue ·22�ooi� .> -.' C.P.F. 005281969
'� !' ': ', .. ': " '. i.. Bluinenau _. S.C.
·

!:.=:L'�,_�;_' �
...t\' .: ';.�:._i .' �_ __ __ .

.
.

I '

Ir�";''!':-1 '-''"'!''--�'�''-'--''--''i-,.r,.�-'''''' _.,.
.......��-4.. .- .... __ "_' •••• '__ .

, .• ' DIt EUG�RlO DOII VIEIRA
.

��tirle,'a•. Fazenda do E�tado (1962·1964�

"\"/::: . ':�81�:t�1' FJlI���. él� Rendas Internas (1965�966)
•

,

; < ,l.t�)lib.�\' '4. ;C��s!ões de Econom.ta e i�i:n&nç.1
'�," {: /""

.' '. r _'f � ! .,,' .... t

':'da :Câmárà Fedel'ft'l (t968-1968)
<. 'c'

.

:,:.:. ';':: �.D�OGAi)o e ECO�OMISTA

I
':

i� >.,\,(Rê�os<'QÂlS:.SC: 1�261� CREP - 7a. REGIAO·

::
" 'Ot26!, CRC' !Ji3itj' CPF :.:.... 006645709)

,

":, :Eseo\órlo :·de . Advocacia E!,ecla1izada em 'DI-
, ,.

.

,'" ,. . '.. . ,

I. R:Êh'O: T�lJTAJdO: 1. Renda, IPI, ICM. MCLA·

M:ACO�S .- _
DE.EiESAS' - B}'�CIJRSOS.

�SÓES� TBANSFORMAÇOES E DMSOES DB

I..�=éu, 8 - l!:dificio APlub - 8t, coDj. 8!1 '

(� ','Fb:ne:' *'7-31 - FlomnõpoliJ -:- se

I·

!11_:i:L:- �_ 4= '

.

.... _ -- .... _ .....
·

.

,aGrESSOR, RERRIOUE
•

J.

, ·,STDD'IECK

I. J

ADVOGADO'

Rua ·li"rel. Caneca, 12. (�ntrada pela Allan

, ..'
.

"Telefone '2062 _; Florianópolis
C.P.F�: 002627499

Kardec)

li
:

1--' ..

'_'

-

:ÁD�ÔGAbOS

comatI0' E· R:lID?RESENTACÔES G. S9CAS' S. A.,

'�,J'e.c:t� '� um viaj&rt�, wr� percorrer teeto •. �t8àtJ, fie

Santa- Cátar:f.n.á; Os interessa�:, deverão pesauír cart.eira
) de motoriSta, e ct)11becl.tn.ie}l�· &$. ];)riIl•• pratae; .-

Jl.e�5�� �?rte� ,8»1 �'Centl� do, Esta�. ,

, IJ;l�gGe�t a Rua Santos Saraiva, 881., =-, Estreito�
no, 1ióJiri� �omércial.

"., NOftl _TO CZ.ItNAY
C�URG.A()'DI!!NTISTA

I.plante e trlolpllntt ds nentes - r'ent1��t1, o�
ritÓr1i peto .1ít4!JUli: (1('1 ilta rotação • Tr t tnó""t) índotoe
- Prótf!!:é! V·i.� e móvel. CU1'1ISU ltórío: E:ít Julieta, 21

andar .� ia!a ;{é}3 - Ru Je -oní j Coethd. �3b ,.

,··irnf.l tlíii }6 '.á lU hm·ilii
"

!
r
1 .

DB� ARTONIO A

P'rolbu,'-lf d� PlIlqulltr-Já ti. ·0"lculr.hilde de Mt!d1 inl
Protnemattee PsJqui�a Neurose",

DOF:NOAS ME'N1'AJS
CõDSUltÓrlO= Fj(jlffcio A8!Ot'iüção Catnrjnf'n"t" de Me

dicl'f1l; Sala 13 � .Fone 22-08 �, RU8 Jerônimo Cnell101 :�t:M
� FlorianÓtJul'l.J �.

LUZ

A 'O,ADO

_'__= q------�,-----.-r.---.,=---------�----_

Dr�' CarIes . Alberl�' Barh .

sa
.

hdo
. , ., .'�....,.

I'
I .

,
.

CRM _: t583-SC � CPF 00264209

Ex�E�t'agYn1Q Matf�l'nidadp E�sr:ola Lllfanjr.�it'íllJ'
'Clfn'('B' déo �enhora""- .: Pré-Natal _. Preparacãn i-- P�lcft,..

Prefílátíea Para'Maternidade - Gitu}ogiB
Con�ul'ta!� das 1.6 à� 2-Ü horas - Dtàríarnente.

CoJJ�u},t(,)'t'l(� � Ed. APLUH � sala 7(.i � 'lv anCfar.

� I
' 'U _--... ....'

Da' .ARBO SANTOS
(

Clru,.llo D.ntl.to
Horlrlo: _. 2a. , 'a. f�lrCl, das 14 A. l' h�,.•••

Rua. ,D.od(}M� li -, Edi,r,elt) Soraia - Sal. tI
ATENDE PA'l'RONAL DO INPS

, 'I. � SEBASTIÃO 'ITINS DE'

• OURA

Cir1lrgião Dentisla

Prótese .Alta RotaÇlo � Trata,mento Ind�lor, Atend.,;
p�18 manhã, das 8. la.11 M. e • t�rde da!! ltl à� 18,30'hl, !

ÊXclusivamente com bora marcada. Edifício APLUB. _
J

'sa la 53 _:. 59 anda.'t � tel. �61.1.
.

'

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

--=.�-�._,U DO, WAND ,RLE DA f-,

.

J RÓB'REGA II
. (CPF :_ 001844209) I j

P>trecerf.! . e COMultas Jurfdicl:illl

C. A. SIL EIIA- LER!I
.. ...

/
'(CPF' - O()1948329)

. I
. Ad'f'oclda de IL e 2a/instAncia � J'u�t.iça do Trabalho· }
Atendimento ao interior !
Escrltó.rio: Praça XV de Novembro, 21 ...... eonj. 802 I; I
Telefone, 2511 I r

, ., Flofhulópoll.. li
. """?,II'!,.
'75-- -:iiiWi�'-n."_:=-� ÍÍÊÍ:;�f

, • .<0 _ .... ,__ •• e.__
· .

__ . �?.( ,_. >' '----. _. .

r:::--
,

OS

I
,

I .

i

lt'�.�:·��-...'� _
_s�-E�-::-:-';=amiiiWãiF�iiii������-

j
"A VOZ DA PROFECIA"

!

OUÇA ESTA yoz UUE ORIERTA !E DA CE TEZ I
RÁDIO SAIT . CATA IHA. aos

sábados, às 19:30 horas

Cupom d•. Inscrlção

Peç()olbe�' ,1nscrever�meli' sem Q�alquer 'compro

m1s!o de minha parte, no cur.so gratuito de 20 ,lições,
!

N().!lle • • • ;; • • • • • • .. • � • • •••••••• e • • • • • • • • • •••••••••

! Rua . . . . . .. . . . . . . . . • . ..•.•.... . . • • . . . . •• N. e •• � • ','

: Cidade . <ti •••••••••••• I •• � ••O.I • • •• Es:tado ••.•..•.••

Recorte êste c'upom e envie-o à Voz da Profecia,
CaiY.:a' Postal 1189-ZC-OO,. 20.000 - Rio de Janejro
- GB.

, I

Drs.

..

:;----.. _...._........--- .- -- . . .. - _. . .---;: - ....". '.

AÇÕE
COMPRAMOS A VISTA

,

. I 10. • 181 :,_ Itajaf ..... Rua rl�jucalJ, 1., "0 :',

'! \ r
. '�. . j

_r---,�._._-- -

I
.

_

ISEM FLORIARÕ
LU U

I

�
E

DIIIJA�O V. . t
MESlIf

P.ROCUBE
AUTO
AL ,1

GALERIA CQMASA - LOJA 4

FONE = 2765
I" -

_,
E' " _._

l... -:;;..... -=-___ ,_. ._,�-
... _ .. ._. . __ .. _., _�. __ "

�.,...

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

_. __
o
_. ._ .. ._..__••• _ ••• ._.__ ...__...... • _... • ___.. _._

• ... lt'l'�

I (-C ·';C.ASA -'DAS LDUÇ $"
I t (Ch.·f6m NeitD & titl.· Uda.)

.','1' MAIS
:gSPECIAl.IZADA no ftAMO - OS MELRO

Rj;�S PRE';;OS - ESTREITO - RUA GAL. LIBE

Il, .RA']'0 BITT. lNCOlJRT, N, 200
I

�

l
\

.

Peças avulsas -� pratos. -- xícaras - canecal> ....

1 :va, os '-o bíbílôs -. leiteiras -:- açucareiros, etc.

':1
[i'az reposícão de peças de [ôgos de porcelana, de

:
. qualquer. marca e 4�;ristais IIering

�i!_=-====-=�=�-==S==_:::__�_=-�I?�-��--- -"-. _.

Em frente à ehurrasearta U(}UACTARA" -

JogO!! de Jantar .-:--� Chá � Ca,f - Jogos d -, Cristal e

Vldro .� Tudo. para Restaurantes - Bares - Hot�ÜI

n----·

"'1

r-o.-:-.���
.

t ,:' EDl'FíCID

, i
I

" ·TOS· D'UMO T
s 350,0

MemsàI! situado r;ó hido' dá Praça Santos Andra�
,

.

de prazó' de' entrega,' março 'de' 1972, com ·as mensal�-

dades- acima ,s.em e;nt.r:ada, fin,anciado.s em 15 anos

38 suas ordens;
ED. SANTDS ANDRADE - ED. VENEZA -

ED. AUGUSTO (PRONTO) - ED. SALDANHA DA
.

GAMA (finanCiado." em 15 anos) - ED. VILA. RICA
- ED. PASSEIO'- ED. TANGARÁ - ED. MURICI
- ED. 'DOM �GNACIO � ED. 'ARAUCÁRIA - ED.

PERNAMBUCO' - ED� nUCA DE LACERDA.

Para �nf9rmaç'õés e' veridas A Vendedora de Apar
tamentos Santos. :fun9';7éis Ltda. Praça Santos Andrade

n. 39 _. 1� �Ildar � Fones 23-33-53, 24-1�88, 24-1491,
24-14-93 e 24-44-62 i:.. Curitiba .

Horário das 8 às 19' ht)ras, inclusive aos sábados,
domirt'gos e feriados'" 'Não fechamos nas refeições. Em

.

" ,

I Florian�p�jis .à.R ne�tI��do Edú Vieira, 24 - Pant�nal I

,com OtavIO A:, do.�sprrIto Santo. I
I

.
." \

--

1

Co�tura�8e .plrI no.mens,. !enhoras, criança. o em !{I!f

, MELLO C Nr· CÇÕE.
Com

.

iip"tllbl'çl'O em CamlSllI1

TrltAr com ':M�llo"riti 'dona Maria Terei!!8 • !'V.a AhTtil",

de Carvàlho, 3., �1IJ(Údil,,' com FeJipe Schmidt - lq audl
-- sala 3 _:. Jl"oIie '2272.'

.

IUREAU"'DE". . .

Dr... ANTONiO CARLOS V��JRA
HYLTON GOUV�A lJNS

í nu� dos IihéuFi, n. 14 - aixa Pmltal- 2

'l'elefone: 4059

Floria.nópolis - Santa Cat81riha

liir.7...

-
.. iiiict.-,ii._._.---.ii.piiii.. iíiiiiiii_--:---

-----

IMPRESSOS RÁPID S , I
,

A PRF,:ÇOS 'CRITERIOSOS . CONSULTE:

INDOSTRIA E COM&1RCIO AUXILIADORA LTOA.

i Fones - 361. • 349 - C. P. 137 - Etld, Tel. "leAL"

I�_,__Rua C�8lho Neto, 160/170 �

Ri� dQ Sul - s.c.
_

.J

:'_ •. ,_ .. --,". _r o _ • ...._ ••
_ __ -

•__

'SALAS - ALUGAM- E

A.lugam-s� duas sala!! COnjugadas e uma sala pequen

separada,' em ponto central, de frente, 19 andar. Alugu
mórticoi' Vêr e tratar' com Dr. Agamenonç Trav-essa Rs

cHi'. t, esquina Rua J'oão Pinto, em frente Hotel Royal.

DOEN�A' DA PEL.II!
- -... U_hu - Do Couro Cabeluda - Micose

.uergla . .;.... Tratamento di Acne Pele Ilev.. CarbônM'A

�Jt1lg".
DEPILAÇAO

b-Estaglúto do Hospital das Clinicai da Un1verstds

de Slo Paulo.
CONSULTAS: Dflrlam�nte; partir das 1� horal

CONSULTORIO: R. JerÕnim,o Coelho, 325.- Edifi

Julieta - 29 andar - sala 205 - Fone 4.438.

ROD Á EXP S O
BRUSOUE, SE S. A.
Partidas de FLORIANóPOLIS para.

BlJUMENAU - Direte b 15,00 e 17,30 horas.

Via Tij:ucas, POrto Belo, Itapema, Cambo

e ltàjlal, às 97,30 - 10,00 - 11,30 - 13,00
18,10 .boru
ova Trento, is'07 ,00 - 13,00 e 18,00 hor

Pnr motivo de viagem uma casa mi-sta com d

quartos, area, envidniçàda, sala de visita, . copa� cozin

e .�aDheir:P todo em: azulejo, área de serviço, amplo, quO
tal, não" tem habite ..

Tratar a l14ft CUfitódio Ferm1nio Vieira, 72 - Sa

dos Iâmões.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VÊIIDE. TIOCA E .CODD··

:Iutomoveis
'J

\I ,... '" o.. ' , ,

�
•

t '�'

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

� AurOMOVEIS
COMPR�, TROCA • VENDA Da VErCULOS

1 Fuscão - Vermelho Montana "OK"· ... o • • 1972

1 Galaxie - Vermelho Cardeal . o ...• o o � .• �
1968

1 Opala - Beíge Esporte - Luxo .... , ,", . . • • 1969

1 Opala - Verde Antigo - Std. ..', .. '.;,�
.

o o • •• 1969

1 Corcel - Turqueza" Royal - Std.,":"'" "OK" '1971

1 Corcel - Vermelho Cardeal; - 'Std, - uOK" 1971
. I·

I Corcel' - Verde Icáraf ...:.. L\IXo' "�'.•.,. • • .• . • • 1970

1 Fuscão - Beige Claro •. �
'

...•• ",
1971

1 volkswagen- .BraIlc(t"Lotus .. :0' o •• o ••0·••• o o· l00g

1 Volkswagen -. Vermelho C�J!eja -: ". 1969

1 Volkswagen - :AZul �tlântico •••• � '. • • 1965

1 Kombi - Vermelho ·e;Br�Ílêd;' .•. "0 � � 1963

1 Belcar DKW I�Vénlag ,.Btanco •••
:

r
i966

1 Gordini. _. Cinza ..•• " . , •.. � .•• :,�' o ••'-;'.-. '/' 1005

1 Karmann
.

Grua --. Anlarelo" Ca,Ji4no .. ::,,';.. 196fl
, �

. ,
' , , :.

"

":,
.

. '. '\ ,

���,r�;.��·( ,.

Rua João PiDtQ)�4Q ..._;. if»� '��; '-7: �P.Ou.:
'.

.

"'," � , �
. '!

� 'i
o :!

'" ��.... ;_�J 'I'!.
,

�;
.,._..._

.� '
• r /..

> ,,'!

$ "
'

•

"

.� lo
•

.. ,

,CQ alClÔ: oe ·

.' ',- '.:.'� �(. ,,:"��l�N,�v·�:IS .. ',"
-, 'I 1tl

.

"I '�.. '" �
• !lo

I� ���� Dyt,.I§r,,'t��:���:ij5f".,::.� ',: �
,

:::'
CO."".�,.�"tt�:1W'·���.*;'l\J,��,·· .', : .'
I, " ;:>, f' I

t,
, I �', • t" , , ... '"

0,

1 O p�l� --.1 Á..2.tui .' : •• � ·�l�•••.�'�.....:� : .tã\'. �.� J� tI. o'�\ .'•• � '1.970.-
\

-

f.'. " .;. 1, '!t'.I,',j'o.t--': �;�JL ;,�tf:'_l"o\ 1,.

-1 Volks 1500 - 'QK '''_ ·Br.a'!'lOQ;'�' _:� : .. '�,,,;. 'é , • ,. ,; • 1,g:1,�,:·
1 Volk...s 1560 ._" Verm,éUio ···;�i.;�'�.:�·iT�'(.�·:..:·.��'.·.:· 1� "

1 Volks
. 1300 - ÓK;' '�' Vermellio'�,' �.'.-'.': �'. � '�'••: �wt1;

1 Volks _..; V�rl1ielh(j , � . ; : • � D'! :--.,.�". :' :\. : ,: .. �'..:�', i9a1J'
,

. , "
' .

1 Vo1ks \_ Verue, ..�." o-�•••• �·'."·"�'�;à o $ �,;.:'>.• e � .•
'

•• l$.�. '(
. "." , •..', . .' '". '. I .

1 Volks -. Azul �Cl;1liêo.: ,

..• �>� p,: .��.:,'1\ �
'

•• : ' •.
'

lOO� I
1 Volks, - Verrll�lho ,:

'

•••>;� :-'; �;.': �: ...�,>.... 19,tcr·
1 Vólks - AZui'.riiamante ;,:'. :� :',ó':'�:�'�'0,�:� � .....',., l!967

-. ".
�,

. .,:'.:
.

',';',i", , 'J
•. 1"00'"

." ••••
�. '"_fi''' '

_".,'•••
'

•• ' •••
'

-':,
• �

�
J. I: j' �

o"� I
�

,

.. ,�
•••

1
•••' ••••• '

•••••••••••
'

••'. .&.:i:1\.I"

• '. ,"'. ',-.: ';'>'
.• ,.' 1,9'''*'9, .

• • • • • _ ••••• '.�.\.'. •• • • ... • •• ,.&: O:

, f
f

I"

Pick Up - 4x4 _. Vel'lnelha ... ,'.... ',' .. , ..

;, Rural Willys _. 4x4 - Azul .. o, o.' . o . ,., .

'i Ford Corcel _;.. 4 portas - Vepnelh,o' c/Vínil
Ford Corcel - 4 portas - Az.ul _..Luxo . ',"

• - \
\ 'i' ,

I

Ford Corcel. _' 4 portas _

- l3túge,. :r�rr'cl ••••

Aéro Willys _' Az�l ,,:. ,' :.',.. ; �. � � "',
Léro Willys - Beig� Bia;nço. , :� ..,.:':.' ....•
Aér'o Willys' - Azp.l. Br,an�ó ;'. : .• '; �',,:,,: �: •.•. � ••.

Aél'o Willys< -- Cinza ,',.... �"..... " • ';';�.�� .• ,q : ••
r ... ' '

!fl89

1968
1969

1969

1969

1968

1965
19fi5

19G�
1970 ..

1968.
1968

Voll� - Verínelho

;
'.t

,,�

Pelo presênte �W �ãb .cbnvtd�os o�. Senhores
acionistas de "CARLOS'HOE� SIA Cômércio e

, ,/ ' ,
'

Indústria" 'a se reunirem ,em assemblélà ,gerai extraor-
,*"

I,
,

dínária, que será ,reaUzada:.no,'·dia 10'·de novembro <10.
corrente ano, às 9 hor�, . na, Sede'.�6ciai li; I tua Jerôni

mo Co.elho nO 108, �esta C�pital, para -delib�rarem SÔ�

bre a seguinte
ORDEM DO DÍA

aJ Aumento .do c�pit'ai soeiai :

b) Refo'rma d�s ,es�tuto�' �iais "';':
c)' Oú.tros a's��tos, do interêsse 'aa;sQCiedade

�.
'Pl l·i�.dIl1P( li". �)l de

.

�llt.!lbT'O [ré ,1971 :

'''Of'é '!\J;d'ü,§rff n omeT� - ,�ltrt·· �:i�("nte
"

.�
.

.
'

.

..

"

I

"

.

_' ,
,

J

ê

i.

I
I ,;

.
- .' I

.IPIRANGÀ, ,A,U:JOMÓVEIS
R ? de Setem-O�o,�13::"F.Qne:'35'86 .

� "
,

,,.,tt"J' ,

fltVHfVC/RMEtvTO 'Elrf�fjmêSESI
, t, � ,4J

�I
.'

.

lGordini •••• r•••.••••••
'•• ''':••�.;eí.;.:',,", ·'IB�'

1 Vol�"Wagen ••••• ;.•••••••.• :.7.�&f.t.t-l�.JiiI ,-1_
1 Volkswagen •••••

' ••••••••••••• � •••• � ._�
, ua.

1 Volkswagen •••.••••••• � ••••••••• :. ;'. • • 1964
1 Volkswagen ••. ; •••.' •.•••• o ••• " • • • • • • • • 1970

'I ,t,..

LI 1 Volks 1500 9K "

..,�.o,.,;· ... :.' .. ,� •. � .....•.•. 1971.

Alta Dualidade

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

" ,:,�, '::,,�'::.'.'�:'�':, ..":;';"�,:�:""":;'.:> <.<,'.', :' .. ,,,'I
(" ,_" � '·!:QDlérci•. ,4.,;'Aalâ_n,i.,·': .: ',:

'.

.' '. Acess�r�o�'Â��rtl6.··: ·

.

J 1-, r 1"" _ j , '"
'

Rua Dr. Fúlvlo.' A'duccl, .'n. "eM5. .� Estreite
..

Fon� 6284 _. Fpous. - se ',; ..

:" .

,
.

." ,'�
�

, '-"

Corc€l Sido 2 portas � 19p,9� E�tr: Cr$ 2.800,00
Corcel' Std. 2 portas '. ; o.·. '. 1969 Elltr. Cr$ 3,000,00

Volkswage:n, AZul ••...•
'
••. Ü.162 Entr. C.r� 1.500,00

Volkswagen Verde ' •••
' ••.•. 1966 , EPtÍ'. C;r$ 1.800,00

Volkswagen totus. • � .'. �.
1966 En�,� l�OO(),OO

V9lkswagen U. Série "'; .:" 100:6 ' Entr. Cr$ 2.:000tÜO
Volkswagén . Verm,ellío' '·o�. l�

,

Entr.\,Cr$ 2.000,00
Voll\Swage;n Belge-Nilo 1� _.

Ehtt. Cr$ 2.300,00
Vdlks�vagen Beige ,

' 1969 Enti çt$ 2i>OO,oo
:K�lli.bi Branca', .' ,,'. ".:•. ,-. � 1963' E��: 'Cr$ i..5ÔO,.oP

• ..
.,

�
(\

"
1:", ,I ".oi �J) '. '

"J ."

o'

•

Aéro, W�lys' ,,�e,� .; •• ".,. ,1� �tr.' Ctf 1!200,_OO
Aéro .Willys C�',. �'.' � � ;' ·1960 ·1, yiSt.c,j .:011 3�OOO,oo
rl�.;o'r1: .. ;�· .C·.' to"

.,. v.' " .. ,.:�� \. �'4�, -61"
. àM 00

U\.U UUJJ.. as r,. ,tI ,:Ii�·, .c.,u..w.. ,guv,

Chevrolet vermelhO·' ::� � •• �. l�,:·iX·.ta,'e' 2:300,00
Oldsmobile

.

F:&;'. � ;�- � ...�': ;, .íf'h;,:· ..

�' '::.,'. <'
'

: :';',
R� ,wut�s"_: :,�,�.� �<L •..,':,;'��#�l'; inU$(ç�'i:5O(1;OO
,r '.�', <:.

l� ,'.:./
:

� I;r.�: ���'"' �.''i;� �) � � ,:,' .� ( .�l' � J� , �l"� 1

COM 'FtNA:NC��EJfrõ�ell'��": 3ir _: $6 ME$ES
�. J \ �: "

,-

" ': �j: '

; j ',':, ,i,' I' �s." �., ,,", �".l .'
. o

I

'.' '"
< ,,', l

��

-rp� ,:.�:���:�.\,�; :.::'t>�'. ��/; : t:)l\, :

, , NA')
Volk''''w'agen - n-.·s·,ca-'o;i:) ru t ,.,.

Voll{s'\l1agell - lS00 •.......••.•.. � O" � 17 �. � •

"
, ',\"

O I L ')Ç;OO
..

pa a llX,O"-- � ,
' •••• i • ., ••• cr" •• �'.� b o.,e e • _••••

}(onlbi •..•.••.. ;;' •• ,CIO IS o',), ...... O, .' ••• O �.,... 'I .�. 10 "

1971
19'.70

'1910

UJ60'
1969
1970
1966
1961

Corcel ,Coupê ô ..... o •• o�. o o ••'. o '. CI.,O," (14 ".� 0,_ 1:1.

Variant -....•. -" •..•.. _ •••.•• � ••••• ,o� ••,� •••

�KW Vemag
Ford Comet

Che-vrolet
CAmiNHÃO
Ford F-600

. .. . . . . . . . . .. .

"

'1:,'
1

.......................... � ....

'i
! 'f "

,

,

1958"
•• ' •••••• P • II •• � ••

'

•••••••••••' •
'

••••
-

........................ 0/- .r ..
'

....•• 1966

Lanchas a Turbina:

,

' FLN�NCJAl1F.NTbs A.T� �R MF.SF,R

� '.'

����������.;'1
.:

.
PBO.CURME,:�'ÂLUGUEL .

. .

", 'I .

Pretende-Se� Pa!a' iocaçã.o' imedÚlta;· casa ou aparta"

• ',I
; ,',

.

.mento ': com mobiliário 'e "um' .mínímo de- 4' quartos. Loca..

VALDIR ·lUTO:MÕVEIS· LTDA.,,;: J
_1�zação: "'���t:ró�'ou' -Coqueíros.c. f" � •

.' ". Os -ínteressados poderão .telefonar para Mando Costa'

no ,hóiá-rio o:comercia.t Telefone. ns, 2490 ou 2416 -

: ramaJ.�l�a.:'·' , ','
'

.

, '"

1

,

"

..,....'J .

Rua Victor Meireles, 82, - :rone 4731 "

,. I
" .

Plorian6poliJ - So. '"

OPALA 4 Portas OK ,
1972

OPALA Coupê OK 'ui12

TL - Vermelho ..•••.....• , . . . . . • . • • • • • • • 1972,
, I

CORCEL - Coupê � � • • • • • • .. • 1971

CORCEL - 4 Porta! .,�,.' ,",' ,. 1971

Corcel 4 'portas • o •• ; •• '. , , ••

'

•••
:
••

: .. '... 1969

Galaxi OI • • � .�, • • • • • .00. . .. . ..• : • .. • •.•.• � • e, ti �: " • • 1967

- ,

--'-__"

, i

..
'

',' �
.

. 10000m.. s. Á.·
"': ;-

,:
"

.' ';

.. I

I ..'

... 1
.

'
. 1n�1

SedqD. "'-'- ftZU� DlalnalIte e � •••••• o •••• o ••• ";' ,
�. 4,._

, '.

Seda.n. -""" B,raneo t;J � � o. ,D ....
'

• ., • CI .. o' • ., •• o • .," 0.'0;' lsm.,
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", 'Rua Aiv�s de Brito, 36'\- Fone 3886.
""

'-
•

,.

" , , f. �
.�, �

", .I'.
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"

'. ..: r

., Ven-d�·se·, c-asa grande com .4 quartos, 2 banheiros' so-
. cíaís ' deP4:;!ldê'ncias de

-.

emprepda, -garagem, Tratar na rua
,

,. t
,

.

Cel. Melo ..A.Mm, 19, ou pelo "fone 47-04-
.....:...-...

" ,

.
.

,
, .'

;' " hP«rt.m�nto d. V.icule. Usadol
, v ;

!tua cotisenieirO Mat!a.. 28 - fone 3m
� ,

'
" ,

)J
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A Fósforos da Amazônia S. A. (FASA)'· pagou ontem atra.vés do· Sr. Lic�nio Rodri

gues da Silva, assessor de invcstimeníos" da 'Ad111ciG' �lru"lilJ1(r. Corret0f(� de Valores.
, Ltda., com socle em Pôrto Alegre, dividendos ,dé ince-ntiv,os fiscais na áre'a da 'SUDAM 1
as seguintes einprês�s de Santa Catarina: R�meu C'llscao'r &, Irrrniíos:. (ótica lVfodêlot

1

_' J

éopex Material de Engenharia Ltda. Alfredo Westphal, Laboratório F<i)'macêuüco
\ ,

� \ �
�

Elofar Ltda., 01'8eCOn --- Organização e Serviços Contã:beis Ltda., ]\I'[ercedes Spinoza:,

I Athel�jno Szpog:micz Oscar Cardoso Ltda., ótica Scussel' Ltd'a. e Weritel' MitI.ler.
,

�óSFOROS DA AMAZôNIA LAN�ARA SUAS AÇ'õES: NO ,RIO E SÃO PAULO;.
M -, �

A Fósforos da Amazônia S. A. (FASA) deverá lançar:: nos' próximos -ruas, suas

2CÕes. nas Bôlsas do Rio e São Paulo através 'da Corretora AtlúlciÓ' Floriano:
.... , �.. "

�

A emprê.sa foi a primeira da' áreà da' S'tJDAM a receber 00 Banco Central

�ertificad0 de registro-de capital aberto.

Os seus papeis já estão sendo transacionados na Bôlsa do RiO' Grar-de do Sul.

Ainda êste mês, él, FASA.- sediada em Belém - iniciará. o embarque p.ara Uganda" I
de 1 5 bilhão de fósforos\ como resultado - de contrato firmado com a 'Muljibhar

1
' .. "f

I
"\ladhvani and Co. Ltd.

Seu capital autorizado é de Cr$ 39.ID57.038.00, sendo Cd' 20,5 milhões

I.próprios de acionistas, e o restante captado nos incentivos fiscais.

Desde 196(5 vem produzindo fósforos, gassando depois para palitos, de, picolé,
fósforos de propaganda e outros tipos com embalagem ilustra,da.

Os principais Estados consumidores. são Minas Gerais, Eernambuco,
Bahia e Guanabo:;ra. Além disso a F,ASA lançpu-se agor.a' à exportação,
contratos com imp'ortadores italianos- e outras empr;êsas" afriCánas.

R t

, ,

a B
lem' ClUbe
Lo

Está rnarcadn para
' da

pois de amanhã, às 12 ho

ras) a solenidade de funda

.cão do Clube dos Direto,
•

res Lojistas de São Bento

do; ,Slj11] ·0 Brcsidente da

li,;edera�'ão dos CDLs., de

Santa. Caéarína, Mário Ro

cha lVCf'<yelí' estará presente
ao .ato, aeornpanhado do

Presidente do CDL de Flo-
, ,

rianópolis, Jo,sé Dias. Com

a, criação, do novo CDL

eleva-se a 2.1 c total. de

Clubes 110 Estado

Ihiloir

ag ir 'ete! a,

JmpreensB
Qh I?Fofessor. .Ioão David

F:errejta. Lima, ern t Iegra
ma, di.rigj,do. a() .Jornalísta

•Iosé- Nfatusalé.nl .Comelli,
transmite- agr�d�cjtl1entos a

todos os integrantf:& da

equjpe de O ESTA;Dü pelo
apôio, receb)i(ilo durante

sua gestão na jBoitorw da

UFSC�
, Na íntegra. é a, sel�uinte
a mensagem do, Professor

Ferreira Lima: "l)npo.ssibi
litado cumprimentar' pes

soalmente todos jOlmalí.stas
Santa Caltarina

deixo -Reitoria

momento

UNSe de-

seja transmitir meus sill

cer0S agradecimf)ntos ines

t�mável colaboração rece

bida dUl'ante 10 longos
anos. Missão nobre impren
sa catarinense conti'ibuiu

decisivamente p r o j e ç ã o

universidade e valorização
obra implantada, Coloco

me inteira disposição ór-

,gãos impreMa ll1eu E�tado

,e tQdos honTados profis
si.onais comullicação».

,

,
Partjcipe desde" jâ do nosso

pl'anc:> de. �EjSER�A Ar�r1rIECIfP�IDA.
AJ;>r(!),veité os,. rnéltno es, preç<Ds

e as condjcões$ eS'neciais
, �)

que estamos of.e�ecem€ltD

para as: S:U�S c0r.mpras <de IN tat

'_

-. ,

\ ..... '\ ,�� " 1..: .....""" r.:
.. � � ... t

'\ t, '- � • .,.

I

II

I
..

Acompanhado do Deputado João Bértoli segue ama

nhã nos municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, Dona

Ema, Witrnarsum, 'I'aió e ruo do SuL o Secretário Pris-
. ,

co Paraíso da, Saúde. A viagem do titular da Saúde tem

por obietívo Inspecionar as instalações (h� unidades sa

nitárias sediadas na regiá{) e visitar os Hospitais Munici-
,

ç 'tI.
.

JIJ.!S C; .,omnm l,t1'iOS,:

No sábado, o Sr�. í>riFtcb "'Paraíso eurnpríré programa.

PTI1, Rio do OeAÜ\ SaJete e
I TIo 'do Campo,' estabelecendo.

contatos com Prefeitos. com. vistas à assínatur de' COH:'

vêriio�. r:nrÍl oi municípios que 'não dispêe de unidades sa

nitátias vincnladas ao Departamento Autônomo de� Saú-'
�

..:J D''''''
'.

ne J 1iIJl.1NI�
I [\ I, !

, . ,

I
...

\' ,

IA Comissão de Saúdo I de Ascurra acaba 'de concluir
\

-

trelnamentn sôbre eduqaçãú sanitária. Ia 2-0 líderes ru-
-

, .

raís dil área, A pI'mHoçãQ visou a melhoria das condíçães
df saúde da ,PQPli]a\i5Q, rnral. do munlcíplo. e, constou de,

Ip3�.(�sh'a-s. s.ohrtt saneameruo básíeo, prevenção. de- acl

fl(i'�nLos: �, d6lfesa .. santtárãa ..
, Imoluída na progL'f.lmatão' foi realizad�4 nma ("x"qr�ãO"·

educarttva 'a uma proprie.dade, rural do n1unicipio, onde

os !)articiparttes tlo curso tiveram oportun1dade de obser

var aspectos prirticos relatLvosJ, â proteção, dbl ,água; iID..S�

.t:llaçõf'S, sanitárias c moll oria, dos lares.

-p t
.

Os dirigentes do Banco Mundial para a América 111111)1
do Sul firmaram, ontem, em presença do Mml�tro, D�l- Iliilfim Neto, um acôrdo com representantes da. indús! 1'111

�
têxt ii elo Brasü, ftJrmnnclo um consói cio de 201 omprê- II
sas' do setor com a tínatídade ele expan li,' ::1. vondns

df\ tecidos fora. e dentro drr prrÍR IO Minisl ro Deíf'lm N{·I Ó a'ssr'�Lll ou nOR clil'iglHd PR

�
do Banco Mnndial f\ rWR representante: la indtí ,1.ria

têxÚl que, ° Govêlno emprestnrá t elo apoio necessário

"

,

I ao êxito do f'miJl'nemliJllFotu,

..
� ( J'

,

J. :' l. \

I.
� 'I

e.:3UIr

. � '1
-

i

; ,
•

"

Co
' .

s·

1 pvplHnclo "

ele o,llP nSF�ocla(.''iés dPc;;:sa natureza e com os mesmos

ob [etivos deverão 'SHTf,\1r no Bra>:iil, ater dendo .JS recla-
, ,

m JS rio CTt Vp'r710". ,II

�
I

"". HfiI·'U.rrANGrA I
�"
�) I O ,Mini>;;,' 1'0 DfMjm NAto fê7t a observação em reg- II1II

posta a um f:l.[)810 rtns p::lr'LAS cont.rntanf e: uu 111C'R]. c- J
dlrarn, apoio para" Q êxito lo empre0ndítl1r'nto. TOCíli-11111
cos ligados à Industría clásslftcarum o côr do (t la I
�nai.: a�t� ir�pOl'UUV'i3" rmrh n fl('ohomin .1:r. Rilttirn. pe-Ilfll!
ln. 81gnlflCacao etILO (,>. �et, r, des rmpenha mternarnente l

gtmm lo riq�lflzas e erriprc ::08. c P?laS p('f�T1crtivas que III/desrruta atualmente .no mercado mLcrnnclOna1.

..}
As. 25 mdüstI'�as' têxte�s -, bn.slc;�e?Le produzem 11111/tocidos de algodão - representam ceI ca de um têrço I

da, producão �a:iona:. 'E'lasr _Juntas, '. comerciali.zam Ii
,i

acima de 4� mllhoes de m�tros de ,teCIdos, aprOX1l11a- I
dament€l. O consórcio', que resultará da associação das

IIIIII25 emprêsas, t�m, potencialmepte, uma capacidade de I

venda de. C,r$ 2,3 bilhões. Na área da exportacão êsse

pote�cial eS,tá ava'hado\ e,m 'u'S$ 3ÓO milhões (Cr$ 1,ô511 III
bilhão),

.

Q).JÇlse todos os detalhes para a )entrada em fun-II
cionamento

.

do consó;rcio já foram acertados entre os

ciIrigentes do Ban(',o Mundial e Os representantes das �
25 indústrias têxteis- inclusive na área governamental.
.'

1I1IO ESQUEMA

/.

IIHIII
O esquema de financiamento do empreendimento I

I

ainda nã,o foi conQluidoi sabendo-se apenas que o Ban- II1II
co Mundial já revelou, o seu interêsse em forneqer a

maiOr parte dos recursQS necessários. Ontem mesmo I fi Ii
o Ministro Delfim Neto dis\c;� aos dIrigentes,do Ban

co Mundia'l e aos, representantes das mdústrias

con-IIsorc.iaqas que o Govêrno já tem pronto um esquema II

de. apoio ao empl;eencLimento, que prevê uma série de IIIIIbenefícios-. nas áreas fiscais e credItícia, do mercado I

interno e da exportação. No exterior o consórcio deve-
1

rá operar através de entrepostos aduaneiros onde as III1II
partidas, de tecidos serão depositadas em consigna-

�� IIcao,
.

O diretor para a f.mérioa do Sul do Banco Mun- I 1

dial Sr. Gerald Alter e os demaIS diretores do orga- 1III11
,

nismo que lhe acompanham em sua missão ao Brasil

explicaram ao Ministro Delfim Neto e aos represen-I�lllltltantes das indústrias associadas que e organismo se I� I ii
in,_teressou pelo empreendimento, Consideram o Brasil �IIII I
um' dos poucos países no mundo' que desfruta de I

I

grflndes. oportunidades no mercado internaCional de II 1
tecidos por dispor de matéria-prima em ahll'"dancia

I

(algodão) e da larga experiên�ia na confecção de te· I IIC'idos. O consórcio vai abrir ,flaVOS mercados para aluI
Brasil e consolidar os atuais, pois operará com

mnTgem de competição.
As indústrias consorciadas e, 'tão 1omt�zadn.s en1

11 Esta los: Rio Crünc1e do Sul, 8:mta Cat.arina, SEio
II 'H

Pauto, Rio de Janeiro, Cmmabl1nt, Minas Grl'ais, Ba

hia, SeTgirpe, Pernambuco, Pal'uílm e Cenrá. Nrt Guana

bara se associafam: a Companhia progresso Industrial

do Brasil (Fábrica Bangu) e a Companhia de Tecidos I

Nova- Amética.

Ge,r�sio, l,uz

os. :SONS DA P'QESIA CATARINENSE

SEGTJNDQ BELL (V.)

Durou urq.a semana inteirinha a publicação

�nesta, collma d9, pa,po mantido pela equipe BGG

com Lindolfo Bell. Ainda assim, muito do que o'

gravadOr. regi�t1'0U não saiu, Bell encerra a II CG.>�

letiva. ele Artes Rlásticas Barriga-Verde, no dia 30,
no Ganos, GOmes. Ainda, há tempo,! leitor', de peI'

lcorrê-la.

Gervá,sio Luz- - Dendo (l.lfJs Annamárias!' e tam

-bém, (iA Tatefa" e outras obras suas, percebi um

jogo de palawas Ullm associação entre os têr

mos que v:ocê: usa. (Paranomásia, parece, é o no·

me dêste recurso). E' simples enfeite na mensa..

fgem pOétic8;'.Oli algo m�is?

:SEU - Qualquer tipo de aliteração dentro da

minha poesia:, eu sempre trato de 'usá-la, não ('0-

mo ornamento" mas como real significado dentro

do poema. Ent-ão, no momento em que eu tirar

:Iqttalque:r.:· a1itera�ão, qualquer maneira de usar a

palavra, linclusive sonoramente �ssoctatiivas, no

momef!to 'em que eu tira'!" uma delas, o meu poe
IDll l�erde em equilfbrio estét ieo.

Gervásio- � O' Departamento de Cultura, segun

do se di;vu1gl'lll, rrwfBc-eria as tuas roãoEi'. Onde é

q\ie �e f�ca?
, BEI'iL --Eu ftLi

l'nãi> foi decidido.

convidado e parece ql1e ainda

Há respostas de uns três meses

De};')Ois
I

eu passei a trabalhar normalmente,
aqui em Blumenau, sem me pl'eocupar demasiada�

rnente com isto. �as tentando dos nvolvel' um

'programa de trabalho que me parece importante.
Era o segUitlte: que os meus papéis não tinham

voltado de Brasília e que ninguém sabia de mim.

Então, você vê que eu sou realmente um desconhe

cido no Btasil, e prov?tvelmente, as pessoas es

,tão pesquisando ainda, tentllU 10 Isaber achar f)"

minhas taízes.
Getvásio _._ AgOra, a Casa de Cultura?

bolação do Làzinho!
BELL - Eu acho que se o Lazinho conseguir

que o projeto passe pela Câmara de Vereadores

vai ser uma das obras mais importantes de to

dos os governos dos últimos 20 anos, aqui em',

Blumenau. Eu acho que, dce uma forma ou de

outra, a Casa da Cultura. vai ter que sair. De

uma ou outra forma boa, senão não vale a pena
fazê-la.

Celso Jânio Moskorz - "Anamárias", inspira
se em que?

BELL" - E' muito simples. O livro tem o tí

tulo 'em função de uma.mulher chamada Annamal'ia
,

e inverti o acento de Annamaria, porque com a

simples inversão, houve wna reinvenção - 'da, pa
lavra. E todo um trabalho de pesquisa lírica-amo

rosa pode ser feito em tôrno dessa palavra ini

ciaI. Annamária tOrnou-se núcleo e realização
dessa palavra. E tôda uma realização vivencial

e até univesável dentro do poema surgiu a partir
dessa palavra.

Gervásio BeU, três grandes da poesia cata-

rinense?
BELIi.r Pôxa! E' a mesma coisa que me co-

locar contra a parede. Eu acho que, dentro da

poesia catarinense, tem m,uit,'€li, g:ente boa. Tem o

Rodrigo de Raro que� vai lançar o livro dêle ago
ra. Tem o Carlos Rbna.ld. Schmidt. que lançou "As

origens". O Érico Max Muller que está em São

Paulo, com o livro pr,QntQ, chamado "Erva". Ex

cepcional!! Tem o OsmaT Pisani. O Pedro Ber

toli:qo. Tem, aqui, ém Blumenau, que eu acho ex

cecional,� GerAldQ Luz. Tem qtlem mais, meu

Deus? São tantos... Tem o Marcos Konder Reis,
'

que estAi. 1�do un'lil·, eQ1'8. importantíssima, nl!)

Rda ' de ,Janeir.Q\1 COMI tUna, vivência. nitidamente ca�

tar_nSe� 'Fat.:vez. o mais catarinense de todos os

nOssos pIOetas. O Péricles Prade, de quem não é
f

preciso falar. No qlomento, os que me ocorrem

não ,êst1es. Mas certamen� haverá outros do
,

,

,meS'nlO" qU;iJacte:.

A

A missão do 1?anco Mundial também estêve reu�

nida com o Ministro do Planejamento. Reis Veloso. O i

Sr, Gerald Alter comunicou ao Sr. João Paulo

Reis Veloso que a entidade está interessada em [innn· I

ciar setores novos da, economia brasileira, como o mDr

cada de capitais, através do Fucamp e que "já ,está em I

fase final de di.cussão".

No encontro foram discutidas ainda as PrinCi\''11SI 'I

áreas que receberão financiamentos do Banco Mun- ,1
dial nos próximos dois anos, com base nos estudos deli
uma missão econômica do organismo que estêve an-

Iteriormente no Brasil. O Sr. Gerald Alter manifestoulao, Mhústro do Planejamento a disposição do BaDf�o

Mundial. de não apenas apoiar o programa ude Govêr-I
no brasileiro, mas também de aumentar os seus finan

ciamentos ao Brasil.

Is 'do de Sanla Calarina
ct ia os Transportes e Obras

Departamento de Estradas de Rodagem
- COMUNICACÃO

jI

o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DE SANTA CATARINA comunica que, devido aoo.; ser-,
,

viços de proteção do pavimento que executará na Ponte I

H€rcílio Luz, será INTERDITADA uma faixa em todo o

comprimento da ponte, nos seguintes horários:

DIA 29 - Sexta feira - após às 21 horas,
I

DIA 30 - Sábado - após às 13 horas até a conclusão �
dos serviços.

I

Para evitar o congestionamento do trânsito, o DER/

SC., solicita que nestes horários a PONTE HERCfLIO I

LUZ seja utilizada somente em casos de absoluta neces4

sidade.

DERSC., em' Florianópoli.."i, 27 de outubro de 1D71.

Eng<} Civil Erna.,i Abreu SUlta Ritta - Diretoi Ge

ral do DER/SO;-

MERCEARIA KRETZEI1
Aluga.re a Mercearia Iüetzer, situada à rua Heitor

Blun, n. 266 - Estreito, com ótima. freguesia e com to

dos os- gAne.ro.s� deI p,dmeinL necessidade. Ver e tratar no

mesmo enderêço, �Qm o propriet.írio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Paulo. Jogou ontem em casa,

contra o Santos sua partida mais

difíciL! provàvelmente estará en

tre' os classificados.

o certame nacional de futebol marcha

para o seu final, cada vez maísemrot
gante, com a realização da oitava roda

da do returno desta fase classificatória.
:Js . clubes participantes vão aos PÜll�OS
definindo sua posições surgindo para ala

guris a necessidade de um maior empe
nho principalmente nesta reta final, a

fim de garantirem lima das. seis vagas

que lhe dará direito de participar,da
fase semi-final. Com o início da oita

va rodada que se deu ontem. com a rea

lização de três partidas, Fluminense e

América Mineiro no Maracanã, Portu

guesa e Botafogo no Pacaembu e Curiti
ba e Santos em Curitiba, eis a situação
de cada equipe neste certame �.
CHAVE A

CORINTIANS - Atravessa uma ex ...

celente fase estando em 19 lugar com
10 pp e 22pg tendo assinalado! 24' ten
tos e sofrido 13. Já' está classificado
c possivelmente será um dos três fina- .

listas. Seus próximos adversários s�:
Santos, América carioca e Grêmio" to ..

dos em São Paulo. Admitindo-se que
perca dois dos seis pontos. que porá ern
jôgo deverá finàlisar em 19 lugar na

sua chave o que lhe garantirá o. direito
de ser cabeça de grupo na fase semi
final.

,

CRUZEIRO - Também em grande
forma somando 13 pp e 19 pg, assina
lou 22 tentos e sofreu 9.' É outro dos
seis classificados e possivelmente, se re

petir o que tem feito até aqui, poperá
ser finalista. Enfrenta o Grêmio em.

casa 'para
.

depois encerrar no Maracanã

contra Flamengo e Botafogo respectí
vamente . Deverá lutar pata comandar
um grupo o que não é muito fâcíl,

.

; PORTUGUESA _ Deixou de perse ..

PALMEIRAS _' Com 18 pg e 12 pp guir a classificação já a algum tempo.
o quadro do Parque Antártica precisa Está. comZü pp e 10 pg. Enfrenta ain-
apenas de dois pontos para garantir a ) da: Botafogo e América Mineiro em

classificação quando terá pela frente:'
.

São Paulo e Sporte Recife na Ilha do
América Carioca no Maracanã, Grêmio •. ..

.

.....
.' . ,Retiro.

em Pôrto Alegre, Bahia em Sãó',P·a,úlo.··' ...
:.,

. \ ,.

'+ :' .cEARA - Outre.;> que caiu fora mui�
e.' Atlético no Mineirão. 'E�tá �l�'ssffi..,':'·

,

t'
" ...

"d '. E t' 9 ()' 23 d'd
�.

,.' .',. ;
o � o.. s a com Pe e per � os.

cada e como sempre e uma das grandes '; ... ' Enf e t' 'd FI
.

S
_

'.' '.;:," L: r na am a: amengo e porte
cxpressoes do nosso futebol. . ". '.",.' R 'f' Aro'

. .

. ..

.

.' ;
"

ecl. e em casa e enca Mll1eiro em

PontifIca sempre nas grandes cotnpe.- .;.. . B' lo' "H
.:

.

t
. _ ..

. )", e
. onzpn e.

11çoes e pode mcluslve ser cabeç� ,de, i. CHAVE B
chave. GRhMIO - Dez d'

. INTERNACIONAL _ O colorido
. ,ponto per.' �dos _ e

22,�os. Est,á com sua particlpaçao
firmou o.� e nin�é� � dúvijÍa � 'as�guralia no restante do campeonato.
bre sua· classificaçãó .. ; Prepisa a.pen�,·s '

'f" (.
' .

En .tenta· jainda Cruzeiro em Minas, Pal-
ele três pontos, para garantir sua presen. meiras' em Pôrto Alegre e COIintians

ça e isso' é bastante fácil para quem em São Paulo.' Suas partidas nem se-

atuará duas vêzes em casa. Enfrenta o
.

,

,
. quer i��uitão na classifícaç�ô de qual-

Atlétic'o no Mineiráo, o SpOlte Recife e,
que;r equipe., Estará em jôg® somente

Flamengo no Beira-Rio. Está com' 13-· o dirdto Qtie os tricolores ,terão de

pp e 19 pg, assinalou 15 tentos e 50- h fi
. I

C e ar um grupo �aso tem:ripcm em

freu 12.
'

primeiro lugar na sua chave.
CORITIBA - O campeão para- .iATLÉTICO _ O Galo .também

na.ense melhorou consideràvelmen- " .

cumpnu uma' Jornada magnífica desde
te neste segundo turno ganhandO o início.·· Está com 13 pp e 19 pg.
a possibilidade de disputar e com

. Assinalou 24 tentos (mais positivo) e

grandes cqances uma das vagas de sofreu 15.. Enfrenta ainda; Interna..

seu grupo. Está' com 17 pontos c.ional· e .

Palmeiras e'm casa e Vasco no

ganhos e 15 perdidos, assinalou :18 Maracanã.; Uma vitória já o coloca

tentos e sofreu 18. Leva á van,ta-' em. c�ndiçÕ'es de passar para a fase se-

gem de atuar somente �;m / sua guihte e é o que tqdos asseguram.

casa nos últimos compromisS'ús SANTos - Mesmo sem que Pelé
. \

quandO enfrentará Botafogo. e. São esteja em grande forma técnica o Sall-

VASCO _;_ A equipe cruzmaltina está
com 1� pp e 16 pg. Assinalou 10 ten

tos e sofreu 11 . Tem ainda Botafogo
e Atlético no Maracanã e Bahia em Sal-

vador, Deverá, decidir a sexta vaga

com o Santa Cruz. Para chegar a fase

semi-final terá que ganhar pelo menos

quatro desses seis. pontos e torcer por

um, tropêço do quadro pernambucano.
Uma vitória sôbre o Botafogo significa..

(

rá meio caminho andado.

SANTA CRUZ - Está com 16 pp e .

pg , Marcou 17 goals e sofreu 20.

Leva uma pequena desvantagem em re

lação ao Vasco porque no caso de em

pate a decisão será por goal average ,

Enfrentará: São Paulo, Santos e Amé

rica Carioca todos na Ilha do Retiro o

que lhe dá certa vantagem por atuar sõ

mente em casa. Contudo seus, adversâ

rios são. poderosos e uma derrota signi
ficará O· adeus definitivo.

F.LUMINENSE _ O tricolor guana

barino está em maus lençois , Perdeu

para o Grêmio e quase tôdas as espe

ranças de galgar à fase seguinte. Está

com 12 pg e 18 pp. Suas possibilidades
embora remotas ainda existem. En

frentará o América Mineiro no Maraca-
v

nã, São Paulo no Morumbi e Santos

também no Maracanã. Poderá contri..

buir' para a inclusão de mai� um clube

carioca se vencer ao São Paulo colocan..

40. então o Flamengo. Podem conside

rá-lo! fora do certame.

. I"'

....

t -"".'

)

SORTEIO l1EALIZADO NO DIA .23/10/71
é,

Lote�ia Feder�l Barriga Ver-de

\

Prémíos

. .) �

tos tem se apresentado .bem. .Estâ
com 18 pg e 12 pp, Assinalou 14 e

sofreu.6 (defesa menos vasada), �'En

frenta ainda: Coríntians em São i Pau
lo C Santa Cruz e Fluminense fora de

seus domínios. Com mais três pon-
I

tos terá assegurada a sua classificação.
, BOTAFOGO - Com pg e pp, tem

goal a favor e contra. Terá ainda
-

pela frente: Vasco e Cruzeiro no Ma

racanã e Coritiba no Belfort Duarte.

Precisa de pontos para garantir a va

ga. Deve encerrar em 29 ou 39 lugar,
AMÉRICA (OB) - Terá o Palmei

ras no Maracanã no próximo sábado

decidindo praticamente sua classifica

ção em caso de vitória. Depois en

frenta o:Coríntians em São Paulo e o

Santa Cruz no Recife. Está com 18

pg e 14 pp , Assinalou 20 tentos e 80-

freu 14. Sua situação nio é das pio
res, podendo decidir já no próximo sá

bado. Deverá ser o. segundo 'clube
carioca a Se classificar.

'

FLAMENGO - Decepcionou com

pletamente no último domingo quando
perdeu para o Coríntians. Está com

15 pg 017 pp tendo assinalado 12 ten

tos e sofrido 14. Disputa 'com o São
Paulo a sexta vaga deste grupo neces

sitando muito de ajuda dos: compa
nheiros de chave para obter a vaga;
Tem o Ceará em Fortaleza no. próxi
mo domingo, Cruzeiro no Maracanã e

. J"

Internacional no Beira-Rio. Não p0-
de perder mais nenhum ponto

.

para

poder continuar na luta.
SÃO PÁULO'- O tricolor paulista

começou pessimamente tendo melhora..

do bastante neste returno. Estâ tam

bém COlJl 15 pg e 17 pp. Tem 12

goals a favor e 16 contra, Luta com

o Flamengo pela última. vaga do grupo
e seus próximos adversários s�:. S:p�
ta' Cruz no Recife, Fluminense ao Pa
caembu e <priÚba no �elfort·Duarte,
Seu jôgo mais. difícil é' COp.troi· o �..

peão paranaense que luta tamb6m
pela classificação.

'

BAHIA - De situação idêntica a do

Fluminense, soma 18 PP. e' 12 pg, '12
tentos a favor e 16 cont!"'". p� ser

considerado desclassificado por' t�r que
atuar fOLa de casa (!u�O a equipe
rende muito pouco. rferá: pela frente:
Fluminense e Vasco em casa e o :Pal
meiras em São Paulo. Situacão difi-

� ..

cílima.
AMÉRICA MINEIRO. '_' O cam�

peão mineiro só .conseguiu a primeira
vitória na ,'� rodada d�te seg�ndo
turno quando bateu o Coritiba. Está
com 10 pg e 22 pp tem 9 tentos � fa
vor e 18 contra. Está desclassificado
e terá que enfrentar: Ceará. em casa

e a Portuguesa em São Paulo.

SPQRTE RECIFE -, O Sporte tam

bém andou bastante· capenga neste

torneio. Perdeu .: até . agora'
. 23 :pçntos

e ganhou 9. Marcou·: 6 tentos e :'&>
freu 25 (defesa:mais. vasáda). Está
desclassificado. 'Terá· ainda: .

Pprtu
guesa em casa e Internacional. e Ceará
fora de Recife ..

,. I

\ .

;
,

,

.5Ji7�7'
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O· Tribunal de Justiça Despor
tiva da Federação Catarinense de

,

Futebol de Salão esteve reunido
sob a presidência do desportista
Silvio Serafim da Luz, oportuni
dade em que julgou os seis pro
cessos que constavam da pauta. •

processo 6/71 - Juiz, Relator
.'

Maury Borges.'

Indiciados Hamilton J. Reis e

Luiz E. Pamplona, ambos do Grê

mio Tipso de Itajaí. Por unanimi

dade de votos arquivar de acordo

com o parecer do S1'. Auditor.
Processo 7/71 - Juiz Relator

José M. Bràsil.

Indiciados Nelson Luiz Mello

Jr. do Grêmio E. Tipso e Edison

dos Santos da .8. Ê. R. Metaldou
to. Aplicar a pena de suspensão
por três jogos conforme artigo 212

do'C.B.J.D.D.
processo 8/71 - Juiz Relator

José Manoel Brasil.

Indiciado Clube. do Campo de

Tubarão.
Decisão: Aplicar a pena de sus

pensão por 20 dias por infração no

artigo 165 do C.B.J.D,D., por una-
nimidade.

.

Processo 9/71 -' Juiz relator

João Alfredo de Campos Pilho
,

Indícíado: AA. BDE, infrator do

artigo 173 do C.B.J.D.D.

Decisão: por unanimidade· de
. votos arquivar o processo.

Processo 10/71 - Juiz Relator
- João Alfredo Campos Filho

�ncliciado Grêmio. dos IServido.
res de Lages .partída contra o

Guarani de Joinvílle, pelo certa
me estadual.

Decisão: Pelo arquívamento.
Processo 11/71 - Juiz relator -

Maury Borges
Indiciado

.

A.A.B.B. na partida
contra Doze de Agôsto, em parti
da válida pelo estadual, em que
o clube da capital alegava situa

ção irregular do atleta Wilberto

de O. Schubermann.

.Decisão - Pelo arquivamento
do processo.

Vencedores dos
XII Jogos Aberlos
de S. Catarina .

Ciclismo - 1.0 Florianópolis,.
2.0 - Blumenau e 3.q Joinville.

Atletismo Masculino - 1.0 Flo

rianópolis, 2.0 - Blumenau e 3.0

Joinville \

}.,Jtleti'smo Feminino - 1(.0

13lumenáu, 2.0 Joinville e 3.0 Sa

lete.
Tito ab Alvo - Revolver - 1.0

La.ges, 2.0 Caçádor e 3.0 Blumenau

: Tiro Ao Alvo - Carabinan - 1,0

Blumenau, 2.0 Rio ,do Sul e 3.0

Indliüal.
Tiro ao Pombo - 1.0 Curitiba

nos,
.

2.0 Lages e 3:0 Blumenau.

Tiro ao prato - 1.0 Lages, 2.0

Curitibanos e 3.0 Rio do Sul.

Saltos Ornamen�ais Mascu-J

Uno - 1.0 Blumenau, 2,0 Jom.vil-
1e e. 3.0 Joaçaba
Saltor Ornamenta'is - Femd.n1-

no - 1.0 Blumenau, e 2.0 Joinville.

Bolão Masculino .,- 1.0 Rio ,�lp
. Sul, 2.0 Curitibanos e 3.0 Videira

Bolão Feminino - 1.0 Joinville,
2.0 Rio do Sul e 3.0 BlumeBau.

Ténis de Campo - Masculino

1.0 Florianópolis, 2,0 Joinville e'

3.0 Itajaí.
Tênis de Campo - }<'eminino -

1.0 Blumenau, 2.0 Joinville e 3.0'

Itajaí
Tênis de Mesa - Masculino -

1.0 Joinville, 2.0 Itajaí e 3.0 Joa

çaba
Tênis de Mesa - Feminino

1.0 Lages, 2.0 Blun1ellaU e 3.0 Rio

do Sul

Natação - Masculino '-'1.0 Blu

mena.u, 2.0 ,Joinville e 3.0 Floria

nópolis
Natação - Fel mmo - 1.0 ,Blu-

menau, 2.0 Florianópolis e 3.0

Joinville
Purihobol "_ 1.0 Jolnville, 2.0

Blumenau e 3.0 Salete

Xadrez - 1.0 Florianópolís, 2.0

Joaçaba e 3.0 Concórdia
Bocha _.:... 1.0 Rio do Sul, 2.0

Concórdia e 3.0 Ibirama

FuttlJol de Salão _ 1.0 Floria
nópolis, 2.0 Joinville e 3.0 Con

córdia
Voleibol Masculino - 1.0 Blu

menau, 2.0 Concórdia e 3.0 Join

ville.

Vo� ibo! Feminino - 1.0 Brus

ql1e. 2,0\ Joinville e, 3.0 Concórdia.

Boja n,o lê, t - Lo Blumenan,
2.01

. oT;�m;p i:iG f' 3.0 Joinv:lll
I

r ! : r

.
.'
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Classificaçí do Certame Haci�nQI lJ� JuIU�

r",·�#"'" .t.

I •

Falando de· cadeira
Gilbero Nahas

I - Não temos escondido' a real

situação da Federação Catarínen

se de Futebol' na. sua parte finan-
, .

ceira e administrativa, embora la-

ços de grande . amizade unam
.

o

cronista e o Presidente há longos
anos. Somos mesmo favorável a

uma reorganização completa. O

presidente ficou sàzinh�', mas a

gora, no momento das ,"vacas ma

gras", por que antes bastante au

xiliares tinha ao seu redor.. O

êrro fundamental e primãrío do

dirigente máximo do nosso fute

bol, foi o de não fazer cumprir as

leis esportívas e os regulamentos
aprovados pelos clubes, . deixando
que os mesmos eontínuassem á

jogar as partidas oficiais, sem

saldarem seus compromissos com

a Entidade. Da bondade, da espe-'

ra pela palavra dos homens que

dirigem os clubes, palavra digna
de fé, nasceu a bagunça e a cri

se financeira. Ninguém consegue

administrar sem recursos. � os

\recursos advém dos clubes, das

taxas aprovadas e devídas por

Lei. Fazem-se reparos em está

dios, pagam-se atletas (alguns clu
bes apenas), dão-se "biehos", ven

dem1se atletas, pensa-se. em . têr

mos de pedir dínheíro ao govêrno
mas não se paga as dividas

.

da

Entidade, para que· estã pague as

suas dividas. As reuniões de Con

selhos Arbitrais e outras mais,
nada. mais valem. Decisões apro

vadas ,e assinadas' perdem o va

lor porque compromissos não são

cumpridos, . A posição que alguns
fazem ao presidente, em esqui,nas
é verdade porque na FCF não se

vê isso e todos saem amigos, a
,

briga pessoal com o Presidente

por parte de alguns cluUes, não tem

nada a ver com o futebol de San

ta Catarína, com compromissos
assumidos, pelo desleixo adrnínís

tratívo, pela falta de palavra e

responsabilidades.
Muitos que 'falam, falam apenas

ao ventot n�da fazem do que di

zem. e do que pensam, Aliás, mui
tos pensam em . voz alta. Não

cumprem seus deveres e não tem

direito algum para se estribarem"
nas leis.

. Está na. hora de se tomar uma.

decisão, drástica é verdade, mas

necessária contra os clubes em

débito. O Tribunal de Justiça tão

logo receba a denúncia saberá

pronunciar-se e o fará de for

ma decisiva e correta. Como' to

mar uma ,decisão contra a Federa

ção, se ela depende do dinheiro

dos clubes para saldar seus com

promissos? Esperemos uma se-.

ID:ana e a noticia estará por aí, to
mada que será uma decisão que
de há muito - deveria ter sido to-

, ,

mada, Muitos que não sabem vi

ver com a brandura de certas leis;
somente com o rigor de outras leis,
cumprirão suas übri�çóe&., E.'

uma vergonha, essa a palavra' cer
ta, o que se passa. no futebol' de

I .

Santa Catarina, quando clubes de

notória _ expressão, como Avaí}

Figueirense, Rercílio Luz, Ferro

viário, Internacional, Plalmeiras,
Caxias, Carlos Renaux, Paissandu ,
Juventus, Américà, Próspera, Bar.

raso (êsses últimos dizem. estar

em dia) não pagam seus compro�

missas, por lei e por palavra em

penhada.
A 'lição aprendida Sr. Presidente,

está lhe custando llluito caro e
,. .

então é preferível goveluar com a

lei na mão do que com o coração.

o setor amadorista
IVO VARELA PODERA
SER CANCELADO
O Torneio Ivo Varela', qu� reu�

ne anualm�nte as princip;:tis sé

leções salonistas de noSso Estado"
�

-r

poderá ser cancelado !)ela dirétp-
ria q,a Federação Catarinense de

Futebol de Salão.
A entidade programou tal tor�

neio corno fecho de suas progra-.

mações oficiais da temporada de

1971, porém, Joinville poderá fi

car sem sediar o importante toro .

nelo.
AconLece que a !i'ederação Cala

l'inense de futebol de Salão, conta
com alguns problemas, além do

S1'. Ivo Varela se encçmtrar adoen

tado, justamente aquêle que uma

vez mais seria homertageado.
A noticia ofici::1J ainda não foi

divulgada pela entidade, porém é

quase certo que o Torneio IVO

VARELA não será
.

hlesmo reali
zado.
ESTADUAL DE BASQUETE
AINDA SEM DATA.'
Terminados os Jogos Abertos

'
,

de Santa Catarina e ;Federação A-

.

tlética C,atarinense 'deverá' marcar

data para os jogos finais do cam

peonato estadual de basquetebol
:ad�to.
Acontece' que o certame foi pa�

ralizado devido aos Jogos Aber

tos e agora deverá re�ciá·los· a
fim de. que terminem ainda nesta

temporada.
Clube Doze de AgôstQ, vasto

.

. ' I
.

Verde de Bhunenàu, Unlião Pal-

meiras de Joinville e Ipiranga de
Blumenau, não os finalistas' que
lutal'ão pelo título de 71, ora em

poder d9 Clube Doze de Agôsto.
ELEIÇÕES NA ENTIDADE

SALONISTA
Em Janeiro, hav�rá ppsse da

nova diretoria da· Federação Ca

tarinense de Futebol de Salão que··

.

deverá ser eleita em dezembro. A

contece que os clubes e :as
..
enti

.dades estão inclinadas a' T'eCOn�
duúrem o sr. WaldomiI'o Carllsson

à I'I' .n·.dên la 1:. ETl:U,çI.sd.f:' o l�1.e

. l

,

entretanto' o atual presidente não
. ace1ta. ·J!::m vista disso há movi-
'.' .' .; . , :

-

/
.

. men�ó ·�at.a seja encontrado um

nom� para a sucessão o que até
.. '

,: agora rtão sl_J.rgiu.
'

(''LUBES NA LUTA VE.LO
TITUL() CITADINO
Os clubes náuticos da ilha

continuam em suas movimenta

ções normais em épocas pré-regata
como acontece agora com Ma:rti�

nelli, Ríac11uelo e �lclo Luz que es

tarãio disImtando a últiIl}.a etapa
do regional de remo e consequen
temente o títu�o.
O Riachuelo, vencedor das duas

primeiras regatas está bem pró�
ximo do títufo, porém o Marti
neUi conta com chances de con

seguir também ao título com ,o

Aldo Luz, correndo. -por. fora".

1�N1)�A EM RIO DO SUL 'E
ELEITA A DIRETORIA DA
ACTEA
Foi . fundada na cidade de Rio

do; Sul, durante os Jogos de San
ta Catarina, a Associação Caf:.a..

.

rinense de Té,cnicos de Esportes'
Am�ores - ACTEA. A referida

, associação visa contribuir para. a

evolução ct.a' claSse no
.

território

catarinense, através da realização
de cursos de aperfeiçoalnento, conl
a troca ,de conhecimentos, melho

res condições de trabalho , além

d.e representação junto às auto

'ridades dos Municípios, do E.stado
e .do país;
A idéia partiu 'do desportista' RU4

bens Lange e de iogo aprovada pe

l�s demais treinadores que reU11i

dos já elegeram a sua primeira di

retoria que ficou' assim organizada
e

.

que terá o mandato de 2 'anos.

Presidente - Rubens LaJ,ige.
, Vice presidente - Nel�on Buza-

.

reBôo
. ,

Secretário' Rozendo Lima.

Tesoureiro·
.

- Luiz Carlos Ma

chado
atador _;": .. João 'Carlos' Muller'
ConsulteI' '. Jurídico -:- Nilton pe..

!H.669
.

.

3Q.254. ,. 19.254 ,Televisor Philips

;q9..019' '_' ,;'. 69.019 Refrigerador Consul'
10 ..269 '

'

17.269 Máquina de Lava'r
NOTA IID)(l1lTÀftÍ'E!:- Os· ganhadores desta' extração, de,,:crão comparecer em,

'no�so� C'ScriÍó�iq�, � à,. R.�a, .yitor Meir�les, 12 ,_ Florianópolis, para rec0beren� seus

prêmios. !. ;, ,';
• '... . � .! j.. •

,

Leml:lte�se, � . �e�sati�,ade é a n� 5.

autorizados. , '. .

,BARRIÇ.A;: viRnE .-p.. Ó LANC;E DOS JyI1LHÕES,
pelo !-flNIS'fl1;RlO '/DA ��ZENDA, Proc. 22.943/71

f;. .,."
.

Para concorrer, b.1sta paga� nos Bancos

está de·vidamént'�. a�tdrizado
CARTA, PATENTE N9 318..
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ESTADO DE SANTA CATABINA
COMARC� DE URUBICí,

EDITAL DE CITA.ÇÃO COM O PRAZO DE' (30) TR.INTA

DIAS�

O Doutor ERICO -BORGES; ·Juiz" de ·Direito .da

Comarca de. Uruhici, Estado de Santa .Catarirra, (

nl! forma da Lei, etc ...
Faz saber a ELZA MAT'DOS' DE OLIVE!R:A, .atual

mente domiciliada e residente el'n Lages, sendo .seu ende

rê<:o i.gnoi'ado' e n50 sabido," que por êste CUl'tótto 'db Cí.
vel e Anexos desta .. comarc» dê. Url.lbi�i, 1�Ol';Jl'(\t# os auto».
de Acão Executiva, n. 371, movida pelo Banco do Estado
de Santa Catarina contra Elza·Mattos .. .' de OlNeirà, cuja

, .

",
'

..

, .

petição e despacho- são adia�te' transcrftos: ';PEil'IÇAp
TNICIAI.: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da (:omarDa' :de
Hcri(iid. O 'Hatíro do Rstado de Santa: -Càtai'in�:, '��ci�dade'
dI" ArOnOInW (trista com serle f' Urro ll'ã' cida�1?' de :F.'ió'tia"
nójrolis, Capital do Fstàdo (le Santa .,Catatii1,��': à:' PN1:9a'
XV de Novembro de n. 1, inscrito no Cadastrn d-enÜ' de

,
,,' �

Contribuíntes do Ministério . da Fazenda.. n.. 8�U17;bJj03,
" . r I' " ,

•

� (., 1 . J. .: '

pat seu prqt:'uradc.r jud�c�al abaixo assinado i(dac. ii; �),
vem prepor. a presente acão exeeutiva- contra ·.Eiz� If[aiti'Js.

, .

.

' '.' . .' ',: '., " I':,

de . hYfÜra. t--esidente e domiciliada. na lo·€aüõadé d� ltia
do' En�::mo

)

ne�s�' Com'arc�., Jl�lo.'\l IDaHvci;, qÍl�:·.a si,gu�
J , ,� �."."

passa <li 8xpêir. 1. A- oI.a, executada plel.��v,u',.'®. çons��u ,

� rnt:il 8() Banr-o do Esiar.jo· de S'f�" c�tart�a. S::, A.y,):1rb.: f.J!9-",
pié.stimo np. Qr-$' 1.200';00 (h�m,'- tiül"e :d;li.�nt9S c,tú�e:iro,s.,
dando em gat<-,�Itja,o' penho.r.' tn-ràl: .co1_lforitle··ttf.:l:Mía-r!n-a; tpl��
dula 'fÚlra-f Pignoraticia d�vldám�nt:e· regi'::t1:à(lu .�� :f1.�;, 42
_- HvTO 1, rlOb () n. 1?6,_rlo Gfjc;.i.at dÇ) Regif.ltri'b

.

d� Im6y�J!S �e
Comsl'e1'l d lTi'llhi.fi·· em que.· é titular :Ira6 'Tn€'íJi;!!za...',.d.e
Andrmlp ((fac. n. 2) COTIRtân-do, dA.:' ; � . ;" \ >: " J

" ",.:

esppcifl OH flotlie cjnanticlart. i.dade .' ·cof···· -vrtl(:)p,

v;wa l' 6 anos .i
.

�té:tá ..... 259;0<).
vara, 1· 4� qll0S ;v6ntn; ,�,> 2$0,0'0
boi 1

"

5 aTios ·verm., <, 35ú,(_)O
boi. 1 .

'.

:5,' apos vet:m� ". ',35�;OO'
t.ouro 1 3. anos

' >

oseil
"

,

'

'35:Q;-OQ
.
càvn10 1 5 anos '. tor�Ul1ó:; 250;00

• ",J , J -,', "J •

cavalo 1 4 anos torâ.tlHo -2'!)(1;roo
2. A referida Cédula encontra-se ve'ncida desde -1*1 'd�

julhtí> de 1968, não. tendo sido"paga até a·' ·:pt(�s:�nte.'dàt:a�
a- despeito, de.. todos os es.fÔr�os 'envidados" pé-l0. EXt'{IÚ�fí;
te para a sua liquidação. 3. J�t{í) ,pôstó, pel�' p�eseni�� açãó
0xc'cHtiva, que �he é assegurada. pelo .. artigq ,.2�8; ·vtp .::<19
Código de Processo Civil (? art. 41 do D�ret�lei n ... 167�
de 14 de fevereiro de.' i967.. quer.o ExequeJ)\t�:ep,eQir .. �. :pa�,
gamento da importância finanCiada' e garailtiéia pelo' pe
�hor ora executado, além -dos juros,' inora� :tci*a "de ,cnnus
são e a multa contratuàl de 10%' (dçzJ:)Qr �1Ú;b)"€'st�be.:
lecida n<> art. 71 do Decreto .Lei.n;.)67, de"'14 de·,feve

feiro de 1967, além da elevaçãd elos juros em (.'; htnn,por'
c-ento)

-.

ao ano., na forÍIl� estabelecida' pejo � átt>5? ·'pará·
grafo único do supra cita.do Decreto-Lei n. :167.� 4.' ..ASsiin
sendo pede o exequente digne�se. V. >Excia" Ín�nda'r i

'ex<
.... .,' .: "

.. ',

pedir mandado' executivo', para qU,e () :executado' pague ..

dt'ntto de 24 (vinte e quatro)'ho.ras;· o pririclbâ1.'dà.dNi(1:a�'
,

.

"; . '. ,

eapital, j,liu'oS, mora" c6m'issão de fi�ali7-áção,! ·,,�sf-ag: »ro-
ce&,-,:uats multas e honorários de advõgad6s, êste� ·lI.à' J.'íase;·

,

de20% (vinte, por ce�to) s-ôbre o·tot�Lapul'a(l'o}�ip,i:·ex�-.
cuç50. 'soh pena de ser ex�eutodo a: ·péhhora:,dOs 1Jens",e:tn
dados' em garantia' do financiamento; ficáiÚlol él��de "j(\
ciit!(lo p,àr_a, "ac()mpanh.ar'--quêl'endo,.. ���s 00 ':d�mai,� :itoo'
da ação sob pena de revelia. Dá' a cau,gà. 'o válor: :dt; ....� o."

Cr$ 1.200,.00 (hum mil e duzentos cruzeiros)., 5. j:'ToÍ;éSt.1'
o Exequente por. todo o gêne:r.ó: de" provas .. admitida:�, em.

,

,. I' � ,

direito deixando de recolher a taxa' judiciár;ja, e efetuat
, .

.", .

a �elagem, l1<>S têrmos da .lei· n. 2.719, .de 2f: de frki,1o '"de
1961 (O.Q.E., de 30-05-81), a qual :exi1ne -o ·,�;:�que.rite:·.d�
qHa'ü;quer trib\Itos, recolhêndQ, apélúls � 1/4.:' (�Hjrii '-'ctlfá!�o.
das custas, já qlW. at.ravés da mesrtla' t�i, o; ExeqU'fmte'·.p�ga 1

Romrute : a metade da.IS' Cl.lRt.aS ..
'

Pede Defe1iTiiento�,�.·F'Íotia.
nópolül 29 de janeiro de 1971.,;·iitli2;'Rej�aldÓ,d�:Cat;túhQ·
,lúnior,' OÁB�sé Fl. 2033 CprlMF ...::. .:: n., OQ1816a59. DES-,

, " � f""
."

.J
t.. '>, ..' .:, ' ,

IU\CHO, -= Cíimpr��se': o' artlgo_�78 do Códlg()·,� .'I>.F.qce"§so
Civil, EcHtal. cotn prazo d� . 30' di�'1" Urubiclf" 2��·n .. '·Anti).;
rijo Feinan:do :do Amaral e Silv.a,· Juiz .de ),:piro.-tt,o' :lda,{';.{)Io
nUlr�a de Bom Retiro, t'esrmndê.nd.o.·'pela, ,c&fuariíla.· .,'. d�
Urubici. E, pata que chegue' '30 ,conhecirbentg'. de':,'�.Qs
mandei expedir o presente edital' de:: eit.a:�ão,.. � Por·:me.io

'. deste. cita a ELZA MATTOS DE, OLiv:FslRA,.< resi.dente:'em
]itg�t Í'ncerto e ftãó sabido',. ,p'or tédo. ó"c�mteúd�:'�� petiQãOl
e despacho' ttanscritos aCima, cujo ed.ita'! 'serã:' pUbljcãdo
e afixado na forma da l:ei. Dado' e pi�ndo: nesta 'C'idade
e comarca de.·Ul'ubic( à:ós cinéo dias, do flt.�s. dé.: .set�tnb,ro

, '.
�

.

do an(_) d� hum mil nov��mtos e .seten�a e· bl1:tb,":,Eü,
(ilegível), Escríváo ó' eScrevi, Eri& :Bo� . -:,-, Jú,iz de

plreit0',' ,

.

r
I

.
I

,�,

�LIANÇA RENOVAD,ODR,-clélà
E

' ..... , .

E:'IT
, ,

. A Comiss'ãa EXecutiva Regiônàl da ,A1ia�a\ Reio","á·

dota Nacional - ARE:NA - em .S�nta, Cata-ri� fendo'

em· v,ista a deliberação tomada tIà tiltiina réun{âó',. ,cónvOe'a
os senhores Membros do 1l>íret6ti.6. :AegiottâI" do',··Pattid�
os senhores Delegados junto' ao fj�tório· N�ioiiát ós

senhores Senadores, Deputados Federais,. Dé�lici�,·�
tadu,ais do' :P�ttlido� pátã- g' teu.�ã()'m te�� _sllâ, �

pita!; dia 5 de novembro -próxiíno, às '19;;30 hor_as� . no

áudi:i6'tio' dó' Eai:fiê'iG' das €�MtadS ElJétt.icaS-' de' s..tadJ.a.
t\al'.ina, com a-, seguin�. ordem, '40::dia;.. ..

'

'1 -- P'r·ovitl�ncias parâ à, :téotgàmia�.: pirtt�a
face a nôwi U:ii 0Í"�âni.ca d&.� :Patt1Cios. po}ft;icos.

2 - A�suntortl �rals de' ínrerêSse :P�d'ili:ó�··
.

Floríanópolis, e'in ?5 de', ó1ÍtUbtô � Im:!., .' � '.'::

A8�: Arno' Enlk� - 19 seC��rió:. ,I} '. ,";,:
-Ass�: Rlenafu R�iI"ós dà Sfty� -.;;, J ;��.:, ••�

; �;,-
exert':ído.
•

,,'
,

.
'

. ',',
: .... � �.

'. \� 1A,! I ,S..
'

, ,

. ,

.i '" ... :< !:.H::-" ,:: ,:.i;
, O �JPerinwndt'nte': da, Furid.�o;:upsj,�iâr .,�,::�.&mfâ

Cat.a..rb;ià, to:ma, PÚillÚco" pará, ..�nÍl;êe1m�:n'to:;�(,;g�;bi���-
d��;J. q�e, reeebp.rá : p.�GP<i�m�, .:��' .. �� ,fi,a���if',P��·
'millatJl1ent�. nos tê�'��',d�' �:r:et:Drta�:.n� �'fe:��
N.G,E. - 15,.l2.639 � 8,755, ;a:t� ,às ,11f;�, hof� l�j,dla"i�8
cl� novp-rnht" �o c(}n:en� ano!,qlàr.a üf�,..�çã'o'�·Sl.���
de i:'el!l.lloal'. P<1r Coin:);):ti.f:açãó, ��ttô�* i}�; �. j/.�; l!�:�·) :,l. .

O'edttal t\nc<m�;'se �o DO;.�\a.n��dQ\�
Cf:llSo",Ra,�q -:.A_iS.��� Cen'�il:� '; F,���,. o�e
�i'erffo" pr.�fijdds �Bc_'ê�fitW né�� ,.�,,:,�,;, "'.

•• ' ...... 10 ,
I .'. '�', li"

-

•

' .'

Flolian6:po�s,: 27 :de ��t\lb�o de 19'fl.i;·, ;;:'; I ;.'
D.r. MUi"iIIlW P�(:h'có .'à M�ttl -r.Su:pe:i\i,nt.,iie.�.. '.

,Atl
ADMINISTRADORA ar CORRETO·

•

'I' ',IA DE H'EGO,CIOS '

�OME,RCIQ E REPRESENTAÇÕES
� ][I" •

. :RUA FELF.PE SClfMnrr> 51 - QALERIA. JAQUE1JN'E
" - J.JOJA '7 - FONE 3f389

.

V�NDAS

CASAS (�

'1 casa' de alvenaria em Saco dos Limões - com

3:' qUártós; '- sala _. copa - eozínha - banheiro -
· área de servíeo.
_._-- --_.-'---�

I f 1: 'éwia 'de madejr� na Prai de Itaguaçú � com

j 3 'quar1O,,s. - :s'ala:- copa - cozinha - banheiro -

. á:çfl..a �. �erVlço. i _'._' "
"

. ,

•
. •

•

APAit"fAM�Nio.S
'r' Apartamentos nfJ ;Edifício· 8áíJ Francisco -. Rua

Arno Hoeschel - (Koesa) com 2 quartos, - ]"vin.�
·

,� coz1nba _. banheiro _: área (te serviço',
'. .

!o-(,.àiirí§nie financiado. '

.

· APa;i�ufJento.1 ,n.o' Edifido Itaguaçu - Praia do I
,

.

Mt!i�'..,fdrIi. 2, qua�.o� ri,' l�y:iI;lg.r.-'� �?ú�a_- báilliéiro 1'
,_. � área, �e ·ser"lLço. 1 otal.menr.ee fmanClad.01'l.

:,' ,- . A.pafiafuentoB :nO' EIü.ff.c19 Cifme prarÍco - Rua'

'� t·*-mp.r�.tGaspar .Du�:r:� 7"". Estrfl.it(). Ap,artarnentos com

, 'l . f7' 2-' .quartos - 110-ng _. cozlrihà - hi:mheLro -

.'. !Írf�a .n,�',set:vj��o. Totalmente flnandftdoFl. .

'.' ----

At;a:rtamentos .' rm 'CamborÍlI -:- Avenida C('ntr�l
I

- Centro' t�omerçia-l '.- Edifkio PARANÁ sétimo I

ánd�ri �n�' 7'05. -. com .1 .

:Quàrto -, \.livi�lg - 'cmdnha
- banh�lIO _._ hall -' área- de serviço. '

.i�R��NOS' ,:,
�

\

.

.

'-g,' lotes� na 'r.:rinc1ane medinrlo 33 x' 12 m
,

ca'clá lim.:
"

..,'
/

, ,1" lóté em� Coqueiros .......... Rua Capitão·Euclides de

',; Castro _:. medindo 11,50 x 30,50 m.
. , ...

. , ,

ío"'Lótes .

em Barreiros - próximo à Concasa
"Esttáda. Federal N·ova.' '.' .

' t

,

'. i ENFREGm�NOS' os ABORRECIMENTOS DA

GONSTRUÇÃd DE SU,A NOVA' CASA, UMA EQU1PE'
AI�TÁ:MENTE ESPECIÁIJIZADA :CUIDARA DE' 'l'VDO
'FARÃ' Votit, CO:m:tÉÇA NOSSOS PRECOS.'
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IDADE
.,

.

" : yefIde-se .

ou . tI'oda-se por carro uma casa na

Praia de Ciüelra· perto .d;q Arrt·açãio. ida Piedade, ;e9tQo }

: a.me'ric'ano. :recém confitruid-a. posRuiml0 praia parti·

'" cú'la�,. '"ÓS Jlfte:ressarlos. (�eve:r�o tratat: co�. Sr. Arlério
.. ir Roa·, Genn,an-o Wendhallsen, n, 38.
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'. Ássilltênc1a' Toonica, a dom:i.aílio - Rádios - Te-
\'.

" '

levi�ores' -·Eletro..domésticos. Aberto até às 22 horas
. ,

,O tbirls,.®:tlnpleto:�stoque de peças e :�cessódos. .

.

n;;. 'Cdr()'tlel Pedtü Demoro, �,133 .::... Fone 6284.
. f

GGMPRAoSJ;
Í'eieVisores usados. Pag,a-s9 o melhor prêço da

praçÂl '\ ,( 1
�xxx I

DilYtrtbuidom, �xclt!sivos· '.' das �piíhas. ,;National' I
.

: para '.
a .'Gimlde FlorlR,itópalls.

' "

, I
,
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.. TER'ÇAO .'

'.

.

�tafnos . em firànca . promoção na venda c1 e Lotes

no excelente .lot-e'ámento"
' ,

" : "'; .

"'ltRO YPUfANGA.
;': (,À..':.,;� E.seolar A. Wanderléy JUfli,ôr, �

,

"
,�.

,

. Barreiros)
''';'

i

�'r�eit�m" esta�os f.endendo à' v1sta O? em

:p�çõeg:, mesmo_ Hem entrada. Esta oferta e por

. teIÍlJ>(ô .1iUtitlldo.' .

"

.

\ �. Wht$' vt�i�r..n:os dhú1a.nréhte
.. ,d.e

;

domingo a
, 'sett:a-� (no pr6p:ri.o local du pél0 ,fone 39"'0'1.

.. .'

_1__" ..:
.

_

-;
:_. w........ .�__ _ . ....."";:-_" f

r I

( Ir lRi�:
, r· ,,�"k

I'. . doJ,r.áJ1C;� ·ju·�ieia:Í8 ,J)al"a É1nI1r�� CltmHl� Gfvefs�
.- . '.: ,,:;rrà�alhJst8s e C�1l.a�

_
"

Rua .. Ct'il. :lledit' Demoro, 1,54.8 ._ FQne 6352
,

.

l!�nE1TO - ,FLORIANÓPOLIS
.

.,.

,.

I
"

." \

VAN A E OUZA S LES
4;0 TABELIÃO DE} NO'rAS E PROTESTOS t.0M. GBRAL

··
.. EDI·TAL

FAZ SABER que está em seu Cartório para ser pro

testada por falta de . pagamento a nota promissória n.

01/01 valor Cr$ 3.000,00 vencida em 01-07-19'71 em oue é

devedor Maria' Lucinda . Silva, residente nesta idade, e

avalista Jorge , C. Teixeira, e credor a
. Ca ixa Econômica

Estadual. E como não tivesse sido encontrada o devedor
I

� "',

nesta cidade, intimo-o, pelo presente Edital (;1 vir pagar a

referida nota Promissória, mais os [uros e custas, dentro

ele :3 (ttôs) días.úteís a contar desta delta, OH a apresentação
daR I'itI.ÕCS porque não o f'àz, soh" pena de protesto,

�
. .'

Florianópclisj ·28 .de outubro de 1971., i"

A.Hc�· R.eieheit Kuntxe -, Oficial Maior,

� ..,. 1
•

. \

, , M6vefS CIMo

l\!nmANcAs-' tOCAIS ei rARA OUTRAS CII)ADES
DISVENSAMOS .ENGRÃD�AMENTOS. RUA PADRE'

� '. { ,', /'
- : ..'

r, I

•

ROMA. 53 - FONE' ?-778 . ..:.._ ANEXO AO ThEPóSltO
. ) '. '

E· LOTES
,

I

-Vend�.' uma. re,tdéncr••
,

&ltuada, t.o JARDI»

"TAGUAÇ'J'J. í'éUti1 duas (881� eonjugadll!, três ,quinOl-'

tiánHo, éemnb'i de-pendên@i8' ,de emprega�-a,. garagem.

.àr&nd& e .e'StrreíanametÍto-, afndll �em hBbit�-se,
,

LOTES ,_;' Vendem-le, ótimos lote�, situadps no

IARPIM: lTAGlJAÇ,t) c� âgu9 instalàda, :ru.�1 calc:adu.
• drengge Dl��; ,

nl.�Tonv::'R'- • "',. l11"h''''1l �1Il-lfl.· '" �.., -- ",,\I;' .'

Brs,ncó Maifim; Standart, ,Coupê. Transfere-se CO_ft

çel n:6vo,' ;l'eeéin adquiriâ.o' do Consórcio ·Nacional F(}rd

Wi!Jys,
e

com' peq'&eha parç-ela: mensal. Tratar' pelo .fone

31�W2', ' ,
"

ODONTÓInGO - CRO-SC. 315

Ex-Di;etor" 'pr:esidente 'do Hospital de Cai'idade' e'

Maternidade tiJONAS RAMos" de Caçador e réspon
. ,�

., " .,

sável pélo 'SerViço dê' Tra'ttmatologia e" Cirurgia ,OraL

Estagiáro (la" Instituto Est9m�to16gico
\

e Centro' de

Estudos de: Implãntés CBS' rio Brasil - São Paulo ..

Curso de. É�p�cializ�ção em Impl�n�es' A�tifidiaif.1
Membro da Associação Brasileira de ImplantoJogia

. ,ESPRd.I'AI�lnADBS .

PRóTESE �LANTADA E .CONVENCIONAL
•

(
I.

_

,CIRURC}IA E TRA1JM1JI'OLOGIA ORAL

. ODONTOLOGIA, cLINICA .

Consul,tório: _GALE'RiA ÇOMASA -:- 9° Andar ;,:_ gala '9A'4

, Horárjo: das 8
.

às 12 _;_ 14 às 20 horas.
.

,

.'
.

" � , i'

.

_.

lIA. RELE'. A ·1 : ETZER
.

'HILIPPI
c:rW � se 1052' � CPF 250342198'

,.

OBSTET'- iel"" e ,CINEC' L 'GIA'
�ve:açã'Q' do Cli1e�'Gtneeol6�co

.

CitoÍogia ;HOf�fjUil} "

ColllO'c«PB
Esterilidade
Parto Progtlli1.d«t

E8peeiallzação n'o Hospital aa! CUmeas de São Pa"lIlo.
.

Santa' CaSa ,d� MisericórdIa· de' SãO' Paulo

:Mátenrldad�E8cola
.

da Universld,de' Feo

derál pu Rio de' Jtmeh'i)

COflírult6no: EdifícIo A.plnb
Rua �os :ilhéu� n. 8 = 12'9 andnf, !sÍo 1�5.

Dê 2ar. á 68.' lein.
Atende: Da! '16.00 ., 20.09 b?rll .

'.

TR,Alf'SPORTÉS COLETIVOS
REPIDAS· s. A�

A EMPUSA E INTEGRAÇÃO
CATARIHERSE

êNIDUS com 'fiARmAS, 1)lÁRIAS DE FL.ORJANóPOLlS·

PARA : PORTO UNIÃO, pa!sando por, Balné'ário' d!

Camboriú - Itajaf - Piçarra� .....; Bà:n'a �lhs
•
- JOl'NVILLE - Vila Dona Francisca - Camtm
Alégl'e - São Bento do Sul - 'rtio N'egrinho --

Mafra � Cano.inÍl&! c' PORTO UNIÃO

h U},30 horas'
. .'1

com CONEXOES imediatas para PALMAS -
.

.

CLE'VELÂNDIA - PATO BRANCO - FR.AN-
.

CISCO BELTRAO.e CAÇADOR.
PABA: SÁ()__ MIm1EL DO OESTE, passando por Dal

neárlo, de Camborlú - Itajai �. 13:LUMENAU _.

Rio da Sul - Pouso Redolido -. CuritibanM -

�ampOs NOVÓ8 - JOAÇABA - Xanxerê -

Xm.w - CH.A:PECó - São Carlos - Palnrltt}'

� Mond·ai e SÀo :M.táUEL no OESTE

àS 19,00 horM.·
PA.RA: : L:AGES' passando por São José � PalhOÇa -

. ,

Santo ·.Amaro - Alfredo Wagner -= 'Bom Retiro
- Bocatna d� SUl. e LAGES
6s 5,OO.'� )3,00' e· 21,,00 horas.

PARA: ANITAPOUS e .SANTA ,ROSA DE LIMA, pu
.'m4+ �)r. SHo' .T0Sé � Palboça oi-. Sa�ff� AmAto

,_;, '�Jl(:bfj Ql'leunfulo. A AN'fJ.'ÁPOLIS
. .

\:
.

I� -l5;SO hôra.�,' m�'n08' 8'�. domingos.
:DESPACHOS D)J: ,ENCOMl!lN1)J\:S' PARA: Toda ti Est,aà

,
'

CAT�NSE' ...... Mát�elUo Ramos - Gauraml
_ v�cí��\ �v"Etecliftn" � I�I,; nó- Estado do R1l
��nd� ,«iJ' St\i}; .

..;._ '1'Odo' o sWOES'TE PARA,

NAIENIt ,_. CuJ.trrmA t!' SÃO l�Atfto. (

ô�mm' PAR;A\ : �mms EsPECIAIS E EXCUR�,.
VÉ'NDAS e lN"FORMACOF:$.:- Etó.Üío$sa Agêncta Rottovtm.r.

.

a Av.'
.

HercfUo tuz
�í�ON, 3mQ

JÓQUEI CLUBE SANTA AT. RINA

ASSE1VffiLÉIA PARA ELEICÃO DA DffiE'fORIA
. BIENIO 1972/74

CONVOCAÇÃO
Convocamos os senhores sócios para a assembléia de

'elei�ão da. diretoria' e conselho deliberativo e fiscal com

. mandato 'de 20-01-1072 a 20-01-1974, no dia 20 d novem

bro do corrente ano a realizar-se nas dependênetas do
. ,

Clube ele Atiradores' de Floríanópolls, sito à Avenida
,

.

M:Hl ro Ramos, n. 216.

A votação terá Início às 14 horas e será encerrada

ímpreterivclmeúte às 20 horas, prl!cedemlo-se em sAguirla

a apuração e aclamação dos eleitos. ,.

.

De conformidade com Õ art. �5 e seu parágrafo 39,

o registro de candidatos deverá ohede_cer a seguinte ordem:
.

A - O registro dR 'chapa completa deverá- ser reque

tirfa 'por 2� sôdos até 1.0 dias antes da eleíçâo.
B - O �gist.-r() de candidatos avulsos deverá ser re

querido p-ot 15 sóeios atéB dias antes da eleição.
O Conselho Deliberativo e Fiscal e a Diretoria são

àssim:
. cói1�tih'iÍdos: ,

, ,

a· i: Presidente

õ .-·..1_fcl ice PI'es�:.:iél1tê'.

c - 'lP Vice P:resid�nt1!e'
d _

..

l�·
.

SZf.ü?t�ri� ,

e. -. ?,:O SOCI1�'tãrió
f _'.. 'l� 'F�soureiro�
g _'

'

2'\1: Tésj}urei�O'
h � Di.Yet0.:F Social'

..

i --' Diretor de Stu.d· Boo1r
'j � 'Díh�tfj de BIti6rl.:L:omo .

k _' (jr�'idof, '. (; (

�OPiSt'!lHÓ' DEl.I&E.RATtVO E FISCAL

15 merhbl'os e iguaI .número' d.e suplentes. '

� _:_.' C0MI'9SAO DE ,CORRIDAS� 'c6mposia de' 5 mem

br'6s e' -igÍúrt 'iJúmero de'·s.uplentes.
Tôda e 'qtia,Iql1er .inforÍnaçÔ-es será prestada ao asso

cindo' úds e.s'cfit6rids ,ela Sociedade,' imita lado no enderêço
acitna mencionado; 'ondé esHI afixada' R r.elr�çft(J nos sóC'ios

com dire.ites á vofo e ·ser votado.

FlotianópoHs . 21 .!i1� dU.ÚJJfe
.

de 197
.,

, �

�'cfr-tÓS- Álüe'rto da ·.NC'JVa _.- Presidente em e ·ercícjo.

Wand'j,ek:: "'.'da. SiI..... ,,_. 1�'; Sêeretário.
.'

. , A.
EspecialiQádes em: salgádin'hos e aperitivos. Aceitaose

.

tlHnh�m t'ncdriten·�las. de s�t�adinhos,'
Rüa Cel. Pedro' .:B�n)oto,. {593 - Estreito.

�

'f: �
j

,

AÇ_,' ,
.

. Partidas de FLORIANóPOLIS para:

aÍJ1J1\'fF.NAii .; Diret�)8 08,o.Ó'_:. '12,00. e 18' horM.
:Via TijuC3Sf, ltapema, Camboriú e Itajaf, A�
06,00 �. 08;30 _. 15,30. - 16.80 � 17,00 .....

laao- "":,; �O;()iI)':ê 21.00,

JOINVir..IJ�1 - Dket6 h ..19,30 hor8�. ,
�

. '7ta Tijuéae" Oamboriú e' ltaja!, à:� 05,00 ......

" ,:;. , O�,3{)' - ,07,00 .-' .09,00, -:-:. 11.00 - 13; O =4.

,

'

. 1�30 � 1',30 ;_ 16.30 e i7,00.'
�lJRITIBA.":"'" ,�8 05,00 '---: ,97,,00 -;- �l,.oO � 13;00 e 17.00

lor-il. .

.

' ,

.l�RAGUÁ - ,Via' Co:rl1pâ, São :Sento, Rio Negrinho,
. Mlttrllt, l� 06,.60. 'e '6,30 horas.

sAo rnANCISro ;_ A!' i9i30 b�rb.�
.. ..' ,

,.

" ,

DAE.RIU ,.,·ro,
,

,'lUlU
�.d� id� tl.ORlAJ�'oPOIJS. '-JI'8:

pôn', .ÁI,Ji,;é..RE � ,cUro ltidto' � ':;ü hor�;

M;30 -: 0'1'.00 .� 08,30'� 1.2,00 == 1.8;Of) ._.

l:9i30 � �.lJJt} �o:r�&
l1tfBrt'tJDA -, às 06,:1Ú· - tl7,OO � 10,ÔO ___;,' 14;00 -- 1.1,00

.

. e' t8,OO . horaa., , .

. .

.' \ '

LAGUNA - à� ,04;aO, - �,30' .....,;. 10.,00 - 12,00 - 14,00
.

'. � 17;00 18';<10·:....... 19,9(:f e 21100 hors8.
T.:.JBARÂO, - ,às 04;:30 - th,oo - 08,30 ,;� 10,00. - :12,00

--o ,13,00' - 14,30 - 17,30 - 18,00 -- 19,31
21;00 � e, 24,00' lioré�.

C:rnCtr.TMA ...:... b <M,30 _. 07,0'0. - 08,30 - 12;00 - 14,30
-·18,00 - 19,30. - 21,00 e· 24,00 h.ora!.

All�RANqlJÁ" - à� 04,30,"';"" 07,00 _. 00;30 - i2,OO �

'. 18;00 _;_ 19,3€'" e 21,00 hot'Il!.

8OMBRIo. - cM.r,30.·.;_ ..07,a9 ,- 08,30 L 12,00 - 18,09' .....

19;30 ,é 2'1,00'. horas .

Cartelia de tnótonsta· e id.entidade, pertencente ,ao

Sr. Alcy Ferréira de Olivéira, Pede-se quem achar eritre

gar na rua Conselheiro Mafra,· -114,. que será bem grati
ficado.

Karmann. ,Ghi:a 63 ve.rrI\elho� CUmo estado. Preço:

Cr$ 6.800,00. Vêr e, tratar a Av. Ivo Silveira, esquina com

Joã� Mefi'enes� Capoeiras.
,

I
r--------------------------------------------

- ....,---ETA I D AGRlCULTURA
.·�-A II! P EÇOS N� 10/71

A V I S' O
A Cointc;são' de' ,Licitação e Compras da Secretada

d.a Agricultu]'a, tOrna púbÜco, ,para conhecimento dos in

teressad.os, que recebed pro.postas �de finnas habilitaQ�s.
nos, têrmos do Dec�to GE --' 15·1Z·69 - 8.755, até às

13 horaS do di.a 10' de novembro de 1971, para o forneci·

mento .de ',30 pu!yerimdm:es cóstajs motorizados 3,5 ·!·IP.

,

'

o..Edital encDntrã-Se:· &fiXado n!! Secretaria da Agri
CUltU.l1L no F,.,(ufício das Secretarias' 4Ç ,andar, à rua Te..

. ,
". , .

. nente Silv�i;ta) s/ri;� ·F;torianópolis" onde ser�o presfados
,I.. ...

.

• ,. •.

os e.s,cl:õ1J'erJmentos :qeoessarlos.
. _.r, " '.

Flo:ri:anópoUB 2$. file, outubro de 1971.

Uh;,n sima$,' - Êniarregado do Setor d.e Material.

"
'

.. ' '

PERMUTA·SE
Casâ erÍi. GaÊtu�tros, : de material com terreno de

1.260; r�, em',: �àl
..aw8'lIt��, (�#l Des� PetJro Silva).; por

casa. no: BalD� de Ca�bQrlú ou po:.. 'ações. Tratar pelo
telef&n�: 30-7S - Fldri.6pfillis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. C��lrlfi', .. geral
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Repartições públicas federais, es

taduais e municipais não funciona-

1'<10 hoje em Florianópolis e muni

cípios catarinenses, em virtude das

comemorações do Dia do. Funcioná

rio Público,

A programação da Associação dos

Servidores Públicos de Santa Cata

rina prevê recepção às autoridades

e membros da classe, em sua sede,
a partir das 9 horas, com O' ofere

cimento de um coquetel. A reunião

será promovida em homenagem . ao

Governador Colombo Salles, que

confirmou sua partícípação,

MOVIMENTO NAS PRAIAS

Os florianopolitanos começaram

a deixar a capital ontem à noite,
deslocando-se' às suas residências de

veraneio. O movimento de estudan

tes na Estação Rodoviâría teve au

mento ontem e deverá ser acentua

do durante o dia de hoje. Os aca

dêmicos aproveitarão o feriado

para o fim de semana com os seus

familiares. Idênticos viagens serão

feitas por servidores, cujas famílias

residem' em municípios do interior
I

catarinense.
,

,

Nas praias deverão se concentrar

os núcleos de servidores que farão

excursões 'alusivas às comemora-

Florial épells, Quihta.feiu, 28 de outubl'o �e 1971

•

--------------------------------------�-*------�----------.----�------------------------------------------------

....................----------------
.....
---------------------------�------------��-------------------

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

ções pela passagem do Dia do Fun

cionário, na hipótese de confirma

ção das previsões de tempo bom

com temperatura elevada.
,

HOMENAGEM DA UFSC

o Reitor, em exercício, da Uni

versidade Federal de Santa Cata

rina, Professor Ernany Bayer enal

.tece a figura do servidor público ao

analisar a importância do seu de

sempenho para o sucesso da admi

nistração pública brasileira.

Em mensagem alusiva à data,
afuma o Reitor, em exercício, que

"as exigências de, uma Universida

de reformada e'muito mais dinâ-

'mica implicam numa participação
maior e mais dedicada por parte 'do
servidor. E o funcionário que até

aqui construiu uma Universidade, .

orgulho dos catarinenses, há de co

laborar, também, para que a rees

truturação implantada, possa se

transformar em mot.ivo de justa ufa

nia parai OS brasileiros".

Depois de lembrar que a "admi

nistração da UFSC ganhou prestí

gio, graças ao trabalho consagra

do aos princípios universitários dis

pensado pelos servidores", o Rei

tor, em exercício, Ernany Bayer es

tende a homenagem da Universída-

,

de Federal de Santa Catarina a ItO

tios os servidores catarinenses, con

cluindo: "No elemento humano que

se constitui no sustentáculo de tô

da administração bem sucedida, de

positamos a nossa confiança de

continuidade do trabalho honrado,
honesto e glorioso do Servidor PÚ

blico de Santa Catarina." ,

ARY CONGRATULA-SE

O Prefeito Ary Oliveira distribuiu

à Imprensa local' sua Mensagem ao

Servidor Público nos seguintes
têrmos: "O Prefeito Municipal de

Florianópolis, nesta data, 'associa-se

às homenagens que são prestadas
aos servidores públicos do Brasil,
especialmente àquêles Que' contri

buem 'com uma parcela do seu es

fÔl�ÇO para ° engrandecimento d�
administração municipal. Ao reco

nhecer a importância do papel de

sempenhado pelos funcionários pú

blicos, responsáveís pela dinamiza

ção da máquina administrativa mu

nicipal, o Prefeito congratula-se
com seus .servidores na certeza de

que, 'juntos haveremos de conse

guir alcançar os 'Objetivos colima

dos, para maior grandeza da nossa

tenta e da nossa gente. Salve 28 de

outubro! Ary Oliveira, Prefeito

Municipal."

----------------------------------.....

-----------------------------------------------------------=--==-�

Govêrno faz saudação 'a "Êsses Discretos Molores"
oJ •

l�m mensagem intitulada ":Esses

Discretos Motores", o Govêrno do

Estado de Santa Catarina prestaia
sua homenagem ao Servidor Públí

co, através de nota expedida pela
Coordenação Estadual de Relações
Públicas, que levou o número

959/27-/10-71.
A homenagem, na íntegra, tem o·

seguinte teôr: "Quando. se olha um

transatlântico singrando, seguro,

possante e comedido águas' afóra, o

que se admira, à' primeira vista, é

a beleza das linhas, a esbelte? do

casco e o brilhante convés. A gente
mal se lembra de que, abaixo, da
linha d'água, estão os motores, efi

cientes 'e discretos em permanente
, ,

,

geração de fôrça ID(\t.nZ. Quando; se
admira um gigante aos ares, são, as'
cintilantes. asas metálicas os hé

lices ou o jato que prendem a aten

ç50. Mas lá dentro estão os moto

-res, base de: tôda esta pujante \

demonstração."
Um Govêrno também tem os

seus motores, discretos, anônimos

e eficientes - são os servidores

públicos. Sem êles, dedicados às

suas múltiplas tarefas e responsabi

lidades, a viagem em bussa do bem

estar de todos não chegaria a bom

têrmo,

O documento que você entrega
num guichê começa uma" caminha- .

, ,

da para você, desconhecida. De se-

ção, de departamento. em departa

mento, êle passará por mãos, para

você, anônimas; é estudado por in-
- teligências.. para você, inexistentes,
até lhe .ser 'entregue, outra vez, in

formado e pronto.
"

Ê a, máquina do Estado. em fun

cionamento, E foi ° funcionário pú
blico que a tocou. Hora a hora; dia

a dia; entra ano, sai ano. Discreta

mente, como um bom motor.

:. Domingo radioso. Todo o mundo

na praia. Acidente, Depressa, para o

Hospital! Quem está lá, de plan..

tão? - o servidor público.
Negócio importante. Comunica-

ção. 'Você disca. Pronto, tudo resol

vida. Quem intermediou - O' servi

dor público.
Você abre a torneira, liga o in.

terruptor e a água e a luz estão

prontas para o seu confôrto. Quem
as colocou lá? - o servidor público.
Incêndio. Aflição, correria. Cha-

mem os bombeiros! FO'go dominado,
vidas salvas. Quem é o bombeiro?

'- o servidor público.
Da próxima vez -, e olha", vai

acontecer daqui a pouco - quando
você precisar dos serviços de um

funcionário público, dê-lhe um sor

riso e lhe agradeça.

Êle vai ficar encabuladamente fe-

liz. Motor tem mania de modés-

tia."

re, n·
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C'O' M UNI C.A ç Ã O
A Admihi�tração Regional do Setor Florianópolis da CELESC comu

I 'nica aos 'seus distintos consumidores que:
- O seu telefone para reclamações de falta de luz passou agora a

5er o de número 37-68.

I

- A partir desta data, para melhor atendimento ao públicO' corrsu-

,
,1l1idor, além de se� possível o pagamento das contas de luz em qualquer

estabelecimento bancário de, nossa Capital, funcionará o nosso escritório'

de cobrança à rua .Jerônimo Coelho, 32 (sede do Setor), l1.0 períodO' I
compreendido entre 7,30 às 17,30 horas de segundas às sextas feir:1S, I

-- SÃO DEZ HORAS DJARIAS ININTERRUPTAS DE COBRl�.NÇA, I I

I
I I

I

Lúcio Freitas da Silva I

para melhor atender o nosso consumidor.

Florianópo! is, 27 de outubro de '19'71.

I

A Associação dos Servidores Públi

cos estará apresentando hoje no' Tea

tro Álvaro de Carvalho no horário

das 15 e 17 lÍoras, a' I peça infantil de

Nilson Mello, "O Ratinho Sabido"

sob a direção geral de Ad6lcio Costa

L.; direção artística de Luiz A. da Sil

va.

I I

Os convites poderão ser adquiridos
'no Teatro ou na sede da Associação
localizada à rua Trajano, sendo qLle

a entrada será franca. Haverá tam

bém distribuição de bombons no Tea

'troo

UM, VIZINHO

J:i
:.b�*eiirlnrn.__-� s -wrw-ep- T' 27ii5 :-'='=v-:--:::-lãEss·· iin I .-iiW«' • -=�-! ...;,1;

_ r
.__ "_ • . ..

'

•__- __�,

IAdmiJlisll'FlnOr R gional

A comédia de Françoise Dorin «Um

Vizinho em Nossas Vidas", direção
de Dulcina, com Tereza Amayo, My

riam Pérsia, Beatdz Lyra e Juju, to-

. dos artistas de cinema, teatro e tele

visão, estréia hoje às 21 horas no Tea

'tro Álvaro de Carvalho, numa pro

moção do Departamento de Cultura

da Sego

HAlR

o musical jovem "Hairf" produção
de Altair Lima será apresentado 110

próximo dia 3 no TAC, ficando até o

dia 5, numa produção do Diretório

Centri:ll dos Estudantes da Ufsc e As

sociação Turma Médica de 1975..

A c�nsura é de 18 anos.

,BELO HORIZONTE

o Museu de Arte de Santa Catari

na recebeu as fichas de inscrição ao

39 Salão Nacional. de Artes a ser re

alizado em Belo Horizonte, numa ,pro�

moção da Prefeitura: daquela cidade.

Informa a Direção do Museu que

,(iS 1 ichas 'acham-se à di, posição dos

interessado, até o dia 25 de novem

hro qlléuHio ('nli'io ,C"rão fechad::ts a,1l

insctíçéle••

íder d

O Líder do MDB na Assembléia

Legislativa, Deputado Carlos Bü

chele, depois' de haver sido aco

metido de uma síncope na tribuna,

quando refutava acusações que- lhe

foram imputadas pelo presidente

da Casa, declarou, a O ESTADO,

após restabelecer-se, que "os acon

tecimentos precipitados na Assem
bléia nos últimos meses conduzem

a certeza de. que há um plano dia

bólico destinado la levar àquela
Casa ao. recesso". Ainda emociona

do, confortado por seus companhei
ros de bancada, o ,parlamentar re

pousava no seu apartamento do Ho

tel Lux, momentos após ter sofri

elo um mal súbito quando ocupava a

tribuna da Assembléia :Législativa,.'
rebatendo acusações que lhe, foram
assacadas pelo presidente. do, Legis
lativo.

Estranho somente que o Go

vernador do Estado - asseverou -

comandante da Aliança Renovadora

Nacional, não tenha interferido no

sentido de pôr têrmo aos desman

dos, aos destempêros do Iinguajar
do Sr. N�lson Pedrini, cujo objeti
vo maior parece ser claramente o de

tentar, através de sucessivos tumul

tos, levar a Casa ao recesso. Eu

confesso a minha profunda preo

cupação pelos acontecimentos futu

ros da Assembléia Legislativa. Te

nho para comigo. que graves ocor

rências ainda se verificarão no pró
ximo mês.

UMA INFÂMIA

Ao. refutar da tribuna acusações

que lhe foram veladamente dirigi
das pelo Sr. Nelson Pedrini, o Sr.

Carlos Büchele emocionou-se, seu

tindo um mal súbito e sendo ampa

rado pelos companheiros que provi
denciaram os primeiros socorros

para o parlamentar. Mas tarde, já
refeito, o líder do MDB declarou a

O ESTADO que o "Sr. Nelson Pe ..

dríni foi mentiros., e desfechou-lhe

uma série de infâmias quando. atri
buiu-me acusações a companheiros,
as quais nunca proferi, mesmo por

que à época em que elas me foram

imputadas encontrava-me recolhido

a um hospital, na cidade de Pôrto

Alegre".

o Sr. Nelson Pedriní afirmara ao

Deputado Antônio Menezes Lima

estar aguardando a reação do Sr:
Waldir Buzatto acusado de "defen

der ardorosamente O' contrato anu

lado da construção da nova pon

te Ilha-Continente em troca de di

nheiro". Afiançara ainda ao mes

n1,o Deputado que Buzatto e o advo

gado Gaspar Coutinho; que milita

no Fórum de São Miguel d'Oeste,
procuraram-no. a fim de propor. ne

bulosos negócios cujo fim era chan

tagear o Estado de Santa Catarina

e, através de alguns documentos, .

comprometer determinadas famílias

de importância na vida política de

Santa Catarina.' Confidenciara ainda

que fôra o Deputado Carlos Büche. ,

1e quem o' prevenira' :advertindo-o

"para não realizar nel"ihum negó
ciO' com o Deputado Buz::ltto pois, .

tudo não passava de uma chantagem
contra o Estado".

UMA INVERDADE

Afirmou o Deputado Carlos Bü.

chele que "nunca poderJa ter pro

ferido tal advertência, pois quando
o contrato de. execução do contrato

da ponte' foi· suspensO', encontrava

me hospitalizado em PÔ1'tO- Alegre'''.
- As declarações do Deputado

Nelson Pedrini ao Sr. Antônio Me·

nezes Lima são mentorosas e isso é

fàcilmente provável. Sempre tratei

os meus pares com lealdade e res

peito, ao contrário do Sr_ Pedrini

que hostiliza até mesmo seús com�

panheiros de banc,ada. O presiden
te ,da ,. ssembléia, na sua agressivi
dade 1 atológica não püupa mesm()

os seu. antigo, amigos, entre os

fJllais me i.:nsetr .

entro da Oarr
,

sera

a o dentro
Encontram-se na Capital os Srs.

Carlos Franco Grillo e Amilton dos

Anjos, respectivamente, diretor e su

pervisor de vendas da "Tibagi - Em

preendimentos Imobiliários e Promo

ções Comerciais Ltda. ", realizando

contatos empresariais e preparando o

lançamento do Centro da Barra em

Santa Catarina, que será o quarto Es

tado com a possibilidade. de adquirir
os apartamentos à venda.··Para tanto,
mantiveram um encontro ontem à tar

de com a Imprensa, nos escritórios' da

Tibagi, que é a responsável pelas vim

das do Centro da Barra no Paraná e

Santa Catarina.

nisrno, como na moderna arquitetura".
Declarou que o catarinense se asseme

lha muito ao carioca, "ambos gostam

das coisas boas e, principalmente, do

mar".

O "Centro da Barra" será o' pri
meiro Bairro Integrado da América

Latina e reúne os maiores nomes da

arquitetura nacional, que o projetaram
dentro do Plano Pilôto da Guanabara,
de Lúcio Costa. O projeto do empre

endimento é do arquiteto Oscar Nie

meyer, o setor de paisagismo é de

autoria. de Burle Marx e .os projetos
interiores são de Ana Maria Niemeyer,
O projeto do Centro da Barra estabe

lece quatro tamanhos de apartamentos

ou seja de, 7 módulos com 218�5 me

tros quadrados; de' 6 módulos com

173 m2; de 5 módulos com 147,5m2 e

de 2 módulos com 51�2.

Na oportunidade, os visitantes anun

ciaram 'o lançamento da campanha de

vendas do maior empreendimento do

mundo no setor de construção civil,
cuja 'incorporação é da Desenvolvi

mente Engenharia Ltda., e a promo
ção será deflagrada nos próximos dias.

Justificando o lançamento no Estado,
o Sr. Carlos GdIlo' afirmou que "não

poderíamos deixar Santa Catarina à

margem de um -empreendimento . que

é o maior <10 mundo, tanto em urba-

Finalmente, o empreendimento reú

ne também as maiores construtoras do

Brasil, entre as quais destacam-se a

Adolpho Lindenber, Cavalcanti Jun

queira, Christiani Nielsen, Metropoli
tana de Construções e a Montreal En

genharia.

Farias .se ap
c om mérito' luo

ota
nal

O Governador Colombo San..

prestigiou ontem à tarde o ato. de

entrega do. Diploma de Mérito

Funcional ao servidor Manoel

Paes de Faxía, que há 47 aJ!'bs ric
dica-se ao serviço público esta-i

dual. A solenidade, que teve lu

gar às 17h40m na sede da Im�'en�
sa Oficial do Estado, contou com

a presença elo Secretário Eugênio

Lapagesse, da Administração, di

retores da IOE, funcionários e

convidados.

O homenageado. conta hoje com

67 anos de idade e -íngressou
.

na

Imprensa Oficial do J
Estado com

20 anos, exercendo o cargo. de ti

pógrafo. Dez anos, depois, foi pro
movido. a Chefe de Oficina e, em

1938, exerceu a Chefia das Ofici

nas de Obras. Finalmente, no. dia

2 de julho de setenta, quando con-

, tava com 46 anos de serviços pres

tados, foi nomeado para exercer
.

'

o. cargo. em comissão de Diretor

Industrial.

Além do homenageado, que agra

deceu a honraria dizendo em bre

ves palavras que "quando chegar
a hora de' deixar esta casa, sal

rei tranquilo, pois sei. que aqui 1i

ca uma administração correta e

positiva", ralou o diretor da IOE,
Sr. Salomão Matos que ressaltou

as qualidades do Sr. Manoel' Fa

ria e' declarou-se satisfeito. pela
homenagem prestada a um de

seus funcionários.

MENSA,GEM

Luiz Albe,rto de Cerqueira Cintra _. Presidente do IPESe

O Presidente do Instituto de Previdência do. Estado de Santa Cata

rina, congratula-se com a la'boriosa classe dos funcionários públicos de (

nosso Estado pela passagem do dia que lhes é dedicado.

Florianópolis, 28 de, outubro de 1971.
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CONVITE - iilSSA DE 7° DIA
A família do inesquecível Valdemar Joaquim da Silva, ainda cons�

ternàda com s�u falecimento convida parentes e pessoas amigas para a:

missa ele 71? dia que manda celebrar -dia 29, (sexta�feira) às 19 horas

,I14 Catedral Metropolitana.
.....
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.1 �-COMPAHHIA CATARINEH,SE DE TELECOMU.
NICACÕES COTESC

�
,

A V I S O
Levamos ao, conhecimento dos nossos assinantes que a EDINPAR

- Editôra Informativa dos Telefones do Paraná S. A. - está auto.rizada

a contratàr publicidade para ,o Guia Telefônico do Estado de Santa

Catarina.

Voltamos, contudo, a esclarecer:
.

\

1. a publicidade é do livre arbítrio do assinante e c0l1ü'atada dire-

tamente com a Edinpar, tendo, a eOTESC apenas o encargo de

cobrá-la mediante recebimento de comissão;
, ,

2. com a publicidade ou sem ela, o nome do assinante aparece, nor-

maimente, no Guia, na ordem alfabéticâ e, no casO' de não resi

dencial, também nos "classificados".

3. as cláusulas do contrato devem ser lidas com atenção, de sorte

a serem evitadàs quaisquer: confrovél'sias futuras.'

Florianópolis, 25 d.e outubm de 1971.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




