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SINTES'E'
ENERGIA EL�TRICA

A Ce-ntrais Elétricas de San·
ta Catar-ina - Cele-sc - rea.

lizou no último dia 25 em Flo

rianôpoi'is, a primeira reunião
dos dirigentes de emprêsas
de energia elétrica do Sul do
Brasil.

Os trabalhos, conduxidos
'c

�elo Presidente da Celesc, Sr.
Osvaldo Moreira Douart, obie.
tivaram 'dar início a um en-

\

trosamento técnico.administra.
tivo entre as Compa.,h'jas vi.
sando a um intercâmbio de
experiências no cam,?o espe
cializado da administração de

emprêsas de e�r9ia elérica.
O- Encontro foi pres�igiado

pelo Secretário dos Serviços
Públicos, Sr. Paulo Müller de
Aguiar e, contou com a �rti.
cipação dos Diretores da Em

prêsa Catarinense, do general
José $chneider e Sr. Milton
Mandeli, respectivamente Pre
sidente e Diretor Industrial
da CEE do Rio Grande do

Sul, 'Presidente da Companhia
Fôrça e luz do Paraná, coro

nel Cássio de .Paule Freitas,
Diretor da Copel, Sr. Nilton
Carneiro e respectivos asses

sêres Tetsuo Okahafa e Paulo
M. de Medei res,

COMISSÃO

Uma Comissão da Associa
ção Comercial de Florianópo- 1
lis, comjíqsta dos Diretoees
das entidades. Srs. Admar Gon

zaga, Jorge Barbato e Vítor ;

Moritz, estêve visitando o 169
I

DRF.
A Comissão foi recebida pe-

lo engenheiro-chefe Hilde-
, brando Marques de Souza, que I

interrogado sôbre a BR-282 no I
} Trêcho Flor.ianópoljs-Lagas I

\ , I

I, respondeu declarando que a:
construção do referido trêcho I

não está incluída presentemen
te nos planos do Ministério
dos Transportes para a exe"
cução no próximo biênio, a

não ser que novos fatôres pos-,
sibilitem sua inclusão.

CONCORRÊNC IA

o Ministério' da Aeronáuti.
ca já divul90� o edital ,de een. I

corrência 'para �xecU:Ção das
obras de construção' da noVa
pista de pouSo do AeropoÍito

IHercílio Luz e da ligação pro
visória da' pista ao 'estaci9na.
mente, Segundo o _edital n.

, ,

01/Sl. Adm/711) do Comandlo
da 5a. Zona Aérea. os interes
sados deverão apresentar suas

, .

propostas de exeeução i unta-
mente com os documentos de

pr�habilitagão. Os documen
tos da licitação serão forneci
dos peja Secção Administrati
va do QG da 5a. Zona Aérea,
localizada à Avenida Vídtor

Barreto, em Canoas, no Rio
Grande do Sul
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AdmHustrllçiu. Reéiaçlo fi Qfi·
cinas, RUfl Conselheiro Matra.,
160 - (aixa Po""tal. 13� -

FGi'1l\l!s 3022 ( 4'S::<j -,Fior�,m·
népolis - St.-:'rta Catarina.· I
DIRETOR: José Matusalém Co
mem - SUPERit.frENDENT&:
MarcHio' Mf.Y.;!eiÍ'os 'Fúho /
EDtTOR: k·.iz Henrique Tan-
-erede I GERENTE: Osma-r
Antônio Schlind�ein - SUB·
GERENTE: Divino Mariot I
REDA fORES: Sérgio da' Cos
ta Ramos, Antônio KO'Walski
Sobrinho, Sérgio topes, Moa-
cir Pe��ra e Pedro Paulo,'
Machado I REPORTERE.ii:
Wilson lib6rio je MedeiroS e

Aldo Gra�1geiro I SUCURSAL
DE BLUMENAU: Roa XV de
Novembro, �(;4 I �EPRESEN�
TANTES: A.S. lara Ltda. -
Avenida Beira' Mar, �4 -'
119 andar - Rio - A.S. ,l.r.
Lida - Rua Vitória, 657 -
3fIJ andar - São Paul(' - Pro
pII Propaganda 'R.epr-esenta·
(iões Ltda. - RUI Coronel Vi·
cel?te, 456 � 29 an�r - Pôr-"
to Alegre e RepreSetltação
Paranaense de Veiculas Publi
citérios L'j,da. REPAVE - RUI
Voluntários d. Patria, 475 - I'129 andA' - Curltibl.

F lorian6pol is,

PIILIPI II ell. ..... �. c.ulraler
,

I

,

57 - N'? 16.751 - Edição d. "oi- 12 páginas -,Cr$ 0,20

,

Ontem foi o dia do Funcionârio
RíblicQ. Phillip! & Cía. II Casa do
Construtor aproveita para cumpri
nientar a, laboriosa classe dos fun
cionários públicos extensivo aOS

seus familiares.

,

"

O Conselho Administrativo da Pet robrós, composto pelos
Srs. Haroldo Ramos, da Silva, Leopoldo Miguez de Mello, Sih�geaki
Ueki, Almirante Faria Lima, Marechal' Adernar de Queiroz, Ir
nack do Amaral e Marechal levi Cardoso decidiu há dias, em.

, ,

reunião de caráter siqilcso, localizar o Refinaria de Petróleó 'no'
cidade paranaense de Araucária, onde será instalado o compléxo
petrolífero, com capacidade poro 110 mil ba rris diários.

-

'.,

�------------------��-----�------�------------------------�----..........---------------------------

,
"

lderbal regre'ssa', do Rin
e retoma a "pol'í�tica ','

Depois 'de passar três meses no

Rio de Janeiro, o Sr. Aderbal Ra
mos da Silva retornou ontem a Flo

rianópolis, sendo recebidu no Aero-
, porto Hercílío LUZ por um �ránde
contingentes de amigos. O ex-Gover
nador do Estado, que e o presiden
te do Diretório Municipal da

Arena, retoma hoje as suas ativi
dades políticas,

/voucório - a cidade p�emiada pela Pet�obrás - dista' cêr�'
co de 30 quilômetros de Curitiba e a sede municipal conta' com
aproximadamente 6.000 habitantes. Situada, na Zona 'de Curiti
ba, õs margens do Rio Iguaçu, o município possui 486 quiíômé;
tros quadrados e se� ponto mais alto atinge o marco dos 897
metros. . .� 7

\

# (...

Na mesmo reuniõo ficou decidido que o terminal, marítimo'
da Refinaria será lccolizcdo em São Francisco do Sul, com C'apa-�
cidade poro atracação de petroleiros de capacidade de até ,200
mil toneladas, tornando-se o maior do Brasil. Um oleoduto,' tom
extensão de 150 quilômetros, interligará o Refinaria de ArauêÓ":
ria 00 pôrto de São F roncisco do Sul.

O Sr. Leopoldo Miguez de Mello, do Conselho Admi'nistrati_
.

vo da Petrobrós foi encarregado pelo presidente do emprêsa, Ge
neral Ernesto Geisel, de transmitir a notícia aos Gcvernadóres
Colombo Salles e Haroldo leon Peres. O emissário do Petrob'rás
estêve em Florianópolis e manteve entrevisto com o Go.vernddor
do Estado, tronsmitindo.Jhe Q decisão. O Governador do ParaRá,
Sr. Haroldo leon Peres, seguiu ontem pelo mqnhê poro o. Rio de
Janeiro a fim de inteirar-se oficialmente da decisão do! Conselho:

I

"\ '

Fim de semana
prolongado
dá movimento

O ponto·facultativo do dia do

Servidor, aliado aos feriados de no

v�mbro - Dia de Todos os Santos
e Finados - provocou

-

o intenso

movimento na estação rodoviária,
con\ estudantes e funcionários pú
blicos deL'{ando Florianópolis rumo

ao interior do Estado. O fim·de-se�
mana, prolongado pelos feriados,
movimentará também a3 praias da
Cidade.

Fisc escolhe
músicas para

, as" finais

Alemanha Camarão será
pod.e nroibir o transformado
recrutamento' em �fari'nha'

" '

"

"Apesal� do 'excelente índice { das
,

músicas; Inscritas ao-, I Festival da

Ilha de san1:8: Catarina, apenas 60

concorrerão às fases" eliminatórias;
inclusive a composição Sonho e

- Realidade, de < Mirandinha e Moa

cyr Franco. Em, cada, fase;, serão

a:p�es.entadffiS 20 concorrentes, das

quais apenas 15 ficarão y para a _fina
líssima, (Mais 'Fisc na Pagina 9).

, ,, .

O presidente da Comissão '�nter.
ministerial alemã, que supénvísona o

emprêgo de mão-de-o'brà . no', país,\ " .

Sr. H-erman Ernst, declarou :que a
,

,

AlemanÍla 'proibirá o recrutamento

de trabalhadores brasileiros 'se o
i. L r

Govêrno do Brasil não, estiver de

acôrdo com o êxodo de seus operá
rios. Ernst acredita haver abusos no

recrutamento. (Página 3),

Quatro mil .toneladas de 'residuos
de' camarão que são éítirkqos, .ao

mar e" rios próximos às índústríás

camaroneíras .não causam mais que
a poluição das águas e o mau chei-

< � .,.,
l

)

1'0 nas praias. ,Azora. a' Acar�(" 1
b I' _

.. p.

descobriu. uma fórmula de :ãirovei-
tal' integralmente o caI�al'ãOr

.

trans-
...

, J '

formando o resíduo em fárinha "de
...._.,

alto teor, de proteína. (Pá,giQ;a ;:_-9J_;
_, I

o catarinense Reinaldo,Wilmar

Pfau, considerado um ,autodidata
, '

das Artes Plãsticas, expõe desde

têrça-feira no Museu de Arte de

Santa Catarina. Pfau é hluinenauen
se e sua temátic� se inspira em

elementos característicos da; civ4i
zação do Vale do Itajaí: as enchen

tes, o vegetal, o rio ltajaí-Açu, ,as

aves e as 'flôreS.

Museu I deJ:V1rte mostra
'�'IÍJbra de auto.wdidata

I ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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108TI:LGIA 3·
OU'

FttORIANOPOLIS '1950
t, �: 'Espero' que'. estas anotH('ões' nfio

I f,\�h\jarri inseridas na nQstálgica déC:1da

I e'" (j�e os mp..us leitores ai'1(la tel�h�I�,

�
5aeo. para' maL'i um pouco de F'lorlano.

,rnV� � !9RQ. . i
.

'" ,j '�j< "Aí vai: já a movimentação. públi-
� �. v. ,"'. ,

.

',. ".

I
ta reSllml3 .. se ao Centro (ate hOJe .FIo-

I
l'ianópolis não con.seguiu descentraH

'I z31·-se). Alí estavam (estão) os bares,
: ,I oi, cinemas, as boates. Na- praia de Fora
;, '1' apertas a Cocota e o Sele Xic-Xic. des-

p'�rtavam a atenção. Os bares mais j:)f().
, f curados eram o AllanOs (at�l2.l Crista!),
� I Elite (Br9sCiro) e o 110sa (embaL"\:o do

;- I' Hes1:Rurante idem' hoje é um Banco).

'i I AÚás' só uns

-

c iJ;co'
.

Ba�cos serviam a
,

I eidade,L i.1 ,
Os cinemas eram os mesmos -

�I

I

I I
I {> que pas.sm'arn para Barreiros ...

I O comércio era péssimo e de mau-'
.,'

I. gAsto ,(se h1;:m que existia uma ]Ç\'jn cha·
I I

.

d' -D (
" .. '\

, -I- ma a ae) Lom xosto/.

i '. As pessofls ctn mod.a eram Quininha
.1· -

. ,

, (que morreu em (ies3stre de mrromo·

V'f\I) Miro Morais e Zury Machado. To

do,s c:olunistas sociais, todos Jni1udavam

e
. desrnanrlflVRITl na alta burguesia

. ]octt1.·
* Comhoriú era para se ir no co ..

mêço do verão, e só voltar no final: a

estrada t'ra um pesadêl0 e quase nin-'

gUf'TI1 se aventurava,' Estradas pratica
mente inexistiam, em c0111pensação

. 'outros meios de transportes eram �nais

eficientes. Por exemplo, o marítimo.

O Pôrto era super movimentado com

nas e navios do Hoepcke (o. Carlos

Hoepckc era um dos mais luxuosos na�

vios brasill"iros. Pegou fogo na eo..-;ta

de Santos). E havia --' sim senhor -

um vôo da Cruzf'i.ro direto, sem escala

em São Panlh, para o Rio. SClÍa à8 7 da
Y'nanhã: às 9 estava }'lo Santfls Durnont.
No af'yoporto subi.am ,e desciam,. '::wiõeirI I

I da Varig, Sadia, TAC, Real, Cruzeiro

II e Loide.
.

* Naquela época foi lançado o
1 I

I!.

"magestoso Unnas Hot.el", na Lagoa. �

, I MptRr)'e da popull'lção entrou pelo 'cano

t C�JthP:r'an1� qções. Hoje, o que' existem.
;h:S�W <loS rumas das cotunas.
{ .. "��f'i� * E

..

Fi
I· ,

. -J
•

I "",,::);,", 'J eu seI que Oflanopo IS era

I
a'q:üêle negócio! molenga, sem outros

, atrativos ?ue.. :n5� fôs.se a. nptl't:Lpza seI-

,
: vllgem fl matmgl'veL A clt1.2de era ha-

I bHada pelo verde, e o. azul disp0}uído,.'
pelo casario "antigo e. bonito,

A déracla çle M - a de maior

man·gôsto
.

dq sérulo - é a responsá
vel por E':SSt\S monstrengos arquitetô.
nicos que aí pstão.

Pouquis.'d!TIas pessoaI'l apareciam
por aqnÍ e qna ndo 'j,sso aeol1teda, e:hün

, I lago reconhe'ric1os na
"
rúi=\ e mutivos

.
.

para apeljd.os.·
A citf�;ie .-,

,Itr'atkán1ll>hte' inexistia
paJl'a

.

o iesto do: BrasiL Para oS que
dela tomiav�Hn' co·n.hecimcnto era <ia

,

I ."
,

cidade que tem 'Jitna' Ponte que liga o
I '

nada ao coisa alguma".
mJM),

TELEFÔNICA"

i .

-

;:
' O f A 0, Fi rfnn'polls, sexta-feira, 29 de ntubro de 19 1. ,....... Ptlg. 1

'l Polícia Militar dá II il""o6j,.... ...: •••

. r

Um .

pouco de nostalgia 1:
dos 50 anos aindâ pode f'

/. ser encontrada embaix�,,� I
, , j

da figlleir�1 na Praça XV'

\
.

\

uns 5 ou 10 minutos de chamar é �ue
e·ia resolve atender, do que com 1). Rio

i'l'YOpriamcfife d'pito.

CAPILAR
\

O movimento nos Cnbelereiros
art.da incrível: só dá homem. Outro· (lia
uma amiga ficou chocadfis.�llma· com

um hando dêlés - de, ,pe·�·na..s: bem

õberta,S � com as vozes bem gr�sséls -

debaix'o do secador e com cabelos enro-
,

lados, Allás sonhe que o .T(llio, está fa-
zenclo lima saia' f'special para'. os ma
chões. Assim não haverá tanta' disputa
de grampos. shampoos, tinturas. (� ou

tras coisas mal'.! cqm as mulherE;s. o Que
por sinal já ,estão fír,apdo' preo
cupadas ...

CROSE
Será inau9urada, no. pr6xiri1o dia

3, a butique Chosf", rle Eliane Brand.
A butique está no edifjdo Jorge Daux

nonnaiment'ej sem maiorES

LIRA .�,

o Lira Tênis Clube· está dizendo
que a Sauna iá está em 'fas� de acaba
mento _e que II pjsd��' ristará �m fun-

,

doname.nfo ii pn1ir do 'dia 7, E mais,_
os exames mérUcos"H>éua - li ,frf\quên,cia i

plscma serão irÚdados' no' dia li!.1
novembro sob a :,c.héfia do Dr� 'Nor� i
Silveira de Souza!

· da

de

lon

A Sociedade Hannonia-Lyra' de
,

JoinviJle, realizará amanhã,. 2 partir das
8,�m da noite mais \lID conrêrto' da

,

Orqn2s1ra 8tn fôn:i, 'a dàquelà sodedade,
O concêrto sob a regência do maestro

IJudwig Seyer, cOIL'ltará de obras de

Mozart, Tellemann, Walla('e, Curtj's,
TVIo,ssorunga, Leocanvello - e Friede-'
mann..

PA,RA O FIM DE
SEMANA

Para o fim de semana use a ima-.
gh'lação., saía por aí. S� clã (a ima·

gina(:ão) lhe faltar, aí vai um roteiri�
., n:ho: 'c-ome�e fio l'rit'ão tom llm chope, ,.\

UIYI janta,r' ou
.

um lanche. Cn�tinue n�
iibar d'o Bom-Abrigo, que reabriu; si.ga

paf>a uma "das. üisquerias ,que prolifftràm. ' :i

fia eiuade e 'a,cabe- ii noite-, na Kappa,
I {

quP. éstá, sensacional com. muito sa.mba i'• gente legal; Também· nio cus,ta· nada í
d.a. r uma ,olhada .no. Som Nosso de Cada 'I

·

Dia, do Buteko, e ,nos clubes, q,�ê sem� 'I,pre h>-m .um ou oufr'o movim�nto.• O Do- 1,·

zê {ah, $8mpre- @ DOll-e} J).or tttf.mplo:
hüj& 'Mil � Noa�, dfifi Ca$6i� anHm�i
S�nnbatutjue

.

@' fi@ domi.i'ig@ Hora dOi

Mingau e- Sessão das Oito: .

BAIANADA·
Quem estava de regime" não re

sistiu; quem não estava se rmpapúçoll.
Onde? Na barraca da Bahia' . terrá de

. ,

gf>,ntp inteUgen,te e de jgnarias mil.' A
romida' ,baiana deu "shmv"· na Miru
Feira de Pl'atos Tipico�, arrecadando
Cr$ 25.000,00 na promoção filant1'6picà
de senhota.'l da sociedade. Se a Ba.hia
..

.

j {t é-a tida como a Boa Teria, agora
então é o próprio �den, feitO. ,de vata

pás, acarajés, cocada... ,. quindins e mu�

\QUE'cas. Saravá!

.ÚLTIMA

diploma a aspirantes
o Centro ele Instrução Policial Militar de Santa Catarina,

na Trindade, realizará hoje, às 8h45m., a solenidade de entre

ga rlf diplomas a J(í'novos Aspirantes R. Oficial.
A turma de Aspirantes que leva o nome rle "Feliciano

Nunes Pires", tem como Patrono o Governador Colombo Sal

les e Paraninfo o Coronel Fábio de MOLHa e Silva ;L{im, Co-

mandante Geral da Polícia Militar de 'Santa Catarina,
,

Da programação elaborada pela Polícia i\tlí litar consta

o seguinte: às Rhti5m., no Centro de Instrução Policial Mili-

tar �la Trindade, haverá uma recepção 'às autoridades; às 9
'

horas, início das solenidades, leitura do Boletim Especial, De

volução dos Espadins, Entrega das Espadas e Declaracão, se

gllinçlo-ôe Um coquetel. às 16 horas, Missa ejn Ação ele G�a�_.
ças e Benção das Espadas na Catedral Metropolitana, às 2�\
horas, Baile da Espada no Clube Doze de gôsto.

()::,'" novos Aspirantes a Oficial da Polícia Militar do Es
tado de Santa Catarina são os seguintes: Amautí ,Canlalício de

Oliveira, Antônio Cúrcio, Aristides Eneas Canela Trarriontin,
Ctlrhs Alberto SAntiago, Darci Fortes dos. Santos, Deneval

Eduvirges ela Silva, Djalrna Dirnas Nascimento, José Fran

cisco Hoepers, José Francisco Valver Ie, José Nilton Guima

rães, Lama José h8110ck, Nelson Gomes Rebelo, Osmar Alei
des Pereira, Roberto Rodrigues de Menezes, Valn�jr Lemos e

Zinaldo José Ghisi.

COlégiO ,Catarineüse
pross,egue Olimpiadas

As. Olimpíadas. Santo Inácio de Loyolaj do Colégio Ca

tar'Íne-ose, terão_ rossegllirúento hoje com novas competições
entre os estndfm1es do edncanc1ário.

.

A pt'ograiIiação é a seguinte: Curso Cier;lIífico - pela
manhã a'rIetísmo m:;tscillino e feminillo. À tateie, gincana com

obstáculoS; atletismo masculino e feminino. No período no-·

tumo clisp�11as fi nais ele "asqueteliol e fLlteboI cI� salão.
Curso Ginasial - terceiras e quarta sérj�.s _. pela ma

nhã, basque1ehol;' à tarde, atletismo e ciclismo_ As primeiras
e segundas series disputarão, pela

_
m:'lnhã, ílltebol de salão,

e ? tarde,: atletismo e' ciclismo.

Amanhã, o Curso Científico disputará, peh manhã, as

finais de fntebol 'ele campo, voleibol feminino e 'a ri'nal .

da
gincan'a ci11tmaJ. As terceiras e quartas séd,es estarão' com.
-pelilldo as. finais d.e futebol de salão e' a glI)c:=tna culturaL en- .

quanto' qu_e as primeiras e segi.i.Ilda's" f; lt�l�ol ·de salão e ginca-
na cúitural \1>, de ot3stácníns. '

., .
. _o

,

O� ASPIRANTRS

� I
I I

I
i
I

Irmão
·auride
.. .. ,

Irmao !

,:-..
•

\ •

Te·leftmar para o Rio, et'.M uma bCa . Estão fahlJldo e Com i'1sistência,
lela� rH"aticame·nte a liga,ção ',f�·ita e'm no nome de déterminadt> catannen$Íe
segundo.S. Apenas um d'ehllhe' 'leva-se - t'!� 'oeupa �Ito cargo ",; administr,,-
mais "empo' rlara se comunicar. com a ç'áo ,estadual para., uma das Óire�ri�;s

:
'tehl'fonista de Florianópolis {depois de do BRDE no Rio G.i'ana$ � Sul.

,'.

, , i

F.$iêi+ehf�����'�§-;;i§"'4'�*5�;·1H�...�...�ijjijJj1iJijQ�-�'i�'�d�'*'�ôb�e�+§'���4;f§?,§s..§!PiêAí���������'�":�'À�"�'rf
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Por motivos ainda não
. esclárecidós, mas que se

sl,lpõe dê ordem. familiar, o

indivíduo .João Batista Dio

mar desferiu diversos 'gol �

.

pes,
\

de f;lea contra o irmão
Hilário Diomar _ casado,'"

i

24 anos, corretor. Após
agredir o irmão, João Ba

tista investiu 'Gontra a

ounhada, . ameaçand.o�a de

morte.

A vítima foi socorrida

por populares e conduzida

por um· táxi ao· Hospital de
Caddade 'onde encontl'la-se

, ,

internada em observações.
O agressor, depoi� de

ameaçar a· 'esposa do irmão
evaditH.le para H Iocalida�
d.e de Colônia Sa.nta Tere�

sa, onde
-

possui ontros fa

miliarAs. A Delegacia de

Sf>gu:rança' Pessoal regisb
trou· a ocorrência e iniciou

diligência para prender. o
, agressor, .-

.

Orbram
tem nôvo
diretor

:1' .

o Sr. Nemezio Hensi as�

sumi.u a direção adminis

tvativa da OrhI'am, firm a

especializada em vjgilânc.ia
ban-cãria, limpeza e conser-'

vação, com matriz em Curi
tiba e filiais em Santa Ca�
tarina e Rio Grande do Su 1.
O novo diretor encontra

se em missão em FIoda nó�
.

polis, tendo si.do recebido

pelo Governador Colombo

Salles. Nesta 'capital, ('",ta-

.:rá mantendo contatos com

a assessoria e gerência da
filiàl local, acertando me

. didas administrativas, .. vi
sand6 a expansão da em

pr@s, n� Estad9.

.)
(I

I

-1'

, .

, ,

audação ao Comércio
I· <0)' s,

I, "

�� II·
\

...

Sob a baÍ1clefra do' verdadeiro rÚndicaÜsmo democrático, os Comerciários cata-
. , "

.

. ,

rin�m;Ag, corno de"hsto, Of'l 'dr. todo o pàís comemoram nesta data o dia que lhes' e
;/.,

_
� 1

� I.

,'.
,

•

. I.':
"

� �:
,.

\

'

� (.
'.

f ': I ••

consagrado.' ..

, J
'

rI.
II ••

I í ,"

,

'

� v"
'" �

''''', .

I

.',:.!
'1< i "".! \ '), ) 'r

'"

(POr, lSoC;O terrr a Ff>det:,a�ão (lo� F;lrtp:sp.gaq,oR·. tio Comércio do Estado ele Santa'
,i

._ " ...
" -

.' > j;: � ': ;' )<:' .
,': ,," ,:' ,

.

.

" I

,

Catarina .a �atis�,�ç.�o- de se '9j�jg,ir:�, tO:C'9�f �� 'f.d�'Ponei1tr:s da cntegorla nrofi;S<:jo��J\.
", '1

espalhados pelos ri'r';CÕ€S' de : nossa ,terraf pata "Ievar-Ihes a saudação mais fraterna
.... . _, "

'

t. -',:.>, . .', ';'
. ,.,.... ...... .'� 'I .' ,

,
. 'I·

"

fi calorosa -n�ste 'dia em q.i.H"; ,ú:tli&�' :PÕ�� ,11m �tO penHflli��ntd e pelos mesmos
i ";.

. .

�'. .
�/. .

�
_.' '....... r; \,'

'

•

_i' ,

',' 0', ti,. ,'(", '. r
,

de progresso para, a nORBa, 'Pátria ,

.

podern .0.<\ corrtercíúrios voltar o olhar
.

� J .

� :'
,...

.

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

.

, ,

) ,I '.
'

.

passado e .recolher a' certeza (fe' qU� j,arn,ai� �e�cl.�r.atam' 'o.s seus deveres para cofrita
":."

terra (Új(�' Ih".'; serviu fie berço�::é de amon ,e fideÚdàd� ao Brasil; para cujo. Ptogr�ss,o.

\ '

"
•
.' ",,' ,,' ,__,"

I
"

i' �
.

. �. 'I

e desenvolvimento têm cQntl'ih�lid(l �;(i)m respettávél parcela de esfôrço e dedieaçã��'�. '.' • "

-.1 '

> '.
. �

.1\ entidade -rnáxima estadual -dOR. empregados no
.

comércio. renova-lhes" ,a<:Jl�i��"l
, , . , .

. <��.1�,1
sua saudação e espera qun cada um representante da classe, nos Slndicatos ou ,f�'��;i' 1

"

.." .

,�', :

dêles saitJ'i{ compreender � granele ,m�mento qúe :V,ive a nO.ssa 'Pátr,ja, e lhe cons·;�i�,,:(
�

, ,
'.
.'

,
,- ;'�!/" 1 ,

bor ,isso), aR
-

.suas fôrças €' a múi' int.elig�nf'la, para 'que ela se tra:çtsfohne nqmJ.f..
1,

'

'�': ,

. -,

'

......

granclf' Nação.'
. )

>,.
, ,

, .'

Florianópolis, 30 de ou�ubro de .1971 ';

',' 't

A DtRETORiA
" ,

" ./

,�):.��-����.��.���������.���.. --�__ ��=z._�__ �_�_�,_�--�--��

I
, COUJunicaçãu .1

I O pt1Íprietário dei'11ulráceira �ollanica aos seus Ire· I
I gueses e amigos que anulOl a uoommação de seu eSlahe.! �

lecimenlo par. lL'l, MI)YEI� 'e áspera conlar com a su'ii' I,
/"

��efer�ncia. '

;, '" . ... '. o. 1101', 1: i"·' "' ,o 9roprietário. ,.,- __o

�ioi"'"' 1'_. "

,,�
• _4,",'

_ ._1...." "

. __ .. ", .. _. ...
._ __, .

biurITZ
� ':

,
.

,
�'. ,_" I

:',!
.

:'a'nas'.
.

. '

.�
.,

=
'

.

\.', ,.,

•• I .�. � ,"' ,�,.
" .... r

.

•

'I.

.'

..

\ "

j

Estamos .que é 'só :$orti�()s--ta,mbém
pudera.�cllnlprimos a p,romessa:' aos'

nossos deposit.antes. Entramos' em rítmo
de Brasil Grande.

I

,..1 ,

<

'\
,
\

"

\.
, . \.

É asshn que c,onlel11oram�s·))oSSO terceiro aniversário.,
São três anos de contíriuà atu{lçãO :00 n)etcado de ,Capitais etn Santa Catarina.

Crianlos um nôvo �istema de pou�,t'nç�, e _ tr�baJhatnQs numa c9nstante
.

para
difundir o sadio hábito de ,.pqupar peq�enas eco,nornias em benefiéio de

,unla coletividade, 'dà Qual voc:ê tam',bém p,artictpa.'. 'h '.

CADER,NETA' PE, POUPANÇA- DA, A,PESC,
Onde' s.eu:·�inheiro, cf.êsce, e apa,ec�� J

�\

'

..

i. ••

"°f. ,.'I. .. }
"
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DE 'PRIMAVERA,;NO HOEPCKE

.....�:
�

'VA UMA GARRÁ�if�Ri11�A':IN;�&:IRAMENTE m� GRAÇA

..

i'--�

•

,
,

"'I

o Pr'3i.1''' l� L _� 1i1) 1,014, .i ,iUm _nli

o gabarlto de mJir:::í:nição do CECOM"

Ti.JR. pCilla ii. �nrta;-l�7 na GiiElÔléi ,Gm�

'i"J� ·.�di41?i (l�i"?; � ru:t� l\í:'1�.h:.i �.n�-

Inerme, Ardpif"ljte P"i'i'" T�d�I. Rames
'(' Trnjano no

'

<'I"'-itm Ih í'fIfiHfli (,fiL,d�
nensc,. ,,'

.

In 10(,0, fi R,,�mtHg m emll1tí'if(m que

'já foram inid.lrtns o, li'ah:lilw� rle hsse,

parn 11 ('(ln�.ündo rln Maior ('(,ilh'., Til

i'ÍS"lico .Comerclnl dn Sul. do P!1í,�, 50

moderna.•':' lo i:i'l comHciHi, eomnorão o
, ,.

..
"

CE(�]"r.'('TR. fI,lrm rlt' 1 WJ apartarnen
tos, classe A, miit('�1 Invnoso cinema, sa-

j'I \',

I, ,

Ião, de Iesta e I:�('epçprs para 1.200 PC,I\�'
.. \ �.. ..

.

snns; garagem -pnra '120 autnmúvets; he-
'I -

f' '.. r ,

Jipôrto na. cobertura piscina; restanrun-
'it:' de. classe Internacional e' boíte ,

A inkbtin'i dr :I;�tflbe,I('('ime!llr;s ,Inst,

Daux ,�/.A: CQ�lfrrlíll ,sr ClJn�mlir no

,pdmfiro ProjNo t'(mll1�lal" 11i'I-eghill<J
, dêste, porte; já"r'in cOli�jm<·âtl no �1I' (]{J

I J��ís ,

\
' �

�
. "

'I

. A esrmtnra de cnm:;'cfli -armndo foi
. �.

" .

,P1"ojcJttda .' lCp:iH'!lJ'H'I'<t't�, neto ilustre

-tatarinl.'n,�c K1)genheil'O VENEV'ltRITO-
� DA C'UNHA, ',' "

,
'

:,'>

! I
'j
J

I '

, "Em,�Í'eerl(�imjmio de,' tal envcrn:iduJ'3

,
,dará 'a "Santa' ,Ca,tarina" ,g-'ralldús ,Ilossi.hi
lidades' tlir,ístic�s,: a, cltr,to ,J)ra�p,

,

' � C'ECOM�U,n, geIT�li'fhún(;"lltc',,�rain.
•

-

J' '.
. .' ',''', " -I '[ :"'" C� I

'nnensc" ,c IlOSSO', '" (
,

_. ,

�
I..

,
;. w ."

\
,

• •
'

,', E O iPRIMEJqO, ,.EMfRFifl:NDT.
",: ')\1,'ENtn:t l�,rrrriGRi\piO, I, A,�\\ ,,";....'�OJf<,.
,TÓ CArtARJNl�NSF 1>E ni�l�NVtjL.

,

"7.núvf,rrO""
'", "

;,
;�, "',

"

,./: ','. , "'�'�'�': ".�' -:,:>,e
,,' 'i f: i." "'_:','_'_ �.\77WM1f _* W %'MQ.. ,1

-+-'

A CAIXA '"ECONóMICA FEDERAL' �� 'Fili'nlf d� S�li,ta "Çatai'inb, t�;'rh'. p(tbl, :CO','
I

para conhecimento dos intéressadoJ,: que f:wá eml sua sede, ,à "pra'çà XV ué Novém�
b1'o 30. nesta' Capita1, licitaçãó, por Torpàda' de Preços, para, �on,strllç'ão', de' rçsbn.l-
1'ant(' e aticUtório, na cobertura do c,dWcio desta FiliaL

' , ',I"

No 'Sel'vi<:o de Mnteriéll ,e P�tf'im(mio fi Praçá XV de ,N�vem,bro" 30 - 50. 31'ldar.
Fc'rão prestados' os esclarec,jmel�to.s e fornecidos- os elemoilt03 necess'a:rj'6s � à' li�;bik
tr,('ão dos concorrcn'tcs, das 8,15' as h,ao � das 13"00 i'ls i'600 horas até o c1H'l' 12

•
•

-. " • '. �. • I·
�

•

_

ele novembro de 1Q71,
" .:

As' propostas' serão receb:icHís 'n()' d,ia' '17, do' novembro 'de 19.71.,' às 16,00 hor:;R,
�o Departanlento' dê, Adri1inisü'açàQ, à. Praça XV de Novembro, -:lO· _:_, a') 'tlnd:lt',

'

,

Cn ixa 'EconômIca Federal. -- FiÚtrl. de Sarita Catarina, (;'01 I�"']orian'(m')lis' "26 de'
,

.J. !, �

outul?1'O ele 1971. ,.,.�:,. ",,,
,

,'" ,\',

João GBsparino da SiJva _ Ger'ente-G'erql. .'

,
'

7

•

"':I
J

• ,I '0
1

�

"
•

I I

11 •

Ia.re
--

T

.
,.

,

Fábrica df esq'u9dtiçj(e 'Mod,eiros ,'e� g'ero.1
_. .

. �Ao!ri% :,.-� ,São,:�edr?, de ,Â,kôll:!.àr�', ,

\' i
Filiai: R� Max Sçhromm, 976 _' Estreito, . -_ Fpo!ls. __._ se, -' fone 6583.

,

'-" \-Modeiramento de pil:1hb, 'e' :I�i)' portos trob'o.l�o,.dos, 'colo;niai,> e

comllns: JonC!os venezio:nCls. Ti,pef. Vidro t/ á'caba��ntós, de 'mode,iras
em "9rftról.' So'o,ihos� 'tpcos é ipOfqllét", Krem'er possui. móqujh'as· e,specio ...

'

l.ix,odos para ,,,fiar Serra's, CirclJlo.res (.om ,de�,tes de ViOlAS. A único
na Praça. Kremer.& Cio. Ltda.,:,:ogora' réve'ndendo os famosos pr�duto's'

I o�anhosl telhosj telh"c� e- ,rnonilh(jS' de quoJq�let bit()��.
t .... , _�__ . _

"

,,;'

.. ,

1<

",
..

"

1'1
'

F'

CI1(.L1Dl/i ��G; é�M. E I�D.
":'" . � ,.'/:, ".:.'

'

:'
" :'� .' '"

",

PEDIA�):-BRITADA "', ,.:
I

'

,

• '

1
j'

,

, ,

BRANDÃO :&

;,

,

.

Tf'H\01i para prontn f'ntrega' 11[1 pfldÍ<elra nu Di:' local, dR ohrR,' pf:1Q menor preço
...

'"
"

!

,Telefone 38�'}5.
, "

, ""

,\:

F1f1ri'aúripnl is
,

e, Iii
I i
,

,-I. ••
"

.. )"

,
'

"

'

.' ,,'"

"

,

, ,

,

,-

GRANDES VENDAS
\ '

R novação de estoque no
agazine HOEPCKE

, "

:',',ro - domé8ticos,,� utilidades' para o' lar" brinquedos e'; toda' úma ",

,;dade de artigOs. 'agora absolUUtID,ente ao alcance de todos.,

MAGAZINE Rua

,I ..

'
I

Flfipe, SchmlcH.
"

,

'/
,

,I ,

,I Dila PU( e proibir
mão, de obra brasileira

'1'•

'A A:l'f'm,mh::i l'ro'ihüá "o 'r8':T:;ijqm�nlf)' d e '(Tah::;ihn<\o-
� , .

.

fPS brasileirns SP ,:,0 Go\:êrn.o :1Q í;:T:Mdl' nno estiver rte

'a.cônlo €':m cxoortar 81Ft' mão cL:-.ot){'rt: A inf'ormscno oi
,

' '.
�.

prA::;tf)fla pelo nrcsidentr da (',nmis,sfíQ [nt- rrn ini-te '31

,:11pmã que ,c;nrPl\'vt�'lnn4' o 'ernprêgo 'de rnâo-rte-onra no

pnís ,Sr, H81'nH�;1 Ft:,tl ...;t,
..

I ,-

D�sflf" 1063 grunos
'

dr, o!)erÁFi0l' cln Santa Catar-na

Mm vindo lrshalhar na Al'Pmanhri ._- disse () Sr -Ó,Herman
. Ern.sJ' - llrrf'Sf'f'n1flnclo, qtl8 f-st'm'fi �'iHiB['eii() "com a me-

"
'

,

cli'eb 'tCtmarln r,plo �(1\'f'rí1n f:riIRildT'q, inh',r lh:l11í.Ín r;." ,a',1-
. ,r

"

virinrles \�i:I, Tl1ri;:;mo tlo,llmann",. que frerll'tnva, o�: tI';,h�-

flr[1):':1 1':"
I r _-:

, ,,
"

, ,,_.; Não
.

é a o:pr,iméjrrr \181,' ".aflrm0l1 :,-- que 1c'rrl:�.s
'.,proh1'rm:1i:; com nmrl{'('t-iú,C;',' k\ "'1t:j-;'i:"rnn '1'1 p1jsrs dr .uura-
mar 'tlúP realizam níerrarlú .negrn ,.com rnãn-de-ohra. :�G

: <;D'."iO', 'dfs<::l' em fll �'ii:1,' .l'e�l.iil d�,� t..; "'fu�.; (f o';' ,hn,: I 'I'i'
'

fi h lIZW' '�r3

"pr01!lf's.o;n ,aô.s .tr,R,t,::Ú Í'lRd,' reM", de' :(: \.jÚJ ÍI.. Õ8.S ,infixi'i (',Pl1t:f:S ria
� A l,f> ih ry fJ h:��, ",' : ""

"

" :�,;:. ,

'

,)

" ;' I
� ,":-

.. t, ...

.' 1.",'
)I.

tI I, , ,
"

"r
:..
�,

'

•
•

•

'

•

�

.':
I

,
•

• ;o'
• > .1....

�

,
. . ," ',' ..

'�, ':',Por' outro- 1,:)(1'0, '/h"so ',3,1l1c1n" 'flU' nos P::l1S(,,', (,liI·t)lW�,lq

,;ci1te,',To'rrirc'cm �l�o-\l\:'�,OI)T[\:':':y' lÓ(�il1[ll:h�, " i�IS1A.' .D,r\ot�l�rna IIII
• �,�3'o 'e.'f!Bl:,e, �'A �i ,-� �:') � lnT(,�? �1 7':,�i,:a,nü,'rn os� :,c�i:lti�:�ri:s, en ..

.' (alT(',qad�1 ..; de, '$el:e('!on:1.l' os.. ral�cllclal bs ,([1].Ç' .c'(l1{'!E'm' .tra-
; h�:lllt1,r"�' é n;l '11QSSO" pci f�" r:n��s' ndi., P::l íSf'.S fOj'3,> dR EÜ1:inna,
'�,[1 r�,,; �:I1�'i.s-, t0'rPliemo� 'flOl1.�nS cn�tlrige'ntes; hã o s� --j lisl Í-
;. :lo

•

� .. p'
...,.

' , ,
.

I
__ �.

.
.

"'{�(,,�;.C\-f';,::�t::�,J1r�,:� ',�le}�,�-r1R :r'?ml<;"�:Ho:. ,: ,', \ ;'"
,':

} '.
"

eilij1�t:á' t.ÔmjtiD1e'lIi�. :
.' sucesso' da: miRi�feira:

o 'Lef:islnt_ivo Mllllici,nal' ide FloFi::II)Ór,()li�" aprovou por

ll;'w',imid�cle prop,:,siçi'io ele �l'lItoria (]r)' Ve'j'ça'dol' \VJlden1.:lr
, , ,

Fil�c) e subscrita 'pelos Vel'eilc!ores �lélio Hoechl e .l ('!cio

Freitas cl:l Silv�1.. na qW1'1 ,solicita .;:1 expeelição ele tele�:,?m'l �IS

Sra{ D�lyse Werile'r Salles-'�' LlIcipcla' Maria AraCljo
�

Olivein
,

.' C
t

fleltt 111'omnçãó da mini 'f.@ir'fl, c!'e p-l'atr's típicos cui0 rene!' re ..

ver"ei'á em favor da Socied�lde Pí:onioéional do Menor
\

T:'a.
balhác1Ç1r entid�d'e civi'l que.;. v'isn condu"ór o mel,tor a um:l ;dj-
�" ,

.

vld:,de-, ('onéliQn:) no seio' da comun(cI[lc1�,"
..... � �'
",

, ,

Caminha �m N.lorqué.
participa "d:e cerl1ame

'

,,'

", "Co'm o 'ohjeti"o de p;lrt'kip�r ':cll') S'eJ'nin:i;'io' de ,Planeja-
ménto "Edllcflcionn1. prp1!t(1vid(;' ai nl���s' ele convênio em re- ':'0
MinjE;fé,rio ela EcluCRÇflo t C'ullllrn e ii \)s[lid, érnharcam cf ,

mingO> ·pal.a a Gwúl[l'hara ,>(l 'Se,�f'ê"t{1H0 Clr I '='s A:H�Il:;;tO Lr'r;'i
'llh�' e 'o pr,�fesso';:'Nê'reu do Vale Pe�eibl Presi(le�te elo 'Cou-
,

.

.' .
.� ",

'

"r1ho, P"tarhlal de hdm'aC'ão, Os ,r'eplieseflta,f:lIeS
'

c(ttnrinf,nSrS
no ce-j·Hmle, ,integn1m á comilí'vR hra"ileif'il CjIH", côn1.ará

'

r-,Jn

lI' Se,ç:l'eürios de 'E Incac:ão,. cuja ,partida j1;H8. a 'secte cto �.n
rqIl�ir:q ,�' 'No\'El- 'Iorgli;,.'-'',,'es.tá' marçada para ª,S '23 hí:lras de

"
'

� .
...

,(
,

' ..

f.e-:j1H'lrta-feí ra', .'
'

',�O� . profe'''sor�,> CRr'IO�: Caminha e Nêreil elo Vale P�:?:i-
, ..'

\,

'fa. j1éTf(la ',é'ceráo clllT'Htite .vinte' df3'. noo;; E''llad()�. Unid;)s \;.j ..

,sTi�rdQ airda �R 'Clchde, 'd� SÀrnl,�'cnto e San niê[,�O ... QDde r,:e

avisrurfio Ccní1 :0' prnÚssQ[ catari'nellse Simno 'Hess,. '

,� �

--

"

b\l'�ante" fI amênrj a do
\
t itu r�r da Edllcaç.,ão, 'a<;Rl;mirá Çl

.cargo, fnterj)l3menlt' () Sr,. Coronel' 1\1 rcelo B"aTideí [a Nhia,
Seçfl�t�rif) dos Serv'iços S(Y'iai�,

,
'

"

, .

., ,I 't"
. \_ .

�":I- •• '
'

, I
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Em 'relatório enviado ao Minist-ério

'I'ransportes, ,o Departamento Nacio

'1llaL de Estradas de 'Rodagem informa que

I ,itlgumas das' 11 grandes transversais que
I

compõem 'o sistema' 'rodoviário br:a�hJeiro

fj� est�o conclirídas
'

e que outras serão

parcíalmente 'inauguradas até o final de

111.973, incluindo entre estas últimas a gTan-'

�le' transversal c�tarinense que é a BR·28Z
,

I Novas- esperanças: se' abrem para os

catarínenses com as providências que vêm

:.-;cndo tomadas pelo Departamento ·Nado·
nal 'de Estradas de Rodagem com 'vistas ao

aceléramento das obras de implantação e

pavimentàção da: BR-282. Rodovia que
I vinha sendo construída pelo Batalhão Ro-

dôviário deslocado de Lages para a- cidade

de Santarém, no Pará,' a BR-282, passou a

téí- .súa construção sob a, responsabilidade
do DN�-:n', permanecendo algum tempo com

os sérviçós pràticamcnte paralizados ten

do cm. 'vista as necessárias providências
que deveriam ser tomadas com a transre
renda dos encargos.

Hoje o Departamento ;já está com' vá

')-ias medidas tornadas para executar essa,

importante estrada em Santa Catarina,' .já
tendo anunciado o emprêgo de mais ,de

I"Yinte empresas para a sua construção;
. bem como o aumento em quatro vêzes do

• ''I,;' �( , .)1

.número de viaturas e equipamentos, o que:

possibílltaná urna conservaçãor (p·erfeHa e

constante 110S trechos já implantados e

'por certo tuna maior rapidez nos serviços.
A BR-282 é sem dúvidas uma das maio

res e 'mais justas reivindicações do povo

catarinense, pois, ao fazer a ligação do

distante Oeste com o litoral, tomar-se-á

no mais vigoroso fator de integração do
.

terrltórío e do povo de Santa Catarina,
tendo a, virtude de aproximar das' demais
uma, importante região elo Estado, cujas
potencíalídades econômicas constituem

uma das 'grandes esperanças para. () futuro

desta terra.

Tendo em vista a situação de estabüi

rlade econômica atravessada atualmente pe

lo País, graças aos esforços dispedidus
pelo Govêrno Federal, não temos dúvidas

de que os recursos necessários à execu

ção dessa, importante rodovia estarão dis

noníveís tão logo o Ministério dos Trans

portes mantenha os entendimentos neces

sarros com os organismos internacionais'
de financiamento. O empenho do Minis-

,iro Mário Andreazza em dar integral cum

primento nos planos traçados para o seu

WHnistélio nos leva a certeza de que a

BR-282 dentro em breve se tornará na

grande realidade há muito sonhada' pela
gente catarínense .

Colocada entre as obras pdoritál'ias,

do Govêrno, essa rodovia é hoje o reposí-
tório de imensas esperanças da gente ca

tãI'Ínense para que se torne real e perfeita
a

.

integração do Estado.
-.

Areas econômi-
(

eamente importantes .ao desenvolvimento
estadual serão atravessadas pela BIu,82 9.lJe
num' f'utro próximo, haverá de ser a per
feita via, pela," qual circularão considerá

veis riquezas produzidas! emr Santa Ca

tarina.

Oportunamente o' Ministro dos Trans

portes fará nova visita ao Estado, quando
deverá ananciar oficialmente o ritmo que

pretende dar aos trabalhos de construção
da BR·�!82. ,'Êsse ritmo pOr certo obede-

cerá aos
_ cronogramas estabelecidas nos

planos do Govêrno, d.e modo que a ro�lo
via seja totalmente implantada e pavimen
tada no menor espaço

-

de tempo possível,
Sabe o Ministro Mário Andrea;zza que o

,

arlmirável exemplo que Santa Catarina tem

dado ao País, aliado à devoção do seu po

vo ao trabalho e à _ edificação de um Esta

do cada vez mais
'

próspero, são creden-

ciais surtcíentes paI'a que suas reivindí- .

caçôes sejam atendidas. E p,or ,ter cons

ciência disso' haverá de fazer com que essa
. " '

..

esperada estrada seja construída rápida-
mente, á fim de que acelere o, desenvolví- i,

mento do nosso Estado.

- ---------------

I
,

Gambá não era propriamente mal-cheiroso:

apêl1r:s. que seu, rosto encovado, seu queixo de'i

,q:lcdiLio. seu p�ito-de-pombo, sua corcunda, sua

nla}rC!a, clavam urna impr�ssúo geral de pénúria
lL: qual, resultou seu apelido.

Cambá o ga[lholl no segutiClo ano primário
cc 0 ('on:)�rvou. incól1lme, até O instante em qut,
a instàncúls de seu padrinho. teve colocaçf'w na

banca ,ele bicho do vereador João Isauro. A

jJa.r1.i,r claí. sóm�lité: atJ�nelia ,por "seu Waldir".
... I. ' ).., ! ,.' I �.

t "iII -; _.>j.", � •• r

.

"Seu W,dJir" (�onhecell clias de. glória .. ant6s

([:)S vncas lll:tgr;1s que p:1ssaram a vLgorar de

pois quê um coronel do e\.ercito, metido a l�Llro,
paSS011 a I'ep 1'11111 r o conhecido esporte.

I ••

, . ,"Seu Waldir" desapertou para' a 'ésqucrda: '

Seu l1ê.gúcio era jôgo ';lcsrnü, nào fazia a m�nOT
�

-

," ',"
\

. \ . .

di:ercnça mudar d(;s biche s para <lS cartas. As-

sim. ab'ri'u Úll1 sal-ão ele, pif-paf.
Ouvira' falar, .maravilhas do nôvo ramo: o

barato era um "bar�lto.". embora caro. Gambá
, .'

,t,"nl'iqueccll alglll11aS vêzes. teve .1ma�ntes épisó
dii.:;'s. 'c,casil)náis e llJante:'das. curtiLI duas ou

I ré� canas - acabou 'cashndo.
CaslFdo' jlO duro. 'de papel passad'0 e tudo.,

. Re",�l\leu d.3r .[lm ,giro de 180 ,graus: cem <JS

amiz;'ld\:,� (Iue ti; h<1 na polícia, arraújou Uma co

lm:�l(;ào d�· iovesligac(ir. Talento mUltifac6l,tJLl,
revelou-se' ':Irii bom ilivestigador; dúlí a: comi:.;sá
rio' foi"(lm ·pulo.' Ci'óco 'aHos de,pois, Úa de1ega,
dI) i o iil1el:ior,

Suas economias permitiam que levasse um
"

b m padrão. Principalmente, permitiam que não

se deixasse envolver por qualquer subôrno. A

partii' disso, adquiriu justa fama de honesto e

l1JcoiTuptíve1.
COiD a mlldanç.a cio govêrno, (f,;Jl1lbá recc

bbJ um prêmio: Deleg8do de Costumes na Cl

p!laJ. Os ex-colegas tresmalharam-se: se, Gmnbá
'rtsuJ"esse dar duro :_ ele, que, conhecía o me

lier - tÚiam que fechar o negócio,
,

'Gambi no elltanto., foi 'magnânimo: 'ela-
I ',1 . _. ct' r. 01; ,. �l" "- -! • .•

. "� ;1. ,

borO�l ,l'lX! pl,lIiQ g!�adll�d. de -leg,lllZéiçao dy, a:I-,
vidades". Os· bicheiros passarian1 a vender Lo-

�.� :

,
,

'

teria, dentr,o de um certo mecanismo que lhes

cOI;cedia excjusividade. Outro::; colegas ganl1arani.
p'ontos de estacionamen1o, onde explorav<lm a

"�II,\rda" dos veículos. e foram estimulados a se

d�dicarem ao r;11!10 de comestíveis:' amendoim

japonês, pipocas, cachorro-quente, etc.
�

Somente uma ,COIsa G,lmbá não tJ)lerava: ()

,jôgo carteado, Nos seus dias de plantão, já se

sabia -- batida nas rodas de pi!'c. A parceiracla
i;l em caca e. uma veL atrás das grades, ia co

mentando:

Parada de azar, aquela: saí por um seIs

brar;co, c(uram os quatro prêtos e eu, nada!

E naquela mesa redobrada? Pifei na se

guuda v(,[ta, four no par; acabou batendo o La

lào .. no meio te!
.

' Gi!mbá se enchia de cócegas - numa noite

f,oi alé as' ceJas e ficou c(lvuqueanclo até al1),\

;nlJécel. No plantão seguinte, um dos encarcera-

" '

d..;s levantou l'lm dúvida técnica: se o seu pife
era maior do que o do adversário.' Gambá amol
gOLl o queixo, ,. pensou e respondeu:

-- Sem dúvida que é maior: 18 cartas COll

t.ra i 6!

Acabou pegando o baralho que alguém Jh6
es(elldeu para fazer a dtmonstração prática. Ate

formasse,m uma roda. meia hora' n.ão sé e'ti_
passado.
-, Mas só se fôr a leite de pato ,- afinal,

:�ôti o' ,Delegaclo, não fica bem... ,�"'I' ,�'({,; t,
'(Jm ,dos encanados repéJi.u o seu const�'angi

mento:

Estainos mesmo em cana, qual .é ii di-
fe rença?
Naquela noite, Gambá faturou grande.
No pUrntão seguinte, Gambá mÇludou- q"ue" a

ronda fôsse aos. locai," conhecidos. Quando á

parceirada chegou, Gambá já tinh,,{ a mesa 6 os

baralhes preparados. Por Lima dessas coincidên
cios incríveis, ganhou de novo.

AtualmelÍte., não. passa quarta-f�ira '.

sem

que Gambá p,Jenda' 'seis: ou sete parceiros ..
, 'Uma.

d�IS celas da esp��ialjzada :(ransformou-�i'· em

sala de jogos. A ronda sa.it :da Delegacia t� pelas
onze e retoma às duas. Começa, então, .0 pife:

Gambá sempre joga 60m sorte. LtmbJ.·�indo
os seus ve'lbos tempos, G<I,mbá assinala, COril' fal�
sa slIl:pr-êsa: "

-.,:

- Gozado.: quandQ eu .tstava no' rim,.) .. <era
( .

.

,.; \.' ""

Ulll perdedor. Agol;a' que estou do outtp :t8.dp,
ai nda não cOl1seguí perder. Ê interessante'.' .. "

Paulo da Cosia Ramos'

desenvolvi-
"

A hom8n?gem prestada ,:pelo Govêrno

do Estado aos 'ser'vidores públicos é, sem

ci.uviüa, uma flagl'arlte manifesta.ção do. a,.
prer:)o qu�' o. funeionalísr110, esta,dual des-'

,
'

frut?l na administração dos .negócios do
, r

Estado. A nota expedida pela Coo rdena-

ção, Estadua.l de Helações Publicas ,e on-
,

'

tem divulgada pelos jo.rnais, sob a origi-
nuIídade duma ü,nagem que retrata com'

muHa g�aça a eficiência da classe na pro

pulsão dos. serviços pú,blicos, acentua o

papel essencial que' os servidores da ad�
.

)
, ." .

.ll"inlstraç'ão cJ� cial. di :sempenbam na' vi.,!
,

ela do Estado. "Discretos motores", mo-

. vimentam' os cliteJ'éntes setores da grande
müquina admin.iEitrativa, de cuja funda-

mcntCil' presença cOrno, fôrca de propulsão,
, a g,�:me mal se lembra", à semelhança �\O
que, acqntecQ "quando se olha um transa

tlúntico singrando seguro, possante e co-
,

.

medido, águas afora,", enquanto abaixo do

ni'JeJ do mar funcionam energia .de incal-
I \ " •

culável
,
potência.

o Ílmdionalismo público de 'Santa

Catarina é, como :o:;e sabe, composto de pes

�()8 s bem advertidas de suas responsabili
dndes e que. preci.s8,mente, participam das

atividades administrativas 'que impulsio-

nam o Estado ao desejado
menta, Na realidade, é uma. classe mo

destamente integrada na comunlclRc1e . e

qüe, n�LO pretende mais do que aplicar in·'

teligência e esfoços pelo processo de sua·

terra e ,de sua gente.
Por tradição cs servidores do Estado

-se meniveram sempre os mesmos "discre

tos motores" aos quais, periodicamente, se
.

'concedem vistorias atentas às 'condições
em que Ç>pera.m. Socialmente, os funcioná

rios públicos se' comprazem na dignidade
duma convivência que não lhes atraiçoa

,

� ,

em sociedade, a boa formação moral pelo
menos a cultura media exigida pelo meio.

ProfÍf:sionalmente, há er;l' cada um dêsses

empregados do Estado .
uma consci�ncia

muito esclareçida acêrca dós deveres que

se lhes atribuem, na partilha ('Ü1S respon

sabilidacles J cornU.ns ao cidadão.

Quanto à consciência de seu valor, vern

de pronunciamentos e gestos como êsse do

Govêrno do Estado, na mensagem da Coor

denadoria Estadual das Relações públi·

cas, e que lhes fazem justiça, exaltando-lhe
. a. função na máquina propulsora dos inte

rêsses estaduai,s.

Vale, portanto, apreciar, por êsse

prisrria, 0 sent.ido das expressões honrosas

que :f'oram publicadas a propósito<, do Dia
do FuncionáÚo Público, em nome do Go

vêrno de Santa Catarina. Goncomitante

'mente, a visita que o Governador Colom'
bo Salles fêz, ontem, à sede da. Associação
dos Servidores Públicos, reforça a inten

ção da homenagem,. que� detenl1Íl1Qu a

fidalga presença do Chefe do Executivo

numa reunião da Classe para as congra

tulações pelo transcurso da data .

"Motores do Govêl'no" -:- no t.exto da.

mensagem - "discretos; anônimos e efi

cientes", os funcionários catarinenses po

dem assim estar certos de que não passam,

todavia, despercebidos :daqueles que lhe

,conJiam tarefas essencia,is na opra qUê
está sendo 'constniida para a futura e maior

prosperidade da terra e do povo barriga
verde.

E oxalá não se desfaça na indiferença
"

ambiente e cotidiana, a sugestão cordial
lançada em favor. do funcionário que a�
corre. solícito, a ouvir' e servir a quem

exige os seus préstimos: -Quando você

precisar dos serviços de um �uncionário.'
,

público, dê-lhe um sorriso e lhe' agradeça".
Será um ato de compreensão e cor·

dialida.de.

\

.

\

A II

eu a ,economlca
RECEITA SIMPLIFICA A

OBTENÇAO DO cic

As pessoas físicas que, embora não se

jam - pelo seu nível de renda - obriga
(jus à declaração, mas que necessitam de ins

crição no Cadastro de Pessoas Físicas para
I •

obter o Cartao de Identiricaçào do Contri-

buinre, terão, 'a partir do próximo ano, que

preencher apenas um formulário simples, sem

especificar seus rendimentos ..

Instrução Normativa neste sentido foi

baixada pela Secretaria da Receita Federal.
O .Ceutro de, Informações Econômico-Fiscais

daquele órgão informou que dos 8 milhões

de declarações recebidas este ano, 2 milhões

o foram por pessoas que apenas precisavam
do CtC. O nôvo formulário tem apenas uma

face, com dados como nome completo, ende

réço, data do nascimento, dependentes e bens

possuídos.

SISTEMA MONETÁRIO

O Congresso Nacional CJ.pl'OVOU projeto
de lei complementar do Governo delegando
podêres <lo Executivo para legislar sôbre o

sistema monetário nacional -,- o que' 6 ve-.

dado pela Constituição.
A afir.nação é do Senador 1 arso Dutra

(Arena-Rê), relator da comissão ' mista do

Congresso que examinou o projeto e autor

de emendas' suprimindo os dispositivos con

'liderados inconstitucionais, As emendas do

I
relator foram rejeitadas pelas lideranças da

, Arena e do MDB, que aprovaram o projeto
do Govêrno sem nenhuma modificação -,

I

BANCO ·JAI'ONES NO. BRASIL

o Banco Fuji, principal instituição ban
cária metropolitana do Japão, inaugurará
um banco de investimentos juntamente com

instituições brasileiras, em São Paulo, segun
do anunciou, ontem, a agência de notícias

Kyodo.
, A. agência informou que o Banco Fuji

chegou a um acôrdo' com, o Banco da Amé
rica do Sul e seus associados, esclarecendo
que as duas part�s esperam iniciar suas . ati
vidades antes· do fim do' ano ou nos póméiros
mêses cl� 1972.

O novo banc() absorvera investimentos ini
cíais de US$ 4 630 mil (Cr$ 25 488 mil), com

Banco· Fuji entraildo com 40% e as institui-
I

'

ções ,bi'asi I,eiras com _o restante.
'

Ainda segundo a Kyodo, o nôvo banco
fo�,. criado para caúalizar 'i•• os in vestimentos
ja�;b��ses no BI�jsi'l, que se "�estinen; '''a proje
tos inclustriais patrocinados pelo Japão. ou

< previstos para lançamento no Brasil e em

olltros' país�s sul-americanos.

VISITA AO LJONS

Ao participar como convidado de honra
de uma assçmb1éiá-almôço no' Lions Clube,

. ontem; o présidente da Associação Comercial
do Rio dê Ja�Jeiro, Sr. Ran� de Góis, disse,

.que
<'

o empresariado nacional ni:L:J ignora "o
muito que tem feito o leop.ismo. a serviço da
humanidade" "

O
i Sr. Raul de Góis ressaltou alguns dos

empreelldiri1en�os dà oi"ganizaç,ão internacio-'
• na] Lions, tais, ;conio. as coritribúições em ali
mentos' e medicamentos prestadas às vítiméls
do, ten:emoto no Peru e do maremoto que
atingiu o !Paquistão. ,O p«�sidente "da Associa-

.

,çãó 'Comercial do Rio de Janeiro afitt"Í1Óll,
ainda, estar perfhtam�nte identificado Com as·

normas éticas e. a filàs'ofiü' do programa de

ação mundiál do L!cms.

O Presidente Médici assinou. decreto q�e
autorí la Q Ministro da Fazenda a negociar e

contratar com o fundo de Diversificação da

Organização internacional do Café emprésti-
,

mo até US$ 55 milhões (Cr$ 302' milhões)
para financiar programas ou projetos especí
ficos que contribuam de forma. eficaz para

ajustar a produção do café.'
,

Como agente' da União Federal, o, Ban
co Central fica autorizado a representá-Ia em

IOdes os atas relacionados com' a execução
do contrato, cabendo-lhe receber os recursos

provenientes da mencionada operação de cré
dito e 'encarregar-se dos serviços da corres

pondente dívida.

,EXPORTAçõES DE CARNES

Importadores da África do Sul, Oriente
Médio e Europa estão interessados em com

prar carne ovina e charque do Rio Grande
do Sul, segundo informou ontem o presidente
da Federação das. Cooperativas de Carne do

Estado (Fecocarne), Sr. Tertuliano Boffil,
Acrescentou que no próximo dia cinco

as cooperativas estarão reunidas na cidade de
Jaguarão, com a finalidade de, realizar um

levantamento' sôbre a disponibilidade existen
te para exportação, calculando-se que o ex

cedente de carne bovina nas cooperativas se

ja Je 15 mil toneladas, o que poderia render
de US$ lü' a 12 'mill1ões (Cr$ 55 a 66 nu

lhões) se forem efetivados os negócios.

Para o Sr, Tertuliano Boffil, "esta é

I
, I
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"sses iscre OS_· mo ores" •••

uma boa oportunidade para a conquista de
novos mercados no exterior, porque o Rio
Grande do Sul exporta apenas cêrca de 500
toneladas de carne . ovina por ano".

Disse, também, que a procura que ago

ra, se verifica deve-se principalmente � es

cassez 'de carne bovina, especialmente na

Europa, e ao período-de entre-safra da Nova

Zelandia,' tradicional exportador, mas que
agora está sem condições de atender seus

compradores habi�uais.

REUNIÃO DO CMN

o Conselho Monetário Nacional (CMN),
sé reúne na próxÍlila semana em Brasília, sob
a presidencia' do Min.istro Delfim Neto, de�
vendo aprovar o regulamento da lei que auto

Fizou ,às lnstituições, Finam;e'iras emitir ações
:: ao portador, �sern' d.iie'Ító' �'a�t voto.

I. ��;-
<I', ��'rl)1

o Conselho devú{t·:apl·ovar, também, .os -

novos preços mínimos dos produto� agrícolas
da . Região Norte/N ordeste para a safra
1971/72. Serão amparados o arroz, algodão,
feijão, milho, farinha d'e mandioca, sorgo e

,amendoim,
'.

EXI�RESSAS

Os Secret.<Írios-Geràís do Ministério d,a
Indústria e do Comércio, Se Luís de Maga-

'

lhães Botelbo,· e, do Ministério do Interior,.
Sr. Henrique Brandão Cavalcanti, visitaram

çmtem a ASA - A umínio S.A., em Recife,
verificando o início da' fabricação de lami
pados. OficialmeIfte, a fábjica será hoje inau
gurada pelo Governador pernampücano, Sr.
Fraldo Gueiros. O guaraná.Trop marca de

'e\PQt"tação da Companhia Alterosa de Cer
vejas, em fase de ,lançamento nos, .Estados
U,nidos' e Méxi�o,' st;rá exposto, na F'eira 1n

tl;'InçlcioD.ai de Conserva e Alimentaç�o de
Murcia, na Espanha.,

esca a rasa. acôr o
,

o ea e
A Call1al'él' dos Repre�entantes aguarda

rii' o resultauo das conversações coni. o Bra
sil sóbre o problema da pesca para votar a

legislação' sôbre a permanencia < dos Estados,
Unidos no, Acôrdo Internacional do Café,
segundo revelaram terça-feira fontes do Con
gressú .

Um assessor do representante republica
no Thonlas Pellu afirmou que "apesar dos'
úesmentidos oficiais existe, realmente, Uma,

" rela<;ão eútre as conversações de Brasília e

o aLiiamento do úebate no plenário".

CONVERSAÇÕES

As' conversações de Brasília entre re-

presentalltes do Brasil e dos Estados Unidos
,

,

iniciadas segunda-feira, estão destinadas a

elabo.rar um acôrdo sôbre operação de baT-
, r

cos pesqueiros ·nolte-amerioanos em cosUI.S
b r:asileiras.

Segundo a versão oficial, os ·debates.· e

votação da ,aiJtorização, .: legislativa' têm-se
atrasado devido à apresentação de "matérias
de m�ior urgência" po plenário.

Há dU.élli semanas, a legisla�:ão cafeeira
foi incluída no temál;lo, esperando-se que

e o
fôsse votada até o dia 14 passado.

.

I Estranhamente, o Comitê de Meio�( e

Arbítrios da Camara adiou a votação, ale

gando ,que se u presid.ente, o repre�entante
demoCrata Wílbuf Millis, não' poderia com

parecer ao plenáJ1o, e sua presença era ne

cessária para a obtenção de maior apoio à
legislação.

O substituto de MilIs no Comitê que
controla fl apresentação. de projelos ao pIe
úário e o democrata All lJ lman, <conhecido
por sua posiçUo favorável à adoçüo de re�pre
sálias contra. os países que expropriem bens
de cidadãos norte-a:in,e[ic\il1oS e que interfi
ram nas operações de pe.squeiros dos Estados

..� �t

Unidos,.. ,

,

,. {,'\"
Apesar de �ÜUs 'haver' participado de tô�

, ,� ,

das as; demais sessões do pl�nário, a legisla-
ção sôbre o café' continua s�rido adiada.
Nas úÚ'imas ,ouàs s�Ill�U1as Ó assunto voltou

ao tem,irio, mas as sessõ�s ',sfLo suspensas sem�

p're que se iniciam os debátds.
I

\ �'O Congresso deveria ter aprovado a Jegis
, lação antes de 30 de junho, quando expirou

, o 'prazo de adesão definitiva dos Estados
Unidos ao convênio que regula os preços do
mercado do café.
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RESENHA DE JULGAMENTOS
A Câmara 'Criminal do Tribunal 'de Justiça do 1Estado

de Santa Catarina, em sessão ordinária de terça-feira, dia
26 de outubro, julgou os seguintes processos:

1) Apelação Criminal n, 11.511 de Anita Garibaldi,
Ellpte,. o dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdo, Luiz

Rodrigues de Morais •

Relator: Des. MIRANDA RAM0S.

Decisão: Por votação unânime, determinar a volta

dos autos à Secretaria, a fim de que o apêlo seja distri

buído na classe própria. Custas a final.

2- Apelação Criminal n. 11.442 de Laguna, apte ,

o dr , Juiz, de Direito, "ex-offício" e apdos , Manoel de

Jesus Andrade e Silva e Guilherme Menezes Agne ,

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.

Decisão: Por votação unânime, dar provimento à

apelqç&o, para condenar os réus :31 seis meses de deten-

cão, J
e conceder-lhes os benefícios do "sursís" nas seguiu

tes condições: não ausentar-se da Comarca por mais, de

trinta dias, sem autorização do, dr , Juiz de Direito, e

pagar as custas do processo no praw de três meses.

Custas na forma da- lei.

3- Recurso Criminal n. 6.410 de Xanxerê, recte ,

Alvarino de Oliveira e recdos, Adelfo .Pedro 'Zanbene-

detti e .Ayrton Lory Tossatti�
,

Relator: Des. TROMP@WSKY TâULOIS.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

recurso, 'Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão.
4) Apelação Criminal' n. }II. 299 de Itaíópolís, apte ,

João K:osmala e apda, Edvirges Burda,
I

Relator: Des, RUBEM COSTA.
Decisão: Por votação unânime, dar' provimento em

parte à apelação a fim de condenar a, apelada a 3 meses

de detenção, e multa de Cr$ 0,50, C0111? incurso 110. artigo
139 do Código Penal, e,declarar -extinta a punibilidade
pela prescrição. Custas "ex-Iege".

Acórdão assinado na sessão.

5) Apelação Criminal n. 11.488 de Itajaí apte. Luiz
, .

Guilherme Brockweld e apda. a 'Justiça, por seu Promotor.
Relator: Des , RUBEM COSTA,
Decisão: Por votação' unânime, '. dar provimento à

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

Acórdão assinado na sessão,

6) Apelação Criminal n. 11.481 de Caçador, apte ,

Álvaro Granemann e apda. a Justiça, por seu Promotor.

, Relator:' Des. EDUARDO LUZ.
'

Decisão: Por votação unânime, dar provimento em
I

parte à apelação, para excluir da condenação a medida
de segurança. Custas "ex-lege".

7) Apelação Criminal n. 11.496 de Itaj aí, apte. o

Com o prOjeto de OSCIR NIEMEYER,
c,om a particiPaC80 dO MAIOR GRUPO DE CONSTRUTORAS DO BRASIL,

, �
. '\ ,

- ,'"

Dresentamos O I,NVESJIMEITO DO ANO e A NOVA FORM� DE VIVER
, •

�
� .... �

.J

, ,

RESERVE JÁ o SEU APARTAMENTO NO RIO!

"

lodo aquêle Rio.de mar, de sol, de vlbração e de luzes

está ao seu alcance no 'maior empreendimento urbanís
tico e arquttetêntcc do mundo!

,

I' I

'

APARTAMENTOS DE 2 MÓDULOS
Ca!" 51�OO �":t ;. Quarto, ,z Banheiro Q Sala s Cozinha �

7,60 m6tfO� de·fr�ntG yjSYª' para o Oceano, -

mensalidades 392' 00ai p�utir de�.C�$ - ,
, I,

ocu� 11L"JIIl:Q \
, 1

Projeto �rquitetônico de

OSCAR NIEMEYER
Plano Patsaqlstlco de

BURLI MARX/. ,

.'

APARTAMENTOS DE 6,MODULOS
CO", 173,00m2 - Suite - Salão com Sala de Jantar

Quartos, 2 banheiros com azulejos em côr até o teto -

Copa-cozinha - Dependências completas e (iaragem,
22,80 metros de frente visual para o Oceano; Arguitetur,� de Interiores de

IEMEYERmensalidades

a partir de: Cr$ ,1.176, o

o MAIOR GRUPO DE
CONSTRUTOR'AS DO BRASIL
',.1 ADOLPHO UNDENBERG

CAVALCANTI JUNQUEIRA
/ -�-�,

(.'�J'(_�.

.@) CHRISTIA,NI NIELSEN
rZ elA. METROPOLITANA,
ZS DE CONSTRUÇÕES
.L.� CONJAP

DESENVOLVIMENTO ENGENHAlllA

MONTREAL ENGENHARIA

Mernoriul de l!lcurpUrJI,dU le�JI�IIJtJu 5UU U II. J�19. J [ls. 2il. do L. ü-x. do 9." Oficio do RGI
,

CENTRO
DA

�BARRA
"\ seu apartamento no Rio
,.,-

TIBAGI EMPREENDIMENTOS
Rua do,s Ilfleus, n.o 8 --' 7.0 andar - sala 73

Edifício Aplub F1orionópolis

dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdos .. Djalma Moacir
Vieira e Dorival Augusto de Oliveira.

Relator: Des. EDUARDO LUZ.

.
Decisão: Ipor votação unânime, dar provimento em

parte à apelação para condenar o réu Djalma Moacir

Vieira a um (1) ano de reclusão e multa no mínimo legal,
como incurso no art. 281 do Código Penal. Custas na

forma da lei.

8) Apelação Criminal n. 11.458 de Criciuma, apte ,
a Justiça, por seu Promotor e apdo. Reginaldo Guglielmi.

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.

Decisão: Por votação unânime, dar provimento em

parte à apelação a fim de desclassííicar o delito para a

contravenção de "vias de fato", prevista no art. 21 da

Lei das Contravenções Penais, e condenar o réu a 15

dias de prisão Simples, concedendo-lhe o "sursis", Custas
na forma da lei.

9) Recurso Criminal n. 6.409 de Chapecó, recte, a

Justiça, por seu Promotor e recdo. Nairo Zirolometa,
Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento 'ao

"CCurso para cassar O> despacho de fls _ 36 a 38. Custas

"ex-Iege" .

10) Apelação Criminal n. 11.486 de Camboriu, apte ,

Pedro Silveira Fernandes e apda. a Justiça, por seu

Promotor.

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

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

11) Apelação Criminal n. 11.497 de Urussanva, apte,
'a Justiça, por seu Promotor, e apdo , Donato de Jesus.

Relator: Des. RUBEM COSTA.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento à

apelação, a fim de cassada a decisão absolutória, deter.

minar ,que o apelado seja submetido a nôvo julgamento,'
quanto ao crime de homicídio. Custas "ex-lega",

Acórdão assinado na sessão.
, 12) Apelação Criminal n. 11.484 de Indaial, apte ,

Beno Bertram e apda. a Justíça, por seu Promotor.
Relator: Des. EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

recurso. Custas na forma da lei.
13) Apelação Criminal n. 11.464 de Concórdia, apte ,

Enedina Rodrigues e apda. a Justiça, por seu Promotor.
Relator: Des. EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime, converter o julga

mento em diligência. Custas a final.

14). Apelação Criminal' n. 11.425 de Mondaí, aptes.
Alfredo José Thomazzi e Marcelino Thomazzi e apda. a

Justiça, por seu Promotor', •

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer da

apelação, por intempestiva. Custas na forma da lei,

Sociedade· de Amigos
da lagoa .

A satisfação de estarmos promovendo, com resultados aus

piciosos, o desenvolvimento da Lagôa, contribuindo assim para
acrescentar aos encantos paisagísticos daquele lindo recanto da
nossa Ilha, traz-nos a público, para uma mensagem congratula
tória aos nossos distintos consocios, "Amigos da Lagôa". E
nesta oportunidade, saudando-os, muito 110S alegra podermos
comunicar-lhes que, graças às atividades da presidência desta

Sociedade, prestigiada pelo decisivo amparo do Prefeito Ary
de Oliveira, cuja assistência têm sido relevante, alguns dos pro
blemas ligados ao bem estar da população local e tão resolvi.
dos, e entre êsses o da remoção do lixo, que passará a ser feita
regularmente .

Mas, sobretudo grato nos é o gesto da COTESe, que insta
lará na Lagôa um pôsto teletônico, melhoramento esse que virá
ao encontro de justas aspirações de todos quantos se fixam ou

veraneiam na pitoresca localidade ilhoa. Mais: êsse melho
ramento estará funcionando ainda lIa presente temporada de
verão.

Por sua vez, a conclusão das obras de nossa sede social
também ocorrerá ainda nesta temporada, graças à efetiva co

operação dos nossos associados, que passarao a ter um centro

de reuniões muito condigno, onde se fortalecerão os laços de
sociabilidades e relações amistosas, dispondo de jogos 'rccrea-
uvos, música e outros divertimentos.

'

A sede própria' da Sociedade Amigos, du Lagôa constituirá,
verdadeiramente, um ponto de encontros elegantes e tanto uiais
se completará e ampliará quanto mais apóio obtivera da ire

<Juência aos seus diversos setores de intcrêsse no bem estar dos

associados, inclusive bar e restaurante, salão de danças etc,

Daqui deste pronundaf!-lento, que particularmente se diri

ge aos nossos consócios, não podemos deixar de enviar a Sua
Excelência o Senhor Governador Colombo Salles as nossas

/"

congratulações pelo reinício das obras da nova rodovia, no tre

c110 entre Itacorubi e o comêço da subida do morro da Lagôa ,

Essa providência do Govêrno do Estado evidentemente traduz
a nobre intenção de facilitar o acesso a. um dos mais belos pe

dações da Ilha de Santa Catarina, oferecendo assim aos turistas

que a. visitam um dos mais surpreendentes espetaculos da.
natureza.

Finalmente, seja-nos lícito ainda encaminhar, neste ensejo,
ao eminente Chefe do Executivo Estadual o apêlo, que não é

apenas da Sociedade dos Amigds da Lagôa, mas que obedece
a desejos gerais dos que. habitam aqueles rincões e, em última
análise, prende-se a compreensíveis razões de desenvolvimento
econômico e social: referimo-nos à urgência de se instalar
luz e energia elétricas na Barra da Lagôa, obra de que já existe

I

projeto elaborado pelos técnicos da CELESC.
Para que se tenha idéia da relevância dêsse melhoramento

,
naquela zona basta lembrar que se trata de um dos pontos pcs

'queiros mais produtivos, o que representaria grandes iniciativas

empresariais para a indústria da pesca, permitindo a instalação
de frigoríficos e outros meios de conservação do produto pes

cado, a fim de enviá-los .em boas condições aos mercados con

sumidores, ou exportadores.
Com êsse apêlo ao Senhor Governador do Estado, inler·

pretamos as esperanças gerais da população da Lagóa - e \:Ulll-
»

primos um QOs objetivos das atividades em que se empenha e

empenhará a Sociedade dos Amigos da Lagoa.
DARIO TAVARES

Presi.de,r.: e
__ i .. �.......4� . ...J,------

I
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CINEMA'

S,AO JOg�

15 - 20h

Aláiri Delori Claudia Cardihalé

-

Ceúsura 18 anos

RITZ
--.;....�--_._.--'�----_. ., ,,:,� .-��- ......

,

17 _' 19,45 - 21h45m

Dyan' Ca�ijoh .- iHchareI" Crenna

MUlH(;RES DE M�biCÓS
Censura 18 anos'
--�------_._---

C.ORAl

1.5 - 20 - 22h

Ntcol Wílliamson

!

, . AnÍla Karína

A NOITE IINFIEL
,

.

Censura ln anos

ROXY

14 '_ 2011
Pi:ogr:1Ína Duplo,

ESQUADRÃO MOSQUITO UM
TIPÓ M'ÉIO LOUCO

Censura 10 anos..

JALISCO

20h
Jean Lou�'3 Trintignant
Bolkan

Florinda

o LADR:ÃO DE CRIMES
Censura 18 anos

..

. I

,
.

GLóRIA

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

17 -- 20h

James stewart Henr'y� FOJ1 da

CHEYENNE
Censura 18 anos·

RAJÁ
----��----.------�-

20h

AW:1reá' Lbredana

O' AMARGt:Y SAsóFl DA

VINGANÇA
Cemri.ira 18 anoS.

.

SAÓ 'lUlt

20h.

Rodtigo' Sadtiago leda Vil�la'

NÊ�E eANDALJ=fb
censi.ira HI anos

TELE 15AO

TV CULTURA CANAL 6

15,00 'fel� Educa�ão
15 40 Gine Jt.mior

,

17,45 ·l!1láS e EléS

uI, is' Nossa FiHiá Gatfiela
ld,d'ó Bola em JôgO'

19,10 Noticiário

19,20 A Fáfu'icá

20,05 chlôe deis Attisf;a§
22,iti Tele J6t'hál
22:§O' jainesWest
23,30 Hong Kong

14:,30
14;45
15,00
15,46
16)0
16,30
17,05
1'7,30
18,05
18;RO
19'·05

, '

19,4.0
19.45

Padrão

Abéttürá'

TV EtluciiHvá
Mt.ilIiétes em Vanguárda
Seriado de Aventuras
BúfalO. Bill Jr.
Per:ritdn

,

o ZorÍ"éj
Agente 8�'
Meu Pêdacinho d� Chão
Millha DàC� Nifrnotlida
Notic.íário
NoHéi6rlo

20,10 O, Ílomeril. Que Devê: Morrer

20 50 Sexta·fe.ira Nobre
I

.

22;00 Noticiário

22; 15 O Cafona
,

22.50 Pont.o. Por ! PontO'
I' .

00,30 Encel'ramento PreVisto

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

,
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-

,
.'
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, ,

PrÔ'fessdr Harry KriegPr reeebêu a �i�i:tà" de alUnos na praça do

Palácio LegLlaHvo, onde IPI'" o JCl�rg�' tlti. Chp,�� de GãbhlfH'e

Clube Doze . "eom 'esclarecimentos sôbre a notá-

Hoje, na boate do Clube nozc de: ,�el,. linha medicinal Bio-Clear ,

Agôsto, os casais estarão .concor

renda ao sorteio . de um faqueiro.
Paulo e seu conjunto movimentarão

a noitada.

.-:-:-:-:

Atii.Vêrsãrio
Nossos cumprimentos ao dr.

HercíÜo Luz Collaço pelo seu ani.

versário anteontem,, . .

-,-.-,-

,TV
Studio 6, programa, jo CanM 6,

vai dar início ao concurso do me�

lhor solista de violão, na música

populnr dU erudita.

"-:-:-:-

F�sfjval
Maria C�Cília Althoff, uma das

tmllI1eres ibhitas que 'r-irculam em

sbciedade,
-

além de universitáda é

tambeni compositora. :�o Festival

que se realizará na .próxima semana

em nossa: 'cidade, . Maria Cecília

defenderá um,a de 'suas composições.

-:-:--:-:-:

Chegando
i

O dr, Antônio Santaella está che

gando de uma viagem a Recue,
ande 'participou de um Congresso
Nacional de Médicos PSiquiatras,.

. O vice-Cônsul ela Espanha em Santa

CatariI1a voltou encalHado com

Recife.

:-..._.-:-

êountry ,club
Vimos e

, ·gostamos. Vai ficar

mesmo maravilhosa a nova decora-
� ..

,

çâó ao Santacatarina Country Club.

A diretoriá do Coun�ry reabre dia

13 seus sàlões, para OTn Baile de

DebHtantr.'l.
-:-:-:-

Moda

Em Blumenau, na última semana,
a Casa Peiter fez o lançamento de

sua coleção verão, mbda mascu��na
e feminina. O acontecimentO' teve

a participaçpo especial do tão divul':'

gado escritor Lindolf BelI.

:-:-:-:-:

Itaiai
Sefá- atnarihã, .nos salõe-s da SocIe-

• dad� 'Gúaran'y, a tão esperada Noite

de Gala, com a aptesentação de

debutantes. Meus agradeéimentos a

Diretodá e, muito especialmente, a

Dauth Emmendoerfer pela gentileza
do COTtVitC 'que me" f�r enviado.

-:-:-:-:

Beleza

Helena Rubinstein nos manda, no'.,
prmnmo mês, Maria de Lourdes

,
.

qllP v:ü atender o mtmdo elegante
na Drogaria e Fàrmãcia CatatineÍlse

.
,

:-:-:-:-:

Kappa
Neide ]I;IIariirrrósa' e os Ritmistas

J

) c

h
• , f

estarão logo mais dando show na

Kappa.
-:-:-:--

FOi"matur

Será hoje a formatura dos. novos

Aspirantes a Ofielal da Polícia
,

Milítar do Estado. 1r:les' terão como

P trono Governador do Estado,
Dr. 'olombo Machado Salles e

,

como Paraninfo o Coronel Fábio

lVIOüTa e Silva Lins.

-:-:-:-

NõVÔ5 Oficiai$
OR novos Aspirantes que recehem

hoje. o espadlm de. Oficial da Polícia

MiJitar são Amaurí C. Oliveira,
'Antônio CÚl'CÍo, Aristides 'I'rarnnn-

tim, Carlos Alberto Santiago, Darci

dos Santos, Dernerval E. Silva,
Djalma D, Nascimento, José '1':111-

cisco Hoeperes, José Francisco

Valverde José Nilton Guimarães,
.Lauro José Ballock, Nelson Gomes

Rebelo, Osmar Alcides Pereira,
Roberto Rodrigues de

.

Menezes,
Valmir Lemos e Zinaldo .rosé Ghi.zi.

-:-:-:-

As belas balconistas
Marisa Pereira, da Casa Lúcia, e

Maria Bernadete da Silva da ótica
)

Moelêlo, foram classificadas no con-

curso A Mais Bela Balconista ela

Cidade.

"-:-:-:-

Country Club

O Presidente do Santacatarina

Country Club, Carlos Alberto Lenzi,
convidou, e o jornalista da cidade

de Blumenau Carlos Müller está

organizando a Noite de Gala do

COllntry, no próximo dia 13, Entre

outras atrações, serão apresentadas
as debutantes Monique Douat, Janice
Freitas, Maria Cristina 01ver, Denise

Guerreiro, Marize F.ontana, Carmem

Lúcia Cotrin, lVIiriam Consoni, Maria
Carloia B, de Carvalho Luciana

,
.

Santaella, Eliane Boabaid e Maria

Aparecida Mattos .

:-:-:-:-:

Em São Miguel, ali naquela mara

vilhosa pl'aia, reabre com nova

decoração o Bar e Restaurante

Kiosqui. .

-:-:-:-:

PENSAMENTO DO DIA:.

A mocidade é um r(}mance, e a

velhké uma história.

--- - ._---_. . --�---
�-.
-_".":�---'-------
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. LÔT'EAMEaTO CAMPINAS
A R ,VE DO'S 80aS NEGÓCiOS
Financiêd'o em 24 meses sem juros
Te'rra é Jerra qüellí comprar pão erra

ÊH rM BILIAR)A LTDA.
. Rua dos Ilhé�St 8 -- sala 92

\

o

./

Móveis Confôrlo não liquida, nossos,. pteços ,I'. 6,', ..aixos
mesmo. Copa 'Fórmica, mesa' elásliçá c,.:·bãQ.· êrf,'tlt:::I;'
com & cadeiras Cr$ 450:00.
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I�" !";'
i

'
'
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.. �'. .\', A'

.,

Trio esfofado Colonial, ellt espulÍI� é�ff,lâ êt.·�í;óit.;. ",
Em Móveis Confôrlo' ;v:�cê compri:"nf_,ii tcnn:;;me�ô,:s; .'. <, �" .

di'nheiro, consuUe nosso cre;diario� ,;':'i-I'. t;� ,.,'�:,-'{' :�,": �:\;'.'.;.>, ;�h:':, ;:",,�;
,

" '. ,": '"j ; ;;U�;: 'ii f" ;};:;::.:'; �,<;�, : >Deodoro, 23 e Conforto nQ"Canto.,�;, _-, >1. ';1"
'

.. -,,' ,":' .
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•

\: ';':>;", .;' », , ...�,
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.."." .'.
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Música Popular
.1\UpUSTO nUECHLER

A MúSftA DO PAQutsf.tó, .I !

EsLih pedindo muito que éu piibli.HUe; lt-tra: de "Love Is (111 lVfy Mind",
nHlslhéi (111 ' se fo10c011 [;ttt s�girhtlb lbga�F nti {W F1C) -rflprN;r.nlan(lo n Paquistão

Dig:1 ,\(' (H,l' passa rem: a nH'ls1C� 'clut1.· 'H:brky RhaHan (';(jin�õs e interpretou, ia

tlt� ll:iÍ' o IrHrtiKiro lugar, nanql1i1amen'te '. Aí está, para' quem lião tem, 11 letra:
LOV� "5 .OH ltt( MI 'O
; ? ," . (Rorky Shahan).

Naw tHi? '0��s 'fiá:ve It3ssén:. ih� h .'

, I,
�

., 1 '::'; 'i' '1;, "

"

'T ears that f'Ill -m� t\�rf\S! ,

I111í,�ihfi� df 'rt:L ,. rhm1hQtid. tltat. _rerlii.1iHs nte

O! ! . httw hàtd. t.h� days t:Hái used f�, é,
. '\

'
, :.

For sorneoftê ute th�r .. ;:. 'I, " I
'. '

• ",,'
• '1° "

'.", .

I

AI10thêf dgj� . � ',' :
A �4 -l.;.', :

. m:i'�ttej} w�y\ -'. ...., ,

FMts of ye5têtd�rYis' .

��, �nmv ,ffielting in the rain

Drsw back thé�;éúháhl and 'lef in the new-born day
,

., .', • ';, ,',
• ..,. ",

I '.� •

.' ".
'

I will never' fk .the sarne
.

\ ' ,
.

I' •

( .

'CT-IO,R.TJS :' �.
I �� ,." '.

,� '" :',
J

'S�i1'r will �hfné:: '};k';iit t<ffe:' Hirií .... "1 . ,

r .ove Mn�s; \vili<bi\ 8�1n:g. à;gá'i-q .' ".

Close the cJoors of' Yt>Rtprrla'):s;
'.

LaLaLaI,uLalia:. "

�" "

,
'

,,'

.", ' II-
..

, ;' , \

I thought loye··,wAs_j;lst. a gáme
.Intil r' heard you calJ.,'rr{y narne
wm ít take me' thé whole new day

. .'
'

..•
!
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CHORUS:
Sun' wíll shínê on, in :t:he ràin",'
Love songs will JJe S'ung, agairt
Close, the doÓTs' o('yeste,rdays
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su�mertiíÍle ' evecythirtg' seéfus alright
Sky's 'blue, :lov�' .is oni"rity'tuirid.
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OMAR CARÓÓSO

ARlES -' Aries - sua nàthrid?dé astfÜ'Iógica será das tnais benefidalÍàs hojé,
de�de que saiba' toinaf rleeisÕés é' fudcüdas ÍJl;{llicas. A co]abdra�ao qüe

possa ]�ccebeJ' <te algll'éirt do �e-xp· ®osi,o, será' positiva, Nãó dMcuitle

do sua saúde.

TOURO - Touro - suas' cont1i�ões '-finarice�rás . po:d.erão melhol'ar em virtude

de algum apoio ê c'ól'aBéfação que venha a receber d'e pessbas dinâ

micas e mais entusiastas qüê você mesmo. Aguarde notí�ias felizes.

Boa fase para o trato·�Coin· o sexo" dP'ostci.

"

Gf.';MEOS - Gêmeos -'- dia em que': te�rá tôdas as favorabili.dqdes de Vênus em

atuação bênéflca: e pfotriis!s.orá para <> seu signo. Poderá ganhar

dinheiro através. da in.fluêJlcia 'de nativos de Câncer e ser fe�iz em

vingcns. Bom fluxo par.à o tratamento da saúde.

C)\NCER - Cânrer - qt1éro" vf;id ao' fntt'iÜlo sóh o flHxo plisitivo :de Câncer,
tal como você. vt\rérá· h�jé um diá tépleto cl� surpresas fi persPêcflvas
altampnte. pt'Qmíssoras. o Sol f':eh 'Escorpião haverá de :penefiéiá-lo
innito agora. :F�xcf.lente patIi" o �rri.ot' .

LE-O.- Lr.ão - o traget.o Bobr PE>iOisigno dr Êsrol'pião, RlJa,Q.üárta Casa
.

Astral do Zodíaco, haverá de· beneficiá-lo muito nos negóCios relacio,

nados com ca�as, c6�struc,�s ê' minas. Procur� aprimol'rtr sua Cml'

fiança em. si e nos faniiliares.
.

,
.

VIRGEM - Virgem - nesta' sêxta�fe1ra, .di.n de' Vênus _.. a pequena· fortuna

astral -, você ohterá' muito sti{'�s.�(r' no contat.o com, líderes e pershna·
lirlades no campo dafi 'â�es .. Há' indíéioài de e-xcelentes viàgens. Será

corÍ'f'RponcUdo· no· románr�,:,
,

. t

LIBRA":'" Libra _ seu magretLsmo. estará. exaltado' hoje, ·com
. pl'emíncJcs de

alto aprimoramento e expansão de. s'eu'· circulo de: amizades. AI.guém
do . signo' de Aquário po�e'rá ',Hie :d�r .'significativo apo;i.o: moral' e finan'

ceiro. Pode arriar,. .

ESCORPIÃO - Escorpião - suas·probabilici�d�s de sucesso, alegria sentimental

e recuperaçãO' de saúde ,caso: esteja abalado, . serão muitQ maiores,
, , .

pois lembrE!-se de que O' Sol. está tráiiSitaiiClo em. seu próprio signo

.
agora. pi'oeure aprim'oràr S'ija·. Personalidade.

.

SAGITÁRIO - Sagitário - tente coordenar suas oportunidades de sucessO' de

maneira a realizar cada trabalho éfi s�li devidd tempo _ Na vida senti

mental, tudo correrá bem.; com chances de reforçar os laços de

harmoúia. Não descuide de 'seu' estado físico e mental.

CAPRICóRNIO - Capricórnio - ad�te medidás concretas em relação aos seuS
,. ,

projetos e assuntos pessoàis, para que tenJ:tá �ondições de solucionar

de modO' satisfatório' tôda e qualqUêi questão surgida nas' últimaS

hoi'as , Bons negócios,. em
. viSta:

.

\Ir"

AQUÁRIO - Aquário' _., sêtls amigos zoaiácais; em especiàl os rlativO'S de

Áries e Sagitário, estarão' ltit!1irt:àd(;)� a Bên�ficiá-lo dê algufua forroia,
talvez nO' setor finanéêifo':' ,Sejà., âmável tiara com a· pessoa amada.
Não deixe escapar suàs .'60ãS opórluitidadés.

PEIXES - Peixes - hoje você terá ·pl�mas chances de se realizar em suaS

iniciativas pessoais, . em :.especial se "contar dóm a colaboração de

nativos de Áries, Leão 'e! Sagitário, sigrios benéfiéos· para Peixes. O

fluxo é dos melhores parir, a:, Vida. sent��ntal_

., ,
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I:MAis :�,�fEicIÀ�l&�D!} 00 B.AMO - os MELRO.
,RES PRE'<)(I)S' .s: 1BS1)tE1TO -- !tUA GAJ-4. UBE
'7 lt:ft.TO'·' BtI'TEN(]OÜRT, N. 200 I

':'�,;:;; Em', fr�nte í' r.Ht1t'Íttsc�r:ia "GUACIAR.Â:�� �

, J&!id§. dé, Jantar ,� .ciiã � Café � Jogos de,Cristal e
viHto ,- ·Tpdb· para. Re�tatm,tgnte,'ii ....::.. -Bares - Hotêís

, Peça,iI av'ul:;:a�' ,_, rrràtos ,;;.
o

xiclu'a� - caneca� "'"
\

�l
vaso!!;' �'bihÍlôs ':'_: ,lelteihl$. �, açucareiros, etc. I

,
FIai" r,efjd�it!ão·,· de :pe-�as de jõgos de porcelana, de :

� ': ",'".:,' ,q,uaJ-9uer. ,m�n·:.a �"�r;ri���__��eI�ing ;__ . ..,......;,,;.
I
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;. 'Cí $' 350iOO " ,

".. it�n!i1J' sli\íado no' iacio da práça Santo� Anara ..

• '(.! ., ••• � 1. �... <1 •• � �.
u -

� •

:, de prazo- de' éritre'gâ; março� de 1972, com as mensal�:
,
'.! ., ,

dadas, ,,·.à�ir:tur' S'e'm • �ntrada, ',financiado� em 15 anos
,

�� ,�,uas" or.den�'
' " ' ,

, ÉiY>:,&iNT6à ANDRADE"':" ED': VENEZA - IED. ,XUGUST0 ;,d>RONT"O')' -·ED. SALDANHA DA /1'GAMA: HHi'Hijc'Ínâ,�' 'em 15' afiaS) _' �D. VILA RICA II

" ,.;_;;; mIl. j>,ASsEIÓ';_:' ED. ,TANGARÁ - ED. MURICI �I
.

_' En'.: ;':i>ól\Í"-IGNiéiõ: - 'En,. AR:AUCÁRIA - En.
1PERN:AMBBC6',',� ED.,"DUCA DE LACERDA.

, p.á1!.a"Wf6rfu:;n;d�és 'é vendas A Vendedora de Apar·

I
' tátna,ti,fcls",",Sàntos :Irlió:,;;�Hs' LtcÜL Praçá Santos Andrade
n. 39,-' ':-l(iall�fat'-'" Fó1Í�s" 23-33-53; 24-1488, 24-1491,
'24�14:.931;'e>:2'4��'4��·2 �,,,,;_ Ç,dtltiba. ,

,

:Uorá,rlo' .d'a:s·" 8 ,às "i9 lh:h.·àS,· inclusive aos sábados,
dOÍll.iIÚi'().��: e"�fetiad-ds'., :l'lãó '. f�chàírios 'nas 'refeições. Em
FÍdfl:ivlfw1ts' ã 'n.li�ptitad� Edú Vieira; ,24 - Pant�.nal J

I �orif:d.lã,vici :�,:�'_db ,E�Ptritd':S�nto.' I
" \ ',- .

-

'), \:;' ;'�,(. �:.. '1 <r t:l, ..,�
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fif í •
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, ��M'",j#E"".,t�tóMêd;;;çifi � e..,àr·1
-

,.: I' .: �"" "," �II.( ',�' .., fi, ,I > ,,',�

�:' ':,;, ,�,,: ":,.��I.nr.�'6 ln ·,Cãmli.. .' II

.
'*�tir ,é�" .ellO ou' dona ,Marli' Tére8a • l"1'à Al"J. IIb:�:�hb�' ,"J", .,.�u�n� com· ��lipe Schmidt .....: 19 and�

I
.;...: , �t';�:� ',�n. 2272;, " (. ..II,1""

,'i.IMI, fll CODÀRCAS-
'_

\,' ,Jf, -:; ;�l \' I

'.,0,. �H1f�JMI� '(!jRL05' v:éiRA
"

" ,A,.�tO,tGOUVIA LINS

Ru. ,dÓs;'Il�'él�'�'I' n. 14�Q- Caixa Po!tal- 294
• I

'7 '1"-;: fl.1'L,.."...o:'...r'i.... - �

4'O�9
.

1, �'{"" ( ,i <-, .f,eHhO.f:le: iJ

, <' '.:' RloH'wn6pollg..... Santa Catarina
" �'
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f' .-.-�--,.......---,-- --.� -:--.,.-- - - •• -

,;
.'.', _BI_los RÁPIDOS

; :, ',i4;' 'fí'E'ÇÔS' CR'ITERIOSOS CO'NSUI..TE:-
1'�iU§TfhÀ ,E.:POMt'RCJO AUXILIADORA LTDA.

f��'f�','� 3�f ti7'l,:1." �,C�' P. 137 - �nJ, Tel. ,/ICAl.'·

LI
I. Jtij,f·(jdi!lifi,M·(td, 160/170 � R,ltl do Sul -= s.c.

._

,

•

,.">1' , ,'!; �, �,--,
. � , ,
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• AlFi?WEW TEFRf!iFh I

. �Ugàm� ·d�,$s .lils conjugadM e uma sala pequen�
léPtttãt1a, o

em �nto ,c�ntrii,
.

de frente, }'9 andar. AluguéJ
inÕ'ftiCOi :,Vêr ,e iràtar com D-r. Agamenon, Traves�a Rat.

cH!',' f; es(]uinâ, Rua J'Qão,Pinto, em frente Hotel Royal.

D
"

d'OIEI'" MOBEIRA AMORIM
, 'tiOíRCAs DA PEl..e
,'\, ..

,

- w. UJihal - Do Couro Cabelud,o - Micose -

1Ü�1l.',[::"'" Tratà.ellto da Acne Pele' JIeva Carbônica fJ'

""J�� I'
, ': '

' Dí,iLAÇÁÕ
�l:ít'a�o' do Hospital da. CUme•• da Unf.erstü•• "

, eM iI.,,!,Wuió.. f. '

,

COISm,TÃS: rlllrJàmêrite, • partir das' 1" horal
'

ê8ft§tfiirõ'lUo: !t. ;J�f�rlifijo Coelho, 325 - Edtff�. I

J�$tci< .;:z �'*ndir _ aala 205 _ Fone 44'38. i'

,

-"f., I 0,4 >1 •

" J

, \

: ,".. �'�. .

,

,P6'; m()tlvo ',de I �a,gem uma ca!IJa mista com d.oi' I

q�&t ::irea): �l$�dr'âÇada;' saía de visita, copa, cozinhlf
.�

, .'
\
t -I (. ,

•

e ffs��n:J,- t�� ênt1,�ejo, área de ,serviço, amplo, qUlB�

tal, não�, têm \J$b1te� ,
"

Tratar.' a ,lila' Cuttódio· Fermlnio "VIeira, 72 - Saco

,dos' LithÕ�s.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lutomoveis
,,' .

YERDE, TBOI:A E COMPIA
I' .

"
'I,

'
"

"

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA " 'VJSNDA DS VEICULOS

1 Fuscão � Vermelho Montana "OK" 1972

1 Galaxie _ Vermelho Cardeal 1968

1 Opala _ Beige Esporte - Luxo •.......• o • 1969

1 Opala ,- Verde Antigo _ Std. .......•..... 1969

1 Corcel - TurquEtza Royal -. Std. - "OK" 1971

1 Corcel - Vermelho Cardeal - Std. - uOK" 1971

1 Corcel - Verde Icaraí - Luxo .>,•••�...... 1970

1 Fuscão - Beige Claro' ....� . � . . . • . . . . . . • • i971

1 Volkswagen - Branco Lotus .... ; •• o •• o o • • 1969

1 Volkswagen - Vermelho Cereja •. o••••• '. � 1969

1 Volkswagen -'.Azul Atlântico •••.•.....••• 1965

1 Kombi - Vermelho e Branco '. .•. . .•.• •••• J963

1 Belcar DKW Vemag - Branco ',-. � ••• � .• '... 1966

1 Gordini - Cinza .... ,. '.
'

......•.. � .' .. '. "'.. . • • 196Q

1 Karmann Glüà - Amarelo CanArio 'o o o •• '; '

'

196�

.'

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

� �. .' :'� .

I.
':'

,
.

. -.

,: COMERCIO DE'
,"AlftófllQv'EIS

I '.' \
•

, : � " •

..

� �. � •

I
1

•
."

� ,- i
.

R. Ga,par Dutra, " - Fo., P'$' •�
Compra, tr.��.��_. �'M-�u��;' 'j\

. 1 ,Op'ala -- Azul ... : .. � ...•. ; fO';••• �•••• � ••• ',:'. ",:.' 1970

1 Volks 1500 -. OK - Branco: .. ,. o o o •• ' � ••• '. �. 1971

1 Volks 1500 - Ver:q1elho .. o '. o 1970

1 Volks 1300 - OK - Vennelho .: ". • • •. 197\1

1 Volks Vermelho ....•..••.•••• '.0 ••••• : 1969

1 Volks V�r.de ......•.. o,, .,. : •••••••••• ' 1969

1 V<iks Azul Acrílico • . • • • • • • • • . . . . • • • 1968

1 Volks _. Vermelho •...... o •••• � •• , ••.' •
1967

1 Volks _' Azul Diàmante, •.... ó' : •• " • • • • • •• • • .. 1967

1 Volks - Branco o •••• ' .•••.•••••
' ' 1964

_.
'

1 Kombi _ 'Verde •.. " ......•.•.•••
' .••••••: 1967

1 Kombi - Beige o •••• 0-' '; •••• o • o o • o •••• �.' 1959
. .... - , \-

Enttegamos os carros' u�ado.s com' gallntta _. �.Dw
.ziamentoa at6 3d .Dl. < ,

. " '�T 16 c?iij..1..._. ..1-- ._

I I_�

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

"

Pick Up - 4x4 - Vermelha o o • • • • • • • • • • • 1969

Rural Willys - 4x4 - Azul 1968

Ford Corcel - 4 portàs -- Vermélho c/Vinil 1969

Ford Corcel' _:_ 4 portas - Azul - Luxo o... 1969

Ford Corcel - 4 portas ._ Beige Terra 1969

Aéro Willys - Azul o ; • 1963

Léro Wíllys - Beige Branco 1965

Aéro Willys - Azul Branco ...............• 1905

Aéro Willys - Cinza '
.. � o •• ;:. • • • • • 1964

Volks - Vermelho o'. • • • ••• 1970

Esplanada - Branéo : "

'

.. o • 1968

Esplanada - C/V�nll �.. .. .. . 1968

Enlrada 20% e o restante até 30 mêses,

Aberto também' aos sábado.,s das 14 às 18 horaS,.
I

Domingos e Feriados das 9 às 12. horas
)

Rua Felipe Schmidt; 60'- 'F'ones - �197 e ,3321
,

11.õíiiiiiii�F�{,�n.�:�2�\�'�7�-�332�I�-�.�!ii!.���:pe�:i'�Sc�;!!,��_�,'�M�:!!!_�_......::J�,"�I".
! �

DR. RODRmO D'EeA lEVES,
J'

Cirurgião Plástico

Cunm
.

de especia1izaçã�' de doiS .ano� no HospimI da� .

Clmicas· de São Paulo.

Tratamento Estético das Mamas - Abdome.m -

Rugas - Nariz '_ Cicatrizes -' 'l'ranspla�te de ·Caoelos.

Atende no Hospital Governador Celso Ramos às têr..
.., \

ças e quintas, -a�'Ós às 1� horas.
.

.

F.G�T.S. EM 'ATRASO
Executa-se serv'Íço de F.G.T.S. atr�ad6. Tratar com.

Luiz Carlos à rua QOIlseltleiro Mafra. 188;

MERCEARIA KRE1zER
Aluga-se a MeJ'cea1.'i.a l{retzer, situada à rua Heitor

BIull, n, 266 �- Estl'eito. com ótima fl-eguesja e com to·

li )!} (l.(� gênF,ros ·dp prillli:rlra n ,ef\ sllade. VPl' e tratn no

mr'l<-I1lO 0nccl'êço, coin o pl'OPl': i·ãl'·o.

'.

I

\
\

IPIRANGA
" .1

AUTOMOVEIS'
R ? de Setembro, 13- Fone: 3586

flfVRrJDlRMffVTO EM 3fJ IYJESES I
6)

1Gordini • • • • • • • • • • • • •
' '

••'�.':.'. '.-:-.� '1965

1

L

1 Vol�'wagen ••••• " •••••.••• :.:.::.�"{.T.'.é.:.:.:_.[é] 1963
1 Volkswagen ••••••••••••••••••••••••.•:.; il964

1 VoIkswagen •• � .•.•••.•••••••••••• '. • • • 1965-

1 Volkswagen ........•...•••.•. ·0 ...
"
• • • • 1970

1 Volks 150(} OK ••.••••.•••..•....••••• 1971

1r;��m.SS"
'

CASA· AUTOMóVEIS
R. Vl�al �B,tn� �). _' Florianópbn.

Com'rclo, em "eral d. autC!m�v"ts - compra � venda
.

- troe.. ;_ f�n.nciam.nto
Aéro ,Willys •••••••.•••••••••• .: ••.••••

'

••••
- .. 1968

Pié� Up W� ••••.•.. \II _:fj

'Simca:
,.' .

........ e.a •••••••••••••••••••� ••••••••

1966
1965·
1�69
1968
1965
1964
1960
1960

Fusca •••'.
-

I , �"
' ' .

Fusca •..•..•.•••••••••••••••••••• :•••• , •••

FUsca •••••.•
'

••••••••
'

•••••••••••••••••. �' •• '

Fusca "

o •• '. oJ-'· o o .
...

Vemaguet '

•.••
0

•••• w'
' ."•••••

j Jeep Willys '

_, ••••••. '•••••

""'>";,;,tI�','"
�'..

,.', ,,;:�. ,:_,"""-
. ,'" ,,�'11 ,' .. 1

,
� -, " .}

Alto"Oual/daBe,
...

_.

,f

FINANCt4;MOS ATI U QSU

Mevé,' VEICULOS' LTDA•.
.
Rua fúlv:� Aclucc,1, 597 .� EStr�. '

'�lefon" SHI • ...
'

'
.

. ,d. � � ''', ' : ,

AUTOMOV�IS,,: :', ' .':
'

Dart 4 portas - Azul. Abae,tê .... o •••••••• o

Charger RT - N'ermelho Vavante ••.. � . o •••

Ford Corc.el 4 portas Ver�elho (llôVO)
'

••••••

" olks - Verm.elho o •••••••••••••

Opala - Luxo 6 cil. Vermel,lio •. � ...... ; ••.••

uno

1971

.1970'
. 1"969

.------r1
. ._... -' -� .......�

.

Comércio de. Aglomóvei,s· ..
, -t.... r, �

Acessórios ' lPOLO� ·t:tda.,·
• ,

'.

Rua Dr. Fúlvio Aduccl, n. ,(Ms, Estreite

Fone 6284 - Fpolis. - se

Corcel S·'td. 2 portl:ls 1969 Entro Cr$ 2.800,00
Corcel Std. 2 pOl�tas 1969 Entr. Cr$ 3.000,00

Volkswagen Azul 1962 Entr. Cr$ 1.500,00
Volkswagen Verde o .. 1966 Er-tr. Cr$ 1.800,00
Volkswagen Lotus . . . . .. 1966 Entr. Cr$ 1.900,00

VelkswagEm U. Série 1966 Entr. Cr$ 2.000,00

Volkswágel1 Vermelho 1967 Entr. Cr$ 2.000,00
•

Volkswagen Beige-Nilo 1968 Entr. Cr$ 2.300,00

Volkswagen Beige .... �' ..
'

1969 Entr. Cr$ 2.500,00
Kombi Branca . . . . . . . . •. 1963· Entr. Cr$ 1.500,00
Aéro Willys Beige •..... 1964 Entr. Cr$ 1.200,00

vAéro Willys Cinza ..... �. 1960 A vista Cr$ 3.000,00
Gordini Castor' .•....• �. 1965 Enu\ Cr$. 800,00 '

Chevrolet Vermelho •..•.• 1950 À vista Cr$ 2.300,00
Oldsmobile F..a5 1961

Rural Willys, • � • . • . ..• • .• 1961 Entr. Cr$ 1.500,00

.
COM FINAN.eIAM.ENfO EM 24, 30"00 36 M�S�S

-

JERDIRO,BA AUTOMóVEIS ,�RUA ALMIRAttrEi LAMEGO, N. 17i I
For•••. 2tiS2 • 4673

NA') FECHA"'OS PARA ALMO';O
Volkswagen - Fuscão 0 •• ; •••••••••••••••••

•

Volkswagen - 1300 o ..•

Opala Luxo _ 2500 •.............•..••..• '

.•

Kombi . lO· " •• " • � • o .

Corcel Coupê . "
'

'

1971
1970

1970
1969

1969
1970

1966-
1961

Variant '

. . .. . .. " . . � 0. '.. • .. • • ••• I,. ••••••
'

•••••• '••

DKW Vemag ... " . • • • . . .•• ..;, .••••.•• ,.a .....�

Fo'rd Comet .............. � " " .

Chevrolet " .••......... '.' .", o •• 1956

CAMINHÃO

Ford F-600 o ••••••.••• ' ••••••
'

' 1966

Lanchas a Turbina

FINANCJA.MF!NTOS ATFi 31) MF�S�S

11 DKW -::_ 4 portas •... � ..•.....
,

•.••••..d ••. : 1961
1

r
- ...._- ---- --=--::�-���=--::__:- .�- �.�

"

-; BANCO BRADESOO DE INVESTIMENTOS SIA ..
, I. '.,

'FINANCiAlJORA BRADESCO SIÁ.
.

,I

COMPRO' DIREITOS, -DE,'
.�

. SUlSCBIÇ10' \
.

I FONE 181 ....,.; Ru. 'l'ij1llC8!, '14 -'34) andar -'trAJAI,
'

.. _.,- ", ._J'

•

'.
.'.

j ••� '; ,

,i
.

���C�Om�F�in�an!!cl�·am�e�nt�o!!!
... 8�té!!_�3��m!!êse�·!i!s�•.���•. �.:!!!:'�".·:�Ifi'; �,.!, ,t.: <�,�� BAMOS S. A.

,
'" é �,.i' "

.. ;. ,..: . I. •

-

:< COttISRC"O' E Ae5',NCIAS

;��·����������,�������d�������O���6V�������.��������I�,�,�,�:l�';.:���_�ri���.������.
COMPRA - VENDA _ TROCA Kombi Standard - Azul

Carrol Inteiramente revisados Kombi Standard - Beige

End. R. João P!nto.. 21 Kombi Standard _' Azul

Fon.: 4291 Kombi Standard - Azul

'Kombi Standard ---: Cinza

. ",'

n

11
VALDIR AUTOMÓVEIS LTDA.,· l.

I

r '
_

Rua Victor'Meireles, 82 - Fone .731

Florianópolis - SO.
,! ,

.

OPALA - 4 Portas.OK o • • .. • • • 1972

OPALA - Coupê OK '1972

TL - Vermelho ..•... " . " ...•..• ".... .• •• •.• 1972

CORCEL _;" Coupê •.....
,
•.• o •• ;"" ••••• o • «» 1971

CORCEL - 4 Portas •.
'

q •••• o •••• �. '1971

Corcel 4 portas o " • • • 1969
i

Galaxi -

.. � �'. •.•.• • • 19'67 I

', v

FINANCIAME�yro Am' 30' ,""SES

,
\ -_.

.,.!. "

.

)
.

ItOEB_ClI S. A.

AutoDU);veis
.

10ESA COllérci� de
{
(

1
�-I

Sedan
Sedan

I Sedan

Sedan -. Vermelho

Serv.ço Autol'ÜAdo

- Azul Diamante • " •• '0 •••••• II ••

'

.. .1971 '

1970

19,70 .

1970
1969

196H
1968

1068
won

Ii967 ': ..
19117·,.
1967,
1965

1964 .

Branco II •• " II • r II .� II ••

- Beíge Claro ..• II II • II � II •••• II • II ••••••

II • " II: II •••••••••• II •• � ••• l

Sedan � BrancQ ..•... � ... II •••• II •••••••••

Sedan - Beige Claro ... �
..............•...

, .

Sedan - Beige Nilo o �
•••••••••

_ Sedan - 'Ver'de Caribe .

Sedan - Vermelho

Sedan - Vermelho

Sedan - Beige Nilo

.It •••••••••••••• ,.,� ••••• :

• III III • III ••••••• III .... , ••••••

! ., I 'lo

•••••• ,III ••• " •••• C ••••••

Sedan
. '-, Branco

Sedan - Branco
. Sedan - Azul

..... " �
-

.

............................

•••••
' III

.

Sedan _ Branco'. 4 portas .-.. 19ô9

TL - 2 portas - Vermelho ......•.... "'. . . .... 1970

Kombi _' Azul pastel ....................•. 1967.
.

.
'

1n6!)'Kombi _ Azul Pastel ............•......... v

Kombi - Verde Caribe ; ..•.••. � • • 19Q4'

Variant - Azul DialPante 0 ••••••••••••• ,.;..
1970'

Pick Up - Verde Caribe ... . . . . • 1968' .

Karmann Ghia - Vermelho ...........•. , .••. 19ü8"
,

Sirnca Esplanada - Vermelho. .. o �'. ,,'o I 19ijj
.' 7

1 Fus�ão - Azul'. Pavão , Q.K.·

1 Fuek -. Vermelho ,.............. • . . . . • 1966

1 Fuck - Beige NilO' � • .. • . . . . . • 1968 .

1969·

1963'

1964
1963

1965

1 Fuck - 4 POI'tas III
'

••••• -' •

1 Fuck
, , .

• III .. III
e e •••••••••••

VermelllO' •.._ _ •• 1. �. fi fi •• I� �'1 Fuck -

1 Gordini
1 Gordini

••••••••••••••••••• fi " •••
- ••

-

••• � ••

•••••
- ••••••• � •• III."" ••••••,.t.•••••

·

�._-----

t_ :
!

.. -:--'�---- .

NOVAtAP VEíC'U'r.OS, '.

VEICULOS

VOLKS 1600 4 PORTAS •••••••••••••••••••• 69.'
CORCEL 4 PORTAS LUXO' 70

CORCEL COUPE LUXO '......... 69

VOlli.S • III" ••••••••••••• M ••••••

'

••••••• e' •• t. ••• 62

KOMBI ."( •..•.•...•..•••.••• '" ••••••••.•••.•••• li 69

JEEP �LY " ..

0

••••••

'

� 69
66

65
64

SIMCA TUFÃO •.•..••••.•••••••••.•••••• ,

••••••

AERO �LYS ,

,)
•

í t
I. _ ,

AER.Q WILLYS .
,

.......•••.•.• • • ••j
•••••••

'

••••

ESPLANADA '"
'

•• , •.••••••• \ 68

,VEMAGUET .......•..... o ••••••
'

.••
'
•• o •••• o •••

- 65

CAMINHA0 FNM ; ......••• � •. o • • 56

iLANCJ-'l:A Cf GAR1NE MOTOR STOLI.J '

J

, I

•
".

�, I.
>4

....

.. ', ...

,O'. '/-

'. '

, '.

"

PBOCURA·SE - ALUGUEL
Pretende-se para locação imediata, casa ou aparta

.

"

mento com' 'mobiliári� e um mínimo de '4 quartos. Loca

.lízação; Centro oU Coqueiros.
. Os interessados poderão telefonar para Mando Costa

n� horário comercial. Telefone ns. 2490 ou 2416 -'
.

.'

ramal 190.

/

ESCOLIHHA SACI

J.A.RDIM DE INFANCIA

PRÉ-P1UM:.ARlO

PRIMEIRO GRAU

.!AArR(CU1.AS ABERTAS PARA 1972"

Das 14 às 17 horas.

Rua Alves de flrito, 36,.- Fone '3886•.

, �"

.... CASA MO 'CENTRO
.\, .1

...
,., "

.

,

"

. ,'Venrle.se,.casa grande com 4 quartos, 2 ba)lheiros sQ-.
, '. éia�j' d'e��:a.�ncias de empregada, garagem, Tratar na rua

, CeI. :.Meio Atviín, 19, ou pelo fone' 47-04.
.

\

'�;_m: vÊlcuiós--;' JL-
i

: ..
' ',

.:
,.:' ·.·àepar,tamento de VelculoS' Usados

::
'

,: .Rua Conselheiro Màf:.'a, 28 - fone 3111

.".. A ,opoFfVn�ad. d. �m bom negócio -

1. Volkswagen - Azul Golfo •••• lo •• Õ • • • • • • •• ,63

2. Volkswagen - Branco Lótus � 69

3. Volkswagen - 4 portas - Beíge Caramelo 69 .

70
I.

'4� Fuscão - Branco Lotus � ..

,

5. Volkswagen - TL - Vermelho Metálico.. 70'

6.Voi:kswagen - TL - Azul Diamante •••• 0 71

. 7. Karman Ghia - Bordeaux 63

8. 'Variant - Branco Lótus •• • • • • • • .. .. • • • • 70

9. Variant :- Branco Lotus ••.••. �
.•..•..•• 70

.

10; Variant - Azul Diamante o •••••••••

,

• • 70

11. Ford-Corcel - Beige � • • • • • • .. • 69

12. Ford-Corcel - Verde Majorca •.•••••••• __ • 69

13. Da4P�i1e .-.... Coral •••••.••••••••••••• • • • 61

14. Aero. Willys - Verde Metálico ...•••.•• 65
.

12. Aero·Willys- - Branco Kilimandjaro •••• � 66

16. Itamaraty - Prata Luar Metálico .•..••• 67

II
'17. Eiplanada - Cinza Metálico ••••

'
•••• ".:0•• ; 68

I
'18. Opal� -' Verde Antigo - 6 eH. Luxo •••• 69

(19. Qpala -. 'Vermelho GranB:da - 6 eil. ••.• 69

I 20. Opala. -.' Azul Astral ••••••.• o ••••••• o • • 69

.• J 21. Opala.- Branco Polar ••

'

.......•..•.. o • • 69

22 .. Opara -. Bran.co Polar - Luxo 69

23. Opala Azul Ártico o ,'0. • •• •• 70

24. Opala Verde Musgo �
• 70

25. Opala - Branco. Everest •.•..•......••• • • 71 I
26' .. ,Chevroiet - Verde e Gêlo .. o •• •• •• • •••• 59' I
27. Caminhão Chevrolet _ �eige e Verde .. ,63

II'28 .. Camin.hão· �hevrolet - Belti{e ••.....•.... 69· I
.' ..._, ,.

1

., .

,

.'

fiiiiii
'

'L _.
>'

\

',,'
'

·l'
.

"--', "

• I. .

1969

1969

1969

1968

1965
"

.1965
1971

1970

1969
1970

1969
1968

1968
..

1967
1967
1967

· " ..

• 'l .

.............................
'

· .

Variant --"'! h0ige (-
.

Variant - Verde Fôlha , ..........••

Variant - Vermelha •..•.• o , ...••

Sedan - BrallCO ..

Sedan _' Bl--all1(!O • tt
,

., .

Sedan - Verlnelho " .

'-8e'dan - B�ige •..
' .- o ...•

'

tSep_an _.,Branco ' " 'e " ••••

:8edali - Vermelho . . . . . • . . . . • . . . . . .. o •••

�Sedan - Vermelllo' • '.... II .' fi ••• o ••• ,
•• o • CJ ••

�

,

�---_ . �'----:...:.---.---
_,_�

.L... ..;__'':::_J IJ
.'

BARBADA
I.

; Vende-ne àmà, cáu sito na Lagôa próximo a ponte.
0\ preç'o' é' b�rbad� mesmo. Informações Rua Antonio GOl

m.�I,; 86, 'Sr',' SardA.

,
..

, MÁRIO S. FREYESLEBEM
Solicitador .- OAB - SC - 11'1 0127

CPF - MF - n\> 033558101

OireitlO Tributát;'i� (reelamações� recursos, llulatórias.�
débitos)

Direito Administrativo (m.andado de segurança contr•

cláusulas discrimirtatórias em Concordânciu

Públicas)
,

�.cl.m.�.,ria's T,rabalhistas na JCJ

Habea$-�rpus, •

Ações .indenizat�ria$ (colisãb de veículos, danos pesso,a1l-.
etc.)

Contatos nos' �E.UU. • l:uropa (para médicos, hospitaial.
, .

'. "impbrtaqore·8, índústri� e comércio)
" ;. U

.'

e' ril' Silv ir •
- " ,(dilrielbwrit) j

,�' 'I, t ' ... _

,.

:
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Flse leci na músicas para' finaiss
o l° Festival da Ilha de Santa Cata

flna
- 1'9 Fisc - que se realízará duran

te o período de 10 a 14 de novembro, no

'featro Alvaro de Carvalho, apresentará
el11 sua fase elimínatória

I

60 músicas. Du

rante as eliminatórias serão selecionadas

15 músicas que concorrerão dia 14 à gran

de fínal. '

A Diretoria de Turismo da Prefeitura

MunicIpal de F'lorlanópolís -- Oiretur -

que promove o Festival, já dlVU�gOU o no

Jlte elas músicas e os autores, sendo que

entre elas figuram duas com nomes idên

ticOS, "Morro da Cruz". de autoria do de

tento Eilery Sampaio e sei-á defendida

pelo CÔIO da Cadeia Pública. A outra de

llome "�rro da Cruz", tem corno autor

João José Dutra, Um detento da Peniten

ciária, Edemar dos Santos, também, con

correrá no �'O Fisc, com a composição
"E O Brasil Nào Pode Parar", que êle

J}1esmo interpretará. Entre as músicas mais

cotadqs consta a de autoria de Mirandi

Ilha e Moacir Franco, "Sonho e Reali
aade" ,

AS MúSICAS

As músicas que participarão do l'? Fisc

sã(,) as seguintes: Graça, Amor de Verão

e Eva de Walter Souza; Cristina de Dá-
, ,

uo Magalhães Neto; O Botão, Transição
e O Andante, de Antônio Carlos da Costa;
Canção da Primavera, Minha Infância e

Tudo É Guerra Meu Senhor de Raulino
,

Icy Mascaranhas; Minha Bandeira, Rodeio
Rosa e Amor de Braslleiro,' de RodÍley
Fclix Silva; Mundo Mundo Meu, Criação,
A Paz da Terra, de Paulo Cesar da Silva;
Sob Sóis Sib Luas, de Vera: Colaço; Pro

cura� Liberdade, de :E;�o $ch!emper Jú�

nior; Sonhando à Dois O Destino Quis
Assim, e Canção do Amor que MO'rreu, de

José A. da Silva; Meu Hino, de Clodoaldo

Wagner; Joaninha Meresía, de Nelson Ju

liano e Jorge Henrique; Dúvida, de Sérgio
Veríssimo Ribeiro; Vai Me Dar Colher de

Chá, de Ari Carlos das Neves Filho; Cui

dado Com a Vida, de Arnaldo C. Xavier;
Cidade Colorida, de Paulo Lima; Um Gran

de Amor, O Sino Bateu e, Ninguém Quer
Me Amar, de Francisco Libânio da Silva;
Simplesmente Mulher, de Aldírio Simões

de Jesus; Magali, de Valter Guerra; Ela,
de Rui Neves; Aquêle Rosto Triste, de

Darci Vieira; Olegari-Olegarê e, Sou 'o
Que Sou, de Mario Neves Pereira; Odete

I )

e, Balada do Homem Simples, de Aloy
Volgas: A Minha Barba Cresceu MaIS Um

Pouco e, Pré Te Amar Tenho QU0 Ser

Ligeiro, de Jobel Braga de Araújo; Santa

Catarina e, Brasil, Conte Comigo, de Luiz

Aurélio Baptista; Homenagem, de José

Arcino da Silva; Morro da Cruz, de João

José Dutra e, Noite Amiga, de João José

Dutra e Girlei Schmaz; Eu E Você, Uma
Flexa e Dois Corações; de Roberto Mário

Forbiei; Maria Joana, Pedra do lUo Ita-

jai e, Deixa os Pendões Na Rua, de Lindolf
Bell e Ronaldo Niemever; Sen'hCJr, 19 de

Abril e, Recordações, de Nilo Sérgio, Sá

vio e Jorge Luiz; Capricórnio, de Nelson
Barreto Magalhães; Leda e, Grossa, de Zul

vado e Márcio; Zorro e, A Menina, O Sol
e o Mar, de Márcio Cesar; Vôa Urubu, de
Zulvado e Márcio; Nelise, de Fredde B.

Fauez; A Procura,' de Ana Maria de Sou

za Cecilia Q. Biscaia, Elza Maria ds Sil-
,

va; Saudade Esperança e Promessa, de

Dilson Leite Coelho; Sem Destino, de Lou

rival Adolfo de Souza e Dilson Leite Coe

lho: Cavaleiro de Meu Tempo, de Volneu

Filho e Ronaldo Macísí: A Limonada, de

Sérgio Amaral de Oliveira e Nazareno O.

P. dos Santos; Florianópolis e, Eu, O Tem

pO' e a Paz, da Patota 4; Vejo-me Sorrindo,
de Flávio A. Zimmermann, Luiz Ekke Mor

kaizel e João Walter Goulart; Canção do

Amor, de Josué da Silva e Marco Antônio

Pacheco; Hora do Adeus, de Marco Antô

nio Pacheco e Ivan Isaías P. Melo; E O

Brasil Não Pode Parar, de Edemar dos

Santos (Detento da Penitenciária): Espe

rança, de Antônio Carlos (Tuca) e José

Alberto (Beta); Minha Vida, Minha Sorte,
de Osmar Pisani; Rolando Rotina, de Joa-,

quim Goularte Borges e Gaspar Rogério
G. Borges; Quem é Você Mulher, de Antô

nio Luiz de Lira e Tuca -e Morro da Cruz,
de Ellery Sampaio (Detento da Cadeia

Pública).

Machado; Vaidade, Paz e Amor, de Elias

Costa de Azevedo; Eu Grito Paz, Alzerníro
Lídio Vieira; Falsos Amigos, de Deusdet
Fernandes Alves; Onde Está Leonor, de

Gervásio, Nunes Pires; Morro da Ilha e

Balanço, de Osvaldo T. Soares; Menino
Bôbo e Um Mundo de Amor, de Clodoaldo
Correa Filho; Arquivo Pequenino, de Jae

do Violão; Viaior, de 'I'aníra Piacentiní:
Terra Santa, de Antônio Santos Miranda;
Deixe Prá Chorar Na Quarta-Feira, Encon

trei Meu Amor, de José Cardoso (Zequi
nha); Você Tem Que Me Dizer, Saturano e

Omissão de Luiz Juvêncio Polli; Aniver-
1

sario de Alguém, de Osvaldo Manoel de

Oliveira I (Vadinho); Reflexão, Maria Apa
recida Schaefer Lehmkuhl; Sonho � Rea

lidade, de Mirandinha e Moacir Franco;

Imagens e Tatiana, de Ary Zapellini; Es

trêla Maior de Maria Cecília Althoff; Can-
,

to de Esperança Para Nós, Amor Em Pro

sa e Peoma, Meu Mundo, de Rachel San

tos; Tudo Por Um ,{\.mor, de Rosângela
Wanderley Silva; Exaitaçiio à llha, de Ela

dia Wanderley Silva; Se Você Soubesse,
de Rita Maria Trilha Ribeira; Castelo de

Amor e Paz, de Tarcísio Flôres,' Senhor dos

Passos de Arnaldo Goulart; Mais Um Sol
,

Que Vai Nascer, de Cristina Baldicero

Motta; Desabafo à Tristeza, de Cláudio

Rodrigues Machado; Vamos Amar, de Nel

son Leite; O Velho Poeta, O Choro e o

Riso, Prêto Negro Velho, de Wagner Har-

esíduos de camarão .aproveitados para farinha
nada a alimentação de camarões' criados
em abientes artifieiais, Para o economista

Nalcir Salomé Silva, da Acarpesc, "a fór

mula nada tem õe alquírnica ou de inova

dora: apenas descobrimos que tínhamos

condições de produzi-Ia a baixo <custo".

- Com o aproveitamento integral dos

resíduos do camarão e com a produção
dessa ração de alta qualidade a criação de

camarões em ambientes artificiais ganhará
um nôvo alento.

Quatro mil toneladas de resíduos de

camarão que são atirados ao mar I�. rios

proximos às indústrias cam�roneiras cau

samh a poluição das águas e o mau chei

ro' nas praias. Uma fórmula de aproveita
mento integral do camarão, inclusive ca

beça e casca, fOI encontrada pela Acarpesc
- ASSOCIação ele Crédito e Assistência

Pesqueira de Santa Catarina - que trans

formará êsses resíduos em um tj_po de

farinha de alto teor de proteína, desti-

tadas por uma cifra que oscilará de ...•

Cr$ 200 a Cr$ 300 mil e e perfeitas condi

ções de imediato funcionamento. A Acar

pese apenas orientará a fabricação da fa

rinha, supervisionando também a monta

gem das fábricas.
I

Revelou o economista Nalcir Salomé

Silva que a Acarpesc já está em contato

com vários industriais interessados no

nôvo tipo de farinha e que "ainda êste

ano deveremos tem em Santa Catarina

três fábricas do produto, representando
para os cofres públicos do Estado uma ren

da de 4 milhões de cruzeiros anuais. Os municípios onde a Acarpesc pensa

em instalar as três primeiras fábricas são

Governador Celso Ramos, Laguna e São

Francisco do Sul.

- Essas fábricas terão custos baixís

simos - informou - podendo ser mon-

Rendi familiar conta
•

em.operações do INPS
As operações de alienação de unidades residenciais

do Inps, realizada mediante cóncorrência pública estão

sujeitos à comprovação da renda familiar dos adquiren
tes.

Resolução baixada' pelo presidente 'nps determina

que, ao, ser convocado para a apresentação dos docu

mentos necessários à operação, o proponente, ainda que

se trate de marido e mulher, deverá estipular a renda

familiar representada pelos ganhos de um ou de 3�b?s
se o cônjuge trapalha, podendo ser complementada, se

necessári0 ao pagamento das prestações mensais, pelos
I

rendimentos de outros membros da família como pai, fi·
lhos cunhados e outros parentes. No computo dos ren·

,

dimentos do trabalho serão consideradas tôdas as impor
tâncias recebidas de modo continuado, incluSive comi&

sões, vantagens, e gratificações excluído apenas o salá

rio-família.
•

Cônsul da Buslria em

Orusque: Centro Textil
O Cônsul da Áustria para os Estados de Santa Cata

rina e Paraná Sr. Von Harbach, acompanhado do pro-
,

fessor Alcides Abreu, Diretor Regional do Senm/SC e de

representantes da firma SUlzer, fábrica suíça de teares,
visitou esta semana o Centro de Treinamento Têxtil de

Brusque.
A visita teve como objetivo o estudo da possibilida

de de instalação naquele centrO' de aprendizado industrial,
de um equipamento de teares Sulzer, consideradas atual..

mente como os mais mO'dernos no gênero.
Na oportunidade, Q- Cônsul austríaco manteve tam

bém contatos com o Sr. Carlos Cid Renaux, ex-Presiden

te da Federação das Indústrias do EstadO' e atual Dele

gado Representante da entidade junto à Confederação
Nacional da Indústria. ,

•

REUNIÃO

Participe desde já do nosso

plano de RESERVA ANTECIPADA.

Aproveite os melhores preços
e as condições especiais
que estamos oferecendo

para as suas compras de Natal.

I

I

As Assistentes Sociais do Sesi éstarão reunidas ho-

je no Departamento Regional da entidade a fim de tl,a..

çar o programa de ação do próximo exercícIO.

Da pauta dos trabalhos constam a apresentação do

plano prellminar, análise da situação do Departamento
Regional através dos diferentes setores e experiências de

cada Núcleo Regional. Na oportunidade será feito tam"

bém um estudo sôbre o Serviço Social do Sesi catarinen

se,_ sua política de ação e metodoTogia.
Participação do Encontro lassistentes socialS de Blu

menau, Joinville, Rio do Sul, Tubarão, Lages, Brusquet
Estreito e F�lorianópolis.

COM.IND.

E A O 5TEln S/A
JOINVILLE • FLORIANÚPOLlS - MAFRA - BLUMENAU - S. FCO 00 SUL

BAR PAULISTA LTDA.
Especialidades em salgadinhos e aperitivos. Aeeita-!e

também encomendas de salgadinhos.
Rua CeI. Pedro DemO'ro, 1.593 - Estreito.

•
' >

Uma dupla expectativa cerca "p cb�gãda
hoje â esta capital da alta cúpula, d;rÍ,gente
do Movimento Democrático Brasil.�.ir(). Em

primeiro lugar/ é de se prever que do. .ccnfron,
to de idéias e opiniões entre os líderes parti
dários nacionais e regionais surjam. "novos
luzes poro clarear um pouco mqis o� .ccmi,
nhos do Oposição no Estado, cujo, visibilida
de não parece suficientemente boc. Isso é
tanto mais importante para a OP9�içqo ca

tarinense no medida em que se leve, em con

sideração que para uma melhor definiçêo de
rumos, ou mesmo poro um simples reexame
de posições, os oposicionistas terão que en

carar com objetividade determincdcs situa

ções politicas loccis, e principalmente fazer

opções em face do Govêrno. Esta é tclvez o

questão mais delicada a ser posta na mesa

dos deliberações, e que por suo noturezo pro
vàvelmente reclame um trotamento mais re

servado das lideranças partidárias. ,

, ,_

Depois, é lógico que na pauta do encon

tro figurarão. planos e proposições com vistos
às eleições do próximo ano/ com a possibili
dade de serem traçadas as primeiros diretri
zes do partido visando explorar 00 mp'ximo o

sua potencialidade eleitoral em Septo Cata
rina. Desde loqo, a êsse respeito, ;r,�gistre-se
a disposição com que se lançam os I�jrigentes
emedebistas locais na tarefa de orgànizar e

reorganizar diretórios, dando ênfase inclusi
ve à arregimentação de novos eleitores e pos
síveis candidatos a candidatos. É o sintoma
de que reino um certo otimismo quanto a

uma bôa performance nas urnas, e de que o

MOBr partido legalista por excelência, como
disse ontem um de seus líderes, não conside
ro viável' qualquer alteração no legislo�ão
eleitoral que venhc impedir ou transferir o

pleito vindouro. �JSe o calendário marco as

eleições, por que razão duvidar que elas se

realizem?"
, I,

Em outro ângulo do enfoque, político/ é

possível também que nesta reunião. 'emede
bista seja revista a doutrino partidária em

alguns setores, oú pelo 'menos �sclarecida,s
algumas dúvidas neste setor. Este aspecto
envolve inclusive os problemas de infidelidc.,

d� partidário/ para os quais os líderes oposi
cic.nistas não. têm ainda uma orientacão se-

• J _"

gura e definitivo. A experiênci� p'ofrece ter

demonstrado, em alguns exemplos, que o

Oposição precisa se preocupar seriamente
com o comportamento doutrinárior sob o ris
co· de pecar pela falta de uniformidade de

açõo e até se expor a contínuos ,defecções
internos. Um conhecido líder do MOB comen

tava dias,atrás, erp tom irônico mas no fun
do sério, que 'os casos de' infidelidade regis
trados até aqui nc· plano estadual são de pes
soas que se mostraram desiludidas com o fi
losofia do partido/ sem entretanto conhecê
Ia.

Brasil & Alemanha

O deputado Jayson Barreto vai aprovei
tar o presença da comitiva o.posicionista em

Blumenaur neste final de semana, poro des
fazer equívocos quanto à posição que adotou
no rumoroso coso dos jovens brasileiro.s con

tratados poro trabalhar na Alemanha: O
parlamentar irá se valer inclusive do teste

munho do presiden'te do MOB, Ulysses Gui

marães, poro comprovar que em n'e!lhum ins
tante alimentou cc,m injúrias e acusações
infundadas a componha difamatória contra

o país amigo, como chegou a ser denunciado

pe�o vereador Luiz Antônio Soares� lider do
Arena de Blumenau. Entre os fatos que apon
tará, co·nsta um pronunciamento feito em

ogôsto últimor quando rendeu suas' homena-
'

gens e colaboração prestada 'pélo's "imigran
tes olemões ao Vale do Itajaír embora cha
mando a atenção' que a ordem "se 'invertera:

agora eram brasileiro,s deixandó-se atrair
pelas oportunidades oferecidas naquele País.
E citará finalmente trechos de seu mais re

cente discurso, feito no corrente mês; em que
ressa1ta os serviços prestados pela Turismo
Holzmann a Santa Catarinar como. pioneira
no ramo', e' pelo Cônsul alemão em Curitiba,
"homem profundamente interessado pelas
soluções dos pro,blemas do Vaie".

Sergio Lopes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rauli.iRapo e .Markhu Kukka, ioga
dores Ir, urna equipe de beisebol de. Ri
ihimaeki, na Finlândia, jogaram ôvo
numa distância de 92,5 metros e o apa-

..-, , .,

nhararn' de' volta sem quebrar, Os', jo-
gadores estabeleceram o recorde depois
de 220"lallçJaulentos e agora reclamam

a categoria d recordistas mundiais dês

te Iançâineàto �

Em 1947 o -Botafogo de Futebol e
,

Regatas excursionou
.

por gramados de

Santa Ca'tarina. Em J oinvi lle, o Arné
rica foi o seu' adversário caindo para o

elenco carioca por 4 x 3'. Depois} em,
Blumenau, o Palmeiras, perdeu para o

alvi-negro por 4 X .1.
"

No dia'n de',março' de 19561 falecia
nesta capital o desportista Ag�pito Ve-:

1080" ex-árbítro da FCF e 'fundador do:
Bocaiuva ESPQr�e 'Clube, hoje desapare-'
cido . Por instituição . da Federação,
existe o troféu AGAPITO VELOSO,

-

Â··' ,

• : -',

em homenagem a est<? desportista de.
nossa terra, Porém, ,b9j�' não sé sabe

i,

ii
I
I

r ,

.

:'J:

do paradeiro de tal troféu. Com a pa
lavra a FCF.

, t

O Ipiranga, tradicional equipe de 11ÇlS-
sa capital, ali do bairro de Saco dos Li

mões, inaugurou seu estádio de futebol
no dia 14 de novembro .de 1948,' en

frentando ao Palmeiras de Blurnenau,
vice campeão elo Estado. O Ipíranga,
jogando reforçado conseguiu estupendo
triunfo por 5 x 3, tendo jogado assim

as duas equipes: Ipiranga "c'om Ari;'
Fateco e Sarapião (Iolandoj;" Ari Il,
Adão e Iváni; Felipinho, 'Nizeta, Rebelo
(Ari H), Ibio e Hazan .. O Palmeiras
com Gaúcho; Juca e Bianchini (Osni);
Altino, Antoninho e' Marzínho: Renê,
Meirelles, 'Juarez, Machado e Sadinha.
Agapito Ve10so foi o árbitro com a ren

da sornando 6 mil cruzeiros da época.

Em 1948, '0 Palmeiras conseguiu mais
um título regional como integrante ela

Liga Blumenauense de Desportos, ao
:
vencer ,o Carlos Renaux- (que participa
va do campeonato) por 11 x 1.

_ ••
'
•• t

A maneira como o presidente .Jósé:
, r '. �

Elias Giuliares dirige 'os destinos' do nos�

80 futebol não agrada a 'niÍ)f;uém cin

hipótese a-lgurÍ1a," pois' tudo �s.tá 'errado, '

mostrando que êle não eséolheu bem os
.

. -

seus assessores, pois; por mais que se

esforce, "llã.o consegue ordem no fUlehç>J
barriga-verde gpe atl'ave.'lsa ,lIma elas

suas piores fase. , sendo mesmo rasSÍ'l(cI
de intervenção do Conselho, Nadofml" .

de DesJ'pri9s.
' :Até já houve ,uni� ação

partida 'd� '])resic1ente do Con8ell�0. Re
gional de' D�sportoi, dr. .Toão Batista

Bonnassi�, que não achou, bClas e jllstas
as contas ela. entidade da rua' Bocaiuva.
Muito se falon a 'respeito, mas o feITI

po foi 'pàsRando e ninguem sahe em 'que'
pé atlthrm as coisns.

.

PeraÍ-ite ,às
-

apitadmes, a' situ�c;50, do,
maioral efecefeano agr,avou-se de tal,

mane'ira, q lle. ,',la i seJ' difícil conteril á.los;
isto .

porque é sabido que há meses os

juízes designados para refer) r no Esta-

dual que paswu . niío recehem os se.us

vencimentos 'e. flQderão tornãr represá
lias, inclusive' entra�do na Justiça ('om'

um mandado de segurança.
Na verdade, é bem aflitiva a situa�

-

Fm 1949 o nO�50 basquetebol atingia
Frn 19,jf} o nnsso 1 squetebol atingia

um nível
.

técnico excelente o' mesmo
acontecendo -corn o voleibol. Várias

promoções eram realizadas. Em feve

reiro dêste ano' o Floresta de São Paulo

exibiu-se nesta capita 1" vencendo, ao Ubi

ratan por' 3 R x 24, jogando assim a nos

sa equipe: Vadico, Érico, Harnack,
Buba, Erico, Bitinho, Aldo'. A renda
foi de 4.420,00 dos velhos ...

r
.,'

Grandes ases do, nosso futebol, nq
época em' que Florianópolis ma�tjnha a

hegemonia do título estadual, vieram do

interior. '

Na atualidade, justamente ao

contrário vem acontecendo. Vejamos
alguns exemplos:' Felipinho e, Tião que
fizeram "escola" no Avaí, são naturais
'de São Francisco -do Sul, Jalmo, de se

leções catarinenses era de Palhoça. Fa

téco, o grande, zagueiro era de Itajaí ,

Zabot, que integrou várias de nossas se,

-leções era de Imbituba . Francalacci e

Foguinho, naturais de Tubarão e Ieíê,
de Joínvílle •

ao
-,

ção 'dos apitadores que não gente rica e

dependem do apito para satisfazer -aI
g'lln�

,

c,P�lpr:omissos: �Ies garanti rarn o

êxjfo c1isciplin,ar do Campeonato Catari
nense' que se const.ituiu num dos melho

tes já efetuados, apesar de não ter ha-

,vido a cooperaçfio maciç'(1' do público.
'- :0:-

E�qtlanto não" vem o propalado Tor
'nelo de Fim ele Ano em homeriagem flO

�ovemac1ot' Colombo ,Salles. '

e' acteelita-
,

mos <rue não virá, pois !lIdo est.á a in

clicar um fi'acasso financeiro sem pre
cedentes na história do nosso futebol, o
melhor, será promover-se 11m ligeiro to:

neio entre cluhes de Santa Catarina e

Paraná, cifremos um octogonal de um

.
só cluhe, classificando-se o campeão e

o' vice-campeãb que, com o América,
cornpeão catarinense, e o Coritiha, cam:'
peão paranaense,� poderno realizar um

belo Torneio Quadrangular. Do lado
dos cat.arinenses, poderão entrar Avaí,
Figneit'eose. Caxias e Pró'Ipera ou Ju

ventlls,. e do lado dos araucnrian'os,
Àtlétieo Parananense, Áglla Verde, Co-

10rado e uJn clube, de projeção elo inte�
. rior. Í!. mais uma sugestão nossa;, ob�

No ·:setor
� .. ,

"
_ ...... >t

Ail1q� não se sàbe a, data do

Ir�infcio, ,do campeonato' est�dual
• r 't.. �

'de basqüetebol adulto, interrom-

pido, ,};��vjdo ,8;08 Jogos Abetos

de Santa. Catarina. Porém, para
que o calendário sej-a cwn{prioo
ainda em 1971, acreditamos que o

presidente da FAC convocará uma

reUnião nos próximos dias para
tratar do assunto.

Outro aSStU1to que está deixan

do os amantes do futebol de sa

lão ensativos é a possibilidade Jio
Torneio Iyo,Varela, vir a ser can

celado pela diretoria da entidade

salonist';;t;. , : '" '"

I
I

Como se sabe o torneio é a. úl
tima GO!p'pe,tição Promovida pela
entidade ·,.anualmente e que parti
cipam ,aS:., seleções das cidades de

maior
..J'de�taq1.�e praticantes dêste

esporte.
•

}J Ch}�si�icação do· Torneio de

Inverno
.

promovido pelo ,Lagoa
Iate Club,.e".está assim, após a rea

lização
,
qa . t�rceira rodada do tur-

jetivando 'bons espetáculos dominicais
OH qll:1Jtaferinos 'nesta época quando sõ
mente os amistosQs não resolvem.

�,:O: -

O América joga, domingo, em Cam�

pinas, pelo Centro-Sul, enfrentando a

Ponte Preta. local, em Jogo que para
nós é de suma importância, pois preci
samos nos projetar lá fora,,' ohde esta

rá a expressão mais lídima do futehol
catalÍncnse dos últimos anos.

' E' aqui
ficamos, -sem' futebol, ,com AvaÍ e ;Fi
gueirense descansando, pois perderam a

Sll�'l. éonfiatiça no públic(), ,pelo menos

pnra o, amistosos intetmunicipais.
-- :0: -

,Pelo Campeonato Nacional de Clubes,
Vasco e Botafogo enfrentam-se domin�

go no Maracanã. CQ.rintians 'e Santos 'no
, Pacaembú, ,Atlético' e Jntetnació'�al no

l\'fineirão, SPOti e Portuguesa, em Reci

'fe; Bahia e Fluminense, n'a Boa Terra e

Ceará, e Flamengo em Fortaleza .. Seis

grandes encontros, qUê poderâÇl decidir
al�utna� vagas pam as finais. Amá.nha:
América x Palmeiras, no Rio; Cmzei

ro x Grêmio, em'Belo Horizonte e San
ta Cruz x São Paulo,.em Re'eite.

a
no ,final:
1.0 lugar ........, Alvorada com 1 pp
2.0 lugar - Colora.do e Carta·

l

las com 2pp.
3.0 lugar - Boko. Moko com

6 pp
4.0 lugar _, Cafonas com 6 pp.
5.0 lugar - Maridóes com 8

pontos perdidos.

A próxima rodada merca' jogos
para sábado e domingo. No sá
bado, com inicio às 15 horas te
remos Colorado x Alvorada en

quanto que na partida de f.undo,
marcada para às 16,15, jogarão
Boko Moko e Cafonas,
No domingo, pela manhã, ape

nas uma partida está progra.mada ,

com início Previsto para às 10,00
raras... Estar,ão jogando Alvirada
x Boko Moko..

Nos próximos - dias o. Clube de
Xadrez de Flotianópolis estará se

instalando. em sua própria sede
,

situada no edifício Jorge Daux, �-

brangendo duas salas. de am

plas dimensões. O clube do espot-

, ......

JUIZO DE D_lBEITO DA SEGUNDA
,:; '!'"\ .... �. " • �

.,VARA ClVEL DA CAPITAL
EdUal de Citação com o prazo de trinta

(30) diàs

te ciência, da Capital, atualmen
te tem seu �eduto numa das s'a·
las \io Cl:úbe Do.ze de Agôstp.

. Segundo notfeias Q'ue conseguI �
mos colher a diretoria do. Cll'1,be
do Cupido está vivamente intetes-:
sada na participação de sua re

presentação no Troféu Brasil do
futebol de salão. .

Na última reumao dO Tribunal
de ,Justiça De,,;portiva da Fedet!1-
ção Catarinense de Futebol de

Salão, julgando seis processos fi-
,

,

cou em dia os processos que tra-
mitavam naquela entidade.

Mini!léri,o da Fazenda
Serviço do Patrimônio da União
DBle�lc�a em Santa Calarina

.,/

EDITAL, ,�t 8171
Con,"orrência }'úollca para loca�ã-o de bnó
vel da União a quaisquer �nt.eressados.

F;:l1"8 f'onhecimento dos interessados, a Comi'SS�o de
(\':IC'fiIT('l1da torna tJúbli�o que, será realizada concor�

'1" n.c"'l entre quaisquer interessados, para locação do irp.ó�
vel da União situado à Rua Almirante Alvjm, 24 - aparta
mento, n. 22 Edifício Dom Peddto área de 123 m2 de

, , '

RlvAp.�aria.

Os interessados poderão obter informações comt>le
t'>i!, �,OO dias úteis, de 12 às 16 hora.'S, na sede d:a Dele

"". '(\�"lip,da à Praça 15 de Novembro" fi. 14 �té o

ciJ.a l!3 de novembrQ de 1971.

Df::.legacia do Servi�o do Patrlmônio �a. União no

E,',t3do de Santa Catarina em 18 de outubro de 1971.
Frandsco Ramos dia Silva, President.e da Comissão. ,

----;""'-"'_'------__;.-----

PERMUTA-St
('g_!�ç (ln Coqueiros, de material com terreno de

I "f'I' r\��, rr.1 rua asfaltada (rua Des. Pedro Silva) por
casa no Balneário ,de Camboriú �u pOl ações. tiatál_., pelo
telefone: 30·"15 - Floriallópolis.

A Federação Aquatlca de Santa

Catarina recebeu as inscrições das

guarnições elos três clubes da Ca

pital pata; a terceira regata da

temporada, marcada para a manhã

do dia 14, de nov rnbro, na baía

sul, em prosseguiment ao IH

Cainpeonato Citadino -de Remo, do

qual, é líder. disparado o Clube

Náutico Riachuelo, seguido do

Martinellí. Como se esperava. OR

três grêmios ela Capital' apresen
taram, inscrição em tortos os set

páreos do programa e que são,
pela ordem, 4 com timoneiro, as

pírantes; 2· sem timoneiro, sé

níors: Single-skiff', estreantes; . 2

coni timoneiro" juvenis;
,

4 sem. ti

moneiro, aspirantes; Double-skiíf

�únio\rs e oito' remos séníosl

Feito o sorteio das balizas, co-
, ,

mo é, praxe" verificouc-se que o

clube Náutico Francisco Martinel
li será mais privilegiado com as

que lhe' coube, isto se a regata for

efetuada nas mesmas condições
das duas primeiras isto é com os
.' " , .

árbitros' de chegada postados no

atêrro ,d� Prainha pois o nôvo Có

digo de' Regatas da entidade escla

rece que "a númeracâo das bali

zas 'ameça senlPte do lado do

recinto 'l'esf:;Í'vado a.os Juízes de

Chegada. O grêmio rubro-negro na

regata do dia 14 estará cinco vê·
.

zes na baliza númel'o' um e nas

demais na de nÚniero tl'ê. O Ria

chuelo estará Cinco vêzes na bali

za, número dois, a- do meio, e duas

vêzes na: de número três. O Aldo
Luz terá stJas guarnições divididas
nas três b'alizas, Sendo que na de

número 'três considerada a pio!',
isto se' soprar nordeste forte, cot

rerá três vêzes',
,

EJ,s -

como - ,�ie.a:ram ' ,c1istribnidas
as ba.lizas:

1.b páreó - 4,com Aldo Luz,
Riachuelo e Martinelli

2,0 páreo'- 2' sem � !v.tartinelli,
}..!ld.o Luz, Riachuelo '

3.0 páreo - Single-skiff,� Aldo

Iluz, Riachuelo e,
-

MarUneJU

4.0 páreo ,- 2 com, timoneito -

Mattinelli. R,iílchuelo e AlJo Luz

5.? páreo - 4 sem timoneiro -

Martine1li, Aldo Luz e Riachue]o

6.0 páreo - Donble-sJdf!

:M:àrt,1nelli, Ri.achuelo e Aldo l,uz.

7.0 páreo - Oito remos Mar-

tinelli, R.iachuel0 e Aldo Luz.

IVAN, ARBITRO GERt\,L

Bmérica ainda
contrata
jogadores.
.Mesmo depois de conseguir al

cançar o título estadual, o AITI.Áriea
não pa.rou de c;üntratar JDgadoresl
DoI{ois de çons.eguir Beta ao Fi-

-

gu�irens�, os \arnerieanos lograram
êxito enl conseguir do Palmeiras, o
médio Chiqui.nho, A transação do
atleta palmeirense já foi consillna
da., espetando agora o clube ru

bro a parte. da transação que é a

escolha de dois atletas de urna

lista tríplice fornecida pelos. ame

ricanos.

C'_
,

il.I'· ,
nó o ís, � � ta- ei " 29 (e o rtubr de 19 1 á. .0

,

." E
1

IRrDIMA
\

alando de
•

Ira
" ,

Gilberto
'

Nahas
. "

1 - Faz' pouco', tempo,' na 'Câ·

mara dos 'Deputados, 'um repre
sentante do Nordeste pedia que
se fizesse 'gestões para que a 'CBD
e o ONO se

'

mudassem. -de vez pa
ra' Brasília. lI:nquanto, ist�

.

o � s-,
Paulo Machado de Carvalho.. di

zia em, São' Paulo que deve" ser

criada a Con�deração,: 'Brasilei�,
ra de Futebol, para' tratar só
do futebol brasüeíro. ;.A prímetra
proposição é' ótin1a', e' tem moü
vo de ser. '}J ..CBD sÓ olha com

" .'

ca:dnho os interesses da, "Olian�'-
b�lJ'a

.

e pol'íticainente, 'o�
, de, São

Paulo,' seguindo-se - depois, os in

teresses de'Minas Oer,ais, Rio Gr�n
de do .Sul e Pernambuco .. O Re�to,
é resto mesmo e cumpre, ao invôs

de apresentar sugestões..,
'

São Fe

derações pequena.s,. estados 'peque
nos> e o que é impol'tante, esta"

. dos que não pouca ren<�a � CBD.

.

A seg7Lmda proposiç�o, é apenas

politiqueira e para se arrumar'

mais um cargo para São Paulo

onele perambulam muitos carto

las do fut.ebol' brasileiro.
Os nortista", se queixam elas ar

bi.tragens, dizendo qu� a CBD só

manda árbitro carioca e paulist.a
para prejuctlcá-10s e colocar 08

times do R'io e São Paulo em bôa

situaçi'í.o.
O Paraná. que pensa ter nr�s·

tígio a.gora só dp.u, u.1n á.rbitro pa
ra um joguinho. dos .

mais ene:i(:

pressivos, Arbitro mesmo, só sai

da Guanabara e São l�nulo,' e para

tapear' fl1g:uns ganchos, .:. mjne:lj'�j
1. hatano e l paranaehse' }(' vez.

em quando.' Até Of; novosl bem
novos mesmo, que oS c:õi.i'iocas e
,

paulistas nã.o aceitam em seus

certames, apitam jogos do Nacio

nal.

Falo isto. porqué" se anuncia de

quando em vez que o' no�so 'PTesi-
.

dfmte jria ao Hio Oll 9ue Presiden
te da Paranaen.se iria lnrUcar áibi
tro ,d.aqui, e citam até o nome pa ..

1'a apitar jogos do nacional. PUI'a

invenção e serve para noticit1,l'io.

Não entram árbitros daqui r., '('1

pata a fase final, do Centi'o Sul"
que obrigatoriamente devef'jam

ser os' do Paraná, São Paulo e

,Santa Catarina, que dã9 os clu-

bes para as disputas. Agora mes

mo, que apito'lJ. em São Paulo.
um joguinho fraco' Ponte Preta e

,
, ,

Londrina, 4xO, foi Nivaldo dos

,
"

,I, •. , "

Ivan Vilain que ao que se pro-
, ,

palavra retorna.r às lides remísti-
ca.s como, remador nã.o o fará

. ,

ainda desta vez, !pas o Riachuelo

tesolveu colocá-lo à dispOSição
da Federaçã,o Aquática de 'Santa

Catij,rina, para colaborar na regata.
Isto fez com a entidade, com a

aprovação dos clubes, o designas
se Arbitro Geral' da terceira rega
ta, missão que éle saberá se de

sincumbir a çontento. Temos cer-

A cidade de São Bento do Sul já aprovação dos clubes, <) desimi-
está se preparando par� o 14.0 do outro grande campeão do pas-

Jpgos Abertos de Santa Catarina sado: , Valmor Vilela que, nestes

que serão realizados em 1973. Mui- últimos anos tem sido colabOra-
to embora a Comissão Técnica dor assíduo da F.l:SC nas dispu-
ainda tenha que' dar seu parecer, tas. Jorge 'I'zelikis será o Juiz de
os desportistas sambentenses es- saída, devendo as três autoridades

peram que seu pedido para sediar acima ocupar a lancha motor

��iso;dt�i��:e �e:�r���t�O�� ns��a'.. ����a �:��u;�es�����: �;�:h�:�'�
,

comemorará o seu centenário. """� :"' no" como a.cOIlteceu na segunda
r�gata. Antenor Borges, do Ria-

'cluelo, Adalberto. Gosta, do Aldo
Luz e Sidney Prats, do Ri:1Chuelo,
serão os juízes de chegada.

"Santos, 'carioca, 'porque' não entrou
, 'na es-cala do Nacional. Então eu

não entendo que -prestígto é esse

que Smlha Catarina t.em' na ÇBD?
Prestígio tem os" de, lá, (1ue apí

-farn por' todo o. Brasil, e que es-

tamos cansados, de 'v.ê-l�s na �V
e, ouvir .pelo radío suas atuações.
Mas isso é bom.

'

Nós' mesmo, em

dive rsas oportunidades ternos
mandado buscar .árbítros de fo�

ra para amistosos e decisões, 'mas
nada temos aprendido com êles,
pelo' contrárío, alguns nos\ rle.ce12-
clonaram completamente ..

, A�wra ,mandam :buscar Arnian-
,

,,_,. ,

do Marques para apitaf .América
x Seleção Uruguaia em Joinvi1le;'

Bem, o Armando· tem, um cachê

especial! e será. qne vão pagar?
Em a rriistoso " co�ocam árbitros

que não querem, dirigindo seus

compr'omj.ssos oficiais, eesque
cem -se dos árbjtros qu�mais pe-.
dilam para seus jogos de fora de

casa, prest.1ginndo outros de

outras plagas.

Outros, convidam árbitros para
seus jogo,) amL tosas e depois, 'n&

volta, quando derrotados; dão noti

ciário à impl'ensa de que fulano

foi mal, que tal gol foi ilícito etc.
lI: ainda ,encontramos gente i

nocente fi lU' acr(Htita em cUri,gen
teR.

2 - Eu' niio posso deixar de, flS

cre reI' pelo menos, dua.s linhas a

r13spt'UO dil.· St�nhora "Nàtália/ "ser- : ..•

ventEl cio LE.E., qlle esteve no no

tici:Íl'io da hl1prensa, por sinal,
UHlo:-:1 a ::.:eu f::.1\'or, na quesl'.ftO 're
lativa a ('!x�olki de �eu nome 'in-
1'n, Patrona da tU_fma'de forTnan
dos. Bem, ,nem patrona, nem pal
ranj,nfa, J:]omes ma'is bonitoR, e pa
ra gellLe clt' posiç50, Esc'olheram
'Pnt,Y'onesse" uma luaneira alt.i
va para os dirjgentes, de qUf.'f81'
relegar' a plano Inferior fi, 'eseoUj,j
da, (}pn'i:ü túsle nos temj)o.s mó�
d.m�no8, ptn Q1'lB se J),TP'tpnc'te ainda

o,prin�iT a pobreza. Pa..rahpnR aos

a.lunos. M8S li servente rnodesta,
o que vale é a intenç;ftO. Ela, a fi-,
gura mai�; importante da formatu
ra dos jovens estudantes embO-

. ,.

1'a na eseala dos valores lhe colo

quem em último, 'lugar. Eu vou

assistir essa formatura e parabe
nizar-me com ela e os alunos. Eu
acho que o tempo da nlonl.lrquia
no Brasil já acabou, mns continua

. mos a ser uma ternl, de muitos
pt,t€ha-saco.

. "

Iro
Domingo no Autódromo. de In.

terlagos" terá inicio o 1.0 'Torneio
Internacional de Formula 2, Para

La prova, os treinos e turnos de

classificação, estão marcados pâ
ra hoje e amanhã a tarde. Ha

verá como preliminár,. uma prova
de Formula Ford, válida 'pelo Cam

,peonato �:rasileiro d�' modalida
de. No domingo 'o tno.vitnent.ci ini"
cia-se às 12 horas com a vistorhi

técnica-desportiva tanto para os

F'ormulas 2 como· para os Fo:rim�
las Ford. As 14 hoi'as será dada a

largada para a ptimElira hateíia
dos Formula Ford, às 15 horas lax

gada da La baterhl dos Formulas
2. As 16 horas largada a 2.0 ba
teria dos "l"ord)' e t�s 17 horas fi

2.a, bateri.a dos Portmda.s 2. Ii;stes
horários

.._

850 válidos tnri1.b�m pa
ra. os dias 7 e ,14 de Notrembto, es

ta úl:t.ima prova será no Autódro
mo de Tarumã, no Hjo Grande do
Sul.

-- O

�Mundial, ou seja, partIcipare,m do
Campeonato IviLmc1ial de j�'oTmuJ:a '1
Os veículos pa1:tícipantes destes

Campeonatos são, ptopriedade ex

clusiva. dos Fabricantes assim to-
,

dos os Pilotos Graduados de For-
mula 1, são contratos das l?ábri
caso

o Doutor RID SILVA Juiz de Dire.ito da' 2a.
, ,.

Vara Cível da Comarca de FJorianópolis,
�sta4o de Santa Catarina, na forma da lei)

, PA.Z BARER aos que o presente editai vírem ou dêle
, �'it._fl. �

I I� �
• ,

•

'

COnheGMento tiverem que, por parte de JANUAIUO FLO-

RENTll.'fO' jjA SILVA" foi requerido em Ação d�, Usuca
pião de " ulna área de terra de" 1.400,00 m2 cóm duas

{ ..

� "1n.", .."

�asas � de
.

madeira edificada no mesmo, situado à rua

João Al'tAntàrà da Cunha, s/n. -- Coqueiros, nesta Ca

.'ita!. O terreno tem as �guintes dimensões e confron�
f ".r�(\r. s ..�o�, nor-te· (50�), com o final da rua João Alcântara

<l�' Cunha.:,�aq sul (50m), com propriedade de Isolina Fonte
da sn�;j.; "a l-e,s'te (28m), ,com propriedade de Maria José

dã Silw�\ -e a oeste (28m), com propriedade de Celso

SchweitsÇx,., 'Ê, pal'a, que chegue. ao conheCJ.mcl1to de to=

dos, ln�l}..dQ'� expedir o presente edital que, serã. af.ixa�
do no local de -costume e, publicado na foona da lei' oaao
.� passado �esta cidade de Florianópolis, Estado de Santa

C"tnrina, aos vinte e, um dias do mês de setembro do
ano de mil novecentos e setenta e um. Eu, Jair Borba,
Escrivão o subscrevo. R.id Silva - Juiz dé· Direito.

Muitos dos Pilótos qúe partici
pgm das Provas de Formulas 2 es

tão galg'ando o últirtlO d�grau pa
ra alcançarem a ma:l.oj·idade no

automobilismo de ,Competi<;ão

o
. Ainda assim, muitos dos Pilo
tos -Graduados" d� Formula 1,
conJ'nua.m parttc{tpando de pro-'

\ , .

vas de' Formula 2. Emerson 1!'it-
, � "

'

tipaldi por exemplo, é cerntratado
da "Lotus", n1as corre com s�u
irmão 'Wilson, nas competições de
Pormllla Dois. Ronnie PeterElon;
que ainda não é "Piloto Gradlmd�"
sagrou-se Vim:' .. -ampeão de ,F.ot�
mula. 1 (! �atnpefto Europeu ' de
f'ortnula Dois. Além desses, outros
pilotos deste "gabarito" estarão
particip'ando das Provas, dos dias
31-10- p. "/ e. 14 dE' Nov8rnbro, em

S�'ío Paulo e porto Alegre.
·--0---

O Departa:rnento Técnico da Fe
deração Catarinense de Àutomo.
bilismo, comunica a()� kartistas e

adeptos do kurtismo ern nOSRll Ci

dade, qUE' domingo não haverá
prova.

�'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sinta o entusiasmo, a vida a paz e o amor nos olhos
da juventude que confia em alguma coisa realmente digna
d.i.' confiança.

lVITSS .TnVf.ljv.t� sábado às 18,30 h., na Capela do

Colégio .Coraçào de Jesus.
Pela, divulgação e comparecírnento, o Grupo J Cristo

ar,r<idece.
ç�;;",i' Viienj'i:" -, p/Grupo ,T. Cristo. ,

ESCOLA SUPERIOR 'DE ADMINIS ..

TRACÃO', E' GERÊNCIA ESAG
�,

.

Edital de Concorrência Pública
N.02/71

_,. ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GE

R1tNCíA -- ESAG, torna público que fará realizar, dia

16 de, novembro às 14 horas, em sua sede, a rua Visconde

'de Ouro Prêto, 91 - nesta Capital Concorrência Pública

nas seguintes condições:
OR.TETO DA CONCORR.:F:NCIA - A Concorrência . do

'que trata o presente 'Edit.ul destina-se a alienação (venda)
de material constante .do seguinte:

,

] _'
. RURAL WILLYS:' fabricado no ano de 1969

motor n. B9353982, capacidade para 5 pessoas corri preço

base' de Cr$ 8 000 00. Unidade - 1 quantidade 1.
,

. ,

Obs, O Veículo' acima encontra-se a' disposição dos

interessados à Rua Visconde de Ouro Prêto, 01.

1 - D.AS PROPOSTAS
'

a _. A proposta deverá ser apresentada em duas vias.

b _ A proposta deverá contar oht-igatoriarnênte:
1. Norne e enderêço do proponente,' com .

firma 1'8-
.

'
,

conhecida.
2. Preço por, extenso e com algarismos.
"3. Prazo 10 dias de 'validade para estudos e solução

. ."..
. ,

contados . da abertura: do processo.

U -. CONDIÇÕES DF. PARTICíPAÇ.í\O
.

1. A proposta' deverá ser entregue na ESCOLA SU�

PERIOR DE ADMINlS'I'RAÇÃO E GEMNCIA - ESAG

-- à Rua Visconde de Ouro Prêto, 91, até .duas horas antes

da' abertura do processo' fuecÜante recibo em qne se

mencionará data e hora do recebimento a.,-;sinado por fun-

. cifmário p�lra tal fim designado.
.

.

' lJI - DA AB}l41TURA DAS PROPOSTAS
a

•
- A abertura das proposta� verificar"se-á. às .114

horas 'do dia 16 de novembro de 1971.

lJ - As propostas' abertas serão rubricadas. pelo pro

·po.nente pres-ente.
IV - DO PAGAMENTO ,E DESPESAS'

a - O licitante' considerado vencedor deverá reco

lher, a tesouraria da ESCOLA SUPERIOR DE ADM.L.'fIS-·

TRAÇÃO E GERt:NCIA -, ESAG, no· prazo de 48 horas

o valor do proposto para 'a' quislçãO . pretendida.
b -. As

.

df'�spesas decorrentes com a transferência
.

'.
.'

do materIal ficará sob a respoi:l.c;abUidade do proponente
vep.cedor.

V - DO JULGAMENTO

O ,julgamento da· concorrênria serã feito, por comis

são drBignat1R p€'la lfSCOLA'SUPERIOR DE AnMJNISTR -

ÇAO E.GRR1!:NCIA ,-o ESAG, ,
.

'

.. A FSCOLA. SUPFRIOR DE ADMINISTRAÇÃO' E GE

n1.:NCTA, M .ESA·G.- se reserva o direito de aceltR� oH.re:
jeitar . tôdaR as proposta.'i apresentadas. parqléll ou total

mente Rem fiue as.sic:;ta aos proponentf's direito algum' a
I'rr.ÍflmaçÓpq ou indenü:ações.

,
No jul�am(>nto da" propoFltas F>erão ohs·;Y.'vados os

critérios preconizados pelo artigo 133, do Decreto Lei' n.

200 de. 25 de fevereiro dé 1957 e art., ,79 da 'Lei' n. 3;704
de 12.7.1965.

Floria,n6poUs, 25 de outubro de )971.
. AflS: Ant�iler Nas'polinl � Diretor Geral.

'

EDITAL DE C.ONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Empregados, Vende

dor�s "e Viajantes do Comércio no Estado de Santa Ca

tarin�" pel() presente Edital convoca os seus Associados

para as Eleiçõe,c; da,Diretoria, Conselho Ji'ü�cal e Delega
dds. Represenülhtes que regerá os destinos" ào mE'smo

,. ,

no tr:!ênio compreendido de 20.11. 71 à 20.11.74, 'no ho-

rário de 08 às 18, do dia 30 de outubro. de 1971, em sua

s�de, a Rua Dom Jaime Câmara, ,10, em Florianópoljs.
Florianópolis, 26 de outubro de 1971.'
Neudis' Dias Pimpão - �esidente.

�ANÇA Bl.1IOVADORA HACIONA1�
.,

,DE SANTA CATABIH4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão ExecutJva Regjonal da' Aliança Renovar

dora Nacional. _. ARENA _' em Santa Catarina tendo
. "

,

em vista a qelibexação' tomada na última reuni50, convoca

os sen�A� Membros. do' Diretório Regional do ParfJdo
..

'

Os· senhores ])e.l.egados. junto ao Diretório Nac,hmal, os

sehJ:l:ores Senadores,. Dei>utados Federais, Deputados �

t�duals do Partido, para a reunião a realizar�Sê nesta Ca

pa.al� . dia 5 de� novembro ,próximo, às 19,30 horas? no

aud1t6do Ao EdiiíCio das Centrais �étricas de Santa Ca

tarina•.. com a seguinte .otde� do' dia: '

1 '--;-, Proyipências pata a reorgarij,zação partidãria'
') ,face. ,a nova �l:.OrgãniC� dos Partidos Politicos.

2 - Assunt<Y,;. '. ge�is .' de,' l�.rêsse Partidário.
. ,FloHanópoli.� ém 25 de Ob.tubro de 1971.

Ass,: . A� En� - f9' Secretário.
Ass.: Renatõ Ramos, .. Silva, ....,.. Pre.sidente em

I
�xercfci().

0., Superintendente -da FUndação Hospitalar de Santa

cataana, torna púbtico,' para eonheciment� dos mteressá

dos, que receberá provOstaS de fin1laS bahilitadás preli
tntnarrn�nte. nos têrm&.<;. do Deetoero. Lei n. 200 e DeCreU>
,N.G.E. :.;_ 15·'2-'19 ,_. 8�755, até às '15,00 horas do dia 19

de nov�mh·r,. do corrent� ano .. para im�Ílnt.ação do Sir,t.ema

de Re,,":Iao,al i)Or Computação Eletrônica.
.

O.' edital encon'tra-se afixado no 3(,) andar do Hospital
Celso RamOs· - Administração Central da F,H.S.C., onde

��rão prestad� eSciarécinrentos necessários.
.

Florianópolis; 27 de' outubro de 1971.

Dr; Murilio Pacheco da Motta! - Superintendente.

�'--' ==-_ _:_.'--
I

AC
lDl�IINRSTI1DOBA Sr CORRETO

RA DE NEGOCIOS

I c�J.n�\�R! 10 E REPRESENTAÇÕES,
,

�

l�TDA.
Iii;":"" !.".:"I' JPt�' SCHMIDT, 51 - GALERIA. JAQUELINE

- LOJA 7 - FONE 3689
.

�!
li4.

.

rAsAs

I �I'I 1 casa de alvenaria em Saco dos Limões - com

;1
3 em rtos -' sala - copa - eozínha - banheiro -

I f áre i de serviço.
, ,

I .�.� ._,,'--_. . _

I �

VENDAS

1 r·,'lSB 11.(.>. madeira na Praia de Itaguacú -, com
'J "'H "!'J)<' <;1.1.a _. copa - cozinha - banheiro -

!;: . ,. -h serviço.
'

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

11 A,PI\RTAMENTO,S
Apartamentos no Edifício' São Francíseo - Rua

Arno Foeschel � (Koesa) com 2 quartos Uving
�o"inha - banheiro - área de serviço.
Tor ilmente financiado.
_._-------

A nr-rb'1"pntos no Edifício Itaguacu - Praia (lo
1\ITc'n ('0111 � ouartos _ living _ cozinha ._ banheiro

'ir�2 de serviço. Totalmente financiados.

p, n rrtamentos no EJi�ício Cisne Branco Rua

,General Gaspar Dutra -' Estreito ..Apartamentos com
1 e 2 quartos - uvíng - cozinha - banheiro "_
área de' serviço. Totalmente financiados.

Anartamentos em Camboríu _ Avenida Central!
Centro Comercial - Edifício PARANÁ sétimo

1

andar' n. 705 - com 1 .ztuarto - Iíving _ cozinha i

- banheiro - ha11 - área' de servíco,
._.......,----'_

TERRENOS
3 lotes na Trindade _' medindo 33 x 12 m .

cada um.

1 lote em Coqueiros _;" Rua Capitão Eúcltdes de
Castro - medindo 11,50 x 30,50 m ..

11) Lotes em 'Rarreiros _. próximo à C�ncasa
Estrada Federal Nova.

'Rl\T1'REnTJE.lNOS OS ABORHECIMENTOS DA

.

r,",1\TSTT?UrÃO DE SlJA NOVA CASA, "(fMA EQ1:.JTPE
,

Á T.'T'AM'Rl\T'T'1<; F.�"Pp,í'T t\T ,1ZAD}\ CUIDARA DE T1JDO

l PARA, VOC�. CONHEÇA NOSSOS PREÇO�.
lUua· uu

\.
-

I]
_ •..

..---

• c-me m nmcs -

OPORTUNIDADE
,

Vende-se, ou troca-s'o pór carro uma casa na

Praia de Caieira perto .da Annação da Piedade; estilo
amerieano, recém cpn:strl,lída. possuindo praia parti·
cular. Os interessados devei�o- tratar com Sr. Arlécio

.

à Rua Germano Wendhausen, �; 30. ) .

INDÚ'SiRIA E COMÉRCIO' DE
VIDROS SÃO PI;DRO LTDA.
Vidros diretamente da fábrica .� os melhores

precos da Pr3ça. COru5ulte nossos preços ...... Matriz I
Lag&$, f

Filial a Rua Aracy, Vn Callndo. 40.

IEstreito - Florian6:golis.

, '! I
: ��, � '*'�,-r,.;�.fiiiIut-� • ;,

r

,�="á.,,�_ 1_"..

'

.
'I

Assistência Técnica a domicílio - Rádios - Te.

levi�ores - Eletro-domésticoS( Aberto até às 22 horas
,

O mais completo estoque de peç'as e acessórios;
R. Corf\l1el Pedru Demoro, 2.133 - Fone 6284

xxxxx

CO v\PRA-SE
Televisores usados. Paga-s9 o' melhor prêço da

praça.

I
das pilhas National I

\ I
�

DisLribuidores exclusivos

para ii .Grande F·lorianópolis.

l
!

.•� _::i_"�:;�__l-:--------"':' \...._-,

"'_411-. _.__ . __ ._. � __ _ 'li. _ __ ,

.\

,- lIÍt�;'i ,,,,�:,\'Il' ,-,._:u;;Jirv.i,'"�::�.i8���__= "'��_..;__
-

-j

ATENÇÃO
F�')tamos em franca promoção na vKlda dê Lotes j

no exr.elente loteàmento
BAiRRO YPIRANGA

,

(R. df� Grupo Escola,r Ao 'WandeJI'ley Juni@r, em.

Barreiros) I
,A,lr,'veit:::n estamos vendendo à vista ou em. I'

pre.�:�a �ões, mesmo sem entrada. Esta oferta é por �.. ,'
I OOmpo limibldo. '

I

. I sext�r:�;: :�i�:��:od:�:�:epe;:: f:m��7. a i i
L������ª=_:Uw-".'��'Y�_ , ==_� .. __ .. e�!,[�

,.. .,

LTDA

lO 00 ' H,.:�l� -"oras
',dlin6·,�o�: �

lO.' 'O 4.00 horas
'

,----------�---_.�

-�LD'i 1iiÃ-�
UBIR,AJAltl DlA.S FALeAO

-ADVOGhDOS-

·j"kis '11)1'", ElÍ\prêsas, Causas CíveÜl
,,;.,� . C:'imi:1ais

,

Ruà CeI. Pedr" Demoro, 1.548 - 'Fone 6352.
E 'TREITO - FLORIANóPOLIS

p - Precura 'oria e

Contabilidade lil a,

•

Res� Técnico: Ntwaldo N. Húbener

CPIr - 001755109
.

Registro CRCSC - 1108

E8eriia.� Contábeis e Fiscaia

Declarações de Impôstn de Renda

Organização, de Emprêsas
Procuradoria Admmístratí (I

Endereço: Rua Victor MeireUE:::i, n. 30 _.. Sala .•11'

Caixa Postal, 604 -' Fluríanópolis - Santa Catarina

,. .' ,.MÓVEIS CIMO

MUDANÇAS LOCAIS· E, PARA OUTRAS CIDÀD�'
DISPENSAMOS· ENGRADEÁMENTOS. RUA PADR'E'
ROMA, 53,-' FONE :J'778,-- ANEXO AO �EPóSITO

� .. I • '.. • .••• , ..... '"

Vende-se : um." "residência,
. l!1tulúh\ -tlo J ARD1.M

l:rAGUAç.,. .com: dues sala! conjugadas, trê! quartos
banho, cozinha, dependêncía. de empregada, garagem

varande 'e sstaclonamento., aínda sem habite-se
.

LOTES _' ,V.endem-se, ótimo! lotes.' situados . no

JARDIM. lTAGUAÇÚ' com águ{l inlltRladu,' rlllu calcad»
..drena�e,Dl11riN.

nrnTnTn.�ll' � Mi·.·· n,.h.f\'" �,,'1�� .... �*'t. W't\UII ,flA'!<

r ,

.

CORCEL' ,1911
Branéo Marfim; Stanaart, Coupê. Transfere-se Cor

'ceI npvo, 'recém adquirido' do Consórcio Nacional Fo.r.d

WilIys, oom pequená parcela mensal. Tratar pelo fone

31-82. ,.

J.
I

-

. DR. C,LOVIS· PRUDENCIO
dOONTóWC-h - CRO-Se. 315

Ex-Diretor Presiden�e' do' Hospital de Caridade e

Maternidade i �JONA:S' HAMOS" de Caçador, e respon

sável pelo Serviço de TTaumatblogia e Cirurgia Oral.
.

. I'
.

EstagmIo. do Instituto Estomatológico e Centro de

Estudos' de 'Implantes CBS no Brasil - São Paulo.

Curso de Especializaçâo em Implantes Artificiais

lVlerrlp:w' da Assoc'iação Brasileira ,de ImpÚlntologia
. E s' P 'E C I" Á L � D ).. D E S

PRÓTESE'�LANTADA E CONVENCIONAL

CIRTJR,,GtA E TRAUMUrOLOGIA ORAL

ODONTOLOGIA' CLINICÁ
Consultório: GALERIA COMASA - 9° Andar ......, sala .904

H�rário: das 8 às 12 - 14 às 20 horas.

DRA. IIELENA ·KRE,T�EB P�fILIPPl
CRM - SC 1052' -- CPF 250342198

OBSTETRICIA 'e GINECOL·Gil,
Prevep.�ãó do C!ilc�r GInecológIco

Citologia Hormona}

Co'1poscopta
Esterilidade

Parto Programado
Es�jal1z8cão . no

.

Hospital n&1:i ClinIcas Ue sãO 1:'81110

Santa Casa da Misericórdia de São Paulo
'Maternidad(>-Escola da Universidade Fe·

deral 90 Rio, de Ja�etro

Consultório:, Edifício Aplub
Rua dos Dhéus n.. 8 ..._ 129 andar, sala 125,

De 2b. à 68. felra�

Atende: Das 16,00 ir 20,00 hol"U

TRA,NSPORTES .f�nl�r."·1VO�
REUNIDAS :). *�,

A EMPRISA DE "'TEG'AÇAO
CATARI�lEISE

"NIBUS com tARTlJ)AS DIÁRIAS DE FlORJANóPOllS

PARA : PORTO UNl.\O, ,passando por Balneário de

Cl1mburiú _ ltajal -- Piçarras . - Barra Vêlha

- JOINVtLLE - Vila Dona FrA1:'JCÍsca - Campo
. Alegrt -- São. Bento do Sul - ;')io Negrin�o
Mafta - Canoinhas e PôRTO UNIÃO

ÃIS 19,30 horas

com c()NEXôES imediatas para' PALMAS
CLEVRl,ÂNDIA PA'J'(1 BRA1\Y�O FRAN

CISCO ,BELTRÃO e C)1,;�ADOR.

PAFA .: SÃO MiGUEL DO OES1'E, pas�ando DO! Jla}

neãrtn de. Camboriú -., Jf ·�iaj - Ql.rlTMENA 1� -,

RjO' do Sul _" Pouso Perinndc r:ul'itJbanoS ..

CanlpÓs NúvoS .� JOAÇABA - Xanxerê -

Xaxim � CHAPEC('; -� São Carlos � PalmitM

�" Monda! e SAO MIGUEL DO· OEST;:E
lA 19,00 horu.

PAltA : J..AGÊS passando por Sao José
Santo Amaro' _. Alfredo Wagner

Palho�a
'Bom Retiro

B(V'a;l,B do Su) E' r,.'("'r,lQ

;� 5.01) 13,00 :)} ri "T;;;:

p r\!lA �,:-{T"" j"lLIS " . VT'l '

'�r', '1(1' Sãr Jo .;
..

f

((, ;J ,Qu' ln, ii :. .

4.0:; 15,':30 horaS, mellOs aos domim�os.
DESPACHOS DE ENCOMENDAS J>ARA : 1."odo () ERt�<J�

. CAl'AR:1NENSE· ""'i'7 Marcelino Ran1fj� �. Gaul"!.!.rilil
,_; Viadutos :- Erechim e Irai, no Estado do R.it
Gnmde do Sul; "-;- Todo o SlID )ES1,'E PARA
NAENSE - CUR1'rID6, p S,i\O 'PATTT�O

a Av . Hercilio Lúz
T!�J.JEF'ONE 3'1'::1.

-JÓQUEI CLUBE SANTA CATABINA

ASS,EMBL:rtIA PARA ELEIÇÃO DA

BI�N{O 1972;74
CONVOCAÇÃO

, ',

,.
"

('0nvocamos
.

os senhores' SÓCi0S para a assembléia' �

eleição ela diretoria e conselho deliberativo e fiscal com

mandato de 20-01-]972 a 20 .. 01-1lYI4, no dia 20 de novem

bro do corrente ano a realizar-se nas dependências do
, ,

Slube de Atiradores de Florianópolis, sito à Avenida

-\1auro Ramos, n. 216 .

A votação terá início às 14 .horas e será encerrada

impreterivelmente às 20 horas, procedendo-se em seguida

:l apuração e aclamação dos eleitos.. '

. .:

J4' •

De conformidade com o art. 55 e seu' parágrafo. 3�"
o. registro de candidatos deverá obedecer a seguinte ot·d.é:nÜ

A - O registro de chapa completa deverá �er reque

rida por 25 sócios até 10· dias, antes da eleição.
, I

B - O registro de candidatos avulsos deverá ser re-
•

'H' �idô 'por 15 sócios até 3 dias antes da eleição,
O. Conselho Deliberativo e Fiscal e a Diretoria �o

,�. "'"

'

assim
. constituidos: ' ,

DIRETORIA , c:

..,

a "- Presidente

,b - 19 Vice Presidente.
c - 21? Vice Presidente.

d �. J}? Secretário
e -., 29 Secretário

f - lI? Tesoureiro
oo T

.

. g, - . .r:.., esourelro

h -, Diretor Social

i - Diretor de Stud Book

j _. Diretor de Hipódromo
k -. Orador ,

CONSELHO DELIBERATIVO lE 'FISCAL" .�.

15· .membros e igual, número .dc suplentes.
1 - C'OMISSÃO DE :CORRIDAS, composta fie .s .mem- .

•• \ • !

"t , • t .

.• .

,

� • '. �

bros ·e· igual número de suplentes. .

.'

1 .

. '

Tôda é qualquer' informações 'Será prestada' ao asso

: cisde nos escritórios da SoCiedfldf', tn!St�ladO, 'TlP: enderêço
·

acima. mencionado; onde' está afixada. a relação .do� sócios
com direitos à voto e ser votado. , , " .,", '<.'

"

. Florian6po1i.s, 2i de· outübr,o de 19;71 . ':" 'II

.', ,Carl.os Alberto da Nova"-', J?]�esidente. em exercícjo."
.

WandkkT •. da Silva',---j 1Q Secretário.
.,

','. >., \
•

• ,-�'
•

'. .'
y .'.

J "

.� r I.

I ,," J I I) J 1 ,
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.'
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.... ,'.
·
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, ,,'
." 'Via TUuca�,.' ltapema, CambQriú e 'ltaJaf;. ,h ,
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'

" ,
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...
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. '.: ..
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-
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,
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'-' :. 05 3" -' 07 Otl -- 09,00' _.:.', 11;00 . -.; 13�OO· �
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.

�;Â:�', ���çI:SC? �.M '1�.��; h�l'p•.. ,
'.
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,'Estado de Sanla Calarin�
Secrelaria dos T�anspor,les e Obr.as

I, ena,rlamenlo de Eslradas. de Rodagem
CO'MUNICACAO

",.
.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM,
DE SANTA CATARINA, comunica' 'qu�, 'devido ào':i ser:

"

viços de prote'ção do pavimento que executará na' Ponte ,.

Hercílio Luz, será INTERDITADA uma faixa em todo' o
comprimento. da ponte, nos seguintes horários:

DIA 29 - Sexta feira - após às 21 horas

DIA 30 - Sábado - após às 13 hora� até a �onclusão
d()s serviços.

" I ,

Para evitar o congestionamerito' do trânsito, o D�!
- �

,se., solicita que' nestes horários a PONTE HERCfLIO

LUZ sej a utilizada sOJ:I;l.ente 'em casos de' absoluta neces·

�j'';ade. ",

<'

DERSC., em Flotian6polis, 27 de outubro de
..197t. "

Eng9 Civil Ernsnl Abreu Santa RUfa - Dir6fuf Ge-
r· 1 do DER/Se.

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

I
. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Falando ontem pela manhã na se-

de
.

da Associação dos Servidores Pú
blicos do Estado de Santa Catarina,
o Governador Colombo Salles decla
rou que seu Govêrno não decepcio
nária a classe dos servidores e que
manteria a tradição da concessão
do abôno de Natal "àqueles que
mais ·precisam".' Na solenidade rea

lizada às 9 horas de �nte.m', à qual
compareceram, além dos Secretá
rios de, Estado, o Presidente do' Tri
bunal de Justiça, Prefeito Muníci-

,

'pai e autoridades estaduais e muni-
II •••

cípais, o Governador declarou-se
sensível à pretensão dos funeioná-.
rios públicos, asseverando que
"desde a primeira vez, procurados
pela Diretoria dessa Associação,
não n� furtamos a examinar a Irei.
vindicação, mesmo em horas peno
sas para o Tesouro do Estado".
- Ainda ontem - afirmou _.: já,

,

noite alta, examinava com o Secre-
tário da, Fazenda a possibilidade de
o Estado atender essa justa e me

tecida reivindicação formulada pela
classe e podem os servidores pú
blicos ter a certeza de que o Go
vêrno enviará uma mensagem à
Assembléia Legislàtíva concedendo

, ,

àquêles que mais, precisam, esta', gra-
tífícação "taô 'justamente reivindica
da.

"

PALMAS
Milito aplaudido' quaIl'do anunci,ou

,a concessão dó benéfícío, o Gover
'nador Colombo Salles imediatamEm
te fêz a ressalva:
- Não vim aqui dizer essás pa

lavras �Ç>tn objetivQs demagógicos.'
Estas palmas que me foram dirigi
das, devO' agradecê-las, não', sem di
zer que são indevidas, PO'is o Go
vernadO'r do EstadO' nãO' é donO' do
dinheirO' públicO'. Ele tem a O'briga�:
çãO" de adntinistrá-IO' bein e isto,
senhores, desejo, fazer durante to
dos dS anos dO' meu mandato.

HEFORMA: ADMlNISTRATIVA
,

'Mais adiante, referíndo-se "a' re
forma que hoje ptéside a Admi
nistraçãO' Pública de Santa Catari

'na! racionaIJ,zando:a, mas valorizan
do sobretu�(} >''0' -servidQr públicp", o

Sr. Colompo'�' ��ll�s decl2.rO'u i que

'.
" .

8'D ri. D,in
i,;'"

....... ,

'"

TQdQS QS cQntdbuintes dO' Impôs�
to sôb,re CircUlação de MercadO'

rias, inclusive os produtores agrope

cuários, estãO' obrigadO's ao preen
chimentO' do fO'tmul4,I'io d6 CensO'
TributáriO' de 1971, segundO' dispõe
a Lei nl? 4.627,' de 15 de outubro de

1971, publicada no DiáriO' Oficial de
26 de outubro, quem ontem circu
lou em FIO'Í'ian6poli.s.
,O documentO', q�e 'instituiu o

, CensO' -Trib.utáriQ de 1971, dos con·
tribuintes dO. IGM,' estabeleceu,
também, O' .parcelamento automáti
co dos débitos confessados espon·
tâ.aeamente.

O fO'rmuláriO' do' Censo 'Iributá
rio estará à disposição, dos contri
buintes em tôdas as E.xatorias ES
taduais, 'nas 'sedes � das inspetorias
R�giO'nais de TributO'S Estaduais,
Prefeituras Municipais, Agências - do'
Banco do EstadO'. de ,Santa Catari

na, agências de estabelecimentos
ljancários autO':r:izados à arrecadar o

, .

''''t9'
';
""
..

�" ,

'" ;.,-i,'
.

�,
.

canais de progresso por. onde flui
a riqueza nacional; é ,O' prestado
pelo burocrata no recolhimento do

ímpôsto, fonte mantenedora do erá
rio público.
UNE1\'! SE;MPRE COMPREENDIDO"
Mais adiante, afirmou O' Sr. José

de Brito, Andrade: "qual um peque
no e insignificante tijolo,' se olha-

'

do isoladamente, eonstítuem os

servidores públicos, em conjunto,
na grande pirâmide que é esta má

quina adm,inistrativa, sem a qual a

Nação não sobreviveria, é fator

fundamental e garantidor do·desen
volvimento piiífico E1 harmônico da
vida social,
- Todàvia - prosseguiu - nem

sempre compreendido, o servidor
público tem suportado estõícamen,
te momentos dífíceís em sua exís
tência e' somente esta Associação,
seu.. templo de reunião e reivindi
cações há quase meio século, -pode
atestá-lo CDm, conhecimento de cau

sa' porque' o ausculta diuturnamente.
ABôNO DE NATAL
O 'Sr.' José de Brito Andrade elo

giou a iniciativa governamental' da
introdução do Sistema do Mérito
Funcional, "cuja meta perseguida é
o reconhecimento da capacidade do
servidor e e inc�ntivo para que êle

. ',�' t. .:

cada vei mais se deSenvDlva !l� pr�
grida. �
,- Mas se é certo _.: afirinou _"

que ptO'jetqs de destàc�do alcance
administrativo, são encaminhados
por V. Excelência, SenhDr Gover..

nador, nãO' é menos certo que, de

parte dos servidoreS, inegáveis ,es.

forços vem sendo desenvolvido pa
ra que a grande tarefa de, Vossa
E,"'{celência se torne menos árdua e

siga s�mpre mais profícua e gran�
diosa. E PQr issO' ,se entusiásma e,

se permita a PO'nderar a Vossa Ex
celê:ncia se dignasse exami� com

especial desvêlo e cadIlho ;a' poso
'�ibilidade de concessã,o de uma gi-a
tificação que o servidO'r �úblicD

, aprendeu, desde anos, 'a, rec{iber, e'

cuja finalidade precípua é 'cDntOr
nar os seús inevitáveis gastos de
fim-de-ano" à :época das tradiciDnais
festas natalirias. �

.i,'

8S·.
r. ",

[CM, bem comO' nas, Cooperativas,
Federações de Cooperativas� Escri·
tórios Regionais da' Acaresc',' As

sociações de classe, Juntas Comer-
# ciais e' entid.ades credénciadas pela
Secretaria da Fqzenda.

Estabelece, ainda, que "os for-'

mUlários, devidamente preenchidos,
serão 'devolvidos às Exatorias da

Jurisdição do contribuinte 'até o

dla 30 de setembro de 1971",' e

que 040' não atenpimeniD no, prazo
estimulado nêste artigo, sujeitara, o

contribuinte, à multa de duas vêzes
o valO'r dO' salário mínimo, sendO'
acrescidO' do valor de mais um sa

.
'

lArio núnimo se, o preenchimento·
fôr realizado sob intimação fiscal".

.
,

As Exatorias Estaduais e as Agên-
cias Bancárias autorizadas a proce
der O' recolhimentO' do ICM, não

acei�rão O' pagam�nto do Unpôsto
do contribuinte que a partir da:' da-,
, ,

ta prevista nãO' apresentar o com-

dovia SC-21.
A moderna indústria trabalhará'

no ramo de Móveis Coloniais ocu

pando cêrca de 40 Qperários n'l:lma
'

área construída de 1.500 m2.
,

Ao meio dia, o Clube de Dirigen·
tes Industriais e ,a; Associação In.

dustrial e Comercial de Sáo Bento

"

, '

'prDvante do cumprimento dO', dis
:posto na legislação baixada. :'

Definiu, também, a Lei 4.6'27 pa·.

r� O' dia 30 de novembro de '1971 a;
data para O' parcelamento autQmáti

co, de todos os débitO's, cO'nfessados

espontâneamente, venddO's at.é 30
de setembrO' dêste exercício.
Ao contribuinte que adotar o

p�rcelamento automático instituídO',
serãO' dispensados, OS juros de mo

ra e reduzidas as multas morató
rias na. �eguinte propolfçãb: 40%
para pagamento à vista; 30% pata
pagamento em cinco parcelas; 20%
paga pagamentO',. em dez parcelaS;
10% para pagamento em quinze par
celas; e 'sem qualquer desconto para
liquidação em 20 parcelas.
Para ter direito aO' benefído· à

cO'ntribuinte preencherá e entrega
rá à Exatoria, ao qual' esteja juris
dicionadO', em quatro vias o for-

,

mulário ,da 'DeClaração �pontânea
,de DébitO'.

sua experiência de homem público'
e de administrador lhe autorizava a

dizer que "há muito os métodos
administrativos vigentes em Santa

Catarina estavam .defasados do res

to da Nação",
- Hoje nós vamos trabalhar, [un

tos, -apciados pela reforma admi

nistrativa, porque em Santa Catari

�a, como em todo o Brasil, é' tem
po de uníão, É tempo de união na
'I '

administração, é tempo de união

polítíca.é tempo. de união de to
dO'S quantos querem ter a coragem
civica e a disciplina intelectual de
se [untarem ao Presidente Médíc!
no ânimo coletivo da integração na

cional.
O INDISPENSAVEL
SERVIDOR
Falando em nome da classe, o

presidente da �ociação dO'S Ser
vidores Públicos de Santa Catarina,
Sr. José de Brito Andrade, ante
cedeu o Governador, asseverando
ser "ímpossível ignorar se o traba
lho do servidor público na conse

cução dos fins a que se propõe o

Estado moderno. Do mais modesto
ao mais graduado, os servidores são

peças indispensáveis desta grande'
" " 'I,. •

engrenagem em que se constitui o'
. Serviço' Público.

'

- Na sua forma genériCa :--.:' afir;
'i ,',

mou - o serviço público ,'é:1 pres-
tado pelo profeSsQr -quando, na es

fera rural ou Ui·bana, disSentina 'o

saber e a cultura, afugentando
conl a luz do conhecimentO' M, ne·
gras trevas da ignotância e do

analfabetismo; é o pr�staà:D pêlo mi-
. I .'

. I,

litai" q4e, qual sentinela pennaneü-
te ê irldQrmida de ,nossas

I frontei.

ras, zela pela integridade e segu·
rança da pátria; é o 'prestado pelo
,corpo de saúde pública, do 'ateh

dente; enfermeira ou médico, que,
dos grandes hospitais das metrópo
les aos,pequenos PQstos de saúde
de nosso interior, velam para que
a, dO'ença seja prevenida ou ,'erradi4

cadá; é o preStadO" pelo' magistrado
na aplicaçãO' da jus'tíça e' êDnse
'quente . prQteção dos dlreitOs.' indi..
'Vid�ais; é o prestado pelo o�reirD
'daS grandes' rodovias, ' veraaâ�irbs

, ' . ,
.

.

.�:�
"
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.
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-reenc er·::' censo'" ri ..

u ario,
,

Rio Negrinho recebeu a visila. do Secretário da Faze,nda
, ,

-BLU1\1ENAU (CQrrespondente)
o Secretário da Fazenda Estadual.
Sr. Sérgio Uchôa de Rezende, acO'm·

panhado. de Diretores e Técnicos do

Fundesc estêve em São Bento do

Sul !lo último dia, 23 partic�pal)do
da inaugutaç�o da Indústria de Mó�'
veis AJ:te�sol Ltda., localizada à Ho·

I

do Sul hQmenagearam O' Secretário
da Fazenda iCQm um almÔ'Ço na So

ciedade Desportiva Bandeirantes, es·

tandQ presentes também autorida
des locais e de Rio NegrinhO', indus
triais de SãO' Bento do Sul, Join·

ville, Jaraguá' do Sul e Rio Negri
nho.

· Konder fala
da ação do
BD em�i5C
Ocupando a tribuna do Senado

Federal, o Sr. Antônio Carlos Kon
der Reis manifestou-se sôbre os

,prO'je,tO's que estão sendo executa
dos em Santa Catarina pelo Banco
do Brasil. Reportou-se à inaugura
ção das agências do estabelecimen
to bancário em Canoinhas e' SãO'·
Miguel d'Oeste.

• <

- Estou certo disse - de

que o conhecimento
.

direto dos"
problemas econômicos de meu E&

tado irá dizer à hora em que, na

mesa das decisões, O' Banco do.
Brasil 'estiver a cumprir seus altos

,
" I

deveres para com" Santa Catarina,
pois que firmes e fortes hão, de

ser, em nossa defesa" as vozes dos
diretores Osvaldo Colin e Perachi
Barcelos.
O representante cataríuense abor

dou também,' o sucesso dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, realiza
dos, recentemente, 'em .Rio do Sul,
analisands aspectos históricos da

promoção, iniciada em Brusque,

CÜhab 'teni
nõvo -:uerente:
B.. Schlem·per"
A Companhia de Habitação dó

Estado de Santa Catarina dcaba de

designar o Sr. BrunO' RodO'lfo Sch-

'leínper para Gerente-AdrnirustrativQ
da E1nprêsa em substit:uiçãO' ao Sr.

Fausto CQrrêa que pediu demissão .

do cargO' devido a compromissos as

su�idos na Secretaria, dos Semç08
Sociais

'

à qual deve retornar nos

próximQs dias.

.

Para ocupar as funções de' Ge�
rente-AdmiÍlistrativo em' 'caráter
permanente, a Presi.dêilcia da

CohabjSC submeteu .a a�redaç,ão
do., Conselho-Administrativo, ,presidi.:
<lO" pelo corQnel MarcéI�f ';Bandéka
lYraia, Secretário, ,dos ;,SeM�S: <Si>
ç�ais, o �nome do: maj9r JoãO' ::,Ni�

" -,
" ',' ft_:· .:

,derauer' ! Netto. O 'ConselhO', de: Ad.
" ��i;traç&o ,apt6�ou a:' iriilic'?çã�<;,�:e "

a.' 'p,0sse' no cal'go'· deverá ;", <)CGrrér' :
�l�S i próx�os" dias.

'

.:

'

� \:,' C-',
'

�
:

,

,

Auricultura ':;
dá ' combate""à
formiga saúva

,

"

o MinistrO' da, Agrlcultura baixou

PO'rtaria, complementa�db a's ins..
tru:ções ,concedidas n�" Portaria Mi.
nisterial n9 205, de 25 de junho de
1969, relativas às normas que de-

,

vem ser cumpridas nO' trânsito de
equídeos e no contrôle das entida
des de criação QU que desenvO'lvem
atividades hípicas, turísticas e, si
milares.

, \

De acôrdo com as instruções bai�
xadas, só PO'derão transitar ho ter
ritóriO' ,nacional equídeQs" que te.'

. . .,

nllam certificado de inspeção sani-

tária, acompanhado <los resultadOs
dos exames individuais para anemia
infecciDsa equina. :esses documEm
tos devem estar finnados PO'r' mé
dicO' veterinário da Defesa Sanitá.
ria Allimal e outras � repattições do

, Ministério' da Agricultura, de outtos

órgãos públicos, comO' também par.
,ticulares. Os profissionais estranhos
aos quadros daquela Pasta deverão
ter delegação de cQmpetência.
Técnicos do ServiçO' de Extensão

Rural ministraram na cidade de
Caçador, um TreinamentO' sôbre O'

combate à saúva tendo por objetivo
capacitar os agricultores nO' uso

correto dos formicidas visando ex

terminar a fDrmiga saúva no ·muni
cípio.
Participaram dO' cursO' trinta e

cincO' presidentes das escQlas rurais
,de Caçador ,além dO' Prefeito Arde.
Uno Grando.

;,.: �.�:("
:1,

Dia dô ;Comerciário foi
� ') , -'

't, "

festejado· na
, I

apitai
U'ma homenagem !a sete comer

ciários da Capital, marcou ontem à

noite (, início' das co�em�rações
programadas pelo Ser:viço, Social do

, Comércio alusivas a passagem' do
Diá do Comerciário. A, honraria

.: .
'

,

constítuíu-se "na entrega de um car- '

tão d,e prata. aos segnjn:tes, funcío

nários, que completaram êste ano

25 anos de serviços'" ininterruptos
prestados a mesma emprêsa: jorna�
listas 'Acy, C�bJ!al" T�iv.e ..,... Rádio

Gijanljá' - e Angelino Camilo Pe

reíra -', Jornal A Gazeta -:- Hercí-.
lio D��g()s '&sPíp�ql� 'e Al�O',
�lV!a,' �plpq., d:a' f� J� J,I�ri,
tz, S�A..; J�o cQriêa, da .fírma ,"Car
los H��e

\

S.A. ' Comércio' e, IUci4s-

tria; Hartwig Beck, da Vidraçaria
Santa Efigênia e Paulo Joaquim
Ferreira, da emprêsa Arnaldo Luz.

,

Após a homenagem, que Se realizou
no Ginásio do' SESC, os promoto
res ofereceram um coquetel aos

presentes.
.Apenas O Baile do Comerciário

,
' ,

marca amanhã a passagem do Dia
do Comerciário. A festa está mar

cada para às' 23 horas, no Lira Tê
nis Clube e será abrilhantado pelo
Band Show da Polícia Militar. Por
'Sua vez, o Clube de Diretores Lo

jistas não elaborou 'nenhuma pro
gramação a�usiva, a data, determi-

,
nando apenas o fechamento das ca

sas "comerciais amanhã.

·Lei concede
•

maiores

estimulas ao t u
•

rlsmo
A agricultura paulista" depende do

mercado ,extetn� para ,manter taxas

altas de expansão; em níveis que va
,

riam, entre 9 e 10%.· Se fôsse esperar

apenas pelo mercado interno o cres

cimento não ultrapassaria os 4 �,5 %
anuais. ,

, .----
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A.O S C o' M E R C I Á R lOS

'. Perseverante Classe, que com fé e trabalho tem com ..

" ,

, po·rtrlhodo a respons,abilid'ade. e o dever do engrandecimen-

to ,da Pótd'Q, no dia que �Ihes é dedicado - 30 de outubro -
. , ,

''''''''''; ," \. J.,
,

�o�l...êcfimen'to'.·

ODY VARELLA

Presidente
.<

I,

-- , __..�IlIit�f. r

A família dó" inesqu�dvel Valdemar Joaquim da Silva ainda cons-

" ternâda: 'com s�u: !akdmento .�O'nvida parentes e, pessoas a�l1gas para a :
1

l. mias,a de)Ç,�:i:a q�e ma�da, celebrai( dia 29'" (sexta-feira) à� 19 horas
,

'

na' Cated� Mettopolitaná. '�

\. s
.

J:"i('�_;ro,���'�-��������-��,§-�-�������_"';'J;�I'.
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;�! CO�AnIA. ,CATABIN'T::NSE DE TELECOMU ..

�

RICAÇÕES - COTESC
,AVISO

,
ikv�ma.:,' a� cqnhecim�nto dO'S nossos assinantes que a EDINPAR

- Ed1tôta lruotmati\ta' dos' Telefones do Paraná S. A. - está autorizada
a ,co,ntr.a�r publlCidade pára O' Guia Telefônico do Estado de Santa

dataflna. ','
Vdltamos. cOntudo, a ésclarecer:
1. a publicid.ade, é do livre arbítrio' do assinante e conh+atada dire

tamente �()m ,a Edinpar, tendO' a COTESC apenas o encargo de

cobrll-Ia mediante, tecebimento de comisSão;,

, , .,

2. com'a publicidade"ou sem el� o nome do'assinant� 'aparec?, nor
malmente, no Grila, ria O'rdem alfabéth...a e, no caso' de nãu resi-

déncial, uimbém' rlOs "classificadO's".
'

3. a:S cláusulas do ,contrato devem ser lidas, com atenção, de sorte

a, serem evitàdas quaisquer controvérsias futuras.

Florianópolis; 25 de outubrO' de 1971.
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