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& IA. casa do conslrulor
INFORMA

A Câmara Municipal de Pôrto
Alegre outorgará no dia 29 dêste
mês, ao Vice-Governador do ��pdo
de Santa Catarina, Sr. Atílio Fon

tana, o título de Cidadão Portoale
�rense_

�

",

,

SIN TESE
BLUMENAU

O Secretário Prisco Paraíso,
da Saúde, seguirá sexta-feira

paro Blumenau' a fim de ins

'talar a 119 Jornada Catarinen
se de Pediatria, promovida
pela Associação Catarinense
de Medicina. O titular da

pasta da Saude falará sôbre o'

tema "Assistência à Infância
no Projeto Catarinense de

Desenvolvimento" .

CONTRATO

o Departamento de Estra

das de' Rodagem, do Estado,
firmou contrato com emprêsa
do ramo para adjudicação à

última dos serviços destinados
a projeto geométrico na

SC-14, trecho Tangará-Videira.
numa extensão de 19 quilô
metros,
Caberá à firma contratante

I
a definição do traçado, explo
ração, projeto, os elementos

para desapropriação e' a al

ternativa de custo das obras

de. implantação básica, sendo

que o valor do contrato é de

Cr$ 121.752,00 e o prazo de

conclusão, 90 dias.

BRUSQUE I

O Círculo Orquidófilo de J

Brusque realizará de 13 a 1& �
dêste mês a m Exposição de

qrquídeas e Plantas Ornamen
tais tendo por local as de-

,

pendências do Clube Atlético
Carlos Renaux.
A solenidade de inaugura-

ção está marcada para as

llh30m cabendo à Sra. Nor-.
,

ma Schaefer primeira dama'
do município o corte da fita.1

, J simbólica. '

j ORLEANS \! f
! 'I (

II O municipio de Orleães I

,I

voltará a ser grafado Orleans, I
'

na forma de sua ortografia
tradicional, conforme a lei

4.�n8, de 25 de setembro dês
te ano, publicada no Diário
Oficia] do Estado no último 1
dia 5.

;FLORIANÓPOLIS

,
I j

O Chefe do 149 Distrito do 1

Dnos em Santa Catarina, 'en-
I

genheiro José Bessa, informou
que o rio Itajaí d'Oeste foi
desviado para o interior dos

registros existentes nos qua
tro monólitos - já concluídos.
A construção dessa obra de

base permitirá a concretagem
de conclusão dos três últimos
blocos da barragem definiti

va, devendo estar concluída
até abril do próximo ano. No

entanto, dentro de aproxima
damente três meses a reprêsa

til já estará em condições de I

�! I exercer o poder de regulariza
�l!. ção do rio.

EMPR!SJ\ ISDITORA
O EST.àOO LTQÀ.

AdmlnlstmçãCl. Redação e Ofi
cinas, Rua Conselheiro Mafra,
160' - CiI'ixa P�tal, 1� -
Fones 3022 f" 41�y - Floria.
nópolis - S,b:'1ta Ca1'arina. I
DIRE'TOR: José MatUsalém Co
melli - SUPERINTENDENTE:
Ma� cílio Me�eiros F'�,ho I
EDITOR: L.·.iz Henrique Ta,..
credo I GERENT'E: Osmar
Antônio Schlind:weil\ - SUB
GERE�TE: �ivino, Mariot I
REDA ;'ORES: Sêrg10 da Cos-
ta Ramos, Antônio Kowalski
S�br.inho! Sérgio Lope,* Moa- [crr Pe��ra e Pedro Paulo
Máchado I RE�ORTERE��
Wilson Libério de Medeiros e
Aldo Graw1geiro I SUCURSAL
DE BLUMENAU: Rua XV, de
Novembro, 5ú4 I REPRESEN.
TANTES: A.S. Lara Ltda. _
Avenida Beira Mar, �54 -
119 andar - Rio - A.S. Lar.
Lt\la � Rua Vitória, 657 -
39 andar ...... São Paulc> - Pro
pai PrQlpaganda Repr-esenta
ções Ltda. - Rua Coronel Vi
cel?te, 456 - 29 and�r - Pôr-
to Alegre e R ...presentação
Paranaense de Veículos Publi·

�
citários l��a. REPAVE � Rue'
Voluntários �. Patria, 475 -I129 .ndar - Curltlb••

� ..
- ,a t

�

-

-

VIi

"

A primeira fase do' Festival da
Ilha de Santa Catarina levou ao Tea
tro -Alvaro de Carvalho um públi
co entusiasmado I com os novos com
posítores que despontam e 'com os

tal�nto�' que o FI,SC, poderá. reve
lar. Na' segunda' fase, que se rea

lizará., ,l}.oje no TAC, o Coral, dos

Detentos será a
.

atracão. A fase eli
�inatóri� 'se d�;en-;olverá. até sá
bado. (Página 3).

TAC' lotado
.

'

na estréia
,do'; I',�:'FI,'�,C

Entrevistados ontem pela imprensa
da Capital sôbre problemas do Oeste,
()S Deputados

.

Gentil Bellaui, Elgydío .

Lunardi, Sady Marinho e Antônio Me

nezes "Lima, representantes da, região,
concordaram em que a integração
da(}Qela área '.ao ·litoral catarinense
está agorá mais perto de se concretizar
com a conclusão .da BR-282' e o acôr
do de mútua c�labQração dos Gover
nadores Euclides Triches e Colombo
Saíles,

•

Os parlamentares anunciaram. para
26 do corrente, em Camhará do Sul,, ,

aio Rio Grande, o início da segunda
etapa dos trabalhos da Comissão Par.

lamentar Interestadual, quando' serão
revistos os objetivos do órgão .e tra

çadas as novas metas a serem coo..

quistadas a curto e longo prazo. Fri.
saram que o movimento parlamentar
é ápolítlco e que visa auxiliar os Che- ,

compra

favore

popular.
MEYER Ies dos Executivos, que serão

cidõ; com a mobilização

. ,

Matriz: Rua Felipe Schrnidt, 33 - FonE:"
3282 - Filial' Rua Cons, Mafra, 4
Fone: 3280 - Filial Estreito: Rua
Fúlvio Aducci, 597 . Fone \ 62QO

Consideraram vencidas algumas eta·

pas. (Páginas 9 e Óltima).

•

•

[ratando também das possibíli Iades
da' Arena nas eleições municipais
gerais e do relacionamento entre os

Governadores e a, Arena.

Ramos "o clima propício ao enten

dimento das facções que integram
a Arena", acrescentando que lia

liderança do Governador Colombo
•

Salles não é contestsêa". O rela
tório prevê o fortalecimento do

partido em Santa Catarina e a re

tomada de algumas prefeituras ti
das como de grande importância
política para a Arena nas eleições
municipais gerais de 1972.

O Presidente da Arena, Deputa
do Batista Ramos, declarou ontem
em Brasília que encaminhará até o

fim do mês relatório de seus con

tatos nos 22 Diretórios Régionais'
do Partido. As gestões foram encer-:

radas no Diretório da Arena pau
lista e o documento do Deputado
Batista .Ramos exporá a situação do

partido em todos os Estados antes
da reorganização dos Diretórios,

O presidente nacional da Arena
leverá ao Presidente Médici .um re.

.la tório sôbre sua visita a Santa Ca

tarina, a penúltima missão de sua

peregrinação 'por todos os Estados
brasileiros. Ressaltará o Sr. Batista

'Arena remota Governador
com 'cbapão' voltou ontem
os diretórios da Guanabara,

Fitipaldi
chega boje a
Floriao'ópolis .

Uma entrevista coletiva à Im

prensa às 15 horas na Redação de
O ESTADO, marca hoje a presença
do volante Emerson Fittípaldi na

Capital: Sua visita à Flor'ianópolis
é parte do roteiro de viagem .que

A apresentação de chapa única
de candidatos aos diretórios - a

qual se convencionou denominar
chapão - é a tendência que se ve

rifica em tôdas as secções esta

duais da Arena, A informação foi

prestada pelo Deputado Batista Ra

mos, Presidente Nacional do Par
tido acrescentando que êsse ctri·

,

tério deverá prevalecer no proces-
so de renovaçâb dos diretórios da
Arena.

Demonstrando certo cansaço o

Governador Colombo Salles I retor
nou ontem à tarde da Guanabara
onde fôra tratar de assuntos admi
nistrativos junto às áreas federais.
O Chefe do Executivo seguiu ime
diatamente para o PaláCIO da Agro
nômica onde permaneceu durante o, '

final da tarde. Os resultados -dos
contatos mantidos no Rio serão
transmitidos hoje pelo Governador
aos assessores.

empreende a Pôrto Alegre para
disputar a Prova "Copa dos Dois.
Mundos", no Autódromo de Taru
mão Após a ent�evista, Emerson
embarca para a Capital gaúcha.

\ .. "_

(últiMa Página)

Campeão catarinense é
derrotado- pela P.' Preta

Damata e Ladinho, ambos do
América toram expulsos, e Adíl
son pela- Ponte Preta. COUl êste
resultados ,OS catarinenses estão

I

alijados do atual Campeonato. A
renda somou Cr$ 19.051,00.

Perante grande público que lo
tou as dependências do estádio do

América, teve prosseguimento na

nqite de ontem em. Joínvílle o

Campeonato Nacional de Clubes
da Primeira Divisão, com a' sur

preendente vitória 'da equipe I?au
lista da Ponte preta frente ao

campeão oatarinense, por 1 a 0,
tento consignado por Dídínho na

fase complementar, numa, falha da

retaguarda americana. Aos. 30 mi

nutos, a partida foi tumultuada,
devido a péssima arbitragem do
Sr. Carlos Costa, quando consig
nou um tento do América feito
com a mão, sob as vistas de José
Carlos Bezerra, que nada marcou,
voltando atrás posteriormente.

NO "JOGO DA AMIZADE"
VENCEU O i.C. DO POR"l'O
Em partida Amistosa interna-

cíonal, o Futebol Clube do Porto
derrotou a equipe do Vasco da
Gama por 1 a, 0, tento de Flávio
na. etapa complementar aos 10 mi
nutos. A renda foj de Cr$ ... _ ...

126.625,00 e após o termino da

partida, o embaixador de Portu

gal entregou o troteu "Amizade"
ao clube portugues.

,
,

Caminhão quase vai ao
mar:' trapiche cedeu

O trapiche da SOlJeSCa, 110 Cals
Libero Badaró, cedeu ao pêso do
caminhão que momentos antes fôrs

carregado de toneladas de sardinha.
Uma pedra providencial sustentou o

caminhão, saJvando-o de um mergu·
lho nas águas da baía sul. 'Durante
tôda a tarde o veículo lá ficou,
despertando a curiosidade dos po
lJul' res.
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I tse conhecidos, daqui). Chegando na DelE(
gacia, reconhecido O equívoco' da situa

('fio, fCi}f�r.n dispensados. Mas o negócío
chateou o pessoal, inC'OOlc:mdpu 'o produ
tor C'1a liP,ça f" grH,oll com li tol n�z, pro
curada num bar .d.� ;filiO t\ÍR nite,

Comocou, ontem, o J Festival ela

Ilha de Santa Catarina. T Ioio!'t>s d0!a

lhes "lÔJH'8 ii! Ja. noite nâo ,ponR1'ej da.r

f,m�j)f,p' a coluna é feita no dia anteríor
ill __ 'J l-

1

nf.;I�l�"ajitl;: hm, t J(:10 o ('3;"0 )tFinlJ{) J',m

{'l:'ut1f o (�1>1 til ogú de iodas as, 'músicas
r onenrrentes e POS,'lO dizer que, em ma-

p J; I
;

jrrii\ dp',1?fra'3, anr;naf; uma me chamou
I _'I_l'-" -;'";'1

,

m

�

..

r at.t?:!pcan -I'- ti.;:ppran�a do, j lira' e 0.0
.,�.. 1\ ,. ,

J)f-tuil ko mpllí'ilp,
'

. .para o meu gl)'lto.
�\"I1ir� C9�f3" ,'pOflf-i!'ã 2í'O,ntpC'f-l flQr C:1ll

,':é\ .fll�Fl (iOÚ111,'Rs, Mas as leina.s ,ti8;lí'fiIJen-
(o J!:i P1'CIYH NBfl 't)á nai;Ía de �ô\-o. {tmio

I II '. .....,
v

iilml0 pl'im·áriCl

, t

Ef,i[t1\p,n I o ÍC,P,O N:iai'aii'ií,�Ji.c; cnnrirnH $Ji[}
J ,- _

apr[.)ml�4in�10 carros. -roubarido p€çaR e

acessório: 'dos mer,mo,s, e 'ly1Vadint1o re

<;ül�údas a fjm de urna hÓ�llin-l1a, Qual
\ ; . ... /

'2? 01l�e e;;tjl a T.ond.� nf 'J.<;�"l hQT�?,

'PEfUlBIf'rA,' ,

- Por que os guaroa.c;" fli:le'ficarr\ p,í:'la
F(üine ,Scimüdt e arrrdor.es se" p.neo-

"" j"

cu;pa·m t:iI1to em mu}t:a1" os :Cal'i'os·'e' dei·
, 'l:am '0' ('rft'l'pgo daquei.p ·J.P'jj0'?' N.a .hora '

Mil J llfll1, PÍJij' f',;p,JjJplo;' em' ('P,:I'Ü1S ',rtiílS
nl0vHilf'r.l1 m(j,l; .não' 'lnl '01.11 � l'ín ico dita'l

, .

,OI" POlli'ciftHlC:·1itO, a- fim tle.: uM' conlrôle'..
,..se não .forem cert,os ,pp:rlestres /, que

,
' 1 ,

, 11�0 !PHl natia a vel' multo �'a('lldente' já ,

.,\ I'>-.. \' I...
�

'J.l?ri.a rQJ1t,f'cic1 o.
_ F.:o;qJJ,anto. iS.5Q '0'- pf'H-

� �

-
__ ''i.
1.

ár,03l1 (pr.eQ('.llpado s.e (}', C'ürtlo', e.�t ,; pa-

, �:-Io{i.o a l;J;Jais de h,1f';�aitiOi':l .�u. nfi 0.- ..

II LJI' 'GN'Dll"D1Zla
, i(i) 1Ltrn ,ro anda �Ii�ei' '�lI;!ile �t:rai'!á, ]?ara

o I)ró�"lmo dia '11i, 15 passistas· fia Es('ola

(ir Sam,ba Mang�lei'ra, 'do J3,iÇ):,_cnatural
mfliflte). E mais gu� a se,mana será

, , \

Jf1a�l�ur,ªrl;a 'f.lO lPr.ó�ilmo dia ]l3."

I
!

I T �";";'i \

I I i\J) )'.!�). T:aJM:a:
I 11 iil1hi-l. il"r,<; HndR !";,H'On

,

1\.1 ALI' j,!inlj.la� rlpS'f,Loref'F�1
j,\,lüJ1ia nÔJ: nndf1 l;ipía' 1i1�.lr('hr,m
De5Bpflr�(cPI1

roi milltift fió]' ma is mimosa

F(}i paRsear entre ·RS flôJ'E's
,

;,F'ôj ('(Inversa!' ,c;om :�,S l'QS�f'·i.ras
"['(11 ihes, l'on(a1' meus amores

� ,
'

Vai .. salldttc1e vê se alcança
Vai hll"r3r ,m,lfJh'.E:spr;ranr.a
N'o ]Ug::1f ond.p, ela está ,

V tii traz con ligo miA!ha nl1íf;a

FllZ tor�l' a lira' muchl
Qlle é .prá minl1a ftôr :\'o1tar.

ME MANDARDO
E

.

\E o Doze também manda tIT:0t1cip_s: A
l?T'eOcuJ>ação L'!luior dQ Clube" a�Ol:a, ,é o

II Salão' de Aníig.uidades que será"lI):áU-
, , ...

'

g11tarlo J10 próximo eHa rI às 9 da
T

noite 'I '

,

po.'s'o dij,.et' que . O 'neg�i(), será
um sucesso. ,Estarão exp_o1i:o�' objetos

,
-

incríveis c1.as mais' tríldic�Ollai.s f:amíli�s I

cata,rjno;Q.se. Além disso, bave,r�, uma
mostra de' oBjetos pr.ovenientés, dos

Sélmbaquis do litoral i1e "Santa Cata
rina e de cerâmica Marajoara (do ,Sr.

"Ton1 'Vi'lclir�
-

O Salão ficar� aberto 3M o dia

Hoje estarei me mandando via
,

�ndi:1, p:VI'R o Hio. Irei em bllsca de no

viCóhtde,'l e das provas (11 Faculdade qUE',

estão aí (por -sinal, em cima do laco).
Apt'oveiio para d:l1' uns dias (não sei

qnanto�) de férias aos leitores e, ainda

p,,:ra tiraI' um })(i)UC'O ela Cll'':3 aqLlela
pj'(,o,:,uJ)a6ío de eOhlfHt c�iária. QUa'lqucr'
h�ra dessas volto e a roi ina continua

lJ'á ---- Sp hem que pretpndo tnuàar qll�tl
cíuer coisa - :nHo sei o que - aqui na

J:llitlna 2. 1"-
,' ...I""l�

Mas, antes dr viajar) umas noti-

nha�� .

, "

LIVROS A.INDA
{E SEMPRE'

28 de lQ,ovem tlil'O.

Milton Le!te� da .9osta inf�'3., que,
campanha p':fl'w ,ang�1ria'J: li,,['o�, p�.f'n ._

Bjhl lc!le(' I dos Presidiários ela Prni.
lrnciál'Ía do, l"..S{;;lÔ,O : ('(rnt,lmw. Ainda

,

e seHl�re pois 'livro nU(1(':1 é demais
,

, '

Qualquer papo de doar;ão pt'ocLlf.rm
" ,

,o Mi11on, e I'e enh�·tnc1wrill.
Palando n,i�1.o, lv,fatr.c(J Aur &Jió ,03f'-

\�alho e TfhoI' Halle' do�ram �llgl1fl."l li·
"

\'ro" nRra a (·:an,l.panha. J.':Jiío cl1sta' f)lada
i!m itá·] os.

p'ara. o flm' 'de' semana em Canasvlêlras
, ,

o na ile (.to ,Co\wÍiry (lqU?lildo su.a filt.ia

dphl;lt�d) e '�r� () j1j,nall'LÍiniho �o Fe�c;tj
vaI !cil.a (Llha -de' .santa e4tS:rjif\U '-.-- loúr.o
que é pOl' músrc:'!l. �

:' -, I·

'TDU AlEI
\

iElJI 'tO\il �abengo q\le p. ��1'Una ,(lê
'11nj,(' est:;í �H;ltHl c'ltroga. l\ltas J1S P�t'?C\lP�
�ôe:s tie véspf'ra ele. vi�gf'm tomartl :0
1 f'!!1H)o 'e Illão {li) saco. Por is.sC'): fl' ifiPis
posief,io ele romun-iC'3ção. Ti: 'para arra'fil-

" ,

j::l'l' nm te.mpinho no meio de tanta cO.i-
sa -foi um sacrifício. IVIaR af�nal' 'ela

, , I' j,

ai psttl'. OlLtr;t, só lá por tll''l€mhro.
.

,

.. ,

. ,

{'('pi [1S eoi<;�s dpsagradáveiR andam

lr,onl ecp'mlo. ,Por Rxe.mp\lo: tdgtl,ii'U� atô

f'PS elo H.lI,(' \ln úlUrna sexta estàvam
,

tJ[t(,<'nrlo 11m violflo FiO "Bllt.eko C<tHando •

Sf'In mais ne-ill Fllenos il'eeebp,rmn Of'clem
,

,nfl prisão (1ilclusive dois cans, super

.", ' PEBIA 1'111'I11A
,

.

Tf'lllOS pétra pronta entre�J\ na pedf'e,ira 0\1 r.c loca_! rlfl obra, 'Pelo menor p.reç@ ,;

1

I
I

Enoerêço: A venida Jorge Lacerda" final tio Saco dOEi Limões ..",.,. )'p.Jefone ,a._9��!),

•

"
... _.-\

j
...... - - ..... ..J

A VISTA OU FINANCIADO
.'

I
I
,

!
! I

I'an -3
instala

•

serv, o
.. ,

o primeiro Servica G10

Idenf Iicacão d\es:eentn�ll lza-
- .

do foi instalado em Joín.

vllle pelo Secretário Delso

Peret Antunes, (ln Segu

eança e lnformaçôes. A

�,ffi1'1!h.Ntação 110 nôvn 1"e1'·

\I�íço ,t'S.[{1 a r:';:f2n (lia �'i80-

la Snpfr10íf' dr A�1J1jnjqr:
��o í? ,f}F,r.?n ia, 'll1e ;Ii'('·
rnou convfnIo fI rn .« (.�'SI.

A implantação dO" Serv1ço

�f' ,ik'tt\lI:Q;[1jJiraç.âQ � li fitO' à

P:;>J!8g,i.,dq, Rer:�onlal dr ?n·

lU,C'óa Cton,<,tíl d, lf111flf)j !!'mte

j)H"I00 "pa;ra a· ·r.(i)iflSEJrl'��O
,da IPzy1jILi,�:(l rlr,\'jcrr. !\l'Rlizado·

r.a �u,e iW>-,Jll1 s(:,<11flc l:IdQtadg

,f)eu a f?E'('(r,et�ltfj iii (1,8 Se t_f1í.

$'anOit e J,nfOf.JíIHl"fíes.
Com ,a jn"l:d i'l<'�J I cito 116·

,

\v�Q 'seLçl' os' CAII ;:q'j ('TIve"
� .. , I

,';tesicl(?'<J�Ü=lS Qas m:ox:mir1F!'
de;.;' d� Joinvi1íe ut\n pred

.snr�� st' des��rar ai €i Ji'lo·
" ldahÓ[wl,i}; "pn ra FI ol�l enç�()
'7 da' Cl1rt�i;�a i1c 'Td;nt ithc1['

< '

f; outros docuniRT\tos rjl1e

,e:r.a.m "pxpedidos tão snn lf?'Yl

.1.r. ii1� CRpital

EI:cola vi'
pe siG de
fsJu4anle

CQ1iTI a r�nalidade de 1'e·

SQ]v,er ,oI p;r,@blerna ,ele pen

S�(i) aos estndait1tc::. ,(:10 ln

teriow a Escola T- cnica Fe

deral de Santél C"tnrina

eF�tá J:eaUzando o C�tdH.siJ'�1-

r"(nento ·de 4;odas as pensõe.'1
'ou rnes1IíIi\o casas pnrt.ieula-
res '<ilHe d0sejarem alo.lHr

ruhlAJ)S.
As p�ssoas interessadas

poderão di,rigir-se ao pro

fessor Nitton Severo Coor-
,

den,ador "do Pebe, durante
(1 �eríodo �natlltiT:1o na pr6-

,

pria Escola ';I'é-:::wica, à
, � , " :A.;V'J?il1iCila, \lV{_�ur0�>FlJ).j'n .os'.

" 'l1e oll1-ra I}3J'le él DLp.E'('50
da Escola informA ql1f' ns

inscrições p:1ra os Cllrs()�

técnicos no próx:mo ano
, "

.cantinuarão abert:J:3 atê, o

(lia '20 d evC::'nd o os 111<1 (l-
"' '

_ rf;.;saflo,q api'�."wnt[n<em no

atol nina loto '��x4 e um c1o-'

c\fmenlo de identidade,
Çllém do pagamrntQ
xa de 'insc,rl.;·f;to de

Cr'$ 5,00.

da ia-

Conthale
.. ii

a ralva

hovina
Um Pla,no de Combate i't

n3iva novina, vem se }'ea"

j�7.ançto ôêsde o último dlH

3) na zona nol' e do inte.
:rior da Ilha. O esquema ele

�tendimento jit CObl'lU ns

localidades. ele Rio 'Y<'l'mp
lho e Ha.JTB da Lagôa, do

vr..nc!o se fixar, hoje, em

Capival\i.
No dia 12, ser�o aten-

elidas as localid:1des de

Aranhas e Inglêses; no

dia 13, V éll'gem do Bom

Jf'$lfS; r.lO El,l.a 16, CRCI10P:!'
ra do ,Bom ,.leslIs e, finnl-

,mente a 17 PonlR dFts C,I-
) ,

SF.�MIN.\lHO

IA Acarrse 1'e[l] iWll r('·

,Cf'olerrlente na cid:lde de

,Capinzal o [ Seminário (10

Saúde do qual participH
ram maL.. de 100 estlldan'
tes do Cl1rso Normal MB

t�r Dolorum e do Ginásio
Surn Barhosa diHil;rlB mu

nicípio.
As palestras, llrofel'jdas

pe-Jos TI1écliC'os ViCente de

Paula LOllzada e C( 1so Car

los dos Santos, <lo farma·

cêutico e da extensionista

docal da 4caresc, versaram

sô,bre IPIl'Oryt0 'Soccr:ro Ver-
,

.mi,r;\(i)se, fi)aüde !Ptllblica e

Si;t,H3ÇÍJÍ,O ' $�lf.lit�T',i,a' de Ca·'

pi1lza).
'. ,

,

.0' Se.�:in§rilJ eon'i,od com

$ p)�i:':Hiíiça' d� �»I'f:\ r:(- ii o' Cp I�"
'! Lo;s' t\Jliel'to �hlIÚlo�, além c10

�p:t;esentalltes 'dt, Clerd
.1

D'Í:l'et@ra e
,

Supervisora. ,de E,�sIno' 'do
! •

\
•

I � \4 I

ml.micfpio. .

,

'

, , ,
I" ' �

o r�-.f',J O, lorí nópolis, quínt - eirt., 11. Li 110 e bro e 1· i1 - pá?;. 2
I

•

v UZA VAN DE S,QUZ LLES
4.0 TAnF:LL�n ;DE NOTAS E PROTESTOS EM nIT]J. L

EDITAL
FAZ SABER que está em seu Cartório para ser

prot=st 1c1a por falta de pagamento a duplicata n. 6!}.042,
valor rr$ l.F/20:12 vencida em ]0.0.7l., em que ('. eleve-

, ,

dor ATLZ\NTIDA ('()I\í. H.JT:PRES. LTD,'\. e Credor C'al-

çmlor: iVíw'élsRlm. E como não tivesse side encontrado o
to Ir � j) • \ '" "', ...

devorlor ne ..da cidade intimo-o pelo presente 'Jí�c1itol fl vir
, r ,\ q

p.1t�al' a J'plf'cida ctpp1irata mais os jLHIOR -:e custas dentro
, ,

de tr ês .dias últiei.<; a .coruar desta (1a,4;� ou a' anres.orntaréio
, 'lfI" -l

�

(1R.<; r )z,ões ;líH)lI:�llile itl:1Ci) 10 \f;é),Z sob pena -de pr�lt�c:;�,O,. __ �

F1.orilC,;r:lóp(i)l.i,c:;, �tQ ,ele 'iJa<i)v:emb:r.o de W71. .: \.
A�1i.c8 ��icher" 1(,y.f:l''i'E' - ,Ql(ioial Maier.

lo ,

4D TiiEET.IÃO DE NOTAS E PROTESTOS ElVI G:ERAl,j
g D J T A L {}I ,

I

FAZ SABER que está em seu Cartório para, ser
protestada por fali a de pagamento a nota promissória: rí,
:1D[1-A-l:1 valor Cr� 283 45 vencida em :10.9. '71 em que

1 "'1' 'J J '

(> avalista ANTONIO <1. RO[)RJGU}I;S e credor C()FINAN-
, ,

CE, E corno não tivesse 8�rlQ encontrado Q avajJ,q�t,a Jn\'o'J'\ta
cidade

�
lutimo-o pelo presente Edttal a vir pagar a refe

rÍ(:'1 nóta JH'olTl1issóriR, mais OH juros e custas delltif_'o de

i I ês dias úteis a conter desta data, ou a aoreseruacão «(as
l'aZ0CS porque mão o Iaz sob pena de protesto.

FJCJri:mópo];is, ] o de novembro de mn.

Al,ice �eidwrt I�UI!l,h;e - Of'icial Maior.

• I) �

, I

-------�--�-----��---'

SALtES'ANDA , ,"

:J:0 'rt\iBiF�LIÃO DE NOTAS E PJ10TESTOS EM GEflAL

FDlTAL
F_:tZ ,)l\fiER que esta em seu Crl'rtório para' ser
, l

pj'OlAS! ada por falta de pagarnentn a nota promissória'
TI. 27()-,{\ 9,:� vrJloJ' Cr$ 2Htl,f-l3 ve,nclda em 12.10.71 em

" �, J .

qHe é, é:l\-,a],'!\lta OTA \1]0> MANOF;L SAN'1'OS e cI'edí}I' (:0-

iFJl\í.,*hI,çifT;. ;8 f:QlnO 1180 tjy(\S",P, s1do encontrado ,O a\"alist*
neF,;ta C Íoc.l act,(', i,Qtimo o ,pelo pI"e:::f!rlt8 F;ctltal fi vir pagar"
a ;r,efeI i(:;1 11iIota promic;\;óriR, mal." os ,ilHOS [' C1Istas t'Jt,::n l'

,t.ro 1'1e' 11'('\8 ,(8) dias (1tc�is a contar elesta oata, nu a ápre-'
senüH�,_ão ,das l·a.zõ�s por1':Pl8 não o 'iRZ, sob pena rle pro-

'

lf'.'itO.
I,

40 11' A.BifiTIJÃí) OE NOT.';S E PU,OTEST08 :KM (.'-'--\F.HAL
EDlr.AJ-J'

PAZ S&JBBtR. f;jílP- f'i,'t:ã e/ln ,..PU C8rt,óifÍ,o, prura ser

f)role!;'!R�la ptil:r �fal,!'�1 de ;pngm;n:t'n1D a nota Ilpr.o,mlA'10rja D.

4'13 A, �'alQr "C,r$ H-4:,<!1;8J -\'e:nc1�a em 24.,9.7!l, em ,que ,é

a,-:rtll"lll::J C(fI.T Si) ,r .. ,ltITZ \ e J'lr,ed,qr ,COFlI11--�-NÇE. F, CQiTLQ

'nào' t.h�e,qqf' "ietQ fwr;f�1ilITafaO o avaídt.ta �e'1�ta ,e�dade, io;ti-
mQ-o TlP'lo IPf psrilLf.' :r.:,r;'ü'lil,l 'a' ;I.',iIT ,p.,a(;a:r a. fp.if:rida {J()(�

prom iS,Ç,Ó,1 ia, ,nllil1i.s Q,� ;tUd'f>lS f> r;LlSJ,jl� ,c;t,f')l'trç.J .d,f: ((,PS, (li,�1S
úteis.. f'Ol1t::W &í(i'S,ul (llah,_ mI' ,n apr.�Re.:nt.flÇão d,.v' Tazões

porque IaRa o fa.z .c;.o,b pena dA �:rotes'i,o.
1T'lo��'AL1ÓrPOjJS, W d,e flQvr,T,nbrco, dI\'; 19�n.

"

À�i;cp 1�,6.iúhf',iif 'K\u.i;r11J,f� -- ,Oficj.aI M1110T'.
" '

_ ..__....� ....�
- - ......1"':_.._u. 7"_"�-�-.��--;J'_;-'�!

,
, ' I

-

,
"

I;ALLIJ

Ji'lÇlri�,ItórJOij,'), lO de novpmh:\ o de 1071,

AJi,cp '�eid�<"rt 1(U-f,th'0 __ o Ofi_ri31 Maílw.
-----_.�- �" , ...�"'-_..._-�-�---_ .._---------

VANDA DE S'OlrlA S,Atllr.S"
4Q 'P,\;BELTAO·DE NO'fl'A� E ;PJiOTESr.oS grvr CFJiAr�

(

En;T'J' A L

FAZ, SABETt que es,lú cm ,seu Car{ó:r,1r> pára ser

'TJ).ro1\t'st:Jela 'por falb (le pagamento' a not a prorn.is;"ól;i'�.
,no 480·!�-lp, vaJor Cr� 18.S97, y,oncida em 3Q.9.71 em'

que é avalisia AMILTO A HAMLOW e CI:f\C]OJ' COFJNAN
CJí;, E, Gomo rli'ío tivess.e sict.() e"t:LContrado O �villii'>ta U8S,ta

ej(hide, Jlji5mo-o pelo pTIf'spnte g(.lital a vil' pngaí{' a ,r.e,fe'-·
('üla Jlotíl ,prom�ssória mais ,os it.�r:os (' eustas d€'J1t:r.O il\'n.\ r

,

'3 (três) dias úteis a c.ont�r .desta d,l;tta" OLI a,p:rresflinta(',jio '

eh:.'> mzões !j)Ol'que não .0 faz s�)b pena d� protf:Rto. "
'

Florianópolis, 10 de novrmbro oe lfl'''{J.
AI,ict-' Re-icJt,f.l'rt KUI,lbe - Ofidal T\faior_

-E lD:I, 'f ,1\ iL _" .,

,F f... z, SAfl�F�;R Q;�l�< e.e;'1,tI \,e;liI1, sen, _,C,m·tll);r},o t�ar.ª sc1f

prcdes1ada fim' JnHa -,(,1e ,p-a,gameri1,o a 1Jota �E>r'O'-lí(lj,�sódfl ,fJ..

401-A v:;tlOl' Cr$ «'7.6 3:7, �endcla em' 4, t(:).l$r171. f':ffi que ,(>,
, � ) r, \ \

J

aVíil.Ji.stfl \HLl.;'Q .Cesar 1�d0bo'1 ,(? (\�('c:,dr C0FIN..L\N.CR E

eomo tl�O tivesS:e? S,icl,Q If'FleqntraQO O ',)\1,l1i,,'ita �nest.n '.drll-uj,f'
inl im(,)·Q ipelo \f)>f'esN)'1e F;G1itaJ 'a �ir j!agal' a "re.f.eri(ht nota

-))r,omlsi;ória, flílft,i;;; os juros ,e C'wstas âentro do três (Has

úteis ,3 C(i)i"llt�,r desta c;,:l,ta ou' a a'F>�esentaçã0 elaS f'3Z,f'H
. , \

[l{}l'CJllf' JilãQ o if:$Z sob ,pena (11,e ,PI<otp....c;to,

Ft!o,rÜln{,)po;Us. ],0 Ide' nov€',:miJ:rr,o cle- lf}7�.
. I

Alliee tRe'i,o�u"rt KOI:)':Z� OfiC'Í::Ü MaioT.

---,...... -
'""""""'..,.,.,..-_..,......,..-..................,;..----....�

Livral'.ia e iF;ditoir'a Ciribe,u$. Ltda,., em f"ase ex.pan-

,são es;tá admitindo moças e senhoras" (p.rofe�or:ls), para;

,
m(.'jo expecljente paif.·a o c(lr,go de div\llgud0J'a.

Exigimos: ,ótiml) apresentação. ,Df\'sptnh;,lraç�. ,Inir,ia·
I' "

thw e capacillade de trabalho.
Idade mínima: 20 anos.

"
'

Para entrevl'Stas apresentar-se com documentos, de

identidao.e .à RJla �Ter.ônjmo Coe�ho - Ed. Sant.o Antônio J

- sala 1 áltos da Sapataria Cadocl,l no horâdo
,rOmeI"Cíal.

1.1VESTIBU��AR
COmUniC2.d,o

-Com.UIúcamos aos interessados que se encon

tnlm nas Livrarias e Bancas de Revistas e Jornajs.
t

desta cidade, a apostila de GEOG-RAF[A DO 'BRA- I
SIT-l par'�l VESTIBULAR'ES ela- UFSC e ESAG.

, '

,)

, '

V.' NÃO C:,ONCQRftE ••;'COMPR'A UM REFRIGERADO'
,

•.

_ r�ONTINHO PA�IRe�()J
l:m GERMANO STEIN v.

escolhe o modêlo CONSUL,
na çôr de sua preferência,
dentr,Q do plano que meJhor
lhe convém e GARANTE
um Jantar Festivo para 'o
seu Natal, com um

GRANDE PERU DA SADIA"
-VAI LÁ! '

. - -� ,- - ,- - -- - - � - -- - - ,- - - ,- -

, ','''' - '<_ , .': ..
-

•• , � f _'" : �4
•

,

l
,

. ,

, '
,

'.' !:',

, t

I

IiERmAno TE I •.
J '

JÓiNVií"Le.fkORiANÕPOi..i$.ijUJMENÃU.MÂfR?\�$o FRANCiSCO:00 SUL,
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EST __DO, Flol'Íanô}j()]i', qulntr.-Ieír 11 d no emhro de 1 7J P"ÍJ?;.

UFSC re a a Irma em Simpósio
c.'

de refo.rma universitária
,,\- .

A TTni.Vf�rsir1acle Federal de SlmtR CR

tnrína <roi designada pura relatar 1'1111

dos temas (lo Rimnnc;io nara AvnJi8dío

da Jimplant'3r,ão da R-f'forma nas U,nivf't
sídadcs Bra�ilelras, a realizar-se 'na Urd·

versirlac1e de JUt7, de Fora, no partodo
<'!e 2� fi, "2ô .de novembro.

A promocão é rio Conselho de Reito

res e conta com a, narticipncH0 das inp;-,
titl1iróeR untversitértas r18 t,0'do o pRfsi
esnerlFütflep·te, as rme ,4 cODcretl<&aT'8Tíl,
a itnnlanta0Ro da TP2SfTíÜii1Tuçâ.o univer

sHt'i:riíP.. � .

Sá oonrtrmaram present-a no' 8'imnÓ

sio, no;1' �,ant& C�rt'clri'O'a .os, Dro;fpssôres

n,OhArj,G), LFlC"Pída. (;oorne-nmlof. tia COo·
" .

mi��'�o ri� TTnnlantaf'�,n da Refo_rrnR Uni··

vef.sHár,i)ili, SArrmt?Í Ti'onRPna, Sllh�R.81tf)r
dr: 'F�nd no p p�".jf1 1<;'$1:. .1(' <í f) Tvh'kn vil"'rdr\r,

811h-Rpi,j:01' çle P18T1e'i'8mento: joS(� F,(lú_
R,nç;,�. DiT'(:\to·· no r.ent'fn de Esh1C10S Bá

fiir'oS e RoeU T-Tirkp.l, Diretor' elo DE'par

iínTI1,p,ntq (10 0nÍTnir.ft.,

Dp'nf r'f' o� tPJ.l18S fi �f"rf\m r('1��(:1:1nc; e

�ml'lH�5-'lrln>.; rlnnrn1'A n R'irr:nó(�in pc.;tiío os

l'plRrionÇ1floR 80m Clrnl")('1Ú'�>O, V0<;,t-ihll1f1r,
Arl'ni'in·jr.,H·!:l"'õo Jf."'2rlên�i�lq.f" Reforma'

U'n;UpT't::it i1tifl".
CAT,l7NDr\ftTO lTNTVER8T'r.ARTO

O 'R�itol' Rf'mm:v Bnvp.r as�:inou !:lI';"
onh�m ,r�ferendRndo o· C'f11rnelário TJni-

'\Tprc.i1.árjo' n!:ll'FI,' o nrch.dmo 'flf1.d� org-ani-'
:;r,nr;o n0.10 Dpl")'rrhrrnento ne P.P()'i�j-ro e

ConfTófG Ar,8nÂmir,o, f.lfÍ"')VPR 'rle corni�

sito pST)priRl f' fil")l'f)\Tq,do pola Comls�80
.

.

c1p. JT:nqino e Pesollisll..
O nrilTIPiro SAn')-C'drA 1('I'ivo rrgll1nr

SP1'i:í iniciado no dia 6 ne março e ter

D1)nanl no rliR 4 de j11H\O, enowm!'o 0

SP�lTJl(ln: cO'(npt:f1rá no di� 7 rlp RP'F,sto
\

e "p;rá f'nnduírl0 fi, fi ri? nl?7;PTil'hrn,

As �1'i'9.5 p,s('olm'?� foram psh'1hp1f!ri-

dflS� Pt'r� o.nn)�mo fi!íO, :l� nrim�iro'
a 17 d. ,lf:lDe1'!'O, .J a 20 de JulhO' ,8 7. a
31 de '" ezembro,

'

, ,

"

"

,
.

>(1
• ,

No �!l1('nn6rio ('los ntos es�oJ:;lrp'q: fi-

('OH n€fi.nido (111e nos dins 9, 11 e, �:{ 'spr{t,

jf'flli7,R�O (.) VesHb1l18T' Unir,o e nnifit;n�
60: drrs 17 a 21 entnlda de, pedidos' <::1fl
t.rnnsf�,�·ência externAS; dia 20: líHima

dala n��:;J,' flDfPs8ni R(.'ão dos, resnltAr1'os,

".no DepRrtful1Pnl'o elA Registro .. ,do' Cnn-
,

CU rso Vestibll1ar.
;, EN"J'REG!\ DE l\IJED/\LHAS

O Pro7cssor Er�I1Mty B3yer prestdíu
rmt.em à tarde no auditó rio elo Palácio

da 'Reitoria, no "(!lmlpnS�' c!n. Trinctndé,
a solenidade de 80t rega de modnlhas
nos alunos (10 Colégio de Aplicação que .

prt1tieiparam e venceram as eornpatí-
ções das Orímpíadas profeSSt:lf' .foã(;'

. David Ferrei 1"8 Lima,

COLEGIO DE iU?I.JCi\.!G,(O
AHRF: lVI!\.'fRICUL<\S
A .Sf'cretfi.rlíi elo'Colei!,io eh; Apllc�tri§o

cornuruca que se acham abertas 3;t� o.

próximo dia 27, rte s€:gnncla 'a, �,�x·ca·

feira, 8r- inscriç-op.s paríl ingresso f1< JIl
série do Curso Gjnasl81. podmido ins

crever-se "os nasddoR !lo. pprÍndo dA
1 f}�)Ü/ 1 �61 f' .HJG2,

.

Os interessados deverft.o apresentar,
cel't.iclão de nascimento;, at.estado. de

vacina ah?a riólir,a e Lima f01;ograJia
3x4,

'

PERIOO(_)NTTA RlVl r'rA:tA,1
Os professôres' DalLJ'o Hnlla e' João

J:?llnis, do Cürso $eriacl6 de Oàor1Lolo

éia 'cltl Urli.versidnde Federal de $:anta
._ �.' 1

Cnlarinn, jrHQ tnillisl'ra,r,"nos cti::lS 20 e

21 de novemhro, na .efrlade. de Hajai,
um'

.

curso ele atLlaliz�ção profisslollfll
, ?.t.

•

em'. PeriodQutia, numa promocfto i ela

Univers1dade 'Federal de Santla,' Cat'; ri
!la e da' AssoCiaçã-ó Brasileira de Odon

tologia, secção regional dp, Florianópolis,
Cr<�R1TFJCAnOS .

Es! f'i n1sl'(;acla pflra hoje, à.s 20 hora.�"

a (,flUe!?;,,:!. de cel'tificaclos nos alunós do

Eàac::mdário .2f:i de Novembro que con

clllimm os cursos de eletricista, enca
nador e ins.talaclor hidtánJko, minis

trr:idos !Ü1"'lv:és C;Ír convênio -p-ntre o Pro

f,;m'(ns Intensivo :fi8 P('f,P::l )lçflo ele ll.-[io

de' Ohl"a, Gibúsio MOClplTIO Adertml L'\,a
mos' da Silva e· Srcretat'in ele Set'o/lqos
Socüüs.

,
D.e. outra parte, a S'cçretnria da 80.11-

de vai, se integral' no plano dê expt'�.n
síio das atividades do Educandário t>

pl'ogramà' de rccllper8ç5,o do menor,

coiocando um médiéo à disposiçi]o cio

'flsl'8.qeledmEmLo para atender as rI ian·

ífas uH internadas,

TELEVISORES
PORTÁTEIS
G.E. -PHILlPS-PHILCO- SEMP
COLORADO. TELEFUNKEN
a partir de apenas

67,40
mensa-;s!

RÁDIOS
PHIUPS�G.E.· SEMP· HERMES
PHILCO-%ILOMAG e NISSEI
A partir de

66,90 '

Q vista!

GRÁTIS:
1 jôgo de piltnuL

'.,

Exilo
• I,

, ·Desperta.n.c1o e motivando a .participaçã,o de um
" Diíblic:n jovem ainda inexperiente em Festivais e PI\ ,-
• �nr,GfS s'jtnlhn:ps, G l'"rinwir'(l J5p,SriVHl,Cla nha (lp Sah,-

1'.:-1.' U;:üE\rlüf>1' jnir.ÍElrt, c .rn 'sÚc·?<.Jso 'otrfmn a' nr,He Íll
( ,

),.... I �

TNi.I",I\l, A.LV!-Ji'f), cip Ca rvatno, al' resent R corno' YL'iéril ,5.!

r.onRl(i�f,'rávet;s exr-eientes perspectivas TH'l-I'a' a/ il�V :l1c1'I'-,"
,
_'.

•

I "

• I' 'I( ''t
A1J,r, I " "tI

, r t (f
.

f
I

,

_,

t� f�, �(�";
�,

I, {C',�.,': :." I', rfn'8l1t:;:teR fi. 8Clfsno popular ern t ()rlo:� os' senri-
. tS .

"1' .' ,?t. ,'\\ � \ .

"

." R A D!'r8t.r,r"a,j. de ·.('ll.{'i�mio .f! Comuntr'8c;'F,AS ria' Pi"e['p1�
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Fui imensamente dif'icíl a escalada po/a
. CUllpmc�r os guvernaute s brasileiros tias

vautagens do planejamento na..administra
câu, viciados que esta vum através das ge

rações .lU1S racif idadcs � ineficiência da�

inrprovlsacõcx. N;ío só das vantagens loi

tarefa árdua. ({t' incutir como também da

necessidade de' se adota)'. a modema técni

ca COnlO meio de obter sucesso nos pro

pósitos. admiulstrutivus. Em parte se ex

plica . a, reação esboçada .por muitos. O de.

'.,envol\'i.rnento écunôrnico, meta principal
de todos os br-astlcirns 4Je tempos para cá,
trouxe -como requisito para, atingi-ln o: pla-

r I
.

nejamento da ação pública ou privada..

· :É
I

I requísito im portante na- conquista do de-

seuvnlvhnento a cousciêncía coletiva, . a

. vontade l!{"cidida de (;orr�r . riscos e acei
tal' sacrtricius. Da mesma forma, o, fator

educaclonaí jH'sa' sobremaneira em .qual
uuer dos objetivos, do planejamento. e o

(h, . descnvolvímento.
(

,

. ,

] "

.

A tr,l:vé� ,(l,o e�fô"ço q ue se· vem empl'ç'·

g'anuo, "isand,o o. cOliheeLmento da realida

de hrásite ir.:!., ;ulapíação aos ohjetivos que

�e.
.

quejra . aÚng;ir
.

em »usca da transforma

\�ão, é nue. se chega.rá ao ponto de dt"sen·

.
'

J I
• ,.: I

: 'I' Hoje jél

, ,

,

� I

, ,

I •

existem inúmeras escolas de administração
e ;de economia (!11l todo. o. País, preparando .

se para enrrentar o desafio lançado pela
,

� ,
.

nossa estrutura social. . Esse desafio, em
. ,� .:

g'rau
.

elevado, tem o enderêço das novas

.gerações, as mesmas que despertam ele seus

b�UIC�S escolares para a realidade da na·

ção, Planejamento pressupõe técnica, e

ciência, objetivos básicos do. ensino modcr

no.

AJéin dessas dificuldades, também ine

rentes e '1ntel'liga,das à. estrutura. social, ca

be, .acrescentar as que são decorrentes da.

dericíência do sistema de informações es

tatfsticas. Evidentemente,' são setôres in-

terdependentes, uns corno decorrência de

outros." Na pirâmide híerárquica de imo

portância, todos se assentam em base não.

.
muito sólida nem bastante simétrica. Con

tudo, não compete' estimular que são da

p,:,ópl'i-a,
.

conjuntura. Enquanto as nações
mais desenvolvidas se preocupam com o

ap'erfei(�o�.l�Hmto dos com lJUt.adores eleÜ'ô

nI.eos, nós :. trilhamos o caminho de con·

velWC" acêrea' dos benefícios que trazem os

efIcientes e m.ôdernos instnl.mentos da. téc-

nica e da déncia. 1,,·
,

t
.

'JnCO]l 'rarno·nn'S,
,

cons�gtljntc, �m indispensável atra,so.

Uma, medida tomada pelo Govêruo Fede

ral, a de determinar a elaboração. de pla-
,

nos
'

(j uadrienais de deseuvolvlmeuto até,

o mês de setembro 'do primeiro 'U10 de

mandato, veio acudir unia necessidade que

vinha sendo observada como provocadora,
no futuro, de verd ..túeiru ponto de estran- '

guíamento e se constitui num grande passo

para reeuperarmos o atraso em..flue nos

encontramos no campo. do planejamento
admínistrarivü. Facilitará a coordenação das

açúes governamentais, de maneira a se en

quadrassem na programação que pretenda
estabelecer a administração central. Se .lá
estamos decididos quanto à vontade de

trilhar . o. caminho desenvolvimentista, te-
I

remos de estar convictos de que entre os

mais importantes passos se encontra a

admintstração planejanada. Só assim evita

remos a dístorções impostas pela demago
gia e pela..

, acomodação, ditadas sempre pe-'
Ios ínterêsses eJeitorciros. E êste, não se

eoad.ulu com os illtcrêsses

fuga {lo pass'Hlo, segurança

conf.iança no futuro. Isto.

da nação, de

no pre�ente e

é fundamental

pal�a sabermos' o que queremos, pois na�

ção que não sabe o que quer ten�e a vi·

\'Cl' a êsmo em busca de n�l(la., errante.

trôpeg'a e ea.bisLaixa.

--

Tinha uin encontro marcado na segunda,

arragjo sUé:ldo' que eidgira m8.o de ob,'a,

p",�,hda e cara, ú:1il juras e' garanpas. pre
· '

parou o ambi'ente ei!.'i casa:
,

-. Segun::ia vou ter qüe ir à Brasília.

Jéí. apontava' sítio longínquo para se aco·
,

.

,bcl''ta:r1 de dificuldades. Na sexta p1'ecedcn-

, .

te: 'coritlldo, foi chamado pelo sócio:

_: Vci'cê vai n1e desculpar, meu velho
(

mas vai ter que via.iar na segunda,
'� Segum.1<3.? Mas logo na segunda! Para

I"
! onde?" .

'.

•.l

--":,' Brasília ..

A ironia da situação.,. Não sendo ho,
..

mern '. de' deixar, c:J.v8.lo ensilhado sem

f\' ",n te .. >"(1 })ep:01..1 log'o a passagem e a opor-
, ,

tnnidade: comunicou ao "en.contl'o" 'q'.le a

CUi,;,·j po::leria vigir por tôda a. semana �

UnJa espé(�je de lua de mel. Só que come-

I'
. G�l,ri?\ na terga.

Para a -mulher, mostrou a passagem pe.

d.iu que o fosse levíir no aeroporto. No por

tão de emba:'que lamentou-se: \.

-- Uma scman8 em Brasília é pra leão.!:.
'.

Era mesmo;' na terça à tardi.n.ha esta.'!:;,
.

de volta chegando diretan1ente do 'aer�
.�

braços de .
, , . , . , . . . .. Ainda'por{o para' os

con:'1chtou:
'

- Puxa, hoje é o meu di<a de sorte: en

cont�:ei n'Ü avião o Antunes, um cara que

foi meu c,olega no Ginásio. Não via o An

t1L.'1es há vinte anos; me propôs U111 gran

de negóCio. Vamos' ver.

,Os tramites segwram seu curso no'rmai

.

dl1xante a semana e, no sábado, féz e ma

:Ia. e cheg'ou em casa:

BÍ'asília é fogo!
Você está chegaildo de lá agora?

-- De onde, então?

�',Eng'!'ac;a�·8 .. , -Um seu amigo, o Antu-
, ,

nes, tel�fonou quàrta-f-eira à noite p8'rgun-
tania, por você ....

._, Sine é daí?
-- Dai eu disse que você estava em Bra

sília"

- E êle me perguntou Ise você tinhà, vol

tado.
_:__. Como assim, voltado?

- Perque na terqa-feira êle viajou com

você de Brasília. paI-a cá.
__

o .Ánh�nes. '.. A�tnnes .. , peraí, que eu

, esto.l1 me \ lembrando .. '

-:-- .

.vai 1ne ,.dizer também que não conhe·

. ,ç.e. d Antfú1es?
.

.�. -,Não,'� fia0 é isso

�n8.s de· ÁhttUl�S.
eu conheço' cente-

Milhares!
.

- Conheço mesmo,. v'Ücê está duvidan

do? M�}s êsse Antunes". êsse Antunes es

tá me confundindo com alguém. Se eu es

tou chegando agora, como é que êle vai.

dizer que viajou comigo na. terça-feita?
Você é que eleve saber, meu filho. l!�le

deu até os detalhes, chegaram pelo Elec

tra da ta!·de. Depois' ficou muito espa.nta
do, corrieçou a gaguejar",
- Espera aí: gaguejou?
r-_ Como?
.,

, 'I' _-.� Êsse �'\n'turies de que você está falan-.

do é gago?
- Não. eu acho que não ... eu acho que

êle percebeu que ia te col'Ücar nurna situa

ção dificil e aí..,
- Quê nada! Agora sei quem é! É o Ma

neca., o Manuel Antunes, foi meu colega
na Escola Naval. Ele é todo trocado, o su

jeito mais distraido que eu conheci n3. mi

nha \Tiela. Viajei com êle, sim, mas foi na

seguncl�-ftejra. e não na terça. E viajei da"

qui para Brasília, e não 4e Br:asília . para'
cá: .. Êsse Maneca... Quase" me põe numa

fria, 'tá vendo? Se você dissesse logo que
•

êle . era gago.,.

Mas êle não é gago ...

Gaguissimo! Então não sei!

....

Está finálmente resOlvido o assnnto:

o Estád�o ele Flo:rianópolis .será. construido

pelo I Govênxo' ColOl:nbo Machado Salles

'{)bnl que, se'In' dúvida nenhUmü,. marcará

Ü' presente' per.íodü goyc,lnarnental, venl ela

aü ,en.CCImtro : de .' um problerna relacionacLo
com o desenvolvimento dos espo'rtes e quc'

,tem· sido considerado e .resolvido em ou�

tras capitais brasIleil'as. clari\ddentemente
• npcl·(_·(ú)ida.s do 'qúe 're])l'esénta para 6 ,g.pres-

.

· tarnento da,s gerações 'Y10va!3 um centro de
.

.

edUCR r,àó" iísl.C8, pel8. prática. .esportiva e p'3,r-
· 'tictüàÍ'merite por uma das mod11idades de

éspo ete qüe et�n.stituem
. 'especial .

preferência
,

. do, públiào-, b1'3SileiTo - e não apenas' da

n:l.Ocidnde. "

i
'. Andou mllÍto certo o Governador Co·

Jonlbo' SáUes ao inc.luir na comissão de es-.

Ludos . eh constl-ução (10 !:'Ut't.ll;O Estádio de

PJol'ianópólis' o genen11 José Vieira da f{o�
sa. que �1 presid!�': '. N§n é um homem à

cluen1 :f3.1te!n· qualidAdes. de équilíbrio e

visão realista ])[11'(1 defrontar questões co

ril0' é;,ss.,· ·que irr)plica' uma sC!'ena e obje-
"

'tlv·g' 'êómpreensão (lo signifiçado ela Ob'!'8.

O general Vieil'(L da Rosa 'pOS.S1", além

do mais,' uma hoprosa fôlha qe serviços na

•

administração públicq... O seu nonl'e j á Sé

acha vincula.elo à estima' dos' seus coesta

dUd.nos - e isso porque não foram POUCo.s,

nem p:equenos, os préstimos de sua cultu

ca e Lte sua acuidade administrativa de que

resulti:{;'am benefícios para, as causas . da

c0111llllÍda,de. Foi assim na.· Secreta.ria de'

Segq.l'ança Publica, em cuja função raro .se

conseguem captar ?imp[�tias gerais, dada a

hatureza das obl'iga,çóes assunlidas ali.

.Foi assim também. _:__ e �nteriormente
no exercício do, ca�"go de' Prefeito' Municipal
de Floriá.nópolis, em o qual cleixou o sinal

de .sua. honestidade inexcedível e de seu

clioamisrno. Tudo i.sso o recomenda agora

à. melhor expectativ:a, de todos quantos de

sejamos realizado o nosso, Estádi'Ü_. que
absolutamente não é empreendimennto ele

simples finalidade ormimental, . mas, ao

I

cé.rnttáriQ, acompanha a série de concl'eV.

zac;ões que caracterizam a. atua.l ofensivá pa

ra o desenvolvimento catarinense,
.

O Gavêrno do Estado tem sido rigo
rosamente equitativo no trnto elo prohlellla
ele estímulos à formação esportiva, à edu

c8./:ão física e aos ideais duma .iuventpde
lTIental e corporalmente' 'forte .

a sadia .. eo-'
.,

,. � .

mo o terão ele requerer as tarefas do futu-

Paulo da Cosia Ram.os

1'0 do Brasil. Numerosos são já os giná-
.'

sio's de
.

esportes des�eminados pelas diver-

sas regiões catarinenses e a cuja construção
o Estado deu parcela preponderante de

contribuição, quando não a' financiou inte

gralmente, E' inegável' que com: isso 'não

atendeu, a futilidades e caprichos de al

guém, mas obed�ceu. e obeçlece a W11a das
,

aprimora-ma.is prementes' condições ,de
mento racial.

Chega; pois,' a oportunidade de dotar. a

Capital do Estado de Uma praça. de espoJ'
tes condigna da cidade sede do Govêrno

Estadual. O Estádio de Floüanópolis não

corresponderá pois a fúteis razões de ur·

banismo ornamentaI; senão a ponderosos
obJetiv'Üs da política do desenvolvi:rp.ento in

tegral de Santa Catarina.
..

.

E', tanto quanto já é possível perceber,
a essa: gigantesca realização do Govêrno,

COl?l11bo Salles, ql�e a a.crescentar'á à cons

tnlção da nova ponte de ligq_ção da Ilha

ao Continente e a' outros empreendimentos
notáveis na Capital el'Ü Estado, corresponde
rá no reconhecilnento geral dos flo1ianopoli .

\ .

t8.TIOS e dum.a mocidade �rigorosa e dispos
ta, à açüo futura, 'uma imouedoura consa-

gração. ,
.
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Ma.rcíUo Medelres, filho.
i

UM: AQUARIO ,
"

.

. Ei.s qUE' passando pelo mercado e olhando os peixinhos ornamentais
que lá estão expostos .à venda me bate o irresistível' desejo. de comprar um .

aquarío COJYl 'um casal de' peixes pequenos e c?loridos. Não' precisa ser um

aquárío de luxo,' dêsses com luzes interiores e com tubos' 'de Qxigêr.úo que
fazem borbulhar a água com as bólhas que sobem do' fundo. Não,

.

minha

ambição nao vai a. tanto, paj'a mim, ba.stava' um modesto aquãrío redon
do com cêrca de vinte centímetros de diâmetro, não mais, 'onde: "eu pudes
se" colocar dois peixinhos simples e bríncalhôes �ue me dessem alguma
alegria ao contemplá-los nos seus volteios submarinos.

.. d91heri,� mn punha-
,

do' de areia branca numa. praia' qualquer que, depoís' de "lavada em -água
: I doce, seria depositada no solo do meu pequeno aquário. ';N,áq "esqueceria
I' de colocar três pedrinhas 'em torma de caverna,' onde meus'peixes pudes

sem se abrigar à noite, no afago do limo que, com o' 'tempo' haveria � de
.

crescer. Provídencíaría também um recanto íntimo com mudas de plan
tas aquáticas que alguém me arranjaria e nas minhas poucas horas de la

zer ficaria brincando na mais tonta irresponsabilidade com meus dois

peixinhos.
j I.

, I
, . Nas recordações remotas' da infância me vejo m�ni1}o, andando a vau

no ribeirão a apanhar numa peneira de palha trançada alguns pequenos

peixes que depois colocava num vidro 'transparente. _ Eram, f;i.lhotes de

cará e dimlnuta,s piavinhà.s que nunca me deram o prazer de uina sobre
vivência' mais longa,. na mocent';e. cativeiro em que os mantiribal Ao cabo

de doii?, três dia,s, os pelx�s c'Ümeçavam a ro�opiar dentro do �dro para

q.epois emergirem boiando, bariiga para, cima, mortos: Vez por 'outra apa

.recia um eascú.do, mas 'dêstes eu não gostava. Assemelhavam-se a. am-
mais pré-históricos e vivi,am pa1acios, feito bÔbos, no fundo 47, aquári� .

Não brincavam, nem naC:avam como os outros, Entr.e�anto, e1'3J.U os mais

resistentes,

Depois, os caminhos da' minha vida jam'ais se encontrara.m com a

possibilidade de eu possuir um aquário de verdade, C0m peixes fl-Çostu,ma:
dos à existência cativa. :Mas eu os vi, e muitos, pelos lugares onde �mdei

J
.

I e sempre tive· cO;;1ig.o o p'ropósito de, um dia, fôsse lá qúando fôsse, cOln�
\ pllar um aquano a meu gõsto e nêle colocar os peixes que quisesse, não
I 'Os q,ébeis carás, a$ frigeis piavinha,s ou os feios cascudos. Haveriam' de .

: i. ser, peixes compi'�dos em lojas, não muito caros, mas também' não �u,i-
I I to orcU.nários, o suficiente para meu desambicioso regalo, assim como

aquêles que encontrei no mercado.
,

.

Sou. u,m homem de hábitos sinlples, mmca peço da vida mais do que
ela pode me .dar. E às vêzes, qua;ndo de mim a vida tira alglmla coisa,
acho que :ls.sim o fêz porque .eu não' a meTecia. Dói um pouco, mas nada

mais me Testa se não aceitar que assim seja. Com muita melancolia, é

verdade, porém há que ser realista, ora bolas!
• 3 � •

,

Mas os peixinhos, tenho certeza; estão ao alcance das minhas mãos,
estas mãos que outrora baldearam rios' à procura: de piavas e carás.

Senhores, tenho uma coisa. muito' importante a fazer:· vou comprar
um aquário!

/

NLUDANÇAS liatalinas.· Há v{l,xias semànêls'. vem
eüsaiando um' (:oral illlantil· de

, 4:U vozes que, .para quem j� o. oú

viu, .tJronlcte um espetáculo. seü·

saciollal.

.,

�
I

Conforme esta· colw1a div'U,lgou
�la Ula.,s, esca:, pra.t.u:..... :u:.I.cuLe uecuu

Ua
.

a aücl'a\;ao ue al�uns 'pu,s.�os
na a��essul'là.

.

g-ovel'ltament-aJ,.
cillLlgiu.llo �ecl'etarias de' .bstado e

u� b<WS tio sego:mio' ·�Cá1aO.
A el;oca' preVista. P�"ra a mUdall�

ESTÁDIO

ConstUmda a comissão (!ue vai
dar as coordemulas

.
ptelil1�nares .1

p,:i.ra a' CÜl1stl'uçãQ dO'. está.dio es

tadual,' reabrem-se as esperanças
dos 'desporüstas . c�l.tarin(mses no

soerg'uinü:mto . 'esllürti,vO do. no'sso.
Estado. 'I

. N�o resta d.úvida de' que, .com
o ·es,tádiü, o' futebol,.': c:atarinensel...

que hoje vive cOl�Tp�et-�nleílte :. à
i1u:arg'eln ,do. cenário� esportivo' .na
cional, consiga, o seu lugar. ao

.. sol.
'No próximo, dÍa 17' ú Flamengo

vem a Florianópolis jo.gar com o

}i'igueü'cnse. � v�rgmll1qsü Santa
Cütarlna' recepCionar,'" 'unIa das
mais iInl}Qrtántc�s,'�iuip.es de lu
t,eból do ,País, 'num cantp:i,nllo hór.
tivel, mal ilUlninado oe_" �ujo comO

,

." ;,..\, .

o varzeano' estadinlio� "',da Rua Bü-
caiuva. ./J:r.'

I 'Y'.;/./4,
.

�l.'.�� "(

, .

t;a. H.uC1all1H:!llt,e cogh.,..úa para 1111S

: (l� UC:.le111bto ou. irucio de jall�iró,
I

'

t;St,a.· a.g:u1'a. em principio, assenta-
I

tia {.!a,t a. os primeiros m.eses do.

lJl'UXllllO ano "a. coutar de 1�' de
J,luelfo.

.

A razão das. alterações : na
.

as.

sessol.i.a: do Gov�mador. COloll1b�
�alles, 'cQnl0nlle :informou fonte

� �lt.amel1te: qua.tiflca<1a' a, esta. co ..,'

tuna; prende-�e à hece:ssidade de
t

'

, ;

um nlaior ent.rosamento entre as

diferentes frentes ·a:(ht4I1.istrativa�
do : GovêI'no,' visando.' à dinamiza

ça,o da execução dos propósitos
gO\ierila.:rllentais . colimados' no Pro

jeto. C<\tarillense de Desenvolvi-
mento .. 'i972 será, para o GovêillO
do Estado, o. ano em' que terão.

i I Ílúc10 �fe�ivo as suas g'randcs rea·

I Il,iz�ões" e�tr:e as ,quais sobtessai

II f a co�stl"u.çao da nova ponte Ilha-
, Contll1ente. \

'.'

..

CAVALCANTI
"

:_ I

MIRAMAR

O correto l1rofissional' Doinii1-
gos �Cavalcanti já estu:·"dirigindo o

i1·.·.setor fotográfico da CooJ.l..l..::nadó-
rh Estadual de Relações públiêas.
SiIbstitui o eompeten�� fotógrafo
Waldemar Anacleto que, desde o

Govêrno do Sr. Jorge I�er'da, vi
nha ex�rcendo suas' atividades pro
fissiona:ts po Pá�ácio do Govêruo.

C:tllceÜl{lo pela l»releitura Muni
cipa1 o contr.ato com .,.., Turj:snlo
I-Iolzmallli para, a exploração do
cais do Miram�r, ,ó loCal agora

.

será utilizado �la Escola de Sam
ba 'Protegidos da Princesa' que ali
realizará seus ensai<ns,. a partir.'

.'0
•

de janeiro ..
.Depüis do carnaval, o ,Miramar

será transforntado 'lluma Casa de

S,unba, desde que as escol�.s e as

grandes sociedade� se coinponham
I para formar' uma cOIlliss�o' que

I I
deverá explorá-la. Os rendiment:os
da Casa de Samba será em bene·
fício das próprias entidades car

ml.w'l.lescas. Esta é, pelo. menos, a

disposição
.

da Prefeitura, 'que es
pera que tudo dê certo.

BASQUETE'
,,", ",,'

Muitos. telefollema'�, ',tem chega--
do. a esta coluna sôbre as notas
a(lu:i' dadas ontelu, e. 'aute-ontem .

a

res!)eito da necessidade d,e os· po.
dêrE's; 11ÚbUcos (�. os clut'es esti.
mularem a prática e o' desellvol-'
vimento do basquete·bó.{. em 110S
so Esta�o.

111volunt.ària.l11ent��;, ,êSt� -espaço.
ficou. sendo par,a' os: a,dcptos do.

basque�e um ve�çulo d:e '. estímúlo
que, com. o ll1aior< l1l'olzê:r, abre
s�u ..., eSpaço. :. par�,' "'tUd�·· que seja
possívelf em têrmos.·. de\ colabora
ção, para' a,'valoriza�i(J:, de�'as apai-'
xOl1aute modftlidadé e�portiva.

I, ,.

,
,

.

I
I

, I
CORAL.no OOZE

o
.

Clube 12 de Ag'ôsto está pre
para ildo' uma SU1]lrêsa !)ara os

seus associados, p4lra as festas

.',

. ,
.
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écnicos discutem agricultura dias 19 e 20
. i

'

:1
.

. .

.
'

• "com' o' objetivo de esta

bel� :as normas técnicaS

paea .os trabalhos de pes

quisa, e experimentação
comas diversas culturas e

-eríações de ínterêsse eco

nômíco do Estado, reali

zar-se-ã em Florianópolis

nos próximos dias 19 e 20
a 4a. Reunião Anual de'

Pesquisa e Extensão Rural.
Q encontro reunirá cêr

ca de 60 técnicos .perten
centes ao Ministério da

Agricultura, Secretaria da

Agricultura, Instituto de

:, Pesquisa e Experímentaçâo
Agropecuárías do Sul, \ Aca
resc e Ministério da Edu
,cação e Cultura.
N Centro de Treinamen

to da Acaresc - Cetre -
, local escolhido para o oon

clave, 'Os técnicos p�ci-

parão de debates e grupos.
de estudo sôbre' as segu!n
tes culturas e criações: i tri
go, soja, milho, arroz, � fei
jão, fruticultura de 'clima
temperado, mandioca - cana

,

de açúcar, suinocultura,' bo-
vinocultura e ovinocultura.

anos

<, ' \
�,\

� _�_:;::s,.,�--

\.. . .-4.//!J\\<, -<"'_..,�Estamos que é só sorrisos-também,
----------

.

'

2pudera. cumprimos a promessa aos ..:fJ.

nossos depositantes. Entramos em. ritmo <,de Brasil Grande.
_ \
\

.

É assirn que comemoramos nosso terceiro aniversário; \ \
"SãO. tr-ês anos dê' contínua atuação no mercado de Capitais em Santa Catarina.

.Criamos .um riôvo sistema de, poupança e trabalhamos numa constante para
difundir o' sadio. hábito .de poupar pequenas economias' em benefício \ de

.uma coletividade da .qual você também participa.
,CADERNETA 'OE POUPANÇA DA APESC

Onde seu -dinheiro cresce e aparece ..

"

- ,

.

, '
. '

ASSDCIACAD OE PDUPANCA E, EMPRESTIMO DE 'SANTA CATARINA
"

" , , '

I .' \ '
'

Ru� Tenente Silveira, 21 - Eonet .2589J'- ,FJorianópolie" se.
.

,

,-'"1," '

Fala-se muito. na "atualização do Espiritísmo"; em

vez disso, o de que se precisa é pôr em prática o prin
cípio orgânico' da filosofia espírita,' que é' de índole es

jpecificamente religiosa: TRABALHO, SOLIDARIEDA·
DE, TOLERÂNCIA. Tenhamos sempre uma atitude flra
terna para com os nossos irmãos trabalhadores, levan
do-lhes estímulo pela palavra, pelo exteriorização
do que sentirmos pelos seus esforços em prol da Doutri
na. Se a unificação. foi inspirada .aos espíritas pelos
Mensageiros de Jesus, como é indispensável acredítar,
tem ela a significação de fraterna colaboração, de soli
dariedade moral. Nunca se deve' procurar conhecer
das idéias externadas pelos nossos irmãos, somente para
'lhes 'fazer a crítica adversa, mas também a crítica cons
trutiva. COOPERAÇAO fraterna é o signo do Espiritis
mo : "Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua rege.
neraçãn moral -' e essa regenração implica a conquista
do espírito de caridade sem o qual não há Salvação para, , ,

o que se necessita' de muito' amor uns pelos outros,
amor que tem sempre por base o superior propósito de
fazer felizes os' nossos Irmãos, para o que é indispensá
vel estarmos possuídos daquele espírito de humildade
de que nos deu .exemplo o Divino Crucificado.

'

El.clusivismo mental pef,micioSD, :' 'A,flnado $. Thiago, mas para aquele que consegue compreender a 5u�ltme
���o! :�oun:��AP�,' TOL�ANCIA palXao,. do Cristo, ,d�scend�· das C�l:�th.ils ���i .��fteis o' preceíto 't>��co da atuaçâo humana no' Va:3tO campo cessíveis à humana .ímaturidade eepíritual, para. ��r:-

40 Espiritismo, � 'De regra, porém,' co�nam-se os pro- nos a orientação moral necessária à �'ossa li�x:ta�� ::'�fitentes ao círculo do trabalhe próprio.: malbaratando a piritual, essa infinita' dequenez se transforma: em .divínà
virtud� da solid�ll:iedade e da 'tolerânda: daí situações pequenez, pelo sentimento' de humildade, exemplifiea-
de desânimo e mesmo, por vêzes, de revolta, quando do, por Jesus, 'que realmente' nos dará a condição de I sê-
não está ainda: a consciência desperta para acomodação res creados à imagem e semelhança de Deus, podendo
do homem à prática da humildade e da "caridade, fora nessa infinita pequenez refletir �a luz imercescível dá l:>i-'
da qual não há salvação". vina Oinpotêncía, que é o A M O R. Por êsse AMOR

A conquista' da humildade é muito difícil, para a ob- libertos da materialidade 'opressora,' saberemos, então
tenção da qual os fracassos, as frustrações, quando re- viver fraternalmente e perfeita solidariedade, com,' os
cebídas sem revolta, contribuem poderosamente, até que nossos irmãos. Só assim desaparecerá o personaíísmo
o ímpeto personalista, tão comum aos adeptos desprove- que faz nascer nos espíritos a preocupação do trabalho
nidos a respeito das fraquezas humanas, se transforma isolado, sem dar nem pedir alheia colaboração, ainda
em volição fraternista que prefere a graça da cooperação vinculado ao preconceito da glória pessoal ,gue, nas con-
à glória da isolada atuação que a Providência Divina dições da inferioridade humana', revela egoísmo, atenta-
reserva aos seus emissários diretos, como foi Jesus. tório do sentimento de amor que deve existir entre todos

Foi sob ,o influxo desta concepção colaboracionista os sêres.
,

,

que me veio a inspiração trazida por alguma das Musas
, '

banidas do Parnaso terrestre e hoje refugiadas no plano
espiritual, para que me fôsse dado escrever o seguinte
soneto que hoje dedico ao caro confrade Pastorino, em

quem todos os espíritos reconhecem um dos mais escla
recidos paladinos do Mode-rno Espiritismo. O título do
soneto é: PERANTE O INFIN,ITO, assim concebido:

Quão triste não seria a vida humanal se o Infinito
nos I: fôsse conhecido! I E em vez de tudo ser-nos pre-

'sumído.,' podermos alcançar com a mão profana! 1/ Nos
sa alma, assim, tão pequenina e insana.,' ao seu porte ha
veda reduzidc/ a imensidão eterna e diluído/ em si pró
prio Deus de Que promana! I/Já pensaste, orguhoso
ser pensante, na equação que um problema tão, gigante/
teria a resolver, 'na Eternidade?.. 1/ Teu lugar reco

nhece no Infinito./ Alegra-te de ser ponto finito/ colo
cado por Deus, na IMENSIDADE.

Como consequência filosófica dêsse conceito de in
finita pequenez, expresso no soneto, para o homem or

gulhoso de seu saber, de seu poderio, de sua riqueza ... ,
seja lá do que fôr, resulta um íntimo, movimento de re

volta, que' leva ao ateísmo, ao materialismo, produtos
da insanidade mental derivada de uma paixão infernal;

GRANO ·S VENDAS DE PRIMAVERA NO

�'.ff-
�.... ,

A marcha da
A. SEIXAS NETTO

"

_' - ,

Os jornais estão cheios e as radiemissoras trombe-

teiam, as telerádios mostram à farta, .que nos últimos
dias foram lançados mais de uma dúzia' de satélites me

teorólogícos por algumas potências mundiais, quasi todos
em órbitas polares árticas e antárticas. Pretendem

/ '

certamente com essas máquinas astronáuticas, ter algum, '

domínio sôbre os comportamentos da Atmosfera da Ter-
ra no que diz respeito às previsões dos mesmos. Toda-,

-

via tão inútil gasto de' dinheiro, e' de técnica - aliás" , )

sempre entendi e continúo entendendo que técnica �e-
mais primaríza robotiza e por fim de tanto automatismo, ,.,

inutiliza -o raciocínio humano _- que dará totalmente
, ,

snvaltdadc porque- a Atmosfera segue leis rígidas, que
conhecemos faz muito tempo, - pelo menos eu as co

nheço bem -, e os grandes movimentos gerais das' poli
espirais polares emissoras de retôrno do ar, resfriado
do ar resíríado por contacto cósmico que podem ser,

, ' , I

determinados por simples equações, não determinam o

comportamento atmosférico por áreas de superfície do
solo. Assim, seda preciso, a bruto cálculo, a perma
nência de 16.000 satélites em órbitas de 24 horas para
ter uma visão dos comportamentos médios da Atmosfe

ra, e assim mesmo as previsões de catástrofes locais se

ria pràticamente impossível. Ademais, não é só a At
mosfer:1 que modula o fenômeno meteorológico; há ou

tros fatores que não vem a momento � que são mais im
portantes que a própria Atmosfera nestes casos. 'Deste

modo, êsse �asto inútil de satélites deve ter objetivO'
maior que prever. o tempo; afinal esses técnicos o,U ci
entistas não são tão ignorantes; se eu que estou aqui

..
'

, '.

• •

ClenCI8
,.'

pela província sei que não é bem assim a história, cer

tamente êles o. saberão melhor. Ora, ora. Bela manei
ra de alimentarem outras pretensões menos humanas
com esta historieta velhaca de satélites meteorólogicos ,

Desde 1956 estão rodando 'em tôrno da Terra muitos sa�

télítes meteorológicos e não têm siquer detetado' uma
tempestadesinha; os ciclones estão sempre destruindo
cidades e matando gente desprevenidas. Ainda agora

, ,
na Índia mais de 15.000 pessoas morreram em 30 minu-
tos de ação ciclônica ,e os satélites nada disseram. O
alerta, um tanto tardio, partiu de alguns meteorologis
tas amadores na área do Oceano Indico Esses satélites
são, pois, verdadeiras inutilidades meteorológicas; Ser

vem, por outro lado, e muito, para reflexão de 'ondas de
radio, de televisão, e seletores fotográficos de objetivos
radiantes em onda infra-vermelha no solo; logo, à pri
ma análise, têm objetivo militar. Vai daí, a técnica está
obtusando os técnicos em, favor de meia dúzia de argu
tos que está tentando absorver a Humanidade. E a téc
nica está cometendo um grande êrro, de que se arrepen
dera um dia, - oxalá não seja assim -, ao mandar para
escanteio os pesquisadores autônomos mais sólidos em, ,

conhecimentos, em doutrinas e em pesquisas e não con

dicionados a regras e' a bobagens programáticas; e um, ' ,
,

exemplo disto é êste: No dia '4 dêste mês um vento de
. '" 1

108 quilômetros por hora soprou 2 minutos e 53 segtj.n-'
dos sôbre uma área de 50 quilômetros de raio, tendo por
,centro Florianópolis, caiu granizada por durante 4 mi

nutos, na ra,zão de 12 gramos de'gelo por ceIltímetr�
quadrado e quasi 90 milímetros de çhuva, e ninguém
previu isto. 'Somente o nosso BOLETIM publicado no
O ESTADO. Consultem...no� e confirmem. .. Pois ,é •• ;,;,

; /

Renovação de estoque no
magazi,ne HOEPCKE

.".

Eletro'""", domésticos ntilidades para o lar. brinquedos' e toda
Infinidade de artigos .agora absolutamente ao alcan'ce de todos.

uma
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el

pt r n�
'.uI'NEMA.

-----_ ..., _ .._-"�.__._--

Fi _ .. ! !),-l!) - :.ll,45
,])e,l,J) lViaJ'(,in Stelln Stf·vens

(:1 )�rvJ() �,A I, VAn, UM CAfL.\..Nlll: I"T'T'O

Fi AHTHTI JAh i.'TTA, VID,

J 7 -- lU,tl:i -- 21,IEi

1hlrt, J.íÜIllwt -- Mn! Te Wa., nA

LL,TÃ Nlt../:n:'A PARiA BJ.ACK

MEDAT,

Censura ] 4, anos

.conAI�

I
,

15 - ,20 - 22. }10ras.
Dirk TIogal'de' - Ph1Yl1is Galvert

I
, OH! QUE ·BELA UERRfJ

Censura 14 anos

"ROXY

14 - 2() hor-as

(ProgrRma Duplo)
Terense - 81.nmp .1m]y
PartiU

lVlULHEHES DE MEDICOS

Cr'llSUrfl UI anos

-�._----,--

.lAT,ISCO

20 l101'as

Robert Cl.llp - Natalie' Wood .

LuB & AH,OL & Tl1D & ALI E

:enSllra lB anos

17 - 20 horas
FoJlt. 8unç1(1 lh;t - UUa Jacobsson

DAM, '1:G (Dli:f'OTCl DAQU;E:LA
NÚ·ITJ:.

Censura 18 anos

RAJA

20hol'as

OS SENHORES DA TEPRA

S'I\O LlJlZ

20 horas

Jean Louis - Florinda BoHmn

o LADRÃO DE CRIMES
Censul'n, 18 anos

TELEVISÃO
TV CULTURA CANAL 6

15.00 Tele Educação
15,40 Gine Junior

17,45 Elas e Eles

lR,15 Noss-a Filha GFlbriela

19,00 Bola em Jogo
19,10 Noticiário

H),20 A Fabrica

20.00 Hospital
20,30 Cidinha Livre

22.00 A Grande, Aventura
I

2:'�,OO Poltrona 6

TV COLIGADAS - CANAL 3

15,00 Documentário Edu.cativo

15,40 MuLheres em VanguaTda
16.10 Seriado de Avéntnras

lG,30 Gasparzinho
17,00 Fantrr.a.n
17,30 OZono

18,00 Lgente 86

IH,30 Meu Pedacinho de Chão

19,05 Minha doce Namorada

1D,40 Noticiário

HJ,4f) Noticiál'io •

:Yl,lO O I-Tomem qHC ,deve ,Mo�rer

20,fiO Faça hurnnr Não Paga
Guerra

22,00 Noticiário

22,15 Bandeira 2

2�,55 GHtnde Cinema

00,35 Encerramento Previsto

'.
\ A Prilllrir:1 Câmara C'4\rU I do T.riQunal:. de .:Justiça'. do

Ti:'1hdn i 1I1 �;Ult r\111 ,'·h t;,"iHO I orrltnária . <'101 dia 4 do FlOYem-'�. '.

,

Lrn o,:.> SP!�1.liJit('S pr(w . .'iSOS:
I

i\�!] avo de Instrnrnentn. nnf '·4,80
.

'.: deI Joibville_.
" ,

11,'rlr' :';(;rd.l, 1\lêlrLI clt nUY,í,irH r, agrílo..,RoH ;11']. der .. '

l:t,l:tlor: L>f'S. vLy 11'11110.
,.

-

lk('i�i:1iJ: '1'0.1' VÜl;l(::IO I ltnâpJ,nlf',;. ·n�·gar: r;Pttivim nto
ao i!I/I''lVO. CLl�t8S pela. agraViantc. ".

A cimEio 3:-;si narlo na ReI'S�,o.
2. ;\�',I'av(J ele Insí rumento, n� ;�7B;,' de d-;ag,:.\, agrte.

'ul]:1 (V: Clíi, LI da , n ag)'Cto: ..rto.c;· f.ld/ihPi;r<"sí-"'de): Ga.Uifllrgo.
. fü:I"lOl': ,l)es. l vo i Sel l. , . , ;." ..

•

I)(;('is:lo: .1)01' votacíio. unânlrnerdar.; p.r(Wimento no

}'('('ll)'SO para 1'('1'0.1'111'1 nela OI drs�a('ho,(<ágr�wado,' -deterrni
n:I1' que () jllí;t,o a quo manifeste-se �,sôhre, Ó:·:mél>ito· da
'Scf'(:flO ilrgll1tlfl. Cwdi1S na fOTma' ,rta lt'i. " . ,

I<
" •

1 "-OHCIWl',lü tiS.'i.mn. o na .,c;e.'l,.,a ... '

..

:1. A�;l'�I\'O II Pelir,i1o' n(,l '2711, ... ' de ,Urnssnng,2,
i1·�.rlPB. () Dl', .J�liz de ID�r('Uo, <;:';ex,·ofii<?io"', ·,.mpg,· (l ·'Srtn
Iw� df� Mf'llo. c agrc1os. Santos de :Meno'f.> ,o .J,NPS,

HeLllol': Des. Ivo SeB.
Decisão: Por votaçãô� uh.ârürne· .·ptt}VeI� ':;0.'::" reeunsoR.

P::1l'éI, a.il1sLando n condenação dGl JNPS,'.d.eierm103j-, .. que a .'

diferença entre a apos(mtfl,c1orüi :pre:rldellcill1tia.' e a, aci- .

dCl'liál'ia seja paga ao ·auto.r, .a. paptir ·da. data ·�,a per�cia
,rn{lcliea judiria] acrescida. d(i)' péCúlie' prev·ist0 nOrurti (08'2., ..,

. inciso 11 da L<'l nc? 5316/67 caso a 'aposeI1.tJadoría �dc" na-, ,
,.

tmeza IJrevidenciária fôt. igual ·,ou, ·,gu:perlor'·, a ·,90%,.de.
jgual benefício acidentál'io" ,assegurando.sel dato POli" d:ian
tr a aposontadoria por invalidez, prevÜ;ta· no.'-·art., 'i6Q" -in- ;

.
. ,

ciso II, da Lei I nO 5316/&7, ,mais,· os.,ju,�os,leg.ais -tia, mora, .

a p:nÚr da citação e honoráríós advQ9tíeios,".cle � €1'$, .. ,

1120.,00. Custas ex-lege. ,,' .... - ... .

.

. 4. Apelação de' Desquite' nQ ',�3\6"08�.. ,de', CatwiJillo1a�",
apte. o Dr. Jui7 de ...,DireitCY, '�exH),ff.ieio:' e· �a'Pd.0s ..�, Wal�
demar F,ernandes Barbosa e sua m llhe:r. dYla'fÍ'a,:do '·8oeo1'-
1'0 Pereira Barbosa. . . -' � ) .

'
,

.

<

'

..

RelutoI" Des, lVIay Bilho. ' . J ,

Decisão: Por votação unânime,:'i' �('g�t,;_Ptov�rn:nto
rI a De] a<:ão . Gllstas pelos' apelad,os.· \"

1"

\ (

A.córdão assinado na sessão. . .. �

5. Apelação Cível. nQ. ª,1�,6, ,d� WLJ};Úll��J, ªp�e ..yal.
((onil' A. Car(�,oso e apda .. Pat-Rot ,Ltda;

.

"
,- �, �', .. " ,. .

" .,

Relator:. Des. Alve.s Pedrosa.
.

Decisão: Por votação, unânime'. ;,:i:l·('gaÍ;.···çro.rinJ�nto
• " .�.. ,f ',; � ,-. '" : • 4

•

n apC'laç'ão, Custas pelo apelante. .'�

6. Apelação Cível,· nQ, 8 'Hi2,
,," �d�": Fl�ririnópo,lis

�
. l, .... :. ". c

•
L

�
'_ .',

art.es. Elson Camisão A.vila e ..ouLros fl:apd.c.'.}.ü3.ó.Clau.
. .".

..

".;.
"

� .

'.
,'.

çlino P0res.

Relfltor: Des. Alves Pedro.sa.
Decisão: Por. votação, unânime �,'cÚlr, Pl;o�im�nto" à

• , .l. :Z;:,. '" -," �,.} .-

Elpcla,;:io, para julgar pj'oceç1�mte, a ação, e,.c'ond0.nar,· o
• ... •• 4, ... , • .- • , .'.. � •

réll no. 1)a.e:flmen!.o rln, q,nantia p(�diila\ na,: ír!Lc��l;: �)i :-hono-
r:l1'Íos ele alh'og' do em 20°/0.' Cns,tás,,;pelo ;.:a�ela,dh ..

i .. �... #," I '.

... - "

,
,-

,�..

7. A pf'laçRCl Cível n? B Ul6, ele Joaçaha, :·.�pt.es. An
gr!o Marco» e x/rn Letícla Pedrottí.. Marr.o!, e apda , Fá-
hri dr> ('j�arr(.)s Ilódr1R 8.. A.

TIrÍi'l!oT': OP,5. Alves .Perlrnsa.
Df-l'l'l:1n: I' I VOiR�}ío unânime, Hldar 1" prnvirnentn

.em l'élí'IP; prlrFl -rerluzir
..

os' hnnor..ártns de l advogado em

];")0 o ,\;oiJl'e o valor 1::1 causa. Custas na forma da Iei ,

8. 'A )De]i1çHO Cível n? IJ O::J2 de Pomerode, apte ,

Cla . �ilt.at'lll('nSe de Crédito F'inanciaruento e Investi-
, .. ' ... .•. .

mern os (' af1<1o.· Banco do Brasil S: A.

Itelator : .Des , May Filho.
Doclsão : ' 1)01', votação unânime, negar provimento à

fl('lf'IH(',io. Custas pela apelante.
Acórdão assinado na sessão.
9. Apelação Cível n? 1J17::J, de Concórdia, aptes .

e Rl'c1.oR .. Amélia Silvestrin (' Anplclo Cuhf'1't.
I Il.('lator :. DeR. Mny FiJho.
De('i��lO: Por oLaçDo unânime, não conhe.cpr daR

.' :lpelações por intemppstivas. Custas na forma da' 1p1.
Acórdão ass'lnado na sessão.

, � .

10. 'Apelação Cível nQ 8l86, de Joinvi11e, a'pte,
I.Jaul'o Simas e apdo, Walfredo Herkanhofí.

Relator: Des. May Filho.

Decisão:' Por votação unânilneí dar ptovimen�;o à

apelação, para julgar 'a ação proreden-te. Custas em

proporção' .

, i

, AcMdão assinado na sessão.
11. Apelação Cível nQ 7694 de .Joaçaba,

Erwin Lucht e apdo. Harry Herbele.
Relator: Des. Ivo- SeU.
Decisão: Por votacão unânime não c.ónhecer 'da

" ,

ape],ação' por incabível na espécie. Custàs pelo apelante.
, 'Acórdão assinado na sessão.

12. Apelação Cível n9 8 179, de. 'Xanxerê, '. apte.
..Cézar Antônio Pompemeyer e apdo. Danil<Y,' Facejo,

. Reia tor: Des. Ivo SeU .

apte.

.

,� Decisão: Por votação, unânime,;,negat proviniento à

apelação. Custas pelo, apelante.
Acórdão assinado na sessão.
13. Apelação Cível nQ 8,190,' de" Itaiópotis,: 'apte.

Avelino Rodrigues e apdo. Gumercindo�·Davet.
Relator: Des. Ivo SeU.

\

Decisão: Por votação unânime, negar. p\oviTJlflnto à',· ..
'

,a1{)clação. Custas pel9 apelante.
. Acórdão assinado na sessão.
14. Apelação Cível nQ 8 199"cÚ� ·;F.lorjanópOlis,.'apte .

Antônio l\fIodesto Primo e apdo., Rica.r.do,lMaciel 'Cascaes,
Relator: Des. Ivo Se)!.
Decisão: Por· votação unânime sdar"�' provimeoto.. ,

. .

,

em parte, à apelação para condenar, o'apel,ante.. !.ao paga-
.

menio dos prejuizos ocasionados .'na' parte tra1:eira, do.
veÍf'lllo elo recorrid.o. Cust.as· em proporção ..

Arl'l]'dRO assi.nado na sessão.

,8 elllaná do Imigrante.,..

ideropo ·s
;'-

A programação da Semana do -.Imigrante. 'que, marca
os festejos q,os 80

.

anos ,de f�ndação ,.d� 'dd�d�' qé. Side
.rópolis teve abertura no último .dia, 6 ,às 22"hQras com,

' ",.
'

o Dilill' elos 80 3nos e eleiç.ã.o da Rainhà dós .Imig:rantes.

Dia 14 às 8 horas, haverá MUisa celebr,ada' pelo .Pe..
Paitnrello c em seguida hasteam<::.nto.':<ias. j�,andéir.a� \�om
execuçiío do Hin(\ Nacional.. LQgo:��··depois.,.t,ori:ferêncja na
Qll:.ldl'a Ol'ione pelo profes.sor Celes.ti�o,;,S��h�'t .�8Ób:re, o

li i:s I Mico FI n lversArio e a in:flúf>i-l(�ia:.,do.��. üitna�:o.� �n'a: tegiáo
.

c·: :'.�" . .,.
'

sul catarinense; às 10 horas, inaugu:r:a!';âo·...dd·rMus,emItálía
f"pe]o Cônsul italiano Gotfardo Bottarelli. ÀSI 12 hol'�s,
churrasco cantos tradicionais dos ImIgrantes e' almôço. ,

.
.

,oferecido às autoridades e representantes dos imigrante..<;j.
. Às 16 horas, desfile das Escolas pelas tuas da cidade e

finalmente à 19 horas,. conferência do Padre Battatello
.sôbre

.

Don Orione em Santa Catarina seguida de um

','shaw" artístico organizado pelas Escolas e demais' enti
d.aele.'i, 'artl,c;ticas. de Siderópolis, AmeticaI_l Night e Coral
TflnrI81\'i Rel SiderR.

. f

I

it<�}
I
I

Vende
'1R1J" H"':''1""

.'
.

.

,

1"
I

. .

.'./
.)

.,
. ,

• r-"" \
.

SgCl José - Casa de IlIJ"ndelra 'Oom 3· quartos, 2 para o mar Baia Sul. 2 lojas.
salas, cosinha, ba:nheiro, em tel'J;leno de�,10�"35':in2.· Edifício Itajubá - N.a pr,aia de CoqueiJ,tQ!I, 2 apar-Preço Cr$ 28. 000,00 tam(�ntos pequenos e 2 lojas.

Lagoa da COl"lceiç.ão ........ 'Casa com�:,3', qu'artos; sala Edifício Alcion - Apto. e Lojas a .partir' de , ...;cosinha, banheiro, e garagem.
.

.J:;.r$ 360.00 mensais. IPreço Cr$ 30.000,00 .; Edifício Aldebaran - O mais luxuosv que .já s·e
Lagoa da �onceição .- Casa moderna, re�l-lJll-cQltS· construiu em Florianópolis. Um apto. por, andar com

ttuida, com gl'ande área de terreno no melhor ponto 2 garagens e 220 m2. de área.
da I agü::t, com praia -partiéular.· Dispomos somente de' uma, urtídade.

Preço Cr$ ,80,.00<),00 ,'_" Edifí .. io José Veiga ---, Na Rua\Almirante·�.1'\lvjn, .

Preço Cr$ 300.000,00. '. aceifa.ise i{Jit�po$tas. com pe�as bem espaçosas.
Centro - Ru� Melo Alvin, c.,sa de 2}all'd-ares, com TERRENOS

4 (",.tartes; 2 banheiros sala,\·denendên.cias· ,'é. 'gàragem. Dispomos de terrenos no Centro, Coqueiros e-

. Preçú Cr$ 120 ;OOO�OO {entrada '�Çf$�(9(\: 000;00. Estreito.
APARTAM,ENTOS ". '., ...

' "
.

ALUGU�L ..
,Edifício Tania Mara - ,'Na 'icfiacar,af1iai<I�espanha,' ..'HUgO apto. de 2 e 3 quartos no .Edifício Presidente,últimas unjdades a pr�ço. de lançamen.to•. "

\ Alugo uma, loja no. Edifício Bahia;
'.

Entrega em maio de 1972.' .

'",
.

;
. QUER ALUGAR, COMPRAR,' V'END�R ,UMEd�ticio Presidente - Na Av.�Q�m�r Ç�n'bll, apto�. IMÓVE:L, ,a PRON!�L RESOLVE O· SEU1'PROB:LEMA,:..de 1 2.e ,3 quartos e uma loja de' 60·lÍ1� .. '.,' ... POIS NEGOCIAMOS .COM QUASE rODAS' AS IN-'Edifício Bahia - Apto. ,de. �,Iqil�rtç)s, s�üal,� ba'I1hei- GORPORADORAS DE FLORIANÓPOLIS.

ro e cosi�ha, e,ntrada' Cr$' 15. OOQIOO .:' .� .

"
. ,.. Rua Tte Silveira, 21 -- Centro. Comercial -

I
ErJificio B�"ia - Na, Rua· ,João H\nto� ��m frente sala 02 _. fone 4763.

.

J
I!::;' �·�i,r..-.....-íiii-_..-.·.··-ia:í·�$�,�

..

�·!iií-·..·iiii...,C�r�iíl!í)�(�:�.��,�,.1��-�i._�.:i.·�i!.•··.i!lfPl.����.. :!i�..·��'"�J_�1.. �_������--_�__.iIi_.iiiii.iiiii_iiiiiiiiiii..

iiiii
.. iiiii,iiiii.iiiiiiiiiii__iiiiiiiii_iiiiiiliiiiiiii·iiiii·_�T·.iiiii.__��,!

. '"

,

. �"
.... i

. �.J !��.�_ •.

" Ql�TNT A-F;ETRA _ )1 DR NOVEMBRO

ÁTpFS _ ..... a;" \ü;po.�iç'ão objetiva f\ otimrsta em llur cncarnr as mudanças de �1l-
,

, nnr :�o� que .C'on�i�T��..

no .�_t:u !.a·�hiente. �:ofiSSj:ona!
. deverá lhe '�er

-, ,hPH'�fJ(�a. '. o .transmitir SPn c. POIO (C alguém seja smce ro . �
j,�OJ,T;n:ü -i,';!i(Cd. fllê1l1,I: que-um hh R.pÓE. lllro', 7.r� remlhpn1f;á jri�fl, ;n�ta

ruunta fr:int, 1 :Túpítrr astro 'g \'('fl'iariJ ,1 �il, .Oitava Casa A'Fo' aI.'� ;I ).' I.' " '. '. _.. . .

.

. . . ,j ". ;r!"
T

have';'á eh' assisti-lo cm negócios, prornoeão pessoal e amizades. �l_.

G1tMEOS: � ho]o você estará vivendo um dio magnifico, em que serão estí
mulados o seu senso ele humor 8 otimismo. Todavia abstenha-se de

..... �.'_�'" " .... , .... ,.,. .' ,.w ... .'" ., .• 0 • ., I
, \. ' , , ".' ,� .

: revelar muitos segrêdos aos demais. Boa fflRe para submeter-se a

.:: "tT�atamer:to df' saúde. ·

. ;,,;
CANC:.fuit

.

_ suM melhores perspectívos .; de sucesso. financeiro .apreseréar.
. :.: 'S�-,�lO' no à�coIT'er, das próximas ·horas. Se, souber agir c9� (l1plom��ja,
i'. ("ol�quJ.qiar� vaÚosQ. apoio-de nativoatlcVirgem e TolU'o;' r:i

r 'LEÃO' :_,.. sob
.

51. fluxo promissor desta' c('uinta.rêil':lj : você' deverá t.�r e�' m�?te
. .".<lne I o. seu, otimiRlllO srrá pronf?meútc re�f.)Orid:ido',. e· corr�,c;poTI'Q}�do

ond� qlWT' que SI" apresente.. ·I),fi.' mai� aten,ão ao �cr'amitdo., �:
. V1TLGEM _- .sr' não at.entar' devidámente para> as .coisas que 'possam; ae(')nte�er

"
.: eonléfá� o risco' ete "·ser ilueliclo I pdr alguma' trnprcssão,,:oll 'c'�n('h�à30 .

.

·pÚ'éipHada. Deverá unü'-se maIs' aos que desejam ajudá-lo: f
LTnRA·- se 'nasceu em Libra signo qtie' é ,maravilhosamente bénefic�(lo,"

. .", ..
'

.'

� hoje t'erá grandes, probabilidádes' de receber extensivo apoio de �t1.
. . �

. 'V;03' de .. Peixes ou d.e Aquário .. Vida sentimental exaltada. �i
ESCOnrV\O _. não se deixe abater por 'pessoas ptecipitadas Ott por jdéi.as��e-.

. gaüvas, pois o que menos espera não acontecerá realmente. '�or
outro. laào, procure cuidar· mais de si, aprimorando sua perso�pli..

. �
, dade, t

SAGITARfO - a firmeza em suas convicções e o' dinamismo com que lr�an
..

' avnnt� suas ativicLlôes cotidianas trar·lhe-ão positivos resultados ·,1�o
. entanto,: deverá vencer' alguns obstáculos e oposições passageira�i.

CAPRICóRNIO - seus ·familiares e amigos bem como, qualquer outra 'pe$soa
de Capricórnio.: mésmo, . terão ch�nces de lhe fazer valiosas cópfis-
sõ,;s profissionais e que servirão para orientá-lo, no futurO'. li:

. y\QUARTO � há previsão· de deci<:;'ivo' apoio e colaboração em questões " de�ror�,
G�,em técnica ou profissional. Dia em que terá que fazer al,guns � jul·
gamentos a respeito, das atitudes de outras pe.C'.soas. . �1

,PEIXES - uma informação de natureza estranha ou relacionada com ,o_s ;'sen�,tirnentos religiosos de alguém poderá impressio.ná-Io hoje. E }?om
,. aprimornI' seus, conhecimentos evitando confundir as coisas. ':1
-----.-. _ ..�'�. __.--i__ !--.-.,__ .J".�. '..

'
(

•

A vigorar durante o mês de novemhro
PROIJUTOS VAREj,O

. 13

Arroz branco
Arroz branco

Açúcar refinado
Açúcar refinado
Extrato de tomate
Farinha d� nlandioca
'F'árinba dp, trigo
Paril1ha de tri.�o
}:l'eijão preto

"Fubã de.milho
; Fósforoo

. Leite natural 1 L

.,160 :\,
.

l
ROO

"

,. <

l;o�;'
, .:1,20:
Q,75
1,20..1
125'
,

. ti.75·;,
1,10'

'. () 60', "
, I

'I '0,60; ..
r

0,581 -

4
.' 4,00'

gr::mcl
parote

pacote
pacote

, li }(1

5 .k

1 k
5 k
200 g
1 k

k
grlmel
'pR ,ote

pacote
granel

•

pacote
·pacote
pacote
lata 4!j4 g

400 g
400 g
400 g
2ÚO g
200 g
400, n

[) k

J lc

] k

'lO ·ex.
,

�t ,l,eite -em pó integral
\. Leite em pó inslnnlâneo
Macarrão sem ovos

3,90�:1 •

1,OO�i
!, :1,30 I

. \
.

I '

"O�65,! 1
" )! �
0;00.: t

'. '1 JlO;l I,� .� 'I
2,W'; ,i

-If) ;055'1
. ,

.4,50'li
II

3,30;\• , ,f(I

0,30,,;
0,40\
'030 •

, ,ISabão em pedaço pequeno . pedaço 1 I O,24�:
OBS.: Os preços máximos fixados na presente lista não abrangem ,tod�!

�as' marcas comerciais. Os estabelecimentos' filiados à CADEP est�·o, .

. obrigados- fi ü�r peJo menos uma das marcas desses produtos por pre-cQl
t}ue não ex'c�dam aos fixados. : •

.': 'l
.

. 1 '

- -- ---�

. l:lla

pacote
, 'pacote
pacote

..·.Ma�rr-ão 'eom ovos

Massas para sopa
'Maizena . pacotf'

p1le01e
pacote
ülbletes

800 g
100 g
1 k

i Maizena
Maizena
Margarina vegetal

."Mortadela
úl�o' d'e soja
Papel higiênico
·Sal refinado

. Sal moído

popular
lata
rôlo

pacote

900 ml'
1

1 k

pacote' 1 k

, I

,Móveis COnfôr�o �ão �iquidal nossIl� preços são baixos
.

mes�o c", ,j ,Fé.i",a;; 'mesa�"eláslica cem' balcão c'rislaleira .

com· G'�e' d·i!iras· .,.; $ '450:�OO.�·
'

'.� ,

,Tr.ié esIG.,ado �,lonial, ,em espuma e curvin Cr$ 295,00_
.. "In 'n,"is,··.Eoilfô 1:0

.

você compra ma'is com menos
.

din�éir�', ,consull� nos�o' .çrêdiário.
. j.à�8r:�,r,%3, * Eonlôit'o �1I0 � C n'lo.

..J_� II i. ;-;. '1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. '�_E' ':',1j' R�NTE
. ,osCAR, �:�', PALACE . 'HGTEL
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'M FLOlllllliÓPOLI;)
UGUE �M CA BD

E
. DIRIJA-O voei:

MESMO
.Hof6iJôyt:"d� 1�kl,�atri. li. F.Cê}l�idê de l"�dicll1� w=I PROCURE

- Prn·bltmÍ'üc'i ,PSÍquiBS! NeUi"Oiif.<fI A'UT'i'. ','

.

: .DOENÇAS MEN'rAlS U

(t'}n'ultf)rlo�/,�'j]U(cid AMociacãQ Catarínenee d� Me-

t
"DCADORA COELHn

.

dteina,' sá) 11 18''';;'''' "J'on'e 22-06·.:..... RUlf Jerônimo 'cllelho, 3� � U
I.

"

,,,,,.��J!10ri.'MPt11b ..... I' ;�GA�ERJA eOMASA _. LOJA 4 l�)
F O N E - 2 7 6 ,5 ,€l

', ',o �.�,-==-=--�,- '-�iEêiE����,=--::=-����,1

"

".�
,

.

,
' ..�

"......", C!I...AY
tImURCnA.f,' ·0 .��·lFlsiÃ

1-' ..

b'1rpl�n .

, -r, ·mplmnr.� dt (i�nteLJ _. r I\JJlldrJr..�' i4 t;:pr.t>.
r.�t�"""�i pelo ti�QWi é.Q .aLb, ro",açã.C') � l'rat�mer.�'C@ indolor
- Pró�e1te V.l:lil .� .liló'i,tl Comsultór:io: E<i. Julieta, Z'
.Ií(ÍtU'

.

- dIa 208 - Rui Jerônimo Cüelh(j. 235 'A Ihv:
�· I

rarío da. lCJ ti ls) hora•.
,

\

;, 1:1.: .lITâNIO SAliTAELLA

... -

•

,
•

-

• � t M • ' ... 't ... :;- . �,� • • • • • � : , M ;' li ,. ..... '" ..
"

CRM ...;_ 1�8�C' - cpp; (j0264�09
�

... -/ ',�;""�� �o;."�'\''''''f''';''''I'�""",.''Ij
".1 �x"E!t.ag1ár1o Maternldadp E8cola Laranjeiras

:'CIfn1c8 4i� ·Sén·horà�·�· Pté�Nàiâi ._:_: 'Prépârà�ão - 'Ptdco-
I ", í'�''''':''�''I�! "rl"',,",I>.;� ......... ..",

.

�

J _

.
' Profilática' Pará Maternidade - eilologia

I Con�uúa ..
·

d��" is' àl�2Õ' hora�' .:...:_' Diãria"l�níe.'
-: ç'(yw�mt6i10' �::Ed: �P!)'JB ....I4,:sala 76 �""'7�líln(tlr.

• I,
i

, .

. �rr�-·-·�����--..

_ ...

--:-....�=-�p-��,.;.;.el
, 1 "CASA ,DAS LOUÇAS" '�
i (eh.rem Netto & C18, Ltd4i,) :w

'MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - 'OS MELflO �\;'RES PRE��OS -' ES'I'REITO - RUA GAl... -lJ.Blli I�
RATO BITTENCOlJR.T, N. 200 :�

'; I ,,-� E� frente à :ehürràscaria "GUACIARA" -_

'�tI }JijgOS 'de �Jantar -!.. Chá _ ...... Café - Jo�os de Cr-istal ,e ;,
I I 'Vidro :'- Tudo, para Restaurantes -:- Bares +: Hotéis ,

\ í '\F'eça� avulsas _. pratos - xícaras - canecas ...._ �

Il'V1asos
'- .bibÍlôs -:-- .leíteíras - açucareiros,

etc'l
!

f' "Fat'·· renosícão .de peças de [ôgos de porcelana, de ,:
"I qualquer"marca'. et de Cristais Hering

I f •
�

,� ';-=�.'_......'
•

__�__·iiiiiiI_�.-_._���� -- J�... �>.
\

-

- - -- �-- ..-----,

u 1

.' DlFíCIO' SI ;OS-ÚUMOlfT
-,

fi
.. ��OR$ "350�IOO I, '�Merulfm ;.situado r;.ó lado da Praça Santos Anura-

,I lde ;prazo -de entrega; marro de 1972, com as mensaii-
,

� dades : acima' sem' entrada, financiados em 15 anos [,68 suas ordens.

I' IED.:,.SANTOS. ANDRADE - ED. VENEZA -

, "

I

·ED. AUGUSTO (PRONTO) - ED. SALDANHA DA I !
GAMA (financiado em 15 anos) _' ED.· VILA RICA '

'- ED: 'PASSEIO -'En. TANGARA - ED. MURICI �
-"'ED':�:;lD'ÚM:-l({�A�rO -',�D. ARAUCARIA: -' ED. �1
PERNAMBUCO - ·ED. PUCA DE LACERDA. )

Para inforrnações e vendas A Vendedora de Apar
tame,tltos Santos .Imó�7eis Ltda. Praça Santos Andrade
,n. 39 - i'\"andar ..:_ Fones 23-33-53, 24·14-88, 24·14.',91,
;24-14-93 .e '24-44-62 --' Curitiba.

Horário'_dqs. '8 'às 19' h0ras, inclusive aos sábados,
d'omingo,ç' e

.

feriados, Não fechamos nas refeições. Em

l
Florianóppl,is ã R:'�aputado Edú Vieira, 24 - Pantanal
com Otávio, A. do �Espirito Santo. ,)

._P... _ ....·.·7 '.!.!'-.T ,,,,":_'_�', .',_ -:. T .�iW?:U5l:?_U .._.�:J.'

•
'1

) ?!' . �" ��. . ,�'. '" '
,

.' , .' "e •.,' ...,. ",:,'., í.�jtà""lI••ntlat. "'.

.

.

,

,',< í:t"lrI.lt.".... , ,: .6à. "hlra, ,das . l4,6. 1" \hoiaL
"

• l, .ui,,��rO,..�l.;,: -J·,adlffclo. Sorah -:·.SII.�',.J
I: \.'

>} ATENDFf.l?A'1m.ONA.l...DO INPS, .

OSSAR

1
'§B

Sente-se honrado em: 'bo�p:ed"ã�lo, .

.

'�P!trtamentos .....- suites - pátio �?;)�a,·.estaci(J.n�n1·�ntó .

" ., ',-. -bar.: .musícaí ..

' "',1 .'t:!'
, ,-' .

,

.
\ !felefones 3286 - :�638 _" rede 'inttü:�a

.

íFlor:únópü:is - ,Ilha' de Santa Ci:lta#na
• ,� í

, ·1 ' ',' �

! i ····."'\fétif' tc�éhen "- Lanches Bar - 'WbY5kyrta
I. :�� .. ':. �jl) ,�tribl�ntty. id-.;eal pàra, você paSMr hora� agra·
I� .dlve�·;�abo�a.ntlo mn legítimo Scotch.

. /:; 'r ·,�(issí�, 'u.indh, Ubt reservado especil\l para :ma&
'I

ii ti�1\ó�;"dé ''lnzel\' :'acOTnp'ánlrado de um' bom WhyiSki�
�':;;��__C_���=�_�.._.�. � ..==�:,-._.

.

---_"1,1

� A. tradição. da bO!!!r!6dagE!íII<' florl.n�póit�. '

RUi, Con�elhejt'o Mafra;�1'28 .. _".' ,1!'l)nê"�'29â

�CACIOiJE "'HOTEL .

"

"

de Candido Zapelini Soblirihcr
,

,j ,,,

tt Rua Felipe Schmidt. 53 -, Ji'on-e .3.... ··

Florinn6poU,

"

511VO HOTEL

CeI. Pedro Demoro. 1MB _. l"on. 03.

Estreit:o FlorianópoÜl
I '.
,

,MAJ'ESTIC :'ROT,EL

. • Rua Trajano. 4 ....:�, "'ne -::22-7d .

.. ,No �entro, '(:omercinl da .,c1da.d., " ,

�JI', ...... I··
'l ' ,

"

'.
" ADVOGADO,

.:: ',:."J' :�'·.Rua.:�:CWteca,.'12 (entrada pela AlIan' Kardec)
>'1 -I '.

.,"

". ," q'êle'fone '2062 - Florianópolis

':: ,i
"

: i . l' :,' ':CoP.F:: ''002627499
. , ,.,_

"
I

•• f'"

'" .... � "O�SL
','"

"R"'0'��cs;.'.,····
1 ..... \.. "

i, '
,,' RUA JOf.o PINTO . - E-6NES�.3.95'" � ].;,.It""�i:·'

,:':,'" '1l�1 .FLORIANÓPOLIS': SANTA CATA'RINA"-.,à��·'L:,.:I.,,.'
..

' .' .: '\ ' A P A R T A M E N TOS -'" 8'U 11.,1" E -.,. \., "

': '�v' :e'AR. JARDIM DE INVERNO" 'SALílQ Of;àtbE:'ÇOU
.

:. \ : _' ,

,�

. TElEFONÊ • RÁDIO TELEVISÃO, Gf�>\tiWtA ". A.,''C���r'ti�.�*Do '

1 '

·

..aUWMF.NTO CENTRAL ' LAVANDERIA·, f:5C�iTdIt�O"P.•à�M���'
:: ,.,...

..
.

-

.' . ,: ... ,:,'�",

, .... ::: DRA. >·HELENA' HItETZBR.;t_tm
!r':'

,

CRM - SC 1052 - CPF 250�i2i9a:':", ;"" '

ri i'· OBSTETRICIA e ,GlREeOLi ':" ,
'.

:l. i � Prev.en�ão do C�acer G:lneco16�iCo
."

�:'i
'

'. CitologIa Hormonal '.

.
,:' I� '�. . Colposqop1a .

.

,,_ r,

�. l' Esterilidade
� I' P P d

,- . ,

•

.

arto rograma.o '.. : .

�; i' &!peejaUz8�ão no,Ho�plta.l CW Clfn1cul,)cJ.",:B:t;E.�,j .'

� � i r j

�; - Santa Casa da Mi!eri.c6rdta��dê,��,!':";"':'�P.8âlO: �

I ::� , MarternidBd�-E!c�l� ..d8 " UldV�� ';"t.No,
, �,

I '

deral do Ri� de Janetro
1 �: j OomlUltórlo: EdifícIo Aplub

J.: Rua dos Dhéu8 n. 8 -,'. 129 liid$r�;aâia�J4
1;<1 . ,De, 2tw.\ • 6a. feira.
1'\' ....
i�_:l�;; Atende: Dal 16,00 '1" 20,00 �or•• ,

• ",1.

.(

: � .prõtês.· Alt. ����o - 'l'rll'llmento. lndo:fol', Atend't't

�18 ma�'bã:�cili '.�'<•• 11111. é • t�n'dé (la: '�16 ,à� 1"8,30, h!
'ÊJ:chjsivé:tn�nte 'cm»' bon� inarcodtl.� Edificio Ar;1.UB· .......

. 'laia· 53 � ·5V.:·and.r.' �.:t�l; '.67 i.
ti _'J' ,

, : '",�I;tdP".·,-i;'t)Ol84�09)
, ,PíÚi,�.f"· ��orisUltai JtUid!elil

C/�Â.�$I�
.

E"I�A� LERzl"
'.

.
:

tQPF � 001948329) ,

. .
. 'li '

�d•.ocaet. :4'é� .

é"� .lnstlncía'. """'I".JUltiça do Tra1i�9�,
: ' i '.

-----' ,

. v" . .,
l -, ..... }.� "'�",�,.. '�j�" •

�
,.1 • '

_
� i

t 'Atf!nd1m"1J�Q i� ..I;l;te�� '.' .
. "

E8'crltÓrio: Pnçi' :XV:.�'>: joV�lilb.to" 2J - ranJ'. '!OI,
1'relefane' 2sU "

"

"

!

"

I '_ . '\
>

: • 1
1.:FIQriin6�1I.·

.

'

. " , ,

' .."Ii I
'. .J ' •

"�lT1l
'_ ii "

I j , J51'f

··.··iTiíiçiO .
. ';,'

.

' �I
; 'Estamos 'eiri�,fr:mca 'promo�ão ,na ,venda- d.e, Lote8�,

I

" n0��Xcelenté''''lote:uftf:lnto .

. "

BAIR�O YPIRANGA

(R. dO.',Grupo �s:cô1ar', A.I 'yvande.rley Junior, em

, �.' .

.r.Barreiros)
'. Aproyeitem .lé.�t�mos· �endendo à vista ou em'

prestaçõ�s; ,.mes��·'·sem entrada. Esta 'oferta é: por'
·teiUpo .llrhitãoo. .... .,.

Venha visita(I).IJlos'"diarí'amenie ,de domingo a
.

,i seiXta·f�rra- n� Pl��j}l'i�: IOCÇll, 'ou pelo fone 39-07.

.. �,-'- : ""i j;;"�;,,?,.,,,,,,,, ..; :. ,

.

i
..

. liDe", .� ..Procuradoria e
.

"j
". "" .

'.�GotítâlDlidade Lida.
� 1tesp. 'T'�hl'eo: :-'tII I\Y'Ido

.

"N. RUbener
: '>qF _;

..001'755 109 \.
'. :' 'Bêgustro "ÇRCSC - 11na

: '

.....'E!Ci'itM Contâlieis e FiscaÚl
.

"', D�Clarãs�!··: df1 :'Iín'Pôsto de Renda
Orgânizição : de Emprêsas

. '",Proctlradotia. Administrativa
;' ElídeÚço::' Ruà" 'Victor" 'M�iieIl�, n.· 3Q -' S'aIa ' "'A"

.

'. :CaiXa-': POStal•. 004 - :FIOrilinóPolil ....:. Santa' Catarina

,I .'.

.', ..
' ;.,Dga�os

. '�I"AoJ�ilttc:•• ' Matel.1 Casc... ;
) .' '. '.:.' :I'>I,$bl1Çitldor

'

I
"

'!' . "�"cIOI,�t...r, ...u.an�., J' açõ.. ., d••pelo� fie

)
,:(,

(•.qúlt�, �rl1i�'d. wuc,plioi d. cob:ranç1c •
,

, Ind.nh.�ib�·� ._.....10, husufruto, .

In;v.nt'rlos, �.
j;.A(� erlinlnali. ··Qu8st�.. trl&.lhl".'_, .l'" pr.vld.n-.,
�'�c�H.'''' '�u�' _' '.�m:p.nhim.nto 'eI." prOc.ss�;'�.,'� ... ,."

• ", ".� ,I· ... '\..� .. I j • ,�) •• � • <t
'
....... '. I

,.,1'�rant.,·o "EgNglo·,Tribunal d. Judic;., do' "'Estldo •.
; �CônS'�'Jt" .:'....�......

'

." ',',.
,

..
.'

: ',. �1 ... ,' J �I, �) '

•• o', ."'�, l� .". �rti

�:"�'" �!>.�� l?:â�.;...... '���;.�. ��,obreloja� _;" Tet '3��
tI",Blia' élf.J.!'> llheus. e!q. A.raójo Figueiredo.
"\�pédi�nt�: dés-'é à�'�il e d'as'14'às"!6 hora.

I ,:'b,PFà: ,"ÔOlaSM09.�" no(JrOt1�lll. -"OO26711�u .. /

""'f .:.,' :�' :,:.,'
, ';

..�:\ � ',..; ,., ',: . "

:..... ': ':' '. \' .:: .. , .. ' .... : '2Í'âf�.:'.
. 'E' ,- -.",':-1 _lL2Jtli_��.J��Liüí!iE'Jf._.,�_J!!jICIL ,,_?

"
' " � •

I
, c�".' "'�' ,,', .

.c. • \ ...'..'.. � �
,

I '1I",,.t8.�! "
.�

• .

ii
�"

'/

,,, •. l...>-.�.�,,.._�
,

,

�
'i '.> -J,

•

•

.:�'
'

• \

•

� ': I

y" ';\�:'-,
\

.; ,

'. . . � . . . . .

, .

Esladoldê
:

Saída: "Eàtarina
Secrelan'a ·"dos Transportes e Obras
D,paflamenlo. de. Eslradas de Rodagent

,

..
'

.A�:V·I "S .. O
.

o "Í)epa�1am.ento de Estradas. de Rodagem da SE'CfP'

tarja: dos Transportes ,e. Obras de Santa Cotarina, romn·
nica ,aos' interessad.os que se acha aberta '�omada de PreçoFl
---.. Edital ,::i •. ,30/71,. ,para, execução de duas pontes em

cGTI.ctetÔl &tmado na r.odovia SC.43, trech& Fi'aiburgo -

V.i.deira; (;om. prazo de entrega d�s propostas até as 16)00
lroras,'do dia.;'3, de dezembro de 197L

ICópia . d.o ' Edital. e ,maiores . esclarecimf'ntos serão
obtidos na. sede, d.o. DERSC." no 7°, an lar do Edifício dOf
Diretorias -em. :PlorJanÓpolis.

:pERSC., em FJor.ianópo]is, 5 de novembro de 1971
.
EngQ Civil Ern'ani Abr�u 'Sallta Ritta _, Diretor G{t,

Tal do BERSG.

. ,

. IMPRESSOS 'BÁ�liA PRE'ÇOS ,CRITERIOSOS CONSULTE: �INDoSTRIA E 'COMaRCIO AUXILIADORA lTDA. �,
.' ,Fones· -,,361 • '349 - C. P. 137 - End. Tel. IIICAL" I
I

. Rua Coelho N.to� 160/170 - Rio do Sul - S.C.
�"'.. �-.. 4WJAAapm::W!ciM!W1l::
-._ - - - o • ... �_. • .........,.. ._._. • ._ - � - - __

Drs. 'SADI .LI�A e

...UBIBAJARA DIAS FALCÃO

·r;'C«)branças �

'Judiciais
.

para' 'Emp,rêsas, Causas Cível."
., •

TtaBa1h�tas e Criminais
: ,Rua,' CeI: Pedro Demoro, 1.548 - Fone 6352

• ,�EITO � "FLORIANóPOLIS

,"1. :;�dlJBeRTO �MOBEIBA AMORIM
DOINl;AS DA PELe

. ,
,

,,,. -o:.... Unha. - Do Couro Cabeludo - Micos@) .....,

·�.rll. - .Tratanl�,nto da. Acne Pele Il�v. CarbOntf� w

�Jl1tt".
DEPILAÇAO

k-Estag1ú1o do Hospital das CUme•• -da UniYer8tda�,
..de 810 Paulo.

.

CONSULTAS: D:IAr1amente, • partir das US horai
CONSUI.lfORIO: R. Jerônimo Coelilo, 325 - Ediffcl�

Julieta - 2Q �andar - sala 205 - Fone 4438.

10 VIA· IA EXPRESSO
11RU ' UERSE· S. A.

Partidas de FLORIA.l\J óPOLIS para.
BLUMENAU - Direto, ,às 15,00 e 17,30 boras.

Via • ,Tij:ucas, Pôrto Belo, Itapema, Cambori$
e Itajaf� às 07,30 - 10,00 - 11,30 - 13,0«

_.

18,00 horas
IJO.VI :,L'rento, I.s 07.00 - 13,00 e 18,00 boratl�,

,

'. Par. mo�vo.l<de· viâgem uma casa miSta cóm doi�

quàrtos" area, �..nvidra<;ada, sala de visita, copa, cozinhà
e .banheiro' toldo em azulejo, ãrea de serviço, amplo, quilJ
ltah ','hãO temh:llabtte.

Tratar a nla C1lt.IIt6dfo Fennlnio Vieira, 72 Sa(!t�
,

.
dos LúnÕ'es,

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

:,
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lUTóMftIIs.
COMPRA, TROCA • VEN�' D. v.rCULOI

Galaxie _ Vermelho ...
"
..... ",' • '.' •• '.' • • .•.• i968

Opala Std. - Verde' Antigo' ....• '

.• � •.• ,;. .••• 1969

Opala Luxo -' Beige : Esporte _.'._: ••• � ...... t· 1969

Corcel Luxo _'. Zero Km - Vermelho' Caiípso
'

1971 .

Corcel Luxo 4 portas '-:. Azul DIplomata •• �'. 1970

Karmnn Ghia ...,;.... Amarelo Canário: ••• 0 ••••• o 1966

Karmann Grua - Pérola :" .• �". o o.�. �.". ':"� r» .1964
Fuscão _. Beige �uipadíssimo � .. ;�" ,; "'.,� .•. o

'

19'71
Volkswagen - Branco Lotus '-. "�." � � � . 1970,

Volkswagen - Branco Lotus .'� •• � � •••.•• '... '1969'

Volkswagen _,.. Beige ... " ••• � ••• : _':� " o � •••••• t 1969'.l
I. . ...

,
..

Volkswogeãi - Azul Real o •• " � ,,�',. �' ••••• � • o. 1968

Volkswagen - Cinza' Prata •• o �:.::. o':. o·••••. � o: 1965

Volkswagen ..:. Azul Atlântico .'�.'. 0'0 �'o • r.; �:, ·1965
!

" 'f:" j

Renault Gordini ...;_ .Castor 'o •• o ••�: •• :
....... �:, .1965

, ",r
, , .'. " \. �

FJNANCIAMENfO 'EM:ATI, M V�' o'

, ". ..� ,C06LH" ��fi��.I�: f"':', :

Rua João Pin,to� 4d -:- ,I'�. � Ii- ·Tlo�poU.
. , ,

c��:�..
� :

��J
'1' �'�., �.;."� ;"� ":�': (

.. ,.�

1..
', ..

."., ';: ,. ,

.

A ...
•

,',

a. Glaplr Dutr., " - �.� '3!' .�__
) .' ':; � i,: ': "1" : .. ,', ". .',:

Compr., tl'�. �. ,��,da\" .y.!C:u�, '

1 Opal� -- Azul •.... : ...
'

....:
•.•..:'�� ..•• �.'......,',-'.,;.---, ,'1970.

1 Volks 1500 - OK ;- Btal!lco ' •• ; .• : ••• o. �\.. 1971

1 Vollrs 15® '_ Vermelho' . � � , ;'.• � ••••. o··.

1 Volks 1300 ......, OK .

...,_ Vermelho, .. .' •• � •• �. o

1 Volks 'VermEüho'
,.

. \ ,', . .'

-'I ••••• • •• ., • • •• � • " •••
'

• •

1 Volks � Verde 'I I', ••• �" •• �"':.•.'� � •.� ••••••••

1970
.

1971
1009',
'1969
1968 .

1967

1 Vo1.kS - Azul' Diamânte .. � �.. � /.; ..• I
••• � .i•• '

'. 1967
, ( "

.

1 Volks - Branc;,' ó •• :./�:,:.-.,:.>.. ;.�:.. �.� 1964

1 Volks -. Azul' Acrílico

1 Volks - Vermelho

.�. ( '{" ,

...... ,.',. I,' ••••••••

• �,

• f'
, ,,- • �..,

...
'

,� ..:- �.

1 Kombi ___; Verde, '

•.•.•.•. ;.:'•• � •• o.·••• � ••. '196.7
1 Kombi -:Beíge .. '. � ,�'� .:�'. � :.r �'. '. -. �, 1959

1
�treg.alllos ps carros �sadOl'·,�O�.',���.,�, '�'.'�.�D·l1 ,�en'WI atl·38 ...... ". ,"

I ---' r ...

.'
..'..! • 'Í ;

: 'ias: '>;;.
__.

__
._-� ..._.:. s ......__.._· �.---:-:-:....&1'r'-"" - l'

.. :_
, ,�.'

,

.;, I

Corcel Coupê -. Branco ••• ,; ••·0 o �,·o. "0. o o, .... o 1970

Volkswagen -, Azul .••••••• o' .í� o ••• �'.,.• I. � •• o. 1967

Aéro Willys.- ,AzuI •••.••.•••• '. o, Ó •••0 ••• '0 •• ,' 19'68

Corcel 4 portas _
..

,

Vermelho. or. � �,. �. � ..... o: .. o,
.

1969 :

Corcel 4 portas luxo - Azul � � � or .'.,. "0 .I� •• ,: 1969

CorceL 4 portas _: Belge Terrà .•• _,' .' •. 0 ••• o o .' 1969
. \

., .�' ',... .

Esplanada - Branco' •• '� •• � .; ••• ,� •• : •• o •• o o • �' 1968

Aéro WilJ.ys - Azul/Branco � �'o j, .,:, 1965

Esplanad c/teto vinil •••.••

'

•••.• �. � ó. �'•••• �. 1968
Aéro Willys _'. Beige/Brall.co. �" ".�.,; ...... o ti.' 1965

Aéro Willys._. Cinza. ••••• �'. �. '.:. � ••• ".:� � ../ 1964
1., .. ' i. '

..

"

, : í' �

. �part'�ento .. i_"
. !' .'

" � ,

Aberto ;também aos sãbadol! dà$ 'i4'b' 18 horàl :

Domingos � l1"eria,do� das 9 às i2 �horas �

Rua Felipe SchIDidt, 60 � Fo� � :2197 e ��l
Fone: 2\ 91 � 3321 ."-' Fellp. SChml4t,·",

I

������'i!i!iii'������m

Df;. BODBJGO D'EÇA Ims
Ci1:utg!ãó plástico,

Cursá de especialização de dài! 'àn� nó HOspital' dá.!
,

.

Clínica." cr� São Paulo.

Tratamento Estético das Mania� Abdomem -

:Rugas � Nariz - Cicatrizes _ ;rransplalite 'de Cabelos.
. Atende 110 Hospital G�ernador Celso JUÍltlO! às têr..

ças e quintas,\aI>ós às 15 hora� ..

BAR PAULISTA LTDA�"
!

Especialidl:1des en � algacUnh e -ap€!·jtlvip$. Aceita-su

tdmb�m enc rnenda..s de salga,dinh�. .

.' �. � I
.

1 .aUIi Cei. fedJ;o Démol'o, l.��a - &'u·t.Üt.ô.

REVEND�DOR AU:rORIZAOO l1I� CHFlYSLE��. f'
I ,I.

.

YA.� · dó �RA�",

.�: 'IJ'-:-.'.·,.--'-···�,-_.;�+==.-' ,,-_.� '.
_.

.

,
_I • '_-:rz--.
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IP'tRANGA
. JI I

AUTOM.UVEIS
R ? de Seterno-o.B- Fone; 3&86 '

IlrtRI'iCIRMEIVTO Em 36mêSESI
«J

Volkswagen • &I •• ., ••••••••••••••••••• t: e_ • ,. .. ct 1964

Volkswagen •.•••••••••• ;. •••••••••• ., •••••• 40 CI :;
,

1963)
"

Volkswagen ]t' � •••••••••••••••• "e 1961
Fuscão (usado) ••• , "0 : •• ' ••

-

_1 1971
I Fuscão (Zero) •••.••• ;, .-.

'

•• o '.� ••• o o • • 1971

---�-�-_. _.�-'_. -_._....

I.

ROSSA 'CASA· AUTOMÓVEIS
lt.;iYlchil� R.mQl, 41 - Florl���I".

.com6rclo � 'seral de '_u�6ve's - compra ._ venda
I

,

.' � troca _ financlam,nto
.

Aéro Willys '_

.....
'

••••••. e e • � ••••••• , • • • • • .... 1961
Pick .:UP Willys ••••. � •.. '.' •.•.•• � •••• rt •• o •• , 1966
Sunca' " .'

.

.na.
:..i:' � •. ' •• ".�!.'.' "

•••
'

••••• '..l' •••••• • • • • • .' •.:� •. �y�
Fusca .... :' •••..� .•••••

'

•••.•• � '..... � � • • • • • • •• :' 1969.
Fusca. ."�'

.

.,

.:••••••••
'

••• � .•

'

., , ••• ; •••••••.•••• � •••.. 1968
'. ' \

,"

FtlSc� -.••.••••••. e • a.••
"

•••••••••• � •• " ••••••
C '1�5

Fusca '.
"

• � ' • � •••••.••• i 1964'
Vemaguet· '•••••• " •••••• ." : •••••

' .100'0

L feep' Willys o •••••• o •••••••••••• o •• o ••.• 0 ..0 • '1960
_I

'."'��'::
'

. .,... :

,'. �

VEicULOS USADOS

, .

FINANCIAMOS AT' " MiSta·
MEYE.'t VEICU.LOS LTDA.

Rua FúlViO Aducc1, 097 - �tr�te
Telflfon•.:63-QJ e lJ.8I

.. •
'

t

Automóv'eis :
. Dart 4 portas - Azul Abaetê o •••

'

: •••.••••
'

�;" .1970
Dart .4 ,port,as - Branco Pqlar ....e.. . . . . • • . • •• 1970
Charger Rt. '-. Vermeihó Xavante ••••••••••

'

1971

Charg.er LS - Vermelho Xavante "0 o. .• ....• 1971

Ford Corcel 4 portas·...,....' Vermelho '(Novo) '

... ,' 1970

Opala -; Li.tx� � ciÍ. �. ver�elho � o·i. ••••• � • 1�)9
Esplanada Aztil Cele�te •...• o .' .,•••

'

••• � •• o. • • 1969

Simca Tufão A.zul Turquesa ,; ;. 19.65

�splanada Ouro Espanhol ..... � . • • • . . . . .• • . • 1969

Volks. _' 'Branco ., ••••••• � *, 1969

.
Cam:inhões :

F-600 •••••••' 0.0 a .• � " ••• "

.F�600
,1956

.........
'

� _ ••••••••••�•.••••• ' 1959

RUA 'ALMIRANTE! LAMEGO, N. 17.
,

Fones' 29:52 ,. 4673 ",

.

NA" FECHÁMoi "ARA.' ALM�O
"

Karnumn Ghia TC ......•... J ••••••••••• ;. • O..K.

Vo1ks'wagen 'I'L ., e •• o� •• , •• CI.�.C»e. OX

Vollr"'wagel1: ,'1.;�u'-'c;o 1"""1� L_ u u.. O.C'OIDOCloooeo,coocooo •• o.: �.,

Volkswag,en Fuscáo CI o ti ,e 'o II o o II o ., o o D ., o o ., o CI II OI o 19"0
Volkswagen 1300 •.•..

'
.. o ••••• o • • •• • • • • • • • 1970

Variallt " ...... o o ,., .. II .. o • 41 .. o .. II .. o I!I ... " o e & ... ' 1970

Opala G':àm Luxo '

" •• o • � ••••• '. • • • • • • • • •• 1971

iKombi .' � '" ..

'

..••••.••••••••••• �". "I•••• 1 1969
Corcel Coupê ........• , •..... � •..•••..••• ,,� 1969

VoIkswageri 1300 o .;� ••••••• '" ••••••• '. 1967

DKW' Vemag '

.....•...•....... ". 1966

Ford Comet ......••.. ,.... . • . . . • . . . . . • • . . .. . • 1961

••••••••••••• '0 ., • 1956

'1967
Chevrolet
1 talnêl.l�aty ......•..•..••

'

••. ., •••...••....••

I Lanchas a Turbina

'[
I FINANCIAMENTOS ATÉ :16 MESES.'

.. �� -: '·=�����ç!li:.!4!EE!'ii'*'42t:&:iiiL�t.'i!iiJliiiII

1970 �
197�:r .

,19�0 �r .

1970, í
19�9\' ,

196'8'
,

! Kombi Luxo - Vinho I Pérola ,� .•-............ 1969::'

t. .'
I(ombi - Cinza"

•.
'

...........•..•. ó •••••• • • 1965·

t Kombi - Azul' ....•• o • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • 1965 ..
··

1 ; Sedan - Branco . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • • 1970 ��
1, ,!

I Gprdini - Azul •• �, .. '

...•• o ; • • • • • • • • • 1963 Sedan - Branco 1500 ••.•.. ,•••..•.• '. • • • . • 1970
, ,

-=iii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii__
'

---.-. -"'-'7'''-
_ .. _. .

- _ .. , .. _ .. _ ... ,,_ ... __ ....�' Sedan - Verde •.. '.' . . . . . . ... . • . . . • •. •• ••• 1969
_ _e ...."�.W..f"�. .

_- - ....._�, _ .......;;;-.- -rWiiatft��1'"�·� ". fõi:.::-:-rli_.��.�'i.'S!.";-.: � Sedan - Berilo' •••... '0 •••••• � ..... ti •••.'" '.,. • 1964: �

'B�O BRADESC'O"DE -'INvEsTIMENtos SIA ,"1' II Ss'eeddaa,nn _.,.' vVeerrmmeellhh�..
.

• •...•••.. ;.............. 1967

FI.NÂNciAlJORA BRADESCO SIA. �.

u .••••••• � o•• e' 1967

C'OMPIO DIREITOS DE�, �L.�I��)������!!!!_;:]�\
, SUBSCRiÇÃO' ,

-

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

.��0��!-��:!;::§�;;;7��_;�. IAltBADA
Veride�se a:m� c�st\. sjto na La'gna próximo'. -,ponte.

O preço é barbada mesmo. Informações Rua AntoJÚ'9 ao

meJ, 86. Sr. Sardão •
. ,

, .

" AERO �LYS' .·0" •••• II! • e'••• e .. � " di • fi •
, • ,. " ". .;', ,. • • ,�"." I I I • .. • I

._ ,

A��O ..�LY,S � .•• " ••.. " •.•••••••••••
' .

..ESPLANADA ••... : .... _ .. � ... �.�� .• :�:.,::.::�f4. 68
'. V'l.'M'/G'UE';T

. ,
.

6r.:l ..t.;I .:i.� .'••••• '•••••••• " •••••••••••• ".1 ••••• é)
,'. . "

�

'. CAMINH:_.\O FN-M ....•.......•..•..•••• o ••• O O 56,
�

.

' \. '
. \

.- ':.1 LANCHA.Cf GABINE MOTOU STOLL1, '..!
. ;::,

�.�:--+.�-�--_.�C-- =. , ..: ! '$ '!!!i!JS '!rr�!!/;l
"

,'.

i

;(������������1I', VALDIR AUTOMÓVEIS LTDA. ]-

1�ua Victor Meireles, 12 .:..... Fone 4731

l'lorlanópol1l - So.

1 Opala 4 portas lo. o •••••••••••••••. o'. o

1 Opala Coupe " ..

1 Corcel' Coupe •.....•.. '

. " ..

OK 1972
OK 1972
OK 1971

OK 1971
1969.

OK 1971

70/71
1967

1 Corcel -, 4 portas ...•... o ••••••• o •

1 Corcel - 4', portas luxo � .•.•...•..•

1
. Volks 1500 - Vermelho Montana ••••

1 Volks 1300 - Azu! Diamante: 0 •••••

1 Vernaguete ..............................'.

I'INANCl.AMD-n'O AT:m 30 DSES

li' j -

It '

KOERltll S. A.

de
I

Aulomó�eis I'\

ComércioKOESA
s.rvaço Autorizado

Sedan -' Azul Diamante •..••.� .•.• ' .•••••.• o 1971 I1970 ,

1970 [.1969

.1969
1968 .

1968,'1968

1967 I

196711964
1.969 [
1964
1968
1969

1970

1970
1970

Sedan '- Branco •••••.••• � •••.•..•......•.

,Sedan
, Sedan
'Sedan

- Vermelho •• 1•••••••••• o •••••••••••

Branco .

... /
__. Azul Cobalto •...........•...... o .'

Sedan - Beige Nilo 0 •••••••••••••••••••• '.
Sedan: - Azul � ,; ..•

'

· Sedan - VerInelho .' ..........•.... � .......•

'Sedan - Bei;e �ilo .

Sedan . -7 . Vet:de' Caribe •..................•
Se'dan - Vermelho ............••.........•

. j.

.KOID"Qt - Ci.h-za. .,
.

Kombi -!.. Azul Paste� .. ,0 •••••• � ••• ',' ••••••••

Pick Vp - Verde Caribe •............. __ �.

Sedan 4' Portas - Branco .

· TL 2 portas - Vermelho ........•.........

·

Variant - Vel'd.e � .

Variant _' Az,ul Diamante .......•........

Simca - Vermelho 1969

Karmann Ghia - Vermelho . . . . . . . . . 1968

Ford Cor(!el' - Beige Claro ..••.••..•••••• 1969

DKW - Azul Cobalto •..••..••.•••..•••••.
' 1966

Com Financiamento até 30 mêses o

,......!.-_

ALVOI'ADA VEICULOS
.

)

"Com6rclo :'Ie Autom6vel. em .er.1<
'COMPRA - VENDA � TROCA

Carros Intelrament. fevlsadOl
Enel. IL João p�nto.. '.21

Fon.: 4291

Corcel - Verde •....e e •• e. o. e •••••• '$ (I � fi.' •• '. O.K.

Ftlsk - Azul Pavão
'

••... " .•.• � ••••• � �
..

,

O.,K.'

FuS.k ...... Vermelho •. ;..... •..•.
'

.• o. .... .. • . . • ti • 1966
1966.
1966
1969

1963
1964
1961'
1964

Fusk . Gelo, •••. 6 ;. •• - •• o •• 1ft. � ••

Fusk ....... Azul
Fusk 4, portas
Fusk - Gelo

•• , •••••••••••••• e ,!,.. * •.•••••

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

••• ii • � .,..
•

• • ., •••••• fi •••••••••• ' ••
"

••••••

Kombi ...:.. A:z,ul Pastel ......••.•.••••.•....•
DKW 4, portas ,

' '

.•.••....

Vemàguet _;_. Verde ••••...•. " ...•.•••••.....•

Gordini Castor •• � ,

' 1965

".1

BOVACAP VEíCUÍ'OS
,_..�,

II!
\

VEfCULOS

yOLKS 1600 4 PORTAS .

CORCEL 4 PORTAS LUXO
'

.

, ,.

CORCEL COUPE LUXO o 69

VOLKS � .. 0 •••••••••••••

'

••• ' ••••••.e ••••• j •• " � 62

KOMBI •••..•••••
'•.....• o •••••••• o •••• * • • • • • 69

69

66
65
64'

� WIJ;LY .•.•.••. � .• I' ••••.••••••••••••••••••
. " -

SIMCA . TUFÁ-O •••••.• oe e. � IS � fi e ., e fi fi fi S $ e e 8 -8 � fi •••.•

.- .�� .. �- � .. , ...... _-_.

u•

PROCURA·SE � 'ALUG'UEL
Pretende-se, para locação ímedíata, casa ou aparta

mental com mobiliário e um mínimo de 4 quartos. " Loca

lização: Centro OU Coqueiros.
.Os interessados poderão telefonar para Màndo Costa

no 'horário comercial Telefone' ns, Z490 ou 2416'" -

ramal 190.

Ginecol'ogia e Obstetr�ci�
Atende diariamente no consultório edifício Asso-

,

ciação de 'Medicina, rua Jeronimo Coelho, 325

59 andar - sa.a 54, das 15 às 18 horas.

'U

CASA NO CENTRO
"

Vende.r.se casa grande com 4 quartos, 2 banbeíros so-

ciais, depe'tidências de empregada, garagem. Tratar na rua

Cel. 'Melo Alvjm, le, ou {leio fone 47-04.
.

,���������-,r-=-

HOEPCKE VEiCULOS S. A.. \

1
Departament.) de Veiculo,: Usad.OI·

Rua Conse]beiro Maf::_.a, 28 - fone 3111 J
_ A oportunidade de um' bom neg6clo;

Volkswagen - Azul Golfo' .• o • • • • • • • • • • • • • • • 1963'
, , Volkswagen -. Az�l Cobalto ........•...... .'0 �969 'I·
Volkswagen - Belge Caramelo - 4 port� 1969

. '.' I

Volkswagen - TL - Vermelho Metálico ..... 1970

Fuscão _ Branco Lotus ..•.•.....•. o � •••••i. 1970
!;

Variant· - Branco Lotus •... ' .••••.• .,. •.•. �.' 1970

Variant - Azul Diamante ••• o •••••••••••• o�.. 1970'

Ford Co.rcel - Verde Majorca ....•....•••••
Ford Corcel - Branco c/teto vinil •••.•••. 0 .:.
DKW .

- Vemaguet - Cinza Pérola •••••• o •• t

Aéro Willys - Verde Metálico •....••..•• oI

Aéro Willys - BranCO Kilimandjaro •.•••• ó;

.

Aéro Willys - Cinza Madrugada o o • • 1966:

Itamaraty -' Prata Luar Metálico. ••.....•••• 1967
.

EspLanada -. Cinza . Metálico ..........•..••
' 1970

Opa�a - Verde Antigo -' 6 cil. luxo •

'

...... ", 1969

Opala .- Vermelho' Granáda - 6 cU. luxo �..
1969'

1 lna.·nOp�la --: Azul Astra .
' • o • o •• • �

f Opala - Branco Polar �.................... 1969 I'

I,. Opala
- Branco Pol�r .......• ,•.......' . . .•

.

1969

r Opala - Verde Musgo ;. � .....•.. "0 • 1970

I Opal1a - Branco Ever'est ' ·1' •• lO • o' 1971

) Opala-
I Caminhão Chevrolet - Verde Gelo .••..•.. ..; 1959

Caminhão Chevrolet -' Beige Vel'de •.....•• ', 1963

Caminhão Chevrolet - Beige • 'i' ••••••• 1•••• i 1969
BARBADAS

1969 '

'1971 "

1965
1965
1966·

I
1970Esplanada -. Cinza Metálico

Variant - .Branco . Lotus •••••.•••....••••• o .'

Variant - Azul Diamante .... l •••••••••• \ •••• '

L

1970
1970'

-

"I

Kombi - Azul ,

:
..

, ..
'

,
•••

-

••

c�· RAMOS· .

Se A.
'.'

. CQMSRCIO E AG',NCIA.S, .

':.....

Variant � Vermelha ••••• a ......
'•••••• I •••••

Variant - Beig�
Vai':::ant·":_ Verde
Kombi - Beig.e
KOIh�i - Cinza

, .
,

.......... o; • o �

• • • • • • • 1/1 ....... , ••••••••••• �. �I

.
' ..

"

..
'

.

................ .: .

. MARIO' S. FBEYESLEBEH
So1icit�dor � OAB - se - n�.jl12'l

.

CPF - MF -_ n9 'Õ335581�
Direito Tributário (reclamações,. recursos� nu1atõ'rlas ,.�

débitds)
Direito Administrat�\lo' (mandado de se,gúra,nc. coIi�'"

, cláusulas discriminatórias em Concordânciat
PúbliCa!)

Re.clari1a"'r·ias Trabalhistas nÍl JCJ

Habeas-Corpus ''', J

Ações' indeniZatÓria� (col1sã() de veiculo!, "danos,' p8!SóàJI. '

etc.)
j.

:.

"
'

,

Contatos nos. E� .ln): ,e Europ&!! (pára ·médico� lí�pWdli
.

. íl'tiportaddres, indústria e comércIo) :' \;
, :..

,
I�a Ten.n� &1I".I,a, .56 - .. 'a • (CÜ.rll.........):·

.'

Ir'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o EST�D9, Iflorianõ];IOlis, quil'lt&-t�i!�, 11 �de nor�mbro de 1971 - };Já,.•
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VÍl�culada ao i\!1Jlis1 trio <las Comunicações

D A T I L Ó G,a A F O,(ll}
.'

,

a'FERECE:EXIGE':, '

,

_:_ Curso. ginasial completo ou equivalente;' - Salário mensal inicial Cr$ 479,70;
. .,' 'Bom, índice, de datilografia (150 batidas'

f :. p�r minuto c/maximo de 10 erros por
" ,mll);" '.' I',·

'

_'. Aprovação em exame' de' seleção,
,

'Os' candicÍatot (as) que preencherem plenamente os requisitos deverão se apre-
, ,�'enÜlr munidos dos seguintes do�umentos:

.

- Carteira Profissional;
,_. . .Certificado de conclusão" do CUl;S.Q' exigido'

,

., ,

.,

.
- Título de eleitor;

- Seguro de VIda em.Grupo;
- Assistência Médica;
-', Férias de 30 dias,

_. Certificado de reservista;
- 2 fotos 3 x 4.

"

r

à' rua SaldanhaMarinho, s/no -. . 'Fundos do Bradesco _. dias 09, 10 e 11 do corrente
das 08;00 às 12 00 e das 1400 as 20,00 horas.

. " . , . ., ,
.

___: Será' cobrada no ato de inscrição a taxa de Cr$ 10,QO.-

_.-�___..- ..

:----�-�-�-------,._, -.

-._ _. --'-==::±!.-' I I
, I

--1-----

-

..

•

1.13,

...

,

fábrica ,df esqu�ddo-s e 'tv1adeiras em"gerat
. Matriz _'

.

São Pedro de Alcântara' .

, Filiar: R. Max Schrqmm, 976 '.:.._ Estreito· -- FpoHs. - se _:. fone' 6583
,

.

Mpdeiramen'fo de pinho e lei, portos h.abalhodas, coloniai� e

cOnlUns. Jandas venezianas. Tipo Vidro e 'acabamentos de madeiros
I

e'm geral. Soalhos, tacQs e parquet. Kremer possui máquinas. especia- I
liz�d�s' i)ora I.lfi.or S��r.as �írclJIQres

..

(.Jm 'dentes
.

de Ví'OIAS.- A ún;ca I
na Praça. Kremer & CIQ. Ltda. agor-a revendendo o.s famosos produtos' I

:.o_ranhas, telhas, telh"es' e mo.nilhQs, de qualquer bitolo,'
' ,

J I
------._

...

_,_
...

,--�.:___:-_III-'_ .

. � III r .- ��III! !1It!J&?Z2211
..

-'7s-:.�·iil_!iu!!!O_ _�Jl

f.

. 'Baixelas de ,Aco (Inox
, ..

F'RACALA\NZA "

Conjuntos de 7, 8 e 10 pecas
..

..

,

desde 172,90 mensais

ou 15,00

HERING

Serviço de Mesa 61' peças
.

desde
. ou

, 180,00 15,00
mensais

.
' Aparelho de Jantar 42 peças

NADIR - SCf-IMIDT,- RENNER· _. (REAL

Q partir de ,9000" ,

OU 15,00
mensais

• <
.'

Secretários de Estado e, outros as
sessores do Governador Colombo sá,I.�

.

. les estarão depoís de amanhã,
. em Blu ., .

menau, prestigiando a instalação do 5P
Encontro de Funcionários do Banco
do Estado de Santa Catarina, que de
verá congregar cêrca de' 650 pessoas' li
gadas ao estabelecimento em 41

agêncías espalhadas por todo O Estado.
O Presidente e demais diretores do
BESC' confirmaram, também, presença

.

.
,

na promoção do Banco.
O encontro será reprísado com vis

tas a um 'amplo relacionamento entre
funcionários diretores e gerentes, obje
tivando maior integração tuncional para

meU�o:r;: renq.in1ento, prorissíonal.
.

A;: 'abertura. e�tá prevista para às 14

horas,' com . o Torneto a, ser Q�s46br�o,

•

. .,

'I I \"

no Pavilhão da Famoso. No' 'domingo,
às 23 horas, haverá o Baile para esco

lha da. Raínha do Banco do Estado e

do "mais belo funcionário". Na segun
da-feira, terá lugar o encerramento com

(

,
'

entrega de medalhas aos vencedores b

.
churrascada na. Sociedade Recreativa e

Esportiva Ipiranga. "

O: Secretário da Fazenda,' Sérgio Re�
zende, vai dar o ponta-pé inicial na

partida de futebol de salão, que reuni
rá : equipes femininas, na abertura do
.certame,' 'I!

--- Hospital
.

Mar�eta K o n d e r
.
Bornhausen

.

será ampliado
° Hospital e Maternidade "Marieta Socorro Itajaiense ..,. o nosocômio atendeu

, "
. '.

470 "indigentes, mediante o sistema de

plantão permanente prestado por '4 mé
dicos 'que registrou 368 consultas e 112
reconsiiltas.

,

No. decorrer do mesmo período fo
ram aplicados 297 curativos e �41 inje
ções, . também de pessoas carentes de re

cursos.

Além da distribuição gratuita de me ....

dicamentos fornecidos pelo Departamento
Autônomo de Saúde Pública a unidade
'de Emergência efetuou mais de 30 inter-

"
. I

Konder Bornhausen", de Itajaí, contarã
com mais 30 leitos, a partir do próximo
dia 20, segundo anunciou o' Superinten
dente da Fundação Hospítálar de Santa Ca
tarina Dr, Murilo Pacheco da Motta, de-

. , ,

pois de reunião com o Diretor da unidade.
ampliada Dr. Jacy Pegorim., ,

Advertindo que a elevação do número
de leitos da Maternidade não implicou em
construção de novas alas, pois decorre de

implantação de Reforma Administrativa

1, com racionalização de seryiços,' o Supe-
I

rintendente informa que a Unidade de.
.

Emergência de Itajaí está funcionando de
forma ideal, conforme as previsoes da

Ação Catarinense de Desenvolvimento na
,

.

área da Saúde.
O Dr. Murilo Pacheco da Mota .recebeu um.

suscinto relatório do Diretor, enumerando
as atividades desenvolvidas na Unidade
de Emergência do Hospital e Maternidade
"Marieta Konder Bornhausen".

Durante o mês de setembro - pri
meiro mês de funCionamento do Pronto

I

I

venções .' cirúrgicas. ,

O Superintendente Murilo Pacheco da
Motta, declarou que o sucesso da Unidade
de Emergência de Itajaí está conduzindo
as autoridades da Secretaria da Saúde a

!. ; . , •

estudarem a' implantação, a curto prazo,
de novas unidades do gênero em hospitais
gerais de outros municípios catarinenses

.

, ,

·desde que as Prefeituras Municipais adi-
tam a êste programa da Ação Catatinen·

. se de DeseÍlvolvinieilto.

Contribuinte que' pagou a
mais re'cebe em'" deVOlução

Os contribuintes do impôsto de ren...

�
Mello' Waldir Francisco Machado Laude-

, . , .

da da 9a. Região Fiscal do Paraná e San- lina Maria MartiIlB Antônio Luiz Pereira,
, , '" ,

ta Catarina, que haviam pago a mais 00-' 'Rom�lino Manoel Siqueira Netto, Arman-
pôsto de renda' no ano· base de 1970 - do Fermino Alexand..re·· WUlian.' Ferreirà
\' ".',"

exercício de 1971 - começarão a receber Pons, )andir Zaotto, José Micheli Vasqlles,
, a c'!,evolução do impôsto nos próximos dias.' Rubes de Campos Trovão João Carlos

,
. A informação foi prestada pela Supe- Cecílfo . Evaristo assari Cunha 'Eimar Bol-

, , .

.
'

,.'

rintendência 'R'egional da Receita Federal' ,;
.

pato. Fado Victor Albereico Boisson Mo·
. . ., : '.� ",. ... .

acrescentando que já iniciou adistribtlição : /
'

. ,r-ae�,' Syrth Giov�ni de Aquino' Nicolli, AI;t"
dos cheques para os estabé1ecimentos ban�

.

tôilio'. Cesar Cristoval Luiz Ivanir Ventu�,
,
'. ,. ..

cários que providenciarão a entrega dos rini, Célio FranCisco Medeiros Al,foIlBo
, ' .' .

.. , .

beneficiários. Schtoeder' Ita:tilar da Rosa Araujo" Ále-
"

.
"

: '. .
.

.

'
. , .

xandre Alcides Estevin:ho Lúcio 'Gonçal-
.

,.
"

"
, .' , ,

,
.' :,

ves, ·.de, Lima" Alfe,u Veríssimo .'Spada, Her-
• míp,io Vieii:'�,: 'Hilirri9 Calega'ri" Teoo.:oro
Óilberto,'Tej�da Corn�jo, Vilson Avila ;dos

. Santos' ';Rodolfo l\iateos .Moreno ' Mafia, Sa�
.
,.

" ..
.,

; lete 'Andrade, Milton Manguilhott, Antô·
, nio . de Freitas Moura, Gilco:q. Neves de

Camargo,
.

Sérgio Gilberto Cald;ls, Dario'
da Rosa, Osvaldiilho Argemiro Hoffmann

, . . \ ,

Pedro Hinkel, Reinald,o Mauro D�e�ler,
.

Manoel Alaor. 'Figueiro Santana, 'Milt9n
Suplicy Vieira, Milton Suplicy Vieira, Fi�

'100, Benedito dos Santos, Neto, Odinaldo
Pinto de. Oliveira, P'edro Manoel Sampaio.
�uimarães, Licério Brasil da Silva}' Manoel
Conceição Madureira Filho e Maria' &eh-
midt Perfeito. •

I

De acôrdo com as informações o con-
,

tribuinte receberá em seu próprio enderê.
'

ço OS cheques' de poupança e os. cheques
de restituições. ,Os cheques de restitúiç,ões
são '. resgatáveis em qualquer agênCia do

.
Banco do Brasil e os cheques de poupança
servirão 'para investir em Fundos Mútuos

. " ,

de' livre escolha dos contribuintes. ,

Por outro lado a Delegacia da Receit�
Federal distribuiu \� seguinte' relação de
contribuintes que deverão comparecer na

Seção de Arreca dação da, Delegacia· do
órgão a fim de tratarem de assuMos' de
seus interêsses: João dos· Anj6s Aladio

,
.

Américo, José Mauro da Costa Ortiga, Ca.
rolina Pereira Sanford Nelson da' Silva,

�ftr���������������������t��m�...�·�--_.,-

.rs.

Indústria e Comércio Metalúrgico Atlas SIA.. comunico. a abertu
ra de si filial em Florianópolis, à ruo Garcia, i73': fone 6318, próxima
a Avenida Sa'nta Catarina, com estoque a prónta entrega de : .

CIMENTO,. FERROS CAT-24 ...�O, CHAPAS GALVANIZADAS
_. LAMINADA QUENTE - LAMINADA FRIO. �;GROSSA UNIVER
SAL � ONDULADA DE ALUMiNI.O. - FERROS iE � CANTONEI-
RA - XATO - QUADRADO � FINS MECANtCO. - VIGAS H - I
- U, CABOS DE AÇO, SANITÁRIO'S EM GERAL, AZUL:'EJOS BRAN-'
CO, CÔR E DECORA,DO, PISOS CERÂMICOS TINTAS E VERNIZES,
CIMENTO BRANCO, CAL,' MATERIAL P/EN'CANAMENTO EM GE-
RAL E ,PREGOS.

.

Sentir-se-a· honrado com a preferência da distinta clientela desf'
Capital e região.
PREÇOS INIGUALÁVEIS, PRODUT�S DIRETAMEN·TE

DE SUA PRODUÇÃO'
'I '

-_---

-
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'� ,�. � � �, I ,I, �.

: :;�. ReunfdQs'�ont.em 'co.m; jornalistas da ;;ca-
I " ' ' �

. . i

pif:al' os �e'piJtadps. que :integram a comissão
mista Rio:' Gra�de-Sa'nta' Catarina paro as ...

suntos do bqcio do Uruguai foram unânimes
en," reconhecer que jq é possível se falar em

integração' do oeste cem o litorel ccterínen.,
se, sem as reservas de pessimismo ou de de
sclento 'que

. predomincrcm ate' pouco tem

po . ctrés. Não que os proqressos materiais
neste' sentido tenham sido' poupáveis, mas

porque teriam se modificado' as' condições
psicolóqiccs desta 'l�tQ em que se empenham
oestinos e Iitorênees, O posso inbúgural des
ta nova fase teria sido a criação' da Secreta
ria do Oeste, que operou o milagre que fazer
o Qovêr�'o fisicamente presente-naquele dis-

. tcncicde regiõo� Isso inclusive 'significou o

arrefecimento dos ânimos mois exaltados,
que c�egaram o invocar '0' seporctivismo atra
vés da instituiçêo , do chamado I'! "Estado do
Iguaçú".·' ... ,-" I

.

Mós - ainda na oplniõo dos deputados
do oeste - os anseios e os problemas regio
nais, não ficaram satisfeitos apenas com esta

descentrclizoçêo do govêrno. Ela " foi impor
tente porque além' de proporcionar um cten,

dimento mais' direto' a certos tipos de pro
blemcs forçou a que Chapecó se 'convertesse
também numa espécie de ccpitcl

.

político
a�mi�istrativa; po.lari�aOdo' o, 'desenvolvi
mento regional.e portanto adquirindo condi
ções poro atrair melhor o interêsse dos ou

tros :regiões do Estado. Os grandes proble
mas, porém, êstes estão foro dos atribuições
e '�QS pcssibilidedes de uma simples posta,

. ®ministr�tiva de' govêrno: são obras de in
fra-es,trutura, implo,ntação de serviços e pia
nos q�e em alguns casos chegam até a en,
volver interêsses de outros Estados, seja o
Rio Grande do Sul GU o Paraná.

\ ' ; .

.

Doí' O razão de ter-se modificado o es,
todo psicológico em favor da pretendida inte
gração: é que os govêrnos de Santa Catari
na 'e do Rio Grande do Sul deram-se as mõos,
somando esforços pela solução "de problemas
qué c;onsideram comuns. E êstes, em suo

maior porte,. são os problemas, que o povo. do
oeste vem e!1frentando há anos� e por c,uja
s<?I.JJçã(f IUJava' muitas vê:zes . ingloriame�te.

· A' :intervenção' direta' de. dOlis govê,rnos es;ta
du;õis i

..n�iêa·, ·que ::,se'rá 'pc.ssivel concret,izar
';aqlieles obje�ivos, e esta poss!billdade obre
novas. persp�ctivas a que o oeste encacre (om
,mais Qti�ismo, o seu próprio futuro.. Ainda
que 'não se tenha passqdo ao, ter,reno dos reo
liz(lçõ-es, de qualquer forma. o poder públic::'o
assumiu solenemente um comprolllisso COI11 a

f'egiao :.00, que tudo in�ic::o di.spoSto a cumprí
lo.:,:.Além' .dis$o_" há esperanças Ide que o go-

· Yê�no ·cent;ral volte-se com mais disposição
: em soéôrro do oeste, acele�andQ ,as obras da
B'R:..2.82j a espinha'· 'dorsal pior e�c;elência de
S.o,�ta;. Ço�or,i�,d. .

"

'

'

I , " .",'
· '..

,A" par des,tes ,fotos; ,os -deputados .que re-

pi'��.e��·am� o .. região� ora, aglutinados nes,ta
· cOrniss�o' ,int,exestaduQ,I, pretendem e onun�
· da:rh' mQÍ1t�r�se '.Y'ig;ilci:ntes . a:través de um

pe_rírionen,te' "movinH�rito 'réivindica.fório. Não
... ,... . ,

' ,\. ',' .

�'e ,pod({,slJb�stimaf p. alcance de uma mobili-
·

�ação' to�o ·esta,· mesmo; porque por trás
,

dêsse' protocolo', assinado pelos Governadores
Colombo Salles e Euclides Triches e mesmo
'dó criação da Secretaria do Oeste estão mo-

.

virrientos. poJíticos, comandados no oeste por
deputados" prefeitos, enfim, líderes politicos
e representantes das, classes populares. Os
Governadores de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul talvez ainda não tivessem
acordado' 'para os problemas do ,Rio Uruguai,
com tanto disposição, se' não tivessem rece.
bido o assédio de movimentos po'pulares prin
cipalmente da comissão interestadual parla-'
me;ntar com'posta por deputados gauchos e·
catarin,enses. ." ,

Aos deputados; em to�o coso, cumpre
estar à frente das reivindicações .. regionais, e
acima' de tU,do encaminhar essas "reivindico
ções pora· o atendimento desejado,.. dentro das
possibilidades que é lícito esperar de 'suo
atuoçã� E isso é o que estão fo,zendo os re

presentantes ,do oeste, com o. mérito de sa ..

crificar
.

atê ,mesmo o orçamento particular
nestas �obili%ações, já que 'os parlamentares
estaduais não dispõem de um aparelhamen-'
t-o efiCiente e mesmo de uma ,cobertura fi.
nanceira poro o exercício dêste tipo de ativi
do�e. lOque da' mesma for,ma r�bustece o

significa,do dêste movimento é o, seu caróter
apolitico: do comissão para Qssuntos da ba

��a do Uruguai participam na mes�a propo,r
çao deputad�s da Arena e do MOS todos

..
, , ,

cautelosos, em �eusl a,tos e pronunciamentos
para que nôo afl,orem eventuais objetivos po
I�t�co�. Me�mo qu� êsses obje,tivos' estejam
nas raízes, ,como. é vólido esperar. ,

. Sergio Lopes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ontem abordamos a palrÜoipa-- Vilela, ágil e' Iorte; está, mostran-

ção dp:;!,çfub,e' Náutico' Rtachüeló dd que fàcílrnente se adapta a
� •• 'f:, 1

, , !

na regata numero t-:ês do III Cam- ,qualquer tipo de barco, inclusive
peonato cítadino de, Remo, que, O" ", os de remos curtos. Os dois for-
Calendtriô1 '71-';72" da 'Federação "A�" mam uma dupla aue .põderá reí-

quétícã 'oe' -s!:rh.tá. ' Catarina marca "nar' no dois se.m ç3.a can0agerT.I bar-
para ter lugat, .. como as, a,nte:rior-es; "rigà-verde a.indà por algUIJs anos.
na baníá'd�Ur,.', 'd0rílingo ,prQximo.", ,:,' ,

' a oitQ, Gomo já tivemos oPQrtu

HOj� /'?_ ,f�ze�0$ êom relação ào, . 'nida0e ,de noticiar· e� ,'" primei�ia.
Clube de' �a15�t�s ',AI�o ;Luz ": qtl�,' n:,ã�, va� rernar desfalca.do de

apesar do pouco mçwimento dI!; va- 'Gilberto Neves" o 'que na última
lares novos 'g'lie se .observa no 'grê-' ,

sémana não 'deixou 'de' 'causar a-

mio alvüubto" ' cl,.ísputa,ni,'· ao cól'Í·'
,; preensões à. direção téçnica aldis-

trário dd .·,qü�r,tem:"·fe'ito nas dUflS; .

� ta.' ' Felizmente,� o' bar�o, �om o

cQmp�ti0ões". nas. quais S(i)m0U ,,' 7Q' .: " ,vetel"anü;simo' mas sempre remoça
po:tltos, todÇ)s" m(. s'�te" pál'€,QS' ,do. çl� ·e v;:t.Iente- liáilton !'Iaertel �o
programa" te�do' �mesmO" ,enviado"; põs-'to de GHbert,' vem,' rendendo

., �
• � "

--
\ " • t ..

l' ,
..

• j' •

\. ,

a sua ,in�ctição em, tactos êles. O
..'

'bem e os aldis.tas cónside:fam ..

d
11'\. �:.I�"..' �-

técnico Alvato 'Elpó nos 'gáfaritíu, pál;eo tànlbém como ganho, mes-

que tal sucederá e Ique o Aldo mo reconhecendo que 'para. 6 'pril1�
Luz vai décit'Jiã.o a vencer no côm- cipal pánw do programa de domin-
puto geral da. regf:t:ta. go, o Ma'rtiil,e1li' vem pintando co-

Os aldisfas têm como certo de mo credenciado à vitôria e o Ria-
que triunfarão em pêlo menos dois chuelo poderá. .surpreender-, 'dada
páreos: 'E�'tes' êles consideram co- à excelente femna ffsica do c"Otl-
mo no p'a�o, haja �ibtO a excel�1�te' j tlnto. Nelson Chierighini, AntóniO
fr"I'ma como se encontram seu' .dois, Vpela, Manoel João Teixeira, Màr-
sem e ��"u d<:n.tble, :nbs páreos que tin Proesc;hman, Hailto Haertel,
estão rotúlàQüS de sén{ors, class'e

'

César Carioni, Alfredo Lino
'

Qtta-
que rep:re'setit'a' à. fottê da agrerhid,: dros' Filho' e Edson Antino Peteita
ção preEifdicló" pelo dr. Ader'bal, Ea-I com Elpo co�o timoneiro. eis' co-
mas ela" SilVft, ,póis até agor.a lla úlo se rq:rr'esent.a,rá o Aldo Luz 'no

mesma, S01:TlOU ::J� pontof; cont;t:'f-t 20 " :p�reo�f{\r,l)o do progrruna. \.

do Riach'l1elo e apenas quatro elo Pura o páreo 'de double-skiff 'o
MartineÚr, .

,

� ..' "lJdo Luz' poderá brnhar, dada à
No c:'íois sem timoneiT;o' é q'l1e excelente fm:ma dn dupla Leandro

reside o ponto .altO' do elenco' nF,' Oliv'C'ira e .José .Araújo d-oriçalv.es,.

I ,,'

dista para, a, :r'agata do
'

prt5ximo ' que l'enlam no barco 'que é 'com�i-
domingd',.r\.{�om.:.a' 'guar;dição consti- de:1'acto como o' melhor .. dé, 'Santa,
�uida. por Eason Altino Pereira e Catarina,. '" No skj'ff, vai C'om Ro"
o .colored ,Aptõnio Vilela, :renclenrl� berto Reis, ex ..garoto ,timoneiro,
de, mold�, �á que tonos ( a 'a'P�nt..a

'

c1ue res61veu seguir O 8':?�emtrlo do"
cotflo favorita na proporção

"

de tiacl1ll.eJitlos Antônio Ps,tias Filho,
cinco par,a um, multa embota tna'f ' Antônio ,César Elpo e Walt.ei' Cos.,
tinelinoSti,,�.:.!iaGhtH;-Iín()S achem que ta. que de tiin0neiro� pequenos .e

têm dupla.s cap�z de
"

,derrotá-la, l�v�s, passaram, mais.. ,cresddos e

com o cl!J;.Q,e :da,,�ita Matia; aptesen de' boas compleicões fisica.s a re-

tando AnMgÓU'I�" ,Pauli:r;í,ho e o <lVAr inadores, com algumas vitóriaS 'de
melhiru:ro'" iõtnar 'e'Mauro.':' �óa marca,' Se�ndo 'Q§ a'.ldistas.,'
'rerno'S r'"6!'l::';Hj'{ll"vado oS: tintas' que 'Roberto eSUi hem cteclenciado' e,

diàI'iàtnertte' <1 'dois �é111" iálvimbto pará () pá,roo oe 2' com timonei-
vem da�çlo, yqmQ'�,p'rep'a,�a:th':o& pa-, rQ� com -alguma prob9,bmcia.cte de
ra a regata que se avizinha,' Acha. SUQ�SSO, 'o Aldo Luz t<?m Roberto
mos que está muito bem, prepara.. Miranda e Milton Manoel de Sousa
do té'cflica, ,física 'e psicól6gicâmen :Filhó, com M'auro Reis ',como thho
te e que' diflciItttefite pêrdétá' ã ,

, neiro.

p'a:rada. EcUnhó, pelo que temos No quatro com e no quatro sem,
observado, é o "que" no momento, O' Aldo Luz vai com a mesma; R'uar-
no Aldo L�, revela, me'�hQr pr�paro�' niçãol aliás valente, é' decidida:
apesar de já ter

t passaGlo da casa Delman, Ferreira, Fernai\d6 ,Pires,
dos t:rint�,<ariôs. :Sel:t segtêdo' reside Elcio Pamplona e' Ped:to Sàntaná,
nos: seus. cdtig.�cirtien�os sõ'bI"e qual dépendendo suas "perfõrhances"
quer', tlpo-.il'de ,barco sua 'persis- ddíningo pela manhã' na baía sul (j
tência e ''f�rça. de vontã..de� àliadas sucesso do Clube de Regata:s Aldo
a uma v�l.ent'i:a de c�usar espanto. Luz na competição.

, >J 't 'I'
\

I "

,.1" " .. ,

" ,Sorteio realizado no dia' 6-11' -71,'; "',

Lalt�ria:;:Fc,dcral Borrigo Verde
,

Prêmios
18.716 44.716 Opala OK
24)f4J 75.444 Volks ,1500 OK
lS:ti.S·i", �,. 59.775 ' Televisor Philips {'Ir51.159 66.159 Refrigerador Consul
09,666 16.666 �.A,óq�:1n(l (� t [1V'� r·

"'IOT,4.' 1�,I\POp-TANTE: Os 90nhodrres de;t'l'€\xtrO(�.a(\
"'"rr;,n rmn""ólrê-Cêr em nossos:'es(rit6rbs, o ��H' VfhJ-l' t'�é�r;;,....

• 'I "; �ll ,. , !' b " .

"1 :�, .. �:'. _- �"�OrH'jnopO!fS;�. paro '�ece, erem s:·��:,s fJlll"�rlt't,!\QS. t' ')

, Lenl�.��-5es a me,n�lid�de é Q n.O 5. Paio concorrerJ I
'

b�l�h! ��,go, nos Ba,�ç:os' outonxodos. '

"

I' B�!<-I G�, ,VER.DE � O LANqE DOS: MI LH6ES; estõ de-

vidamente; cUl,tor,izorfo '�elo �I�IISTÉRIO DA FÁZENDA, I

I P'roc.22.943/11 - ..CARTA PATENTE ,N." 318.
" 1

i • -
,

,! t! ,? !*! I !!
'::: li': ? �õílí=,ti � �: - '!!'=

'Deoda o 'e
ob r �8 n

figueir,ense
•

'. o zagueiro Deodato. e o ponteiro
canhoto Carlos Roberto .poderão
$er 'as novas, aquisições do' con ..

junto do Es't,re-ito pnra a próxima.
temporada. Deodato .e Carlos Ro
berto 'estão com -seL1S contratos

. terminados com o' clube, não' ha
vendo rrromentãnearnente condi

ções 'firtan'ceiras p�l.:tâ atender' �ô
'P�dido elos d(fs' jQgl9.dores. Co
.rnenta-sé. Cl'Ü@ os. dóis jogadores
já' .teriam mantido os primeíros
entendimentos com os dirigentes
do Figueirense que procuram des
ta forma' armar sua equipe para. o
próximo campeonato. Deodato 0-

cuparía o pôsto 'deixado, por Beto,
négocíado com o América. de Jóin
víle enquanto que Carlos Roberto
sería ütilizado' na extrema canho-

- t� posição' em que o Figueirense
lutou. eom diffculdades durante
t-od.o ,a c'arppeonato passadQ ..

'

, T,ambé:tn, o çentro àvante Mickei

e�ta'ria int-er�ssado a' gente, àl:vi
n<;grja. ,q,�e trabalh� par-a 72,

. 'JOSE MAURO 'ORTIGA. .... � -

CAND.IDATO UNICO ,,'

, E;tá
"

d,efínitÍvamen'te'" I'esolVidO'
p.ela

.

direto1'Ül.' do : Figüeirerts�' ,de
qu� '0 � sep,' futu�o ,pl:esiéiente de:ve.
rá, ,ser o Major José MautO' ·Qr.ti-

t ' " \ ,

ga, nome, tradicioria,}m'ente ligado
ao clu�e preto e branco.

"

,Agora. a tarefa dos homens do,I •

Figueirense é encontrar o nome

do vic,e presidente. Existe aIg1.Jl1s
alvi-negros que desejam forntat â
dob�aclinha José Mauró,'Ortiga 'e
dr. Mutilo Capella pata ,encabe(1ar
,a châpa que deverá ser -q.nica, 'pois
nãO" eXIste' qualquer' corrente con
tráriá àos 'nomes dos dois cofihe-
ciç10s desportistas. "

Fonté do clube ,alvi-negro 'adian
tou que, o' 'MaJor'" OrtigÇt�' já está
consult.anflo ',alguns nomes', t,tác1í
clonads clá ,famiJia (ia, 'pretO' ú
branco pàra comporem a futura
dfrgt01:ia.

'
. .

Cavalazi
"

8'bandona
futebol
o atacante 'Cavaiaz�i ':que' sur:..

giu nos juvenis do Avaí parti 'tor
ria;a"-se cbllijeci(io em nosso, fute�
b�l ":próftis�cnall defendendo o

próprio' Avai- duranW alg� 'iinos
C01l1 bteve passagem pelq OUrupi,
co de Blumenau" ac'abà" de ahando�,
nar o ,futeboL. (:

Seng:und()' confidenciou 'a 'art#
gO$, v�i reverter sua cat�giria pa,.
ra' amador" çom ,a �i:qalídade' ,de

retor!lflT, ao futebol'.q� sa.lão, d,e.
fendendo o Clube, dOI 'Cupido (tu

Co�egial.
'

..

Vâoio Colaço
candidato do
Joquei Clube
O dr. Vânio Co11aço é o elemen

to escolhido pela situação para
concorter às eleições do cargo de
pI1esidente do 'Jóquei Clube de
Santa Catarina. O Sr, Francisco
Dias Costa, atual Diretor Fina.n

ceiro, em conversa com o reporte
fêz questão de dizel' que é muito
grande o entusiasmo entre oS> di
rig.entes do turfe aqui na ilha, es

pe1'ando-se que na gestão do dr.
Vânio Collaço O t\[rfe aloance u

ma grande projeção entre os e�

portes pl'aticados tra capitãl ca

tarinense. Também o uso da se

de do J.óquei Clube, pelos associa
dos'será outro fator de integração
dos desportistas. I1Qis '8, nov8, sede

"
�

,

é projet,o inadiável da futura dire-
toria do Joquei Clube de Santa
Catarina. ,1

RiDIR ",
DifUSORA /.
960khz.

o ESTADO, Flor'an polis, quínta-reír'i .. 11 ri n

A seleção de futebol de salão
da cidade de Cone irdía, após sua

brilhante participação nos Jogos
Abertos de Sant a Catarina, vaí
descer a serra, pata realizar uma

série de partídas intermunicipais,
Desejam assim os concordâenses
aprírnorarem o' seu nível técnico
eEeL'l1a11clo jogos com centros mais'
evoluídos dêste esporte. Assim é
que o selecionado de Concórdia
estará se· apresentando inicial
mente' e111 Rio do Sul, diante da

seleçâo local que também téve
destacada atuação, nos recentes

jogos' Abertos. No dia imediato
13', 'os rapazes de- Concórdía jo
garão na cidade de Itajaí, diante do

campeão citadino,' o iGremío Espor
tive 'I'Ípso para 'encerrar a excur

sao� jogando na capital barriga
verde no .dia. li, no ginásio do Co

légío "Oatarinen�e, diante do ClUbe
,Doze de Agôsto.

•

ClJPlOO 'VAI PARTICiPA,R
DA �r"lç/\ nn.i\RfL
o Clube do Cupido, atmtl cam

peão da. cidade ê dó: E�(t.firl0, es

tará mesmo part/icipa;ri.ôo, da J:�rd
xima ,Taça Brasil' de Futebol' de
Salão, pois para isso seus, dirígen
tes estão e:!n móvhnentação,

'

Rabe-se que a entidade' máxima
do salonísmo no Brasil com sede
em São: Paulo, vai determinar', fl�
Iírnínatórías. :Pela. .e.hà'V'e Súl, ent:m

, 'I

os campeões de Santa Càt.tanna
Parané ê Rio G:rande do Sur, ten:"
do por sede' & cidai:le dê' l..;Ó�d;['Í'iJ!j,
O c�mpeão entãõ', P'àI;saFtâ., � f�m�
setniÍina] 'do C�I'típeofiato' fiaGi0fi�1

.
inter clubes Que, 'es,te á,iiq, terá poI'

'

sede 'o Esflád0 ,de ,Perl1�mbitc6.
IVO 'VAk<EL� F'ÍCOU" . .'
MESMO PrARA DÉZEMBRO -

'

.,' O) Tá'melo .I�c;)",Vatela, ,que' anúaÍ
mente,' é disputado ."en;trê selecões
munícípaís, foi mesmo ttàrisfe�ido
.�' , - �, - I

"
.

19'71 - ,1". 10

a na
flnTa o prõxtmo mês de dezembro
em í(w�]j anda a. �f't determinado

pela entídade presidída pelo sr,

'Waldemiro Cnl�s()'li,

.Acontece que várias selecões in!
cíalrnente interessadas na partiçi
pacão, desi::,,�il'am mornení ãnea
mente devido as baixas sof'ridns
di Inml e RS rJj'�pntf-.l�� dos Jogos A
h81'1 ns ele Santa Cril'f1,rinH,

"DOIS .JOGOS PEl,O·
CE'tVfAl\'IE BANCArRT.O
O Campeonato Bancário de f'u

tebol do salão, o primeiro que se

realiza na capital cararínense te

fá sequência na noite de amanhã"
tendo por ]OC'E!] O ginásio do Colé· '<,

gto Catartnense. Nesta oportuní..
dade estarão jogando pela sexta-

,

roe1ac1.a as equipes do Banrnércio x
ela. C'átar''bnense com horário pre
visto para as '19,15 hONIS e toco

\
' 0

'após Província x Barnerindus. '

'�

a
, ,

. ,
c' I ", "

� Seté ,formas, de disputa do Cam

pebiu:tto· Nac'ionâl . de C1ubes, e1a
l}(jf8idas 'atr'a.vés de Um c6mputa
dor,: eiêtrôni>co, for,aro entregues �o

pTe§ldente' João Havelange pelo
,Ptesidente da Federação Paulista
de' FtltébO'l, sr. José Errütrio de

M9ra.ig Fi.lhof para que a, Confe� "

deração Brasileira. de IDesportos
proceda' um estudo nas modifica

çôes. com, rela.ção ao' cert,ame do

próximo' ano. Em Tôdas às sete

hip6teElcs o Campeonato seria rea

lizado éom 24 e]nbes em três gru-.
,

pos, jogando Lodos enl;1'e si. De-

pois, volt�iam a jogar entre si, os
clubes de cnda" grupo, gar,antindo

I

um I,nínimo de trinta. pa1'tidas para'
oada, equipe' na primeira' fase" a

fa:se final seria. disputada. nos 1'101

d�s do, atual Cp,mpeonato., Segun
do esclarecimento do José Ermi-'
tio, tôdas as hipóteses foram pIa.
nejadt IS s'egl.1ndo um crUé�o de'
da!', à fase de dassiHcneão o maior
,número de jog'os possíveis, e que
a escolha dos outros quatro clu-

\""'
. - , .. - �.. . - ' ,

bes' e serem incluidos sabe 'apenas

, "

,
/ r"./ / V

�

• �
"

•
", � � •

1

a CB�D: Mas; 'dê, .áéÔ'rgo� Com �utnà 'pannar a evoluç'ão do futebol no

sugestã'o' sUÍl;', ãE? S'-é"te'ifi ,i:!idic�do�, 't ,

'

'''país ': e 'sem 0- nosSá pr�s-enqa en-

, ,�iém< do� ,'c1Ü,�"e8d�iit.tioCÇl,� �'. panlis. "' tre- ?3ríoCas, paulistas-; g'81ichos,
t�s, ·7, '?.a .>fe�iã�:. N�me'-:NotéleÊ5tc: e '. mineiros, paranaenses, baianos

7, 4a" região, Centra:Stil.,' êle ac}m.;t.e 'pernambt:ieanos' e cearenses, dirici!

que ' esta: ptatJcamertte' itldiea€Íe a nlente as no.ssas metas serão atln·
inclusão de mais um Clube pa:ra- gidas. \.

\

"nae!l$e' nD, ptóximo Catllpeçmato
Nac�onaJ

' '

,
,

t '

• �
I ,

.
'

Aí está 'uma boa ocas!ão "para
que ,Santa Catarina r'ei'vin,lique uma

da.s ,vagas' que poderão ser Cl'ia
das no próximo ano, que poderá
ser a ,título experiméntal enqm'ln
to o' anunciado estádiQ estadual
na Capital nÊI.O verr'l<.' PelQ 'nuitet'i'àl
hUTTIaI10 ,de que dispbmos. 1:>€]0
gôsto q�e' o catatinen,sé tefn ,[lt.":,lo
esporte, das multidões- é, cmn;' o
Est.âdo agotlI. dotado de boas e<;·

"
"

ti'adas.; torna'fem<?s fácil o' acesso
até nós, poderemos' fazlSr .bonitQ
no Campeqnato 'Naciona,l' de Clu�,
bes.'" Será uma pretençãQ just�" de '

I' , I • ) ....
1

� ,]I; t::!' ;.
•

1 'lo.
�, �

.

Santa Ca.tarina que pteciSà aGom-
.- t- #.1 ,. "",I 1\"" ....

\,
" I

.-- O

Prec��mmos" -antes de tudo, for

t�lecer . nosso conceito junto aos

homens que representam' ri cúpulà
do futebol brasilei.ro, promovendo
com· maior aSRi.duidnde contados
com Havehmge e sim gf�TJ.te ,que SE'

espal'ha por todo O pab, não h8S
tan:-'o as, ic1as de Jrs� Flía� GiuIia
ri ao f,io tedos os me:::es. E' ne·

oG�sário promover novos 1'ep1'es211-
t,nntes j1mto ,a CBn e as e.nt1da�·
des dos centros avançados, TSlO
,deve ser feíto já. Não há tempo'.

a perder. Ou !�'3nhamos um lugar
�o sol entre os g'l'andes no pl'ÓKt
mo, ano. ou continuaremos ainda

por muito tempo com Estado tão
somente lembrado quando das e·

leições na. Confederação Brasileira

q.� Desportos. ,'. ...

Temporada de Nalação, começa em deze bro
A Federação Aquática de Santa

C�tarina' J animada com ,o êxito
das COfil'petJções Ílatatórias qüe
'�fetuou érh sua temporada passa
da, vai pl"oCUI'ar. increnientar de
tôdas ás maneiras pOSSÍVeis o' es

,porte das braçadas: saltos e palo
aqUático até que, êles se si:qtam etn

condições de �e apresentar COIn

btilho nos .certames de Confedetu

ção .Brasileira de Desportos. Pa

ra tanto vem de organizar o seu

CalenClário de Natação, Saltos Or
namentais e Polo Aquáticd' 71172,
cOTh5tando o mesmo de seis com

p�tiç;ões, a sabe!':

NATAÇÃO
1.a - Em Joinvile D8a 5

de feV1ereiro, na piscina do, Joinvi-
1e TC.
"2.a - Em Blmnenau - Dia 2
de abril de 1972, na piscina 'da
S.E.R. Ipiranga

'

3.'a. - E!1J. Florianópolis Dia
7 de maio de 1972, na piscina 'do
Lira Tênis Clube.

4.a - Em Joinvile Dia 18 de
abl"il de 1972, na piscina do Jom-

,

vile Tênis Clube.
Denomina-se os mesmos, pela

otdem; Torneio Join'vile, Torneio

Blumenau, Torneio Florianópolis e

Campeonato Catarinense de Na-

tação.
.

.. POLO AQUATICO
5.a' - Em 24 de junho de 1972

- Campeortato de Pol0 ,A�tiáit.ico,
,Na pisc:i�ul'do Joinvile Tê�Lts GlÜbe
SAI;['OS ORNAMENTAIS, .

6.a·, ...;_ Em', 25 de' jÚlflo de Út72
- Cfi'tn,peOn8iW Catarinense' �e Sal.
tos Orna.mentais, Ila pisclna "do
Joinvile Tênis' Cl1J.be�

T.RAVESSIA lJA. BAIA SUIJ ,

No dia 27 de fevétéiro;, p.c.d@rá'.
ser realizada a Travessia ,a, ,Nado'
da Bafa $ul de Flofian6polls" na

distânoia de' 4.000' metros.' '

PR9GRAMA ,

1
'. .' , \..,.3 ,�

,Para a- pnme1ta cómp�t-]�ao ,dei

caÍendárrO', 0'" ptogi'íitna _{f 0" se-

'-"guinte:
1 - 400 tnetfos, - Nado livre
Adultos - Masclitino
- 50 niettos -Nàdo ltvre

Petizes -- Ferrunin,o
3 -- 100 metros -- Nado ' dA

�o�tas, __o Infantil -, Masculino, .

4 - 100 metros --Nada livre -

Juvenil - Masculino
fr - 200- Metros - Nado bor..

boleta - I spirantes - Feminino
. '6 - 50'metro's - Nado pe.ito
- Petjzes - Masculina

7 - 200 metros - Nàdo bor
boleta - Adultos -- Masculino

,

8 - 200 metros, - Nado Peito
Juvenil - Feminino

. .

9 - 100 metros - Nado livre'
Infantil - Masculino

10 _:_ 100 metros Nadó Peif,o

,VANDA DE SOUZA 'SALLE'S
•

Aspirantes -: Masculino
11 -' 200 TIletr'oN ._-, Nado Pelto

- Jnfarlf'il --.- Pümininn

12 - 200 meiros .. _- Mediey -�

Adul tos - Mascll.11no
13 -- 100 metTos - Nado Cos

tas - Aspirantes _.- F'eminino
a -- 100 metrm; --- Nado l1vre

- Tnfant.i1 -- Masculjno

15 - 100 metros --- Nado Bor

boI,eta - Juvenil - Masculino
16 - 200 ,metros - Nado peito

-- Adultos - Masculino
1 '1 -_ 100 met'l'os - Nado cos

tas - Asnirante --- Mascnllno
18 '�- BOa rnetl'os ._, Nado livre

- Adultos - Feminino
19 - 200 metros - Nado, bor

boleta - Aspirantes - Masculino
20 _ 100 metros -- Nado cos

tas -- InfanW - Feminino
21 - 200 metros _.- Nado peil O'

- Infantil - Masculino
\

�2 -. 800 metTos - Nado livre
- Aspirantes - Feminino

23 - 400 metros - Nado livre
-

...�dultos '_ Feminino

2� - 4}(;200 metros .J Nado 1i-'
vrc _ .. - Aspirantes - Masculino

25 - 200 metl·os - Nado peito
_. JuvenlJ -- Masculino

2'6 -- 800 metros· -- Nado livre
- Adultos -Masculino

27 - 800 metros ,-- Nado livre
-- i_spirantes Mascul ino

VANDA 'DE SOUZA SALLES

4� TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS gM GERAL
EDITAL

FAZ SAFE'R, que está em seu Cartório para ser

prr1 est9da vor fàlta de pagamento as dup].ic:atas ns. 302,
488, 15,605, ,nos respectivos valores de Cr$ 88,69, Cr$ 95,BO,
Cr$ 369,84" e vencidas respectivamentE! em 14,2. 71j
'11.2.71, 31.01.71 em que é devedor FLORENTlNO
ELLER e credor Phillipi & Cia. E como não tivesse sidO'
e!lr?ontrado' b devedor ne.stn cidade� i:nt�mo-o pelo pr��
sente Edital a vil' pag''!I' as fpfel'idas c�upIicatas,: mais Os
'ht0,s é ::'l]M0'" dentro de três, (3) dias úteis a cántnr desta, ,

d:üa, ou a: 't�res8B.'taçáo ctps razões porque não o �az sob

pena de protesto.
'FloriànójJolis, 10 d� novembro de 1971.
Alice �eicl1ert Kunne - Oficial Maior!..

'4Q 'TÀBE;LIAO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL

EDITAL

FA� SA�ER que está em seu Cm'tório para R81'

l'lrotesb'da j}q:r fálta de pagamento as dllpHca'La,s' ns. 14,39
"

•

' °t>,
'

1439-A 1439-B, no valor de Cr$ 164,00 cHda uma, vend-

das respéctiva-mente em lO,a.71, lO.'l,71, 10,fi.71, em

que' 'é devedor JAIME STHAELEM SCH<WEITZER e cre

dor Philippi' & Oia. E como não tivesse sid'o enron Lrado

o devedqr ne.st.a cidqde; intimo-o pejo presente Edital a

vir paga,r 'às referidas duplicata's maLs OS jurõR e custaR
"

�

ô,entfu de três (03) dias úteis a contar dnsta. 'd'ato ou a
, ,

a\Pl'�seÍ1ta.ção dãs razões porque não o faz sob pena de

protêSto. ,

Florían6polis 10 de novemhro de 1071.
, , '

Alice Reiehett Kunhe �' Oficiai Méllor.

. '

"'-C'-A-SA-n-E-'p-a-A-IA";"""--'-PR-ECISA-IE
Temos ótimas ofertas para alugar sua casa de, praia1

de preferência mobiliada. Tratar pelo fone 3795.

Uma 'ca..'l.a, sita à rua '.1oão Cruz snva, n. 43, no. Es�

treito, tratar na firma Comércio € Indú.stIja Gent-tano
Stéin S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTADO, Florianópolis, qu nta-íeíra, 11 de novembro de 1 71 - p��. 1.1

,'-:VIID n� S UZA 'SALtES'
" ,�? 'fABEr__�ÃÓ pE NOrAS E 'PROTESTOS �I àBRAL'

,t.: :;:' �.
' ,

E1 D I T A Ir
'

" '

"

',\' '_., .. ,.,'F� .' S4,a�, ,q;ue está em seu CartórIo par.a ser
5 d J?" 1�:S���.;l, ,P9:r útlta 'de' p,a_g,:miento a, no.ta promissór,ia ,n.

II Ct'RSOPR�P'ARATOBt8 ·.�·,E:" '-""!,
,-

rr>A�:\���@r C($ 346,44. v,enciila em 7.9.1971, em qpe é

, !," ,"
';'- ��t�t�', f�,��;�T'''?�P M:QTTA e credor,' ,COFINj�NCE. ' E

IN,GltI�ssn A, lVI�GISTR.ATU ,,'� ,''lo 'óifo �v�se sido encontr::io' o �vali�to n�"ta cidade
Com vistas a realização de nôvo concurgt) "pa:rtl;J�� 4e; '�:"".!tP� )lf�l� :'m.:esente 'EditaJ, a vir pçgar a referida ':rlolj;

,

Direito' vamos promover o segundo curs.@ ,prepa��I'J� ;Y 'll:iS�e�Ja,,, ,�Rli�" os' j'uros e' custa.') derl!Íro de 3 (trê.s)"

,de in�r.esso na Magistratura, a partir do dia, 15J.;(lff' A� '��:� (�r* ',,\1, é�Atar ,(�e,�ta ,çlata, ou a élp,r.�sentação das
)'�.emlbi�O ,fluente..!psúiçóes, na caiJila n. 1, da ,�gêllci.�' 4?,' l' _\� P?�9�ê .�.ão·o faz, sob .pena de prot.esto.
'.",., '

S t C t' 'F" J., 11' ,.4..
.

).E.Jór.j.�,ntop0Us',' 00 de 'novembro ne 1971.';,�a.nco ,do Estado de 'an.a AI arma, em lonanq.,PÇ) � .�:, "

.' :
• .1 rl ,.

t' 1 TI' CO-leFgJo Imacl1la..1g ..rt..,..i,l'Q-j�íi;"t , ,'�,Ilige., ,��i +'�rt :Kuntze, '-, . Oficial, :rvr.aior."',i {J,olim:as .c:erao mlIllS ,rac as J o I
' 1

.

.

;"".... :vv.'v'_Y;n-��' .' .
, " +

,:, lpiiimeiro andar, das segunda às qumta-fe,l't"�, la �,�, '::-;:'y' i�.� .-n'I' �ft"-9':' ,das 21} horas. Melhores informações com ,Q,S' ,p:r,()fu.ss�. '::' ',",:': ,·j�"A '., ti-,J' 'a\'1F'1JCr,A 'S'ALLE.}: 4,l'Qldo Joaqu:tm Camilo (fone' 37(5), Voln,ey :;Jvo 'C�M.n " 49":lf.�,ii3�.L:rAO DE'NOTAS E PROT�STOS EM G:gR�l,.'{
'(�6{)5� e Napoleão Xavier do Amaífante (4602). �o ,últlm91 ',' ""';-(" J,,",,; "

,
, E D r T A L

';" �QnCilij,rSO de' Juiz de Direito, todos os can6l,�d�too �:p;ooi,�\
.

;: '

..�Ar'· S�ER' que .está eU} seu Cart6r;iô .para S,eil'i\Çt.o..;;; f.oram preparados pelo nosso curso. I":, 'f>�' '��t�(Jla por '��!l;'.,. de pagamento a nota pr(),m.j."lSória n.
' -

',: ' ), '-o ��i' y.ã.'IO�:�t'$'}2.160;OO, vencida e'm 02.9.71, em que éIii��������·����������!!!!!!i!j� , 't,�1J8ta":y,A:LL)m:)FIDELIS e c.redor COF.1NANCE. E como
"

- ;J' ·�'I'���se.' sido ,�n'contrado o ayalist� nesta cidade, inti-
'1 I'')� jpelo 'pr:eseI}te Ed,ital a 'vir pagar a referida 'no,ta
-r;')D)�iii4a-, 'maj�, os juros e custaR nentro de tr,�� (3)
(L 'i$': ��t��,s,,;a ��ontàr -d.esta data, ou a apresentação ,d�"l ;roa.
z-",:.$' :�t�ue' inã6 o, faz $ob pena de protesto.

�i�nan@,pQlis, '10 de novemb�o de 1971.
- 4Jice Reichert Kvntze - Ofjcial Maior., '

, �,< ' .'�, -

'
'

"!íiilíiêê*@íijM

PIS.. rograma'de
InteDraç

-

o Soe·al
, , I

"
Sr. em-pres6rio, Santa Cotari,na eS'tR se ] 1

,es'fo/,condo corajosamente paro se! UII) est"do'.
de ex·pl·essêh). Grande porte do êxito depende
de você.

-

\

fnJâe o execucêo de S�J(J P,OI e G� ,$-!t,

,tr.olldo �,�a emprêsc 11.0 Pf.()g,�om,a de J"t�"(I .... .'
cão Social. em qualquer cqêrrci« do Bcnco �o !

Êst,odo (fe StJilfg C'Citt;idàii(j 5. A.
.

,,',

,

A preferência do que é seu já é, 'um �f).in ; i
P,..

"
,.

t ,i!

começo,
,

.

Lembramos que o cadastrCHY1el}fe encet� '.
'

to-se no din 12/11/71.
,1 �

, li
I " :

F
-,

__ "r"

:),
-""--.

.' I

:.'\
�..\: I

I

," 'i L '. '!}...

'j=�;;�����:"Jf
- c- -'.

OPORTUNIDADE "

' :",;

Vende...se um, CamiJlhão marca CheviWlet,. à�O J
197f): comhustível gasolina, chassis lorig,o, c-lneo'.ro::w- :

clla,.,,: . com apenas 42.000' J m. rodados. Com:' ,cano:"
" '

, "cerria. Os interess.ados deverão tratar .CQffi &1'. DJ�l
,ma PJtz pelo {o,ne 26'7, rtajai.

t
"

'I

" :

,� \

'V�c1e.s,c casa no melhor ponto,' Av. Ti:'OIJil;poW�, '; ,

'. I '. ,

n. 23-A. Tratar das 9 às 11 horas pelo f(,)� 2022., .

;-:-#ÀBVÓGADOS
- -

DI. EVIJ,�lSI-O CAOI
' ,." 1

__ , ••

"i

OAB-se 0165 - CPF 007896239, '�,,) '<

I. 'ROB:EB.TO' GOMgAGA ,'S �PAlIl'
,OAB-se 2�a8 - C.PF 18282079'

R,uê) ,d.o� Ilhéus, 22 - Ed. Jorge Daux, .;ct)ni,. 5:", : \

Fones 4515 e 4219
Das 9 a� 12 e d�s 14 às 17,hor�s.

.

i
I"

"

i C I,' �t
.

� :. (;

g,MINIST,IADORA & CO' am. l,
Il DE NEGOCIOS'

··COME CIO E REPRESENTA., D,
L! A.

,

;RUA FELIPE SCHMIDT, 51 - GALERV\ ;TAQUEtJN:E'
'

- LOJA 7 - FONE 3689
V E N 'o A S

AP4,RTAME�TOS \
,

• -,I

Apartamento no Edifício São FranciscQ -� Jt��
Arno Hoeschel _ (Koesa) com 2 quartos - UviIl;� ,
- ,co,z.inha .

_' banheiro - área de sÉ'rviço. Xo�l-
mente financiados. ,

Apartamentos no Edificio' CiS1Je Branco - ItlJ1i
Geperal Gaspar Dutra - Estreito,' com' 1 e 2 q_qar
to.� -: tiving - cozinha - banheiro - área de serviço.
Totalmente financ.iados.

'

1
Apartamentos no Edifíe.i0 Itaguacu """"" 'R'ijS De-

sembargador Ped1'o Silva - Pra�a do. ,MeiQ, cof.Jl ,2
-<J,u�rtos - Uving - cozinha - hanheiro � �rea d.e
serviço. Totalmente financiados.

'

l'�f"'�'
,,:',', .

ApaTta�ento na .Praia de :Cambotiu - E,QtflC'�o I
P--�ra1):ã .,._ sétimo andar, 705 _ Avenida Cenw81 ,_'

i t

"

'C6l.1tto Comercial, com 1 quarto - Hvialg ..:..: �� �
,

..,.... -banhewo - área de serviço·_ hall. TotalmenteI ,mobiliado.
I

'J'1!RRENOS l'
,

I8 lotes na Trindade -- medindo �2rn.· � .33m
.

,

ca4tâ Um. I :'

I r
,I lpte na RUa' Capjtãp, EüéUde8 de Castr.o :- C� !

'Q��t"M - 11�,5lP X 39,50m. ,,',

"

1� ;lbtes ett:l 13afl'�iros
'F,st,radp Federal Ndva.

" ,

. H ElmB G,J_';NAL, D O ONT
L,OGIA ,DO, ES;TADO DE SANTA

,CA1TAR!NA,
EDITAL

j ,

De, ordem do Dr. Saulo Rogério' Stefen de Albuquer-
1,ue,; Presldente do Conselho Regional de Odontologia 410
�:t��Q

.

de Santa Cotarina, conVOC.0 todos os 'Cirurgiões
�ti:s�$ ,i�)s.critos nete Conselho para ,o:uvir .a leituna ,e

iJ;\�lI1ti.t I q relatórío e processo .de prestação de cntas
.1� exercício de 1967 (mi] novecentos e. sessenta e sete),
".em Assembléia Geral Extraordinárja. a ser realizada no

dia 16 (dezesseis) de novembro de 1971, às vinte horas,
�� .s�de de CIlO/SC" à rua General Bittencourt, n. 90,
nesta ÇJ�pita1.

, "'F11t>,rianó:)olis, 09 de novembro ,de Ü}71,
�Jlvio Alano -:-. CD - Secretário.

�-:-- CASA-j(fClf:ITBO .....
.: Ve�;d��e uma c� terreno medindo 11 x 36, sítuadâ
:r,UI;l i>. J<Glime Câmara, 27. Tratar com .sr. Sebastião Rosa,

',;1 cEIj.&SC - Setor Fpolis. Horário comercial,
.

.

��VÜDA' DE: SOUZA SALLES
,49·T1\BELIÁO DE'NOTAS E rnoresros RM G'ERAi,
,

'

""f ' • "

t EDITAL' .

'

. FAZ", SABER: que está €m seu
: C;iJrtório' para :'ser

.

'f'&t�i�.da por falta 'ele pagamento asmotas promissórias
.s. 3.i2/A-l� � 312/A-2Q, no: valor de Cr$ 327.0():c�da,uma,
3�c,id3-s <MFl 6.9,'71 e 6,lO'.71 em ,que é avalista IRENE
�E·$Ot5ZA �"Credor 'COFINANCE. É comO'· não tivesse

,;i��' �ne()n�t:r2p.o' Ô., éivaIist� nesta çidacle ,intimo·;o N'��O
,lr�sé�te 'EdMai 'a vir pagar as referi.clas· -notas �;roiTnissó�

.
,�,�s, ;m,g�S '00 ,jd:tf9� é ,��lstà$ déntro do -tr,ês (3) ,dias ':lÚeis

·
. ..eoJ,1t.a,r. d�ta, data, ou a a1presentaç50'··das T3z.õe,'3 p�p.<Jl\ie
Aa n. '444'�1:-'Y" valor Cr,$ 409,43, veTlcJd� em '19 .n. 71.

'

\i'8 fÍ",' .444-17. ,vàlor Cr$ 409,43 vellcida em l!LO� 71.' .

, , ,

1i��rianó.p(j)li'?" 10 de nOve·l1).hro de 'W71.

411i� R.eich�rt t<uõtze - Oficial Maior.

,
. ,

,.,..-- - -,�.,.-----_._-,---------
,

" DA DE. SOUZA SALLES� ".

4(,) TABELiÃO, D'E NOTAS E PROTESTOS EM GERAII
ED,ITAL

)
,

�! � r'

.. 'F.'À.Z' SABER que está em seu Cartório 'para �é{'
· ,'t'o1;est.;},da p.or falta de pagamento a Nota Promi.ssórfa fl.

,':·!7:,��15,,"'.vqlor <Cr$ 440�93, 'vencida em 30.9.71 em qU�
•

< ava)istª W4LTER H. MACHAJ){) e 'credor COFINAN
.

" .. ,�� :E ·como nãq tive�se' sido encontrado o avalista nesta
:dãd�' �n.'t�il).cr.o .pe]o prese-nte Editai a vi�l" pagar á refe:
:�t� .�n.o:ta promissória mai'1 os ju�os e custas dentro de
. �s. "d\ªs úit�is 'a

. contar desta data, 'oU a apresentação
'.\S' ,:t':áZõ�,· pÕ;I'Ç.ue não o faz sob pena de protesto..
:'Floriflnópolis 10 àe novembro ,de 1971.
,.'. ,
,.

�U�, R,khert Kuntze '_ Oficial Maior.

,

.>

"

'i, .....

�Pt9s� no Solar Don,a Martha, ns. 20'� e 301; com ou
,s' 7Il ���gem, com 3 .qua.rtos, .sala c0zinha :banheb.·Q e
,.(�",-.pendênd:a para emp;r.egada. Tr.ata�· pelo, fdne .3795.

Pér I)lot,1yO de mudança desta Capita�, vende·se uma
.('''10 ,W Çl�Àe '12 de Agôsto. Tratar pelo telefone '24-1:3

, cc .,� J.o.ã� ,C.�rlos, .'

���--;��--------------------------------w
;6rlMA OPttRTUVIDA E

Vende-se duas (2) casas semlo um� (1) de aiven,ar.i.a' ,e
01.: .

':"a de madeira, sitas à Avenida trrompowS'ki, 29 �

. �f;rl' l.hor zona ·residencial de Flori!anópQl:fs.'
.

.

.

"'F,�t,a.r ',eqm ,o Dr.' i.\.ntônio Cl;l.rlos Vieira, à Rua dos
: )1' !�i1s $. 'H� ()):U' pelo telefone 4059.
�, '�....,..�_...'--=---.

'.' ,,'8t . r.tfJVJ�
0nf)NTó�JOG<); - ·eRO-se. 3;1.5

�I)ir,�t.o:r Presidente (Jo nQspit�1 (le Qandacle ,e
M: te.�dt$de ,4I,.TONAS :RAMOS" d.e CaçaÇ.lor" ,e .re�PQn
sá�,"el �lo �mÇo de Travmato,logia e CÜ'1,ll'gta- Or�.
.; ,��� 40 Insti,t\1to �E�totp.a_toJ.�gico e 'Centro d�
l!.1��1,;udt)g ,de 11P.p.lantes CBS no 'Brasil _ São Paulo.

Qu,1'S9 de ,.ESpecia�ação. e� Implantes 4rt;ificiais
�emprQ �. ,.AssoCiElÇ�.r} Bra.si1.elr� .de I�pl�ntologda

, 'I fi JS ,P E C ,I t\ 'J_, I II i J.) E $
�rESE ��,APA �,CONVEN.ÇIOr$4L
�U'RGIA'.E) TRAtJM:l-YOi,OGIA OJ.=tAL
()W''11PLQQIA 'CLI�OA '

Ct-',',',�Q,: Q..;\;J.J)!:RIA 'GO:MA�t� ,'!-. ,90 Andar - sala. 904
�,

'

:<'�,r.iO! ds.s 8 ,� 12 - 1, às 20 hci.tas"
..��.,o ��, I'" ,U "

"J ...
' ' ,�.,_-_�_

· r.' '.' ;LOftS \ft�l, 'EM-IE
�

, .. .

�� �os. �ot� �e �ternenf) ,nas 'f\"ªi�$ «fi
.�� ""- ,v....;'" 'It-<l&'l)tt3 Ú .

i,.��, IM'� e ��, � "

Pagamento à' vista ou fadlitado.·
Vêr, e t�atai' na Wali Painéis, Praia' do Meio.
Fone 24·13· com .loão Carlos.

, -

,IRA TE
-. lnliânló ..Juvenil

S C UDE
, '

Partldas dt.· FLORIANóPOLIS It.ua.

PORTO ALEGRE -- Carro leito às 21 horas;
04,30 - 07,00 - na,30 - 12,00 -- 18.00' u

19.30 � 21,00 horas,
IMBITUBA _ às 06,!:rtl - fl7,00 10,tlO"- J4,00

� lS,OO hora•.
,�GUN4 ...,.. "M ,t04;30 _. OO�30 . l(l,OO - 12,00

...... 'l'ijoP 18�OO -- 19,30 ,8 21,00 horas

TJBARAO'- às 04,30 _' 07,00 - 08,30 - 10,00 _. 12,00
.

_ 13,00 - 14,30 - 17,30 -.- 18,00 - 19,3P
21,00 - e 24,00 horas,

Ç1(tICItJMA � à$ 04,3Q _ 07,00 - 08,30 - 12,00 - 14,30
- 18,00 _. 19,80 - 21,00 e ,24,00 horas. .

�4NGUÁ - 38 04�O:,- 07.00 -. 08,30 -- 1.2,00

; 18,00 '_ 19,30 e 21,00 horas,

,SQ:M.EJ,UO � ,Q4,a0' -". O?,PO _, 08,30 12,00 -. 18,0@ ".

,

, t�,39' � 21,00' horas
�-, �, : ' \ .

�
.

'

1 - A' GINCANA ,SERÁ' DIVIPIDA EM" 4 ,(QUAT.RO)
PARTES: ",." ,

'

a - ESPORTIVA .', ',. . ""

. b - CULTURAL
c - SOCIAL-ART1STICA
d ;_ ,POR. TAREFAS

2 � .ESPO TjYA
.

JOGoS -e-e- NATAÇÃO -. MERGULHO, me.
";1"'- .;:'

.3 :.,.... ,CULTURAL ,

'PERGUNTAS SOBRE CONlIECI1\fI�N'IlOS" GEa�8
E MATÉRIAS LECIONADAS ATE .o 8Q, GRAU. '

. Neste item, Ias equipes ficarão 'isoladas 'em" reeíntç
do Clube, respondendo às perg-mtasie poderão tra

Z�, material para" consulta.

4 - SOC-IAl-ARTfS'fICA 'o.

UM' OU VÁRIOS MEMBROS DA EQUIPE .DEVE
,

- ',B,AO' PERANTE ,l}M 'JU;RI, ';EX,EÇUTAR.' PM.Ç.4;$"
"

.'
'fOÇ�R !N"STRUME:N'f'oS ,OU· DEÇLAM ..�.

I,

5:-;- 'pOR"l'AR�'FAS, �' '"., "

,. ,SE;RAr0 :D,ADAS 1\.S �QU]l?E·S ).\10,$ lNTJ3RVAL�'
. PARA, REFEIÇõES; _ '. _

'

, 9bs".rv�s:ões imPortantes,;' .,

': *,: - Os jovens deverão ter, no máx�'I!lo:,; 15 (q,1i<,i,nze)
: ,

" �flOS." " -, ' ' "':', ,;: ;, 1',,' ITr,y"
, b r='D,everãrj estar ;ur.s.�ndo .. o 19 .cíclo �sec\l;Q.Àárl:o.

",,'" ,IC -, #' equipes 4ev�i�0. ter�' no ,iní�'Ú:n9, 8 '��r'
" .' ,ç.omponentes e, no máxime, 1,2 (doze). ",'" ".

d t=: As, .ínscrlçóes das" êquípes. .dev�1�6 .ser feit�"

na Secretaria do Clube entre. os dias 'lQ "�"',!f"
,

'"
, ,,("

.

',', .'
"

"

, de novembro.' .

� _' A ·entrega, dos pr'êbiÍos será' feit�' p.or .MlCRr�'.,. ��. ,: :' • ( • ..:. J ."".
'
••

'
"

,L�."
Lj,ra T:ê.l1is, clúhé, �ní 'Fibfi�nópol.i$; 15 de ,putu:�rg .

..

-;- ,�97i. '"

, ;

t7,OO

14,0(1

c' _pr.,Se ii Vj.�h) S��,� I�.'� '?rnM��j,á,rio
: VOLKSWA.,GEN 68 {)U 69

';Tl'at�f;, rna. GeI;lera� Bittencourt, '1.75 ou tone ,44:3Q"•.

'!

, ,

.

Dr. Hamilton, Ferrar.
, Presidente

, "

'__- ,

" i 4;.,; I,i

I1PO, ' TUHIDADE,
'

'.� � ,

, I'

rI.;

, \V-ende-:se.:,:ou, troca-se <por carro uma casa, na I

Praia. �e, Caielr.a· perto, da Armação da Piedade. esHio
'

'

americanQ" ;r�cém, cons1.iruída. possuit;ldo praia 'parti'
,Cl,1.làr. 'Ós,'inter��ado$ �,dBvEirão Uatar COql Sr. A.rléciQ
à �u� ('�I1A.;j\np W<;nq.m�usen, ,n.. 38.

'

.'. .

, ,
"

..

I,.,

·EX. '

.' �O
'

'IO'SU'I�,.i!HS·:'�
lÍ1(.)ri�,�6P9.,lis &\ ,RI() d� $ul;'

, 'às Q4�30,� 10,90 e, 13,30 bora�
, " � .

Rio d.Q ,$"" .• lf:l�ri�n4pons
1

',às 04.$0 � lO'OO ,e 14,00 boras

I �11'tftlli/i
" �,.f,.ft.,

'LIIA ,rEMIS CLUBE
. '

,'Gin�aua rifiJnUI'
1 - A' G-JN�AN'A SERA OIYJ'DIOA' EM 4' ,(QUATRQ,

<-

',\ 1'$ \I \'.

PARTES:
R'- ESPORTlVA
b - .cULTURAL
c - SOC1AJ.rARTfSl'ICA
d - PEQUENAS TAREFAS

.

"'," '"

2 - eS,PORT'IYA ,

, .'

JOGOS.DE SALÃO -,' OO�11NÓ -.. D.�MA,;"\'",M(\J� ..

NHO - CORRIDAS, ETC.
.. '. ,'.-

:3 _' CULTURAL .

FERGUNrAS SÕBR� ,_.CO;NHECIMENTO,S 'P;�IS.
E MATÉRIAS LECIONADAS ATÉ O 49 GRAU. '"'-''' " _,

•
" � -

J

Neste item, Ias equi.pes ,f;icq_rão isoladas 8111.· _jlnto _:
do Clube, respondend� ,às perg�ntas e po(jier,ãq ,tr.�
zer materi.al para consulta.

,4 - ,SOCIAL�ARTrSTICA
, ,

UM ,OU VAnIOS �MBROS ,DA EQUJP:m, .(D�Vl!r
-RÁO PERANTE UM JURI, EXECUTAR PANÇi\S,

. T-oCAR rnsTRUMENTO,S OU DECLAMA;R.
'5 -- POR TAREf=AS,

SERÃO . DADAS ÀS EQUIPES NO. lNTEItVA;t.Q3 .. "
PARA REFEIÇÓES.
OJ»se-rv*içóes importanM! " , ..:" "

a -- � crianças d�v.eI'ão ter, :Q.o m4ximo.·.;lO ;(dez) .. · .. ,

,anos de idade.
'

b ,� Deverã,o estar' eursando o primãrio.'
'

" '.
'.

;, , ,

-c'� As eqmpes deverão: ter, no mímjng�. 8>(ol,to)·
componentes e, n9 1ll.:áximo, 12 (d()1.�).,

. ", ,I

d - As inscrições' da� equjpes deve.rão � ;f��' \ .

na -Secretaria do Clube, entre os d�� :l9 ., :9;'de�'· �

novembro.
.
", .. "

e - A entregã dos. prênUOS' será, feita por. ·,:MIciJ.;f} ))

LINE., I. ,.:�

'Lb.·a "Fêuts ,Clube, em: ,Flôr1,qnópolis, 15 de ',ou$J,Íh;ro
,

.,'. ,'
• .1, .!!) r

-=- 1971.
Dr� Hamilto� Ferrari'

}'residente
\;,l .1

. ,A�siStê.rileJ,a 'Tée.Qica jl domicílio - Rádios - T'J .

levi'!lo�es - 'Eletto..domé..sticos. Aberto até às' 22 horas

O ,.m�'�s C(;)lpplet�' �toqu.e, �e peças e a('essórios,
. ,R. ·Cor�el P:eQ,.ro Demoro, .2.133 - Fon� �2B,�

a:xxx

,OOMPRA-SE
Televisores usados. Paga·se o melhor prêçl) da

praça.
.

..
,

>',

.,�

Djstdbu�dor�8 ,\e�c1u�iv,ps
JY-)j.� a .Gr�ncie" �OmnóP()Jj�..

.

-�, �-_=:::__ ._:?==--��� -,�

das' pilhas Nation::l!'

. '. ,h q

J I

-
.
r.

• 1"

I'

MOVEIS CIMO
"c' , ','

MUDANÇAS LOCAIS E PARA, OUTRAS CIDADES
DISPENSAMOS ENGRADEAMENTOS. RUA, (PADRU
R0MA, 53 - FONE ?778 - ANEXO, AO. Thtp�Sf.I'O

Secre.laria
.

da Agriéulhíf,â.
Tomada de Preços MIO '11/71

AVISO
A Comissão de Lic�ta�ões e CQmpras da Secret�ia

" A,!'Ticultura, torna público" para conhecimento dos

interessados) que receberã propostas de firmas habilita.
das nos tê.rl11{)S· do Decreto GE - 15-12_Q9. - 8.755,;, a,té
às 13 horas do dia 25 de novembro ,de 1971, para O fOl'IJ"e-t
cimentóS de 200 pulverizadores manmils, costilis. plástl�., .. '

CDS, com capacidade para 20 'litros.� "

O Edital encontra-se afixado na ·Secretaria da, Agri-t- � •• 11"1-:

",'Jr·",,! no Edifido das Secretarias 4Q andar à Rua Te-
.

.
'

.., ',: ......

-:-:i1ve:r�)' si 11'., Florianó/polis, . onde serão prestadoc;
1. rE·/'imentos· necessários.
';?,n/l)"oJis, 9 de novembro de 1971..

.

," -·r·
".. Enrarregado do Setor dé Material.

.

Detl�,rtl.(�ã�' d� dorum�h�� �xJrªviadD,S.
,

-. .

De-dara.mps pela pres�nte que foram ,extrav:ülgQ.�" ',ns .

dO{�1.i.�lel1tQS .do' Caminhão �h6vrolet .1964, \ côr
, Ve,��i �:

...·�oy '.;, 4/-"12226, chassIs M-G-64C476M empl,af�,49 �
I \V .. (,\844. Certificado de Propriedade, 222440.

FlorianéÍpolis, 5 de nOV'embro� de 197L "

EMPRSlSA NACIONAL DE ENGENHARIA $. A.

" ,( ..
, '

). .; .. � ....

..

4.
l.. ... ..... __

'

..... 0'0 ..

:\
.. _ � ......--... .�".�i;.� • ....!...� ........""_�. . •.. _ • • .. '. _._ " a .. _

E' lRlTI��
""

�, pd
•

"
ftIIdlnd.&l dtu87t� ·EO. JARD�

iTAGll��. 'e• .<d�...$ala! �onjugadrr: trêll quartOJ,
banhô, coz1nh�. dep�n4ên�a ., de eIriptp�al�. gerai'em
l'aranda .'e, estac1O,niun�Jlto, .nnda l5em h8bite-�,

, .Lotll':,_';' y�otlem�e. IÓtilllD! lote� situados. 1\D

J.t\JitiQ� ,'i1''4<llJ:AÇ0 COlD ãgul' i,TL�81adfl n�a!f (,Ql�fld.P
.-

" .4�:n. S!&:', JIa\.
.

j1)�,� J ",I!JJ., ",1""-,,:,, ,:;..1.." ., �,..

'ERDE. E UM �RMlt:.j'ÉM: ,

;Cit$ ,à, 'RiulJeleneral Nestb� 'Passos n. il2' ,

, Os :int.e.ressádos podem, tratar na ·mesma,

J!XT�t�V1�DA
F<>l; e;Jrtr�via,da' a ,carté]ia de habilitação pel'tencente

�n (Sr. Lu� �U;gu.st() de Giord:mo Rocha.
·_ ..__ r

PRECISA,·SE
Pia�is�a, :rt,10�,� .0.\1 senhora para tocar no salão Nobre

.

do Rote,l ;RQya�. Paga-se bom ordenado.· Informações na·

Gefêncja.

SE IH-- RI,.. , � .

B·
ME"n� Nns�!
D,l\�S D"R.�g

�E)I"'O·i�"j� ��"1 Jr�

TURVO - SANTA CATARINA

Rêl.lilÇão dos' a)u,nos contemplados com Bôlsas de es

tudos estadl.1rus': para' o' exercício de 1971. Valor total de

cadq 'b(ns� Cr,$ 150,00. Tendo recebido até estÇi data

'50% do valor.

1. AmUton Dassoler; '2. Alírio Faval'in; 3. Antônio
. Joã.o Paulino; 4. Elzio José Milanez; 5. Gracipso- Bur�n;
6. :JQs� 'r-!i1ton 'Ros,a; ''7. ;fOsé Luiz Favero; 8. Osni Januário;
9. Ver,�lldo Ghec:heto; 10.' Adernar Romi:Ío; 11.. Antônio
Franc.isco B(\r1go; :12. A.ntônio Vieira Salib; 13. Antônio
Selson DSEstefa-ni; �4. E�oi Tramontin; 15. João Batista

Ros�; 16. JléJio $cuss,el; 17. Heitor Pereira: 18. Luiz Mar- .'

tins de Souza; 19. Os�ar Alexandl'e Venson; 20. Pedro

Oscar Simon;' 21. Volnei eopetti; 22. Airto de Castro;
23. Angêlino dos Santos Mello' ?4. Amlelnl(\ Domingos
Cabra'l; 25. Cedenir Pezenti: 26. �?io Haizen"�der: 2'7. H�n·

rique Pezenti; 28..Jo,rge Macan; �9. Lc·onol' "'urir; 3", L'dz .

Cesar Salv3:t;'0; 3,1. Paul0 Cesa; 32. Rogério Luiz Angeloni;
33. Valdec\r José Carr�do.re; �. ValQ,mn.ar DarúH; 35. la

lério 'M:�eg�m,; 36. :Va:1m.ir Pio da. Silv�:; 37. hlpino TIo

sell�; 38. Aiooar �osa Dias; 39.'Almir de C.a�tro; 40. An-
,

.

selmo aonc.hi; �L ,.Aristóteles Tramoll'tin: 42. Antônio
José ,'roÍ).,dim ,Munarj; 43. D�lmlf'i pp.�enti: 1·4. Djoniz ;Tu
cernar f6JlQJl.j,; 4,5. CláudJ,o Adr,l' "r' -, ,"Q,�l]�' itR n�(\lbpr<o

Pnzin,i; 47. Donato Osprjo .Gomec: ,1", �"'11�'
'

�Tqi?:,c'l1rectllr; .

49. Fr�nciisco 4e �is da "['.os!': r.,f) '41"'�!,)r'; '"'o rl" A ssi "o"

Gnrc�a; � 51. 'F,ranc1§oo C�YT\iflf1.t�·i· ,�r), �"-'"In 'Ppsc�dflr:
'53' J.·d��:..t" Ve1nC!:oft. ,� Jln;rf.f�Tnn "'�,', ',"n ".: .. , 1:;::: 1',11' �i• ...�� I.� II!,�. -v... -� 1/011" .,' . .. ,. ' ... , ,

da �ª'�;. 56. � P�9Jle1 �Jnatij,; 5'7. Jor�e BEf;
58. J� Y$Jg��; Pf).' r:.� .Era.ne eoelho; 60. Ludo
ne 'W.�nte 10m9tp;- ,8J. i"ên,io ���as :t.<o� rllho;
62. �,�;�m!i)el ,p$�l';iQ $ch;JWdt; 63. Neil t Bristot Dal PCH.t;
64" 'Ner�i !il�f,; M," O��,ªr �:pes ;N�to; 66, Raf.p.el ,}toSSI!);\

67. Valentim Mendonça;, 68. Van �'r> -e1 13ÜJH�; 6'l SiQJ1�i

Longaretti,.
Turvo 8 de novembro de 19'H.

, ,
'

Pe. ,Nivaltfo José MtI,chado - Dir.etor,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



faculd,ade
d.e l1ajaí 'foi
reconhecida
A Faculdade de Ciências ,. Jurídí

cjls' e Sociais do Vale do Itajaí t�
ve o-ntem o seu processo de reco

nn:ecimél�to deferido no' Conselho
'

federal de Educação
.

obtendo opa-
-, , .

r�c€�.. f�voráà.'l?!?' relator Antôhlo
Martip,s. Filho, Reitor' da Universida..

q� Federal do' Ceará.'
,

" O', Diretor. da Fundação do Vale
dê) Itajaí', 'professor

.

Mário Juarez 4e
Oliveira,' e o Diretor' da Faculdade

I
'

professor Erasmo Rodrigues, retor-

naram de Brasília, onde' acompa
nharam o processo de' reconhecí- .Ó:

mente da Escola. .As. duas', turmas : .

"'f<;mnada.s pela 'Faculda'de' terãó··
.

. igualmente reconhecidos os se'!1S

-díplomas. '

"',:.

Sociedades
. :

.. )', ,'.

carnavalesca
ia. o recebem:

'�
��

�--------------------------------------------------------------------------------------�------------------��------------------_.------�

.

Primeiro ·grau encerra 'Con�lit�ida
.

:, '. comlssao para
m trlculas no d I a 15 '0 Estádio

.'
'

As' Escolas primárias da rêde '-es

tadual encerrarão o prazo para os

. pedidos de matrículas para 1972,
correspondentes ao ensino de 1Q

grau, no próximo dia 15 de novem

bro. Fonte da Assessoria de Plane
jamento da Secretaria da Educação
informou que de acôrdo com. as

. "

previsoes 0.0 órgão, deverão ser

matriculados no Ensino Básico de
1�' Grau 590 mil alunos, o que cor

responde a 8!5'% da população de
faixa etária' dos 7 aos 14 anos. A

, I

rêde estadual dispõe atualmente de
4.202' .

.estabelecímentos que' servem
,. ,

.
.

ao ,Ensino Básico de 19 Grau cem-
'., '.

., .,

tando com 9.639 professôres nor-

malístas e 6.307 não normalistas.

,

.

�'m.atriculas para as escolas pri
márias foram abertas no dia 15 de

.. outubro. prolongando-se até o pró
xímo' dia 15. As matrículas para o

E�ino Médio de 29 grau amda não
tém prazo delimitado.

.
.

MAJ;o� E MENOR

,

.

'pe acôrdo com 0$ dados forneci

dos . pela Assessoria de'Planejamen-

to da Secretaria da Educação, Flo

rianópolis' é o município que apre
senta o maior número de matrícu

las, compreendendo 27.937 alunos

no Ciclo Básico e 5.040 alunos no

Ensino Médio de 29 Grau. Santa
Rosa de Lima é o município de me

nor proporção geográfico e também
o que apresenta o menor número
de matrículas, contando com ape
nas 246 alunos.
O estabelecimentos de ensino es-
,I l't

tão habilitados a fornecerem aos

pais e responsáveis tôdas as íníor
mações sôbre matrícula. A Secre
taria da Educação disciplina 0/ pró
cesso através.' das suas 12 Coorde
nadorias Regionais de ,Educação.
CURSOS
Por outro lado o professor 'Pau

. ,

Uno Wandresen, Diretor do Dopar
tamento de .Ensino 'da Secretaria .

,

anunciou para o dia 16 o início do
treinamento

.

dos professôres que
ministrarão aulas no Curso Normal
de. Férias, a ser iniciado no dia 3
de janeiro.

.� ,

.'Costa da Lagoa reclama
a eoe.gia doa Celesc

. Veranistas e moradores da estra
da.. que dá acesso a Cósta da La..

gôa -encaminharam o segundo abai

'xó-iissi#ádo às Cehtrais Eléttic� de
, Santa ':Catarina, através do' Setor de
·Florian6polis," reivü1:dicando a i:ósta:'
,1ação do sistema de energia elétri-
ca. '

, Alegam que à' Celesc poderia titi.
lizat· os. postes substituÍ.dos em tôda
a '\c�dad� 'para a reafuação da obra,
intr04uzindo' um serviço eSsenci�l
na, Cósta do Lagoa que trar�' inÚnle-'

OBRAS EM' PROSSEGUIMENto ros- 'benefícios l1ãe; ·somente aos mo-

.

nas obras que a Prefeitura'Muru.- radores, mas prin�ipalmente .

aQS

c.ipal de Florianópolis vem �a'li� veranistàs que começarão à procu-

úmdo na Cidade diversos ,Já' se en-
r�r' �quele lado -da Lagoa da Con-

contr�m ,. �em f�se' de acaBamerit�' e:�jção,' também, com: ll1umeras
, '" , pr�ia� e recantos turístiços. Um '10-

e�tre. elas a Rlfa, Abel Çapella,. q�e .

te;imento está pronto na Ponta das
liga Coquéiros e Capoeiras) . com .

'

.

," , ,
.

. A,lm.:�; 'e; também, sem iluminaçãoacesso à avo Ivo Silveira:
.

orça,da
"

'

, . '., ..' ·ou":,el1etgia..
"

em � Cr$ 180, mil. -

De outra parte, o Pl'efeito�' Áry.... :,' .;"�. 'Por "se .tratar de um trecho

Oliveira' 'assinou' ontem o 'contrató ,�,tkI1dimento íle, nossos sucessivos

d.
. '., :. ,pedidos..:..i assinalam os recla:màn"

e. amplIação do Grupo Escolar .... de
' ,'. "_ ,.,. '.' , .

tes;,' ;,

Rjbeirão da nha e no dia' l{J .es- ,.: .

""
, ',.. .

'

. tará ipaugur�nq.,o o Grup� Escolar,;." .. ,'� ....

�=��t!i�J��:��;:�:��n·�o:",'.··" P a.···· S a· n -atende pu'bll·coestiveram Inspecionando obras . .,
norte da Ilha.

O Prefeito Ary Oliveira fêz a e�-'�'
trega, ontem, da primeira parcela
das importâncias destinadas às"

.

, .
.

'

Grandes Sociedades e Escolas 'de
, ,

Samba que farão o carnaval de 'rÚà
em 1�72;'
A segunda parcela será paga no

próximo ano antes do carnaval. :

, .

TREINAMENTO DE LIDERES
Um Curso de Treinamento de'" Lf� :

deres da Comunidade' será instala:' :
, , , ."

.

I·' ;. \ .•

d.o no próximo 'sábado, em Ratones;"
.

fazendo parte do »l'ograma. ,de ,Dé-.
�envolvimento das Comunidades
Rurais. Na ocasiã� estarão presen�
tes além do Prefeito Ary' Oliveira, ,

out:ras autoridades co.nvidadas e in-
\

teressadas em aSsuntos de comuhi�
da"des. � ��

, .

. ,

Blumenau
tem jornada
de pediatria

. ,

Será' iI�talad� am�nhã' às '20 ho-'
,

"

ras'� eiii" BIUmenau, pejo Secretãrio

Prisço Paraí�o, da Saúde, a Segun�
·da Jorn�da Catarinense

.

de. Pedia:
, •

, (t , . ..
�.. :

tria, "promovida pelo Departamento
de

_

Pediatria. e Puericultura da As

spciação Catarinense de Medicina e

Regional. de. Blumenau.
'Coiividado pela Diretóriá da ACM,

o titular. da Sa'4de vai abordar o

terna "Assistência à. llÚância no

p...rojeto ,Catarinens.e de. Desenvolvi-
I

mento".
-- ",""".. ...,.

--::EStarãô' presentes' ao com!lave
pyC?fessôres . d�s Universidades Fe�
áe'í'ÇlJ;:ct,e Sânta Catarina, Federal do
Para ilá

"
Federal do Rio. de Janeiro.,

Nacional ele Brasília além. de ou-
. ,

ttas' instituições' educacionais.
::. ()' temário da Segunda Jornada
.... !;- - ....

está d.ividido em "Sofrimento Feto·

Neo.natal, Pneul1lOlogia, Classifica
ção dos Recém Nascidos, Infectôlo

gia, Atu,alízação em Pediattia ti Ma
gacolon Congênito".

da nha. de Santa Catarina, ainda
não entendemos as razões do não
do não atendimento de nossos su-

,cessivos pe9idos - assinalam os re

clamantes.

Entendem
.

finalmente que á im-
, "

plantação. - do sistema' de energia
elétrica, irá valorizàr OS imóveis de
tôda a ár.ea elevando em ,coruse-

, , .

quência, o� tributos muniCipais; es·

taduais e fed€rais.
TRINDADE' RECLAMA

,
.

Igualmente os moradores da Ser·
viaão Centro Espírita na Trindade

, ,

dirigiram memo.rial à C�lesc pedin
do rêde elétrica' naquela via públi·
ca com a voltagem normal de Flo

rianóPolis, uma vez que após as 18

horas, o.s transformadores "domésti
cos . acusam apenas 100' volts. Com

isto, os artigos eletro-domésticos
queimam com faéilidade. Pedem

,

por êste motivo, a instalação de
um' - tranSformador 'pàra asse'gutar

. uma: voltagem" estável' naquelas
ime(iiações.

em sêu DÔVO -enderêço.. '
.

. o público usuano dos, sistemas
de

.

água e esgôto da Capital está
sendo· ti ten�do em nôvo enderêço,

I CÓ.Íll a' transferência dos· escritórios
, .

.

.

pa::Filial de Florianópolis da Com-

panhia Catarinense de águas e Sa-
" . ,_, '

neain�nto - órgão responsável pe-
la ..manutenção e operação das rê-.

d�s .de abasteCimento de água e co

leto�as de esgotos - para o núme�

to.·�
. dá Rua Saldanh,\ l\iarinho, no

térreo, do Edifício. Aplub. Fonte da
Casan revelou que a mudança foi

processa:da ontem e o atendimento

ao público não sofreu . so�ução de

continuidade, tendo O' funcionamen-.
ti:> da filial sido normal durante to·
do expediente.
Anunciou a, mesma fonte que ó

. atendimento ,aos usuários continuará
hoj'e durante. os períodos matutino
e vespertino, no horário das 8 às
12 ho.ras e das 14 às 18h30m. A fi-

. lial· da Capital da Casan atende no

vOs pedidos de ligação, de água e

esgôto., instalação de ,hid1'ômetros,
recLamações. e o recebimento das
tarifas.

Novo� Horários no "Departamenlo de Saúde
O, Departamento Autônomo .. de

'. Saúde " Pública de.Florianópolis
acaba: de divulgar o,s novos horá
rios de atendimento das secções
d�quele Departamento, ficando as

siÍn determinado,' Centro de Saú
de. do Centro - SecGão' ele ;sífills,
Odontologva, e Vacinação, Arqui-
,vo Central, F::trmácia,' Doenças

,.,.,. • , • '>\

Menti:üs
.

e. Dispensário Ele Tuber-

culosa, das 7 roras as, â7�45m;

Secção de Higiene Pré�Na�l, Hi

giene Infantil, Visitàdor" sarlitário,'
Atestados de Saúde, Secção de Ma�

nipula.dQres, Lactário, Leprá, Epi -
.

...

•

,demiolog�a, Saneamento do Meio

,AmbÍente, Setor de Alimentos e

Junta Mécli.ca,Oficiç1.l" das 7 ho
ras às 12h30m; Secção de Higine
Escolar,

,

das, 12h30m às 17h45m:
,

.

Pôsto de Saúde do Estreitô: Sec-

ção de. VacinaçãQ� . ,Arqu.�vo Cen-:
traI, Hect;irio' e A�ndimento .Mé
dico .. 'das 7h30m, às 17h30m; Ser:
viço ,de Abreugrafià, 'das 8 horas
às 17h30m; Secção' d� Ódontolo�
gia, das 8 horás' às 12 'horas;' Sec
ção de Hig{ené' Pré-Natal," . d'as
12h30m . 'às 17h30rn;' Sêcção 'de Vi
'sitador Sanltáiio, dás 8 lÍo'ra's às'
12h30til.

,

Sul, e a segunda foi satisfeita na mento não tem caráter político, e .

'

esfera dO' Ministério dos Transpor- isso ,. ficou co.nstatado. nas reuniões

tes que garante' sua conclusão até que realizamos até àqui. Estamos
, .

fins de 1973". com o Oeste, dê mãos dadas, sem

Finalizando, asseverou que a luta outras intenções que nãO' o bem da

d C
. -

d d d região"..

a, omlSsao e os, Deputa os o.

. Oeste continuará
.

esclarecendo que
.

O parl'amentar o.posicio.nista' frio

uma' das metas, futuras será .a lig�- sou que "alguma :fôrça estranha es·

.
ção da BR-282 com a BR-52, estra- tava colaborando para que' certo.s

da que parte· de
.

Xanxerê e vai até problemas, comO' o do Passo. Goio-
.

Erechim, e, outra a interligaçãó da En, não fossem sO'hicionados" e
,.

COTESC com a CRT. que "êsse. nosso movimento p.arec�'
CONFIANÇA ter se:n�ibilizado definitivamente ii
O Deputado Elgydio Lunardi que· toqos, e principalmellté 'o Poder

Jóquei CI�be
acompanha os �abaJh� da

é��,
Público",

,

.

homenageia. �o Renato diZ que Arena
��!! cJ��e s�t�'t�!i!' não t eval promover nos dIas 20 e 27 Tor- '

neios de Po.tros, de 2 a'::3 alios, no

. Hipódromo da' Hessacada em ho'
. , .

. menag�m :ao Vale do Itajaí.
·

As provas serão 'disputada.s numa

dist�ncIa de 550 metros, ,a partir
das 14 horas, cO'm cinco' páhos su

cessivos em cada dia e dotação de
. Cr:$ 12.500,00 para os yencedo.res.

Já estão inscrito.s ,110 J'oquei Clú
'be 20 potros de Itajaí, Lages, Rio,
do Sul, Tubarão, Curitiba e Flo,ria

nópolis, além de um do. Mato. Gros·
· \

.BO.

As apostas
partir do dia

O Governador Colombo Salles de

signou ' o general Paulo Gonçalves
"Webér Vieira da Rosa o Sr.' José

, ,

Welington Machado e o engenheiro
civil Rui Ramos Soares como mem-

. ,

bros para, sob a presidência do

primeiro, constituírem a Comissão
·

Executiva para construção do Es
. tádio de Santa Catarina.

O decreto governamental foi pu
blicado pelo Diário Oficial do Es
tado no último dia 5.

POSição do
Mobral em se
é

.

satistalória
"Uma posição satisfatória, mas

não prívílegiada", É como o Coor
denador Estadual do Mobral em
Santa Catarina, professor Darci

Anastácio, gosta de definir a situa

ção do Movimento em Santa Catari-
. na. Dos 197 municípios do Estado

,

188 contam com a atuação. do ór

gão e, aos poucos, os problemas de

implantação do Mobral vão sendo
vencidos. O Movimento conta atual
mente 'com 70· mil alunos 3.018

. ...'

professôres, num investimento que
ascende a Cr$ 2.230.924 00.

, ,

- 'Estamb,s atualmente tratando
da

.
expansão,do

-

Movimente, em San
ta Catarina e há planos de incre-

. ,
.

mento do Mo,bral a serem executa-

dos em 1972. No momento estamos

at,uando em 180 municípios com 'a
chamada alfabetização funcional e

em.. 8 municípios com a Educação.
Integrada, experiência pilôto que
dá ao, aluno condições de qualific.a.
ção para o trabalho.
Informou ainda o professo.r Dar;

ci Anastácio que a. faixa etária be
neficiada pelo Movimento está en�

tr� os. 12 e 35 ano" sendo que o

l\1obral em Santa Catar,Ína já diplo·
mou 17.335.

REGIõES
I

SegundO' o. pro.fessor Darci Anas-

Itácio, , nãq 'existem regiões de· fá.
cil' óu durcil acesso� "Existem

,

sim, próblemas caractedsticas ..
de

c�da. região. que às vêzes dificultam
o' recrutamento de alunos e a con

se<}uente .. frequêncta do.s m€srrios

aos postos de alfabetização.
O Cóorden�dor Estadual· do M'o-

bral arrolou as próximas etapas do
movimento: Extensão dos cursQs
.de alfabetização a todos os 197 m,'u
nicípios do· Estado, atingindo as zo

nas rural e urbana; Atendimento em

1972 aos alunos alfabetizados; atra.
vés, de . cursos· supletivos ou primá·
rio-curtQ, ainda em .fase de plane
jamento pelo Mobral�Central'; Cur
sos de treina�ento dado pelos tec�
nico.s do Mob;al-Central ao.s pl'ofes·
sôr,es I encarregado.s 'da alfabetiza·

ção," ap,erfeiçoando-os para a execu

ção da tarefa.

puderãO' ser feitas a

191 no Tiro Alemão.

Deputados. do Oeste
" '

• " T

I

problemas da

I
.

A

veem
Os Deputados Gentil Bellani, EI

gydio Lunardi, Sady Marinho e 'An

tônio Menezes Lima, todos repre

sentantes da região oeste de Santa

Catarina concederam ontem entre-
, .

vista à imprensa nesta 'Capital fo-

calizando os problemas da. região.
Na oportunidade anunci�ram a se

gunda etapa dos trabalhos da 00-

missão Interestadual Parlamentar,
da qual fazem parte [untamente
com Deputados gauchos, Para o

próximo dia 21, quando será rea

lizada nova reunião daquele órgão
em Cambará do Sul, no vizinho Es

tado.

Os parlamentares demonstraram

otimismo· quanto' ao atendimento
pelos Executivos dos dois Estados
das reivindicações .feitas '

pela refe

rida comissão em tôrno de proble-··
mas da região fronteiriça do Uru

guai e concordaram em que a in-
,\ ..

.

tegração do Oeste ao Litoral está

agora mais perto de se concretizar.

SUCESSO

O primeiro a falar na entrevis

ta à imprensa' foi o Deputado Gen

til Bellani, presidente da Comissão,
que explicou a,s origens do órgão
e detalhou OS trabalhos íniciais. De

pois de salientar que a Comissão
se constituiu "para levantar os pro
blemas comuns aos dois Estados",
frisou o parlamentar

.
que os pri

meiros resultados práticos do mo

vimento ja apareceram, pois os

Governadores Colombo Salles e Eu

clides Triches acabam de firmar

em Chapecó .um convênio visando a

solução dêsses problemas que fo
ram levantados. O Sr. Gentil Bel

lani fêz uma rápida· digressão pro
curando explicar que os Deputad0s
não d.ispõem de meios inclusive fi
nanceiros para manter uma Comis·

sâo desta natureza, e. em seguida
asseverou: "Uma Comissão Inte

restadual fO'ge um pouco à rotina
das Comissões Especiais; e seus

trabalhos têm. quase sempre. refle·
xo altathente po.sitivo. No caso' po-

.
,

demos couc;iderar "etapas queima-
das'" duas importantes questões
das que foram por nós levantadas:
'.a do pro.sseguimento das óbras da
Po.nte sôbre o Rio UruguaI, no

Passo Goio-En, e a' dos problemas
relacio.nados com as BRs' que estão
em fase final de implantação mas

que em' alguns trechos catarinenses

paralizaram, como'. é o caso da

BR-B86. 'A primeira .

foi objeto do
convênio entre 'os Governadores de
Santa Catarina' e do> Rio Grande do

,

area
são como convidado, .disse que "os
parlamentares gauchos e catarinei,
ses estão preconizando uma políti.
ca administrativa em têrmos de
Brasil Grande: Nós fomos 'ao Rio
Grande do Sul' e êles vieram a San.
ta Catarina, e juntos formamos um
bloco monolítico a, fim de pedir
aos Govêrnos o que a nossa região.
está a necessitar."
E acrescentou: "O povo do Oes

te, particularmente, já. acredita
que o' Poder Público. está realmen,
te Interessado na solução dos gran,
des problemas que afligem a sua'
região. Isto ficou clars nas. reu.·

.

moes que promovemos, e estamos
convictos de que os trabalhos da
Comissão trarão resuitad�s benéfi.
cos . ao' Governador Colombo' Saltes

,

como ao Governador Euclides. Tri.
ches."

o Deputado Sady Marinho, .por
seu turno, disse que há uma expeo
tativa muito grande no Oeste ago
ra e;n tôrno da integração regional
com o litoral catarinense, através
da BR-282, e que isto também se

deve à mobilização dos parlamenta.
res e das classes. produtoras do
Oeste. "Acreditamos que esta ínte
graçã., será alcançada senão. total
mente pelo menos em parte, porque
lnclusive 'está marcada a data -.

.

dia 16 vindouro - para a abertura
de concorrência pública ao trecho J

Campos Novos-São Miguel do Oes
te: t;ste trêcho será atacado em seis
frentes ele serviço, o que dernons
tra a prioridade que o Govêrno Fe.
deral' atribue à BR-282". Salientou
o Sr. Sady Marinho que "numa se.

gunda etapa nós estaremos tamhém
lutando em favor do trecho Lages·
Florianópolis que completará a in
tegração do Oeste ao Litoral".

SEM POLíTICA

"Nós fomos levados a constituir
�sta Comissão em virtude das pro,
fundas vinculações existentes entre
os problemas da região Oeste de
Santa

.

Catarina e o Norte do' Rio
Grande ?O Sul", disse o Deputado
Antônio Menezes Lima do MDB

, ,

que integra o órgão parlamentar'
juntamente com seu companhei:l'o

'

Dêjandir Dalpasquale ausente' na
,

ocasião. E asseverou: "Se assim

ocorre, só no.s interessa portanto
lutar pelos problemas daquela re

glao, /no. bbjetivo de eliminar as

fronteiras entre o.s do.is Estados na

área. Daí po.rque não poderíamos
o.lhar .a parte política. Nosso movi..

m
. Coordenador

O' Presidente do Diretório Regio
nal da Arena, Sr. Renato. Ramos da

Silva, "expediu ontem,.à tarde', nota
oficial da agremiação, es,clprece'ndo
que o Partido não credencjou qual-
quer pessoa para exercer o cargo
de CoO'rdenador R�gional em' Santa
Catariha. Piz' a nota ·que u<nem o

piretório. Regional da Arena, nem, a
• I. '

Comissão Coordenadora da Reorga;
nlzação do.s Diretórios Municipais

/
.

do Partido ou quaisquer de seus
, ,

membros,' credenciou espeCialmente
qualquer p:essoéi para, a função de.

Coordenador Regional, tendo em

tl'aba�hos' de fh:açãp
de rJ.Ormas orientadO-

vista que os

dos critérios
: I I

.

ras
.

ainda se encontram eUl! fase

pIeliminar de estudO's".

Finaliza·.o Sr. RenatO' Ramos. da
Silva alertando que "quaisquer no�

tícias O'U atitudes quanto a creden·
�iamento especjaÚ] por pàl',te dêstes
do�

'.

órgãos car�cem d�. 'fundamen
tos, desajustàrn e cO':ntra�'iam "os es,

fôrços de han�lonia e uniãO' indis
p�nsáveis aO' for�alecirnento partidát
rio". _'
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