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SIM ESE
·fI

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
"

'

Convênio destínado à im

plantação e exploração dos

servíços de abastecimento

d'ãgua no município de Tim..

bó foi firmado, na tarde de

ont-em, pelo Presidente da

Companhla Catarínease de

Agua, e Saneamento e aPre..

feitura Municipal de Timbó.
O acôrdo fixa para 30 anos o

prazo de vigência dos servi

ços.

ANIVERSARIO

O Secretário da Justiça, Ge

raldo Gama Salles, represen
tou o Governador Colombo

Salles durante os atos come

morativos do 809 aníversârio

da chegada dos primeiros imi

grantes italianos a Síderópo
liso O programa constou de

recepção às autoridades na

Prefeitura Municipal e missa

junto ao Monumento dos Imi-
I grantes.

Às 10 horas foi inaugurado
o Museu Itália, com a presen

ça do Cônsul Gotardo Bot

tarelli.

MOTORES WEG I
A Eletromotores Jaraguá I

S.A., depois do sucesso obtido
com sua participação na 9é.1

Feira de Importação de Ultra- I
mar "Parceiros para o Pro- !
gresso" realizada no mês de

setembro passado, em Berlim
.. ,

Alemanha Ocidental está ex-
)

pondo seus produtos, motores

elétricos Weg, noutra impor
tante mostra internacional

"Feira do Pacífico" aberta'
,

, I
em Lima, capit,iü do Peru, 110 : júltimo dia 12 e que será en-

"

cerrada nu próximo dia 28. I \
1\ participação nessa feira

I

visa o estabelecimento e ln- I

cremento do negócios com
I

paí:ses da área da Alalc.

CONTRIBUIÇAO MAIOR

I

O Governador Colombo Sal-

les assinou decreto que eleva
\

'para Cr$ 20,00 a contribuição
anual dos professôres da Be
neficiência dos Professôres. d�
'Santa Catarina. OS SOCIOS

cooperadores de que trata o

artigo 69 do estatuto da enti

.dade contribuirão com quan
tia correspondente a Cr$ ..

30,00 anuais.

O mesmo ato, que entrará

em vigor a 19 de janeiro de

1972, majora para C\$ 2 mil,
o pecúlio a que fazem jus os

membros da Beneficência dos

Professôres de Santa Catari-

J I
na,

...----� __ -::._

�MPRí:SP r.:D1'fORA
O ESTJ.DO LTOA.

I
I
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INFORMA

Flamengo e Figuelrense é o en

contro amistoso marcado para ho

je às 21h30m no Estádio da Rua

Bocaiúva. O Flamengo deverá

presentar-se com todos os seus ti
tulares.

Florian6polis, Quarta-feira, 17 de novembro de' 1971 - Alio S7 - N� 16.762 - Edição de hoie' 12 páginas - Cr$ 0,20
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PM festeja
o' Dia da
Bandeira

\

Escolinha' Sucesso
de Arte consagra

"

expõe noMasc o I FISC
I

A Polícia, Militar do Estado, rea-

lízará sexta-feira os festejos do Dia

da Bandeira. O Ato terá lugar na

Praça Getulio Vargas, com início

Será aberta na tarde de hoje à

visitação pública a exposição da Es

colinha de Arte do Museu de Arte

de Santa Catarina. Cêrca de 200 pe

ças estarão expostas entre dese-
, ,

nhos pinturas e outros trabalhos
, .

manuais, A mostra será oíictalmen-

te inaugurada às 15 horas, com a

presença de professôres e alunos da

Escolinha.

tTltrapassou tôdas as expectativas
o sucesso alcançado pelo 1'9 Festi

val da Ilha de Santa Catarina, en

"cerrado na madrugada de segunda
feira. Durante as quatro noites do

Físc o público vibrou com as músi

cas apresentadas e ao final, ficou

satisfeito com o primeiro lugar da

do a Esp�rança, de Tuca e Deto (úl
tima página).

.
' previsto para às llh45rri. De outra

parte, em todas as unidades milita

res aquarteledas em Florianópolis ,
serão prestadas homenagens ao Pa

vilhão Nacional.

"

Página 10)

Às 21 h30m de hoje o Flamengo entrará em campo paro

jogar com o Figueirense pràticamente com o mesma 'equipe que

jogou domingo centre o Internacional, em Pôrto Alegre: Ubirc.,

[ore, Rodineli, Washington, Reyes e Paulo Henrique; liminha e

Tales; Elenilton, Samarone, Fio e Arilson. O Governcdor Colombo
Salles dará o chute inicial e os ingressos se encontram à venda
,no centro da Cidade pelos seguintes preços: arquibancada
Cr$ 15,00; ,geral - Cr$ 10,00. O trio de arbitragem está formado

pelos Srs. José Carlos Bezerro, lolando Rodrigues e Gilberto
Nohas. O vice-presidente do Flamengo, Sr. Hélio. Maurício .Ro ..

drigues de Souza, disse ontem a O ESTADO que, após 31 de de

zembro, o clube mudará de técnico, sendo que Telê é o tr.einador
de' suo preferência poro vir a ocupar o lugar de Fleitas Solich

(Esportes na página 10),

o e puta d o critica os

políticos de S. Catarina

GRÁTIS
um pincel
em cada
compra

MEYER
Matriz: Rua Felipe Schrnidt, 33· Font\
3282 - Filial' Rua Canso Mafra, 4

Fone: 3280 - Filial Estreito: Rua

Fütvio Aducci, ó97 . Fone: '200
(Pág!na 3)

Dentro de quatro meses estará pronto o ctêrro hidráulico
da nova ponte que ligará a Ilha de Santa Catarina 00 Continen
te, segundo estabelece o contrato assinado na tarde de ontem

entre o Govêrno do Estado. e a Companhia Brasileira de Draga
gem. O ato foi realizado no Palácio dos Despachos, tendo na

ocasião o Governador Colombo Salles explicado as razões que le
varam o Govêrno a contratar em primeiro lugar a construcão do
atêrro e dos serviços de dragagem, o que foi feito por motivos
eminentemente técnicos.

A obra absorverá cêrca de dois e meio milhões de metros
cúbicos de terra, estando orçada em Cr$ 11.800 milhões. Os tra ...

balhos preliminares já foram iniciados pela emprêsa contratada I

(última página).

Constituida
I

a:colnissão
-do estádio

Em .ato realizado ontem a tarde

.na Secretaria de Transportes e

Obras, Ioi empossada a comissão en

carregada de analisar a construção
Ô,O estádio' esportivo da Capital. Os

trabalhos serão iniciados imedíata-
,

'

mente, a fim de
I

que sejam concluí-
I

� ,

dos o mais brevemente possível se-
,

gundo desejo do Govêrno do Estado

(última, página).

/

Os milhares de visitantes que e,s

tiveram no fim-de-semana em Joín

ville para ver a Festa Nacional das

Flôres dividiram suas atenções en-
r

tre o que a exposição mostrava e o

grupo de jovens recepcionistas que,
com roupas típicas, se constituíram
numa atração a parte. A Festa das

Flôres será encerrada hoje.

Joinville:
termina Festa
das Flôres
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form'andos da
,,,'" ,

o Vl�e-Dir�\far '1,0 Pessoal Mili�,f:I.:r (I�
.arinha, Contra .nmÜanLe ftamon Go
es Leite Labarthe pro.erirã, na próxi
la sextu-f'eira as H horas. uma pales
a nu auaítórto da Curso Seriado de
íenclr . Lconórnrcas,

..
Na ..�a,�,:io o Almirante Labarthe da-
• informações aos formandos e pro
sslonais é1e Engenharia e Ciências Con
.neís sôbiI�e as condições de admissão
)8 quadros complementares de, Oti
ais da Marínha Brasileira.
Informações complementares aos aca

êrnrcos estão sendo prestados pela
.ib-Reítorda ele Assistência e Orienta-
10 ao Estudante e pelo Qlúnt() D!st:ri
, Nava).

•

' r I

PROGRAMA' DE APERFÉlçOA,�mNTO
& nOl8AS

A Universídade Federal de Santa Ca
) ína mantém êste ano', no 'programa
;; aperf'eicoarnento de seu pessoal', -do
;ntG, 1-/0 lJOls'rstas 'realiz,mdo Cursos de

outormllentõ, lVIestracto: e
'

ES1}eci�l1zà
ta. Desse total, 7 ainda_ continuam 'no

cterior con(duindo' suas teses, 51; no
rasil e 2� do item ÃPG � aluJ).o �Pós
ractuado em' atividades de m:�gist,ério.
O levantamento distribuído pela SLLb·
eHoria ele Ensmo e Pesquisa da con

l que na fiX8Çáo por Centros, o núme
) 'mais elevaclo de professôres com bôl
loS de ape1feiçoamento recai sôbl'e o

lO-Mécdco, com 28, Em segundo lugar
;tá o Centro Sócio-EeoI1ômico, com 10
olsistas; em terceiro o Centro d'e Edu
lçãô, com 7, segllinclo-se o Centro Toc

ológico, com 5 e Centro de l�stll,d,OS
ásieos, COITl. 3, Qs .Colégios A�\ricoJa.,�
jião com :i bolsistas. ,

ADMINISTRAÇÃO PUBLlCA
A }r�scola 'de Administr'ação Pública ela

'Imdação Getülio Vargas credencio1l, a

, .

,

no

,.

nlver�
o Colégio Agrícola "Se

nador Gomes de
.

Oliveira"
de Araquari informa que
abrirá inscrições, de 15 de

dezembro a 25 de janeiro
de 1972 para o ingresso no

Curso Técn ico Agrícola, �

Ciclo aos alunos que já. te
nham concluido o Ginásio.

A data dos exames ficou
marcada para os dias 28 e

29 de janeiro de 1972, sen

do que a' reserva das va

gas para alunos concluin

tes de Ginásios Agrícolas
será Ieita de 19 a 31 do

próximo mês.

Documentação exigida:
requerírnénto do candidato
ou' responsável legal feito

. , ,

em' modêlo fornecido pelo
'Colégio; Prova. ele quitação
,m'il'ilar, 'para màiores de 18

'an�s; �·ês fotografias 3 x 4

'de' frente e sem chapéu;
, 'I

,Prova' Ue ,Go�elüsã() do 1�

ciclo secundário equivalen
te, feita em me�hte apre

sentação do CertIficado e

Ficha modêlo 18 em duas
vias originais visadas pela
Autoridade' competente; e

Taxa de inscrição de ....

Cr$ 2000.
,

A duração do Curso é de
três anos recebendo os

concluintes diplomas de
técnico em Agricultura. O

regime ,do Colégio é de in
ternato não havendo poi"
despesas pgr parte dos alu�
nos com os estudos, aUmen-

tação e alojamento,

, ,

Multiplicar cham'inés si�ifica progresso lndtfstriaf ., .

'�
O Progresso, fndu,strial aUtnenta o r,nerC1 rio óe trabaIl'JO

maior mercado- d� ,traba�ho significa nlelhor padrã0 de �lda
. ,

,

e melhor padrão de yiqa-, signiÍicé!t bem e'star) cultura e pr�gresso part,l' rodos.

p I'OreHf�ÔrQ. c renilde Rocl ri},1l0S Campel-
11, do Centro Sóeio Econômico para re

crutamento de candidatos ao próximo
Curso de Mestrado e de Reciclagem.
cujo início está marcado para' o mês
ele fevereiro de 1972.
08 concluintes de Cursos de gradua

ç5.o interessados em participar do pro
grama de especialização em São Pau-
10 deverão procurar o' Departamento de
Ciências da Administração no prédio do

Curso Seriado de Economia.

, C:A,l)lPUS AVANÇADO
I "

o
. Governador Fernando Guilhon, do

'fará: vai hastear a Bandeira do Estado
de Saqta Catarina no "campus", avan
çado da Universidade Federal .em so

lenidade marcada para depois de ama

nhâ, 'ni'a da Bandeira.
\.

, ..

,

I"� GTtJ ,REUNE-SE

- O Grupo de Trabalho Univer'sitário en

carrêgac10 das atividades do' "campus"
àvanqaclo da Universidade Federal de

Sani�. Catarina, em Santarém, no Pará,
Csl �\ e rG'l.U11do nova,mente, ontem pela
nl::mhã estudand0 a fixação de diretri·
:-'6'":. a serem observadas pelas próximas
equipes quo deixarão Florianópolis pa
ra amarem no norte do Pa:ís.

l<'icOLl definiria clurante o encontro

"

BANCO REGIONAL DE ,DE�VOI.VIMENTO 00 EXTREMO 811
'

qlte a turma Húmero três deverá per
manecer durante 40 dias na' área ten
elo em vista as Festas de fim de ano e

as prováveis dificuldades de desloea.
nlento do, pessoal.
Enquanto isso ,os membros do Gru

po e. os professôres que participaram
dns lurmas miciais, dão continuidade à

apreciaçã,o dos relatórios para o esta
belecimento dos planos prioritários de
assistência à comunidade local e pre
pa,ro dos al11nos estagiàrios,

,

es
,

, '

, I

, .,

Sempre presente' na. grandes re.alizàções do Estado

" I

,
,

l« "" • .,. ,

ulnários
o 'F�'" 00, r ort nópolís, quarta-feira, 17 je no ernbro de 1971 - pág. 2

lar para o. Colçgio
. Agncola
,dade inscreve

'\

idas adotada
,

1

o Presidente da Comnanhia Habitacional de San
ta Catarina - Cohab, revelou a O ESTADO que os

mutuários do Banco Nacional da Habitaoão deverão
, • I ,..

atualizar seus déMtos proveníent es da aqnísícão da
casa própria para passarem, então, à fase de redução
das prestações.

Afirm:p'·"o .ue essa medida está incluída entre ds
benérícas providencias adotadas pela Diretof'ia do

BNH, o Sr, Dante Braz Lírnongi esclarece que os rnu

tuários deverão procurar as adminístracões: regionais
da Cohab, onde serão fornecidas tôdas as informações
sôbre as normas recentemente baixadas pelo Banco,

-'- Nos primeiros mêses de 1972 o saque dos
_

de

pósítos (10 Fundo de Garantia do 'I'empo- dê' Serviço
podérã ser feito junto aos estabelecimentos barícãríos
e a aútórizacão dependerá da situação dos mutuários,
que deverão ter seus pagamentos rígorosarriente em dia,

•

I , J

acentuou .

Para '0 Presidente da Cohab não vai haver o reee

bímento da quantia do FQ.TS junto ao Banco. crsden
oíado' pela.' emprêsa do mutuário, mas apenas uma
transrerência : cotlt::'ibil do estàbelecimento pará, a: Com-'
panhta 'Habitacional, através de' documento de' ·auto-.,

... • r l'
rlzacão.. - .._, , '

•

\.r �

NUCLEOS HABITACIONAIS " ,/
'.. A Co�pan)1ia Habitaclonal de Sant�' Ca:ta:rt�a', e.'Stá
cpncluindo ,um novo projeto para serviços, técniços 'de
dl'enagem é 'paviiQ}�ntacão das 1'l1aS <;ia Nú�leo 'IÍalSH�
eional

.
de Barreiros, cuja, süuação . merece� aj,enG'�q e8�

pedal da assessoria. técnica da emprêsa,
'

' ,

elo 'I

�Planoa .de recuperação da infra-estrutura urbana
do Conjunto foram encaminhados ao Banco Nacional
da Habitação para Jinancíamento, tendo sido rejeita ..

dos" êstes 'estudos, em virtude do elevado prêço fíxa
do. Sériam necessários 1,3 milhões, de cruzeiros, pa
ra drenagem e pavimentação. I

O problema, classificado de mais sério pelo Pre

sidente da Cohab, está sendo solucionado, a curto '

prazo, através da colaboracão cio Departamento Autó- I

nomo de Saúde Pública, com a realização de projeto l

de canalização das águas tluvíaís. que tem provocado
erosão .do terreno e claro Iícando ns vias de acesso às: ,

residências.
- ,

, A nova. Diretoria da Companhia Habitacional tem
1 '

.. ,

cumprido um programa de visitas sucessivas aos Con- ,

juntos Habitacionais, ouvindo .os representantes co
munitários �ôqre a' gravidade ele suas maiores dif'ícul-n
elades" assim como observando "in loco" .a existência: I
da infra-estrutura social, e urbana. ' , \

- � � • I. , •

,- Recentemente, estivemos em Laguna, Tubarão e

Griciúma, onde constatamos com pesar que muitas ca

sàs deSoc1!:lpaeJ_as encontravam-se depredadas, com sa-
�. - ,,\'... L ..

nítáríos -danifícados, encanamentos destruídos, fios, ter
• I �

• •

lh:iS e assoalhos . roubados. _ Estabelecemos.
, contatos

com 'ast'p;reeituras Mtll'kir-'ais -' inte�'v�nienFe� nos

processos 'de construção e ut,_lj'-'a,ç3.o das cat3as __

o

e

com os 'líc:leres co�unitá'rios, recebendo aiJ'ôÍo "to-,al úa- '

'ra bs 'p\a�os' <;l,ue 'pre�en,demós fixâr, �isa�do, � l�cUJ�e-
ração' ,total clAsses conjtmtos, com novos financiamcn·.
tds e 'melhoria dq nfvel ge-ral, disse o ,'ir, Brf�Z L[rÍ"louj?i.

\ -

.----- .....��------------�--------------��------- .----�-----------==-�----------

, Jusllça decide �espon'sahilidá�e de Núcleo
--------�----��--�--------�------------�-

Palc!ry..do �ôbre o� motivos que levaram a GohaH" a e'xpe-
dir o Comünicado J�o 2. explic'a�do a situação atual do Nú
cleo Residencial de Lages, o Presidente da emprêsa deçlarou
que o problema (!stá 'sendo' decidido na' esferá, judicial., ,"

- Trata-se de um conjHnto contratado em, 1968 _,cQITJ, a

firma Rerno Engenharia Limitada, de Pôrto Alegre, que. qfe
re�eu terreno, fê? o projeto e ac;;<;umiu tôdas as, resp�nsah!lí�
dudes de entrega da obra, incluo;;iv.e, com execução do projeto
urbanístico e arquitetônico.

A)eg�ndo qlJe a Companhia sempre cumpriu sua, parte
no contrato, efetuando os pa.gamentos, pontllalmente, e con�

cedendo à firma empreiteira o privilégio de receber algl1,ns
a.diantaméntós '_ co�fOTme consta de relatórios � cIlsse.
Textualmenle, o Sr. Dante Limongi: "Surgin1ffi prohlema ... cl11-
rante a 'coosl l1.lção, com o regis! ro ele deficiências decorre].�tes
do próprio pTOjeto; a firma construtora não utilizou os ma

teriais estipulados no contrato, além de retardar a �ntrega 'da'
obra, che!!R.ndo ao climax de paralizar totalmente a conclllsão
do conjllnto".

Fm consequência dessa decisHo da Remo Engenharia Li.
mitada, a Companhia Hahitacional de Santa Catarina: mien-

i ,

8�
't'..', �, GOVlRHO DI, .ANTA. CÂT.RIN� UNIA ,PARA g!$ENVOLV�,

AÇ,AO""', '·.CATARINENSE· � DE' 'DESEnVOLVIMENTO

tada pela assef:soria elo Banco Nacional ela Habitgção e alllolÍ
,

zada pelo Sec:retário de Serviços Sociais,' declelill ingres<;nr em

juízo com uma vistoria "aeI perpetllnm rei memoriam", desti·
nada áo, dí.(11ensionamento \la obra, bem corno rçsgllard::1J, 00;;

, ' interêso;;es da Cohab.

o Sr. Dante Limingi calcllla que, com él plualização da
obra, os prejuízos somem 'a ó milhôes de cluzeiros, motivados
pela computação ele juros, COl reção monetária, H prtrtll da
data da entr7ga do conjunto, quando o investime'n(o inicial
previsto era ,de 7 milhões de cruzei ros.

Concluindo suas obsel vações em tôrno da prohlemátir;a
o Prt"sidente da Companhia Habital'lOn�iI clis<;e, (, Um perito
da �mprêsa dimensionou os CI1Qtos necessários � conclmÉto
eh) Conjunto, c:1lclllando :-IS llnilhldes pl:{dída� U)!n U I �jSS,1f

dos [empos, oferecendo um Jevanlamenlo que i\1inge recursos

superiores a 4 milhões de ,cruzeiros-. Isso Significa que, sendo
1.044 casas, teremos de .aplicar mais 4 milhões para a cqf"!� c',
clusfío do projeto, sem computar li infra-estrutura necessária,
como sistel113s de áf!lla e esgôto, que il]1l t'c;er)!nflJ êr 1'0S cr!1SSOS

de'c9rrent�s da execução (lo projelo rela fjlff1,] fmprejlejra".
,'"

"

! "

"
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lIJat I�c�ntivo�
vlrao mais
rápido

, d n vembro - pá .3

vem de
-

,II

IBVI e
..

Sàn�ente por volta da lh30m de do- uA Comunidade", 8' prorncção da co-

mingo é que foi anunciada a Mais, Bela missão de frente" da, Escola de Samba

Mulata de Santa Catarina, edição 1971, "Frotegidos da Princesa", ft;ndadora da

cuio t.itnlo foi conquistado pela repre- SG�jeclacte H.ecrr.at"iva' e, Cultura "Os

R8Íltante de Joinvllle, a jovem Lúcia Ma� Acadêmicos ela Ilha", oi' precedida fie

ria ;Raulino. Em segundo lugar ficou diversas apreséntacõés :tm.�sicnis, entre

a candidata' de são José, Maria Isabel as quais a vêricedora dp�:,r. 'Festival 'da

da Silva e a representante do 'Continen-: Ilha. de Santa Catarina �,:Espetança'-

te - Florianópolis - Suzete Agostinho de' Tuca e' Déto, além do cantor Enzo

conqui.stou o terceiro lugar. Silva e outras concorrentes dó 1 Fisc.

CQm lm72ctn de altura r ,65cm ,O ponto alto da' promoção foi ,'o
fie cintura, 5Qcm de coxa, -, 84cm "Shaw" realizado pala Ala-Show da Es-

de 1 011-5tos. 93crn
.
de quadris, e 25cmr tacão Prímeíra de Mu,nr:rueita: que apfe-

de) tornozelo, a industriária ,Lúcia' sentou oito passistas sob "a coord.en1�ão
r, \

Maria' �51ulino foi também a favorita de de 'A1mil.'0 "O Passis�,a·�. I, qnco :ttl)..ÍsiC?,s
um público peauel;lo, mas entusiasta qllê miri;ns e o compositor, �oã<? ,Bati��ta 'co-

comPflT{3(',eu p..5hado', à. noite no F-,$bí.clio n:u:mdaifmTI o e§petáctll0 :que, ,,:foi "frp1áit-
,

l \ \'

coberto '.<'là Fj! C. Esse'mesmo púhlico ,di,f.lo' pelo público T;'res�bje. Ainda 'c:omp

n1.ío 'se confórmolt, com ,a �I8,c.;c.;ifiC9r'I'í'0 PI.Ht� ,do 8&petáculo,' 'de�;;iila1'àm' 'a do-

ã::l. candidata 'de"·S�Q José( que fic�u com, veryr S:9nif'q, Gamuos 'A,�@,1.i,l(')�':S::mta' Màr'-
o seq;unClo Juçrar, �11tendendO muit'os que ta, Miss Biquini-71' os,' Gnanahara e te-

melhor ,qo'locacão mereci8, a replesen�an- pres�ntante do ,Rénascén�a;.' vera' ',Sa�-
te de Criciuma, Miril�tá. ,Jullêncio\ qt.te tos' "':- "candidatá do ,Ren�scença ao con-

nerÍ1 'sÍoner conseguiu ficar entre 'as, cin- ,

curso Miss ShGH:t-'71, do Rio, e. Roseli

co finalistas.
"

" M�yeI',�' quaftá.\�o1�cada n� ültim,o �0'n-
"'Entre sorrisos fo-rCa.d9's: e lár.rrim"ss,,' cursQ ',Miss GuJl!1àbará..

'

'

l

'<'"

s vencetlol'a do cert:nri� _

declarÓu' qúe ' O 'Ooncursq\' :'� Ma,is Bel� Mulata -de

não,esperavA a conquista �,() título,: po{s, ' / Srmta 'c�tarina"":. e�G'ãá, dEi ;,1-971 tei-lJli
S8hj�, que 'di�pu'tava o' títnlo c<1m,:m8fs "nau. cQ'ql' a entrega, d�:' OO'tÓa, ê ,cet.ro à

alto �'mv�flt?s de 'gf:;n'lde ,hele�q e tl')_ecti-':," rêpresennahte de Jçihlyille" ta1'efa ,1"€àli

das ext-lttls. Ds emocã6. Lúcia: Maria ch�-'- t, zada por ,claudete FerrtrihQ" ,que se des-

gou às lágrimas ao pensar que hRvia pediu d� reinapo 'sob >f!..Pl�usos de todo

conquistad.o seu primeiro título de o púbUco. Um nôv@ re:i�adõ' comeGou
béleza em âmbit� estadw'll. concorrendo com Lúqia Mnl'ia que' confirmou ser

com representantes de Criciuma. Sine- Joinviile a terra não só das loúras honi-

rópolis, ]"]�""i8nópoHs-Estreito. Anm�1aI'i, tas, 'm,as também de mulatas simpáticas

FlorianólJo1ns-Ilh a" Biguaçú e São Jose. pGrt�@doras qe' graça é bel�z.a que lbes
,

, �

O ESPET,>1Cm.o credenciam para a dif;puta de qllaJ'quer
Abrilhantarla pelo conjunto jovf'm ('Nlsrnf' nac.ionaL

,

Área da Saúde benefici.ada com verba 'de 250 milhões
, ..., ::

,

e Maternidade' UMadeta.' Konder' 'Bor
nhausen" de It�jní. Os r,8etirsos" serão

empregados na inst'31ação de 30 novos

leitos e aquisi0tio de rnf:\teÍ'ial' anestési �

'4 � I I

co, cir�rgicQ e de enfermagem;__,.além de

novos eql.1�pamentos para a Unidade de

Emergência-.
Outra unidade do interior 'inch,úda no

programa da Fundação Hospitalar é a

M�ternidade "Darcy :v�rgas'" 'de Joinvil

le, que receberá lO' mil ,para reapare

lhamento das Salas de Par;to E' m::tlA-

Serão aplicanas peja Fundacão Hospi
talar de Saílta Catarina verb9S CllJé, to

talizam 25Cl mil cruzeiros liberadas pe

lo Governador Colombo Salles, duran�

te despacho que manteve com ,o Secre

tário da. Saúde.

Do montante autorizado, 140 mil des

tinam-se à aquisiC{ão de ma.terial neuro-

-Acirúrgico do Hospital Governador, Celso

�amos, já. com vistas à formação de

urna' retag1.U1rcla técnico-científica neces

f;ária no funcionamento da Unidade de

Emergência ,que está sendo con..s(;n1Ída.

Proporcionará, também, especializaeão

do COI1JO clinico do nosocômio ,e ofere

�eI'á novas perspectivas no campo da

�euro-cirurgia, ,

IA Maternidade Ca:rmela Dutra será be

neficiada com Cr$ 54.214,30 para reeCJ.ui
pa01ento de Salas de Parto, aquisição dA

ma!.erial cirúrgico e no�os aparelhos '{)lf'

GineCOlogia e Obstetrícia.

Ao Hospital Infantil "Edith Gama Rá

mos" caberá a soma de Cr$ 14:623,00,

para compra ,de 'equipamento CiTÚgico e

anestésico,

Dentre as unidades da Fundação lo

calizadas .fora da capibal será contem

p�l:_1da com 30 mil cruzeiros o Hospital

tial clínico.
AMBULATORJOS MEN'l'AIS

{

O repre'sentante da Orgaflizacão Mun-

dial da Saúde, Dr.. Daniél Lopef?' Ferrei'
assistiu, ontem pela �anha, no audj�ó
rio do Dasp, fi instalação do Cursa de

Psiquiatria Básicá para Médicos, pro

movido pela Sepretaria da Saúde com

u participação da OMS/OP.AíS.
O treinamento é condição" indispen

sável para o desenvolvimetl'to do plano
de fixa�ão de ambliJatórios psiq'uiátricos
nos C�mtros de ,Saúde 40 I:b.te�iot. que
provocará reducão de ,internamentos

, "

nos Hospitais Pfljquiátricos' e possibi-
litará at.endj-m'ento ctireto nos' 1111.1rud-
pios sede ele Centros, :

�

, /

, ,

Blumenau faz 'exposição do ,nôvo Ii,vro da Aíe�aDh.
A Biblioteca Pública "Dr. Fritz Mül

ler" de Blumenau está" apresentJando
desde ontem no horário das 8 às 21 ho

ras. uma Exposiçuo do Nôvo LiVro Ale

mão.
Mais de mil volumes sôbre os mais

variados assuntos estão sendo eXpostos
e os visitantes poderão não só admirar

a qualidade do trabalho gráfico dos edi

tOres, germânicos como, especialmente,
o alto conteúdo cultural dos livros à

mostra.

I' ,

uma indústria com as miracterísticas da

vlÍlcàn, tendo em vista a intenção da

mesma em ampliJ�T·se, através de filiais,

sendo pois possível uma suá inst�laGão

naquela cidade pa_tâ, atender com seus

produtos O sul do país.

Diante do interêsse demÓ:p.strado· pe

lo Sr. Amaro S. Cordeiro que prome
teu ��var a seus cotnpahheiros de ad

ministração as vantag.en.-s oferecidas

por ,Blumenau nuo sbmente com os

incen�ivos mas com a excelente mão

de obra e facilidades 'de comunicação
em geral. com o Brasil e o resto do

mundo, é possível que mais un1a indús

tria venha a ser inst 1l.lada em Blumenau

trazendo amplos be71eficios, econômicos
e socialis e colabqrando para os objeti
vos do Prefeito, Evelásiq. Vie,ira em ofe

recer à nova \ geração blumenauense
maiores faciHdàdes de ocupa,ção ,útil,

impedindo o êxodo para outi'as regiões
ou países.

O encerramento da exposição seni, no

pr6�imo dia 30.

VISITA

O Prefeito de Blumenau, Sr. Evelásio

Vieira tecebeu em seu gabinet.e o Ge

rente Secretário da Vulcan Material Plás-
,

tico SIA, do Rio de Janeiro, Sr. Amaro

S. Cordeiro.
Na oportunidade o visitante procurou

c.:onhecer o in terêsse de BhU11enau por
-------- �__�

�J

Doação de luáterial didático
1,-- --,-,

.....;...1

'; Blwnenau (Sucursal) - A Prefeitura B1umenau, o gesto da, Cia. Hãrusen, vem

�unicipal de Blumenau acaba de rece- auxiliar enormemente no botn êxito dos

q8r mais UIna remessa do materia.l doa- Cursos, proporCionando tôdas as con-

do pela Cia. HaIlsen Industrial de Join· rlições necessáiias ia ,sua realização.

ville que co]abor� com os Cutsos pré· VISITA

Profissionais masculinos prom;:vido� pe- Cincoenta alunas dó Colégio Sagrada
1�, Municipalidade.

.,

Familia estiveram visit:ihdo á Ptefeitu-

Uma primeira remessa já foi entre- I'a Municipal de Blumen'au, fazendo-se

g11e, compreendendo tubos solc1áveis e acompatlhàr na ocapi�o Ç1e duas profes-
enroscáveis, conexões, além de outros sôras. As estudántes percorerratn tô-

�rtigos phsticos. A segund� colabora-l das as seções da �uniCi�alicl.a(ie, deten-
9,ão dessa Compahhia foi' o envio de um do.-se em cada umà, paxá conhécer de

dos seus técnicos industrais para, a au- p�rto o 'fum�,oÍlantento dct:; Únbalhos
ln. inaugural do curso. A última remessa administrativos de wna Pr�eit1iT.� Mu-

c::>nsta de 15 pastas plastificadas com nicipal.
grande quantidade de material didáti- Logo após fotam recebidaS' peld :?re-

co para os alunos do Curso de Bombei- f�ito Evelásio Vieira, no sauio Nobre,
ro 'Hidráulico, que mantev� uma entrevista bom a.s alu-

Seg--ündo a Pl'efáitura M:trniepal de n�s,

o Governador Colombo
,

Salles assinou decreto de-

terminando que o contri

buinte, ao solicitar a apli
cacão dos valores deposi
tados' à sua CJNlcr.' na too'

mada (: J ações ou cotas de

sociedades Industriais, de

verá juntar a primeira via

das guj JS de depósito dei-,
xando em seu arquivo có

pia Oll relacão dutentrcadas'

das mesmas.

As p�imeiras vias, após
conferência e anot'?ção pe

la,'Contadoria Geral do, Es�
E'a;do '�sel'ão devolvidas' 'ao'
,

, ,

contribuinte. O decrêto,
qlle entyon em vigM no úl,'

tij;no dia 9 proclLlz�rá efei-
,

" "

t�os �as, g.-uias �xpe ct idas 'a

'partir �o dia 19 "d0ste ,m�'$, 1,

"9 at'o do Chefe do Exe

cutivo ,ten,,' em �ista, ·princi·
palmente Çlcelerar a libera-·

� , 1/, '\�
I ,

ção d� incentivos fiscais,
no' interês-,?e çla execu.Ção
dos p:rojetos ,.indus.triais
alJl'ovadq's ,pelo 1 ConseUlo

, Administrativo do Fu'ndesé.

CARRAPATICIDA

o Govêrno do Estado vai

actqllir�r,� por doaçã'o' .,ele
Particulares área de terras

, ,

no município de 'Ponte Al-
, "

ta medindo 2,ÚOOm2.,' O
,

'

imó9'el destina-se à cons·
trução 'de um banheiro caro

rapaticida, sendo que,' a
Lei neSBe sentido foi san

cionada pelo Gov'e1'na(lor

do Estado
. ,

, (
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,F�thm(rC ",çmt-c'm,A i��a' AS�emh!el'::l, ''O:' L.fclcr :do, 1\1DB, InclC's,' \lar '�s '\',h(�';. :"l1.tgc:rn.', Tloi�� 'é, absolutamente indis-
)

])eputádo_;(�al')os '_BÚc.heàe -disse que' �'S'a.ntll',Catâl'hta é' um pensávcl r'de lodos .so' unam em, defesa das causa de in-

cI (),� ,Est�'d(j� hj_ÍBs!i'hii;ij·�S ,�eno$ "aqÚi1111Oad,os �él'o" GO\rÚ riO' 'trrêssc púb tico".
"- '

� �� ,," ..
� ..

-

"'�.
�

, ,.
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\

': Fcc�ef�l:;"ahe�êi.ç,,(V( c:?,�çOr��1'_ �or:n signifie:t-th�a'�p�rce\Ja .pll· o ,pnrh1rneniar ôn' Aronà, tn1l1hhÉ'm protestou contra

ra a C;Qm8clidr;:ão.\ {�a,.t�eeíL,n
> nàcíonur : ta.r\r�2'. cqlocadà em

_
o Plano Hp'1ional, dE' 1)tl'is�W; �l,�lhorad0 prll1, Sudesul

'sd-jmo bll� 'ojf:wo� ll'f..�ar>1." Fnison 'quê" -'teÍtros, 'c·óncÜç,õe.s clt' q IIP não incí uiu a repjn? "S,�r'r;nél__e;�� l�stílcões, hid rorni ne-

rece6e/ h';l.'efici�� >rriàs êstes são' negados' :;()lTí.o� 'ücon'eu '

rais da Guarda e dr Caldo,' .da Inipejatr iz. Acentuou, que
1\1.' ... '" 'IIi \

• •

, .. , ..

recentemente G.oin:"a 'Refiliaria 'da Peti'obr:ás' c\'t-em aC0111e· '

no omitir GO:;:.�:IS clURS estucões ,J1,lC1,rÓminerais e .'JS resiõ·es

�.iâó �'em�re')', a�tesc�nian��:;'
" .s-,

�", de 1,l2'8S í-� São Joaquim o plano 'êohíeteLl um grave êrro,

, -:- IH! ',UJ11'� 'I� leJ.·Úq uia de 'Esta,do$, _c,:n;e��a' 1�iera'r911 i a -,
"

nue demor.tr.a n ão ter h':lV(c]O nÚüta, '�rrieciade 110 lE'v�nt:.l-

Santa, C::lt:1,rirâl o;Çllpa." urna P,@'si'ção ,rO�ICü dC:l:;tact�da,' ,:6} -(l',' , :1'ne{110 dos dados pelos té�nicos' c!a� 'Sndesul. (Página' ffl.

"'que os féll'Gs::compi'ov'gln Já"que' () Góv�J'no"prE'fêTr 'h(:'\ue·, "I'
,

"

Iiciar 'üutrbs" E�taclos y1�{nhcis. , '; , ','�"',' ': I, COTESC' NÃO ÂGRAbÀ AO 'sUL
\ �." � , •

�

"

\

I
1 •

.)
•

•

\,

" "
, "

" , .' " ",:' ", -.{.,' "', ,,' O,])('J'lIt::]d'o oQosirinnj.$t;:l lVIuri1o' Sampa!o Cnnto afir-

, P?f'" ,::eu, tur,n�, O' DeP":l�a'do Hf,!niicttl%�:Ô�hi:ova" dd mm; 0111(-'111 l�:) 'Assf'n,bléül que' há' um desconteniamento

Aren::l,_ n��I)o,lsa'b1tizQu.a :classe' nQ:}_jtjca'>p'ela::m�ú��in,qli7.à- , '�pr"l em' ('r�i('i�1l1l3' em ,11(�18"�B() a�s serviros pÍ·esi.lclos, nela

'cf!o d:-' ,Sa�"tà' S')f�r,i�a uC? )P'l�no �eG��aL,',..\Ü�GnçlO>�t,i:ib�'l�' - >, .-' C_r1("s� -'(i Ll e' "clrixaÇyl ,,� d�SE't:}r. inclusive CO'r1"léJnqo aó

a F,eSpOlls_t,bWd.oc1e '<,-!os,'Eatos "aC)s poJ,:itlC.0S? e 'às/ ,h(.H�:ra,nçaS " sef,\:i,-.o qlW eF' �mie�? r}1'es,tclc1o ,péli::l CórllHanhj�t' 1'�l,dô.,
'

Se Santa C[ltárin�l-. 'UéPois' de ':�re:reu' Rarn:6s' "O� ,nosso' "oÓli.',
'

'nin,) �l'irl\-,rn('nse:', 'Açpítb�l' (W� 'os.' s_el'vicos ele F�;<lção�
tic,o 'tên1 "''e "OÍ1�ítJtl�,: ,e'-_.Sahta," C�tarI�l:l>fi��l�, "re��m"e,�te.' ,," , '�,rl\,ffrH'n:1' ��o,. ij'1�0nl(hlt�s ,'(� le,��ht()� 1111� d'!�!'j 8tr,f1s: 0"

mDr(iinali?t.�}:i," �-Iá" �ece�sidat!e' r.,dê, ,gu.ê
..�s" �ol_i.!:icps '�d;rtarj�.1. ,\'.' " D(I�l'ti rldo A l'isÚôe:s' Bóhn, ,ch f'Arell�, teceU' criticas, à :m�-,

nenses a�lt.lljnn'n -:ê9nsctênCi�': à,e' 'S'\l�,: r,efl\l' íhrjçã�'-" a�h�';:(il-; ,�
,

"

n'€, jJ'r
-

'''01-Yl �" flH1Ci�n�, éI côt�st- 10cR'1.':' " ,', ". ,',
'

"
'

elo O.S in,t(?r01;�CS", p:;Jrti,ct{lar�s,,'e 'dedie;nd(jl-g'e" lTi:teiF.;Imen-': \.� ',: () Sr, wrurilo: C'l,nt:'o, ,ar))'�:��.ntO:Ll . retl11élün1�ut,o':' no '1,e7",
te à causp ']�(íbÚc.á'J� -.' ;/':

'- " "" ',,'�',- /

gi �l rlj i \T0 ('1';", rpfe' S(ll i,..:i j h o' 'cnvío
'

:' (l t;()vE'rT1(fdOI� � 0_, E�-
,,::-, "l.', "'.', '

_ ,

' '\, t::'i'cl '.rlo S0',pin1e :""Rd,r;o �le" inf'Ol;'maçQes"<"l:.':_' '�, QH'al' o'

•
'

• \ I '/ }' I •

�
• �,

,. :
' <J

I <.f ••
;

!t �" 1::' ..

" �,I" "

Explicou 'ê:iüe,J(cu}pa,;não"é 'â�( ún�ii:"p�ite'":df:dàs;s�:" :" _ m,:,�i::l�ip (íl�,,"iena:dr:) Ir)(_-\];I,�Cote<::r c-9,Ín éI ini'01'l)Ol:a�;lo eb,

política, .,

n 'a,s dé' :í;ôda a', cIp,Sse::' "Pal:� i1h�" ,t�n;1b6rÍlI, d��-rt".' : ,�v Crro n�n llirl 'f1{'k fônili'Çl Cripi urnen.:,e" eh, CiTh�lÉ.' ,'(l�" '.çrj_
res)'op.5ab i11l:lacle,

" 'PQrque' '. t�n'ho i)1r-tidp�ct6' ,\le, dêbaies, '-(;'illin�l', e ';::f' o' f1Ij'�)flt 11M (l""r inçlenizildio ,f�i pa <:;0.', 11>

;

.

qn�- ,em' n �'(i�;' ili.zem ,rés'9�Ho�' ,ao�' ',inté1�s;sê�' '�la Es�tatl��"" ,J .. '" QW1'1'lt6 a C'n;I��i('}'í _i�vesth) )�n1' eqliin:imlento� lüA na,� .Su�

-'Oreío ,Jiuc
' leJ�o;':,e.ontri1?uí,dO.' P�:r�', ,iiitiéÇl�' , a�' i)�'PJ,éÇ��o �,da ''', '; ,hw r�o\"j":� '?, ) rI [-' "Q,�;Hl1io ' �n}t�ca(iQ\\' até -

o' p�e,s';Tlté mo-
verdade ll'fl i.ní.a,�én:(de "Sar:ta

< Cata,r#m,,' e�' s� és,' r,çl:\tind)ca� '.
" "'ITf'rito d�"'r1e ;-1 _'1;f'ep��icl i:l ,in('t)'�'n.oracil()-?

.

TV ��, QU(I is _ os

cões (�O E"téirlô .n�o sã-p àten�1içlo�; �:C1.11na ''E� 'der, tO<tÓ�':, o�,
"

.'

,
n)()t'vos (1l'j�rmi:rl<1]';'t8S (1:1s fdhai ,té�ni('ns, q�v: l'Tlui10

líderes. polLtiços. ,que ,e,stão, �fn �lCbitó '�ár'ã( 'co,n'1/0 ,�,o:vo, ", . pl'Püí{'!i"(ll�1' a ,nres1Rc;:j� de' srllS serviços· atnís0 nas II'
, ' , t
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� •
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De nDcla j,ôjant�m: àS POSfç'õ'��' e � qs prO,I1'pncia.m�J]to.'S" 1's.0-, ,,gdi-'ôf::S UI']1;lllnS, e intcrurb::tl�H'S'I",
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Pl'�*\1í(:I0, decJêl,raçõ'es (),r;ti,ern, a ,Q' ESTAD,Ct,' (').' Depllta,dQ ,'" ',- ',"Estou preoCLlJi(jc1o 'ep' ;ajudar o_ lneu Partido, na prornoçãQ

H()jllt:.' o" GI. m�s �iss� ,qll�, j!,lo1a�,,' i)e'�i, 'Ou �l�,",r�I1\líléi��f' ào, �e,Ll �c' .' �" d� (�brgan.iz��'çilo dt)s D.irelór �(lS. e em bem eqtn,prir ó) m':lI

" n:�;lldalO, c()níp�'foi nQli�i<H,:lo\"pel�� impren<>:iC '��'qlle. II hO'tlcja.', ': ,

\ I�an'd'ato- n�l Assem)Jléia.' ,'ferl�o ,presel�te as leivi'ndrcl.1çõ<;s ('1:1

deve' ler, Pflrlrclo'de,.�lm eq_lfívo'ê.o,'''p(,)i� �{>,�c'ebí'"cnm gj'�l!lde.- ;' "'mAnha' I'egião, e mê'cle::I;,'ei, I)Dr satisleito se o Govern:ldor Co�

sllrrre�a':.:',._-D.ec;la-jçlll', o padé-1'nlê'��ar a�énisl\l,,, �i(,'�','n0:o _.f\�;, }.r'. �";" ',lombo Salles -c�nCJ:eti�éu: (lL,J�IS' ,�!'elas: ,� cI:Y'construçüo (h'l n,()-,

ql.l(�1 �onridê21c.:iâs' Jlçste sen�iclo' e Q_líe \'nt'i!;'estqú,� firme,meilte":,, " ya ponte e a 'da im'p}anraç'ào"do sistema ck, esgôto do E<;tre-i-

de-L'idi,dd ,�l'l11e (''1I\(Ii�alar',iI,:��êl��Çào' ém,l(Jj4:':�f� '\;c,r:G8�;�;110.\.":<,
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�'�, ' V(ílgens, çanos, rouoas,�f�i�.s'\�
OI :ern ja eles frv tou rltÚLLda JSS-O sabe como

,

: deVe ser ruirn um dia nao ter mais nada,
,,', , :'" E o 010( e�ue,:�W\lP4:

.

" ,,--vive gastar1dq'w,i'e ap'a,vo;�.d0,
, ,,"'f:olrlrnç:l1"O porqué nào quél p8.fi3r de gastar e

� 1
'

.. > '
. segUI�do r-1�lo mêdo de éhegá'r' <i

: __

" ,�' 1', ,j,?)orad�não�eroqLle9�s}d.,t:.
AI e que érltr'a o 11'1V�sbmento Mensal Slstemátl'ca'

,

do Fu,ndo CityO<lr.lk�
'\ E um Illvestimento que não eXI(:1e

,
"

"

"

,\

91andes esforços de v�tê
,

, ,_' ,E�I,m'ir1Ve.stimen to que del.xa você,contlnuar a
,

: j'- vtf'ljãí, � tel li�dO's carros, roupas, e�c,
, .,', So que um pouco menG>s,

,

�',
' Q pouco merlos que você aplica no fundo

" (
" r:r1ens;:dI1K'nte, como que pagando uma

.' " ",., � '. pl,estação para vo�ê rT1eSfrlO,
-. ,",' , Al�� que;um dl�'você vê que aquêle"pouw
,� 'é�r:l1utt0 rnak) e'!o, (W e' \Iocê poderi'a eS;Jelar,davlc1a,

, (' ,

" ',' E'aí colileça tudo de nôvG,
�, N1dlSCarrQs', f1léllS V'la_gens, nlals'rOUpa$.

Fal� com o pessoal itll

".
'

•

\ I '_r
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,��lJ.,"O, de m....js algumas semanas Sfer�qJ;
. realizadas as eleições interuas para os Di;

.

' I

retõeios lHunicipaÍ:'I dos P�rtidos pelítices.
Em Santa (4it.a.dw" �reIl,a � MD' tiV!
rarn oportunidade de d,h+jo�'�rl sôbre ,9'
pl'oblt!llU, com �, seu alto comando nacio-

, lí�l,i, . '�eJjl'e�,elltadü J'tt:s'Ptci;jv�,ineIlte l'�l(l>

Deputado BaUstti Ramos, (lo P'artietJo ��, i'

Situação. e pelo' Deputado Ulisses Guima

'.'ãt!"s, da Oposlçã«. As duas agremiações em

,)

nosso Estado 'possuem, assím, uma. orien

tação sôbre como se conduzirem no pro.
.

ê'esso de
: reestruturação dos seus quadros

.

'{,liHg'entes que eomandarão as eleições mu

nJCipais, ,de' '197�.

Tanto um Partido como outro possuem

problemas Internos, Os (10 lVIDB. em virtu·,

'de' d.6 'seu reduzido poderio político e da.
I

(fpfident{'o 'estrutura paetldária, não chegam
a: 'aflorár púbficamente em proporções con

'. '�iderávds., 'Por outro lado, não são 1Wirra·

das as disputas pelos postos de comandc,
.

,já que de um morto gera,l a posição das

Iltíeraneas oposicionistas está pràtícamen
te' definida, não havendo a fomentação de

nenhuma .smeaça a derrubada dêste O,!! da

que.le diJ·ig'ente.
A Arena" em consequência da, sm" po-

fl,eições Partidárias
I

derosa estrutu« ... , construída pela união

��s dll.s l1laior�s Iêrças políticas do Esta
I"

,
,

do - ex-PSD e ex-UDN - possui proble-

:rn.,\s em muito maior número e de prorundi-
.',

'�:,W� u�is acentuada que a Oposição. E é

"fa.��llltl1t� (l f�io de ser g-rande e forte

que dá. ao Partido situacionlsta em Santa

,(;at,a,riIl� margem às divergências que exis

'tem nos seus quadros, como acentuou na
/

sua: -recente visit", ,a, Florianópnlis o presi-
d,mte nacional da agremiação, Sr. Batista

( RaJl1íos, Entretanto, os contatos que o Sr.'

Batista 'Ra.mos. manteve com. seus. correli-
I ginnirios catarinenses abriu as portas pa

ra o entendimento superior entre as cor

reÍlt.es que COmIJÕem o Partirto em nosso

Estado, ensejando aos arenistas a oportuni
dade da concórdia e da união.

A grande prova para a harmonizaçãu
, I

nartídária terá. início com o processo de

eleição dos Diretérios Municipais, Urna

comissão de alto nível �stá coordenando as

diretrizes que deverão rt'g'er o pleito P,ll'

tidário, preparando a Arena para vencer as

diriculdades existentes e, através do bom

: senso e da razão, dar aos DirdÚ.tios a

melltOr réprest-nt,ltividade lwlítica possível,

de Janio (II)

('OHl a qual o Partido comparecerá às dei �

cões municipais do próximo ano .

Não resta dúvida de que a pré-disposi
ção para a harmonia do Partido, já exis

tente antes da visita do Sr. Batista RaI1l0S

a Florianépolis, foi revigurada com a ação
diplomática e objetiva desenvolvida pelo
presidente da Arena em Santa. Catarina. Por

outro lado, a conduta equilibrada e habili

dosa do Diretório da Arena, que sempre se

mostrou dispôsto ao diálogo e ao entendi
mento, são' outros íutõres que pesam sensi
velmcnte na hora, em que a, agremiação se

empenha na coesão das suas fôrças' e no
\

fortalecimento pofítjco.
Há que se observar, porém, que não

h{t boa, vontade que resista à intolerância ou

à intransig'êncía no momento (la, execução
(1.'08 prupúsitus de harmonização da Arena,

A maior preocupação, tanto das cúpulas es

taduais como das lideranças municipais do

Pa rtirto, deverá ser á· se dar aos Diretórios

O que de melhor existe em' representativi
d�l(fe polítlca e expressão eleitoral. A es

tolha, dos nomes é o passo mais importante
no processo ele organização partidária e é

de se espera,r que não sf'ja aí (lue se llel-ca

() esJ'ôrço de harmonização em curso.

.. ,

renuncia
,

,

,',o

'ResUli}O da parte ja publica.da, (üotem

cumo hle àcompa:l1ha a sensação de q].1e
,_

os meus leitoles não' me sã.o fiéi� hoje "

'111,e' létm, 'amanhã não. Um croútsta mais

S'86'UrÓ de sí cúrnpletaria a históha e 'pron-
" .

tO;'1 n80 eu. qcle a l1üm me 'a.s�alta o. :Fe-' �,
moi" de que alguém 'comece a ler e não én�' ,',

I

; I 'tenda e·' úre a página: "que é que 'êsse ca:
-�' .

\

matada está faland.o'?" Além, de.: tudo, _
os

,
"

.,

'�ejto1"és éstão tão di-íceis hoje erp dia que
•

I -�
•

desprezar algum seria demonst,�á,c;ão :de
.

, "sob81'ba imelectll:al, mlsturacia a uru va�o,
irrealismo: mas, 'eu contava a' históra do"

"

cidadão qüe, rn'Uito bêm acomlJanha.do, ti-,
, J'ou' unia setJlana pa.ra descurtir em' l'3úkiÇ')s;

.... ;�,_ / ;, ;i

no intel'irn, 'Jan.io renunciou. A tlesculp'a.
. '

em C'�isa, 1:10uvéra sido' uma vi.ageríl para
,

Brasília. A mulher montou 'logo, um teo·
I I ,� :."

rema � hipótese:' há wna r�volução, ,,no
I

'::11'; 'tes�: 'o 1marido eStá' ttieUdo nela, o1J.':,foi
.' ,/.,. .

'

.[Jor ,ela., envolvido, preso ou mqrto; q.emÓns-
,.

'

,traç�o: cinco, dias el'arn passados, e dêl�

não havia o menor sinal. 1.
.

,i, ,'o

I'

. ,

, ,.
I

.

-

.1w,i,.a,':, 4Ué reVOLUção seria essa., contra quem,

o'u a favor de quem? Logo êle, que presu.:.'

"uijdatuimte estava em Brasília, e não sa-
"

-bia de um fiapo... precisava urgentemen
te de ler um jornaL
A mulher, contüdo, festejando a 1'essur

���iÇ:�b,: nãá o larg�va' um segun:1o:
" '

_:__ cSmo é que foi lá, muita confusão?
� f.. de sempt'e,� nessas ocasões, não' é

isso?
'

. ,

- Me,u ,Deus, quase morri o rádio tõ-

�da ho,ra. dando qlle o 3.0 Exército ia 1'e

.

�icstir, aquela, 'coisa tôda, e você nem uma

t, 'linha�
,

� Que' é que eu podia fazer? Revolução
. é revófuçào,.'.

,: ,
,

_;. Que homem mais maluco. aquêle, Que

�, "que 'êles dizià�n lá'? Lá· devem saber de
� ",I ,: í.

COiSHS ...
,

".
- Nern t.anto ...

(
- Mas um, pr'.Jüte. uma eoisa qualquer;

yocê pão conversou com ninguém?
,;, --;; CQIlversej" claro; mas diziam isto tu

'ao o quese diz por ai. . ,

,: . -+. Isso tudo o ,quê?

Agora estava apertando, Um jornal, por

amor .de Deus! Rabiscou o olhar aflito

. ,:Do: outro lado dessas angnstiantes foJ'-'

'rt1ula'ções se' éIlcOl1tl'él va 0. marido, fl-1a�t�
cIo c.e qualquer ,,veíCulo .'

,l�' comun1caç�o,
pôsro que. estivesse se comu:nicando . à.s

pamp�3. ' ,�rn casa cl;J,egado: 1'0i: receb���O
quase. que como o Lá.za.ro, da, Bib]ia� 81:.lS-

.

, �

peitoso,. brjncipiou' a dar; respo�tas' miiiei- ',I ):0: em Paris; vou: lá e assumo a Presidên-

ljÇlS '; DeSCl)nfiou que h0u��esSe,. �h� ',ta'i,ê.?}� 'ii�';", Déciçli�-se:
�lcnt.o_ :la f,arriÜja '(0, sogró?l QU a.,gu:m �,�é- ,': i": � ACh�;Tl que, o Jangb está maluco,

le."01"!ema anônimo. Quando a: mulher faléni. <.� O: �1ango?! Engraçadol O Jango é que

,ent �'�'V�JlllÇão, :!é, que se d�u dont,�, cio ,si�hi�' .. '; if. .:·��há �'�}a�Jtlcb;? ,E o 'Jãnio? O Jânio por aca-

�içado dos tanques qu'e vira., d�, estra��::<: :.'; ':'�o �stá berto?
.1'��

,

!l�,.,�f'�{'���.•,·�.': :.� ';;-. '�:,.;;;! '.',:',�; '::"", f', .$'1 �}'" y"'" r, 'o', '" .1.! '

,,;;:'f, .

�( ?\i ::l ;:;1' :t} J :f; ii .��;

,p�l,""" sala e' deu num jornal semi-aberto,

i}.bióxiínou-se e leu com dificuldade: "Jan-·
�

"
,

..

.�
!

.J
; � .'

e Emprêsas

Diabo de mulher politiqueira,
- Bem, êsse sempre 'foi maluc'O.

- Ainda bem que não votei nêle. E o

que é que acham lá, o 3.0 Exército tem

fôtç-a. para botar o Jango no Palácio ou

não? O Brizolla diz no rádio que põe na

maJ'ra,

E:;tavam se aclarando as coisas. Trata-

v�:I,-se então de um golpe, ou qualquer
coi<'a assim contl'a Jánio, que teri:a. prati
cado algnma loucura. Conservou a con

versa dentro de um padrào de djgn.a rieu·

trnlkiade até o instant\� em qu�, entusias

mado corn a própria habilidade, afastou

se da discrição que adotara e deu um pas

so lTI8is largo ao responder a mulher a

pergunta sôbre a sua opinião pessoal:'
- Eu acho que Jaruo resiste. S6 sai do

Pahício morto', ou a orça, ,É o que corTe

lrí. Não é homem de suicídios ou' renún

cias,

Janio, nesta hora grave, já estava' a. bor

do do "Uruguai Star", que o levava pai:a
Londres. A mulher sentou-se na cadeira,

pasmada, O filho mais velho levantou o

olhar: "Como é que o senhor disse, papai'?'
O sõgro. sofrendo um processo de arte

lJoesc\'erose dizia: "Esse rapaz não enten-

" dp 'ilada de política". O cunhado fêz Um

di3creto sinal que o induziu à compreen

süo de que falara besteira grossa.

l\1ais tarde, os amigos o consolavam:

- Azar, foi. Mas também, quem é que

podia adivinhar?

I

Paulo da Cosia Ramos

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

Tenho aludido, em cU íie1'SOS, comentl::�

r,tO�1 pestas colunas, ao auspicioso muvl-
• I , , ;.

•

menLo promovido por empl'ésas privadas,
." , '; IV, !

.
.

ao ençontro da política de incentivos �urís,
I ',. ,

tjcos do GOI.Térno Colombo Sallés" � parti-
.11 I ;

•

p

-tlf'

l:Ularm8nte em l'e�érencia ao CECONTUR,
II I
�\j, "

lam;a.�o com êxito pela firma, José· Daux

SA. Um amigo .l11e 'e�via, agora" à guiSa. de
.' 'I..! '"

,

subsíclio ínfol'mati'lo, um recorte dê "O
, I, "

.

,Globo". do Hio, onde leio minuciosa, 1'e-

:portagem sôbre, "San.ta Catarina. e O Tu-
,

.

)'ismo", O nosso E;stacto é ai' cita;do como

UID, "dos, que. mais se vêm preocupando
eon:: o aspecto .da 0fganização do turismo",

E, depois de in::1icar línô-Íssimas uraias
, ,

ca ta !"lnenses ao 19:hgo do nosso litoral, o

'. autor da reportagem se detém a, observar

PlQhi�:n6àbÜ� 'e' a Ilha. ele Santa qatarÜila,
onc1e a Lagoa da Conceic;ão, Jurerê é Ca

nasvieiras, entre outros pitorescos recantos

'i.1li!�l�S, �l.traem os turistas e os compensa

,duma estada de veraneio.

, '.

'.

1\1as o que m e chamou a atênção ness",

'úuta' do matutino carioca, Coi üma minú,
,

.

C;;.H '\lue. COái franqueza,. teln escapado J 'à.

observação de quantos' est�mo;; vivendb
.

na capital catarinense 0nde se . ouvem

frequentes' queixas contr:J suposta ��eca:'ie�
, \

clade daiS ínstulal..,:õE:s hotelcirÇi.s, Ném, p:;fre'-
ce, notamos o es6u;o de alguns �mpi'esár1o�

, I ',!. I

� • :(1e boa· vontaclé; que, Rl'l'ostaI1cld, embar:.��
ços penosos, fa�cm algo de ;apreci�ve� no

, v

<.

,�ô.nol-ama de aparente alheameflto ao sen

tido da propaganda turistica do Estado.
.

Precisamente isso é que vale re.saltar, num

toi'ico da, reportagem carioca sôbre o tu

rb;rno catarÍnense, É que o jornalista do

Rio descreve as maravilhas que observou

n'o Hotel Royal, de Florianópolis, estabele

cimento em. que diz êle - "ao lado de

um tratamento do mais, alto gabarito, o

hc5Epe�:e tem ocasião de usufruir do Salão

Or:ient�l. criação do proprietário da' estabe

lRe:�:neIfto, Sr. Osmax Regueira", de quem

acrescénta que, tendo viajado por quase to

ClOS os países do mundo, em busca de su

gestões para urna boa Lpstalação' hoteleira
na Ca1Jital catarinennse agora disposta a

tornar-se éltracüo turística internacional,
"trouxe &ta Pérsia, inspirada na Mesquita,
Aznl de Istahn. á maior e mais bela do O

riente, a ir:.léia de criar um Salão,Criental',
no' Hotel Royal",

J� cri01t tal como o expõe a,os seus
,

hóspedes, a maioria dos quais turistas que

s� 1I10stl'ant, encantados corn a decoracào,'

'os painéis de espelho, os objetos do artc�

,Jarrões de cobre e bronze, e o mobiliário,
•

'J' ,

'!'eprodttzin<,lo os salões elo Shah Lbes, qúe é'

:0 mais original e famoso hotel do mundo,
:;� ,

'Mas i�so existe mesmo em Florjanó-

Sem dúvida - e a despeito de

,. tanto pessitnisrno, que justifica a. snfpc'êsa,
'Não. é lícito calar êsse esfôrço :;t.plicado à,

condignamente dotar a capital ilhoa à aI
/'

tura elH paradisíaca natureza que a cücunda

e que felizmente já está sendo percebida e

a.proveitada para uma das mais compensa-

dOi'as indústrias "sem. chaminés".

Venham, portanto, outros. empresál�ios,
a exemplo dêsse, e ponham a serviço da

expansão social e econômica de Santa Ca.

tarna as suas idéias e os seus recursos de

financianlento, A capacidade e o espírito

progressista de um homem se refletem em

obras do porte dessas que se erguem e se

embelezam' para 'ostentar aos olhos dos

que nos visitam não apenas o n0SSO po·
tencial de empreendimentos desenvolvi

mentistas, mas a fidalguia espiritual de

quem, com elev3do senso estético e artísti

co; proí110Ve as riquezas d.e findos ambien-

tes tais como o. descreve a reportagem do

matutino carioca, pormenorizando o con

LÔltO do Salão Azul criado pelo Sr, Rigueíra:
"O irnenso painel de espelho ref1et� tudo:

pessoas. mobiliário, adornos, os arcos dou

rnc1os, a grande cortina azul de, veludo ao

�Indo. os pendentes de çristal do enol'me

Justl:e ení fo)�ma de bola -- dando' ao con

junto o ár e'xótieo da antiga Pérsia, com

seus encantos e seus mistérios milenal'es".

O Govêrno do Estado não está s6 e a;

sua politicA. de implantação do turjsmo em

Snnta Cat2.rina pode também contar com

a cooperação de tai sagentes de progresso

homens de. errrprêsa" que merec' n r JÚ)Ill, ...

cimçnto e simpatias gerais.

Guslav

- .
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Marcílio Medcíros, íilhu .

o FIM DA HI�TóRIA DO JACAItÊ

. Prometi-vos continuar hoje a história 40 Jacaré que -:- já sei - a es

ta altura
. deve estar amolando

'

o paciente leitor, Mas, que fazer? Aion

gueí-rne ria 'crónica apenas para ser fiel aos fatos, Se porventura algum
1 detalhe fô�se omitido ou não bem esclarecido não' faltariam os incrédulos

que pensassem que eu estava aqui a dizer

acontece.
mentiras, o que em absoluto

I
. Pois bem. Depois de alimentado, o jacaré resolveu fazer a sesta ainda: 1

dentro da caixa na qual me veio às mãos e onde o deixei por questões de I I
, prudência, conforme já. vos disse. Enquanto o jacaré dormia" dei um pulo' ,r
ao mercado e as lojas de animais do cais Frederico Rôla à procura de I

,

uma oríen..tacão sôbre como criar o bicho e dos petrechos necessários à
\ �.

•

I

sua domesticação. Nada, rigorosamente nada me foi informado, corno se

todas as lojas especializadas em animais da Cidade ignorassem que no
'

mundo existissem jacarés, um dos mais nobres e respeitados represen-
, tantes da nossa fauna, 'se bem que não dos' mais estimados, Gomo não di-

'

visei nenhum objeto aplicável a domesticação do bicho nas prateleiras da

loja, tive a idéia de comprar uma coleira, o que. embora fôsse de duvido

sa utilidade no caso, 'pelo menos não me deixaria voltar à casa de mãos

abanando. De qualquer forma, valeria a intenção, \
.

"

Ao chegar. o jacaré ainda, .dorrnia. Com extrema cautela, apanhei a

caixa e coloquei-a sôbre a grama do quintal, com o bicho ainda lá den

tro, dormitando.. Dei três pancadinhas na. madeira e êle despertou sono-
!

lento, abrindo um ôlho só que olhava na espreita. Estralei os 'dedos, êle

espreguiçou-se e abriu a, bocarra que .mostrava duas saudáveis filas de

dentes pontiagudos nos quais não' notei o menor sinal de cárie, Nwna

proeza épica, da qual guardo indisfarçável orgulho', inclinei a caixa e dei

xei de dentro dela saltar o jacaré sôbre o relvado'. A emoçãO e a alegria
, .

que o animalzinho sentiu ao se ver liberto foi indescritível. Abanava a cau-

da numa felicjdade infantil, deu uma corridinha pelo quintq_l gramado e

àepois,
.

finalmente, veio-se aninhar aos meus' pés como se fôra um gato
':
mimado ou um ca,ch,orrinho de estim.ação, A surprêsa da su� reação supe_:
rou qualquer indício de temor que porventura me_ assaltasse. É claro que, , i
em concliç5es normais, se eu visse um jacaré sôlto perto de mim alcan-

, çaria, de Uln pulo só, o telhado da 'minha ca.sa�' Ma� naquêle momento mi-
I "_

,
.

! nha perplexidade foi tamanha que fiqtlei ali, imóvel, só senti.ndo um ligei-
.1
ro tremor nas pernas minutos depois, quando percebi o risco que ,pode-
ria correr c;aso o jaca.ré me atacasse.

I '

, I

Passada a sUl1Jrêsa, o jacaré conUnuava ali, enroscado nos' meus pés. '

Fiz·-lhe fe8t�nhas, assim como se chama um gato: psiu, psiu, psiu,.. e êle
I
não se movia enternecido que estava comigo' pelo ato de eu o haver li-

I bertado. Lembrei -me, então, de estT& lar novamente os dedos, como se fa""

zem com os cachorrinhos, Aí, então, êle ll�e atendeu e ficou -em pé nas duas j

patas trÇ1zeiras aguai'dando novas ordens. Confes�o que minha experiên
cia em matéria de jacarés era das mais medíocres e eu já não sabia o que

"fazer com êle que, com sofregui:::iã-o, esperava minhas determinações, Mas

ao vê-lo,' ,)�<::inL ele pé, con� a respeitá.vel cáuóa a a.trapalhá-Io recordei'

aquela musiquinha que' cantáva,mos quando crianças, o "jaca1'é' com,prou
I

'

ca.deira, não tem ...

" etc., etc, Como a musiquinha não tinha. nada a ver

com a história e eu me sentia, na obr-igação ele fazer alguma coisa eom I

o pobre anImaL pE;guei a ,coleira que havia, comprad.o e a coloquei no pes
côco do bicho, o que êle me deixou fazer com uma resignação comoven-'

I ., ._. .

te, De coleira e correntinha, o jacaré deu mostras evidentes de que que-
'

ria sair comigo pela rua, faze'ndo sina,is com o focinho na dir�ção do por

tão. Então, saimos.
Uma vez mais peço' ao tolerante leitol� que me perdoe, ,mas ainda não

. 'será hoje que terminarei de contar a hist6ria do jacaré, mesmo porque

não sei bem o 'que farei com ela, nem com o jacaré propriamente dito.

Mas amaribã, sern falta, prometo-vos que darei um fim a história que, po
deis ,crer, ü:l.1'nbérp, já, me está enehendo.

,

,

j,

CONVÔCA!ÇÃ.O transformar mais' tard.e o loci:ll

nwn Jardün Botânico' e Zoológi.
A Assembléia· Legislativa deverá

ser convocada extraordinàriamen··

te pelo Governador Colombo ,Sal
les em dezembro, segundo lllnü-'

I '.' "

tem os·, c�rClllos parlamentlr(js, que

justificam a medida pela exis:tên
cia' de :importantes projetos de in·

terêsse governamental em trâmite

pela Casa.

O, triste acontecimento ocorrido
no 4Jtimo domillg'o na Lagoa r'e- i
veste-se de conotações profunda
mente lamentáveis. Um cidadão, 1
que morreu afogado e' foi. retira-
do das ág'uas às 13 hOlias. ficou

,expôsto à curiosidade pública até

às 16 horas, estirado na margem e, ..
' ,

envôlto em um lençol- que o in.·' !.
tenden.te distrital consegu'u �ll'-'

, l'anjar. A morte foi instantânea' e

um médico constatou o óbito.. O

'que espanta não é ,apenas o fato
de que um jipe da Secretaria �
Seg'urança chegou apenas às . 16

horas, nem que o 1110I'tO tivesse

que ser tr<1rllsportado para o Ins.
tituto Médico Leg'al na carroce

ria, de um caminrão, já,.que não foi

possível o selJ. transporte na via
tura l"!Olidal.. O que espanta, re

pito, é que ninguém, ninguém
111eSmO, se dispôs a fazer um ato
de caridade e trazer num dos mui
tos veículos que estavam na La

goa o morto ,até a ,Cidade. O que
é que está havendo?

co.

UM, FATO TRISTE

O mais importante dêsses pro
jetos é_ o que transfere à Funda·

çã-o Educacional 'de Santa Catll
rina. úi'gã,o ao' quai está subordi
nada a Udesc, da esfera aUminis-

... '. ,I,

trativa da Secretaria do Desenvol-

vimento para a ela Secreta.ria da

Educação. . Outro projeto de lei.
relacionado a esta transferência,
estaria também, para ser enviado

dentro ein breve ao Legislativo. A

votaç:ão da nova Lei dOi Reg'imen
to de Custas do Estaelo tanibém
está prevista para dezembro, no

caso de convocação,' pois acham
os deputados que a mes.ma não

,
'

poderia ser ,apreciada no período
normal. A estas� acresça-se uma

série de novas mens,agens que es

tão em v,ias de .ser e:ri�iadas par:l
a AssC'lnbléia� ]lrincipa1rnente na

área' cL':t Fazenda,' onde se sobres
sai a que dispõe sôbre o abôno
de Natal ao funcionalismo.

At:IDENTES

i
I.

,

I
I I

� I

Num . pequeno h"êcho de cêrca

de. �OO metros 110 asfalto de Co

queiros. (mtre o pôsto de gasoli�
na 1á existente e a "�'vc\. da. do Ma

deíl'a", acontecer,am êste ano Ila
da lUt;nos de 12 acidentes 'de trân
sito. Nos acidentes, três vid,as hu

malúl,s se perderam. Alé�n disto,
por desleixo dos seus proprietá
rios, uma vaea' e unI cavalo io

l"arll mortos, caucsfludo danos nos

vel'culo�. ,

I

I .

,o GARAPUVU

o g'arapuvu, madeira que exis
tia em abundância lia Illm de San
ta, Ca,tarina. e (lUe é considerada
a ideal para a construçã.o de ca

nôas de um tronco só, está em

via,s de extinção devido à sua

grande procura e à t.ota:l ausên
cia de rephmtio ..
Ag'ora, porém, a Prefeitura MUm

.. ''''' ' " :" uiciJ).�,.l plantou cêrca de, duas imil
niudas da es:péde no' Hôrto 1'i'10·

restaI, das quais várias i'oram
t,ransfel'fidas pata. o terreno onde
ha.verão de crescer, já �m forma'
de pequenos arbustos.
Os maiores defensores do gaia:-

I
. puvu sã.o o Secret.ário de Obl'>;l s�
ManO'el Philippi, e o arquiteto Pau
lo Rocha. a;ssessor daquêle órgão.
Aliás, êles 'i�emjam; tarnbém, elIl

pu·ueo a pouco ü· colocando ani
mais

.

10 'reeinto do hôrto pa.l'E.�

SECI(ETARlADO
I

As .inl'ormações divulgadas por
el-ih� coluna sô'bre ,a reforma par
cial do Secretariado do GovêrllO
são absolutamente verdadeiras .e

se baseiam em fontes a� lnais res

peitáveis.
Só não ('H.'o'rl'l:wáo se li Governa..

'do)' Colomho SaUes mudar de

idéia, o que difici1men�e a'conte,ce

hi.
-� -.---
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7412-9, 10, 74!14-6.
c) t>ecisão: DevQlvido à erígern - ltefe�ênc.ia: SSII

7930-1.' -,

2. ESTORNO DE EMPENlJD,S
. .

.

Em sessão realizada a 11 de novembro o Tribunal
, .

,

de, Contas do Estado, s�b a Presidência do Conselheiro

NeL50n de Abreu exa�ou 214 processos. ,:E:stiveram

,resentes os Conselheiros Nilton José Cherem, Vice-

�eSidente, Vicente João Schneider, Leopoldo Ola'Vo.

Erii Nereu Corrêa de Souza, Jade Saturníno víeíra

Mag�lhã'es e Ivo Silvei:a. Presente, também, o Procurador

Geral da F'az�nda, Wilson Abraham.

6378-1, 5947-3, 7192, 6079-3, 1, 5956-3. SS/7121.

5.' QUINQDmIOS
Decisão: Julgados legais na forma da instrução -

Interessados: Joã'o Pedro da Silva: e outros Fermino A.
,

Motta e outros, Alvino Maykot e outros, Antônio J. da

Silva e outros, Arnaldo Vicente e outros, Alcindo A.

Vieira e outros.

6. CONSULTA

a). Decisão: Respondidas nos têrmos do parecer da

instrução - Interessados: Márcio Ghísí, Prefeitura Muní

cipal de Itapíranga,
b) Decisão: Encaminhado à Comissão Técnico-Juri-

I

dica - Interessado: Prefeitura Municipal de Benedito

Novo.

7. APOSENTADORIA

Decisão: Julgado. legal na forma da instrução
Interessado; Emílie A. Schweitzer .'

8. ATA DE REUNIÃO ORDINARIA

Decisão: Anotados Referêpcias: SA/8038.
PLAMEG/8019, 8025. 'SE/7786. STO/7917, 7919, 5641,
5725, 5729, 79t!2, 5642. �F/7681* 8039, 7921, 7918. SDE/

7787.
'

3. RECURSO
I

Os expedientes examinados foram os seguintes:
,EMPENHOS SIMPLES

'

.i.
a) Decisão: .Julgados legais na forma da instrução -

RMerências: SJ/7971, 7924, 7942, 6569, 7015. SAl8036,

8035, 7996� 7989. SE/786B·1, 7974, 7686, 7978, 7660, 7595.

SSI/7934, 'i936, 7935, 7927, 7923, 7930, 7931, 7969, 7925,

4204, 5619, 4203, 7966, 7964. STO/8020, 8033, 7999.

SS/7695-2, 7800, 7644. DEE/7949. PGj7956, 7982,.

DORSP/7970. GE/8174. PG/7956, 7982. SF/7658, 8232.

SA/8034.
b) Decisão: Encaminhados à Diretoria de Fiscaliza-

ção, Financeira
- Referências: ST0j7413-9, 2, 7, 8,

Decisão: Conhecido e negado provimento - Interes

sados: Adhemar G. GOnzaga, Sociedade Recreativa Três

de Maio, Christiano U. Winkler.
4. DESPESA ORÇAMENTARIA A LIQUIDAR

a) Decisão: Julgados legaís na forma da instrução -
Referências: SS/7697-6, 2, 5804-2, 7863. SEj3792-5, 4179,
3 5757-2 5956�4. STO/798O-l., SF/7122-1 7810-1 12 11
, , , '"

10; 9, 8, 7, 5, 2. STH/742&2. ST0/3147, 3, 3146-3.

b) Decisão: Julgados legais os sub-empenhos e

anotados os estornos - Referências: SE/7188 1 2
( , , ,

7783-2, 6549-1, 6084-1, 6084-1A 6082-1 3 5757 5943-1
" , ,

Decisão: Arquivamento - Interessado:

cipal de Laguna.
9. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO

Câmara MUlti-

/

í � _.",

L �_
...

I

_,'1f
"

"

f

com a particip
-

o dO
luresemamos O INVESTI

• I

RESERVE JÁ o SEU APARI lO! o MAIOR ,GRUPO DE
CONSTRUTORAS DO BRASIL
:�I ADOlPHO LlNDENBERG ,

� �" J
�.?--..

(�') CAVALCANTI JUNQUEIRA

@) CHRlSTIANI NIELSEN

sz elA. METROPOLITANA
ZS DE CONSTRUÇÕES
�� CONJAP

t

Et DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA

@ MONTREAL ENGENHARIA

Todo aquêle Río,de mar, de sol, de vibração e de luzes

está ao seu 'alcance rio maior empreendimento urbanis
tico e arquitetônico do ntundo !

"
,i �!,:....._,

, ':c�
"P f"t,l �J
e '--,
� A!R',.!'OOlrt)

11o�17"
\

'WIl

,

OO'II0c,0

..-J�
APARTAMENTOS DE 2 MODULOS

Com 51,00 m2 M ,Quarto - Banheiro - Sala - Cozinha -

7,aOmetros de frente visual para o Oceano. _

-. mensalidades 392 00"'-. a partir de: Cr$ ,
oCtaJrfQ nu""ICO

. Prcl,!eto Arquitetônico de CENTRO·
,DA

�BARRA
� seu apartamento no Rio

s R
"

'

Plano Paisagístico de .(

T"""",.
__,....-' I'

APARTAMENTOS DE 6 MÓDULOS
�om 173,00 ml! � Suite � Salão com Sala de Jantar

@uartos, 2 banheiros com azulejos em côr até Q teto -

(G-!}pa·co2:inha " Dependências completas e Garagem.
.2�D60 metl1'05 de frente visual para o Oceano.

x
TI BAGI EMPREENDIMENTOS

Ruo dos Ilheus, n.o 8 - 7.0 andor - sala 73
Edifício Aplub FlorianópolisunC!I<O)M! i {I,t�!'. !;;.�

\�. t:J !pautar d�� <;,.$
\.-,.... _. - -... ....

.17 ,00

Decisão: Liberada - Interessado: Coenco - Conti

Engenharia e Construções Ltda.

10: .cONTRATOS
'

a) LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
I) Decisão: Julgados legais na forma da instrução -

Interessados: Romeu J. Ziperer, Osmar P. Koetich,
Luiz A. B. Tenius .

, II) Decisão: Sobrestados - Interessados: Pedro M.

Teixeira, Cleusa Vânia Laureano ,

b) RESCISÃO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
Decisão: Anotados - Romeu A. Zipperer, Luiz A•.

Tenius.

c) RENOVAÇÃO - LOCAÇAO DE SERVIÇOS
Decisão: Julgados legais na forma da instrução

I

Interessados: JoãO' H. Bíanchini, Jaão M. de Souza.

d) LOCAÇÃO DE PRÉDIO

, Decisão: Julgados legais na forma da instrução
Interessados: Dilma B. Machado, Adelaide R .. Jorge,
Edelberto Blaese Nardeilí S/A. Oswaldo Schlosser,

, "

Angelin Gigliolli, Paula H. Loeffler, Arnoldo F. Edhe-

rardt, ' José B. Deschamps, Francisco G. Costa, Instituto
Ja Sagrada Família, Silvio Thives e outros.

e) ADJTAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA

Decisão: Julgado legal na forma da instrução
mteressado: Construtora Marcondes Ltda, (2).

f) DIVERSOS,

Decisão: Julgado legal na forma da instrução
Interessado: Albino ·Simens.

./

li. CONVÊNIOS

Decisão: Julgado legal na forma da instrução
Interessado: Universidade para o Desenvolvimento do

Estado de Santa Catarina.
I 12. Pl{�EITUR..\S MUNICIPAIS

a) BALANCETES

I) Decisão: Recomendada a aprovação nos têrmos da
,

instrução - Interessados: Prefeitura Municipal de Ibícaré

(janeiro a, novembro de 70), Prefeitura Municipal de

Catanduvas (janeiro a setembro de 70).
li) Decisão: Autorizada a inspeção .;._ Interessado:

Prefeitura Municipal de Piçarras (janeiro a dezembro

de 70).

I

O) BALANÇO GERAL

,

Decisão: Autorizada a inspeção Interessado: .Pre- '

feitura Municipal de Piçarras.
13. AUTONOMIAS ORÇAMENTARIAS

BALANCETES

a) Decisao: Aprovado o parecer da instrução
Interessado: Tribunal de Contas do Estado (agôsto de

1971) .

b) Decisão: Avocado pela presidência - Interessados:

Hospital infantil Edith Gama 'Ramos (abril e maio de

1970), Hospital e Maternidade Maríeta Konder Bornhausen

(outubro, setembro de 1970), Maternidade Teresa Ramos

(abril a dezembro).
14. LICITAÇÕES

a) Decisão: Anotados nos têrmos do parecer da ins

trução - interessados: TCE/12 Gráfica' 43 S. A. Livra-
, ,

ria e Papelaria Reconte Ltda., Livraria lVIodêlo Ltda.

F.MHC/118, Repr � Castro Ltda. HlVI1\1K�j81, Livraria e

Gráfica do Vale Ltda., 82j83/84/Livraria e Gráfica do

Vale Ltda. 85/Distr. Catarinense de Tecidos 86/Serra-, . ,

Ineria Uruguai B'I/Tip, e Editora Jornal do Povo Ltda.
, ,

88/Panificadora Arco-Irís 89/Artur A. 'Cardoso 90/
, ,

Super Mercado Vitória, 91jSérgio A. Martins) 92/
Uleica S. A., 93jBotho Konig , PM/46 Armazém do

\ ,

Povo, Savas e Cia., Brognolli e Cia , IRASC/Móveis
Cimo de Florianópolis'. FMHC/141/White Martins. PM/
06, Supermercado Brasão.

b) Decisão: Encaminhado à Diretoria de Fiscalização
Financeira: HMNIKB/85' a 109 103 106 108 a 110 119'

, " "

120, 127, 128, 129, 10, 11.

15. CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS
Decisão: Anotados na forma da instrução - Interes

sados: 905/915, 916, 918 904 906 907 914 925 890
, , , , , , "

902, 892, 901, 926, 983, 986.

16. EXERCíCIOS FINDOS

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução -

Interessados: Ubaldo Abraham Filho, Alvaro G. Ubira

pitanga, Adélia D. Santa Regínaldo B. Oliveira Nivaldo
, I

J. Barbosa, Ruth Kuertn Moacir G. Zachi Amélia
, ,

Bononomi, Terezinha de Jesus Rabello Eliana M. Faria
, "

Eda Rigon, Élvio J. Barbosa, João A. Vieira.

b) Decisão: Devolvido à origem - Interessados:

Edson Vilela, Wilson Reblin, Antônio F. Ceccatto.

c) Decisão: Sobrestados - Interessados: Benedito J.

Inglesias Canna Irmã Maria Ester Maria 'L. de Oliveira
, ,

Nascimento, Inácio Juvêncio Coelho Sílvânia F. Chaves
, ,

Oldemar Silva, Ivo A. Hemmer ,

d) Encaminhado à origem - Interessado: Cia , Cata

rinense de Telecomunicações.
e) Encaminhado 'à Secretaria da Fazenda - Adroaldo

Camargo. r

17. PRESTAÇÕES DE CONTAS

a) Decisão: Julgados legais na forma da instrução
- Interessados: 651/Jacopo T. Tasso 1956/Moacir

, '

Noveleto, 2662/lVIarcos J. Rovaris 1808/Prefeitura MW1Í-

cipal de Rancho Queimado 2131/Departamento de Pes-
, ,

quisa e Pesca, 3316jDonato Frederico, 2670/Depart�
mento de Estradas de Rodagem, 580/Prefeitura Muni

cipal de Agrolândia, Prefeitura Municipa de Içara, Pre

feitura Municipal de Vidal Ramos, Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul Prefeitura Municipal de Urubicí Pre-

, . ,

feitura Municipal de Ibírama, 484jAvelino Clemente

Prando 8607 jPrefeitura Municipal de Rio do Oeste
, ,

1909/Wernel' E. Zulauf, 2173/Prefeitura Municipal de

Içara, 1463/Jacopo T. Tasso, 1306/Colégio Normal Madre

T. Michel 1028/Departamento de Estradas de Rodagem
, , ,

1385/Felix Schmieglow, 1871/Cesar A. Ghanem Sobri-

nho, 1754/Jacopo ':r. Tasso, 1391/Secretaria dos Negócios
do Oeste, 529jMatia de Lourdes Medeiros, 2045/Cia •

Catarineese de Telecomunicações, 3721/Guido C. Zimer

mann, 3\554/Maria 'Sueli Pacheco, 3553/Maria Sueli

Pacheco, 2928/Alinor Ruthes, 2652/Glauco Olinger, 2122/
2212/Hernani C. da Costa, 8609/Pref�itura Municípal de

Guaramirim, 1947/Ézio Rutkoskí 1416/José Bortoletto
, , .,

2208/André L. Crucius 2359/Milton Lunardi 770/01avo
, ,

F. Arantes.

b) Decisão: Sobrestados - Interessados: 1287/Pre
feitura Municipal de Ibirama 1769/Haroldo K. Cabral

, .

2101/Prefeitura Municipal de Guaramirim 8593/Prefei�
,

tura Municipal de Itapiranga 2226/Marcos J. Rovaris.
,

c) Decisão: Deternúnada a baixa de responsabilidade
- Interessados. 3151/Alberto Causs, 3582/Manoel do

La 1.10 Almeida.
, = !
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lG - 19,45 - 21;45
Horsl. Bue1l!-r.li -- Oafherine

Spa.alc - ,:(3[-"1'\8 .I!:J!wis

VIDAS VAZT A S

Censura ] 13 finos

] 7 .-:-� 19,45 21,45
John Wayne - I/inda Báy

I .•

SHTZT.TIvr

Censura 14 ano$,

'C®R'AL

1.5 22h·20

lan Maf�Shane - Zl1zanne

Pleshette

ENQUANTO V'IVEREM AS

ILUSÕES

CmÜ31�j pá, jlti atl,ps'
----_.:.._'_.'-----�--=-.;;..

ROXY

14 20h

(p(f)grama nupJo)
'.

A GR}_NDE ESPERANÇA
BRANCA

.,

OS AMORES DE UM DEMONIO

Censul'a 18 ·an_os

20 horas

Djrk Bogarde Phylljs Calvert
. Kenneth Me>o're

OH! QUE BELA GUERRA

C0n.S1.Ú.'& 14 anos

',(1LOIUA

'.
,. 17 -- 20h

Peter Sellers - VrsaIs: Andress

• CASSINO nOYALE

Ce.Dsúra 16 anos

'Jü\JA ,

20h

Aláih f[')e.1on - 'Clalldia Ca'rdfnalle.

ROCCO E REUS IR1V[ÃOS

Censura 18 anos

20h

Bürt r.,ancast�r - R,ohe'rt 'Ryan

MA.TO EM: N01VIE DA. I,mI

Cen.l'lura ,H3 �J:F10S

T,ELEVISÃO,
/

- TV CULTURA CANAL fi'

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

15.00 Tele Educação
-5,40 Elas e Eles

18,15 'Nossa Filha Gn,brela

19,(j() Bola em .Tbgo
19JO Noticiário

19,20 A iEabrica

20 00 'Bosp�ta;r (
.20,80 iChfue 'dos Artistas

22,00 'ames 'West

2:3,00 )oltl'ona 6

CANAL 3

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

15,06 tDeOlilnentiÍ.ü'io Educati;v(')

15,40 ·lVIul'h&l'eS :êm Vehguarda
16,10 Se'liiadó de Lvetitttllíls

lô,30 ?h:ertllhei'l'Os do Oeste

17,00 'S'h��o;w Boy
17,30 '0 Z0'l'ro

10,00 11geFite 186·

18,30 il\Ítetl i?eêladinho 'de 'Ohão

HJ;t15 Minha iE>ote Nu.:mo1'ada
,

1 fJ ,40 Noticiário

1,9,45 Notidiário
" ,

20,rO o ü.o!tn'Ylern q�, Deve MOl'ffU'

.,20,50 ®isc teptl do OlUlc'rj'nh.a

22,00 Nejtlici<1ri0

'22,'15 13tttl.a�inl' 2

22,50 Os Intocável..

2:1,45 Testemunha da Hi,st6ria

00,35 Encerramento Previsto

!!-r'�:'! 'f?? =§j'i5!.i�5ª·----�'I:-�:W���=_'::���- ',-�ªíf... -r,:n, .,

!k?�íi7dÉ!!?i·._.}. "íiií"f::�:=��=,:'_ --_:=��:=--,::�?.h" � �--'�-.-=-� "-'�':��--.--�--=�- -=-�-' '":sr _�J����'?:iii----':��-:-:--'=:=! ._:�-::-=---r��:::ast-:"�_�=-=- � ..�-q=_---=z-
" Móveis 'Confôrlo lJão liqqida, nossas pr' ços, são,' aixOi

mesmo. CO,P;l, Fór,mic8, mesa elástica com balc�o 'crisl.lelr
COIn 6 cadeiras Cr$ 450JOO�

j
.

'

Tri� eslofad� Colonial, em espum'êi,"e cur�ill�í:'r$ ,295·;8.0.
. ',Em Móveis Confôrto você compra. mais �Oln 1118110S

"+I�lllciro I c Rsul e, sso crediário.

Deodoro, 23 e Confôrlo no Ca·nlo.'
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ir
,

aÍ'! (';'3 fazem êste+mesmo serviço. Coração .de Jesus participará dos

"Jogos da Primavera" que se reali

z81'Ao 'fia r1.íla(:p, de 'nrm:;qi:íP-.,· nos
próximos dias 1"0 ,�O E' 21.. Dona

,
,.

,

.

MirIam Cabral Resende, 'p:residf/nte
la A .P.M, rlo Ot'ilégio Óoracão': te
.reSII.q

.'

ês'tá clà'ntlo' 'i.-l]'utio ilflteg'T':ll
í

RS!
esp>e>r(Jis'tas ',tftlC VRO TAfl'l'eRe'ntar

.'

nossa Óapital.

F�$.tlval
Nr. Prntival ele MÚS<-t as . '!prdtl1o-,

;irtW pê'JO 'f,e:ran:. menlo de Turismo
d Prefeicnra, classifienn-se ,tn 'lÇ
tugar "Esperança", letra P. música

'do (Jnlhnc-id'o Tuca . O 29 lugar
'(!()uMe 'fi música de Marta Cecilia

. .. � .
-----

, . . .

Ca'sam'?i1M

!fr�n(:>� C'ótt� f' Rni Afonso 'Pereira
1'0 �pl'tem a' rt/é111,'ão :'flo casarnenl o "no

próximo: C! ia ,27, .R� ,1�,QO horas, .'tia

f
Igreja Crtsto R�i; (("tn' {�ainotn'ha.s. A

- "
'

:rflC:()PI:àO 'S01'a lho IChlhe Canotnhas,
e na 'ritésma - noite os noivos viajam
em lua de 'niél para Hneno:q NiTes.

0s' Pormsrrdos -

. da 'Escala' 'de

AdrrüFltstrtlção e' Ge-rência 'escolhe
ram (paLia 1?atr'rlno, da-�P(lrma de 1�71 .

o PrOfl"RROr Sérgio Uchôa de Rezen
dp Secretário : dá' Fazenda 'do

,'\ ",
� ':. , ':_ f' .�

F�st::ld('), "O ,P:-:t;ofessor Francisco
Maristelia .será, .: o 'Parantnfo da

',:mei'1rna Tur.ma.',

, , .

-_--
, . ,

.,

IFrente '1'ráoalhi..-5Ül dos Cegos é' a

rns tit üçã(') di'ri.gida por Il';nhe 1. :

'Cri.si ína aqui ��m nossa 'cidade. A
esta instiül'jç50, que está encon

ti'ancio �{;l'ia.Í1 'lHJicnlclacles no Sf,U

'trá h!ll 11:0 'lt� -assistência aos regos
, ,

'fw{ljItrras t'Tl're atendam a seu 'apêln,
I O e''t'Htfl'jiêço é rua Conselheiro

IvJfI rl'a, 1 i-H, tele:fione �71f1,

:-:�::...._:-:

-'1_':_:_:_
:Inauguração

Está trrR'�cada" para "0 'p'1'óximo' "rUa
.

2í1 a Inaugnracão do edif'ícin da

nova sede do
.

Banco do Brasil ,

Num, grurn -de amigos o· senhor

Hain�i(:k géren'�e, do coment.'aclo
.,. -

..

Banco di<�sc que 'estará pl'f!Mnte ·.à
, .

,
.

'

solenid�)(l,e; d.e. inangüra0ão 'o ,Mi'nü;·-:

t,ro· DelfiJlr' Nfto. -

, ...,'

", .H�m{'-nagém' ,.'"
, "

,

'-:, '9,'-Profess'o'Y"e', 'senhora ;Wlspn
" Lui"z:" Leal de: Mecléir6s, no salão' de
festas d.o JEdifIóó' Jo'rge Daux"

,'" ,( ,.

hOfn.enagea'ram ,;' com um elegante'
coquetel os. Formandos da ESAG

.

,
' ..

, ,

':!'tlrma 1971,' .que tem o 110me do

'_-Profe�sor Gilson':. ]jui.z Leal ele Me·

. , ,
---_

, , ,
"

'. '; ::"
(" .�.

"

-:__::-:-:Cun.pr;:rh'f"n tos
Ao 'coTIsag'ri1do costureiro Le'nzi,

nàl"s'o:� 'cu:mpri1menios peaos lindos

vostidos Sltàs confecções que as
, , , .

infro me'n'0S ,'li'ndas dehuta:ntes cata-

tIne'flses a:presentaram 'no 'palco R,o

(;'(j}c:,fln fto6m do� Copacahana Pa]ace.

:-:-.:---:-:

; R·ádio·
.

' . t

O
.

'p'i'og)�<{ma, "Música· -pa'ra' Mi-,:
;... t" .�.' .

f
,

' ?, ... :.. '. .

,. ".'"
'.

\" .;..: '.' ."", ,

Ihoes
"
na ,'.ftntho .Arpta, Ga:l�a] (11,; e

10fllG'ão .clp íK.átia. "1

-:-:��-'" I .

�" ,:' J ;

_:_::._::--L:_: Roeca

Com 'muHas saudades .;daqu"c]:as
" "

'noites ag':rapáveis que :pa�5amO$: -na"
Rocca :hO'Je 'nos traz grandes<recor.,·, ,

'

'" '

."
.

dações. Não foi. po'to" naaa; ,1m'às'.o I.'

práp'riettírio da Roera, resoí\Te'i�': S'01'
.

hdm:f'tn de, 'outros altos negócios.

Cangresso'
Os Etl gen'heiros Celso Ral'nos

F i·fho Ifoão 'E.aU�l'do Nrna'ral. M: j·i.tz.

,

e HHmHte.>'n Schaefer estive'ra:m' e'm

doiras.
"

'

-77:�·-:
> Sul.. América'

'

">

,

':'.à advogado ;�-fén'rl:que Wendhau
sen agora está" na.',di:r�ção geral 'da
'conceituada 'Companhia de Segnl.'os

. '\

SI11 América em Santa Oata'timL
,

de u'm 'Con·

.A:rqui('ehíra
BeJé!m 'pa'rtiicipando,

giesso de '1T!l:genharill,
r Agronortl'ia, -:-:-:-:

-:-:-:- Clube Doze

Se'rá jna-tlgLlrado hoje o Salão
Oatatine'nse de Anfiguidv.des, no

CLube Doze de Agôsto. A :pr0:moção
é· -parte dos festejos do ano' cente�
fil,ário do Clube Doze, lendo 'na' 'pr�_'
sidê'ncia 'deshl ipromoção o· Enge
nheiro Tom' \Vildi. �'I' •

•
' f' '. •

\ -.�.-.-
- PENSAMENr'(:) . DO DIA:

�m
.

tudo t'x iste' u� pcultO' final"

'0 C(ue agora no .Ri.o é 'moda 'para,

It1ÓS ':HjlÜ em Santa Catarina já era.
, "

'0 Rio divulga;- como última 'novi-

datle., il1ulhe.res' .cda alta socied.ade e

,,'00IIl situ3'Qão financeira mais do

que ,satisfatória tra))alhando em
. ,

decorações de boates, restaurantes

e até mesmo -i'hteriores de ,residên
cias, kqui, Alicinha Damiani e

KR"!'tn S, benzi, há rnllü0s 'e :mnitos

:-:-:-:-:

Ibirama

'Nossos agradeCimentos à Direü)ria
da' Sociedade Ibit'amense pelo con·

vite' que :nos in:andot.t p.ara a .festa
, ,

.

.

que· realiZoU sáb,ado .... ,

-:-:-:-:

Esporte
A, seleçã,o de volei. elo Cálégio mas nunca t.t>'rm i n-a �

';� ..

,

. �.

I

.
'

'ef11

STIIBll
.)

'(hiárqU6r um dêstes modelos
jhe -dará um Walita "Perfeição-Absoluta'"

.�

�
.

Modifo'd.. nt.iO·T"572
_

,Supe.rtela,refQngular de 61 em (24<') ,,--
'pelo �íst�rna ��PVm t.firough". ,

.

Som ftomal.-
'

YMotfilo dll meiO T 580
Superteta r@'toníjular de 61'l:1n 124").
Tomada para gravodor.

.

í)ci:; alto-falpntet..
"",. "

Preç 5'
"e cond·ções

sem
rconcorrlncia Modé.lci co';sol.t. T 584

Supertela f�langular de 61 ,cm (24"),
Tamada paro grovadOl'.
'DoIs alla-fqfónles.

,

Modl!lo de mala T 551����li
Tela de 59 em (2;3/11.
Tubo reforçado.
linhos harmoniosos.

e PHILI 5
. melhor não há I

i .

,'.

I

,

\

.,,� I

•

"':>',:,'
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QUARTA-FFIRA ].17 DE NOVID]\ji:BRO,

ÁETES - H je terá um 'rlia 'pí.·f>,na:mente p,atisfatflr:Ío para suas ,�íJ.vidades

mentais E €-x:'periênr.ias de caráter expf\'rÜ1li"'ntai 'on 'psicolflg1{',G.
Quanto à vida. Rmo:rOMêl tudo 'jlOdAtã flêpFi'flde'r de seu otimismo.

TOlí110 - Não aguarde nÚlls ' elo' que a,pve MfifÜ'FÚ" .rintP'll'dO-RP éH:n:tto ,�re

urna linha ttl(')iic.�ta 'de flg:r,i:imçnes. CPflS:-10a (�lo R8XO d{lOKto, Tlrovavel,
mente ele sr-a Sétima 'Casa A Fit..r+a'l, haver'á (te tmze'r' notíoia agradável..

Gfi.:MF.OS - N�o poderá
' evitar 'q'tíe �j'Jes-soas mais 'expe'Nentes 'c amigas CÓill}lP·

cam MeÚlOJ'- a sua ,per�,O'}1)alidaôe, :pôis poderão lhe prestar valiosos

'be'Í"lcfícin::, Oerrte com .a eonfíança, que possa <ter em si,

CÂNCr;l� -- Tudo que pretender realizar hoje poderá redundar em amplos
henef'icíos q ier 'pata si 'mesmo, -qúer 'pata os 'ft-úni.1iâres e amigos

. mais Intimo» e rir. .sna. eo·Jlfj'a'nça.' No: .arnor, tíltlo estará ,às mil rnara-

vi lhas .

LEÃO - Urna noticia inesperada, provavelmente sôbre assunto de seu ínte-

r\�Rse 'poderá tnceritlvar suas aspirações 'e atirar de 'medo 'benéfiicô
) • I •

sAhTP o sen modo dI" pensar .. 'Se-ja objetivo p mais sentimental,
tR1I1hém.

'

VTRGEM - O dinamismo e ac;; aspirar,ões de nativos de Aquário e Peixes, nD

C:Jr.1PO intelectual, poderão influe:n.ciá.!lo de ma'nelra benéfica (�

convidativa, Marte e'm seu signo promete muita ifôrça' de 'vO'htade.

LIBRA _ Hoje você poderá evoluir milito, em :especial se 'paSsa"T' 'o c1ia 'wl

c;ompanl-iia,c1e gerte prog'ressista e dedicada aos 'assuntos de seü :maio'r

in+erê:::s-e' vocacional, Procüre redobrar a confiança (prÓpria.

ESCORPIÃO - Hoje você dev('rá dá'r' mais -atenção ,ao s,pu estado de ,saúde,
pois as influências do dia são totalmenté propíciaS' para trat(tmentos,
intl'rvençõ�s cirúrgica,") e aprimoramento ·físico e 'psíquico,

SA CTTÁRIO - Os aspectos planetários em configuração: no ,.zodíaco" den6ün'n
que, a·; lnlttir de am�\Uhã, estará vivendo. u'm períaâo 'intensamente

fel�7 e ''promi8so'r d.e êxito, Prepare-se' para uma dispos'ição positiva.
CAPRTOó11N'fO - O devaneio mental e a 'desorganização deverão ser 'afastados

dl� si especialmente no a'tnbiente de suas atividades pTofissi&na.i.s.
,

'Eshrão acen1:uados os assu:ntos de o'rc�etn espi'ritual, 'com 'tnunaTl<-Rs
henéficas.

AQUÁ RTO � Evite seus maiorcp inimigos: o ódio e o 'medo, :Esses dois 'pel'igo�
Ílwntai.<: apresentam-se sob muitas formas e você deverá se 1n:a'nter

be�n distante dêles. Cultive o 'm-e'ntalismo positivo,
PETXES - Sua natividade asti'ológica, a.góra sob � influência benéfica de

M0!'cúrio sGrá ampl�menie 'favorecida hoje, Saiba cultivar 'pe:nsll·
, , '

nWl1tos positivos e (li.'nfr�·�.cos ';e, assim, at.wrrá hem :no ,meio 'ém que

rii'c.

t 5 R m 2
....

e ti ;

SUMAB INFORMA ,AS �:DOHIS
"

A vigorar duranle o ais' ,�' e n,ov-8ntbro
PRODUTOS VAREJO

Arroz braneo g'rnnpl 1 1{1 ] �O
Arroz bran<::o pacote 5 k 8,00
Açúcar refinado pacote 1 k 1�05,

Açúcar refinado pacote 5 k 5,20
Extrato de tomate 200 g o�ns
Farinha d� mandioca gi'anpl '1 1{ t,20

. FarInha de tl'jgo ' par.ote 1 k 1,25
Farinha de trigo pacote fi k

. ",75

Feijão preto granel l' l{ 1,,'m
Fubá de milho par-üte 1 'I\: 0,60
IjósfoTo� pacote 10 ex. .0,60
IJeite natural Tlacote 1 ,L 0,58

I,Leite em pó integral lata 454 'g
,

.

,

4;00
Leite em pó i�stantâneo lata 400 g 3,90
Macarrão sem ovos .pacote 40a 'g 1,00
Macarrão com ovos 'pacote 400 ig 1,30
Massas para sopa pacote 200 g Oi65
Maizella pacote 200 g 'e,fIIj
Maizena pacote, 400 g 1,20
M�iz�na pacote 800 g 2,10
Margarina vegetal tabletes ]00 g 0,55
Mortadela --.

' ·1 � 4,50
óleo de soja .Jata DOO 'mI 3,30
Papel higiênico popular tôlo , 1" 0,3Q
Sal refinado pacote 1 'k 0,40
Sal ·'1loído pacote 1 ,k 0,30
Sabão em pedaço pequeno pedaço 1 0,24

OBS.: O� preç,os máximos fixados na presente lista não abrangem todas (
as marcas COmerCHtlS. Os estabelecimentos filiados' à CADEP" estão

obrigados .(\ tp.r pelo menos uma das·marcas des�es produtos por preço!
,que não ,exc8dam aos fixados.

(�f������������'�COMURI,CABO'
O Diretório Acadêmico de Administração e 'Gerência' da ESAG .infor

ma que já se· encontram abertas as 'i:nscr.i.�ões para o Curs,inho Pré·
Vestibular de 90 horas-ati,la' nás matérias de portllguês 'Matemática,"

Geoe-rafia Hi'�tória Biologia Química e Física à rua Visconde de Ouro
... -"" ;, ,

Prêio 91' - Fone 3H04..

, \

-
! '1!?E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRO' 'ISSIO'l\IAIS ,�T:., 1lA1
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Boa Fel�e Schmidt. 53 �.:iil\ie.'llUI

.

<,.. .n =-:,ilOrESsOB JoSÉ iii����,: :�;
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F10rianópQlu .' I
'
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RuaT:1!f:.���:�ro, �O-4�<��!���2�·�;,40�: 1 : ...
Blumenau - S.C. -'.' .·1 :.

',"�o ';_;_:�.·1'�r;.

<_ • .,;, .,-.".._ .;

-
--

. ...::..: �
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" ' '.:..1'

··011:, �Ijr
Secretário da Fazenda do Estáao, 'UQ62..1�

.:

.;1 rInspetor Fiscal de Rendas Inter�aS' (196�1968)' ; :' ,.' '�'
Membro da! Co:mi!sões de Economi•. e <F�bu.nç" ",' :"

da 'Câmara Federal (1966-1968)
.� ....

'

,:',j', )� r
ADVOGADO E ECONPMfstA, . '�3: ·ti�.:t

,(Registros ·OAn.:SC I�261, CREP -:·1'7..··.•�o-'�:· ;,
6126; CRe ;1)739, CPF ...:... 0066�5709) ,

. 3 ,,'
. .';�,.

Escritório de Advocacia Es'pe-étâlfdaa. ,:�. ;' DI�..;< :,

REIa'O mffiUTÁ.kIO: I. 'Rend'"" ,)PJ. 'acM..'·�,iEêt'.\.,-.i ::

MAÇõES - 'DEFESAS' - ·!?).!COOSOS.' ,
': }", .' .

,}
,: �.

,FUSõES. TRANSFORMAçõES· 'E' DIVIs'6$,$ D. '1, �;
EMPRESAS

"'"
'

,,,:,';"
'

� .,

Rua Uos 'Ilhéu, 8 - Edi!f,;io 'APhíb _;_ *� ,:�íÍk_ ��, ::

�.,.
Fone: 47'31 - FlorianópOll* -i:� :\ .'

.

� .'

::4:.t �._ ._-....:..�, ._�_-:::::::u:-----�.... �. s,:
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PROFESSOR BEHRIIlUE ',�,
STDDIECK

--

,
'
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" ·t..

I
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"

r
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�'Pr.rtmnent08 ,Com e'IJ..e!dne 'e :rAcUo .� �.u1tu cem

,t'fSlelóne, ttehwi!ão." e �Iàdeir-. r,
1

Estaeíonamento para 50 veículos I
OOM AfQm�L� 'C�\F·'t iMATI;NIAL l:

Rua Santos Saraiva, 400 - Fone. 6385 e r(J�M
V:r.derê�o t'('IIlegrMic6 9'WENS'0W -, .Florianópollt

'Prüço's -e�e�làif' lpall8 �41i.ilnte!

I •

�.
. ," �-.

Seu: lar fora d. ,.r "

,'O 'm-ai� 'central. da r,ap�al','do -,D,t.'dp· ..

·

..

S�]. dê .Ieituna - tod�8 '01 'quarr'b�rco� l'ejetou, :1"
I' �. �'�' I

• I:·..... .

. :

1
i I
I �

Rua .:r�l1P' SchnÚc1t, 9 ._ Ftdi!J..I11ópC).' ,.
I

�jr�r.3.'.).'''�II.r���·�'·.!.�.....���...'·�·�.�,�,�
.

.>�,�:�.I,
I' :

, .

SentIH�e. honra.tIo 'em' bo�pedá-l0 d

. AP�rtamehtos --- ·�mites - pátio '?P"'i ·estaciona·mento.
"- ,�b''ar musioa.l

. Telefones 32R6!- 3638 --- re(l� 'interna

I Flor.:.r.À.fl.ÓpO�i� '- 'Jlha de Sa;ntll. '·Cutalilll

:" !Iii�����������"�-J�Ir
'j

-

J I

I
I

I
i

f

, :

1\. tr.adição. da. ·:h0.8�d.ge•. flonleitoP(JU_n•.

�R�'i Côm�):rf�1�o >Ma�>il --28
.

-- �F�ne '2968

J "

,.

)

de Candido Zlipelini So�rinba
I,

f 1
" I _---..

v•.
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..-'.
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"
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RUl CeI. Pedro 'Demoro, 1148 ..... '. 'Fone 6351

'\'

Estreit:o ... ,
.

.

>

"

\�,

'.
I

No �ntro comer-clal ,dA Cid*.i
.

I

",DJESTIC
, . '-,'

,..
"

"

I
.�
/.;., :�, i I

. ,'Rua �ajano, ,. -> Fone .�71
,_;

... '" .

. ""' 'noT,�L
.. -

� , _'-,
.

L·x,.:
't

,.", l

,,) '/

RUA JO�9 PINT<> - forJESl )95" • a ..
" 'ft. t.

FLORIAN(;POL.IS • SANTÀ'C-À��·R-IN'A - BRASI\.'

.iA!� A R.'T A M E N T 0,8 ..
..;. 8.iU�1 T. C"S

��R '. �t\R,� '0e lllNVBiFm0 '. ,�"�(i) .,t RiSCl.'S.QOE9
TELEFONÊ • RA�40 ;ElEVISÃO, c;,'EI.:AbifItA\� �"c,otlblct�IoI�DO

"'0I:JE(IMENTO ���TIIP;L. . ,"..-lV�NOE'InA ,<lS:-��r(Ow.'b")'l'A�m>Moel
,�

.
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Oitologla' Hot1l;l,o'O.l ,

Colpollcopla ,:
Esterilidade, ,t,
Parto Progr...do

. E.Jpeeializ8cão ·no ,::Íilo�Pltal -ou, .CHul... , I., .�:·�.lil0 .

. 'Santa. Casa' da,.J.fisencõrilta,fdeJRoiP,,atíJo
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Mâ�rntdad�';Escoll ·Ia' t1!fJ.ti'�rsi�d,a ''h-

'dejfl ':do,&0 (Je ·SQetto .

Consultono:, .m(lfffclo . Aplúb. .

'Rua 'dOS nhétij�� II.' 8' _. 1� ·:ft(kt. "ala ilU.
De 2•.• 6a., !MIa. "
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fa� '��.b: !i'ItÓ,ia G� Ha rotação - llrstn,mer"to índolor
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pró��é: ijxá ,Q móvol, Coasultórío: Eri. Julieta, :li
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", P1'fibl�m.tica .
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RESTAURARTE
OSCAR PALACE ",HOTEL
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ReSt4'urant. e Lanchonete

�a 'la90-. da COl'leei-ção
.A-mbient" 'seleOÍO'n, do
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:M:eln Echchen - Lanches Bar. _'.: Wh��yr11
'

:{) 'ámbiente 'ide�l )jarB. você tp8�llr ·.bart! "� :
,

, dl\V:ei! 'saboreando mu legítimo Scatch. "
"

�'
Fvssui, ainda, IUl'tt reservado, 'especit\l par*-I1tud'('

, borBs de lazer, acompanhado de fim ,bom .w�,� l,
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LANCHO.NET·E B �y,
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<IUm 'ótimo 'amolente oiid�vGr;, �p(;i�ríi li�"ir' .ti";
: refeições, il preço� acesslveis.

.,

. I , 'Rua Felipe Schmídt, 39.
. .. ,.:. ';, ,I
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'W"'\ • �

'. �.

ADVOGADO ',';'" .

\ .
"
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• : I' �.

Frei Caneca, 12 (entrada péla AllaD ·�lt.rdec)

Telefone 2062 - F16n.a.nóptttia, .}L
C"P.F�: 002(i27499.

,() s.
I, I

,

',.' g
'�.IA"" ;"nI. MIIcle. . C.Gelu"
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So'U.ê:ltador ' I

..,'�"'-':"��;;."�"ur.nç., .ça. d� ....pelo,," file ii".':��"�:"�+"���.' :�. uSiuc.plêo� d coP;�anç � de'. )
. .......�.�.�t"'�o, . uiufruto, Inventários, ete.'

;-'I���.::��I���i ���Õ..
'

..lrabalhlltal _ prfbvlden.:
J�'...:�. ',RlIrC�� ;�.I � racorn,.hham.nto d. praeIiS".

""W"��;>.;:�.,�:,,,,·:�j�l�un"l �. Juttlça, d6 &"'ild$),

"c.nr.Uftij� i '�� ," , . .. .. .

.
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"
• � • (... I t,,' ..

· 1 I

. ;m:;)d�&;'�Wâtix ;'.- ··cônj.'·' (8o'Hr�lôjll) - Tel. 4303

,'. laia,;�Os '.it�ü��··'e�q: 'Arlliíjó' FigUeJredo. iI

·:.�••lí-=\"ãn:fi) iii '1'1 'e' aa�r 14 "às 1-8 horas. :1'
..
CP:A�;�tJdf8BMd9' ;,..;."'ooai:tt0r491' ;_ 002671129 :;

'. í'

E DÁ CER ,EZA ,···.··,·,i�;',,'· ,.� .<\,''. 'fiPOLIS, - Hádio Santa Catarina _.: -, Sál)ji�{J�, :·.:i�'·:�
19 ao horas
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RLUMENAU - 'Rád,io :Clnhe BJ:u'�(liftally� �bonulJlg(!)S��'fr
às .1400 horas.

. .' ..�< •

"

"

,
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ITA,JAI - Rádio Difusora Vare ·do·ltajaí--:�SÍÍb'aBo8,\.\
às -6,(15 horas.-. � ;;�

\

Cupom d. rnscrição '.-:
.

'Per;o�lhe inscN�ve1"�me,' ,se'ln 4u:atq'lfer l '\cóm1>ro- .:;1
-misso de millha 'parte;.11a"cur.g'bjtttfati�tf0 \"d'e ..�(!Hl]:i��.\
·Nome 11 •••••••••••••

•• •••••••••••••
'
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' �

,I, •• '-:",'" � , • 'iii f .,. ', •• "
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................ " •••••••••••••••••
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.

Cidade o , ••••••••• o • : ••• o' :Estàtto '. '. • • • • •• :.

'ReCé)l'te
.

êHte 'cnpom e e'tN1- -o. :'à .'V6Z 'aà;iP.tfbféc1a,�·{.
.Oa.ixa ,'P·o.stul �JB9,·ZC,,(}O, ,20.600' :.:.:.. 'ruo', ;f!'�'�:��âi�

GUANABARA :,:�.' - " .
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GALERIA COMASA .... LOJA 4
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I "CA'SA 'S t
I (Che".....

'

"'Netto;
'.
O,•• ""·Ltd•• )

:. I �MAIS ES�EÇlAf.J'LA�A ,n,.o RAMO - OS MELRO

',RES PRE'';OS --' EsmínrPO - llUA GAL. LIBE

I f :R'A'Tt' .BIT'rENdnÚRT, .N. 200
.

I ....,l. " Em '.
frente> �'à .chunrascaría. 'fGUACIARA" '.__

I ,J6go8 ,d'" .J.antar .--. Cbá .�- 0aié - JogO! de,ICnist-a.l e

I Wdro __ o q�t�do para �estatr�'T'te� - Bares - H()téi�

;Peca� \tWu!lsa� _'. ,PI'atO!! �,t:icalta� -- canreC8'1. ....

J' �asm( -.. ,bibflôs.,":-..ao., ;F�iteirB!, _ ,ftH:�uC�l'tdr.'o!5, 'etc.
Faz "re'Josição .de peç'�,s de, jôgo�:··:de. porcelana, de

I qualquer \marcll ,:e -d:e Gri.�tai� ·He'ring.
..,_ � ./'.,;............ _ 'l�
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'

!
'1

'". ,.en.s�. '8ttti�40:':�0';-I�� �:· .. í�llsà.:,Sa1ito� Andra-
'de prazo de entrega, :,marpo de 1972; com as' meru;at'i-'
dades -aeirns sem. ::e�t���a, fl.nanciàqo!. em 15 anos

M suas ordens.' ,,"".'
. ,

:FJD .. ,.S�.óS·, ,i\NÍ)RMlE' � ,:"ED .. VENEZA _
ED. AUGUSTO. :(PRONTO):� ·ED.:·:' SALDANHA DA
flAMA: i(:filla:nciadô ·�rtI ,15·' a�lOs) __;�·ED. VILA 'RICA
� ,ED. "Pf.\SSEJ9 :�,��:,�T1\:NGARA -,ÊD. M(JRICI
,.:_ ED-:. ':DOM IC:N:ÁCI(>" - �:o' o, ARAUCARIA - ED.

PEH�AM.�pC<t" j"'ÉD�" �u'á.�' .DE ·:.LACERDA.
Para.lIlf,opn:taçoes_(e. ,';v.enà� .A' Ven,dedora de-<Apar·

f tam'etlt:ps sdntOs.c.tnló,�e� ..Ltda. ,··�'8ça, ;Santo8 Andrade

I' n. 39.·�·lq �ái�d�r.(: .,:�O,}l�� .23;33-53/2�;t�8,�24.1�·91,
: 24--14-93 '.� "24-44"()2', �'·:e.tiritiba. ,;.'/.

.

.. H?�ãrio·:
..��S:_8.;:'.às:.��l';��r�s! '�inel�si�e, aos"sãbado8,

, dO'mln�g,Os" .� ::1�tià��",;:':��O, tecba�,o1J ;�na�,' refeições. Em'

I Florian�.�Q,Hs,:à::B.��:����d,o�Ed�N�ei!�/24 '_ Pant!nal

I ,com .Ota�i9' ��'.;:do:�,�P.,�1t:9:�:�;n.to. '.';1' '.

�.:ii.._ .. _J.5:_.-J�ilJÚL, J.t_:_:.._;S!_,· Y. .·'--Ll-- __ �.

, . /
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·t;,;,,·==�""_��_""'�±........,-*I�.__��,o:.__...., ....__

:D-· •. :·tlJJllS
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"'OD@NmõI:lf}lQ9 _, ·OJtO�SG, �3l1J
oEx-Dil'etár' 'tPFeS1:dén�· .*do 'H6s�ftãl, '([e, Caridade

Mste'Tnidade �60Ni.S.;f��OS'� :Cle :<Cáçad()'r, e l'espon

sável;',1pe�o 'Serviçe> ;'ãe: :p�i1matol()gia "e 'Oltul'gia "Oral.

:,!Es�a�o fd0:·JInsti�t0·m;stóIna:to16gico··e ·Centro de

Ésttldbs_ ·�lain!f;e9','(�BS ·11a. -B�1 -·"São Paulo'

Curso :de.'.EsP.e6iaJ.i�açM, íel'n· :Implantes Artificiai�

Membro 'dá'AssooiaQãe> : ,Brasileira 'de [mplantologin,
. ;'E ,$ :·p!'�E '\C�}l.i.iA�/L ,I{DiA�D":E S

.•P.RO�SE,�ÀD.A· fn ·'C0NVIENóí:0NAT.;

'CIR�IA"E ',�1rO!DGIA,{)RAt
o�l?lOOla:;(GI'lIMGA .. .'-:�. .

�
.

,
J./

Constl'lt6tfo: �m:Rin.i:,(J�S� ..... 4)Q ,Andar - sáhl J'I04

FIot.áflO�·:d�s g,..*,S>.12 - ,14·1.,c; .20 horas .

•
�W=: -, e...;..:. H�t ,!. � 4d',�<

'

�"�:r;" ), '- ',' .� t. ,.', -:-'.-,
'. - 'lsaâius

'"
.

_,LU' �SE):�ÇO:M· T���Er.nRE
'Uma� casa,' ·sita:�,à :·t!l�a:: Jóao "C'r.üz/Silva; 'no :43, TI(}. EI1I

·tl'eito" tfáia:r
.

na �ifitri1ftlCoi1iércio' :13"'�yl�(ri.íRtria 'OétmffilO

Stein S,' Á.
' .... " ..

::.:;. .',. "í:'
:.,

'''',' � '.'

JF-_._- .. �����.��- :_:_:� ,i, �:.: Oe
. :3� .

,

'. ,1·I.·.5$'OS ·.'8":DOS
,A PREÇOS-;'CR�TER'IOSOS t0NSULTE:

INOdsTRi:A '6 'IÇQM.jlCfÔ·.,�u.iJL\I�·DORA LTDA.

Fo'rl.s ;,_ 361.". :si' ��I�';P,',:13i -·'�·nd. Tel. IIltAL" I
Rua Coe� ·N�0;,.1�1110 - 'RI_o;ao Sul - S.C.

_

,I,

,�': _li·
, • f�

rI.
t' \,11.:,,1141.. e .

. 'Ullr ,,..lU'\t.<JJl S irA . CÃO
I •

1 '. .
� \

,
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- �.I) V O G li::D {) ',S --

J Oebra'nç-as Jti(JÚ1� ·para· "EmP�á�, "Ca'U�as CiVl'iis,
'Tra'b�hJStas" e C-riminai!

Rua C�1. peató' DélUloro, l.54tH - !Fone 6352

··ES�· "-- :FmRlft.1NóPill:}I$
"
.' .

�

;·:itOBEBTO ':;'..,',••'...... I�....
, Dof_As' A P�.
, .'

_'ltMU Unha...;.,. l)o Couro: Clbeludo - Miem•• -

,i.1erfla - TntatlleatO. da Am.. ·P'l� ••"tI Clir'bGnU!& " .

"PMJmt".
'

,D.P ILAÇA0
D.alltagljJ':lo do JlGapital du .Cl1n1ca. da Unlfer.ldal'l

de 810 'rau1o. ,. :" I '

.

CO�ST:Jl1IAS! D1bWatn'_, • p�: d•• ,UI "oru
.

C0N'SlJ.L�RIO: iR. ..
Jerõrllmo Co,lbo, �2� - Edifló'b

Julieta.- 129 :andar,�.' laIa 205 - ·.Fone 4438 •
.

}.
'1-.-----------

.............-----__,;...,._

Parti4,áã ,d� ,·:nOlUANOPOIJS plr••

.B'JJl!TMiIDNAU � JDh:eto," 15\00 e: ;17,30 ht)ru,

.

Via .T_ijucI8,\ pôrto Belo; Itapem., Cambori•
e ,I�jàr, "�O'l,SO _;, 10,00 - 11,30 - 13,01'"

18,OO·,lloru_. .

"o••.�enCe•." 07.00 - 13,00 • 18.00 hOfd
, ,�

.

Por .m�ttJ'o·.!d8! 'mgem 'uma ,casa" �ta com d•

. q\JBl1'to� � em.:v1dl"a.Qa4a, Sàla de �ta, copa, cozinha

e banbmo todo em !azu,1�ã9, iárea ,de�.ervico, amplo, quiD
Ul, nãO.I,,·I�

tratar a 111a· eutt4cUo Fermln10 - V1.etra, '12 - Saclt

dos LlQlõ·ss.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VERDE, TBOCA E CO P8A'

._------

li I

/{,
AUTOMóVEIS

COMPRA. TROCA •
-

VENDA DI VEICULO'

Galaxie - Vermelho ',' o ••• o •••• o o • 1968

Opala Std. - Verde Antigo o •• • • •• • •• -1969

Opala Luxo - Beige Esporte ' ' 1969

Corcel Luxo - Zero Km '- Vermelho Calipso 1971
1

Corcel Luxo 4 portas - Azul Diplomata �... 1970

Karmnn Gbía - Amarelo Canãrío ..... ' . . . . . . 1966

Karmann Ghia - Pérola ....•...........•• 1964

Fuscão - Beige Equipadíssirno ...........• 1971,

Volkswagen - Branco Lotus ..

'

.... � . .; ••. '... 1970,

Volkswagen - Branco Lótus ,•••. o ',0 •• �'.,. • • • 1969

Volkswagen - Beige
'

�
. . • 1969

I Volkswogtai -' Azul Real o o • • • • • • • • • • • 1968'

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

Volkswagen - Azul Atlântico '....... 1965

Renault Gordiní - Castor ....•• o •••••• " • • • 1965

FINANCIAMENTO EM A'n' 30 KFSES

l
' . '. 1

A. CO�LHC' AUTOMOVEI�
Rua João Pínto, 40 - Fone 2777 - Flonanõpolil

COMÉRCIO DE
AUTOMOVEISI

I I "
"

,

R. GI�PU Dutra, tO -- t=one ,�, • 60J

Compr�. h'�1I .. y!tnd. 'p V.leulol

Vorks 1500 Vermelho O.K.

'l)lIj:iant Verde, Iguaçu ........•.••.•..... �. ,'O.K.

Vuriant Branca .............•
'•.•...,. •• . .. 1970

Volks 1300 Amarelo Colonial •...... o o ";'0 • • • O.K.

Voll{5 1500 -Azul Pavão ; o,, � •••••• � o •• O.K.

Volks Vermelho' _
o O' •• o o • o o. 1971

I Volks Azul ,,', ............•. , • .. 1969
"

Volks Verde ............. \ . '1969

Volks Branco ' '. . . . . . .. . . ..•.•••••.•• 1969

Volks Vermelho , ' .•.....•
' 1969

Volks Vermelho' ................••. 0'0 ••• ,.. 1967

Volks Verde ..................••••••.••• '.. 1969

Volks Azul 1968

1968
1967
1964
1963

1970"
1968
1968

1959

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

Volks Branco ...-'
.

Volks Azul

Volks BranoCO

Volks Azul

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

......
"

......

............................. o • CI •••
'

,- ,

.. .. .. .. .. .. • • - •••• '.�'••••••• '

•••••• 1/1 ....

Bug ..............•••••••••••• 0 •••• ' ••••••••

!(ombi Azul '

' o' •••• 'tI •••
r •

'.

Kombi

: Kombi
I I
I

Verde
Branca

.........
,

" " :

,

.. '"
� )

damentos até 36 'meau

- -- �-�,.._ ,...-.-_._---

Corcel Coupê - Branco ._ ..... ,

•• '. ',' • � . ',' ..••

Volkswagen - Azul .

I

Aéro Willys - Azul ' .

Corcel 4 portas _' Vermelho.;. •..•• .; ..

'

.••..•

Corcel 4 portas luxo - Azul ...••.•.•• !••••

I'
Corcel 4 'portas - Beige Terra •..•..•••..•• :

Esplanada - Branco ..•.... : •.. o ••••••••••

i
Aéro Willys -,,' Azul/Branco •••...•• o •••

' ..... '

Esplanad 'c/teto vinil ....•••
'

••••••• �.... •• • • 1968

Aéro WiUys - Heige/Branco � •.�. o • • • • • • • • • • 1965

Aérn Willys - Cinza '., .•..
'

••• "� ••••••• '••••• oi 1964

bepartamento d. Venda.

Aberto também aos sábados das 14· às 18 horas

Domingos e Feriados das 'd às 12 horas
,

Rua Felipe Schmidt, 60 _ Fones _ 2197 e 3321

Fone: 2\'7 - 3321 - Felipe Schmlctf, "

1

:1&. RODRIGO· D'ECA NEVES
j

Cirurgião Plá.':lt!co

Curso de especialização de doi:; .anos no Hospital das
Clínica,.;: G� São Paulo.

Tratamento Estético dás Mamas - Abdomem -

l'tugas _. Nariz _' Cicatrizes - Transplante de Cabelos.

Atende no Hospjtal Governador Celso Ramos às têr-

�;H; 'quintas, alJós às 15 hora!.
'! ,

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

BAR PAUL,ISTA LTDA.
['_,speelê.lJ IdU.::i �l!l saüi!ddàllllOS ,e apel'itivos. Aceita� "'o

também er LOl116nüas de s'algadinho.a.·
Hua Ce!, fi dl' De1.llo· "� J,."Ç a - li�t"ei c,

, t

1970
1967

1968
1969

1969
1969
1968

1965

--

�I-,

"..
,

�;������������

,AUTDMÓVE� Il,.__..._

IPIRA,NGA
R ? de Setemcro.B- Fone: 3886

,

f/fVRfV(}/RMftVTO Em 3fi lYJéSES f
.:I

Volkswagen ••.•....•...••..•••••••••••• , e " 1964
',

Volkswagen •••••.••• � .• " • . . . • • • • • • • • • • • • • • 1963
Volkswagen, .. • . • •.• . • • • • • • . • • • . .. . . • • • . • • • • • 1961

Fuscão (usado) •....••••••••••.••..••
'

••••••
' 1971

Fuscão, (Zero) • . . . . . . • • • •• • • • • • • • . • • • .. • • • • 1971

....e '.

,rC-'----
-

ROSSA CASA AUTOMóVEIS

4.

, il�, Vidai RamOl, 41 - Florian6polls
Com'rcl0 em geral de autom6veli - compra - veneta

- troea - financiamento
..Aéro Willys •• ., .•••••.•.• " .•••••.••••••••

�-'

..
1968

Pick Up Willy! '_ ; .

Simca .

. 1966

1.965
1969,
1968 "

1965
Ig64·
1960
1960

Fusca
Fusca
Fusca

•••••••••••••••••••••••• ti ..

.I , � ..

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

Fusca
_�
••••.•••

Vemaguet ..........••• .,; ••• IIi •••••••• '- •••••
'

L ��ep _

Willys •• o ••• � •••••••••••••••••• • • • • •

r.-
,------,----

,� - ---

VEícULOS USADOS

�ffo�tJucif;8i!c1e
;"",' " -. ""

FINANCIAMOS ATI 36 MaU
MEYE,-t VEICULOS LTDA.

Rua FúlVIO, Aduccí, 597 - Estreite
Tel�foneJ 63-93,. 83-8fI

Dal't 4 Portas zul Abaetê '. . . . • 1970
Dart 4 Portas Branco Polar , .•.......•. , 1970
Sharger RT Vervelho Xavante o. •• • • • • • 1971

Opala 6 Cilindros Luxo Vermelho •..••...... 1969

Esplanada Azul Celeste .. � .....••....•.. o • • 1969

Ésplanada Ouro, Espanhol '1' .! ••• OI 1969

Simca Tufão Azul Turquesa ...............• , 1965
":�,
Volk� Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1969

Volks Vermelho ,I. • • • • • • • • • • • • • • • •• 1970

CAMINHõES

F-600. • .. • • .. • • .. • • • 1956

F-600 " � .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • • .. • • • • • 1959
f,'

I
REVENDEDOR AU�ORIZADOO 2,1i�y§.LEE ,

!��
, ,

-'7-'
J-

, .. - --�

Comércio de Allomóveii '.
,

, Acessórios APOLO Lida.
\

Rua Dr. Fúlvio Aduccl, n. iCM! - Estr.C"

Fone 6284 - Fpo!is. - se

I.
Corcel Standard - 2 portas •••••••• o,•••• o' 1969

'.

Volks - Beige Nilo •••••.• • • • • • • • • • • • • • • . • 1968

Volks - Gelo '. " 1967

1966
1965

1964

Volks - Vermelho ••
'

" ,. " • o •• ,. " •

Volks - Azul

Volks - Branco

....................... II .. "" ••••• " ••••

••
•

••••••• ,. ••••••
,
•• 0 .

Kombi _ Vermelha e Bré;Lnca _ ••..••.•.• o.. 1965

KomQi - Branca ''O' •••••••••••• o •••••••••
' 1963

DKW - Azul lo' o .. D ••••• ,. 'f' • • 1966

Rural Willys •... 1 ••••••••• 0'1' •• o •••• o ••••• 1 1961

Aéro Villys - Amarelo .•.. '0 ••• o ••••••••• '. • 1964

Aéro Villys - Cinza _....................... 1960

'Gordini -, ,Castor
-

.••.••...••• !•••••••••••• ; 1965

Chevrolet - V'ermelho � •••••
'

••• & ••• ': 1950

Itamaraty - Bordeaux •.....••••
'

•• ' ••••••••
" 1966

,Oldslnobile " " " .. " " .. " •••••••• " ••• " •

.

1961 \

, COM FINANCIAMENTO EM 24/30 �u, 36 MESES
,

,.

'-odIr.:
--- .� -- -- �-- -- - '�'_--�'"

_-
'

,-'--
.--==

-

JENDIB�BA AUTOMóVEIS
RUA ALMIRANTEl LAMEGO, N. 17.

FOh" 29:i2 e 4673
'

NA9 FECHAMOS ,PARA 'ALMOi;O
'

Volks'wagen 'I' L ................•••...••••

Volkswagen 1300 ..•...••.••...••••••••••••

Volkswagen 1500 Fuscão .........•.....••

O.K.
1970

1970
1970 '

1970
1969

1969

1968'

1967

1966

1961

1956

Katmalln Ghia

Variànt 1600

,

.. ,. ... " .... " .... " .. " " " " " .. ",e ... " .... " ...

� " .... " .... " .. " " " .... " • " ...• j. " " • " " " " " .'

Corcel COll.pê " •. ,. " 'J. .... " " • " " " " " ..... " " ••

Kombi " _I '" " " II " " .,. " •• t� .1••

Aéro Willys '" , l' " .. " " �� .e , " " ••• '

VoIkswagen 1300 ..............•••
'
••

' ••• o ••

DKW Vemag
'Ford Comet

Chevrolet

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

.� ,.· ••• III ••••

Lanchas a 1'uI'.]:),ina r

FINANC AMEl'?fOS TE 36 ME E

�,
-

,
1

4,

'-":J ,-

t

,
"

I.'
!

=

I
.

I I
, I
II

IIiI ;

I
:

'

I

1
J

1

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

I ,

mento com mobiliário e um mínimo. de 4 quartos, Loca-

lização: Centro OU Coqueiros.
.

,

Os interessados poderão telefonar para Mando costa

no ·lÍorário comercial. 'Telefone ns, 2490 ou 2416

ramal 190. '

Ginecologila e Obstetriciri

Atende diariamente no consultório edifício Asso

ciação de Medicina, rua Jeronirno Coelho, 325 -

59 andar _ sa:a 54, das 15· às 18 horas.

c. BAICOS Se A.

C�IReIO E AG',NCIAS

�.v.ndedores Autorizadas Vôlbwagen

Variant _ Vermelha e:

I Variant -.. . Verde o • • • ••••••• • .. ,. ••• •

,

'Variant - Beige •..•• ,-
..

Kombi _ Azul, Pastel o •••••••• o o .'

Kombi _' Cinza ••.• i- .' ••••
'

•• - •••• ai- ••••• • •. :

Kombi _ Azul Pastel •••••• ' •••.•.•.••
,

••••••
'

-.

Kombi _ Cin�a •. , .•
'

.....• � 1

.

Kombi - Branca .0,_ •• I••••• ' ele ••• '

Sedàn _. Azul ••••••• e ••••••••••• ,. w

Sedan - Azll.l. " ,. ..

VALDIR AUTOMÓVEIS LTDA.'

Rua Victor MeireIes,-J2 - Fone '731

nOrianópolll - so.

1 Opala 4 portas ••......•..•••....••••

� Opala Coupe •••••.......
'

...•.••••••

r

1 Corcel Coupe • e ••• * •••••••••••••••••

1 Corcel - 4 portas ......•••..•...••
1 Corcel ;,_ 4 portas luxo '

..•.......••

1 Vo1ks 1500 _, Vermelho Montana •.. o

1 Volks 1300, - Azul Díamante ••••••

OK 1972
OK 1972
OK 1971

OK 1971
1969

OK 1971

70/71 .

19671. Vemaguete .........................

DRA. LÉA S. DA ROVA'
, ,

1969.'

1969
1969
1970
1971

1959
1963

1969

1970
1970

1970

'(

FINANCIAMEl\-ITO ATm 30 MESES

CASA '!lO CERTRO'"
Vende-se casa grande com 4 quartos, 2 banheíres so

ciais, dependências de empregada, garagem. Tratf3' na tua

Cel. Melo' Alvim, l{!, ou FeIo fone 47-04-

����'-�����
.. _�.��

..

,-��-�
BOE'CKE VEICULOS S. � \:1Departamento de Ve(eulot, Usados

JRua conselheiro Ma:f.!a,28 - fone 3111 ,

_ A oportunidade' .de um bom neg6clo ...

voíkswagen - Azul Golfo •...
' •.••••••• �. . • • 1963

I,Volkswagen -- Azul Cobalto •...•.........•• 1969

Volkswagen - Beige Caramelo - 4 portas 1969,

Volkswagen -. ,TL - Vermelho Metálico.... 1970 I

Fuscão -- ��ánco Lotus •.•.....••..•.....•• 1970

Variant - Branco. Lotus •.... , .•. '. . • . . . . • • 1970 \'
Variant _' Azul Diamante • o •••••••• ,; •••• • • • 197Q i

Ford Corcel - Verde Majorca .. o'. ••• • • •• • •• '1969

Ford Corcel _ Branco e/teto vinil .........• . 1971

DKW - Ven-aguet ___. Cinza Pérola .....•...• 1965

Aéro Willys - Verde Metálico ••.. o •••• ••• 1965
.

Aéro winvs _. Branco Kílímandjaro •....••

'

1966

Aéro Willys - Cinza Madrugada .•..
,

•.•.•.••. 1'966

Itamaraty - Prata Luar Metálico .........• 1967

Esplanada - Cinza Metálico 1970

Opala - Verde Antigo - 6 cil. luxo 1969

Opala - Vermelho Granada _ 6 cil. luxo.. 1969

I Opala - Azul Astral •........ � ..... • .••.•••

1]" Opala - branco. Polar .... , ...••...•......•

Opala - Branco Polar •...................

Opala - Verde Musgo ....•............ " ..•

I OpaLa - Branco Everest •.
"

............•..'.

I
J Opala-,
{j Caminhão Chevrolet - Verde Gelo ..•. , ....•

'

Cam'nhão' Chevrolet - Beige Verde .......•

Caminhão Chevrolet _' Beige .............•

BARBADAS

Esplanada - Cinza Metálico •....•••••••••

Variant _ Branco Lotus .•....... � ........• -

I 'Variant - Azul, Diamante .... , ..•....... " ..•.

I_

, .....

tiL __

,

IQ�$A· Comércio ' de

I
I

Automóveis.'
KOERIC'B S. A.

Serv1ço Autorb:adoI
.

I Sedan Azul Diamante ,. .. .. • .. • • 1971 II
Sedan Branco Lotus 'O ••• o • 1970

['Sedan Vennelho '1;,.••••••••• o •• 1•••••••• :•••••• '

' 1970

Se-dan Branco '. . • • • • 1969
{

Sedan Azul Cobalto 1 !. • • • 1969

Sedan Beige Nilo •..• o • • • • • • • • • •• •••••••• 1968
1968

'Sedan 'Vermelho .........•••... o ••••••••• o 1968

Sedan Beíge Nilo l••••••••••••... o 1967,
Sedan Verde Caribe .............•.••...•..• 19ô7 ISedan Branco Pérola 1. • • • • • • • • • • • 1967 .

Sedan Vermelho . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1964

Sedan 4 portas Branco ....1. • • • • • • • • • • • • • • • 1969

Kombi Cillza •.•...••••....••••••••.••••••
,J' 1969

1964

Sedan Verde Caribe . e ••• ,.' ••
'

••••
'

•• e •••••••

Kombi Verde Caribe . .

TL 2 Portas Beige Claro . o(. • • .. • • • • • • • • • •• 1970

Pick Up Verde Caribe 1968

Variant Azul Diamante' •.....•.•....... , " 1970

Variant Verde Folha ..•........•• '1' .'•••••• ' 1970

Simca Regente,: Vermelho .......•.....• '. . • • 1969

Karmann Ghia Vermelho ........••...••• '.. 1968

Ford Corcel Beige Claro •...... o • • • • • • • • • • • 1969

Com Financiamento .nté 30 mêses •

Sedan Vermelho •...
' •.....•••••••• ' •• • .'

Sed.an - Beige •••.••••.•••••.•• � •••••••.•
\

Sedan _' Beige \

I Sedan _ Branco 1500 'O •••• �I •• ,. ••••• • • • .; .. �

U

ALVORADA 'YEICULOS'
Com'relo �e' Alltom6vel. em gera'
COMPRA - VENDA - TROCA
'C.rrol Inteiramente revisados

IneL R. Joio P!nto.. 21
Fontt: 4291

Corcel - Verde � • ..•• O.K.

Fusk - Azul Pavão e •••••.••••••• " .'. • • • • O.K.

Fusk - Vermelho ....• � . . • . • • . • • • • • . . . . . . • 1966

Fusk - .Gelo ••.••••..••
'

e • 1966

Fusk - Azul .•.......•...•..•..•••••••. � . • • 1966

Fusk 4 portas ,.'....•..•••
'

.. � . • . . • 1969

Fuslc - Gelo •...•.•...•.•••..••••
'

•• e •••• " 1963

Kombi - Azul Pastel o •••••• • • 1964
1961
1964

1965

1969 i
1970 I
1971
1969
1961
1965
1965
1962 i '

1961 !

1964 ;
1967 i
1969

'

1969
1970 I

",

,

-

'I

BARBADA.

DKW' 4 portas fi .�'. �'.' � ••••••
'

•••

Vemaguet - Verd� ,.'
'

...•.... e ••
'

••

Gordini Castor '

e •• '

•

I Gordini _ Azul . _ ..• _(
'

' 1963
I

__���,����
'F

wq_ .5 pp y�. 'I'

:VEfCULOS

VOLKS 1600 4 ,PORTAS ••••• 'O ••• '. • • • • • • • • • • 69

CORCEL 4 PORTAS LUXO' ••••.•••••• ,;...... 70,

CORCEL COUPE LUXO '69

, V,Ot.KS' '_' •

'

••..•.. � •......•....
'

� I. • • • 62'
KOMBI ••

'

..••••••••••.•• e •••••••••••••• \oi .... li' • 69

JEEP WlILy ti • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 69

.SIMCA TUFÃO e • • • • .. • • • • • .. • • • • 66

AERO �YS II e •• , e'•••• 8' .. e II ., .. " '. • • • 65

AERO wn..r.YS •••••...•. ;.... • • • • • • . • • . • . • • • • 64

ESI'LAN.A1.>A ••• ee ••.•••••

'

•• e8 ••••••• G •• et.$.�. 68·

'VEMI1.GUET .. ,; . _
.••...•.•....•.•••.•.. o:, • • • • • 65

['����/:�rnE ·M�TOn;STÕLL········,·· · �6
"

, ,

Vend�se ama ca!i s�to na Lagôa próximo,. ponte.
O preço é ,ba:rbada mesmo. Informações Rua Antonio G0-
mes, 86. Sr. Sardão

MARIO S.' FBEYESLEBEH
'Solicitador - OAB - se - n�,,�0127

I CPli' ,- 'MF - n? Õ'335581Oi
'DireitO rributário (reclamações, recur!os, 'Illilatóríu �

débitos)
Direito Adtninistrat��o - (mandado de, 8egm'anç. contr.,

cláusu,l'as discriminatórias em Concordância.
Públicas)

RecC�me�.,rias Trabalhistas ,na JCJ

Habeas-Corpus
Ações inde�izatórias (colisão :de vefcul�s, danos :ge$so�

etc.)
Contatos nos EE. UU. '. Europa (para médicos, hOl'!pit�

importadores, indústria e comércio)
1111' Tenente IIJv.lr., $A -:- MI. I (cllll'll .....�t.),

,.,.

Fot extraviado (' certificado de um Volkswagen ·ano,

19(34, placa 0843 moto:t' n. B-244.834, de propriedade do
"

sr. José Ces'ar Avila.

CERTIFICADO EXTRAVIADO

MÔÇAS , PRECIS·�..S'E .

2 ,'Uma i_árAncir c m cu -�o gill 81al mpleto. El1'4

trev;Wla preliminar à rua çon�. Mafl�a� 131 - térreo.
I -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTAI?O" F�or1anÓ?OliS, quar�a-fe-�,r�, 11'1 de. nove-mbro d� 1971 - páz:. \I
,"

,A CHAVE DOS BONS NEGOc�íos
LOTEAMENTO CAMPINAS,

'

Financiado em 24 meses sem' juros
Terre é terra quem com rar não erra

Compramos casas na Capital
Temos a maior elieaíela do Sul do Eslado

,

'I PREDIBE'NS IMOBIJ�IAiIA LIDA.
Rua, dos Ilhéus, 8 - sala 92

l��--=-=-=--====-==--,����_�_�"'-�.'�-�-'�--�'-�-'-'-"'�-��-�"�'��-��'C�"-'�rII-lIIIIJ�iI�i��-�'���-����-�"-�-_-��-�éi!*�J��

I
__ .I__ ,_._��_" --"-_-=:?_'��-=_:_�_"_���T��===�-=---==----'-:-
I

Indústria e Comércio ;\�etQlúrgica Atlas SIA'f com mico a cbertu
.rc de s/Filio] em Florianópolis, à rua Garcia, 273, fon � 1".)318 próxima I'a Avenida Santa Catarina, com' estoqti€ o pronto Emtt'e�(i d�: '

--

" I 'CIMENTO, FERROS CAT-24-5C-SO CHp,�::AS GALVANIZADAS'
I ,/"

1 � LAMINADA QUENTE -, LAM�,NADA fRIO -- GROSSA UNIVER-
I

� I SAL - OND�LADA DE ALUMíNIO. - FERROS T[ - CANT,ONEI-'I
RA - XATO - QUADRADO - FINS i\AEeÁ.NICO. -..,. VIGAS H � I'!
.: UI CABOS DE AÇO, SANITA.RIOS EM GERALj A,ZULtJOS BRAN- i,

t
I COI CÔR E DECORADO, PI�jOS CERÂMICOS/ TI NTAS f VERN. I ZES, r

[ CIMENTO BRANCO, CAL, MATERIAL P/ENCANAMENTO EM GE-
I RAL E PREGOS.

l� . Sentir-se:-� ho�rada com a preterêncio da distinto clientela dest
I Capital e reqico.

"

II PREÇOS INIGUALÁVEIS,· PRODUTOS DiRETAMENTE
DE SUA PRODUÇÃO,

jl'-'---�'---:,'-"'iitiE-:-;-- "--'�:--'---''''-�ª:'�_-ii_lii_f _�� ,Ewi���ü.i:ji���-:-';u" �
"

.

(J
'

BRANDÃO & CIAe LTDA. � ENG. COM. E 1MB.
'

PEDRA BRITADA

'Temos para pronta entrega na pedreira ou I�(' local da obra, pelo menor preço
;

Enderêço: Avenida Jorge Lacerda final' do Saco dos Limões - Telefone 3835.
-

' �

Florianópolis

\
,

r i '

:

� , --',:'-�'--,_�_�:=:'��'��,�.-==-=���=, �",>;';'__��-==-_::�-
"----�:- --"II}

,

' J

1

ij'f _m,
-

_ar...... _S'= _,="*'��--�-,

I·
...

Á VISTA OU FINANCIADO
- .. l�

1 '

" ;' ,,', ..

I
' ,''.

I CASAS DE MADEIRA PBÉ FlBRltADAS "VITORINO,"
i' Tacos � Esquadrias de Madeira - Assoalhos ...:.. Tij-o ..

,

! ,los Furados - Lajotas - Lirocemicas, ele.,

II ... �evesiimenlos "
Marmolex e Marm.ojel - Empresa

I d,e Pinturas Lida., Pinturas em Geral. Vs� enconlra lu

do islo COin prêços de Fábrica na Cunha Comércio' e Repre-

� ����ç��� �Ida�_�_�����r��_��������������].

Ministério do In_e�ior
.

,Banco Nacional 'da Habil�ão
, COORDENAÇ,ÃO GERAL DO FGTS

Edital Ne 60/71
o COORDENADOR GERAL DO 14'UNDO DE GA":

RANTIA DOi TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) tendo
,

em VIsta O' disposto no Edital n. 05/71, baixa as

seguintes instruções:
O cálculo da parcela de, juros e correção mone-,

tária (JCM) a ser recolhida pela ernprêsa relativa a
, ,

depósitos devidos até o mês de setembro de 1971
,

referentes, a empregados não optantes, cujas corres

pondentes contas individualizadas capitalizavam no
"

" ,

39 (terceiro) trimestre, civil de 1971, juros à taxa de '

4% (quatro por cento) ao ano deverá ser feito' da
,

seguinte maneira:
,

, 1) calcula-se a, parcela' de juros e correção mo

netária (JCM) core,o se o recolhimento fôsse efetuado
no 39 trimestre civil de 1971 (JUL AGO SET) utili-

, , ,

zando-se para isto o Edital 03/71; .

2) ao valor obtido na forma do. item anterior so-
, ,

ma-se o do depósito a ser realizado;
3) multiplica-se o resultado da soma referida no

item anterior pelo coeficiente constante da, coluna I
, ,

linha "JUL, AGO SET" de 1971 do Edital corres-
, , ,

pendente ao' trimestre da efetivação' do recolhi-

mento;
4) somam-se

Exemplo:
dos itens 1 e 3.

Realização, em dezembro de 1971, de um depó
sito de Cr$ 100,00, que era devido em janeiro de

1968, relativo a empregado não optante cuja conta
, ,

passou a fazer jus à taxa de 4% no 19 trimestre
de 1969.

Cálculo dos JCM:

a) pa 'linha "JAN/68, FEV, MAR", coluna Il,
da tabela relativa a recolhimento de, JCM pela em

prêsa do Edital n. 03/71, encontra-se o' coeficiente

,1,201140. Multiplicando-o pelo depósito obtem-se:
,

,

,100 X 1,201140 = 120,11;
b) 120,11 + 10000 = 220 11;, , ,

C) no Edital n, 04/71 acha ..se conforme indicádo
, ,

no item 3, o coeficiente 0,072069, que deve ser mul-

tiplicação pela soma anterior: . �. , 'ro' •••• ',' ••

220 11 X 0072069 = 1586'
"

, " , '

d) somando-se os valores encontrados nas. letras
"a" e "c", acha-se o valor dos JCM: ........• '

.. , .'.

120,11 + 15,86 = 135,97.
O valor' total do depósito + JCM a ser recolhldo

será: 100 00 + 135 97 = Cr$ 235 97
, " ,

.

Rio de 'Janeiro" 09' de novembro de 1971.

(a.) EOMO LIMA DE MARCA - Coordenador

,

os valôres encontrados na forma

Geral do FGTS.

Ministério da Indústria e do' ComérciO

INSTITUTO BRASILEIRO

CAFÉ

RESOLUÇÃO N. 543 '

,

D'O

A Diretoria do Instituto -Brasileiro do Café na
,

,

conformidade do que dispõe a Lei n. 1.779' de ,22 .de
, ,

dezembro de 1952 e considerando a deliberação do
Conselho. Monetário Nacional

'

" " ;

R E S O L V E',:
Art. 1Q - Manter os mesmos preços mínimos

de registro no Instituto Brasileiro do Café fixados
,

'

na Resolução n. 516, de 24-2-71 e posteriores, a par-

tir de 10 de novembro de 1971, inclusive, de '�decia
rações de vendas" relativas à exportação de café da
Safra 1971/72 e anteriores, verde em grão' ,ou ,�
c'orrespondente . em �orrado/moido, paTa eml?a.rques

,.

até 29 de fevereirO' de 1972;·
',' ,

;
,

Art. 29 - Fixar até coínunicação em cbntí'ário,
,

" ,

a Quota de Contribuição em US$ 20.55 (vinte dólai'es
p. cinquenta e cinco centavos) ou equivalente em ou

tras moedas, por saca de 60,5 quilos brutO's de café,

verde em grão ou o correspondente em café torrado/
moido. sôbre a exportação de café de que trata, a

presente Resolução.
·

Parágrafo Único - A quota de co:p.tribuição refe
rida neste Artigo aplicar-se-á às operações' registra,
das no Instituto Brasileiro do Café cujO's contratos

,

de câmbio sejam fechado." a partir de 10 de novem

bro de 1971 em diante.
,

ArL 39 Prorrogar o sistema de garantia de pre·

'ços de que trata a Resolução n. 524, de 26.4.197,1,
para, ccbrir as operações registradas no Instituto Bra-'

sileiro do Café cujos embarques se realizarem até
29 de fevereiro de 1972 inclusive.

,

Art. 49 - Mànter em vigor tôdas aS demais ins

truções baixadas com respeito à exportação de café

que não colidirem com as da presente Resolução.
. Ri,o de Janeiro, 9 de no.vembro de 1971.
Mario P/enteado de Faria e Silva - Presidente.

lelm se 1
congratula
com ,ue

.,
, .I

10 Deputado arenísta- Tel-
mo Ramos "Arruda reque
reu ontem .na Assembléia o

envio de congratulações à
comissão organizadora da

exposição. agro-pecuária rea

lizada na cidade de Lages
na última semana que em

)

seu entender veio confir-

mar o crescente desenvol
vimento do setor no pla
nalto serrano c'atarinense.
Afirmou o. parlamentar que
"ano a ano as representa-
'ções vêm melhorando 'de

qualidade, o que demons

tra que a nossa pecuaria
está se desenvolvendo em

nível satisfatório". Salien-.
tou ainda a presença dó

Ministro Cirne Lima, -da

Agricultura, que na oportu
nidade garantiu a inclusão

de Santa Catarina no

Ccmdepe .
ia partir do próxi

mo ano.

Recursos
da União
para· se

Deverão ser liberados
nos próximos di.as pelo Go

vêruo . Federal v�rbas que

total�zam Cr$, 5.300,000,00 e

que serão aplicadas no Pro

jeto da Operação Escola e

Plano de Implantação e

Implementação do 19 e 29

gráus.
A informação partiu de

fonte' autorizada da Secre

taria da Educação, que, se

, tabeleceu as normas para a

aplicação dos recursos fe

derais.

DER tem
,

verbas
liberadas

Resolução do Conselho
Rodoviário do Estado auto

.rizou ' o Departamento de
Estradas de Rodagem a in

cluir no seu Programa de

Trabalho para êste ano, do

tação para o Acostamento
Acesso Norte Florianópolis
,(BR-101), no montante de

Cr$ ,50 mil; Acesso Pôrto
de São Francisco, em igual
importância; SC-3 Cambo
ríú-Balneário de Camboriú

, ,

; nO' total de Cr$ 100 mil e

. outros projetos no valor
1 ! .

'

,de ,Cr$ 50. mil. .

O' DER também foi autó-
.

rizado a distrib'uir, no seu

Orçamento para 1971, ver

ba de Cr$ 600 mil, para as

po.ntes sôbre o Ric Encano
, ,

na SC-23, na importância
de Cr$ 117.700,00', e sôbre

o Rio do Peixe, em Rio das

, Antas, totalizando Cr$ •..•

315.236,o0.
De outr'a parte, o Conse

lhO' Rodoviário aprovou o

projeto d_e constru.ção da

rodovia SC,89, trecho entre

a BR-10! e o. Pôrto de

Anhatomirim, autorizando,
ainda, a aquisição dos imó

veis e benfeitorias atingi
dos pela faixa de domínio

da estr,ada, seja por doa

ção, compra, desapropria�
ção aIillgável ou via judi
cial.

'_'_-

-
,

_-- -- ------- -1 I
I

�
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•
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!, i Fábrica dr esquodrias e Madeiras, em geral
Matriz - São Pedro de Alcântara

Filial :" R. Max Schramm, 976 -- Estreito .-;- Fpolis. - SC - fone 6583
. Madeirqmenro de. pinho e lei, portas trabalhadas/ coloniai� � Icomuns. Jandas venezianas. Tipo Vidro e acabamentos de madeiras

I �m geral. Soalh.os, tatos e parquet. Kremer possui O1�quino.s especia- I

';.
Ilzadas para ""flor Serr.as CI�culares tom d,entes de VI DIAS. A 'ún�c;a I

III na Praça. Kremer (75=10. ltda: agora revendendo .os famos,Os produtos I,

taran_has, ·telhas,. telh!les e man1�l1as de qua;lquer bitola. .

, õ.
=-.71.
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DOIS ,pron�nciamentos, sérios, cportunos
e, que no fundo se completarem foram ontem
feitos da tribuna .de Assembléi� ,. respectiva,
mente pelos" deputados Carlos ,Büchele e

Henrique Córdova. O líder da Oposição, cri.
ticou o tratamento' do govêrno federal aos

problemas catarinenses, afirmando que San":
ta Catarina tem. sido m,o:r.ginali�,Qdo se,mpre,
que se trata de distribuir obras e, empreendi
mentos da União, quando ger,a:'mente .predc
minam os interêsses de 'Estados vizinhos, no

caso o Rio Grande do Sul e o Par.aná. O por
lcmentcr arenista foi mais, olém, denuncian
do essa espécie de �arginalizaç�o mos 00

mesmo tempo indicando as, responsabilida ...

des que a seu ver devam ser assumidos dian-
te desta realidade.'

'

o Sr. Carlos Büchele falou do efeito, e

o Sr. Henrique, Córdova falou. da, causo. E
esta - o causa - seria 0, cornportcmente
das lideranças politicás do Estado, desaten
tos nos instantes de decisão. Não é que te

nham fcltcdo vozes em defesa dos interêsses
catorinenses, em cada um dos episódios em

que Santo Catarina se viu derrotada na es

fera federal É que essas vozes, que na 'ver

dade surgiram, simplesmente não se fizeram
ouvir porque nõc formaram um, conjunto me

lódico capaz de sensibilizar suficientemente
os setores de comendo, ' Daí porque, no en,

tender do parlamentar, arenista, teriam fa
Ihcdo os teses 'de Santa Cctcrinc: por culpe,
única culpa, dos lideranças politicas e em

especial do� mcndotérios. p'op_ul�r;es corno os

senadores/ os deputados federais eestcducis
, ' '," !

Talvez fôsse mois
;

exato atribuir tois

mclôqrós o um conjunto de causas, e entre

elos incluir a falta de fôrça .pclítice. Mas
não resta dúvida, de que o Sr. Henrique Cór...
dova formulou uma questão que merece ser

considerada com a méximc .seriedcdé. Não
se trota de colocar em dúvida a, capacidade
dos 'politicas peru o levantamento e enccmi,

.

nhcrnento das postulações estaduais. O pro,
blemo está no método ernpreqcdo, que não

separa os interêsses comuns. dos" pcrticulc, '

res. E que nõp soma, como �eria necessério,
poder reivindicatório em fcvor de .objetivcs
centralizados. Naturalmente" se não há esta

sorno, é de se .esperer que ; Santa Catarina
nunca. se tenha feito ouvir .e entender por
inteiro no plano federal.

REmCIA?,
. I,'

" ,

"1\

A efervescêncic .dcs .bostidores políticos,
que tontos "fatÓis inúteis provocou nos' 'últi-
mos tempos, oF�b:�u trczendo à, público a in

formação, de que o deputcdo Homero Gomes
renuncicricno seu .manddto. C'omo tudo, ando
confuso' n.� 'óté'(j, ::pçlíti,c,a,', ,u/�à :c�bnf.usão ,

"

a

n1a,is nã'o ac:arretc;lriÇl danos "moiQres;; Mas, ,'é
q�e ela vem, em, pr;ejufzo ':d,e-:'um; ho�em :. pú
blico 'quê se'. não "té'm :s,ido' ,b'r'il'h,á'nte pe'o' me
nos se esforço por ser, autêntico' no cumpri ..
mento de' seu tiever. O Sr. Homero Go�es
deve ter enfrentado alguns problemas de

ambientação na atividad'e parlamentar, e até

ligeiros decepções, êle que, assu�iu com a

disposição de "serv�r, unicamen'te 00 povo" e

foi obrigado a presencior epispdios políticos
por' certo va,zios de conteúdo popular.' Mos
nõo é um inexperiente em política nem um

homem capaz de um gesto de renúncia desta

natureza, que implicaria numa traição aos

�eus 14 mil eleitores. É acima 'de tudo um

médico mas que nóo esquece 0'$ suas vincu-
, ,

loções com a po.lítica, desde que foi trazido
de Minas pelos móos de Nereu' Ramos e en-

9.anjou-se no vida partidária de Santa Cata
rina.

COMPROMISSO 1 •
'

Em meio Q um debate com o líder are
nisto Epitácio Bittencourt" o d�putado' Muri
lo Canto a,ssumiu :,um compromisso difiCiI,pa
ra a 'Sua qUQIi�ade de, representa:nte 'oposi
cio_n,is,�a: voL, etog,j'ç,r, o '�ove:r'lador" Cql9,.nbo
SoHes, no, dia' e'm: .'q'Uê fôr resolvido o proble
ma do abaste�imento de ógua da cidade de
Criciuma. i,i " •

.lo- 7.

,

�.J

Sergio L:opes �
,

/

} ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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G�berto Nabas '
,

. \..� ...
,

'.

Vou. voi,tar a: falar do Trábnnal:
de Justiç�, e, o ,que, representou pa-.
ra o nosso utebol a decisão por
A ,.... ..'

..
-

'
... , �

eles tomada, mandando •.rquivar
a represeX!tação .do' Présidente d:a'
FCF contra; os clubes' em débito:

"

O Trih�al" é de, úmaimentaüda-.
de hon�s�, não tey,e "papa,s ", P!:l.

lingu�,", reco'Oheceu que os chlbes,.
�

j:f,
• 1". ..; _. • \ .... ...

devem e,ps árbitro's precisam re-

l
ceber, m��' que o 'Ofíêià- nada 'sig-

.

nificdú, é·.'uma. verdade. "o 'TJD

julga pel�� provas e elas não exis

tiram, e � :e}Çistem nno estavam
l v,

.. no proce$os9. ,

1- Mas eu.pergunto: êsse fato não
I foi gerad(gl' pela falta de resp'onsa
I bilidade & I

compromisso. assumi
dos pelos!'"óltIDes? São os nossos

dirigentes crianças OH acham qllE'
a Entidade deVe pagar os, árbitros
de seus �O:gos jue já oram realiza-

�t_"11
dos, com- cheques frios?

i A ver�de, ,;Dingu�m mais pode
II esconder;'�, O�, clubes nRo querem

pagar; n!i.nguéIYl;' lá reconheceu a

dívida, 6: advogado baseou-se em

êêrros ner Processo, mas não dis

cutiu se ,se.,·de::o;ria, ou nã,o, isso é

que foi importante também. O ne

gócio é que os clubes aprovam

muita coic:;a, l;tssimim e depois di
zem que' não �sabiam ou procur?tm
uma f6rmula de burlar a lei, não

4-
I� _'

•
" , I

cumprindo compromissos assumi-

dos. A 'lição ""foi' ;proveItosa para;
a Federação' e para' os árbitros. O

que se sentiu na l'ennião do Tri-
bunal é 'que -a maioria dos cluhes
não está isatisfelta com a adminis-

De .gir
Domingo,·tiyemos· em TARUMÃ a

última prova :_ duas baterias -

do 1.0 To'meio 'Brasileiro de For
mula 2. A 9ua1 vencida. pelo ar

gentino Garlos .. ;Reutemann com 2

segundos,· e ·55 centésimos sobre o

segundo colocado Emerson Fitti

paldi - Assim e�te Torn�io chega
ao seu fi�?) :', c0nl: as seguintes po-
sições:

� ..

1.0 - Emerson F.ittipaldi
Brasil - 24 pontos
2.0 - Carlos Reutemann - Ar

gentina -, J8 pontos
3..0 - Wilson Fittipaldi Bra-

sil - 12 pontos
4.0 - Ronnie Petel'son Sué-

cia - 7 pontos
�

I
5.0 _._ Granhn, Hill - Inglater

ra- 5 pontos' ,,' ..

6.0 - Gi()�ãnni Sàlvatti i' - Itá
lia e Peter Westburry - Inglater-
ra - 4 pontos"

.

'.(.1 ...... (> 'J"

7.0 - Jeart 'Pierre Janie e Bob
W1ek - F:rança - 3 pontos
8.0 - Jose' c'Carlos Pace e Lian

A. Dual'te i_ Bnrsil' - 2 pontos
9.0 - Tirú· Sóhenken - Austrá

lia :- ReÍnne Wissel - Suécia -

Henry Pescarolo - França, - Ar

tUfO Merzzál'io - Itália - Car
los Rtiesch -. Argentine e - Ri

nald Rosso - Brasil, com' I ponto�
,,', �.�,P.. .

.

O Troféu "Doi�,��dos"l que
será encerr�.do a 2i' pr6ximo em

Cordoba na Argentina, e que é

disputado por pilotos 'brasileíros,
argentinos \,.e�·italianos, que estão

participando das atuais competi
çõ�s de FóIi'flüla' 2, passa a ter. a

seguinte coloeação.=.. \.

1.0 - Carlos �eutmIi1atm -- Ar

gentina, 72' p0Ittos; ':
2.0 - Emers.cm· Fitt:ir,>aldi

Brasil - 55 pontos
3.0 - CarloS Ruesch -:- Argen;

tina - 49 "pont(Js,
4.0 - WlJ.129,n _ Pi,�tippaldi - Bra-

sil - 42 pontos." _

5.0 - t Giovani Salvatti - Itá

lia- 30 pont.os
6.0 -' José Carlos Pace - Bra

sil - 18 pontos
7.0 - Lian lJ. Duarte Brasil
- 12 pontos

,

cadeira ,'.

tração, quer rerrubar. Q ;P�esident,e '

,) '. ,
• J

e Chegaram até a afirmar. que o'

préprío Conselho Regional 'de. Des
portos, começou um "negócio" -e

não acabou, dando prGv�'.de. f'fa-,
quesa. O próprio Tribunal, "órgão v

"-

de grande desponsabilidade. do
desporto, não fez por '��r:lOS� a-' ,

pontou inúmeras falhas, dà ··'admi--
\,

nístração, citou. atos de' :árrepiar "

"

os cabelos e mostr'ou 'Claramente'
que nnão tem conlanç� ná atual

administr8,Gão, apontand;P, êrros. :
falhas adminjstrativas, falta ,de do

cumentos, árbitros recebendo de

clubes, numa triste realidade . de
C( ,!�10 anda o nosso futebol. Isso
tudo foi dito pelos pl'óprios' juí
ze:.:, não um apenas, mas a unani

m:ctade dêles assim se pronunciou.
A má! fé demonstrada na con

fecção ele alguns relatórios, ·e· al

gumas súmulas "boazinhas" abor
receram ainda mais o TrÍbunal

. ,

'
' ,

que está cansado disso, quer de-

cência, quer as cois�s, direito. O

audjtor, fica por vezes de mãos a

tadas face a falta de' prová:;; pai'a
,indiciar alguém.

O Tribunal não tem culna. Os
c]ubes sabem o que· querem ínas

nada azem, e vivem errados tam

bém, pois não pagata,m strs' com

promissos assumidos e uma pa
lavra empenhada, vale mas' que um

documento assinado, essa é a ver

clade.
A Federação recebeu agora a

mais triste lição de todos os tt'm

pos: Teve um processo que en

camInhou, arquivado simplesmen
te. E agora Presidente?

.'

o
8.0 - Cláudio Francisci - Itália

- 11 pontos
9.0 _ Arturo Merzzário - Itália

_ 10 pontos
10.0 - Ronald Rossi - Brasil e

Spartaco Din - Itália -:- 5 pontos
11.0 - José M, Ferreira-' Bra

sil - 3 pontos
o

Este "Trofeu" para pertencer ao

Brasil - Emerson - O' argentino
Carlos Reutmann d�verá chegar
em nono lugar no final das duas
baterias, da prova do próximo do

mingo na Argentina e Emerson
deverá vencer a prova.

O
Nossa ida a "Tarumã", para dar

mos cobertura ao encerramento do

1.0 Torneio ,de F6rmula 2,' foi pro
porcionado pelos Irmãos Veras -

Da,lmo e Darcy - que por sinal

tem "pé" direito bastante pesado.
"Giro Alto" para 01' dois.

O

Bastante comentada ,em Tarumã,
a visita de E11?-erson a nossa. <lIlha"

O

Ao batermos um breve "papo"
com Emerson, em Tar.uma tive

mos 'oportunidade de escutarmos
do mesmo que sentia·se satisfei

to em ter !'escalado" em Florianó

polis. E comentava com todos a

acoll).ida dada pelo Exmo Sr. Go
vernador Colombo _ SaUes e pelo
Cel. Ari Oliveira, dispensapdo tem-

-. ,

po tá? precioso pai'a reoebe-lo. Fa-

lou-nos também a respeito da hos-,
pitalidade do Deputado Francisco

Grillo, que o acompanhou desde o

seu enlbarque, até sua despedida
de nOSsa "Ilha". Porta.nto estão de
parabéns os dlrigeiltes da Federa
ção Catarinense de A.utomobilis

mo, na. pessoa do seu Presidente,
Sr. Luiz C�rlos Brasil, por ter tra

zido Emerson a noss� cidade. Pe

lo que escuta.mos; tanto de Emer

son como de dirigentes automobi

lísticos nacionais e internacionais

.

como também da imprr-nsa que �
achava presente em Tarumã, este

piloto será um dos grandes djvul

gadores da ('hospitalidade" floria

nopo�itana e da beleza que é esta

"ILHA".

.a
.
Um leve treinamento dois-toques

no, Estádio Orlando Scarpelli marcou

o, pronto do Flamengo p, Ta 'o � mis

toso de hoje [. noite ontra
'

o J ligll"'i
rense, Solich dirigiu o treino de cin

coenta minutos e definiu 'a equipe pa
ra hoje, que formará com, Ubirajara
-, Rodinelli, Washington, Reyes e

Paulo Henrique Liminha e Talles

: , ,O Vice-Presidente 'do Flamengo,
"

.Sr', Héüà Maurício Rodrigues' de Sou-.

zà, .'�m declarações prestadas, a à".ES
TA'O.o anunciou que, o Clube da Gá
ve� 'ficará com ó' treinado;' Fleitas' So
lich. sõmente áté', 31 "d�

,,'

dezembro,
q�àndo vence 0 contl;ato, e não .preten- '

.

de- 'renová-lo. O treinador.. acrescentou,
.:

sabe', que suas atividades serão, exerci-'
daS 'até o 'fim �to; ano, p�js' foi, çO�'1ra
tado pará a disputa d� . .Campeoiiato"
Nacional, .'

,

'�' É :óbvio,·, asseverou, :. qüe 'se�e o:,
Plátnengo tivesse tido' uma' eondúta" de :. .

alto valor técnico: no \:cert'a�'e nUcLonal:
e

. conse�uisse cl;ssi ficà.ção� ':com'.' Ô ti-·.

me anda:�do .b�m,' não havé�ia
.

,razão

para se. trocar Dom Fleitas Solich

l ..\tt� - i ("

Elenilton, Samarone, Fio' e Aril-
,

son.

'Pn: a a I,arliri. de' hoje, fi Departa
rnenro de i\ibi(ro, está propenso a in

dicar 'o Sr. José Carlos' Bezerra, auxi
liado por Gilberto Nabas e Iolando

Rodrigues, que pertencem ao quadro
dá' CBD. O início - está marcado para

às 21h30m e o Governador Colombo

. SOHth só até' dezembro: relê dev-erá ser o substituto I.

apesar. de sua idade, 74 anos - por

que
.

êle é, .reconhecidamente, um'· pro
fundo conhecedor' do futebol.

.. ..; ..

Telê, .Pirl.lo� Zagalo, Jair' da Rosa

Pinto, 'Zi�ir�ho 'e Oto Glória são ��
mes q�le

�

�stãà' n;8 .cogitações do "cl�
be, 'acresçentou o, Vice-Presidente ,'q�l.e
é de opin'ião que. o melhor para ::0
Flamengo' 'é, 'relê, hoje, no Atlético

"

Mineiro.
Abordando '. as .noticías veiculadas

pela Imprensa 'cario�a de que o' �h.��e
disp�'l1�ar\a' divers'o8' jogado;'cs, l'e�1:t"e
os quais - R'ogério," MllTilo, Paulo ,Hé�:
rique e Talles, o 'S'r, Hélio! R6dri�u�s
ele Sa'úz�' deClarou '. q'ue a, Impr�Ah
pro�ura acertar, mas nada "é ofidal.
Revelou que a· fôlha de 'pagamento �',

e

r " 7 _p'l�, " ...�.

o amistoso está sendo aguardado
com grande expectativa, pois o FIa-

I

menf,(' ;i'rf-ar fi encontrar-ne alijado
da;., lIiii"1Ilrt<: do arnpeonaro Nacional

ao perder por 3 a O do Internacional,
vem à Capital. para superar sua últi

ma atuação em Florianópolis, quando
em junho empatou com o Figueirense
sem abertura de contagem .

e a
Sálles 'prestigiará o espetáculo dando
o poüta-pé inicial. Os ingressos já es

t?o i:\ ,', nd� ao p'lt''Ç de c-s 1 ,0,

geral e Cr$ j .\00 a arquibancada. O

resultado dêste empreendimento defi

nirá a vinda do Santos à Capital, pois
os promotores acreditam que consegui

rã�. os c-s 60 mil pedidos pela exibi

ção do time de Pelé.

'1.1 .Ó»
"

, .d0S jogad�r.e's ,6 alta, 'chegando a Cr$
,

250 mil mensàis. Durante o' campeo-
,

'

,'. 'l' •
, �

•

nato nacional, .os 41 jogadores recebe-
'.

ram;' Cr$' Ú5Q mil de gratificaçôes.
lh-h':;t cónfe�'ção de' despesas 'a esta

, ' , . t k.

',ál�u'ra dos: acontecimentos é im'pEdo-

�a, ,anunclqu. ,
'

•

I{ •

I • •

• ,\ T
'

,

BRITO N�o. :VOLTA,

,'Paland(f sôbre -o retôrno de )�rito
.

ao' Elamengo,' o Vice�Preside'nte- -en

"tende qqé b'� zagueiro, súá � definitiva

x:ne�té .f!egociad:o com �o :Qotafogo, pois
� lUll, jqg,�'dÓt' ,,que, ,"pe'Ia, jd"ad� e' rehs
xh�nifestáçõe'S, públicas '6ontra 11,m' re-

• '; I.' • '.

présentante ::·db Flamengo -, YLlstrich

.

_. � figr�ditI • o:' clube e não terá j)ossibi-
,

.

Jogadores visitaram presl».s:' da . P�nilenciária
.

.:� :
�

lidades de voltar a usar a camisa ru

bro-negra.

OS DESTAQUES 'DE HOJE
,

,

Ó Figueirense lança hoje o zagueiro
Deodato e o -ponta ',Carlos Roberto,

que acabam 'de assinar contrato
'

com,
'f

• •

,,..

o clube alvi-negro. -'Âmbos procedem
do A vaí e· encontram-se em excelente

forma fÍsic�l ,ê técnica. No Flamengo,
". .

os 'destaques serão Rodinelli na lateral

direita e Eíenilton. na ponta, êste subs
t:itÍJjl�do Rdgétio que está à disposição
do Depart�mento :-Médico' do Clube.

A dupla ele. área' Sa'marone-Fio será a

gr3'nde prebclIp8ç',ão da defesa alvj-ne

gra que, deverá ainda, parar o ponta
Arilson.

A sessão ele ontem elo Conselho Pe

nitenciário, de Santa Catarina, que ou

rou aproximadamente cíncoenta minu

tos, foi a mais concorrida de tôdn a
.

eKistê,ncia do órgão,' pois dela p8rtici
pa;ram nada' menos que 320 detentos.

O motivo' da grande ptesença não foi

a 'apreciação de um processo de' liber

dade condicional, :nu: . .;; a recepção que

o Conselho ' PT'cstOti ii delegação do

Flamengo' do ..Rio: Os trahalhos foram·

•

lae ue

O Clube Náutico Riachuelo é,
pràticamente, o nôvo campeão de

remo da Cidade. Ganhou, mais

fácil do que se esperava, a tercei

ra regata válida pelo certame,
que a FASC fez realizar na manhã
de ·doIningo, na baía sul, que se

apresentou favorável, com o ven-·

to fraco pela pôpa dos barcos.
Foi a melhor das três perfomances
cumpridas ela agremiação presidi
da por Jorge Marques Trilha, pois
conseguiu uma diferença de 26

pontos sôbre o segundo colocado

que foi o Clube Náutico Francisco
Madinelli que por sua vez deixou

atrás! seis pontos, o Clube de Re

gatas' Aldo Luz. Computou o e

lenco orientado por Orildo Lisboa
63 pontos, o "Vermelhinho" 37 e o

alvirubro 31, o que dá ao Campeo
nato a seguinte classificação, fal
tando ainda duas regatas: 1.0 lu

gar Riachuelo, 175 2.0 lugar
Martinelli, 117 e 3.0 lugar - Aldo

Luz, loi. Logo, 58 pontos s�pàra
os tiachelinos do segl..mdo coloca

do, sendo, nas circunstâncias em

que se encontram os três clubes,
in1possíevl uma rçviravolta que
passa ao Martinelli ou Aldo Luz
o título,
Ao contrário das duas regatas

eln que o Riachuelo somou duas

vit6tias em, cada uttui, contra três

de câda um dos se:us adversá.rios,
desta feita o azul e' branco rimr

cou três e, tal qual duas regatas
anter.iores. teve tôdas as seg1m ...

das colocações dos, páreos em que
não triunfou. Daí verifica-se que
o elenco do Oiildo' alcançou pro

.gressos, devendo a tanto, princi
pa�ment�, a 'orientação que o ori

entador técnipo 'adota para cada

páreo, tendo, sempre em mira são

desviar-se do prograina da reno

vação de valôres.

O Martinelli foi bem de início,

presididos pelo Sr. Milton· Leite da

Costa - flamenguista ferrenho - e

tiveram caráter informal, permitindo
se ,ampla (fliberdade" aos reeducandos

ao manter cont'atos com os atJe�as ru

bro-negros.
Justificando a homenagem da, 'Cas;a

à' gloriosa equipe carioca, o Presiden
te Milton Leite ela Costa instalou a

sessão afirmando que atodos nós so

nhamos com êste momento e nossa

alegria é fnfinita quando' constat�mos

q' presença ,de tôda 'equ'ipe do Flamer'l-
j ., • '

g<?� pois ,pensávamos que aqui só vi

'riap1', três' QU qLlatr� craques".
,
,,:' A'

. �audaç�o aos jogadores visil'lllltes

cOIlstêni da apresentaç5.o da' m:m�ha

S,mpre }'Ia�engo�, de autoria do de ..

tef1to Edemar Santos, 26 anos, "fla-

.me'nguista doente;'. Fiel torcedor do

Chlhe, ela G:ivé'a., Edeniar sempre so

nhou 'com essa opor(uniclRde e tão

logo soube da visita compôs a marcha

qlie, segundo êle, "representa o n()�so

tributo ao' time mais querido do Bra-
. \

sil". Em seguida, o detento Jacyr Car

melingo, 27 anc.s, em hreve.s palav�as
deciarou .. se contellte em receher, tia

visiia ele tão renomado esquadrão,,".re
presentando o futebol tri-campeão

'

.

do

mundo e dé'sejo que o Flamengo' COD
tinue <.;elllpre sendo o nosso Plamen

go".

á mais
.

róximo
pois logo disparou na frente � es
até o páreo de dois éom ,a liderail
ça, osc10u entre o r'ubronegro e

o aIviazul. Mas veio o 5�o páteo,
que considerava como ganho, mas

os riachuelinos conseguif'clIm á eles
forra do primeiro páreo. Nq d<i)1�.
bre-skiff, por não encontrar-s�' e:tn
condições o gaúcho Greif,' que ,re

maria com Nelson Rogér[o, o v;ên�
cedor do páreo de skiff, o' Marti�
nelli ficou a margem do páreo. e
no oito acabou fechando a raia.

Quanto ao Aldo Luz! em se con

siderando que tem o elenco mais

reduzido da cidade, até que se

saiu bem, contin"!lando absoluta na

categoria de séniors, ao vencer no

dois sem e no oito e nos júniots
por muito pouco não logrou ven

cer o double formado :vor Eduar
do e Farias.

A REGATA
i_l organização da 'regata esteve

muito boa, pecando apenas pelo
atrazo de vinte minutos vetifica
do. Os juizes de chegada fotám
instalados numa escadaria de tna
deira armada no ponto de, chega
da. ao lado, do aterro e puderam,
tranquilamente cumprir a sua mis
são. Foi armado um palanque pa.
ra as autoridades, illprensa e di

rigentes de clube e a distribuição
.

do ,progTama ela eompetição ,foi

farta. Os tempos obtidos pelos
vencedores foram consideradoS:
muito bons e todos os páreos, com,
excecüo do ski.ff, que Nelson Hoo

gério levou' de venncida por 12

remadas, foram disputadas palmo
a palmo, sendo qúe os '�ais bani;'
tos' foram. o quatro" sem e o dou

:ble, decididos por castelo, de proa.
Varno-s agora aos' sete páreOs do

programa:
'''1.0 . páreo' -, 4 cÇ>m timoneiro,

classe aspirantes - Foi bonito do

principio ao fim do duelo Marti·

, �eUi 'Riachuelo até, o 1.000

metros, quando' daí para a fren

te o rubronegro passou, cadencia

dq 'e distanciar-se, para chegar
çom dois 'e nleio barcos. O Aldo

J;uz
-

foi, terçeiro colocado, apenas
se, havendo bem no início. Guarni-

"
,

·ção venvedora; José Roberto

OleiniSki, Pau�o D'Acampara Su

cupira, . Luiz Na.zareno dos Santos e

franc'isco Carlos Vilela, tendo Jo

bel Furtado como timoneiro. Tem

po; 6'45".
2.0 páreo - 2 sem timoneiro,

classe sénio1's - Como se espera?
va., o Aldo Luz, através de Antô

nio Vilela. e Edson Altino Pereira

venceu a corrida. não sem o Ria

chuelo (Ardig6 e Pauií:nho) exi

gir-lhe bastante.' Mal'Cou a dupJa
�lvirubra 7'04", recomendável para

brHhar em Pôrto Alegre, dia. 28. O

Maítinel1i, com IOlnar e Mauro

chegou em tercei1:o, vários barcos

�t':rá�, Dois barco�" 10i l:� diferen

<{à tio vetlCedor para seu mais pró
ximo perseg-uidor.

,

3.0 páreo - Sinp.:1e-skifL c1assn

eRtre,antes - Nelson Rog'ério da

Silva, um jm1em que pre,sta p
Sprvico Militar na nossa Base Aé

rea,: foi uma das sensações da re

gata:. A princfpio, sem chances de

brilli.a:r:, nos últimos treinos sob

as ordens de Vadien p .Job8L n,10�·

ttou progressos assllstadorüs e o

que F;e viu foi à sua vitória po·f.' na·
,df.l. menós de 12 remadas sôbre o

Nery José dos Santos. l'iachueti-·

no e R.obertó Reis, aldist� que fi

'oou bem .a,trás. Remou tranquilo
e d�8embaraçadamente, imprcssto
nando pela sua calma, cadência e

impulso nos temos e apesar ele

suâ estfitura pouco recomendável

,para o remo, Nelson pode Se com�·

tituir, no futuro, umf bom sino

glista. 8'02", o tempo obtido,

4.0 páreo - o 2 com timoneiro

juvenil - Um bom páreo, no qual
a dupla riachuelina formada por
Evandro Cabral e Alberto Phillippi
May, com Ajôr Chierighini como

timoneiro, se impôs à dupla marti7
nelina Cláudio e Mário Sérgip por
três barcos, fazendo os .mil me

tros do percurso em 3'50". O Aldo

IU7. não çompetiu. embora inscrito.

5.0 pál'eo - 4 sem timoneiro

cla.'sse aspirante - Na raia as

mesmas guarnições do primeiro
páreo, oportunidade em que o

Riachuelo conseguiu se desforrar,
, ganhando a corrida por castelo de

proa, com a seguinte gual'nição:
Antônia César Elpo, Nadi Hélio

Pereil'a, Fernando Lenzi de lVIiran
da e i..ntônio Carlos Gomes. Tem

po: 0'43". O MartineHi foi o se

gundo colocado.
6.0 páreo - Double-skiff, classe

júnios -Correndo no melhor bar

co. com José Araújo Gonçalves. e

Leandro de Oliveira, o Aldo Luz

por muito pouco não colocou abai

xo o favorit-,ismo da dupla riachue

lina formada por Antonio Farias

})i1ho e Eduardo Gome$ Azevedo

Filho. Bom duelo entre os dois

barcos, com o Riachuelo nOs últi

mos metros arrebatando a ponta
por castelo de prôn., com o tem

po de 7'()7". O Martinelli embQra

jn,,�rit� cteixou de tOIllar parte.
'7.0 páreo - Oito remos, classe

sénior,c:: -- lTm dos melhores pá
reos da manhr1,. com o Aldo Luz

fazendo preva.lecer sua maior ca

tegoria, ao l(�var de vencida .o Ria

clmclo por Ull1 (' meio barco, chp

gando mais atr:3s o Martinelli.

Gua,l'nição vencedora Edson Alti

no Pereira, Hailton Haertel, Mar:

tim Proeschann, Alfredo Lino QI.J.ll
dros Filho. Manoel Jo[tQ Tei.xéira.

César Cal'iolni, Antônio Vilela, Nel
son Chierighinru e Alvaro Elpo, ti
moneü'o
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