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BLUMENAU

Nos proximos dias, a Di

í·étoria da Sociedade Dramáti

co e Musical Carlos Gom�s,
Ira ace'lerar

.

a campanha de

novos sócios, cujas propostas
já estão sendo aceitas na S0-

cretaria. Atualmente conta o

. Carlos
_

Gomes com 1.000 as

saciados contribuintes, pre

tendendo-se elevar êste nú

mero para 1.500, Para facili

tar aos interessados, as jóias
foram reduzidas, cobrando-se
350 cruzeiros em 11 parcelas.
Para os filhos, de sócios, a

jóia é .de 120 cruzeiros, tam

.bém em 11 parcelas:

RIO DO' SUL

o Sindicato Rural de Rio

do Sul, está promovendo uma

campanha, visando o Ievan

tamento do número de anal

fabet.os existentes no interior
.

do Município de Rio do Sul.

Nesse sentido está solícitan- I

do a todos os analfabetos,
que procurem um dos mem

bras dã& �omissões adminis-
. trativas ou o representante
do Sindicatô Rural, para fa
zer, as' inscrições o quanto an

tes, Esse levantamento servi-

rá de base para- o Movimen
to Brasileiro eh:)' Alfabetiza
ção que atua em .Rio do Sul

pane os trabalhos de 71.
\

. l'

JOINVILLE

, _A ,cidade de Joinville rece

beu ontem a visita de 51 j()
vens universitários de São

Paulo, integrantes da'. Opera-
ção Mauá. Os estudantes da
Paulicéia deverão percorrer
em carateI' de estudos, di
versas fábricas da .l\!al'lches
ter Catarinense.

..
,

Foi· in}ciada 'on'tem no Bal
neário de Camboriú, a co-

'
.

brança de impostos relativo's
ao pe.ríodo de 1971. Com is

so, visa o Govêrno Municipvl
oferecer j /naioI�es facilidãdes

_
aos contribuintes, para o seu

eomplwmlSSO com a Fazenda
Públic'a daquele Balneário.

,

SAO FRANqSCO DO SUL

I' O Presldente da Associação
Comercial ele São FranciS'�Q
do Sul. declarou que il'á' sob
'citar lll,aÍs uma v,êz ao' GD
vernador Ivo Silveira,'a CO;l

clusão urgente das 'obr,as 'de
9sfaltamel'!to dS! Rodovia se.
21, no ,trecho Joinville-São
Fl;'anciscodo Sul -, que atual:
mente acham-se paralizadas.
Convém r�saltar,� q�e restaül

. apenas 9 4uilômetros de es:
trada PaI;' _serem asfál1adas.
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CalOr lam;a o
uso de sborts
Aaf. 'Schmidt

I

É verão, há· '';01 e �<Ji cator Jllil�,'
prtncipulmerrte, \1i"en{os numa '111:a

Dlvaro lale,
veio a se ver

a·Educaçãft

o DC'plIlado ·:,íi.l\1e(ro, 'VaUe p'
111';18 \rotad0'i'pqli� .i-\.re'l1a pel1'a' a� AO'
»em))i,�la' L-e�isLitLJva <I;'; GUJUlaba, a
- Vt'lO a S,ll1ta Catal'l'na esp0dal·
u18nLe para cOI'lllecer,: pOl'menOl'%
do Piano ,Estadllal ele E:lllcaç,w, j(li·
WHdíiJ que qUél.' apl'éCSentar .pl'Oj,:-
1.0 Séllh'Llante em seu Esl;1do, AC1l<\
(l !'imlO ():tcelente, Volta a�nanhft

pat'�t o l�lO. (Pagina 3).
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NECESSITA URGENTEMENTE DE:
OPERADOR PARA GUINDASTE - L S COM PRATICA,

PERFEIÇÃO E CAPACIDAbE COMPRÓVADA.
ÉLETRICISTA INDUSTRIAL -, C0M CAPACIDADE

COMPROVADA - PARA GERADORES, MAQUINAS E
NÚCLEO DIESEL',

' .

PROCURAR SR� ROBERTO
RUA: 14 DE JULHO N° 160 ESTREITO - FPOLIS

i
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As autoridades ' ele scgurançu _ ela
Guanabara distribuiram na' tarde
de ontem a relação dos prisiouci
ros que serão banidos 'elo País em

trocá da vida, e liberdade do Em
baixador da .Suíça no Brasil, SI', Gio
vanni El�rico Bucner, ( sequ .strado
pelos terroristas; '

São os seguintes '�s SU!JV0l'SIV%

que embarearão para o. exteri-n-:
"\ 1 01150 Celso Leite, Afonso .Jun
queir� de Alvarenga, Afo 810 l'\�l�
reua, Palmar, Antônio Exped l:,\)

Carvalho Perelra, Antônio Rogério
Garcia da Silveira, Antônio Waldir
Pereira, Antônio Viegas �l.i'Pedro
França Viegas, Arlsternis Nogu 'i
ra de Almeida, Armando Augusto
Vargas Dias, Bruno. Magalhães e

<iiüvél, Bruno Piolla, /Car)o's .Eduardo

Weinej, Carrnela Pazutti, Concri-
- (

A Associação dos Ex-Combateu-
tes do Brasil, Seccão de Florlauóec
lis, marcou para o dia 15 a eleicão
de "sua -nova. diretoria. A eleicão

, elar�se-á na Casa ele Santa Catar iii.i,
encenando-se hoje o prazo para o

registro de chapas .

cão Imaculada ele Oliveira, 'Cl'i�l",

vão da Silva Ribeiro, Daniel J osé
de Carvalho, Derlin José de Car

valho, Daltin Vehtenchcitcr. E/ li

mil' Péricles '., de Camargo, .' Elincr

Mendes Brito, <Encarnacion Lop -s

Peres, Francisco Roberval Mendes,
Geni Ce�ílfa Piolla, Gustavo BlHlr·

que Schuller. Humberto Tr'igucir os
Lima, Irani Campos, Isanel Antô
pio 'de 50 iza, 'Jai.ne Cardoso, J,li�J
José d�� Carvalho, .Te�l<1-j\1al'c W0!l'
cJ('J wcis.: ,10':;0. 'Batista RUa, JOàCl
Carlos Garcia, Joel José de Carv:i-

11,0, José Duarte dos S.\I1t05, J,)
vclina do Nascimento, .JÚL0 .�nLÍ)

nio Bittencourt de Al.neida, Lúcio
Flávio Uchoa Rigueicl, Lui : Alb;'l'

to Bareto Leite, Mara de Alvarcn

ga, Manoel Dias' elo, Nascimento,
Marco Antônio 'Maranhão COSe,l,

COlombo sai
do Hnspítal e
vai' à Europa

(última Página)

Resultados
.. ,

do . vestibular" i

sairão hoje
(Última Página)

Maria- Auxiliadora Barcerlos, M'ni-

.Iia Nazaré Cunha ela Rocha, Nauci

Mangabéíia, Nelson Chaves dos

Santos, Otacilio Pereirn da Silva,
Paulo Roberto Alves, Paulo Robe r

to Teles, Pedro Alves ,Filho, Pedro

Chaves � dos Santos, Pedro P,I 'l)

Bretas, 'Rafael CaclóUo.,· Reinaldo
Guarani S1.110�'S, rceinaldb J use Llc!

Mello, Renê Luiz de Carvalho, H',.._,
berto Antônio Detorqini !lobe. I �
Cardoso Ferraz .do A naral ,H 'fI\I '

Aparecida da' Silva, Samuel l\a1'<10

heI;" ;:>ônia l-�egi�ll"a uamos, i'·laltd
Amano, Tito de Alencar Lima, UCI
ratã de Souza.. Ubiratá Borges, :\1

neri Borges Antunes, . ;�er.l Mm,)')
Rocha Pereira, José de Mato",
Washington Alves da Silva, Welling
'ton Moreira de Lins e'Wilson Nas

cimento Barbosa.

Corsetí \ ·chtga
,hóie' a tarde 'I
Florianó,olis

(ülhJll'1 Página)
...

Recursos dão nlrada no
Belani recorre contra WaUer Gomesf João 'Berioli e N.ilo. Freitas. (ÚIUma pagina)

Movimellto. ,

/.

l\Tilj}j.n:és ele tllnstas- dc' var�os
.)

Est'a�los, e" t<lIubém da Al'genti'l<l,
do 1I1'ugu'ai e do Paraguai �P�l";')"·

I'elll""o IÚol'al ele Scll1ta: Catarina

aproveitando o tel11!)o r.lra COU'le

cerem as nossas ,praias. O ponto
". turisÜco de maior movimento é o
,

BalneãI'lO' de Ca niJOlj.ú o"cl; S� es

UnHI nos fins de Selllana' ulltil po··

puiaçúó' 'nutllêllltc de mai� de l!;tl

nljt"l)(l��O"S, NI�s as _Pl"lÍ:.to do S"I

\' 'Uo Nol'[c �do Estado, se')], úxc:;
(,,30�;.,:'l'f:�gisl:ram \êst� :\110 um mo,;� ,

;l1êl�tO sem

-

)Jl'eCedeDtes. E:n F;o

. rléióDolis, o nú nero d2 t !1'Ís' as G
'I imenso e 08 hotéis da Cidade esi àa

, ': ['[leios, sendo muito gl'illlcle os 'PIl'

c1idos de -resel'l'as par'l os 1,'ÓX1')1"S
llias e Inesmo para o CarnavaL Ja:

di,'s' e mesl;lo para o Ca"Il�vaL :\

informação foi prestada a O ,BSTA
DO 'pelo sr, Odson Cardoso. (Lew
na últiI;ta),

Acident,· Da
.''Iata

Zé 4rigó
Vítima ele acidente x'"clovlárb

11l0l'l'eu Ol,}(em à noite o cOllhecido
m0dil!1ll Zé Al'.igQ, ;:IPÓS Uln 'choqú2
CI,t1'0 'u v!:;íeu!o que \rü!javl\ e 'lI)l1.1

canJio�etc do DNEJ'{, na altllra do'
Km 3�0 da antiga BR-3, O tnédciUl�1

que deveria v1iljal.' pà\·a 'os Estadús
UJ).idos onde proferiria c0nferênci,/
p1ll'.a esluclios'os ele parapslcQlogja,
teria recebido Ulll aviso .do Dr. l"nlé
díll"/l1le ii últi.ma ses�á� 'Hql qllé

.

palticlpou no ano l'ecé 11 findo, p:.!l_l
qual sU,a morte Ocoll.l'eria, nó�\ pl'l'
llleiros clklS de janeiro,

Alertado pan o aVbO, Zé Ar::.:o
afii'mou Clu,e iria continua sua Viél'l

normal, pQi;; cstava pre/Jae ,do para
a "p<Jssagem". Seu corp lo' junt:'
mel1te com o Sel! irmão, Antônjo

Ribeiro, [oram necropsi IdGS em

Congonhas do 'Campo, onde sm'ii.o
sepultados.

75

,

I'

Mineiro
.. catml carra e
morre na 101
Joil'lville (COl'respondel1t(�) - A

ill1')J'udência ai ldda à gl'a'nde I'e ll�

cidade, provocou por' volta áas
16:A0111 de ontem 11 éa)o agem t:1)

Esplanada de .vríllas Gel'als, placa,
2-2(H18,98, CaUS3Jlc!0 a morte d·)
11l0tol'ista Franco Na?zet l'es�

den\e 'I' ltl;a Tut)ll1<iln!J;" 9:, 8)11 ElI;
-jo HOJ'iwnUô' O çlCic!enl.l' I)(;')l'l'eu Jfi]

;.ltUl',1 do 1\:11l 57 rli! 1'.1\-;'01. [Jl'6:,t
/vo ii .ll)jnviilr,. Cju,i!lclo o v(õl\óulll
di; i:,;1;I·,e ii CurlLJba.
Dada a gUlOd," I'do�;J'J,,/ I' -lbse'\,

"olvida pelo vcículo, o lllol.ol'lsla

perdeu o contlúle 'Jawl'do COIU qll��,
o cano cal)otasse lr0s, vêZl.'s c,' 'lli·
nwclo, 10ra o ,1COl1lpallJlanL . O com

lJiuliJeiro da \TJtimd, S)'. Elll'i,pides
de OlivelFCl - - casado, 4;1 IJ10S, re

sidente em Goiania -- qLló! caiu a

30 melros, do -vsícul'o" foi meelIca
do no Hospital São J03é, estando
fora de perigo.

s
(Página 3)

Colteça .8-.

baixi r ánuas
·'�m

.

Caneinhas
As águas baixaram quase ao S,'U

nível �10rl1lal na cidade de çanoj·
nhas, 'mas os prejuizos cHlIsados p;
lêJS chuv,;s ali e em vanos mU'llCI

-pios' do, '�orte d,t'l Estado são imen·
sos. Lavoura destruída. Pecuária

. prejudicada. Milhões em dinheiro
perdidos, �Págjna 5),

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o .

sell
qnlrama

CINEMA.
SÃO ross

15 - 19,45 21,45m.
Gunrjer Stell Eva Christian
O MATR IMONTO PERFEITO
Censura .I 8 anos '\

RJTZ

Dl J 7 - 19,45 --:- 21 h45m
Gastone Mosehin - Terry Tho
mas -- Ttiri 'Ferro
7 VEZES 7

.

,

Censura' 14' artes

i

!115 - 2:0 '�-22 horas

li Palll Ni\v��an� R<?bert Rodford
BUTCH.CASSTQY
lensuhi.· ·14 anos"

ROXY

r

14 - :20 horas

(Programa, Duplo)
l"ntiflas - Davi{! Niven
A VOLTA AO MUNDO EM �o
DIAS

Os Beatles
DEIXA ESTAR

Censura 5. ano�

, .TAJ�lSCO

13'

'17 - 20 horas , '

1
Guv Williama - DOI)ald RostonI
O PRINClPE E O MENDlGO
Censura :1 ;1I10S

GLORIA

17 - 20 horas
R o.ddv McDowaJI - �llZano
Pl c'she:rtc
(' 1\ I ITORNIA TERRA DO
OTJRO , ,"

Censura 5 anos

17 ---_ 20, hoias

Vielar Ar'hcilcl Rl1hy De�

I) TN('T�F�,
éf 11,11 I.:� nf' � "t"""

SÃO LUIZ

14 horas

(']1llek, Corlnors

MATE TODCH; EI-'(iES E ""OL-JE
S()
Cc1lS1lJ'3 1 ii anos

TEL:EVISÃO
TV COLIGADAS CAN',UJ 3

1(,]\00 - Clube da Crianç.a
16h20111 - O Menino Submarino
- Filme

16h40m - Seriado de Aventw

I'i1S - Filme

17h 10'n - Patrulheiros 'elo Oeste
- Filme
171145111 Mulheres em Vaíl-

�lIa rela

1 :\1120111 - TV Echlca.tiva
19hOO - A Próx i111 a Atração
"Jovela

Tele Esporte
Tele Jornal Hering
Trmãos Corage;u -

19h351ll

19h4')111
�Oh0:1111
Novela
101145rn - Discoteca do Chac�'i-

111,'1 - Musical

:2 I h5Srll ReporteI' Garcia

')")111 (}Ill Assim Na l'erra Co-
\

_ ..

1\1ll(;. N� Céu - Novela
I 22h40m - Gunsmoke Film�

\

.- ..:::� '_ ---:-- -�r""!''''I;:-' --o-.---...,....------,-:---.--.-.-.. -.---;:::00

,
'

'
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Zury
"
,

",

achado
I'

"

Lea e Antônio .Carlos da Nova
.

receberam 'convidados para um

jaIi1ar em homenagem ao Senador

Antônio 'Carlos Konder Reis. Pelas
salas e. varanda da simpática e bem

.ded!ó��ad; residência, circulava a

ele1iância dos convidados disp e n-

san',do, elogios o bom gôsto elos
anfitriões, Foi. assunto durante 2.

recepção as jóias da linda Hercil!a

Catariría Luz.
,'-j •

j.
l�
i'

Capela do Colégio Catarinense tl

cCI'imônia elo' casamento de Eli:r,abetil
L, Moura e Léo Thomaselli.

Receberam con vid adas na noite

cle s�ábado em sua residêacia, para:
"üm [antar, o Senhor e Senhora
Elizabeth Moacyr Brandalise .

* '" *

"" * ""

Heraldo Santiago, Beto Freita da

"Silva e Paulo César Consoni, sábado,
na boite do Clube Doze de Agôsto,
eram os máis compenetrados moços
(18 boite. Isto .para não dizer, os

mais cornpenetrados da, paróquia.

A coluna' "Rio. a noite" .. de Sérzio
Bittencourt, é�l "O Globo", comen

tava sôbre a viagem elo . artista
.

Marcos pàl:llo em nossa cidade, e

ainda, sôbre .o Baile Branco, elo Clube
.Doze ele Agôst». Sérgío diz em. sua

'coluna que o Jovem artista, no Rin,
fala C@fl} muita si�nP1ttiq.' da m�né;l',"l
'como foi recebido Q,[\ ,CapÚa,l catari-

'*.* '*-v

�,áeH� Guarujá vai instalar seos

estúdios ),J'O Edifício 'I'iradentes c
" .-.'

'.'
• ,

t
_

'

te(!á uma' nova programaçào para r,

I'.'
ano

..

'71, .que vai deixar muita gente
com água na bôca.

, I',

\,

nense ,,I,

É, bar e restaurante do Oscar
Palace Hotel, na semana que passou,
aconteceu bastante movimentado
No bar a boa música de Paulinno,
prende os Ç(lte por lá passam. até
alta madrugada.

, .

O Senado,i' 'Antô:nio Carlos Konder
Heis é hóspede :ia ca:sa.l AntÔlfio
Carlos ela 11:0V<1 e el:n nossa cid,ad(:"
continua se�ldo 'hor.a,enageado pch.. .( c"�

soc.iedade. ,I

" .

.�. r

* '" *

I;':"

1\' * *'

Os carfól';oS ela Capital, agora não

faz�'m mais, expediente aos sáhado�;,

Esta fbi a informação elo ofióll
mai'ot 'dr) cartórió Luz, José Carlos

,Kincéski.

A Diretoria elo Clurbe :Doze, ,de

Agôsto, está em ativi.dades pata ebl' '

aos seus, ass(jc'iad,os u·m espe!:acul::li:
carnaval em seu majestoso S.alão ele
fcsta, Tudo incl,ica que será na pTóxiti13

,;;ema1).a, .<1 tão cQmenÚ€la. vi0.,gem. de
jovem aCI),dêmico 'de Direito il<io)
Sihfeü'a Filho" a' Europa.

* * *

* * *

P�,ssando férias, em seu apada·
me'l'l1:o 'no Balne,ário Camboriu, o

c.asé;:l De'puta�ló Nelson Peelrini. A propósito, estou sendo infor,!
macló que entratá em reforma' I)

Clube elos Atiradores, 'para' ser' .iI .

<,cde social elo Jóquei Clube Sáf.ll a , 'j ,- l
P;f!il;l,s�.m�nb) 'dr; D,i.;:' A fil i lima

�<!Ir ,.�Ü .'
q,v� de.st4i;J:' �.s so,�b'nls

i 11 te ,:'!,!lI'�S .

{'
r

** ".
�,

:,
Catarina.

,

II
I .,1

S(!rá q\,li nta·feil'él, às 20 horas, );3 * .'.
"i"

•. �_--....,..... ...�....,_, �_z1_'�\:.o:_�._..:...:_=--t::='

MÚSica· ropü�ar
Augusto Buechler

----------------------------------------------------------------��
A TONGA DA MIRON,GA DO CABULET�

Depois de um longo sumiço, Vinicius de Moraes reaparece, ao lado ilp
Toquir+o, com uma música que está destinada a fazer muito sucesso: - dp
para e de público. A tanga dia mironga do cabuletê traz Vinici.'Ms pa,ra (W,nta�,
novamente, pois como compositor o seu último grande sucesso foi Gel\l:�
humilde - de parceria com Garoto, -Chico Buarque e eu acho, quê não te�,
mais nenhum O sumiço elo Vinicius era como cantor.

, 'i,
A voz do Vinicius é uma lástima - aliás, esta é 3_ o<pi,uiãe da maior p;6t'te

do público - mas, no caso da Tangai da 'mironga do cabuletê, esta, "lástírna" l�
importantíssima. Se aparecerem versões dessa-. música, ·COJll .cantones mlIii�
afinados e que queiram mostrar "virtuosismo" vocal, daí é (Ç!,ue' a, l�stiml\ v:�!
·ser ele proporções muito maiores.' "';""",,.'

O Vinicius cantando com a voz que tem consegue dar à musica um�
autenticidade que só visto. Ainda mais',' com o co.nl;e.c�nw�t@ de ,ctl!lis,a,,;!lfUf
êle tem. relacionado com êsses negócios ele ",áfJ;o" • .de "c,::,tbllJetê", ,d� '/:SflfRvah"}

Não vai ser mole, superar a gravação original ,()1o. Vi,t1;i�il;(S,·.)liõ,�"li�ho ie .a

participação do ator Monsueto, que faz um discurso "às massas' '..i;_ corno ,([tis,'\)
Vinicius no Som Livre - ('! que discurso: uma enrota(ião que, não ,tl?m J:Dfli!l'

-

"

fiITJ,' Não vai SeI' mole, não. '

-:-:-:-�-:-:-:-:-.

.OUT,ROS COMENTARIOS ,,,

Já me ia esquecendo que pode haver alguém .q.ue, íl:iu(!lâ ,hã0 a �!?I)h�
ouvido, 'pois até o fim d'a semana ela ainda não havia; s;kdb. Pps't� a venda ',[;
Irem o ,(1S. err íssoras ele rádio, ainda não eomeçãram' a ro�Üai.·.pr,á valér , ']1;
preciso falar sôbre a música.

.

" ."" ;"5·
,.

'.

É impossível descrever A. tanga ela mironga. do cah)ljletê :.� N;o pró�imo p
que se pode fazer ê dar uma idéia, Quallto a,o.<'ti,Po"" lilão. ,é �C!é.f,inido, Tli,;:!�,
muito ele samba, mas acham-se presentes, também, certos .siljl�i,s .da música d·!
macumba - seja pelo prónrio título, seja. pelo t,�f,l"ão. �%llW .. é. .f@)�lilU'I<clo .p,ot II �l
só verso, vári;1s vP7es repetido, Nas eS1tl'ofes, <> tipo de, ):nú,siça l�m.bra bastant:�
o Samba ela bênção.

- -,- -:-:-:-�-;-

Eu caio de bossa,
Eu soU' quem eu sou

Eu saio' da fossa

Xingando aihcla vou

Você qne houve e não fala
Você que olha e não vê
Eu vou lhe elar uma, (?)

V<:cê vai ter que aprende,!' .. ,

'.'.

(

A tongi! da mironga elo calndetê 06 x) ,

'

Eu caio de bossa
, I

Eu sou quem eu sou

Eu saio ela fossa
Xingando ainda vou

Você que lê e não sabe

Você que reza e não c�ê
Vo�ê que entra e não càbe
Você vai ter' que viver" '. '

,.

A tanga ela rnironga do ca.hu;l.etê (6 x)

Você que fU:llla e hão traga
E que não paga prá ver

Vpu lhe rogar uma praga.
Eu vou é marielar \Tocê .. ,·,.

Prá tonga ela mironga d,o cab,ule,t� (6 xl

Visitem:

',' I

rm' ca II
R. Felip Schrnid-t, 50 ..

Tudo em perfulT�aria, cosméticos e medicamentos.
Nota 10 em farmácia.

.......,

EUROPA MARAVJLHO,S'A'·?·11
EXCURSÕES ABBEU'

39 dias - 10 países - avião a jato .,

" "

'bons hotéis - tudo incluído - ampl�inàncianiel1to'- guia falr>'Ildo
português,

• I PORTUGAL
-_ ESPANHA FRANÇA - ITAUA - AUSTE1A'-

, SUlCA - ALEMANHA - HOLANDA - BÉ1�GWA. -_ WGI��'J'ERRA,
... ,

• ' . , 2.-"'7-104·21 ,- f�verejJ:o: a.:·25. --c. ,ma·q;tJ,: 1l.25" '1s:llcl as: :l 3Iiell:0:
Ii nseriqõps: I

I
ILHATUR EMPRES'.l DE" TUltlMO :"I.\TBA�m»ll

'-:f.1rua trajano; 23 - 19 andar - fone 2355

;,
_A,..

. ,1 .. ... .' �Ar;xt; ....:.. S_ "'I

Boradecimeute e c8DVlfe
,',

i

para missa de t �j'iá ", "I
A Família de ER.IGIDA MARIA, DOS' SAN11O,S 'i�·Xtt�liJ)a sej,l� i' .

mais profundos agradecimentos à Dil-.e<;ão do l!0sp'ita:l 'Cfl�.� �a�O,�; f '

ao Corpo de" Enfermagem; às atende�t�s da8�1� ;nOSQç�;lO .�., m:Ultl'�.
to especialmente ao Dr, Odilson Bonm, :herlíl ,oc;mo a tQ(f0S '!\l'?� :ie !

IuHi.a maneir3 Ou de outra côntribuiram 'para lnmOJ;at sell' S(i);'f,f'1)m§lR- I

to, Estende únda seus agradecimentos às eutidades. gJ,'le compar.�c����;:;
ou se fizeram reoresentar, a tc:d0S que, ..g acoirQU:'.at)}lil;a:t;3tlilil, .at@ SL�a ;!1l�l� i
ma mora.da é' àqueles que enviaram fJore\�,� lUilSl,llsag,e;ns 4� f��art'.n�.. ,

Outrossim, aproveita a oportunidade patra e())nW��'�'r�peu�� ;!,I
nessoas am i:(l;.1S pára a Missa de 70 Diá 9,?-e, br;ã@ t_:�lej).r!.l!r »11 ,e�!�,:�,
dral Metropolitana, no próximo elia 13"..." :q�ca.�tª:-i;f�lr:a �.ªsAtt9l)o-

I 'raso Antecipadamente .agradece o compalieClmento a maIS este ,ato
I, i .de fé .cristã, �I:�,' .. J�,
l�. ==r��·· .

,� 1
:..�

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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," DJPIOIAL,
l

Itua, .telipe Sehmidt, 60 - Fone 20-51

DEPARTAMENTOs DE CARROS USADOS

'Itamaraty - Beje .. ,.',., .... , .. ",., "

Aé.ro - Azul ., . , .. , , . , .. , , . , ..... , , .. , , , . ,

ano 66

ano 68

ano ,65

ano 64

ano 64

ano 63

ano 66

"<Aéro - Azul

;Aéró Cinza , , , , . , . , , , .. , , o ' ••• ,

.Prêto
"

'

, .. ", , ,., "".,,rAéro
Aéro: Vermelho . , . " ..... , , , , , ., .

'Rtt;al - Verde/branco, (jôia) , ,

"Rural :__ Azullbr�nc�
.

. , , , .. , , .

, JGo-rdij1i .

-, V�tm�Um ..
. ...... , , , , , , . , . , , , : , . , ,

Ford 'Galaxie LTD Vermelho, teto vinil pouco uso

ano

ano

ano

-.....----Ij-------
.......

---j -
\

fI'
liI _

j' ! '., ,
Financiamento 'áté 24 ou 30 meses

! Roa .dmirÍtnté fAlht('�. 170 -- Fone: 2()52 - FloriáuópclU" - S. C

OPf:L KADET !
..... :. '.' '. ,: , . . . . . . . . . . .. 68

ITAMARATY " .. ". ".,
68

AERO .WfLLYS '. , ,
, 66

'Am�b,WILLYS, 1 ••••••
"

•

�
••

"
••••• , ••• , •••••• 65

�;RURAL WILLYS " .��., '>,'�' ',' ',' •••-"': ••• ,, ••••• ".'7" 67'
,

:'RURAl. ;'WILLYS " " . ',' . ,." ' . , 65

KOMSI' '
" .. :.; ', ,

,

6R
i, .STMCA . � , '. 64

>ÊMÍ' SOL,�' " , : '. ,1. ,': •. '. ,�' '

'

:, .. 66
<

'VEMAGUET .

.

67

'RBLCA'R" v/côres ' 67-
,

'{,';�����iE:' . :': ': :":: �<\ :':.:: :::":::: :'::::':::::::::: ':�.
OPALA. 4' .C'il

o', 69,
LA\NCHA .A 'TURBINÁ 7,0

-'1 <: '

AUTOMÓVEIS

(Cherem Netto & Cia. Ltda.)
Â MAIS'; ESPECIALIZADA DO RA.MO � OS MELHORES PREÇOS
.'. �STÍ;.EITO "----<RU•.\,GAL. LIBERATO BITTEN,COURT, N. 2,00

, ,., '_':. \ - Em frente à churrascaria "Faisão" -

Jogo� :d!') ,.J.-antar ---; Chá _' Café - Jogos de Cristal e Vidro

'�. Tm}� para Restaurantes _, Bares -'- Hotéis.

. Peças'avulsas ..;.. pratos. - � xícaras _ canecas _- vasos

- leiteiras ,_:_ açucareiros, ete.
,

; ,

Faz .reposição de peças :de jôgps de porcelana, de qualquer marca e de
,

'
.

", Cristais Heri�g,'
Aberto :também' à ,noite.

VISITE

,::0 Artesanato Calarinense
f··, ,

" ,<;

.1

'1

ÊIÁ!' "lTLAHTIC bE 'IPETRÓLEO

com prática de escritório e datilografia.

"

. - -- -

,; �PEBB.OS _, JUVENTUDE
�r@chura!t - Espirais em,'Arame ou Plásticos
leAL - LACI - Lat.onad� - Cromados

Isquei�os: Com ,uma e duas l'odal!

, ICALEX, (Automáticos)
JeAL - ]indústria e COll,lércio Auxiliadora Ltda.

Rna Coelhó Netto, 160/170 - Fones 349 é 361
: ex. P@staI, 137' - 'releg.. ICAL - Rio do Sul S. C.

bihiliJs

65

66
�9

'II
: i

,

:\Hni�tér,io ,da l\iducaç;i'-o ,e Cultura

lT�iversid'3de, F�d'er�l de Santa Catarina
RItiTORIA'
Departamento d,� Engenh�,ria: e' Arquitetura
Pivisão A'dministrativa

De c}t"t']e-m s;u.perior torno, público', que se acha aberto, .até o dia 2Q
<l·e janeiro dro eoí-rente ano, no De'partarnento de Engenharia e 'Al'qlI;,
tetura da ,�lJIb-Reitoria de 'P�aJe.iamenfo da universrd�de Federal "d,..
Sarí-tá .Cat;u·ina, 'nó Condunto Universitário da Trindad�. E�lital �1e Tom I.

,da de,'Preços por empreitada global. para '0 fo'rnecilnento de mão-de.. obJ'a
f.' màlterial; destinado ao Pavilhãó de Administracão.
, JolV{(tiores es�larecimentos poderão s;1' prestados no Dep,al;tame,nto
de 'Engenharia e Arquitetura, no

".

enderêço
.

acima rMerido, no hC)l'ário
,O:as1\08:'00. às 12:00 horas.

Fl'oria�@põlis� '06 de j:aneil:O ,de 1971.
(ass.) ÁI�nÓ ,��nr.iq.ue ,de', Ca�pos Lobo -. Dh'et«;lr.

I

AÇU .ÇU
Em etpostção permanente os .melhores-artistas barriga-vefóes.

,,��: .. ,Artesanato. jóia.'\I, ce:rq,m1ca
Et{, &: -etc « ot{';

,

Blumim.'!iu - 15 de Noveml:ro, n. 1.178

GALERIAI'
"

,.:- '.:\
--,

I
I, ,

r '

I
I

,

I

partieipará do Festiv::J,l cQm o sam,

b�l SOlibo de: Carnaval: -Nosso' C,tl',

naval, marcha-rancho, Pierrõt, n1a;'
cha são as ;11úsicas insCÍ'ilas 'por
Raulillo Machado; Edson, Camai'go
Evangelho . párticipal'á com d'.! IS

músicas, o samba Liberdade e a

marcha-rancho O \ C,ü'co; Valdir Apó's • tei' sü'lo ]'e(;e'1id� em q \

lVIenclcs, illscl'eveu a marcha IIo- di-ência pelo GoVel'1Hidoc Ivo S'l

mem Mau; Vilson lV[�ndes, com}'!,:- "eira, a q'uem ofereceu um volnmé!

1irú com três múisicas, o samb::! F,)_' de �uá obl'a Estn1tllnl 'PolÍltcolS

"cb's de Florianópolis e as ma]', J5r�l,silc-lras editada ('III CíllWi,Jj1iJ
. ),' • ;, • fi' I

-

chas 'Praiq,;,.c\a.(,JGaglúniih� nlll'e7�1: " •• (,(U 1 U. J\ll!Jl�,cr.lü.. d�l .�'2(",lf,�,!::all .. ,t:,
, "-. -,., -..., ��,i'( .��':t't�.'''� ��l ,;�r-�J... � ,�;;,.�'J<"�",, ",:�\.J;��"'���"w j.. ''''f r, ."'",

-AmÜ'1'·d�:0arnavàl, marcha, Ew PdS· "-.'" -" ,

SO\! .Por Mim, samba e Na onda 110

Festival tem
75 músicas
inscritas
Mais 41 músicas foram. inserü.as

ontem no I Festival dê l\íú3k:: Car

navalesca de Florianópolis, prorno

v,i do pela Prefeitura '\llu:ü"ip,(l,
através da Diretur e, que conta com

a colaboracão de O E:STrADO, RCl
dio Guarujá, TV-ÇnÚma, Lira Te,

Ris. Clube e AS 'Prop:1guc _Com ps

tas 41 élcva-se a 75 o nú nern do
músicas inscritas' no Festival.

São, as seguintes as muucrs que
/'
f
'. .

intoram ínscrttas on e 11: Todos C l:�'

tam Sua Terra, marcha, de autoria
de Walter' Souza; 'A 'Gr:;1<;a de 130m

Abrigo, marcha." Destêr-ro, País de

B.c;}eza e Canr�val, s:àmba: ,e Iras ele

Nç'tuno, marcha-l'aneh,,),
'-
todas rlH

autoria de ';Údirio Si l�ões; Pres,eJ1'

��Il,Aüsência,' marcha-l'anch.o. Tle N"j:

59 �Ie Souza, Quacll:os; 7Ná ónda jo

Tohogan, 111arcl'la. ele ,Gil.berto BI [',

tel1court; Eu Quero Esta Ilha �lré

",t:J.1.re'r, marcha,' Pierl'()t _Sém' Des
tjno samba t; 'Voú PUlar o ,C;'ilrnavdl
c(e Qualquer' .feito,' mal'c·h.a, tod�',;

aS,tl'és dé autoria de NÚzon Aguiar;
Caro'aval, ila Ca'1ítál, m'u'ch'l. Guttpll
l\/fçll'gen Galega, "!"o smnba O 9�1'�
é '

a ·NatUl;ezp., 'todas .. de Abel'anb
Souza, ele .Bl�LY�e:1a-l;;.· outro compoO·
sil,or ele . Blumenau qtle, se insc"c
vetl' no FéstlvaL foi o; sr, Milton ll.0-
'hei'lo de Souza; autol' 'do ,amba Se
A,"sim Qlle Você Quel'; iv1iguel A�1,

lônio ele' Souza ins2rE!lr?LL' duas 1\1(:
:;ic-as. a primeira o sarnba Chorei ç'

a outra a marcha. Avenida Coloridal;h'és lambas foram inscritos por 0:;

mar Pisa,ni, Sillllb'a elo ,TurisLa. NelI)
:'ou Pierrot, :Não �s Colo'mbina e

S�<mba do_Deslêr,rd;' G'u'â.ta chi WI'1,
um, samba,
Santa Rita;

pJr, Jo�é
Azeve(lf)

foi -inscri o

Elias Cllsta

Vai e. 'Vem; ·também marcha, fôram'
,inscritns por Manoel dos An:i�,,;
e,m parceria, lVI'aria elos Anjos e

Hoberto dos Amjos, de Tijllcas, ins,

el'�veram Vai Sauclade, samha e' fi

mal'cha-ran<,ho Fico'lI Só Saudade,
que serão defendidas pejo conhed
elo conjunto' "Os Incandescentes", de

Itajaí; Meni'na, uma marcba, foi
ülscrita por Êlcio Elias COrrê!l;
Adércia Dias l)articipa'l'á com três

marchas, Oh! Llla,_Trai'cã,o.e Cho·
fer dei Praça, con1 a mareha Assi:n
é Genial çonc;orrerá o co Tlpmito':'

" � f
,...

A1l7em�ro lJdió\ Vteira ,e. !)iíáJ;nJ,i:
te, as, três (ll1imas músicfl� i(lSp:,'i,
tas no Fe;:;ril':1l, 'at.é oitt..311. to la.; dé'

�lIltoria d,e' 'Julio Can.1 � lio fi'" C:;il\' I,

as m,u'('!las Se En N?tó ;\11' "[í;n\(ann,
Esta lV10l'en,fI E�I_ N,30 Ni!r,noro e

T:!r .. s4J, .. ,::t:c-n:"il"de Alegl'i'a. '

•

•

f '

.....

,"".,.�"
\"

.'. ,

)�.

Ontem, no Lira, ·''rêl).iS Clube, _in'i.
riaram-se os -e41saii:lh "'p�la .

Orrjl\(�,:, .�

tra daquêle Clube,. _dese'nv()lve1vlr;.
�e a$si·ril lllais umá etapa do FC8''',,-

.' . ''''''
tivál. cujas inscriçõ jS se e'nc,,;:

rara-nJ no p'róxinlo ,...dia 35 r�'r"''''�)''
� �... .

também fixado pa,1'.a,- 9ue 'o's con'

correntes apresentem. seu";' inté"'p1,"'
te�. sob pena .le serpm; eJin1in3<l>�.
elo certame.

,

I
'
..

Pé11samenlo,
�

I � ' ....

de CapanelLa
. agradarasso

O ,pl'esicknte elo rvro'B, Se'",c!r;r O�".

C8 r Passos,. dis�e que seria mui to Dom

para a redemccratlzação dü pa,ís' ql't' 'o

Govêrno e a- A rena. segu,issem 'O pe;1sa
menl0 'do Sr. G'lIstavo C�l.Pa lema. q',e
defendeu a extil�ção �Ja. sublegenda e ct,}
vo�o vinculado, ", ,'.. -

.�

-""v

Lembl'o{J 'o diri2:r!lle Qj10S!CIO!1ista"
que a preg.açiío do seu. ,�a ríic1o,:; hnles,
'durante e :depois dns· eleições ele, 15 de
noveh)oro," lloO qlle dÍ'i:, r�slleito à ler/is·· .',

. , I .

.

laçfío eleitoral, foi j�lslam.en.le COlllq. a

snblegendn e fi, Vi-n,c�liaçfi0.'" Récorc]011
palavras do Sr. TallC!'edo Ne\)es, segun·
do as qnais com ri snblegencla em vie;nr
"0 MDB vai parlicipar em 1972 não, de
um pleito, mas de um massacre."

nlvaro Vale veio ver
!

Plano de Ed'uêação de S.C
,

Com a finalidade 0€ estuda\ ti, CuHurfl'? ,prOfessor � Á,lvam. Val13

sístemátíca do Plano Estadual de visitou as dependências (]3 As-sem-

Educação, encontra-se' na Capit Ú o blkia Legislativa onde foi reeehido
Deputado Alvaro Valle', da Are:13 "pu!' diversos parlamentares,' J,k-

Carioca, que foi o mais v..rtado ' TI;) ; lnbnstr:'i-'!'J.;,[O está!' hastante ,impv:,,:
pldw de' novembro último para a- "ic.nad{) 'comv a l,(i'lpünênd" da ,llnfl,
Assembléia Legislativa COI\1 uma , ,�fi parL;n18ní;ar carioca declarou qü2.
ma.r.g,em .de ,28' mil votos . .i'q)Ú� ll,1.1 f! eomcepeão arquitetônica da .,},
breve exame do' plano cat::djl�n, )., traduz, em HrlgUat;'c)m moderna," n

"

que é pioneiro no Pais e motivou. à �o�c�'d o' clemoc';Ai,;Í} d;), -catarrnen- ••
ne!orTÍ1a .Administrativa da SeCrêf,,1"

.

ses;' que dispõe- clfl u�rla Casa em I,;:,
ria' de Educacâo e' Cultura, Ü': v:;sj.'� q1.;Héttlr� pu'ra", ':'l"alando' sôhre 11

tante' salientou que "Santa Ca�;ij:'i-·' .

'funçjonaj�d&d.e ,die: S�j!l� rl�PB1',iil�11'
lia .dispõe de muitos' elementos, P,l' .cras, deé:J,.;J'ou, o ))epm,adol que -o

ra ensinar o Brasil.' no setor" ,�d�" i am{'lü a,'2S�� f19 I'leftd, 1fl fbf�:!'tO "",
caejonal, com Ítm.-, 'pía;,o

'

mod�l<lf�',' " ontrils 8<1)&8, m.ím ;md;:no plano, 1'.,j'-
r. '

I {.... � � I

Pisco'n:endo sôlwe (l .plaui,l· (1'\l,0 ? que mais: 1h8 :�ha,n1r:,it atq:tçim, f'j-
p,reterlcle )eval' l)anl, a Cl1anáilarà, t� ,'nahnente, evtrleÍl9io,u. a dpac'li1at13'
par�al:}h:�nyar Sq H e"l1't i'll I ,.' fPL-:"'s'l'n�:d

.i.

(·ti:llfj�7rl- do aIqÜi.teto�1" P2d'r1o 'PaU�9
Catal'i'na, 'é' o 'E;sl'aél.o' ela li'(;d'era;ãO·, -, .R:lr�t1v-a,' autü·c iJoo'Pl'�):J'étil,qiÍ� llo'",eu
corÍ1' 'li1enOT número clt, illlai"tu,';e(LL '" ·P'ú'l�tt,1e.r·"Il];ó[1Srl1ib,'rigu ,n'n� peri1l2"
elo 'Pa.ís e· toü\o'u : a in iciát:v'à' .' d�) -' ,lU, ";IIHá de d'étlO'C,cáds' em-' co�crB'.
jn(')�'al:, o:' ensin\l',' básico .<,rírjJlt�l,í,í'ln:\;, o,, "If>""�("l,�do',,,,!, ,<'

.

,',

para OitO' anos . .lt"(h()�, ,billl:ll'l\loi .l'" '"
' .

l�n'��]no na' j,'ea[j�ia(r;\ cat.iiri';en\�;;.
.

,

-- liÍc,::v6iuCAO
, .: '-; 'T.,:."

, ,Q.ua'nto' às obras 'que forEl',n:'- ��,l:ll)'
.. I /-

tadl'is
.
'à .. nov.a: sistemática, o' .1):1.:;1:

tad'p �Iv;iro Vãjle � ctes"a�ol1 a�tl:1-, 'SJ,,�"��!VHrO V�ÚI�Hlll;;',
!iHa .N�lCio'n'l'L de il111,Mifl do' Ó{t)[(:" ,�"::' \�n\J':r',' (!lI(rtlsl'·'f.j::),(:�P';. rol -

u(\I�::'ll
SOl' Celestino Sachet ,e &:lLi,c,ar,ú,) ,

�) ���'l�ll',-'na .\rgeni'l-:1H- c exercej( 3,
Moral e Civica, do p,rofe.ssOr· .Lli, , Cllefia.' elo .Escritór,i:o, T$'('Ç\::ihlro' ,�,:ll.
dir _F'au.stino dà Silva. íÚ:�"s 'lilrrcs;'

,

[\O"'f( I \'7lI'i\ ;dllrcihtt,:o G(l\'�rno Gil};·
) ,

,
. -

destinados ao 59 e ('iO 'grall do, c,n . tel� Branco, rri':m�u,:" q!18 ':'a _Ric\:o-'
sillo -básico, at�ndem a::; exigi'nd:n 1W'30j ele IVlrir'ço ele '19(14. e taf\ n1
elo -plano pionei.ro dClnci Istrar'U") r:eí'eAíi'el q;lFFído"�i:,H·cp.úhjlça mi 'J

" " .,' -, I
qne o Estado poss1li prD,l",.;S[,re3 (I.. ,f' c{!'8l'aç'8 o, por-, 1 cr CM" ,�)', n{!ii:l;:, :}

a! 1.0 gabarito., I1Jn!l ileces'1dFl'de 'Í1t'itóbca d .. Pai3"'�
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De�en\7ol"imento do [<;�t.a,d" dE, :-:Iar:

ta Catarina constitui-se um exem

pIo tia eapacidade dos ca1.al'inensc's,
mostrando com a interiof'izaç:'ío, rl)
ensino que o Estado tem, condiçõ'E(s
de ensinar as demais llni:!ad'es h·

�.RO q1l0 os 'PFtT.'r�frn�- drV2H\" r:OTílM
prepntleT essa' T,,,,alidafle e n30 te1i·
tilr um, l'eü;ocess� .' tn:ipra'iricál'el ho,

k ,'omo n ,foI er,{, 1969.
/

- A u,eyn]üção 'de 1964 é a pri-
mf'ir!'l t.enhtiva selri" neC?B3jdade de

derativas no setor edu 'r,rion�d,
"jnstificando ,plenamen(.e qLle vc

nhalTtOti <lt;lu.i pal'3 es'ltHLr ,e apr,,"l
der".

�(' "()�'l,e iI Ln';') "' :1 eX:}l2fiênda d,),s

printlp ios cién;lOc..ráticils e- a neCf s·

sid::!'de do desenvolvi'r",ento no m,,(\

do do S,�culo XX.·, o. imj1(�1'L?Tltc na;

1 lÍthmH5 elelç5cs, é, que' o pOi'O se;l

li!] o iílRfCO' 11lstf.rko da F.evol,1-

t�?IO {lü t\Ifuçn} t-:le"'géIlChl na :\ ren� ,)3
f'Hnr1"Lüos 11111is aCl(lfHlos ,com a

<]pmw'raeil1 SO\:hll, do Prr,súkn1.,
Gua;;,j,a:m '\,Tédlci. e.,' no rvrbl1', rej:;i
iaúdü a nuinria do� f]ll,,,! r1J2t8!1d,?·
Then ("i)nh;S1ar a in'e,�n0ibjíid!ld2 lFi

f;f:,'ôli.n;§f.l de 192:'1'.'
.
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SI o estaur
Um dos berços da colonização do Sul

do País e pecsouagem tantas vêzes glorioso,
das páginas da nossa história, a cidade de

Florianópolis possui, infelizmente, poucos
marcos da sua tradição e do seu passado.
Lugares e prédios históricos jazem quase

que pràticamente abandonados :e, não fôra

recente iniciativa de conjugação de esfôrços
para a restauração das Fortalezas de

Sant'Ana e Anhatomirim, poderíamos' di)er

que nada se íêz em favor da ,p,rese,rvação
das nossas relíquias.

De qualquer forma, essa iniciativa, por
sí só, já é um fato bastante auspreioso,

sendo de se esperar que frutifique em reia

çã<i a outras relíquias do gênero e crie nos

Poderes P�blicos' e na comunida:de a cons

ciência de que é dever de todos' zelar pelos
monumentos que evocam o passado e nos'

dão conta da História vivida por distantes

�I.'raçõcs que, ajudaram a construir isto quê
,
hoje nos cerca. Se Florianópolis ,tem no seu

passado século de História e de tradições,
é dever dos seus homens de hoje fazer com

que as marcas aqui deixadas sejam levadas

iis gerações de futuros catarinenses que nos

sucederem nas lides da vida, ,C0111 a elo

quência do. seu significado, suas histórias'

e seus segredos.

Não nos basta apenas construir o Iu-'
turo se não sabemos reverenciar O' passado
e transmití-los ao porvir. E' imperdoável
que uma Cidade com mais de três séculos

'

de existência não possua um único museu

que conte aos catarínenses e aos brasileiros

'em gerai as coisas que aqui aconteceram

objetos que compuseram o centenários dos

grandes, acontecimentos que' fizeram desta

terra a eleita para seu palco no teatro

da História Pátria. Alguns dos poucos res

quícios que nos restavam foram destruí

dos pelo descaso, pela imprevidência e

pela insensibilidade. Sobra ainda alguma'
coisa, no abandono e no esquecimento, que

se não merecerem o quanto antes a, preo

cupação dos poderes ,públicos o futuro sa

berá debitar na sua responsabilidade a mor

te dêsses monumentos.

A Casa de Vitor Meireles, - em boa
,

hora sendo restaurada pelo Serviço de

Patrimônio da União - por exemplo, hoje
já não mais possui o acêrvo de alguns
anos atrás, quando 'tôdas as' huportautes
obras que lá figuravam foram levadas para
museus de, outros Estados, on�e os Pode

res Públicos foram mais sensíveis à arte e

à História. O nosso Instituto Histórico, a

Biblioteca do Estado e o Arquivo 'Público,

permaneceram durante longos anos à mer

cê das traças e dos cupins que se roubuste

ceram em meio à poeira do descaso oficial.

A responsabilidade por êsse descaso não

deve recair apenas sôbre Govêrnos do Es

tado e do Município, mas também, a pró
pria Universidade que, a despeito de ser

uma instituição fundamentalmente cultu

ral, até aq�i não teve a preocupação - p,e

lo menos conhecida - de recompor no

acêrvo de um museu o passado artístico,
histórico e cultural ,(te Santa Catarina e de

Florianópolis, Possui é verdade, um Insti

tuto de Antropologia, .mas êste se deve

mais à iniciativa isolada de um dos seus

mais eminentes mestres e historiadores que
à política de Cultura da Universidade.

o Govêmo do. Estado, de outra parte,
construi a Casa da Cultura de Santa Cata

rina, que se propõe a abriga,l' todos os (,l'

gãos do gênero. Pode ser que com
'

isto'

venham novos estímulos" depois de tantas

décadas de desinportância voltadas à êsse

,setor. Já é tempo de fazer com que tar
'

aconteça, antes que o quase nada que nos

resta se perca �!) primeiro vento-Sul que

soprar mais forte, A iniciativa' de Anhato

mirim 'não pode parar por si.

Siderurgia e··Desen 01 i
.

enIo
I

o Presidente Garrastazu Médici acaba ',le

anunciar, num pronunciamento que tem sido

,\,01 merecida e excepcional reprecussão no

pais, o início duma nova era para a indústria

siderúrgica brasileira, Vqlta Recto nda, quc

vem sucessivamente elevando o nível de sua

produção, v,ale como auspiciosa e decisiva

afirmação da, vontade de sobreviveu, sob er 1-

narnente que uma 'nação está di namizan Io

em todos os setores de suas atividades de

expansão social e econômica, A palavra du

eminente Chefe do Executivo .Nacionnl

revestiu, nesse instante, tôd�, a pote ncitd]
dade de desenvolvim,ento, que se, define num .J,
planejame�to ele vi,tal

-

sigl�ifi�açào/ p'al'a <l

e"'o!"'omi" do país e paTa a seguranç3 c

inviolabilidade do patrimônio moral, 50:::] ,l

(' m;:derial do Brasil,

Demonstração cabal ele que também (IS

brasileiros não fogem ao desafio do própno
cHI',eito à independência eJ à prosp !I'idad !,

Volta Redo,nela passa agora a C0l123ntrar OIS

;)1 enções d9 Goyêl'llo, visando à expa 'lsão da

indústria siderúrgica, quando já S8 instal.1

� nova Fábrica de Perfis Soldados, que s!�

,1!�'101ninOll "Presidente Costa e S�lva" pnn

'\Il'uenagem 'a quem tanto se empenhou, em

\';í[a e 110 Govêrno, pela crescente continHi-

Conquanto "da se possa alinhar todos
,

.

,
os dado� relativos, ao desempenl19 da nos-

sa economia em 1970,- os elementos já
conhecidos nos pennit,enJ concluir que fo

ram realizadas tôdás a,i principais metas

econômico-financeiras" -'

Os dados Hão foram apanhadas 'ao

acaso, nem elaborados com 6 objetivo de

determinar' uma análise favorávet:, São prc
I i111ir,at:es, mas' com a ma-rgem de exaticFío

necessária para não distorcer a realidade

quando fôrem definitivos.
, O produto illterno bl'llto apresentou

um crescimento excepcional, com UIlla

tHxa que se coloca entre as mais altas ,da
década de 60 e no mesmo nível de gran-,
d,�za alcallç�ado em J 969, que foi de 9%.

A taxa cie inflação, se não foi exata

ll),cnlc aquela que se- esperava (cerca de

1 S%). foi nó' entanto, a mais baixa da clé�
cada, aquém da, barreira dos 20%, ,mais
exatamente 19,3%, As exportacões, tal co

mo fôra previsto l�á algUl{s l11e�es,' atingi-
"I'am fàci1mente as ,proximidades elos USl

2 700 milhões (Cr$ 13.4 bilhões), repre
sentando, um accréscimo sôbre o anu ante

rior d� ordern ele 17%, 'As importações
(('IP) atingiram a US$ 2,6 bi,lhões (Cr$
12,.9 bilhões), i-sto é; mais 15% sôbre os

resllltados de 1969,

As exportações de manufaturados akan

ç'aram ,a cifra de USS 450 milhões (('r$, ,

'22 bilhões), significando 17% cio 'total
das >exportacões é 80% de aumento sôbre

os nív�is- do> ano d� 1969,
O deficit do Tesouro não foi além

dos Cr$ 820 \, milhões, coloc'ando-'s_e I�no
l1l�lis baixo níveT dos últimos 10 anos, e_l11'
têrn1Qs reai� (preços constàntes),,' séndq,
,linda, inteiramente financÍé\dos sem recur

so e eruissõ;.s,

dade ele nossa produção de- aço,
"De nação predominantemente importa

dora ele produtos siderúrgicos que era-nos"
- acentuou o Presidente Méd'ice -- "já
produzimos' hoje mais de 90% da atual

demanda interna e já exportamos, em 1970,
75 milhões de dólares para 42 países", São

falos como êsse, em geral, escapa,n à obs er-
'

vaçâo comum e que, no entanto" sustentam.

o otimismo nacional acêrca da ofensiva

acelerada que o Brasil _está realizando, no

rumo de seus destinos de potência ecouô

mica, Vamos, assi n, porfiadarueut a quebra.l-,
elo, com o rompimento de uns tantos Pl'}coo
celtas que lOHgaménte .no.8 faziam retarel�t'
a industrialização e a operosid�de té�ui2�',
os vínculós de dependência econômica co n

pl'omcteclores 'da plena manifestação d� uma
,'onsdência ele soberania. política, no co ll�ê cto

internacional, O Brasil não somente se

renova por uma mentalidade' consentân';l

,lOS ho(Úel'nos imperativos para os PO\IOS

i'em organizados, senão que também eles'V)rta

]:'ara, a exploração de suas imens'ls r�s 3:I'V 1)

cle riqueza natural e àqra o extraordinário
aproveitamento da capacidade elo ho n�lI1

])]'<!s.ileiró, no campo das poderosas constrLl

ções de sua pujança, industrial.

alanço . Fav r
, Sem que os dados sejam aiuda com,

pletàs, pode-sê assegurar que o aumento

verificado rio PIB está associado a nma

expansão industrial provàve'lmente supe
rior a 10% ,e a um crescimento do produ
to agrícola, da ordem de 7%.

No campo monetário, a ex,pÇlnsão dos,

meios de p?gam�nto ficou em tômo de

24%, em cõmparação com 32% lio ano

anterior. Sem ')Jl'ejüízo dessa menOI,' ex

pansão m'onetária, o crédito ao setor pri-"
vado pelo sistema bancário aumentou sa

tisfatoriamente, na ordem de 41 % '

Mostra o rel_?tório entregue ao Presi

dente da. República pelos Ministros Delfim
Neto e João dos Reis Veloso que, no sen-

-

tido geral, a, política econômica, em 1970

foi conduzida com particu:àr atenção quill1'
to a seus efeitos sôbre o eUlprêgo e a distri

buição de renda, nas zonas urbana e rúral.
Os s'alários continuaram e'levando-se

,em têml0s reais, com reajustamentos nas

'principais categorias de 'trabalhadores, en

tre 24 e 26%, con,sideràvelmente ?�ma,
pois, da elévação do custo de vid�, O ní

vel de emprêgo no Nordeste foi sustentado
através das frentes de trabalho mantidas

peto Govêrno federal, atendendo a uma

população tot�l de -quase 2,5 milllões de

pes�oas.

Ao mes',úo tempo em que entre!laV31ll

ao Presidente ela República uma análi,slV da

economia brasÍ'leira em 1970, os Miqistros

da Fazenda e do Planejamen,to divul'gav�m
um documento contendo os objetivos -bá-'

".5'itos e as prioridades nacionais para êste
ano:

'Estabelece o documento metas para o

,
sislema econômico em 1971 e propõe áreas

prioritárias �de ação goVel'l1amelltal: educa-'

o Presidente Médici previu para dentro

de um quinqueruo a expansão maior elo

centro produtivo de aços em cêrca de 6070,
atingindo assim .o volume 'de 940 mi: tou.»

ladus ele lingotes, E em todos os setores ela

indústria siderúrgica êsse meS,110 desenv.il-'

virnento se acentuará, Ainda no que (til

respeito ê1<O setor de laminados, aquêle índice

representa um acréscimo de 2.500,000 ÜJl1e

ladas sôbre a capacidade atual. Isso permite
avaliar o que será, daqui a cinco anos, o

flagrante da indústria siderúrgica brasileira,

que se amplia e desdobra, expandindo-se em

110VOS setores' para as variadas expresso:5)5
especiais da siderurgia, A inauguração da

"

"Fábrica dé Pedis Soldados, 'ato' q\le abriu

ensejo ao importante pronun'cianiênto dã

Presidente da Re'p,ública, faz entrever o' que

virá a ser, em futuro nãó remoto, o' panoi'ama
industrial de Volta Redonda, em que repoú,;a
â expectativa nacional no êxito da, siderurgia
b�'�sileira, que, no alto entendimento do

Presidente Médici. "deixou de se,' n.)r.t
,

'

âspiração� para se transformar em realidade

ele que se orgulha O: povo brasileiro e cuja
integral implementação fará do Brasil, clentr;)

de lima década, um dos gl'andes, pl'OdutOf.:!S
de aço do mundo".

Gustavo Neves

Ç'lo. ,�aúde, saneamento, clellci;:;, tecnologia
e agricultulJ:1. a1lUais médios, do setOt�(:)ver
namental, de 1971 a 1974" serãEl,�de Cr$
6,8 bilhões em educação; de 3,2 bilhões.
em saúde e saneamento; de 420 milhões em

desenvolvimento científico e tecnológico
e 3,4 bilhoes na agricultura,

Entre os objetivos consiJerados bási

cos, .figura notoriamente, o crescimento do
Pmduto 1n0rno Bruto, 'com uma t,axa pre
vista que oS,cilará entre 8 e 10%,' ou sej •. ,
em tõmo da taxa apresentada em 1970, de

9.%, considerada excelente sob quàlquer'
aspecto; raramente obtida em qualquer
país e em qualquer época.

Espera-se, aSSII1l, que 1971 indit,lue,
pelo ClllLl''tO 8'10 consecutivo, uma taxa de
cresciment0 das mais signifIcativas, Em
'nOS'50 caso, com significação maior, se con

siderarmos as .dificl,lldades a serem vénd-
das, eSQecialmente no call1po Qd

ra, onde, as- condições climáücas
têm mostrado muito favoráveis,

agricultu
não, se

III -, ,-

As exportações continu'arão recebendo
toelo o apoio, e a meta,para êste ano é um

'v(1lul11e dp. vendas ex.ternas de US$ 3 bi-,
'lhões (Cr$ 148 bilhões), dos quais US$
600 milhões (é'êrca de Cr$ 3 bilhõ'es) cabe

rão às exportações de manufaturados,
O Pi-oirama de Integração Nacional,

iniciado com a construção da Transamazô

nica e ela Cuiabá-Santarém, ingrôssaTa; êste
ano, llO proieto de colonização, orientada,
00 lon 120

-

da's duas rodovias, O sistema de
lncentivos fiscais deverá proporcionar ao

,]\I�"rl,ste e 8 AI1l:azAnia mais de Cr$ 1,5

'bilhãQ, em' j971, além d� mais },6 bilhão
do próDrio Govêrno e -800 milllões elo
Fuhcto de Participação dos Estados e Mu

l1Ícipios,

MEC ,C:O rova· que
poucos�pobres
fazem vestibular

Em pesquisa realizada na G uána

bara e em São Paulo, o Centro Bra
sileiro de Pesquisas Educacionais,
órgão do Ministério da Educação, 'os
técnicos apuraram que 78,8% dos
'vestibulandos são provenientes das
classes alta, média-alta, média-mé
dia, As / classes inferiores atingem
apenas 21 % do total de estudantes
consultados,

dia-alta; 30,7% das classes média
média e média-baixa e 20,5% da
classe baixa,

,

Diplomacia - 91,0% dos can-

didatos vinham das, classes alta e

média-alta; 9,0% das classes média
média e média-baixa. Nenhum da
classe baixa.

Enfermagem - 23;8% vinliam
das classes alta e média-alta, 57,1%
das classes média-média e média)baixa e 19,0% da classe baixa,

,Outro levantamento, desta vez pa
ra saber a identidade de' profissão
entre pai e filho, o CBPE apurou
que já, é bastante acentuado o' fenô
meno de afastamento da profissão
paterna, Odontologia, no Riõ, e En

genharia, em São Paulo, foram as

carreiras que apresentaram o maior
índice de identidade entre pai e filho,
Uma terceira pesquisa, feita, tarn-

,
bém pelo CBPE, apurou que a 'me

tade dos universitários da Guanaba
ra exerce atividade remunerada ".

(46,39%) e a maioria (64,04%) re

cebe ajuda monetária da família,
Poucos são os que não possuem bens
e imóveis,

PESQUISA

Segundo a pesquisa, "êsses qua-
dros demonstram que a educação,
concebida como direito humano, não.

deve ser, mas vem' sendo, um ins-v <,

trumento pelo qual Os que podem al
cancá-la Se asseguram à tradição de:

poder ou quaisquer outros pr'vilé-'
gios",

'

Demonstram ainda o acêrto
' da:

observação de Rôrnulo Almeida quan
do diz: "Assim, com raras exceções.;
o sistema escolar existente, em nos-,:
sos países é um perpetuador de ,de-:
sigualdades sociais". �
Finalizando a pesquisa, os edu

cadores acrescentam que "apenas'
30% cios candidatos de nossa amos-

'

-tra cursaram a última série do cole

gial em escolas públicas, Dêsses
30%, cêrca de 45% pertenciam à
classe alta, que representa 56% da
clientel a da escola particular.

Evidencia-se uma vez mais o que
é a minoria das' classes socialmente
inferiores no processo da educação
fo rrnal - apenas 2 i,2% 'do nosso
total - pois as classe alta, média
alta e média-média representariam
78,8%, incluindo a: matrícula nos j.)
estabelecimentos públicos,

",

'/

Para identificar a que classes so

ciais pertenciam os candidatos ouvi
dos pelo CBPE e pelo Instituto 'Na
cional de Estudos Pedazóaicos ,,"

(lNEP), os técnicos pro�u:aram reu

nir as profissões dos -paiS cm catego
ria de status sócio-econômico,
Diante das profissões declaradas

pelos candidatos da amostra, .o ",.

CBPE,
.

baseou-se em categorias
para estabelecer os diferentes, níveis

ocupacionais, Foram considerados,
portanto:

"

-Classe ,alta - profissões ,que, exi

gem diploma de nível superior; altos
•

'cargos' administra't,ivos, empre�iários,
oficiais das Fôrça:s Armadas,

'

Classe média-alta - cargos de

'gerência e de direção,
Classe média'-média - posições

mais baíxas de supervisão, inspeção;
oClLpações intelectuais e manuais es

pecializadas em' nível mais alto.
Classe média-baixa - ocupações

intelectuais e manuais especializadas
em ,nível mais baixo "\ senü-espeCla
]izaclas,

Classe baixa - ocupa..çõ�� _ ma-_
nuais de grau especializado mais ru-

dimentar.,
'

-,

IDENTIDADE PAl E FILHO
;"
,

,

Em outra pesqnisa, desta \fez pa

ra saber a identid�de de profissão
entre pai e filho, o CEPE' apurou
q ue essa coincidência, está diminuill-'
do, O levanta:mento ocupou dois im

portantes Estados braS:ileiros: São
Paulo _:_

-

onde foram analisadas 670

respostas de alunos do sexo masculi

no - e Guanabara - onde - foram
analisadas 2213 respostas (70,2%
masculinos e 29,8% femininos). To
dos eram alunos de cursos pré-vesti
bulares,

São Paulo - 9,] % d'os filhos es

colheriam a profissão paterna; a

maioria dos filhos de engenheiros
(53,3%) preferiria a profissão pater
na, Essa foi a carreira onde, naqüe]e
Estado, ocorreu a maior, identidade
entre, profissão de p,1ri e filho; 10%
dos filhos dé deo,i:istas escolheram

Odontologia como carreira a seguir; *
37% eras filhos de médicos escolhe-

CONCLUSÕES

Partindo dessas divisões, a pesqui
sa concluiu que:
Medicina - dos 375 candidatos

ouvidoS. 58.1 % vinham �as .classes
álta e média alota; 33,9% clas classes
média-média e média-baixa e 8 0%
da classe baixa,

' ,

:Engehhaóa - 51,7% dos calidi- Guanabara - 55% dos candida-

datos vinham Qé.lS classes alta e mé- tos plJtendiam seg�i,r a carréira elo
dia-alta; ',.4J ,9% das, dasses' média, ' pai, ,Mesmo ass_;''JI é muito mais a-

média e lhédia-baix� e �,0% da das'-'" cêntuado o afastamento da profissão
se baixa, ,'" pat�rna dd que a coincidência de e§'-
Economia _.::._ _57:4% dos candidà-_ : r ,colha: 35,6% dos filhos de dentistas

tos vinham das ,classes médúr�aJtfl' e"
j

procuraram a mesma carreira do pai.
altar 43,2% das çlasses média"l1lé- ,No totaLde candidatos ao vestibular
dia e média-baixa -e,'9,4%' da classe, de Engenha±ia, .a identidade de car-

baixa_
,
':.' :'.ç ,'. _

reil'a� só' �xis{e em� 5,7% dos casos;

_,-, ,> ,'_ )Jü:eil:'(,i'"i.....:. 55-% dos candidatos vi- na pesqcJi.sa feita em São Paulo êsse
nharn das classes ':lha e' média-alta- ( 'índice foi de 6,8%.
38,0% d,às' ,é'lasses l;lédia-médiiJ1 �', _..:_ Dé um modo ,ge.ml - a.firma a

médi:ybaixa e 7,0% da class�: baixa,
'

pesquisa --=- o prestígio social d�,
A'NJuüetura - 67,2% dos candi- profissão parece ser, o fator primá-

uat9$ vinham das class�s- alta e mé- rio que influiu na escolha da prQfis-
dia�a1ta; 31,5% das clá'sses média e são liberal, elJquanto que a ,i?rofissão
111édia e média-baixa e 4;0% da clas- patema cOl)stitui fator secundário, A

Serviço' Social - 44,�/* ,dos C<LI1- influéncia dos pais parece manifestar-

ei ida:tos vinham das ,classes alta e se muito mais no sentido de desejo I

mé4�a-alta; 51,4%" das c'Jasses mé- de ascensão socia'l, através dos fi-

dia-média e médiá-balxa e 4,0% da lhos, do que 110 de conser�ação da
classe baixá:" ,

" tradição de família, Regra geral, 've-
Odontologia - 48,7% dos calldi- ri ficou-se a fuga dos filhos da ativí-

datos vinham das classes alta e_ mé- dade pro'fissional dos pais.

ram a profissão do pai.

Ipiranna . Automóveis
COMPRA VENDA E TROCA DE VElf'ULOS

Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

CENTRO
FINANCIAMENTO EM ATê 30 MtiSES I

I
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opREFEITURA MUNICIPA.t ,DE
,I

BLUMENAU
� ,

OIRETÓRIA DE. OBRAS PúBLICAS
, '

E b I i' A L-C�. \ 2;71
I

C1.ínc!;lrrtlncia pública para .aquisição d:� um,
TI'a�Clr.

De conformidade com a Lei Estadual n. 4,421, de

21-l-'iO, que regula as licitações para compras, serviços
e obras, a D.i.retoria de Obras Públicas da Prefeitura MI.<'

nicipal de Blumenau torna p�blico que se acha aberta a

concorrência pú.ilica para aquisição de, um trator de es

teiras equipado com lâmina e pêso aproximado de

8.000 kg,

,I

As propostas devem conter todos os' detàlhes ql'f'

caracteriza.n o trator', que deverá t er a côr "a.n .reio crô

mo, de padrao adotado pela Prefeitura, que �oâ õs'pjITclj
:. tinta v nroiacx n. L.4.i.j, de rauri .ação Ipi.: "ng "

_

As proposcas d&V21n ser apresentalas para pagine .i

toà vis.a, em uoze (12) e e.n vinte e quatro (24i IH,�c:b;
mensais, devendo constar, das mesmas o p.az : de entr �g 1.

As pi opostas deverão ser dirigidas a esta, D, O. p"

«m dois. enveroies fechados 'e devidamente lacrados, A ,';

B, trazendo, externamente, a designação de SeU 'conteúdo

e nome do 'proponente ou firma ,proponente.", ,

'

I
, ,

O primeiro envelope A, deverá conter os docu.rieu
tos exigidos nos itens 1, 2, ,a, 4, 5 e 6, abaixo .relacron,» ,

ell'". ,-,' �,,:;;:lliJJ ;; ..lI'elo,>e,'.u, deverá conter a propóst«
bem como en<i�reço do proponente .ou firma proponente.

, Documentos que "deveráo vir .no envelope A: '.
r

_.

1 'I) - Certificado de regularidade de sítuação _

pu-
r:mte o lNPS; ,

",9) - ,h ova de 'es'ta,r Cf 'lite' co,n as faze:lcli13 Fed�nd,
E�tau.úa:l e, Municipal;

,3'1) - Fl'�va' de q�e a firma. ou l'a,zão cOlU;ercill s.:!

<!.clla legalmente' regishaqa na Junta Co,nercialou Caro

h,('io ,comoetente' , ,,', ,.' /",

:' 4'1) _� i.�rova', d�' qult�ção �Olri o' imI�Ôsto Sil1t!ical,; 4"
"'oe ..

ih),,<- e (..os ui'ipregados,;
,

59) ,__; Prova de ,que vó�ou. no último pleito 'eIcitorúl
Oj, reô)'.)ctiwl justificaçàe; e

ti9) - '1;al�ô da Taxa' ;VJ.ullidpal.
,A abi..!rtill'u· das pl'Opostas dar-se·á às 15 horas do

ci�." ,�2 Jé jdlt:ÍiO úo cou'ente a",o liO ·_;a01l1e.:e da·j),J.i:' ,/
e,', ,Jlesença dos i�tel:essado� ou, d€ seus representanti�s
qlie . Cllieiiam ass�stir a .coricorrênCia.

(') critério a ser af)li�aJo no j lj.lga:neutó sel-á Q qe
pl'ojJosta que'melhor atender as e�i,;êqcias' elo m.dital,
entre: as fii'mas �'elacionadas nesta fr�feitura,: 1e aC91',l::i
c()E) Lei de Licitações.

'

,

'A Pre.feitul'�', lvilq1icipal ,de Blumenau resél�a-s:e 'o

direito de aceitar, tota� ou parcialmente, as prQPost<;l' ou
uiud:ct de a-nular··a concorrênCia, no' todo ou �in�_p�rt(�,
'mú�"iv"damente e com j'usta causa, indepell�l.e�teÍrien:te- de

/

illte,r)1ela�'ào j iJdicial ou extr4-j udicial.
,

.;, J

-'

.e'. -;:")'e'�eitura MunL:,ipal de BluJ.1enau regeLará ... as

pl'n'O(lStrlS cnjos valotes não· atendam aos preços cou,;;
àeracÍos justosi e às nprmas estabelecidas nêste Edital.

.. . .. ' .. elvrla de Obras Públicas da Pi'efeituI'a, prcs
t&,l �l esclélredmentos 'relacionad0s com 9 pre'serite' Ecl.ital,
'no horário d lS 14 -às' 17 horas" diàr.i.a,nente, exc�t) ,jál.'''·

dos e domingos.
Blumenau, 7 :de janeiro ,de 1971.

EngQ civil Orlando Gom'es - Diretor da D� O, p,

. r
�

I

.

PREFEITURA MUNlelPAL DE
BLUMENAU

plRETORIA DE OBRÀ$ PúBL,lCAS

E O I T A L I.,N. 1/71

Co,nc.orir'êncJ�a públioa par;a :aquisiçã.o de ,uma

'I'

De conformidade com a Lei Estadual n.' 4.421, de

21-1-70, que regula as licitações para compras, serviços
e obras, a Diretoria de Obras Públicas da Prefeitura Mu

nicipal de Blurnenau torna público' que, se a-cha aberta a

concorrência pública de uma motoniveladora equipada
,

'

,

com direcão hidráulica e gabine para o onerador, com

pêso mínimo de 11.000 kg. e potência mínima de 110 RP.
,

'.

As propostas devem conter, todos. os detalhes que

caral..erLlaul· as rnaqumas, q.ie deverá ter
..
a côr amarelo

cr('m�, de padrão adoÚldo pela Prefeitura, que correspon
te a tinta Vitr�lack n.. 2,415, de, fabricação Ipiranga.

As propostas devem ser apresentadas para pagamento
à vista, em 12 e em 24 parcelas mensais, devendo constar

das mesmas o prazo de entrega.
.

.

As propostas deverão ser dirigidas' a esta D. o. P,

em. doi� envelopes fechados e devidamente lacrados,
A e B, trazendo, externamente, ii designação de seu con

teúdo e nome do proponente ou firma proponente.'
.

-

O primeiro envelope A, devera .conter os documell-

t'as exigidos. nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, .abaixo relacionadcs.
O :segundo: envelope, B, deverá conter a propos ta, bem

corno endereço do proponente'<ou firma proponente.
"

"

D,ocun;entos, que, deverão vir no envelope A:,

. 1Q) .

-'- Certificado de· regularidade de situação pe
rante o lNPS;

29) � Prova de estar quite com �s fazenqas Fe���ul,.r
Estadual e Municipal;

• 3.9).� Prova de que a firma ou ra�Q co:mer:c�aT se

ach;:t._Iegalment€ registrada ,na Junta Co�nereial o.u. çin:-
tório conrpetent(;); ,

''lÇl)',� Prova,cIe quitação com o il11pôsto ,SilldiQal, ·da
< fir�a e do�' emprégados; <,

59)'� Prova_:de j que votoú no último pleito .elritorul
ou \'esfectiva justificação; e

'

69) ...:_ Talão da Taxa Mun-icipaL
A abertura das propostas dar,se-á às 15 horas 40

dia 21 de j<1neiro do corrente ano, no q.abinete da D.O.P"
bm .pr�sença· (ios iriteressados ou de se1fs .representantes
c!u<f queiram assistir a concorrência,
.' 'O' critério a ser ilIp:licado no' ju,l.g!lmellto si?r� o d':J

prop�stil' qlJe IT;elher at�nder-; as e){igêÍleias do E(Vta�,
eM:Íle as· fínnas relacionadas nesta Pl'efeitura, de açôrdo
co�: Lei 'de Licítaç6es.

"
. ,

,

.

;A' '}>reféitura
.

Municipal de, Blumenau 'reservil-se o

direito de' aceitar total ou parcialmente as proposta ou

ainda de anular a concorrêncIa, no todo ou em parte,
motivadamente e com justa causa, lndependentemttllte ,de

.. ·irit�rpelaç40 judidal ou.' extra-judicial>
'

.

:;, A P�efeitura lVIuÍücipal de, Hl\llnenau regeitarª as

P)'op'Ostas cujos' :valores não atendam aos preços consi

deraclps justos e às normas estabeie idas nê;te EditaL
,A Diretoria de Obras Ptíblicas da Prefeitura, pres,

t1ll:á· esclarecimentos relacionados com o presente Edit1)l,
no horário dqs 14 às 17 horas, diàriamente, excet0. sab�l-

,do� e domingos. , '1
BIU1:nenflU',:,6 de janeil'o de' 1971.
Eng9Civil Orlando Gomes ..

- Diretoi' da D. O. P.

"I
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hoje;mai$' uma' agênci,a

,·Joinville
- Rua ,do Príncipe, 132 - �Joinvil'le - Santa Catarina

BANCO ITAÚ AMÉ'RICA

�;::;:x�mm0mm0m0mmmmmmm0m0m:�.

L'J oleti Especial CROEx �
� AlTERAÇOES;,ESTATUTÁRIAS

'

�
r;;)' A Assembléia Geral Extraordinária! real,izada em 22 Out. �
o 70, deliberou in.troduzir algumas alterações no ESTATUTO da �
fJ GBOEx, as quais entrarão em vigor a partir de 22 JAN· 71.. �

. [;;] Por su.a importância, destacar;rí-s'e as �eguintes : �
o ., _o associado será automàticamente �xciuído quando se '�

. (;'J tornar devedor de mai� de 5 (cinco) mensalidades, con- [tl,
r:J . sec-utivas ou não. �
fJ ,. O associado que nãÇ> tiver pago tôdas as mensalidades C!::1'
� relativas a.; período de carência mínima de seu plano '�
,fJ I

não terá direito ci qualquer beneficio, nem legará pe- �
r:J cúlio, na; eventual!dade d�, falec�r nestas cond.içôes. �
� • O pagamento da mensol.i'd.ade deverá ser efetuado até �
[;') o último dia úfil, de 'cada mê·s. [:1
o ,/ �
[;'J Agente Autor;zodQ .. cm SANTA CATARINA; r...."

.�
Augustus, P,omoções�e Véndas Ltdo. �L/i RUo Deodoro, 19 ___...: 2.0 andar � solo 3, t.:::;;.t

o I�LOR'IANÓPOLlS - Sanr'a Ca'o"na

'

�
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'�
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Acadêmico's
de SP viiitam
Joinville·
Trinta e um jovens universitários

de São Paulo, integrantes da Ope
ração Mauá, chegaram ontem a

JoinviHe com a finalidade, de per

correr, em caráter de estudos,' as

principais fábricas do município.

Os universitários permanecerão
em Joinville até a tarde de hoje,
quando .seguirão viagem à capital
paulista.

Maria Polo
veraneia em

Florianópolis
. Maria Polo, pintora brasileira

premiada, internacionalmente, en

coI'ltta-se nesta Capital onde permâ-_
neceTá 'Vários dias. aproveitando à,

t�mp�rada de verão. Atuçúmenk
:tyiarfa_"polo está expondo seu últi

mo!;" 'ti'atlalhOs : em conhecida g,llél
liia ;;�(jle a'l'te d� Nova York, COlll

.' ,

q\.tem. assinou contrato para a VCl1-'

da ':�e� su�s pinturas.

.

festival de
Poesia ··tem

. '.' ,"

três fases

•

Constando de três fases,. sendo
a pdmeüa até' 25 de março' do

.i éorrente 'ánO, o Diretório Central
dos Estudantes da Universidade
Federal de Santa Catarina lançou
o 10 Festival Cata,rinense da Poe
sia

.
Universitária, que abrangerá

todos .os universitários catarinen

��s.

.os .trabalhos cteverão ter, no

mínimo, 60 poesias e, no máximo,
120, poemas, sendo que ao' pri
meiro. colocado será conferido' um

prêmio de Cr$ 1:000,00, além de
. úrn troféu alusivo aO mérito, as

sim como a impressão do livro.
A promocão dO' Diretório Cen

,trai. ·aõs EStudantes' visa pmpor
donar um maíor" intercâmbio só:

. cio-cultural' entl'e os w1Íversitários
do nosso Estado, bem corno. pro
jetar o es'tudante universitário no

campo da literatura catarinense.

.

,,�(
-

o Secretário' Glauco Olinger;'
da Agricultura,' falando a O ES-

. TADO ontem à - tarde informou
que duas providências foràm -to
madas para auxiliar; à população
atingida pelas enchentes nos pri-,
rneiros dias do ano, ná Região
Norte do Estado. A 'primeira, 'foi
tomada junto às' agências

.

bancá
rias visando conseguir .novos fi
nanciamento aos agricuhores, evi
tando prorrogar os prazos dos
empréstimos contraídos anterior
mente com agências financeiras. A
segunda medida, será tomada na'

época do plantio do feijão, trigo e

'milho, quando o Govêrno forne
cerá a semestre ao agricultor com

uma redução de 50 a: 70%,' ou

até 80%.
Quanto a segunda providência,

afirmou o agronomo) Glauco Olin
gel' que não', se pretende auxiliar o
agricultor atingido pelas cheias
com dinheiro em espécie, adiantan
do que essa fórmula de ajuda hão
tem dado bons resultados: Forne
cendo-lhes uma semente de' 'pri
meira qu.alidade,· q;sseverçm, êles
saberão recuperar ,a· safra f>erdida,
amenizando 0>8 pt:ej�Íf0�' sofridos.
Os atingidos set�ó:··' auxiJiâ�(')s

aincLa com o fertilizante e o ,càl•.
cáreo, que terão Ó ftiete; pa�o, � o

custo bastante reduzido; , ",.. .

I '
.

OS DANOS
Associando as .enchentes �s. sê

cas de fim-de-ano ,e ·lis· geadas:eJ):
temporâneas, �O'·Se,cretâiió:Gl<hÍçp
Olinger abordo!i' o, pró�teiiia-' �qúe
aflige o Norte' Càtarih..en's�, ,cilÍ'ên
do que as sêcas'4tingijiain' det�r
.minadas regi@e& ';qo·.E�ta,dp q�an
do as plantas pred�avai.n_ d�; '6»:Ü
Vaso Já as geádas; ;'P,r9jíidicaratn
diversas culturas, em; ,dj-'escimento,
especialmente a lavoul'a' .. dO' feijão,
que sofreu sérios danos' Com, -+- as

cheias. Além do ';�rozi; 'a' óúltura
mais atingida· pelás ·yncl1en�es,. as

.pastagens ,também sofreram pela
,inundação, prejudi{.:ando sep.sivef
mente a agrop�\JlÍti!l: e, eql. ;cõn�
sequência, a �. ução. l�itei��.J)�;_
clarou que . </-s" águtts .. :bajxa-
rem, o que .j 'nt, aciont�Celú:ló, ,

as

.;..' ",' :-
-

-

:

O Governador Ivó"Silv-cira :, de�
terminou uma; séde' ';"d'e providên
cias para solucionar o proi>l�ma
da� enchentes que atingiram: o

Norte:' Catarinense; cáusahd<i Yele
vados prejuízos' na i:egião, 'príti.ci
palmente no IÍl'\lnic.ípi9 ide;, C$oi
nhas. O Pr'efeito - A[lc1des ,,'S�llU
macher encaminhou' .êxpedientes
ao Chefe do Exec'uti�0 e aos. 't�tu,..
lares da AgricuJtura -.e Fazen<la,
dando conta da sitliaçao em' ,Cã
noinhas onde as chuvas'

-

destruí-,
ram tôda a lavoura; atingindo,;vio
lentamente a clüturà do arroz.' '

Em radiogl1ama�ôirigi�O' ao :9:0-
verl1'ador ,Ivp Silvtiirai' 9 Sr. ' .A;lci
eles Schumacher worinou que.o ní
vel d'as ág�as do Ri,o �Canôü;iil��
atingiram a marca de· cinco h).e�rps
acima do normal, oca&,ioÍlando
considerável' núnlero de cfesábrl-

o
v.,

sta o
pastagens do Norte do' Estado,
especialmente em Canoinhas que
foi o município mais ,aJtingido, os

campos permanecerão cêrca de
20 dias sem cnodições de, pasta
gem. A lama que o rio deixará
sôbre os campos prejudicarão mui
to os càmoos que só serão utilizá
dos após um período relativamente

longo, quando, terão novas condi

ções de pastagem.
Por incrível que pareça, o Se

cretário Glauco 01inger adiantou
que a solução do problema dos

campos está na chuva. Afirmou
que é preciso que chova e a água
,limpe as pastagens para que o

gado volte a se alimentar normal
mente.

Quanto aos benefícios' que tra
zem as chuvas constantes, o agro
nomo Glauco Olinger de calrou a

· à 'ES!ADO que "na realidade,
alguma coisa se ganha com' estas
inundações em pastagens, pois o

,'terreno - inclusive o de lavoura
'_: fica. refertilizado com a depo
sição do. humos trazido pela -ágp!-t
do rio, mas ê sse fator hão 'quer
'dizer que o prejuízo para êste
alto não seia evidente e concre-

., to", Êsses benefícios, asseverou,
só serão usufruídos a papt,it: _' .d.'o
próximo ano, quando estas.' terrás
que receberam o humos

"

trazido
pelas enchentes.. forem novamente,
'plantàdas,

. .
,

,
"

Q Secr�tário da Agricultura
nYOstróú-se ainda preocuiapo c;b;iTI
os 'suttos de verminose quy

.

suf�
gero ou 'aumdltam os já existeiit�s,
:dizendo que anós as iílUndllci)e's
o probkma se a,R:rava, .. ��iií(J:q
CO}Íl que novos cuidados:' SeJr\1ji
t0f11adcis através de' aplicaç�'O:� �p
tensiva de gases de

.

ver,l!Jffvg9s'�
TambélIí nêsse se-tõr providências
fo'ram tomadas peJa pasta dã a

gi:icuitura, que �enviou técnicos
'piJ,éa c:üidarem da verminose. YFi
nalizou o Sr, Glauco O�i'nger k;,
forman�'Ü que tôdas as' Pfoviqêri
cias determinadas nelo Govema
dor, Ivo Silveira já foram adqtaQ�s.
no sentido de minorar o sofriri1eI1:"
to dos flagelados nos seiór�s ,-

da
agricultuI1a' e ,saúde.

I.

gados,:, .hlélll da agricultuâi . com
-

as saf�</-s totalm'ente' perdidas.' 811
outro expediente, o Çhefe do Exe
cutivo solicita, ao: Delegado do Mi
nistério da -Agricultura, Sr, Al ..
berto dos Santos; 'a p'rol:rogação

, do.s, prazos par,a. pagamento
.

'dós

· enfPréstimos agrícoLas e for�leCi�
men.to de sementes.
Ao Secretário da FaZenda o

·

Chefe do Executivo pede umá :_sé
rie de providências, alegan,dõ q,ue
"em virtude d�s enchentes que as

solaram a região, sem perspectivas
de melhOra da situação inàu·sfrr.ai
e comerCial, além de outras'

.

àti
vidac,Les complementar,en.1 paralisa-

,
GrcÍs e sem a mínima condição de
atendimento das obrigações fiscai:,
apela no sentido de ser concedida
uin prazo em caráter especiall para
o recolhimento do ICM e parcela
damente":

,.
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A h-'lvé� rl� t<>1<>O"r"lJnas e telefo
nemos o Flumine-rse autecioou o

C0"1mm>.cimentn do seus nrofissio
n",i� n'l.ra (lui'1ta-f<>ira de manhã,
r"� La1''lnj''ims. i= iciando os trei
J1�mcnto<; "<l'"'l a T8C'l Libertado-
1'0<; (h, A';'é"i"g, As f';;rias ante
riArmpnte m::1""8d:::s até o [li8 Zl
�r:f'·en>,111. assim U111 corte de sete'
rl;"s. ie'i n11° A, tsb-Ia da T'aca r-o..

. .

J"'-'� f") t'·icnll1,. r'í)"t-l'8 () P:;:jl'11""lPjr,qs
c1;� 11. Prr) �"''' POll10. To;'ío �"'""_
,.; � .,·,tp�,c r0nt::>f0s corn ZaO'al0
P ";'lmir de Alnwjr1� (ln" esta no

p<l�"n0 trl111ando as primeiras :oro
Ilirl"nci",<;:
--: Almir ,,<:tqrá ]10 .clube ama

flh9. <l'1teri,!,ando Sl1a 3!nrescnta
r0'). 710"'lh cnmpc:::rq q tro:!hqlh::lf
rli'1 1,4 apresentando-se com os

infY8d0res.
- Fira �1]sn"n<;'1 a f'10e [lI" rO'1-

c1iAirmamento físico em Vassou
rfls?

enOU::lntn.
T"""mo'S nHe inicic1r os E'xercícin�
flntecinad�J1T1E'nte. C0111 ano"" 85 12
d1?r" n-ar1 tl·ni")ql'\1,entf\� f\Al� s�r�0
f"",,,tos ]o", mínimo três com exa-'

m"s m';;r1j,ros.
- j:; dp,,,,"',;s dI' 31?
- A1 p':'''êí" V01t8 "P1l1('i� ::1

possibilid8d�s e da fonna dos .io-

.. ESPOlIes
)

"

l!:1r"l':P,S vamos decidir à" ,subida,
OH n:lO nara Vassouras. ;,

AMISTOSO ,PROVAVEL '

.-',ri Pl�'l11iiJ1ense fjo;rrâ<, apenas. ,

tl'einando?'
".

- Está em np8,�ÀI'; t)l�-"'o:s 'UPl3
n<nti<Ía àm,i�tr>sa. antp.s . 1'li""I). rlia
24 ou 2'1 TI1[l() dE'r1"n'(]*'f., <lo 7,'�-

"

-

..

- .

_!!8].O. �P, p11>. 8"hqr Gonveril�nf,:. nos
.p rovifl'p" ciarem os.
•

........c.
.
.T6 t"I1"'O adversáríó?'.

- Vq"'jns ,.,cl.uhé's .g�t:;'<;l' à 'n".�"'a

c'1i<,nosidio. ,uár'a o ?mi(:t0�0' V8�
mns Del�s,�r Tllim': àd\r�"'s�t,ib r(lifi�il
e aue �:spi" .,t�.mb6rh 'ilína"" �tl�a-ç'ão
palra O pú151ico:

CONVOCAÇÃO

FOfa do Rio. no mompnt<)' ("5-

t"í,o Os s"'ouintes i(wadofl�'i:' Félix,
,l""O'P Vjt6"i", iail'l1. ·<}jlh::lrrln,
,Tnninho, Marco _ÀntA.,ib,' nir1i
pl-ívj0. S8:m8rone, Mic'key·t, '.' Clau�
-din e .hi1'. Todos êles p�Jtio senrln
c0"'V'oc"rlf')'i !1ara anresént;?,cão
ouinta-f-eir8 às 9 horas. n(1'S La
f"n iei"·as. Os t,reinos .coletivos' e
tátiN)S 0""erão s",· feitos n.'O For
te S"ío .T('qo. ·na Thc�. Q,l;de 110 á�
no' tlf1s<;::ldo o Fluminen'se' ini�i,f')U
>:cus treinamentos :para (,l' tempora
da.

I

�8l'h�""IM� i� l1lll"l!'<I�'I11��4'\�' Ip.�"�r�,d�

o Botafogo ;lá está com a SU8

temporada de início de ano, com·

plet;ili.ente organizada, CO'l1' 16 ou

17 jogos. Assim, os' alvi-negros es'
tréiam dia 17 em Bogotá, na pr:·
meira rod ada do Penta gonal IntC'l'·
nacionaL Depois, o roteiro é o se·

guinte: 20 - Bogotá (PentagmHl\:
�l

2.?' - Medeilin, amistos'l; 24
C8Ji (Penta�onal); 27 - Bog-otá
(Pentap,:onal); 29 - d8ta reservada
para o caso de ser necessário um

desE'mnate' no Pental!oúal; )',31
Barranqtiila, amistoso; 2 ;�d,e; feve
reiro � Oosta Ric,a; 7 - Sa,n Salva
dor; 1-0 e 12 � Giladaiaj.àra; 14 é 17
._ Los Angeles; 21 e 24 -T'. Itália;
28 _ França: 2 .de março:·.� Cas'}'
,blanca, c,o];ltr�. os ing'J-êses :do T(,t
tenham, na Festa do Trono. A 6 ·de
marco o Botafogo estará no �io pai'a
estrear dia 1-0' no . cam;),e·ooatb ca·

rioca. Para outra temporac}1 :no ex

terior, com jogos nos Estados Un:.
dos e Europa.

D'irel]-cdl Est.,d"a! e-l'l ;Mi"'i���ri�, da Ag�icultura
em Santa Catarina

Grupo E)(..�",·+h, ... d" A<lministração. c

A V 1·5 O '

':);�i������1�';[:(�jt�}����:�;:�::L�;�f'��:':;�;:al'i�,
n. 01171, de 04Á)1-71, do Sr, Diretoi' Estadual do Minis
tério .da . Agrinultura em Santa Catarin.a, torna públic(),
pilra ;onhe�i.iuento dos interessados, que às 15 horas do

. dia ?,O de jau"h'o de 1971, receberá propostas de .ih·l1J"s
h"llJilitad'ls nreliminarme'1te (parágrafo 39 'do Art. 127 r::

131 do Decreto-Lei 200/67) para Prestação de Serviços,
de acô�do com o Edital afixado em todos os edifícios'
ocunados pela Diretoria Estadual do Ministéri.o da Ar,;"i
cultura em Santa / Catárina, sittlados às tuas Santos Dl(-

r

moni: n. 6 e V)('erda Coutinho, TIS. 6 e 8 - li'lorianópolis
Santa Catariüa.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1971.

Áopio Font,mel!a - 'Presidente.
S. :8. CAIXA Ot"'lS EM!,iREt;ADOS NO COMéRCIO

.

i .'

ATENÇÃO PENSIONISTAS

'Comunico 8S pensioni.stas desta Sociedade que, a

partir do dia 18 até odiai 23 do corrente mês; estarão
sendo p,agas �s Dem,'les devidas até 31 de dezembro p. í)"

na séde social à rua Álvaro de Carvalho, 34 sob. eSrluhl."J.
com a F_!;lipe Schmidt" no período das, 9 às 10,30 d��
manhã.

Ec!uard!o Nicolich - Presidente.

F!(;UF.IIRENSE FUtEBOL CLUBE

EDITAL D�' CONVOCAÇÁO
.�

Nos termos do Estatuto Social, corwoco os S1's. Mem-

bros elo Conselho Deliberativo, a se reunirem extranl'

dinàriam�nte, no próximo dia 13 do corrente" às 20.30
horas. na sáde soo1<\l do Clube à ;Rua Olavo Bilac... s/n·.,
no Estreito, n�sta Capital, para tomarem conheci'nento,
discutirem e delibe1':n'e.111 quanto aos seguintes asstintos.
incluido na Ordw11 do Dia:

19) Verifi<:ação d'ls vagas existentes no Conselho:
29) estudos dos 'assuntos· a serem tratados na As

sembléia Gerl1i Extraordinária a ser convocada de acôrdo
, com o Estatuto;

3'9) estudo do, prógJ:inna a ser orgf.iniZ'ldo para as

festividades do Cinqucrlte'lário do Clube a ser com,orno: /

rado no próximo dia 12 de jurtl10 do corrent.e ano;

tf'i) e�tudos re1ere]1(es as Hlpl1salidadc& e taxas "odais:
5(1) assunt.os gerais, não previst.os de vota\ão:
Florianópolis, ': de janeiro de 1971.

Pl'ésidtll1te do C. D.
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ESCRITóRIO E EXPOSIÇAO
Rua 7 de Setembro, n? 14

Fone 3095 .:_ CP. 775
Fpolis ..

-
.. SC.

TOMAI
INDúSTRIA E COMf:RCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

RUA 7 DE SETEMBRO, N° l�IT FONE 3095 - CAIXA POSTAL 775
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

UMA ORGANIZA'ÇÃ(!) NO' RAMO DA REFR'IGERA'CÃO A

SERVIÇO DA GRANDE FLORIANóPOLIS .

"

FABRICA
Rua São João' Batista s/n

Agronômica
, Fpolis. - SC.

LOJA DE PE'ÇAS E ACESSóRIOS
Rua '7 de Setembro,.n o 3

Fone 3095 - CP. 775

Fpolís. - SC.

..

OF�INA ELETRO REFRIGERAÇÃO
Cais Frederico Rollá,,69

Fone 3095 - C, P. 775 - Fpolís. - SC ..

Drl1!nUnnS
Fc;t'l0n. mais 'nã,o t"mn<;·oÚtro� pm E!

-II'.O Conselho 'DeliQerativo do Fi co"c1iri)es. a ,le'·dado·é (lll" 3 J�o�m"· O' le' ,

glleirense ést�d. Í'p.1.1'lJido 'dia' 13 '1T� ;ori8 se, !'''!ln ;'1 e r1"'ridiu 'in i-
..

' �i" ..
U .'

,

' .

1 ,
'

. ;13fa trátar' cle .. diversoS:" assuntos. ci'lr s"us exercícios físicos em

iJ�I'P('\l'tantes, 'destacando-se fi: �la
_ _:__c,;...o_P_,j_ll_n_to_,_-"' P

••

__-"_r- ,_'._' ,,�-&Il, cêses

otícias diversas
• J

.

inicia 5a treinos Fifa ,e�cluj
rJ

/.

L"h d
.. Rod!Si8 da

para t· aça I erla ores Copa de 1914

Os do.is últimos .iogos são o-s· p:ri}l·
cipáis da 'rodada, já que se de&on- •

taram ,- nos dois - as quatro eqtJi-
· peso .que lideram o Torn.eio, sem

pontos ,perdidos, o que d�verá mo-

· t�yár, � pres!,nça de grande pú
.. bliéo.,

I

�;'.-,-...ti...--��l_---___:--:..�-�---::-.:_-::::------::__-�_:_�;:-'-:--r_::;�:__�:_"""':::;:;:_-7;;:-�:;;:_.�_:__:;;�-;;,;:__�;;;;:_-.f::+'- . �� �� C.
�

(� {� O.; ':."; ... 'AV 'AV..

MARRECO NA COMISS.ÃO
TÉCNICA

! provramacâo do ano, esportivo ele
(

1971, cuand., ó alvi neoro com

pletará 50 anos d� existência e

pretendem tracar nlanos. Aorov-i
tando 'a' reunião. -t8mMm o C8�0,

dr, t1:�in"dn,' Ttalo Arllino será re
sn'vido élefiniti"�m".�tP isto é. se
continua ou não no alvi negro ..

,I

', iÇA' r�""

A Rodésia não poderá '1�rti('Í,;q ','

da:� próxima Taça do Mundo, cujo'
., . �

turno final será disputado na Al-»
manha em 1974, se?,1.ll1do )i-nror'1l vu
um' porta voz da FI'FA_ após a 1'1"1[.

níão do Comité Executivo. Mas nã::l

esclareceu as razões da .exctus
í

o
'

dêsse país ai'ri�ano do oróxi-no cer

tame 111und.ia·l. Por outro lado dois
renresentantes da, Rndésia; 6i"RlTI
convidados "pa1"a assistir à reunião
da Comissão Executiva da FIFA, (':r!1

júlho dêste ano.

';\'�AT --r;PHNOU COM
1'T�\,TNHO
n .,Aval iá -re�l�'7""ll C;:°11 rn-in,.o;1-()

�':'�1'cí;io �T'O "Adol+- T(!)nd'-"·. Ne
liMho rêuniu a r�rn'l';i"d1 8711""'1 f'

T�"li70':' severo treinamento fís-ico,
pois alvuns atlétas estavam "'a"a-

00'S ha -muito. O (�Y&i'C;("il) foi ne"

'.�1'-1 .1.n·(lt1h? ;;. cAnilt""\arp"�l·flP" (lilq�t

t0(10" '0'<;. j-:tll]8rp'S n nro<;i.-'Jonte
'J�-\�é A';'1'01�i''''n 8ro",n:r: h'-';.l� dp. per
to ,0:<; éyo"'·-:;ci,,�. l\[': "'''tn;'.,to ('

p,,,�·i. ainda não [101'1Sou em con

tr8tacn('<:. 'm'lS ('18� seriio f"'itq,
C."·1" cllirJadr, p ·'del1tr,,· dos nl'�ç<;!.
(l"','j°s elo chibe e d<; suas limita"

lorneiurAdo
�:'- ;. - -

�
-

!!T" '" .. .., ...

Plameu tem
· continuidade

• i. ções, •

. p,.lYR:TTROS FARÃO EXERCT-
CIOS

..
' I

Embora' ° ql!�n"" elo <'Í"·hit,-,..,� f,,_

r1,8 sirl� rliççQluir'{n �p,10 prf'si
c1""te (1,:, PCP. m"·;� nnr 11'''''1 1'10_

di(h financeir::l. n�ic; !l Frp ni'i0
pod" ,ryao-ar S"l1� "el1�imoMt,..,s "01"1

o C·f'l't-�·.nlc. n8'-';ld..,. P (t "��<:'ll!Jr�'l

Corp. a r.ealizaçã.o dos jogos da

segunda' rodada prnss'eguirá hok,
às 19 horas, no Ginásio de ::Esportr"s
Go.vernador Ivo Silveira, no Colé
gio" Catarinens,e, o' Torneio. CleiJnés

Bastos, que vem sendo disputa(10
entre .as equipes de' futebol-de·sa,
Ião das diversas' divisões adminis
trativas do Plameg�

n�"" f .......i fojtq nr)1- '''.llh-{'). l,,()·ti..;ro pAis
::l H'r)P e�t'1vã t;;6t�('f,.,.;+� p ,"'n1 nY()_
b1"1l1;:'� �cnm os qhl<>is �,,;f"'n,,"ps
(,ll� ""'0 ff''' lf11�"tp '0� ,.".�lho',rcs n')

S110, os sJ;'guintes os iogas q1le

,compoem a segunda rodada:.' DEFO
:se Divisão. de Administração; DEIte
x- Planificação; Divisão de Proj"tos
x 'Gabinete ri; finalmente, é�epor x

Secéional.
. ....

aa; -

,

'"

...
-',.....;,.:�........��--1'

, E,xpresso :çlumenauense LMa. . i'�I'

ii
�.

'§ .. . !!f"
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TRANSPORTE DE CARCAS
,

Blurnenu.u � fone 22-13R6

Flôrianópolis ..;_ fone 2670
Tub.arão _:., fone 1Q70

".

Cfnhl!S em

débl.to serãs
u,unidos·

.r:

Segundo font-s cnlhirl<l� '1a Fr'):'
a entidade punit'á os' clubes '-em
débito que ainda não recolheram
à Tesouraria as taxss: de' al'bi'tra
zens do ano de '1970. Por terem
�sDerac1o ' dutante alsuns l,',&seS
urna explicação satisfat6ri'a ou o

pagamento o
, que é o

.

mais c.:erto
vai a entidade asora anertar nroi-:
bindo iozos �ll1iú,os6s ias devedo
res, não re�istró �Ie quaisoner a

tletas, não dir-ito a voto al�'11 da

possibilidade do envio, ao Tribu-
11',1 dr� Ju<tica nai'a j·"clicação ..,c]ns
faltosos .. de 'acórdo com o art,iQ-o
61 do CBDF, devendo 'os re"i.,ci
dentes s'erem pUllidos éom �ajs

ii

.'.

rigor ainda.
I

São os �e?::uil1tes os clubes' qúe
ficaram 'gevendn à PCF as taxas
de arbitra()'em ele .1-97Q:
lriten'tacional - Cdil 3.0(XYOO
Guara11í - Cr$ 2.ROO:OO.
Olímpico - ,C"-:$ 9.00..00
Palmeiras � Cr$ 1.200�00
Caxias : . _' C"$ 1.20.0 (TO
Hercílio Lu,z - Cr$ ] .:m,O no
Cados . Re.haux 600 no

,,·Juventus - 0'$ J .8QO,00
Figueirense - Cr$ 600,00

. .1

As selE'ções da' Argentina .� d'a )

França, voltãi'ão a se encontrar. h.iÜ3
Df! cidade de ]\I[al' deI :PLi'ta:' N9 ;pf;- .

l1l�il'o ;iAgo, na .noite de, �';xtn-#\{,a
_ lYc�s�!lda 110 estádio do ,B{),C1,.JI1�i',)1'S� .

os frn ncüs.es sll1'T)l'eendf"f'1'1'1 flS

an!cnlinos, vencendo a p<lrti'Í:i ,��I'
4; X 3, No primeiro tenjpo os �\d�i.\.
tgnt�s ,'!11ílrCaram a' \'"lltagéln: .�e
J y II

�'

,

,f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C::>UUNTO DE SAL!.:::

No Ed. Jorge Daux (sobreloja), próprio para sede de' as

sociações. companhias de seguros, ernprêsas de transporte, etc.

Tratar com o Dr. Waldemiro Cascaes, à Rua Crispim Mi,

ra. 12 - Tel. 3.327. no horário das 8 às 10 horas. '

._---

VENDE-SEINLUGA-'8E apartamento totaImente nôvo

nunca ocupado edifício mais, bonito .cidade: Daniela
2 quartos, sala, portas corrediças, copa-cosinha, banheiro,
quarto.banheiro empregada, ampla

.

irea aproveêtávsl,
101 mts.2 finaJlciam�nto 13NH. Tratar Sr. Mário, folJ,€ 3.o?1

li'j: 'J).p!.!'<!.j;ll'Íil Receita Federat,
..

����������.w
PED�EUlA ,ARRIlU:R�

'Dispomps para entrega ímediaêa 'Brita nllmer.o dois,
bica -ç6rrida, .ern qualquer quantidade.'

.

VENDE"SE
A nnr,tamento em ótimas condições, inclusive com de

pendên=Ias de, emnregada. Situado' â R. Luis Deifino,. 1�
__ ap�)'tamento 202.

. .

'fr�t"r no lor<l1 ou com Di�. Sérgio Paladino no IPESe, .

ll� período da ·manhã.
_...,.._.- .' , , .

"

.; 8('j"ovi�ri� J::,XD.r�BS' B!.'Qs""�enSe
Horfu'io: Camborjú, Itajaí � Blumenau - 7.:m . ....,.

.

J},,30 = lO 0.0 � 13:00 -e- 1,'5,00 ;"""" .17:30 r- J�..09 ·iho.Fq,:. .�

� 'Caneli.I'ha; São .Jo,ão ',B,atistq, N9va" TredtQ ,f' ry1'cl,l!>('J:'Itj "-(' , ; ,).
�

. ..'...,. (l .o� o
-

.

t8.00 fJ 18,0.<l._ :hq��!. .

c

•

l·
.'

'

-'.
'

.

.

.

'Tjgipió; Majur Geremo � N.ljlV<I :Tr�lltp :-""" 1?,OO e 17.,01} )J'
..

, ,PA,>'iiSAGElN_S I Il; l1NCOrt1ENPA8-, P��A: " ; .; � :.:
Ti,iHcas, ,Ç,ambor.iü, Itq_jaí, Blumenau; C?�ri�U:h�,.' São JM�O
Batist-ª, Tigipjó, '��dor .,Ger�H19, No;ya -Tnmt9 't\ !6f·)At;o;lÜ�

.
} -'.",'

. [D�I;it�fo
_

Brasilei,� . d,os Adyo:g.a4e:�� .

-

J
_ , • " )

•

-
• � r

.

"
'

.

'I I

.

Salda tcillaliná '
..

-

"

( ..:
.

\ E.D.ITAL c
".

De ordem do Senhor Doutor Presidente' pêst1e cÍp�ti·
'- ' t •

"
".

,t);lt'o,',.'co viqo os s.enhores·, advogados' as.soci<l;"lios;:R?ra 'tim')
reuNião que

.

se.rá reali�a.da: às lil00ve � ..trijlata', hQ;r,:;ts - ,(Í )
pró;xi�,� dia c;,tre.ze (13) ,<;1,0 cC'),rrente, \O,a sé.Q.,� do "1.eJe,�:tr,')
Sócio! 'E:copômico (E�-faç,lLldacl.e .'.de·: DJI',ei,to);. Ida UlíJ·iir:<L'
sidacTe Federal de Santa Catarina, à rua EsteV.es .Junior ",

Nessa reunião .será debal.ida à 'reforma do Estatllln
,., . I .

a Inscrição ele novos associados.
._, F:lorianó.polis. 7 de jaNeiro de 1971 ..

_AJt�mjr9 SjJva ,Olas _ Secretári�; .

'LOTERIA ESPOBTIVA
, '

Atendemos' com a maior rapidez áos ·portador�s (lq
"oJantes c.o;l�tados)1o :ii:teri'or. l\lj:ai.ores informaçõ,es pe{cs

.

Bõn�'� 275-5J218 e 27,r ·51.0'1.
I .'� )' I

I

D;,UM�O'S '��T�B�A ESP..oIl�IVA ;l,.",��.
Av Senador <>aslmiro 4a Ro<�ha, 84,0 ,-=- São. Píl')llo

• I �
, �', '"' , i

'- ,CanhtaL, '

'> '. •

'"
.

.' ,.;

,VENp'E:SE I'
• c.''''':',

Uma c,asa de .ma.teri.til, ÇO<TY( !.!ar!i!!c,m (.çj.�soc.lmª
d�). Si,ta à R. DesE'rnbarg-,a,cto,r Gil C;os,tà: 9:Q: � ,�str�i- ,

tôo Tratar R. D.a Gr�1ta: 37 - Tnndai:lS!.
. ,.:._::__: ._:_- .�-- '�

Com»r.a...�.� fnc:rrj,çlo d" TeleJJ)n�
.

Tratm: tia Galeria ,comasª·.!........ 29 aP'çl�r, ..::.. \ConãtJ.n:tQ_�Q�
Das 11 à:§ l,2J� Ill,as 17 .às 18,30 I).oras: "

'.t' �b:��,' ���pl��':,Ç�Qt�� -

r.9Pt!Q,;tiar� e��<.l� ,s�in1 tal'.rIo m.Ol))ento- pap;a,
,� : i '.�f�/�, :' �:; ,( :.::' ,': ' .

,I �o ·P.9:�Jo .W.ais �ntr� ,(iI� .FI�ria���Ü§,,�b,Q�i�nt�s
\:,"

pa.r.a esc�itór_i�s e .ç0ps\lItóri0,s. Elltrq�a )eg:J;i�nll�C!i��'
,. crr8T)d.e fJn,anc�amento. '. ,i

' .. "
. ". "

,

.,.
-EDIF"CIO "'BERE-NHAUSER'" !,'..

.
. .,:-,-,

·No .ü()r.acãO de Ji'.l9,ri.anópolis., Ru�1 ',l1r:ãJªno,.. , n.· ;1,-8',
úl\1üxia,� imidade.s a vend,a s�1il. reajuste ,.,de qualq;u..e:.r

.
' ,n�tRreza.

.

�!?IFIÇIO "ILH�US"
.

.
_.

-

Apartamento .com 2 .qHútQS, ,sa�á, 'b'�'n�eko� ��si�
n\lil·� p <d�nelildê:tlcdas. I,t;" v'�:'

�

�

<," �
..",-"

EQ�F.I,ÇJ9 ".J9$1Iê :VEIGA"
....

.

,L Anartamento para' pront� \el).,trega, pr�ço fjxo sern
'li reajuste.

.

,

CA..SA'S - CENTRO
.

C�S;(.I, â Rnn Raul 1\'Ia�..b.".do, casa de !l11ate.ria� poro
.2 1!1l?_rtos. Sf,1�ª. cQsbüJ.a, .fuan:hej,ro, uma ã�.eª ,euNi..dra
ç?da' ('om /i2' 1;n2 ex"e}f'nte vista, tem ]\lgar PSI.ra· gar:a
"pm. ·'rllS.t o.CrS 25.0@O,()0.

R,l1a Coronel ·LoT:les 'V:jeini. -no 7" área- ,do .�ref,roo(),
·33-8 'iUtsf!,.. C,ªS,3 ·rom. 3· qt!lal'tQS, sala copa .�Osiillb.:a, � P!\.
Jlheiro. dene.",d,ê,1jl.cL!l.s f;le e,mpr�,gada, ga:r,íJ...ál�m.. c..l}.sto
C)'� 1 '),fI.ono.OO a combinar.

.

,.

R\Ja J\,Iàreehal Gama D'Eca (Chác<lra da �oleRi'la')
como com 4 quart.os liwing. sa�a de jantar, sala de estar,
quflrto de empregada, .com banheiro;. garagem bem
·!!r.Rl1,flp .r-.ofrp .embutido, .telefone, lavan,de,tia. C1,Isto
Cr� :'00.000,00. -"

." I. AGRONôMICA
Rua Jo,,'f;lujm Costa, -no 23 área te,l'reno '11(,). x 27

área �onst. 8(,)' m2 casa cóm 2 '9JJar,tos,
. sala,. c,osinJ�a,banheIro. galiagem. e'\lstO ,Cr$ 45.®0,OO fmancIade pela

Caixa Feder:v, Cl"S 9.500,00, sendo d� sina,l _

.

Cr,$ 20.000'OO'�',sa'ld0 a comb�nar. .'

.
.',

•

JitUÇl D�m'iIlda 'St�",e�ra, 4- 229 'fu1)dos, C;l..i:)U ,de ·�V;t·
de�:,t. i3,e 6 X· 1! som � quartp de 'b1}n:h.o de T'Qa,tter,ij��
3 quart()s, sala, c0sinha, área' do terreno 10 pOJO 29
Custo. Cr$ 18.000;00.

.

SACO DOS LIMÓ'ES .

(Rua Jer?nimo' José Dill,s ,n. i�6i.1 ,casª ,eo)11\ q'U1�: .

tos., sala, coslj:J:ha, banheiro, �s!). de' "ma'déir.a .. terten() '",
meilin�c W nor 35 trl'etros. Preço,.Crf. 12.0(')000. '

"

CONTINENTE ',' �. ," "

. .,
.

- Rua H}I,ln�iJá. rAs?, com' 2
. Qt\!).rtJos. �fl',GI g�l1nJe,

copa· e cosinha, es�ritório, bafi;lJe:lro;· ·�leriel1dê.tiéta<; tIe,
empregados', abrigo -para carro,{ltea" clo 'terreno 4l!O ,me-.
tros (EstÍ"eito).

' ..

CAPOEIRAS
,Rua D. Pedro I (1)i.lti:ma ,CJ1�a a flireita) ('a�a (-'''m

2 q'\ial'tos, sala, banhei'ro, casinha. garagem, vanmdãG

==í ":", h'
!&UTá Vv4CJ1U L..d I i.lr�INí::Ntiti

HORARIOS DIARIOS, DE FLORIANÓPOLIS PARA:

CURITIBA:"":'" 5 00 _ 7,00 - 11,00 - 13,00 .:.._ 17,00., "
.

r
JOINVILL'E' � 5,30 - 9,00 _ t3,30 - 14,30 - lfUa

,
. .

':;'-'i t&f.fill. 1'9,3(,) �d.u,.eto).
,

'
'

''''"
"

'111
'-BLUMENAU - 6,00 -r- 8,30 - 12,00 - 15,30 - 17,On

1lB,OO (direto) ....:.. 18,30 .. v:

JAllhGUA DO SUL ;- 16\30 � 21,30.
pARA, TIJPC,A.S, B_ALNlJiÁRJO CAMBORIú e ITA.JAt ...

rC�$, QS ImRÁmoS,l\.CIMA.
,�ClJ��pj:$ ,....... D.I!ESRACIi9 :DE ENCOMENDAS

" VI4�':N$"; I!E$PECIAIS
!E..s-'f,A.ç�O JlOPQV/ÁR;I,A. - FONE 2�-60

I ' '.
,

"'
.. -,'

14,30 horas

21,30 horas

5,30 horas
CHEGADA NM LAGES

14,30 horas

21,30 horas

RJO DO SUL

Floria.,ópol.i,lõ à

aos domingos.

.-

AMORIM

frutífer,as,

met�os no melhor ponto

Lagoinha, área 12 x 30

40.6'!m m2,
o saldo em 24·

I

12 m. d� frente com

'do .Jardim Itaguas·sú ..

1.260 meti'os,
I
,

, ,

n. 21. snla 02 F(l!D� !'l�-Q().
nróprio

.

par�
90. .

. "'.

; 1 I
! ,----�����-�ii!!� �-�"��!ii!í�·���·v���'T�E)���'�,!!Iíii������_�':�����-��TTiFãi����

A.VKSO
Solicitamos aos senhores sócios em atraso com '!.

Taxa de Manutenção (mensalidade social) o obséquio <l�
. procurarem o nosso escritório o mais tardar até, o dia

20 do corrente, em virtude do Rela.tório Anual que temes

que' enviar à nossa Matriz no Rio de Janeiro, até 'àquela
data,

Aproveitamos o ensejo para avisar que de acôrdo
com os NOSSOS estatutos, 0 atraze de ti meses no -pag.!lweNtn
da mensalidade social poderá acarretar 0 .c�l.1eelª n�tIlt·,.
do título.

:,.,.�'
Outrossim informamos, que o pagamento da L,À

de Manutenção relativa ao ano de 1971, quando paga
a anuidade durante o mês de janeiro, goza de um des

. .'

conto de 10%.

FUNDÁCÁO "SERVI!ceS DE -SAÚDE PiJBLICA,.,
DIRETORIA REGiONAL DE ENGENHARIA

SANITARIÀ DO SUL
AV I S O

CONCQ,RR�NCIA N° F - 01/11
A DIREt6RIA REGIONAL DE ENGENHÀ-:

- I ,t •

RIA SANITARIA DO SUL da FSES'P cornuruca a

quem interessar possa que está 'aberta a CüQc9).'f�nci�
n° F - 01/71 vara a.comprade materiais (,tubos, ,ç0'i
nexões e .neças ,�sp,€ci(,ds) nara a Rêde de Distribuigâo
do Nôvo Sistema d� Abastecimento Público de Agua da
cidade de Blumerian. Estado. 'de' Santa Catarina,

f' .'

Os interessados deverão dirigir-se a S�çle' 4a Di
retoria Regional de Engenharia 'Sanitária do Sú'l, à
Rua Estêves JÚ;l)iQX, 168 em Florianópolis-Se ,.ou no

SAMAE ele. Bluméo.au;, à-Rua Maranlião - 2.41,' on.de '

se ejl1(cont,t:�:m o Edital � ,os dYma�s .elementos d'a CÕrl
c�j[fê�da, diàri<rl�le.nte das 14· às : 18 hOf�S, e��e'to aos

s.ábados, domÜ)go$ ,e ferjpdos. A Cbnçorr&ncia ,ser?'
,real'izaçla às 15 'hora�' do dia 11 de Fer�Yei{Ü 9� a�n.

Ftor.ia.lJ.ópcilis. 06 çI� Jane�Jo' dI.( 1971.

Eçgo WERNER. EUGENlO ZUL4UF
Dir,eto,r R?-gion.al de Eng�J1haria Sanitária ,<;lio

,

'. J,'_
� ::-�\ �-',�

-� .- ..

--
,'. i..

CASA NO MELHDR PO'NT(Jr DE
CANÁSVIEIIAS

Ve.-nde·se uma casa de madeira, sôbre 2, lotes, €1'"

ótimo estado de cons,ervação, completamente. mobiU,' I

da, inclusive geladeira e fogão à g�z. Com 4: quar1'(Y
um sali;.ío, um banheiro, c:o'zil1ha; qUilrJo de émpr�ga,rl
garage, churràsquéira e varani:liío. 'Ne�ó.cio de OG�sU;P

Tratqr na SAWE-LAR Galeria' .Jacq)'J:elil1.e c·"

Loja 9 - CRCl 1.006.

TERREMOS. _, VEN:DErSE
Um lote com,ercial ge 12 x 30 !fls. defmnte f'

Faculdade de Direito ·à rua Esteve.s J;un,ior. iP,reç,0' A

vista Cr$ 90.000,00 _ ou financiado .àté 12 mêses.

L01es de 15 x 21 ms,. no asfalto em' Ltaguaçu ;.,...
, "

. Preco à vista Cr$ 27.000,00 � 'ou financiado' até ;12
t

,

,�
;

mêses. �,-�, '.�
. -. -,.�'

Tratl1t na $AWE-LAR'- ..;_ . Galeria J,�eq,il.el.i.».e
;Loja 9 - CRCI 1.006.

Advocacia ESDp.6ali.*-a.r1a em
1. RemI;}. lPI. ICM, TUM ,

ImrT,AMACõES .:_ DEFES:ÀS ..:::... R:ro�URSqS. '

RUA .TF.'RnNIMO COELHO, 359 -··4Q.ANDAR - cniN3'. 44

F()NF,S: 2fi-75 e 3'8-51 _ Flo�i�nóP()lis ....,- se
I

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

Da. a llTilJtl:'" :�1\\1TAf!l.•f.l.
.

-
,�

...

PrOJeSRor fle ?�jl'111i:>trta da, Far,\Ilt'hlfle !;lc M�"iJ'JJl� -,.

Prohlpm�tir3 'PsJa,uiNl Neur�s�.s
T)()F,NÇAS MEN.'fA.lS "

C,onsllUq;r.io: F,rli.fí,rio .As�9qcl�ciío Catar.iIJCPs.e .ile 11./1',

diCiJla, Sala f3, -..,. ,'1",1)1)1" ??,c-;O,I;! 4, 'R,�ta Jerô'Qiw �pe1JH). ;1;:i� ,

•

-:- Flori:jn6p.0Hs -
'

----"--__,.,,,.....,-,----- .... -- -

pR. NORBER--TO eZE�NAY
CIRURGI�O.DENTISTA

Impl,:mtp. e tJ:.ansnlant� de dentes - nentj!ltér.jn� Cln�

,.MÓri�, nelo sistema de alta rotaçiío -- Tratamento ·indO'IIb
- prótese !ixa e móv.el. consQltório: Ed, .Tll�ieta. 29 at}da�
- snl;} 20::) - Rua ,.JerÔnimo Çoelho, 235 -' borário (lIl!

111 às 19 horas.

AOll
. RE�EI,.O

C'-6:vtS W. SILVA
Advogados ,.

t, 1

'ç;t\mente co.m hO'l'·a mareada
/�.e,ri1j�(l ÓOl11Jprd!iÍl-' iJe Flori!I1'I.Q,p.@1is � ,salª, H'R..

,.'{�,:,
>

Ten,etl.te -SiJveira. 21 -r' F:llll'ianópQ.Jjs "";'_ Á,C
f,C(� ,

"""""""".,.,.,..,,,,,.......,.

C1.i�i,��-\t:�r�l.::':' p-t.�i��,; '.:.:. ';-êi';.�-;;8
éUNic,A ," �,�RÀl - PROTI=,E : FIXA E 'M6VE.l

.

.

CÔROA DF.: J.AOVET4 - 'CIRURG·tA .

.

DR. EDMO. 'PIR.Rn�Jl $,I"".ns·

, �I

"',
C,lrurqfiío, Dentlsta-

Hc;rárlo: de 2a. 'à. 6a feira, �as 14 às 19 I1or8s,,'

Ih", Oe..d" ..", '�08 - F.�if,í.tt-lo t�oraia ,.,.,. Sal. 13

ATENDE PA'dJ'J'tONAL DO I;NWS

�J )1::0 ��' \� Í}L,�,�\�n,U �A(E &�'

AahicrJgado
Bua Traiane 1.2 - cuniuntn Sr'

OAB-se 688 - CPF 007896239

JúTzo- DE DIREiTO DA SEGqNDA VARA CíVEL Dt4.

CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO COM o PRAZO DE TRINT/\

(30) DIAS

O Doutor WALDYR PEDE�NEIRAS L\.r

LOIS, Juiz de Direito da la. Vara Cível da C'"

marca de Florianópolis, no exercício pleno 0')
. cargo de .Juiz de Direito da 2a. Vara Cível l�a
Comarca da Capital, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER, aos que o presente editàl de citação
virem ou dêle conhecimento que, por parte de HANS

W_AHLHEIM, brasileiro, casado, estofador, residente J;l68t)
C,apit.al, f,oi requerido em ação de usucapião, um terrer-o

que faz frente, na extensão de 12,10 ms., que faz ii
rua Blumenau; fundos, "com 10 ms., onde confina, C0n1

terras de Luiza' G0l1'leS' Fullgraf; lateral este, com ex'

tensão de 10 ms., limita-sé com Catharína Mor4tz Lop ts
Rego e na lateral oeste, na extensão d? 42,.20 ms. limlto

.se c,o.Q1 propriedade de Humberto Machado. Processada
.a justificaç.ão, foi a mesma julgada »rocedenêe pllr S'"11-

tenca. E, para que cheque ao conhecimento d', todos. r,,,;;

expedido 6' presente edital. 'que ser
á

publicado na fC)�""l
da lei e afixado no lugar de COShp'\1e. Dado e n�ss�rl 1

nesta cidade de Floifia�ópolis, Ilha de Santa Catarin 1.

aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil wv�

centos e seteNta.' Eu, Paula Maria da Silva, Escrivã ()

,'5u<bscrev.o.
Juiz de Direito

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

NOVENA PODEROSA
A.O MENINO JESUS

D_E PR�GA

Oh! Jesus que dissestes: Pede e re.ceberás !,rocu
Ta e' ach�râs, bate e a nOrta se abrirá Dor intermédio ele
'Mal'Ía, Vossa Sagrada -Mãe. Eu bato, �1rocuro:e vos ro

gá q·lfe minha. 9rece seja atendida, (Menciona':se o pe
dido). Oh! Jesus que ,di8ses,tes: Tud.o. qll� f)�di're< 10

Pai em mell" nome Ele atenderá uor irÍt�rp'édio de M 1-

ria, 'Vossa 'Sagrada: Mãe, 'eu h�mildeme'1te rOCTo ao

'Vosso Pai em Vosso nome_ nara aue mi'lha oracão se

ia ouvida_- (Menciona-se o n-edido). Oh! Jesus que dis
s,estes: O céu e a terra 93ssarão, mas ?- minha ualav"a
não passará. Por intermédio de Maria, VOssa sa1''t.-i�da
Mãe, .

eu confio que minha oração seja ouvid3.. (Mel1-
ciona-se o pedido). Rezar'3 Ave-Marias e 1 Salve Rqi
nha. Em c-asos urgentes essa novena deverá ser feita
e'm hora�' (Qh) e m-andar publicar !)or graça alcançada.
A. G. N. M:

ASSO(:IA-ÇÃÓ COfv:\ERCIAL DE FLORIANóPOL!S
. ,

.. Edi'flais de. Convocação
,

O Presidente da Assodacão Com0rcÍ'11 d') F"'riao 1.

']30lis, no ,uso de suas atrib'lÍç5 �s, cO'WfJca os sócios (h

·EliItülllQ.e, no gôzo de se'lS 'rli,:"itos sfJr:jqi�, p·qrq rlUqS ,;s·

sembJéias gfrais extrflw'rli'n4rj O�. lo'l forma seguinte:
1 'lo __;, Assembléia Ge ...al Extraordinária

D�ta: 27 de janeiro de 19'i1

Ho;r:a: 20 h0,9s
.

' Lor)'d' """'de provisória 'da Entidade, à Rua Traj.ano.
\

- '14 --'- NESTA.

ORD�M DÓ DIA
.

ii) Prestac?o de f'ont:1s da Tesouraria e aprovação
dos atos. -da Diretoria;

h). Reforma dos Estatutos;
c) Registro de Chapas;
d) Assuntos Gerais.

'

2a. 'Ass:embléi'a Gera.l Extr"""rdinária
Data: ,6 de fevereiro de 1971

H9ra: 8 horas
Loc�·l· SMe pro·visória da E'1tidade à Rua Trahu'"

)4 _ NESTA. .(

()�nP'l\if DO DIA
. 'Eleicõe.s._

"AV�OO: À nartir da

centro da nraia \de Itan-e."lla, frent� ;}I)

tr.kar. um'a C:1.sa nova. p::p'wtes du"]!'ls. reforc�dq con1"q

-j',ou,bos, d,e dois quartos. sala e cosinha conjugadas. W:;.
p,hnv,eir,o. p:�rag�m l1.ara .Je�ry, T,,'1'1: e ãglJ·a en�anadq r]1
ci.dad�, ti1da mobiliad'l. eqlljl1adas com camqs. cohor
tor:es: letl�óis, trav�ss"iros. fog'i.o a g'Ís� paneh.s e lr"1-
·C2S, . gel:;ldeira e rádio, :írea CO'll rp·d'es, .

tudo si'nDl(,'�.
. T.ô.cl,a DJ'ontfl. para ser o("J.p·�da. Vende-se 1)'11' .

,Cr:!!; 25.000·90. Vê!' PO 10(',,1 com o Dront;ietãrio. em frel1t'C
.3 c;l:l.Url'\lscaria e t'ôsto .Texaco, ao, lado de Itapema, n�

pr.\li,a ,c.asa n. 3.526.

CONVITE
FESTA DE NOSSA SENHORA DO PARTO

� Irmandade' de Nossa Senhora do Parto convi(la
o� seu!, paroquianos e ao povo em geral para as f.esti
vid[lçles .em honra de sua Celeste Padroeira,. que obede
cerá .0 see;uinte programa:

'pia 14,. 15 e 16 do corr,ente Triduo preparatório às
�!),30 Doras.

Dia. ).7 domingo, Santa Mi<::sa festiva !is 10 hor'1".

.Conl'_:;l,nçlo com a colabo:l'acão de todns' nal'a o 11'1:1i(11'

brilh:;mtismo das festividaQes, ant.ecipadamente agrade·
cem. '., .,.

A DIRETORIA
'

I!nNViT�
,

MISSA DE 30° DIA
A· Irmandade go Senhor Je.sus dos Passos conviria

,QS parentes !:l amigos para ,l'J"i'iistir a missa ,de 30° c1ia
em s1e1fr;igjo da alm� do ü;mão Camilo Lelis do Livm

-

mento, que .será celebrada no dia 12 do corrente l11PS,
às 8 hbras em sua Igr,eja .

\

.A todos que comuaJ'ecerem a este ato, de
.

fé, ant�
. cipamos' àgradecimehtos.. ,

.__------

Dr '. A.'-nn i ,rl"f_l in 1\ tU".
"""ltU� � nn .

C. P. F' .
..:.._ 00177fi6289

,Ru� rf}l�nte Silveira, 21 _- Fone 27tl3.

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Flori.anópolis, Têrçéll"fe,i�à, 12 .de ján\eir1o de 1971

contra iplomação e 3 eleit

FI
Il
U
Tt

-

S r :

Estado fixa
calendário
escolarparal1
A Secretaria da Educação e Cul

tura .fixou para o dia 15 de teve

.

reiro o início do ano leÚvo Í1�s 0S-
.

tabelecimentos da rêde esta dual de

ensino. O roteiro escçlar foi con.

feceionádo após uma série de reu

niões realizadas por técnicos da

-Secretaria.

o calendário escolar do corrente

ano determina a realização alterna

da de aulas inclusive aos sábados,
no período matutino.

!

Tubarão vai
diplomar·
400 do Mobral
À Prefeitura Municipal de Tuba

rão marcou para o próximo dia 31

a
.

solenidade de entrega de. certi íi

cados a 400 adultos ,que concluíram
o Mobral naquela .cidade. A ceri

niônia fará parte "dos festejos co

memorativos, .aó primeiro centená

rio _de instalação do município, es

tando
- convidadas diversas autori

dades', entre as quais' o Governa

dor Ivo Silveira:

A Comissão Municipal do lVIobral

de Tubarão é presidida 11e10 profes·
SOl' Alberto Cargnin.

Domingo . t�ve
2

.

acidentes
de trânsito '

...

Um atropelamento e uma colisão'

fOl'am, os acidentes de trânsihÜ' r�

gistrados domingo pela Dele ::aC' ia

de Segurança Pessoal. O' acide'llle

ocorreu na localidade de Saco Gl'<'.·l

<íl:e; oi:rde o Corcel de' 'placas 7.5-43,
'uü'igido por Dennis Johon Hunt,

. casadÇ}, 25 anos, natural dos Esta

dos Unidos e l:esidente em Floria

nópolis, .atropelou o menor R'en�t;
Santos, de 12 anos .. O ,motOrlsta so

correu a vítima que, com ferimen

tos leves, foi medicada no, Hospi
tal de Caridade. A colisão vel'Íficilu

se no Viaduto' Presidente Kennedy,'
na sl;lfaa da Ponte Hercílio Luz. O

Volkt{ftgen de placas 82-42, diri-
."

gido por' Francisco de Assis COl>'

rêa, colidiú violentamente contra a

traseira, de· um
.

ônibus da Viaçã'l
'Ril:ieironense. A:pós o choque a.mr).
torista abandonou o veículo enca

minhando'se· à sua residência seBo

do posteriormente conduzida p"ü-f

familiar.es ao Hospital de Carida

de, apresentando ferimentos leves e

forte crise nervosa.

faculdadé de
Edueação abre
a' ._

Inscrlcoes I,

A faculdade de Educaçã-o, 'Ia

Udesc abrirá sexta-feira as inscl'i

ções ,ao conClP'SOS de habilitação' f1
primeira série do curso de pedaga

gia.
Fonte do estabelecimento infor

mou que as inscrições perman€cej
rão abertas até o próximo dia 31,
com atendimento diários" aos - intc

l'eilsados, das I 14 às 18 hora�.

Dois recursos deram' entrada on

tem à tarde no Tribunal Regional
Eleitoral contra a diplomação de

três deputados estaduais eleitos a

15 de novembro do ano passado e

diplomados no. último dia 7 nesta

Capital, segundo informou à _\m

prensa o Desembargador Norberto

de Miranda Ramos.

Um 'dos recursos foi apresentado
contra a eleição dos Srs. Walter

Vicente Gomes_ e João Bértoli, am

IJo5i da Arena, sendo recorrente o

Sr, Gentil Belani, primeiro suplcn
te do Partido. Em sua exposição

contra, a diplomação dos dois depu
tados o Sr. Gentil Belani alega que

o Sr. Walter Gomes estava impe
dido de participar do pleito por ser

irmão do Prefeito Municipal de

São João Batista e/ contra o Sr.

.João Bértoli por ser pai do Pi',·"
feito de Taió, O recorrente baseou
seu recurso na Emenda Constit., ':
cional nv 1, de 17 de outubro de
1969. O Sr. Gentil Belani.. segrn,
do fonte da Arena, apresentou G

recurso sem dar conhecimento '\0

Partido.

O' segundo recurso foi encam].

nhado pelo Diretório da Arena
.

atendendo solicítacão por ofício d�
Sr -. Gentil Belani, contra o Sr. l'{i.,
lo de Freitas, eleito segundo ou·

plente pela legenda do MDB. Foi

baseado no item VI, letra. "b"_' com.
binado com os ítens V, letras "a"

e "b"; 'II, letra "g" e III, letra "a", .

todos do artigo II? da Lei Compli>-_
mental' nv 5, por não ter o candi

dato se. afastado da chefia do pô�.
to de Saúde de Timbó, .quatro m..

ses antes' da eleição.

Nova ponte
já tem sua
plataforma
A emprêsa contratada pelo Go

VêJ;110 do Estado para construir a

nova ponte, ligando a Ilha ao Con

tinente já construiu uma grande'

balsa, com. mais 'de 200 metros

quadrados, que -servirá de- plata
forma de trabalho,

.

A plataforma,
móvel fic�rã 'fundeada -"

.

na Baía

Sul, no local onde serão levantados

os pilares' da ponte.

.De ,outra parte, prosseguem em

ritmo acelerado as obras de atêrro

da praia próxima à Ponte Hel;cí

lio Luz, no lado do Continente, qU3 I

servirá de acesso à nova ponte.

I

Hotéis ·da
Cidade
estão cheios

Quase todos os hotéis de FIo

rianópolis estão com sua Iotação I

esgotada, fato considerado "muito

normal" pelo Sr. Odson Cardoso,
presidente' da, Associação dos Ho

teleiros da Capital, "tendo em vis

ta as várias excursões que diária

mente chegam à Cidade". Afirmou

que a continuar o aumento de hós

pe.des que se veni verificando a ta-'

da ano que pass'a Florianópolis terá

que possuir novos hotéis para su

portar o movimento. 'Informou que

o nôvo estabelecimento· hot�leiro
inaugurado' no Estreito não, é. Sll

ficiente, r,essaltando a necessidade

de' o poder' público dar mais apoio

. I?pra a 'cO,nstrução de melhores 83-

tn::das 'no interior da Ilha, ,com o

C!lle os h�teleiros se sentiriam mais

seguros. para ampliar a rêde exis-

tente na, ,Capital, tendo em vista a

ga�antía- de maior número de turis�
tas.

COIlgresso
elege me,sas
em

. fevereiro
As mesas diretoras da Camara

e- dI? Senado estarão eleitas nos

pl'imeiPOs dias de feveteiro, logo
após a posse dos 'no,vos parlamen
tdres, mas as comissões técnicas

sàínente serão organizadas em

abril.

Contudo, o recesso que se

obs,erva agora e o que se s·eguu-a
à posse dos deputados e senadores
eleitos em novembro não 'quebram
a continuidade da repres,entação
p0];Jular, pois sel�lpre haverá um

Congl'es,so pronto a desempenhar
suas funções caso o Presidente da

República tenha necessidade de

�onvocar o Poder LegisÍativo.

CONTINUIDADE
• t

A hipótese de convocação ex

traordinária é remotisisma, mas o
.

Congress-o existe de qualquer for
ma. Até o dia 31 de janeiro pode
riam ser eventualmente convoca

dos os congressistas em fim de

mandato, caso em que aCamara
e o Senado funcionariam com a

mesma organização' - mesas, li

deranças e presidências de· c'omis
sões __;.. do ano passado. A partir
do dia IOde fevereiro, poderia
ser convocado o nôvo Congresso,
o qual teria :apenas de apressar a

composição elos, seus 'órgãos de
com.lIldo.

'

Corsetti 'está no· Vale
e vem hoje à Capital
o Ministro" Hígirio Corsettí, das

Comunicações, desembarcou ontem

às 15h30m em'Blumenau a fim de

inspecionar o Centro' da Ernbratel

e visitar as instalações da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
e da Companhia de Telecomunica

ções de Santa Catarina, depois de

haver inaugurado em Paranaguá
uma cabine pública de ,Telex.·

para Flórianópolis, onde pernoita
rá.

Amanhã, às 9 horas, o Ministro

Higino Corsetti visitará as insta

lações . do Centro da Embratel em

. Florianópolis, oportunidade em que

concederá uma. entrevista coletiva

à imprensa. As lOh30m visitará a

EBCT e às 11 horas a Cotesc, almo

çando às 12' horas no Santacatarina

Country Club. No período da tar

de, às' 16 horas, o Ministro Cor:

setti .se entrevistará no Palácio dos
. O Ministro Corsettí chegou em

. aparêlho especial. da FAB, �end'o
recebido pelo Governador"Ivo Sil

veira e pelo Prefeito Evelá�i6'Viei
ra. ,Acompanhado de seu Secretário
e do'Assessor de Rela.ções Públi�a�,
o Ministro Hígíno Cçrsettí visitará

rio decorrer do dia de' poje ás ins

talações do,Centro dá )tmbrat:el, \<la O Ministro Corsetti, seguirá
EBCT e da: Cotesc. .(\.S 19'1lO'í:as Ó ,- quínta-íeíra :para pô.�1;o Alegre,

Ministro dará' por. t'fdcerrad�;; b seuj'
l

vendo cumpríri intenso programa na

programa
.

em' Blúménau, .seguíndo capital gaúcha.

Despachos com o Governador Ivo

}mveira que voltará a recebê-lo, às

20h30m, .para um jantar com Se

cretários' de Estado e autoridades

especialmente convidadas.

na

de-

vestibular vai ser hoje
Trote dos aprovados no

O Diretório do Centro de Estu

dos Básicos, da Universidade Fe

del'1Ü de' Santa :Catarina está .co

municando que, a partir das 14 ho·

['as ele hoje, na Cidade Universitá
ria, na Trindade, i·ealizará. o trote

dos no,,:os calouros.
,

O trajeto a Ise): eumpridó é o s'e

guinte,: saída da Trin�ade,' passail·
dó

,
pelas ruas Delmirida Silveira,

Frei Caneca, AlmÍrante "Alvirri, Vi·;;

conde de Ouro
-

Preto, Al:cíp�este
Paiva, Tenente Silveira, A'iv:aro de

Carvalho' e Felipe, $c�idt,' encer
rando-se em frente à, Catedr� Me

tropolitana. O Presidente elo Di!'''!·

tório está solicitaildo" o· com'Pim;�
cimento d€ todos os calouros an

tes 'das 14 horas, a fim de serein

ultimados todós os prepal:ativos�
A última etapa do Vestibular

único e Unificado da Universidade

Federal de Santa Catarina foi cum

prida na manhã de ontem, com os

candidatos submetidos às provas de

Física, Matemática e Desenho_

Para os inscritos que optaram pe.
la ár'ea de Ciência:s Físicas,. a fase

de· ontem foi de fundamenta\ im,
portância para a classificação, pois
as notas têm valor cinquenta. Pa·

ra os demais candidatos, a' etapa
apresentou·se também com grande
valor, um'a vez que po<;lerá decidir

a sorte de muitos outros que opta·
ram por outràs áFeas, 'especialmen·
te a de Ciências Biológicas.
De outra P4rte, os membros djls

Comissõe� de Planejamento, En�i-
110 e Pesquisa, e Assistência· (!

Orientação ao Estudante 'estiveram

ontem, pela manhã, no campus uni·

versitári.o, acompanhando o desen··

rolar d1j última etapa· do Concurso

de Habilitação.
'

A vis1ta dos professôl'es que. in

tegram as trêS gl:ande.s comissges-.
se fez em' companhia do Reitor em

exerCHllO Profess'or Roberto,' L�-,
cerda" que tem observado detida

mente todo'o transcorrer dos' tra·
balhos.

COJVIPUTADORES GnlAM

Psof. Flávio Coutinho, também

membro da Comissão Central, as

provas de Física, Matemática e D'�-'

senho foram corrigidás. até às 19

horas de ontem e que, a partir da·

quêle horário, os computadores fo·

l'am novamente programados, des·

ta . f�ita par1j efetuarem o cá1cu'lo'
de ponderação das médias, de acqr
do com a �rea de opção dos candi

datos .

Os .cômputador�s ele'bl'ônicos do

Centro Tecnológico da Universida

de Federal de Santa Catarina co

meçaram a girar ontem às 14 hG

ras, na correção das provas da úl·

tima etapa.
O presidente da Comissão Ce]"

traI, Pl'of. José Edú Rosa, informou

,clue' ;todos os grupos estiveram de

plantá'o ontem a �àrdé, no Conjun.
to Universitário, ânalisando a cor,

reção das últimas provas.

Segundo, o 'Diretor do Departa
mento de Ciências da COlllput,\ção,

,

r
.

Hoje, pela manhã,;o Reitor em

�xercício vai fixar o horário ofi·

cial-.'de divulgação dos resultados do

Vestibular, com a relação comple
tá dos '1.300 candidatos classifica

dos.

A última etapa do Vestibular

Único e Unificado da Universida

de. Federal de Santa Catarina rea

lizou-se ontem no campus Univél"

sitário com as provas de Física, Ma
temática e Desenho, Mais de dois

mil candidatos movimentaram a

Cidade Universitária, no ence�',

ramento do Concurso 'de Habilib

ção da Ufsc. Os resultados finais

do Vestibular deverão ser libera

dos pela Univ�rsidade as' 16 hn

ras de hoje, divulgando-se a reLa

ção d'os candidatos aprovados. . Na

3q. Etapa ..,- provas, de' , Português,
'

Francês e Inglês _ realizada no'

,',,, '.' sábado, as respostas corretas sã·)
,

as seguintes: Português) 1 _? D;
'2 _ 'B; 3 ,_' B; 4 _ B; 5 - A;

� 6 - C; 7 _ B; 8 _ C; 9 _ C; 10

� C; 11' _ E; . 12 ....:_ B;. 13 _ C;
14 --' C' 15 A: 16 _ B' 17 _ E
,

,

J ---:""', "1' ., •

18 - B; 19 _ 'C; 20 ....:_ D. francês)
1 - B', 2·':_ D: 3 _ A-;'4 - C' 5 _

, , '.'" �J "

•

D' 6-- E- 7-:"':': cl8 - E/9 _:.. E/
l� -:-".�:B'

�1 -;-' C;f12 -:r;>-i/13' _:_ DI,
14-: B' -1�'-7: E/16 _ E/l'1 - Frj
18 -,-"'U/19 ---;- ;A; 20iC, 'Inglês) 1 -

C; 2 �E; 3 ...:..... B; 4. -- E; 5 - D;

6, - A; 7 _ C; 8 _,C; 9 _ B; 10

- D; 11 ,- D; 12 E; 13 - B; 14 -

E; 15 - A; Üi � E; ,17 ::- D; 18 .

C; 19 _ C; 20 - E, Os resultados /

da Etapa de ontem sã� os�. seguin·

te�: Físic:a)' 1 - B; 2,
..:-:- D; 3 - A;,

4 .:._ C; 9 - D; ,6 - B; 7 :...L_, D; 8 -

E; 9 - A; 10 - Ci 11 -'- B; 12 -

C; .13 _ A; 14 � E; 15 - E; 16 -

D; 17 --: A; 18 - B; 19 - E; 20 -

C: Matemática) .ir _ D;,..K- B;':'5 -

D; -<- B; $"- A; j!(_ A; :r-' D;
� E'"_ C' u('_ B' J..-{"_ c·

li- À; 12<.. ":' É; 14- Ê; :uf� C;
16

A-
K; �-r- C; ffl' _ C; �- Á;

.2-0"':_ D. Desenho) 1 -, D; 2 - n·

3 - C; 4 _:_ B; 5 - E; 6 - B; 7 -

E; 8 ,- E; 9 - 'D; 10 _ E; 11 - E:

.12 _ B; 13 - B; 14 D;'15 - D; 16

A; 17 _ E; 18 - D; 19 C;
20 - E.

Co'lombo. deixi �hO'spital
.

-

e deve ir a Alemanha
/

O enzenhelro Colombo 'S�lles de-
b , r .'

ela)'ou, o,ll�em_ a O ''ES'fAD() que

está propenso a aceitarvo convite

formulado já oficialmente pela
Embaixada da Alemanha Ocidental,

,púa que O· faturo Governado},': do
'-'Éstado

_

visite aquele pais no pró
ximo mês .. O, engenheiro Colombo

Sa1les foi indicado pela comunida

de de Blumenau que recebera o

convite ,do. Govêrno alemão. O Sr.

Colombo Salles já manteve uma

entrevista com o Presidente. Médi- ).
. ci, levando à sua consideração a'

conveniência da viag-em, dois m�-
.

ses antes da posse prevista para li;í ;

de março, obtendo a aprovação riJ I

Chefe do Governo.

O engenheiro ,C�lorub� Salles per

manece em FIorianópolis e submc

te-se regulamente a exames clini

cos no Hospital dos Servidores do

&tado. Segundo êle próprio reve

lou, êsses exames são' rotineiros e

tiveram início no Rio de Janeiro,
no período pós-operatório que se

seguiu a uma interve-nção cirúrgica

que sofreu, 0 estado de saúde do

futuro rGovernador é excelente e

hoje todos os exames estarão con

clusos, ,liberando ,o Sr. Colombo

Salles às sua;s atividades, no,rmais,

ecreto 'lixa normas'· da
despesa 'orçamentaria
A Secretal:ia da Fazenda deu a

eonlwcer O' texto do decreto assi:u

do pelo Governadoli Ivo SilveÍ1�a e?
tahelecendo '1101'1'nas para a execu

ção do Orçamento de Despesa de

19+1 e que tom o seguinte teôr:

"Artigo II? _ A soma mensal' das
des.pesas autorizadas p�r quel1'�

para tanto tenha atribuição le6al
não poderá ser superior a 1/ 18 (um
dezoito avos) da respectiva dota

ção orçanientária, ressalvado o ca

so previsto no parágrafo seguinte.
Parágrafo ú'nico _: .É fixado em

1/ 12 (um doze avos) o limite men

sal- das aespesas referentes aos

itens Café e Açuéar, Combustíveis e

Lubrificantes, Drogas e Medicamen

tos, Mordomia, Refeições, Serwiços
Clínicos e de Hospitalização, Co

municações, Serviços Públicos Con-
.

cedidos 'e Diversas Despesas Barl

cál'ias; bem como aos das COllS'ígll"
ções Transferências de Assistênci3

e .Previdencia Social, Juras, Contri

buições de Previdência Social e

Amortização.

Artigo. 29 "- Nenhum cDntrato de"

obras e serviços s·erá cel�bl'ado, ')'J

sim como nenhuma aquisiçào de

.equipamentos ou de material pe;:'

man�nte será feita, sem que previs
ta a liquidação in�egl-al da obrig ,

ção financeira decorrente até 15 ü�

março de 1971.

Artigo 31? - Em casos ··de com

provada 'necessidade, inpl'escindi
bilidade ou inadiabilidade', e m�'

diante despacho autol:izath(J do G,,)

vernador do - Estado; ex.arado em

justificativa apresé'ntada pelo tir'!-

lar da Unidade Orçamentária e ins- I

_ truída com manil'esta�ãQ dos Ó!'· '� "

gãos técnicos da Secr'Eltal'ia da Fa·

zenda, poderão ser admitUas excc"

ções ao disposto nesto decreto.

Artigo 41? ;_ As disposi ;ões d.ê�·

te deáeto são válidas, _ inclusi1!8,

para os órgãos da AdmiúistraçãD
il1cl.ll'eta.

Artigo 51? - Revogadas as disp,)·

sições eÜl con-t,rário,. êste deereti}

entra em vigor .ga data da sua PiJ'

blicação."

F=. ;� Escoia-��Supe-rior '-dr; I
Administração e Gerência I

ESOG
..

1
t1

VEST�BULAR PARA ADMINISTR'AÇAO
Local de ülsérição: ESAG, f.ua Visconde de Ouro Preto, 91.

Data: de 04 a '12 de janeiro de 1971.
Horário: das, .14;00 às 18,00 horas.
Data da Prova

\

única -' 15 de janeiro.
1

Local de realização da prpva: Instituto Estadual de Educação..:.... Av

Mauro Ramos - Florianópolis.
Horário: 19,00 horas __: iníc�o da prova.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




