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Sílltese do'BOI�tim Geometereológico de A. Seixas Netto
. ",,��o ;;,�s 23li18m do dia 29 de janeiro de 1971

'FfI,'" - Em, curso; PRESSÃO ATMOSFERICA
�DIA: 1005,6 milibares; TEMPERATURA MEDIA- 29 20

,-4tentigrados; UMIPADE RELAT�VA MEDI.M' 894%' C
'

JUs - Stratas - TeIIq)() médio: Estavel
' . °1 '!lIllu-

PRII.IPI • ,elA. II casa .0 conslrutor
INFORMA
'o Tribunal de Contas do Estado

abriu inscrições ao concurso • para

provimento de 19 vagas do cargo de

assessor técnico instrutivo. Os cano

didatos poderão inscrever-se até 16

de �evereiro_Floríanópolís, Sexta-feira, 29 de janeiro d� 1971 - ADo 56 - NQ 16.562 - Edição de boje 8 páglilas - Cr$ 0,20

SINTESE
CRICIUMA

o Sr, Nel�on �àndrino.
Prefeito' de Criciuma, foi con
vidado por, um dos diretores da
Associação Brasileira dos Muni

cípios, para fazer do Conselho
Deliberativo da entidade. Uma
das finalidades do Conselho

I
é

eleger o Presidente da Associa
ção Brasileira dos Municípios.
___________

r

IMARUI

o Prefeito Haylor : Dalambre

de Imarui está pleiteando junto
as autoridades a' �aPta�ão de re

cursos do Fun�esc para a cria

ção em seu 'município de uma

industri'a beneficiadora de algo
dão.. A industria benefícíará o

algodão' e fabricará sacaria que

suprirá o mercado local que é

grande "prorutor: de c:reais.

JOINVILLE

c

Estiveram em Florianópolis
mantendo contacto com o, Secre

tário da Agricultura Glauco

Olmger os' Srs. 'Carlos Montezi
mos Molero e Jorge Elias, di
retores da Acaprósem, reivindi
cando do- Governo 'do Estado

melhorias para o predio séde e

novos equipamentos para a en

tidade que dirigem,

TUBARÃO

A Sociedade
�

Termoeletrica
de

'

Capivari, inaugurará nos

próximos dias duas ·novas uni

dades geradoras com capacida-i
de cada uma de 66 MW, au

mentando sua capacidade para
. 232 ·MW. Com a inauguração das

�
novas unid�des geradoras a Sotel
ca vendera energia para o Rio
Grande do Sul.

'

'r
...",..;,�Ill.UMEN.AlJ" .�

A Inspetoria Escolar Munici

pal de Blumenau, em seu relató
rio referente às atividades do ano

de 19.70, apresenta dados expres
sivos sôbre a realidade .educacio

nal, desenvolvida e ampliada pe
la PrefeituraMunicipal de Blume
nau. Durante o transcorrer no

.ano, o problema, da educação
pública foi objeto de especial
atenção por parte dos, responsá
veis pelo setor. Segundo o rela
tório, .funcíonaram 27 estabele

cimentos de 'ensino com uma

matrícula final de 4.853 alunos
num total de 170 classes, distri
buídos pejas seguintes catego
rias: 3 Grupos Escolares com 43
classes _:_ 13 Escolas Reunidas'
com 1 °1 classes e 11 Escolas
IsoÍadas com 26 classes. Por ou
tro 'lado, com o' objetivo d�
atender ao grande número de
aluno sque co�cluem' o Ciclo
Básico I e se dirigem aos giná
sios existentes na 'cidade sem

conseguir vaga, foi criado o 59

Grau, do Ciclo Básico II, nos

seguintes estabelecimentos: Ma
chado de Assis, Anita Garibaldi
e Quintino Bocaiuva,
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Escolas se 'preparam
p'ára'um bom :carnaval

As Escolas de Samba da Cidade es

tão ensaiando no pátio do Instituto
Estadual de Educação e muitos 'são. os
turistas que comparecem ao Íoc;l pa
ra assistir os preparativos dos. Protegi
dos da Princesa, ·escola campeã '>, do
Carnaval do" ano passado; .Erotides: a

cidadã-samba, reconsiderou' -sua deci
corno- a�princi-

Circo' volta á, Cidade
atração' de ,hoje

o 'cjréo"chego� e 'alegrou .'a cidade,
'atraindo. logo a atenção.te 'a' curiosida
dê das crianças que há muito hã�. con
tavam com êsse. tipo de' -diversão, quê
já vai 'se extinguindo com o 'tempo. o
Circo argentiuo

-

oferece como atração-
inúmeras" feras amestradasve até um

'''elefante ,'anã�", anu�ciado como ·�'o'
:único da 'América Latina". .>

,

e e'a
"

Delfim an'uDeia '-,proíeto ,que' 'vai'
fi,naneiar O'. ensino universUário

t

fàculdade,""pag�rão depois de al-..

. guns anos. uma taxa .especíal, que
.

. )
será empregada. na forriiação de

.

novos contingéntes 'de estudantes,
, ",que, hoje. não tem 'acesso . .aos, esta-,
qieleqimeI1tos ,de .ensino superior.
Finalizou a Ministro da Fazenda

enfatizando a' 'necessidade,de se

universalizar -as
-

oPott�nidàdes re

acionadas eom a, educação supe-
. rio-r, ""pois é a úniéa maneira de

aican:ç�rmos vantagens superiores
de .desenvolvimento com ,justiça

social".

A, medida. anunciada pelo
.

Sr.

'D�lfim Né,t0 :vinha sendo espereãa
há. muito 'nos meios universitários

, .

do País.

Falando ontem à tarde em São

Paulo na abertura: dos trabalhos

da 12a. reunião plenária; do Con

selho Nacional de Reitores o Mi

nistro da Fazenda anunciou que o

Go�rn0 Federal está' elaborando-'
um projeto revolucionário destina

do a. financiar a educação· univer
,sitária no raís.

.

A solenidade de 'instalação. da

reunião do 'Conselho de Reitores
.

contou com, a pr,esença do Mihi.s

tro Jarbas Passarinho, da Educa

ção, e de representantes de quase
tôda.s as'universidades federais do

País.

Segundo o documento 'anuncia

do pela Sr; Delfim Neto, todos os

brasileiros que passarem por uma

Deputados'
tomam poss�e

'-

na 2a� feira'

\

.I

CONSTRUTORA FERRAZ' CAVA�CANTI s� A�

Necessita co� urgênéia de:, !

Dois (2) mecânicos. Tratar Rua 14.dé Julho, n. 160; ,Coqueiros' - Nes�a
I
.' �

� _ • ,..

•
�

�

V' •

(Páginà 4 e,Última)

governa or
Em 'memorial entregue ao Go

vernador Ivo Silveira a Associação
dos Servidores de Santa Catarina

solicita o envio de' projeto de 'lei

à Assem�léia Legíslatíva: conceden
do aumento' de vencimentos ao fun-'
cíonalísmo público estadual, O

documento pede que a majoração
Seja dada a partir' de fevereiro e.

reconheee a"necessidade da exis

tência de um "p(:mto de vista co

mum entre õ -Governador do Esta

do· e o engenheiro Colombo Salles.
tendo em vista o próximo término
do mandato dt? Sr. Ivo Silveira. No,
memorial a Associação afirma que

.,outros Estados estão a�m�ntando,
�eus funcionári0s,' bem como o'

Govêrno Federal, que já anunciou
'\

'"

a medida. (últíma página}

Par� presidir a solenidade de for.

mação do Sindicato dos' Empresários
de Pesca de Florianópolis, chega hoje
a 'esta Capital o engenheiro Fernando

Araujo dos Santos, Superintendente da

Sudepe. A solenidade de formação do

sindicato - o primeiro a ser criado no

Brasil - será 'realizada às 20h30m, no .

Edifício da Federação das Industrias.

. Em sua fase de implantação o sindi-'
cato está sendo presidido pelo Sr. AI-

- I o

,
do Severino de Oliveira. _, I��':':' .:.':.:.::..:,:::

,

"

ResttHIe ,Der tA':)

:"'�cria'ção :de' ��<Wi:�
,

'dois" partidOS
'

Pesca tem
.

.

-boje ô seu
Sindicato

,
.

A criação de mais dois partidós po
líticos no País foi defendida pelo Se
nador Eurico Resende, justificando
seu ponto de vista pelo qual: "daria

-oportunidade' à coexistência .democrá

tieã .das várias tendências e correntes

,
de

. opinião pública, além .de .servir pa
ra o equilíbrio e validáde das- iristitui

Ç?C'S, demçcrâtiças", Acredita i� . repre-:

'.�ên"tante �o Espírito Santo, IÍo- Senado
,Federal que "o Govêrno pretende mes-

• I
me sair para essa reformulação polí
'tica, a única etapa. que' ainda 'resta pa
ra ,,!- Revolução completar as, grandes
alterações 'na vida do Paí�,i� .>

E�tende e 'Senador Eurico Resende
que a reformulação política é absolu
tamênte necessária e inádiável, embo

-- ra não haja dúvida de que o bi-parti-
�arismo tem. sido' instrumente' vigoro-

• , . I _
'

80 de sustentaçao das medidas que
vêm sendo tomadas para o desenvolvi
mento do Brasil.

.
,

Fi}laÚnente,.: foram classrficacos três

sambas no I 'Festival de Música de Car

na�al. ,Chore,i, Fantasia de Araque e Vai

S��dade foram os'. sambas que, fizeram
a grande platéia presente ao TAe vi

br�J;';' As fases-.eliD1!Ratórla's despertam
cada .ve� rri,aÍs .a,. atenção 'do: público da

Capital, ..que.. tem .acatado com- entusias

mo.' as melhores -concorrentes apontadas
pela'. c�mi�são:� (Última Página), . _

.

'í'
....

Agronomia' dá
resultado 'do
vestibular

, /

.(pÁGINA 3)

Colisão'em
cruzamento

I
. .

perl1loso, '

/

No cruzamento da Aveuida Herd·
lio Ll1Z corri a rua Tiràc1entes ocorreu

ontem nova'colisão' de v�ículos, fato

que já ;vem se' tornand0 costumei�o no

loca!.' O Corcel .foi ultrapassar o .ôni

bus que est�cio��ra e colidIu violenta

mente com um Simca. Por um triz

utit� sehltora não" foi atropelada,
I

no

\ acidente que po'deri� te): sido fatal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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15 ',- 19,45 e 211,45m
Dustin Hofrnan ____: Brenda Wit
more

PERDIDOS NA N�I/fE
Censura 18 anos

15 e 20 horas
George LAZeÍl�Y Sf!.Yal&�
007 A 'SERVIÇO 5;EC�E'fO OE
SUA MA�mSTAiDE

.

. 'éOltAL.

""),

15 -' 20 c :22 t�(lr:u;,
George Kô!�.fi�cjy·· - '.1I!ifiItÇ!� WhU
more - RoDi?- �à.'!lt,(i)IIJ

. '··-·.�\io.,-: ...�; ":i'
A REVOLTA. nOs 7

Censur� ·1 S I[ljMS;- ,

'.,

14 e 20 hora.s
(Pl'ogram,a Duplot
Elvis .pmsky - Mrú-y T'Y1�r
Moore
:f�LE E AS l NOVJÇAS
Jãrries DniJ1y _: Steve CarlsóT!
TORMENTAS DE' AÇO
Ccnsum 10 anos

.

JItLJSÇO

. \ ,

17 e 20 horas
.

Richard E!!;:tTl - Diane' Baker
OS 300 DE-SPARl'À
CenSllT3 10 aTias

GLORIA

17 e 20 horas
- , .

,Tony Eandall - US[l Gastone
, o ·ÇHOOUE DOS 'PLANETAS
Censura,14 a110s

RAJA -

20 horas'
Scan Flynn � !Ma.ri�ã Ór,een
DE,SAPf\E..ECl;QOS �M
SINGAPURA
C'ens�]iI"ª 14 aIWS

SÃO LUIZ
:.. ."_

TELEVISÃO
I," .

TV CULTUltA, CANAL "

,
� .

.

.

16 horas - Correio 1(\JiJli�,r
J6h20m - Iv�mJ!lºi

-

16h45rri - Batmanll ,

J 7h20m - El�g 'e'Ehls'
] 8h2üm.- TV Educativa
1 9 horas -+ O Metl. ,Pé de L!i:fftR-
ja Lima' ,\:'
19h30m � B0t� ,�� Jrcygli)
1'9h35m. -' Simp1�sm�J'lt�' M®filil
20h05m � N0ticl�ri(;)

,

2QhlSm, - Bj1)j
22 horas - NéltijiáriD ,

2?h30m � As B�ª�
23hOtn -, Além ,�a J'm�ginªçãl))
23h45m ---: Cheye;J'lne

16 horas ChlPtl Àl'! CrIªMª
1 6h20m - 0' Mç,piiUQ- S�bmafj'iij.O
] 6Íl40m - Sei-ia�o (te AY,�TH'lh
r�s

] 7hWm - Mulheres e� Vangual'
da ..

17fu.5üm· Xerif.� ,de) eo�hjse
1 8h20rri � TV Eduéativa ,:-.,

] 9)l()5M ___, -p'�ôxí,�� Atila�ãb
19h5001 - !lf6t:icitrío .",

'

� .,. 1j;J.rl' ... �
.I

20h10Ul -, Irt:n�o�' ÇOP!gyÍ!l" " ., ' -;

20]155 � Ilakança Mas, N5,.o C�<i
21 h55m __;".J} Nót:W$á.:rio ,

2?.T�hp � Xtsim �ª 're�� CO':
\

mo no' Céu" .: �',
22MOm - (3rande C41eni'a

, '.

-------__,---��".,.,.-"""=-------�---.. .,.- .......r____-.-- ..

Zury Machado
Dr simpAtico e

I el.eg'ante casal

Terçz& e Ditor Freitas, estou rece

b!e)1.do convite para fa,-;e1: tempo
rada de férias po maravilhoso
Bal�eáho Morro elos Conventos.

Chilbe Secial Paineíras, logo. mais
estará com a sua concorrida noite

de sexta-feira, anirnada pelos [ovens
que gostam da música jovem.

Na &ra.ia do
Laguna, na Av.

acaba de ser

Colombo.

,

mijl' gro.sso, ",em,

Sen#dor GaUr!W,
inaugurado o 'Pldel

(.

G.. luf Fedetneiras.

* * *
!-

;-
,*' * '*

* * *

,çi!s!nrgmtg em SªQ Be"t9
Am;mh.á. às �B horas na Igreiiil Miltdz
ele São, �enj:p do Sul" qa}::se.á �\

�e�bn.6nil} [lo casamento dg bon ita
[za:H Machado, com o ])1' . HaU

Zut�lII.,
'

Nos' disse o discutido Chefe de

Helacões 'Públicas do Turismo Di'H

desço, Walter Souza, que SHa agência
'de turismo a- Praça Pereira' Oliveira,
está com movimento 'bastante satis
fat[lriG.

Deixou os encal�rados dias da

cidade para veraniar com SUa famílià
'

P1l. Lagoa di! Conceícão, o jornaHsb
Cyro Barreto.

* * ,,*

* * *

Com li! boa música de Pail!lH'!liw, fi,
agradável ar con<Ü.Glpnadõ,,e o exce

lente atendimento. tem estado ,�e.m·
pre animado mesmo, o sjmp�tle\i
bar do Oscar Paíace Hotel.Na Confeitaria Rocca, um grupo

de' lindas jovens diziam: o S01 do

Batneário Camboriu, queimou um

.pouco a mais a beleza de Lilja HUls.e
f' dis.cutid.a es.pan�pa, de' Flávltl;

>
.

'Seguncl,deira, às j4 horas no

.. Palácio' d,a' Asse�b1éia Legtslativa ,

tlar-se-á . a Sessão para a' votação ct.IJ

n6vo Presidente
. tiaquele Pod«,::

.t,. O'eÍmtado -We�son Pedri.ni.· é o nt<ll�(l

, ,j'á �'(:jivtl�igado flcla· brip·rensa eatcld.'
'

.. H'msc, J!l'ara Pres·iden-ie <10 Legi,slat 'v.o
:a,tai'ine'Jilse.

'* * >\'

,. * *.,

Di.zçm os jornais de' n?sso Estadô'
,Enge:nlieiro' Glat'!Jlo minger, .�oilti
PlIará C0mo Secretír;rfo 'd[\ '.;(g:rleul.,..··
tllra, mas, gs Pas'tas: C;lSiJ, Civjl e

Justiçá, no Govêrno Colombo SªHe,:,
serão ocu'Padas pelo� senhores.'
Professor Nelson Tei�eil'3 Nunes c

,

.

Geraldo Saltes.

'" * '"

Pa:ssail'ld.o férias ena Ros,�a ci.dad? H

!erido hóspedes do ',Sen1iol' e �en]KFl'
Fe'rnanelo B. Viegas, o simpátien
{'(lsal carioca, General' Jary gumlt;r·�'.
ne·. Em uma . j'euni,ão social que �

participamos, a Senlrór,a Gençraf
Guilherme foi assunto pela sua.
beleza.

A Diretoria, do Clube noze de "t
Agôsto, hoje,' em S\la refrig.eL'U04
boate, r,ecebe;. convidados pi!ra <'I

movimept,ada noite 'dos casais.

'Am.ah,l'l'ã 'e depois; I ,a i5rotolânàin
;. estará se .div�rtindo· .

ao som das

maravifhosas músicas, fitas vindaô

do Bateau.

:'.' ,.

Hélio Rqsa, um 'e�eelente campo,
sitor e n�o menos excelente mús1co,
está participando da Comissão JúlgD'
clora das. 120 músicas �scolh!d}ls,
,para o FestiVf!.1 Carllíwal li,a Ilha.Já está de regresso de São Pauio,

o industrial Bayron Bonato.

A�anhã, ó casal Raq,uel e BaYl·O!1.
III . em sua maravHh,osa ,l'esidênei;l ej11

.. \ Canasvieiras, com aquela elass" e

invejá�el elegância, vão receber

convidados para 1llll jantai'.
* '" *

A ,esmitora Rutl� Laus a 0 j.otna.
Ji�ta Harry Laus, eatfil'i.Renses fi,(Ji.
cados no Rio e São Pal!j.lor esti\0
filzondo suas. féll'ias de :praia, e�T1

Pôrto Belô, onde (!onstruil.·am. l�ma
silnpiítica n�sidênGia.

.. * 4-

Pensamento do Dia:, Não à fôrçi!,
mas a çonstâhcia �os bons sentime" ..

I
t.os qIJ!1 cQnj:!uJ o� h9me�$ lt' feHci,'
dade.

*- * *" .. * ..

i! _._..........,....,...-_.;,._ � �_';..'...- 1_·...,....__.;...;.�__.......+__...,..-..,_------l� ....
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Tribunal de Contas�, c

:'

\ ;
I

,,',

'\
..

"

Em sessão· realizada a 26 de janeirb; o Tr,ibunal de

Contas do Estado, sob a PreSidência do ConselheirQ
.

Ne�son de Abreu, e)!:aminou t'10 processos.' 'Estiv,eram
presel1te à sessã·o os Cons\elhéiros N�lton José _Cherem,
Vicente João Schneider, N.ere� ,Corrêa de So�a, Jade

Satumino Vieira Magalhães � os Auditores CO:lwocados,
Raul Schaefer e Carlos �astos Gomes. Wre�ente, tam
bém, o Procurador Geral da Fazenda, Wilson Abtaham.'

Os expedientes exalPinados foram os seguintes:
EMPENHOS' SIl.V[PLÉS

.

Coletfvos: .JULGJ.\DqS LEGAIS NA FORMA DA

tN�TITurÇAo - Ro�s 11'°s: SF: 1'077, 927, 2025, 2777,
1867, l051, l307, 2!J9, ��589, U6. - .ST,H: n�3, l189., ..."

SSAS ,-'- 2247, �23�, 2246, 2242, 2238, 2232. - S'EC, 34€i2,
4�32, 50,22, 5126, 3.488; 3468, .346�, 5011, 3464. - SVOj?:
OQQj71. - PG: 027, 1237, 1024, 06L '060. - $!ESP: 016. -

PORSP: 454.'-
EX;E;rWrCros FINDOS

Intere),s[!,dos: I � JULGApÓSi LEGAIS - Carlos A.

VHe��, Valdir da Ji'onsec[!" Vitor S, dos Santos, Hago

'SGn-n'l,ijz e oqtroEj, O(ilíJia Lopes ApIassi e outros, .fob·M,

S&rcjá, - II - $.ol'3R�STÁDO: Çf"lilherme H. Kiil}ge'lfus.
IMLARIO f'AD4!l;;IA, .

'.
"

��teress:;lidGs: JULG,APO LJ5{,ML. � AirtoF). li. R.osa.
"

'fABEiLA �E SALJ.\RiOS DE PESSOAL VARIAVEL
. 11!lte�'essado; ENCAMij:NHAD(} AO EXMO. SR-. ao·

,VERNADOR DO. ESTADO: Hospital e Maternidade

'MurietJa Konder Bórnhausen.
. ÇONVE;NIOS

20 horas

Ro,\[er Moore � Syl�via SYns,

�'I:FABRICANTES DE ILUSõES
Censura 10' anos �

,
,

ii· :

•

'�.' ,.Ii �nte]Jess�dqs:
.

I �.L SGilBREST,ADOS. . Sociedade
,

.

J{OSliIitaflfr Ben..efieente do. Muni�ípio
' de· Modêlo, fun-

-.

.

. lr'd-.wãQ lVJé�iao ;rIospitalar C�t.a.,riFlense. II - DEVOLU�
�; çÃO' A QRIGEM: Prefeitura Municipal ,do Balneário

$ CamboritJ.
CItÊPNOS, O:RJÇAMEN'FA��OS

" Intel'essadQ§,: ,JULGAPOS LEGAIS -+- Decretos 'N.OI>
. Oua.97'S'. - 1!t9.70j9725. -'- .189,7(i)j9727. - 4.12.70/10096J3
QU.INQtffiNIC:lê

. ,,'
.

Interessados: JuwÁbos LEGAL _,_' Luiz G.· de"

Souza. 1

PE;NSAO
. Inte;ress�dos: JULG,4.POS LEGAIS --'- lIdo /Fl'&nz: Zi·

ta Eger' Pereil'a, Nilton J.. S�lvé,Pio, Ene'lti:na peréíra;
..

'

. Francisc.a 6,er;:üQo, T6rrí�z·· Constantino,: �ebast.iio. C.
[

dos Santos,
'

APOSTIL� . ..;:;

, 1

Interessados:· ADIAbO - Nicolau Severiano de O·

liveira. I

�

;. PREFElTURA�, MUNICIPAIS - COMiUNICAÇAO DE

IR:a.EGULARIBADES
.

,

Intere·s.sados': B.EPRESENTAf;AO Ad EXMO: SR;
GOVÉRNADÇ>R DO ESTADO: prefeitura Municipal çe
Rancho Quei!1llido.

,BA::p�NÇO ANpA� - EXERCíCIO DE 1969
<

Interessa<;lo: APROVAQQ O PAREGEfR DA INSTR:tr',
ÇAO - 'PtefeitlJf'a Ml,lUicipal qe .Orleã,8s.

'P�ORROGAÇAÓ pE DISreplçAO I .

Intetessa:qo: APROVADO O ATO DA PRESID1!:N,

ClA: José Albel'to L. Abreu; \

CONTRATOS

LOC,A!ÇAO DE SERVI.çOS
Intere:ssados: SO�RESTADOSi: Iv'ete W�mzJ:Jit!\, Mi. '

"

•. I
de MelJ·rer, Mf!.ria Odete :R.' Am(H'!I11, �iÇl!'llJ Toma,ZZ<ilHi,
Maria de Lo�rdes AmOriIl)., WilSOn ,4. '; l'4al'tins, 'I'eresa:
M. de SO$a, Normélja Ba,nhardt, Ma;dã'Ad�Una baJ Réi, .

.' / Laurita, f1ag�des, Teresa Pinto, Sotange ',. GtacomeJli!
.

piamantino P'l<reira, Léa' Hei! qe Atakj.e, Getv:�sjo de D·

liveir!J, Filnq, 'Walmir Laureano, Arn�ÇI!i:na, Maria [Lqpa,
Áurea: pereira, Cecília Ním�a: da SiIyfl" S).!eH ;R,.. Sim-as,
l\1lar�!J. .:a. da Costa, José' T. da S,pv�, liec..lwig' Uesch, É'l'i,
,ca, B�rnhardt ..

RENOVAÇAO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE
\,

S'ER'VIÇOS
"t L

. I:Jtteressa..dos: SOBRESTADOS: Zelitª C. Gastá() da
Rosa, Bene(Uto/Iglési;:j. Canh'a, �fnaldQ Bral1co, Qrlando

.

dos Passos, Maria Nívia c�a, pama Pelizzetti, Maria
,

. 1 '
.

L.C, DUarte, Rodolfo Oropeza, Oi:ljPn Mafra, Dowin!50s .

J. da Silva Netto, Valmir l'l.. Cupha, COl}'I:'ado B:'J,.Isini,
Am-�iJ'o if. dos Santos Ne,ry FigMe!l;'ô[!" José .c, Rosa, M,3
Dei ,ClairG Rigo, Orlando. Sa'lum, Wilma Ferreira, Eloi' (

Confortin,.Wi'lma.l', Teodósio,' 'Horst Gotd Seh.midt, Dau-
ra dos Santos, Leéotec;ar Lange, Luiz Amarªt" Adrino

StonQgá; Zolvino !3anebIo,' Irineu Cell�, SirIei .A.' :reu,
redscht-ier, Vér{t S. Werzililgér, Ártemiro José de So�a!
N.eri de A,. \Mattos, Map�e� ,de OUveira, .A:fP.Hton F. ,Go

mes, Arpélia Bononomi, Lui� l3ra,.ga Tenuis, Franeisca
WifmÚwski, . José 3. dos' santos, Antônio. Bohn, Alberto
Pamplona, JUl'aci M. Tómazin,

'

Jo�o . C��� 'fravers,
. A�a.ciêto Bald;i-ssêd'a, GeJ1til �anhaf;:t, :Iií.iári:0 W.ender

waid, A:!1a' d;1 09st!1,' LeeoQi H..COl}�tli§�o, An:t,ôn.io J.. g,e·
Souza, Dulce V. da Luz Valdir M., G�rcia, Ca.rlos J. R .

.

Heimarth,· ItQlando OW:l1)l1J.apl'). Sotq; .,JQáb P, .dJ� Si1Y[!"
JV_Q ,B.�:;?í, Goaracy' do Brásil çª��ta�Q, CJáúcj.ius· A. �

'f'ag
g�.!lU, Edalfçip ;A. �o !A'm.qrgl, I Çládi� ·putra., ��nta G.

I:.uçiang, 'soJíin.ge Cardoso :Q9;rb�h J9�é 'Njeo:I�u da 'Silva,
ALTEIMÇ4,O' CONT;R�1'UAL

.'"

.' .

' .

Interessados: SqBR-EST,ADO ''':_' J!!<;"4ir :fi, p.e�íM!í'
:a.ESÇ'[SAO, DE' CqNTRA-'fO.s ''OE' �OÇAÇA(' J)E

"

.
. .' .

'. ) I·

PIf�Dl0'
.' .

. \ r

Inte,ressados: JULG4Do.�· 'C�G.4L,.;"':" SF' Sjlvio
Ventijra" '

, ;

CONTRATO ,DE EMPRE;r'f�D4 .
'

.

,.

,Interessados: SOBI,tE;STADO - ;A. C, We;qier lTI,n-
genha;ria.

"
1 •. ,. ;. ,

RESCI\SAO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVI·

ÇOS I
, '

ri,t.tere,ssados: .JULGADOS LEGAIS - Romão\ M. Vi
da}, �arjà, Sérenita de Bana.

CON'$ATOS DIVERSOS
! I , '-, .

.

. ,Ipt�ressados: J.pLç:.APQ LEGAL - Elson J. �ios.
Pl%ES'fA.Ç40 DE GONTÁS'

'.. ,.,

'. 1

" R.es:!?onfi!Íveis:' + - JULGADOS �EGAIS � Norber-

to de 'Miranda Ramos, Rao41 A. '_:'Bue!,h:>;ens, Abel Just,
MO;lcir l\([on��rdO-, 'Fri:biéiisce A. snv�:���bim. ·.Q'fUlol) ·A.

1., '.... ,"'(.'

ÇÓl'Q.ova" -Henrique }3erenhauser, João Harold Bertelli,
DellJrdes Medeiros, Osmar Marcos Grubba, Leonid Dal'

niluck, Calvy <;Ie �o�ª, T[!,v!).re.s, ,.me. Antônio Sardá,.
J!lCOpO Teiieir� TassG, Ca:lvy' de S�UZ� 'Tl1>val'es. �['�
OUTRAS DECISõES: Luiz Antônio C. da. Rocha.

\
\

'

, 1

,-/ '

- _, - -_.-

MusiC'8 Popular
JESUS CRISTO SEGUNDO CLAUDIA

Foi muito bem. recebida a-gravação que a cantora CI.iudi" fêz da composieãr,
de Roberto e Erasmo Carlos, JesY:i Çristo. C.am I,l bpa voz Iql1e'tem ela- ti'(:)Ul1e
alma nova à mj.Ísica, sendo oporh.ffi0 destacar a quaJic�:i:l4e q.q a<loInPª;I:Ülgmflflto,
tflJ;J1Mm, Mt)l.t� �.em �I'l�tla ii eolocq.çijo .do órgão, :a:aqtJ€!.a parte q!! I;p.t1.>iiicl! cru

q\j.,e fi ae!'lF&panha.mento pál'1il e . ..J.. fia gravação o:r:igjn�l - só se O\JV.� a vOY,' do
ipt.líi['PJ!et�, p côro e o bater de PAlmas compassado: "Jeslls CristQ/ .1�s4s. Cri.sto/
Jesus Cristo éu esteu aqui". \ ,

.

-
.

I
; �0-0-6-��I

JESUS CRISTO SEGUNDO BETHANIA

Maria" Bethania. também lançou a sua versâó q�'/e!3lJ.s Cr��to inalO, 'h� �ínha
opinião, ',fico'u fraquíssima. Apesar da,Bethsnia não tçr lá uma' V,07; :f.@).'1l do
comum éÍa, geralmente, comunica urna porcão . MIlHo IDl!is. q!;J.1i: ªl�lJ.J11' �ªh:tJn'es
de'."oe; potente Velam, por exemplo, fi Bethania aº LP com' ij·m flecitªl ,n� ;j}!:}ilte
Barroso. É uma coisa fabnlosa , Il'ant:o é, ,que o' ÇHil�O C'(}flU�U� y.flpde.&4,Q ,�:em.

Mas.,ejn . Jesus Cristo eh! se SAiu muito 1J1[\,' A ,�.çPW .Qota "IÍU� tlpl,!!;e J!�r-il
séria ii�teIilç�D em fazer Um atra<Íiljb diferente par� ii mu.siça' dá R@pçtto; ;'it�s

� �;, '

não deu certo não .

-O=Ü-,,-()._..{l--p-o--6-
.

PS H;)ÇlI"Q$ AINQA. NÃ9 MOR�:J:R�MI' .." .

,.

" ',:'. •

•

Nota pu:bJidada no' 'J01'Ilªt (lá j3r.asil, a .respeíto <ia tepercü.ss�õ di! 1P0rte' de
.Jimi H'fl'�rilÇ e J�nis J'opli� n.o,.,r{1:er.c�clo consunj'i/fol(de �i$:ç�Il\;.:>·· ,.' '/ ,.;; i

=: "Quem vai pr�.ehch.él�'cftaiiü,,cteixãdo paJ�teil por por il�n4J.i� � ,.r9i)liDi?:�
Filra o�' espf:),c�aHstas, e�, p'iêrpllflb,. lllusical, a perg{mt'il: J pp�e�pita,ªfi: :pot� ;,

r.@SP08t:l.';es.�á· n�. bí�Ua 'das i�brje�s :4etehtoras' �o repettótill �rJl:r�g9 P�lo:S:' doi? ,

)G\'ens aftis:tas nórtQ�amtl:l'icànes: -'!E�p têqnos de me;rçaqo ftíü.stC?'l, "lá morte .dt

.

Hendrix e Jo:p�i,n( aiflda /'tão pr.oduZiu efeitos qe 'e:��nltiªrnenlo'f, ";!\ilJito"'pél,1
cOlltrÍlrie., Em. €lertos moment@s;:os discos registiado.s por êies têIJi"obtidó íh4iêe�
e�cepcionais .

- No Brasil; o q�adro é par,ecido. He'ndrix e Joplírí có'rÍtinui[l!j1 "'él}<}e�do
(:om� antes'.: p8r aqui, Iiatl!,H'almente, a dose ,de sti.cess�\ é pi:)ID. iiuiis timidil,. �1a�
S�H/S discos p>l'l.)sHejr@s 'represéntam tiragep.s consideradas ainda' 'hoje satiSia
tórias pelas' fábricas edltGras.

.
. .

.,.--{}--,O.:-�
.,.

RONNIE VON
Ronnie Von, que. a cada I111Jo LP, apar�e moq,ificg(Je, aca'pa de liill_çar ti�

compacto, ClJ.ja 'faixa ptinc1pal k Minha Gen,te .61"'19;1."
To<:ros vocês devem ter 110t-gclo qtie o acoJ'l1P?p'hamento é nitiQªinetite iIj.fluen.

.éifido' p:e�o. conju»t0 do 1il(lntá�a ..::_ quer na b�ti4a, q:uer na instrMm.ênta<f��;
RepHo: é influenéiado. Não corisidel'o uma imifa�ão. B é per istô que 'e� rept!t�
o lançamento de Ronnie Von como :excelente. \

.

Um.a letl'1� bastantE?' atua1, melodia simples, acompanhamento 'IH:)tll !J.@ é sem

Nota n, t4do .iSso faz C0m q�!e o c01npacto �eja 'pastante recomenq�vel. '

Vam.os ver se o Ronnie tem smite com .o lançamento.
-ü--'��

-P_OR FALAR E.M·SANTANA . .:;
.

,P.

Já 'que' estames falando' em' Saptana, vai qàq�í unia sugestão aos pro�ra.
madores: coptinuem rOdando ,o'ip; Abraxa$ .por€!ú.ç êle tem muita- :(loisa toa.

Pt�cisi ser {.l1;;\Ís e:<-plor�do;' :B1�ck·.Magie Woman é I!j.m� faiXa. sensaêionál, por
'éxemp�o.· j,

E não 'se esqueçam que daqui até o' Carnaval os lançamentos '�erão heIlj
escassos. VamoS .fadar, o .que ã� está aí e que ainda n.ãe· é bem qonhecido.

"',..'� -t
(Joe P-YI.AN, .

< :. i' ,...'
" . J

" FfRé{hflMte -·:fs·::I"mj'��orlk:�, o púbÍi:eo :dti'scoJ>rÜ'am 'o último sucesso' de B.{lh
Dyl(\n. Eu :'jª a'ndava .v'i.drado ".em W'.gwam h.á ma'is de mtO mês. Já hávía s(mtiel�

I �:1;rem.el1fl� .fôrça qtie se �fu,co4t;;lJ. dissimulada por' trás d(lqu.cle �e�th.pilfl.'hament�
lento e, cOI.'(1passado; poucos ,a�reditavam em mim l'{uaRdo, <ou . dizia q'ue 'hiivi'l
IJma mv.slca 110 álbum S;l.f. PIi>r::ti-:iit -logo lali).�ada -em <lQm.pact(H'!.mPi�s .� qu�
era um��coi�a fÓlia (lo @0I\).u,rl.1; Essa músicll erª Wi.�wa'l:n: '"

. ,\. I

/

'. \

',' .'

João Moritz S. A. Comérçio e Ihdústria .proceg.erá hoje ª jl\a\lgl1.rª��9
.sel,l n9vo 'estabelecimente, o Sup�rtnerc?do A Sobel'ana. í" !".' ':

�

A sole'nida<Je de �i1a.ugutaç�o: �erá re.a.Jizàdil Ras pl'óptias dependçnei�s,
$�Ij.lerm.ércado, à avenida Mat:!ro ·.Ramos,· 44, com a' 'presen�a de C)jJrç't9res
funcionários, convidados especiais e jornal.istà.�.

O Supermercado.A Sopérana é o· primei!'!') Q.E,l, F�õrií.móPQl�, ' pr!lje�qo "

çORstnfido de qc�rdo com a;; moderllas técnicas dG sl.s-temª var�nstª,:'sef,;llervjce'/
Com ãrea/de apr0ximadamente 500' m2,' possüi tedos, ell. Feqlli)!ttos nec�ssário�
ao perfeito funcionafue�to do auto-servi�Q'- e' �m conçlíçõE,ls' çJ.e i��illqilçl�·. ®fI)
��. n��iores est�beleciNle�tos congêneres das. 'Úarig.ell c�pltª{s,. em_f.\l!Í.�ª9 .qe

.

su�

ampla área útil, liberdade total de movimeiftij.!?ão: líi�iflPe ª'Pllfil1y:ta e flj.ci.()n�·
. Uz:}ção dos servi�os.

J
,

\
Todos os 'retalhes do proj_eto foram elaborados' em ,�Íinção €).e \J.m .Qpjetive,:

to�;nal' mais agradável o ato de comprar. Dessa forma, as modemas il1.S;t;a���õe�
Q,o- $,uperFp.e>tcado À SolJe:fan� �onstituem-se num :apêlo p;),'estíy�[ (1,9 qesêjo d,

cOlnpra do público tanto feminino c'omo p1asclJline. Variedq;€).e, ij:lR'pe�, ql,l�H'
dade, fresco;, qlJalidade uniformidade, amistosi�<).pe e' c0J.1�êft0, fOrlim l!J�t'!lit!mi �1fiIi�'

, iÍàs�m.ente· pla..n,eíadps Pill:a (\!MIl' ci l'>Qblico possa s�l}tir"se re<).lment.e ª YDIJt<).de �fI.,!-:uan·
.

,to escoltfJe e COl:l1pn)..
'

1
,

. Por OJ,iÜ'Q lado,' com, ° p1rspJ.@� obj�tivo, "ª e.<t��pe de fy,ºcjonkios f,ec!'lpell
treinamento eSfileGifíc.@,· aqluirinGfil,: além dI:> iri.��.pelJ.sªvel cenª�ç,mWI1.ta· .d�

, rnerc�doria,' clomfn-i(i) de t�c,niealO' de venda , (a�jiiª;!Zêgji.o '19m. ,{' §i.§�Jl1?

"self-servicé".
•.r, i

.� (
�

O Supermercado A :Soberana' jâ est.ará' em fun.ejonªmel)io ho�� 'm�nQ,
iQ�o ·após .a s�lenlclilde p.e.rj,nilugpração; perma1'l�cén.49 llQ.ei'\!?, çjªri<l.!;ll�l}te, íl.tt � i,,�

pçn·as. .
"

,',
'. ' .

'.J ,',

'1� àMI. (Ç LI!!L _I .. Xl!.Dl LJ2 '! s!1±M24MM.,�, JUõ .:.($, iiS$,�: ;jt[!f�......
AVT' 'I:Se:lL.1··· I '

.

IBIHHÔS,A
I !

1,1

,@' -,�h€le·r�çg 'Bct't9 :FPF;}'
voeê l!J3r�l1clef @ gi,rj�!r, �YIi
:Qeoei!oro, 19 _",.. 29 �@l'j.q:1P' =
sJ!�a, 1: -.- Cengó, J.tllíi Ce\,
Pe�ó Delporo, 2.04Q

Jj;Il1jç!tQ.

I'
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prova de

"

_----_...

'(

Atualidade

• 7

- Jà)lQ Cezar
-Jcsé Cill:QS .Paivá Filho

José;Cark� Vieira Dalponre
- José Carlos, Lago - José

Cornin ____: losé Demarch __:

José Evelásio Jungles - José

Miranda - Mauri Sardá -

Mamo Matias Schreine: -

Milton Pereirà - Moacir An

tônio -Schiocchet Nadir

Ferronato - Nathanael Gue

, des - NelSOn FI ancrsco

Nelson Michelotto - Nilton

Fer';\lino-- Perei 'Artnr UI-

rich -/. Raulino Gabri€l
I -

Herdt ----; R�llbens_ Sei gio de

BOI ba - V�ldem�r Hei c'Iio

de Freitas e-V,1Ilió

SUB-ÁREA VETERINÁRTAr

Acenor Rodi igues dos Santos
- Antônio Carlos M�celin

,
- Beno Fe lipi - João Mar-

tn.s Filho - Milton G acia

no Peron - Nelson funda
- Nivaldo Simões de Lima

- l' orberto Maia Iarahy -

Plínio Ribeiro Ramos Junior

e Valdir Brolo

De acôrdo com trem I. ca

pítulo vr cio Regulamento cio

Concurso Vestibular, os can-
'

didatcs elevei ão I equei er sua

matrícula no período ele 1 a

10 de fevereiro de 1971, jun
tarrdo � seguintes 'documen

tos - CCI tificaelo ele conclu

são do Cicio colegial ou cqui-

\
valente (2 vias) - Fichas mo-

I elêlo 1 g e 19 (2 vias) - três

(3) f'or : ..�Iafias 2 x 2. tiradas

1 ecentemente -� atestado ele

saúde e vacinação - certidão

de nascimento - certidão de

casamento (se for o caso) -

I

. ,�� ..,"alepsicolngia
UM DECRETO

_

to, executadas

na matéria.

rádio e de televisão,

"Art. fO Ficam proibidas em todo o ,território nacio

nal, as explorações comerciais, com ou sem fito de lu

cro, de espetáculos oú números isolados' de hiponotis

mo e letargia de qualquer espécie tipo ou forma, apre

sentados em. clubes de qualquer natureza, auditórios,
pdlCOS ou estúdios de rádio e de televisão, bem assim

ém quaisquer locais públi�os, com ou sem pagamento
de ingresso.

"Ari. 2° Ficam excluídas da proibicâo de que tra

o presente Decreto as demonstrações de caráter pu

rarnepte científico, sem fito' de lucro, çlir;eto ou indire-

,
'

Malriz em F�orianópolis
f
IRua Fralltisco Tolenlino, 3

14-

por médicos

re-

Tendo em vista o item 3, elo

capitulo �1 {lo regulametno
do concurso, não haver á, em

hipótese . alguma, �atrículas
c d'cinnais: ,Outrossim' não

se aceit�rfio 'matrículas ae

candidatos que, embora elas

sificados,' não apresentem lO

dos os documentos exigidos.
.

-Os candidatos eleverão pa

gar a taxa semest ral de ., ..

Cr$ 4000 em fevereiro e

Cr$ 40,00 �m .julho,
Ai matrícula deverá ser fei-

de

CUl'SO especializada

"Parágrafo único demonstrações a que

alude êste artigo dependerão, sempre, de aprovação

prévia da- autoridade competente d·e cada Estado da

Federação, _Distrito Federal e Te1'Titór�os onde forem

promovidas, salvo quando realizadas em estabelecimen

tos de ensino e para fins didiÚcos.

"Art. 5° Aos anos não é

permitido o ingresso nos locais. �nde' se realizarem de,

monstracões científicas de hipnotismo e letargia".
Se, para burlar os artigos 1° e 2° podem-se usar

de subterfúgios, como foi íeitó pelo eminente mestre

Quevedo, o �artigo 5°, que proíbe com clareza cristalina

o ingresso de menores de dezoito anos -"em locais .em

que se façam demonstrações científicas de hipnotismo,
não apresenta a mesma possibilidade. Um número mui

to grande de 'menores de dezoitó anos frequentou (o

que' pode ser provado pela exibição do certificado) o

"curso" do Pe. Quev:edo.
Fica mais uma vez demonstrado o' desprêzo do em

I

dito parapsicólogo, pelas nOSSÇlS leis.

Um simples caso de

2 - telefones 2534 e 2535
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



laneJ8 enio
'. ,

mportancia o

'O ':diretor-té-cnico da Criogenics Inc .. dos
Estádos Unidos chega hoje ao 'Í'h:asil ' pat�

-'
Posição �ólida realizar amanhã: na· Emprêsa Brasileira de

" ,.' , Aeron�l;tka .. em São .:José dos' Ga,mpos, u-

O B")wo ela Bahia. o mf-lis�)t;lír), p�ta- J1l'aL9%po�içã6 sôbre as' vantag0ns de mTI nô-
belecÍl11ento ban(:�;rio do p8ís. m�').J..r0n'Y'-

--

vo sist� de refÍige�aC2/) ,pará aviões aue
,oe'u. ;l')fllaJ1(�o ·rcJati"" ".0 �:wIl.lJl(lO seYYlP�t,"e I tem com.o '�onte de' energia um resenrató-
[1" uno ·Ql1G SU8 1'1n"i(:80 é, dê1<; 11l8is �'51i(1,,'-i. rio r18, nitJ."otrÊ(,IliO.,
OI 'ln Cr$ 55U milhões ele depositos, j'1�Z !:\pli- O " Sr. LI-.l1"I'!�1 dirá aos

.

técnicos brasileí-

lt'oi imensamente difícil a escalada pa
ra

. convencer os' govemantes brasileiros das

n�tagen's' do planejamento na Ildministrá

ção, viciados que estavam através das ge-
. i '

rações. nas fllcilidad� e ineficiência "as
ímprovísações, Não só das vantagens foi
tarefa árdua 'de incutir como também da

�eyessidade de se adotar a moderna técni
�Il eomo meio de obter sucesso nos propô
�ltós administrativos, Em parte \ se explica
a reação esboçada por muitos. O desenvol

"imento econômíce, meta principal de to
dos os brasileíros de tempos para cá" trou
xe esmo requisito para atingi-lo O planéja�
niento· da ação pública. ou privada.:E r.e

quisito lmportánte na conquista' do.desen
volvimento a consciência coletiva, a VQn

tade dec-idida de correr riscos e acei,,�i-: sa
crifícios. Da mesma forma, o fator educa.

cional pesa sobremaneira em qualquer d6S'

objetivos, o do planejamento e o do de

senv'olv.iment.o.
"

,
.

\ AJrayés do 'esfôrço que �e vem eU1.pre-
gando, visando .o conhecimento da' realida- ..

de brasileira, adaptação aos objeth'os qlle
se queir�, 1!:fuIgir em busca da transfonria

ção 'é' que se chegará, a6 ponto de dcsell

,oiyhnento que todl>s esperam. Hf!je já'

".,'

,li, ,"
"1;'

, '

, " ;Há. poucos dias, um cidadão, mf'U

él1l1Ígo; 'me solicitava que eS'irevessc: 'aqui
éi:oêrca de escass� de' peixe nas bancas' 00

.

Mp:.çadQ Público. 0, q�e' se vende' ali é"
'dizia êle, o refugo do melhor : pescádo,

,

ç�,io ,;des.tino se des�onh�:ce. () mflior peixe
9.ãp,'Sé;. retalha, comq s�ri'a eQnv;ni'e'lte a'o

grau,de público;- Inàs":é '16go�'ê\iÇnd'itlÓ ;'ãos
,,,;

t�staüi'alltes e, h'oteis. enqu�intó. a pOl)ula-'
·çãc(desta capÜal ill:).oa. tem d� ,�9ntebta[-se
boni.·os oeixinhos miúdos. N�lO viri'fI éú. na

. \Íéfda'd'�,�tr�zer'êsse. fato ào. corhentário. não
. 'I Jô'rá.' :ll1� caso que. "cvident';mente ;'eoetido

. ·fl;àS,·',zo,[las de' oesca 'das 'oroxirnidad,"s de
Flbr\:ãn,ópolis; fõi ohieto dum flaorânte do

iile4'�prczado confrade Alírio Bossle, numa

qa& :no-tàs de "ao pé do ouvido" .. Con�a
. ,;'. êl.e que"!'la semana .passada, na Pinheira,
:.: fq.i,�t�l ,enteJ'rados dó'is' �il quÜos de pcixi,.

... �, j}6r}falta de mercado e que. dois cli_:lS ,I;le-.
, jJóis!"'ós' p2scadot-es daquelas imedi:'lc5es:,

,;-, J
• ·"'if-k: � ...

face-- ·aQ n-'eslllo oroblema ela aLl�ê11G:iq. eis

pro�úr; .. 'dev!)lve':�1ll áo mar mais Cflla�ró
1�H0fa.ul/�· '� ..fé;!ibnente de 'nejxes .vj\TÓ's. /
,., ,'P�risô . então,.. na illtltilidade', do 's�crr .

!�,f. ,

� r
•

"

'! .;,

�
!

Ij

; ','

./

I ;'

(iOJ.\·J;ÉReIO 'rEVE 55% DAS FALil:NCJÁS
NO' RIO El\'I 70

, ,I

Se�L1ndo' levantamento� re'alizados pela
Associação Çomercial do Rio de Janeiro, do
'üúmero total de falên6ias ocorridas no Rio

en.1 1970 (1824) cêrca d'8 550/0 registraram
se, no "s.e·tor comercial, ficando os ú�stantes

'15%' distribuidos entre os setores industrial

e de serviços. A participação do setor co·

merciaI, entretanto, _depois' de alcançar o

�n&XlmO 'em setembro, passou a declin?-r,
alça.nçando a, 49% em dezembrol último ..

'

O ramo de atividade comercia1 que a·
r\

cu�ou maior' nü.,ero de 'f�lÂncias foi Iode
pl'OClut.os alimentícios, p�.l'ticipando. com
16;2% no total das falências,' se!SUindÇl-se o

I

de produtos farmacêuticos e afins (15.30,\! l,
<;le roupas e confeccões (14.7% l '2 ferrag'ens
e"I'na�e1'iais de construção (7,6%). Dentro

dó rámo de pr.odutos alimenticios. as 8,ti'�
dades

.

que registr�,ram maior 'número de I

falênda.s, em' Ul70. {oram as atacadistas
dç. .cereais ,e' secos e molhados.

"

eXiish!m .

inúmeras escolas· de admillistra�o
e de. economia em todo o País, preparan
do-s,� pará enfrentitr o desafi�, lançado pela
�oss� .estrutura sóciaIe ' Esse . desafio, em

grau' elevado; tem o enderêço das' novas
gerações, as' mesmas, ,qne', despertam de
seus'· bancos- escolares para a realidade da

'Jlaçâ�.· Planejanten;to pressupõe técnica'
.

e'

Ciênéia�' objetivos;'· b�sicos (dó. en�ino mo-

dern".
r .

-. /

\'

Uma medida t.mada pelo Govêl'llO' Ifee
deral�'3 de deterntinar 11 elaboração de pla
nos 'quadrie-lWÍs de desenvolvimento. até o

mês de setembro do primeiro aDo de mano
dato, veio Í(cudir �a necessidade que .vi

nha sendo ,ob�rvada como provocadora, Il()
.\

• '. �
"

' : t

fumro, 'de verdad'eIro" ponto ,
*

. estra�lgu)'l;l--'
mento -e . se IconstitUiu. 1l11:Ul grande -passo
para' recuperarmos o. atraso' em que nos

. \ .

.

encontrames no· CamP.o do .. planejament.o
\a�mi�istrativo. Facilitará a coordenação 4a8

àções governamentais, de .maneira .� 's� el,l

quadr���e� �a programação .que pretenda
-, esta�elece��. a administração· central. i'� Já'
estamos .decidido!9 Qllanto.' à vontade de

Úilhar \0' camlnho desenvoh1m�ótista; tere- ,.

�os de estar co�v,ictos de q�� e�ti-e �s
mais impôrtantes passos se encontra a

adlQillistração planej�da. SÓ assím:�vitff"e�'
'mos 'as dístorções . impostas pela' �e,ii..ã;�o
gia e pela acomodação; ditad;s sempre.; pé
los int�rêsses eleitoreiros. E êste; não 'se
coaduna'com os il.ter�sses da nação, de fu

ga "do passado; segurança no' presente -;'. e
CQofiÍlnêa no, future. Isto é fundamental pa
ra sàbe�os o �lIe qUe�emós,.: p,ois naçãó
(me ',não sabe o' �iJe QI,ei:- tend�-a: viver' a
êsnJ(� �ní. husca'd;' nada; errante,' firÔpega

.

e

ci!bisbaixa.
.

' ,
.

. .'
.

Além: destas llficuldades, também ine-
- rantes e interligadàs",à estrutura soçíal.. ca-

I
"

I"
\

be acrescentar .as que são decorrentes da

de·ficiênci:f do sistema de .ínformações esta

nstíeas,
.

Evidentemente, são sétôres inter.'

dependentes, uns
..

·· como decorrêuclal' de

.
outros, '. N;a .llirâm,jd� hirárquica de imp�r- ,

tância, ,todos se assentam em base lião'.

:tilliito sÓiida nem' bastante sirriéÚica. 'Con-
, .' , . : ,I., .'

' "

tudo, não compete estimular que s�.,. da

própría conjuntura; Enquanto as, nações
, . \

" \. , �

mais' desenvolvidas se preocupam com, .0

· ,apedeiçQam'ento .

dós �ómputacíores' eletrô
'nic.os, nós trilham,os' a

.

caminhO de c011"�J?
'c�r acê�ca dos beiteficios' qlJe tr"azem. • os
eficientes e modernos instrumentos da téc-

, 1lka 'e da ciê�cia., E�contramo-nos,
•.

• '.
. ">

conseguinte;· .�m indisfarçável .atrasoJ .

por

.1,.
\

"
. ,

.

, ( " �
.

{'
! . � �:

. ��.

,
.

","

.,'
. ,

fício: daque1ês·. hohÍem que se' Ilançam \ao .
zada .e 6letrientd'de c01Í�uhlO ,a�i.mellt,ar de.

. lm�r':e!,n ,DUSql. 'do .produtoi cuj� valor ,tart� tôda :gente, tUas ainda pe1o':qU,é t�"01 d? ih-.
· to b.esá·· rio' cômputo da economia .cata:ri� quietante,; púu' o· peseador írusti-à&) U?S
U,é'l)S� i€;', tamb6Ii1;. tanto ;6 faz precIoso ào sl>Iai exp#�ativas ·.naturais, -e ti.O seu �esfôr-
.con�i:tDl.O' da� pop,uláçõe.s. Déve havir 'algo ço..

'

'

.. ,-
,

. , .

'.
" . .

; .��:r�dá,ri7Ssa.::r<mjl:l*tuta� ,�) pqrado:xo :oste��
, '. ,Não séi até aonde irão as atrib:uit;ões

: slva;w.,e9tí!� expqst(? entre a, e,�c:;a..�se2: do. pel� do·, órgãO' federaL . .qrre se incumbe' d;s' pf�-
�e�''''''''' b'oA···\f··�d�·li"'f"i{'.I� d' ...._

,

.
'
�. ·fl . .;..... d-:í.' b t

.'

t
.

- .• ..

: .xe,;�a1l", aq.ç,9,�,;q lVJ.erea o e.a contll1g��:�
,

� ·eIlias.
"

",( a, as,ycrmen o; . �r:l�Jn" St; nes�e
: ci.�, d,e pc:rdê-lo por ��lt.a ,de pl'o�ura Hão aspecto do prob��rI:la paqe ele .fazer. algo
.'P0de passar ,despercebido daqueles a, quem

.

q�e evlte' b paradôxo' a que úlé' 'refiro. Mas
- 1I1Gurt;be,. d(reta. 'O�t1 . il1dire'tamente. cuidar se não' êsse),rgào, ÇI:" o�ti-o' �" 'e qual? ��
; do

•

su'D":lme�to dor :lüercád�s dtadinos_':. caberia' láficar uina· oihada' 'acl' qlfe :eS't.�
_'se� 4.ecidil.'J a: �'rgaõ.izá-la . �ob' :'�mo,�ro, ()fi'- 'acontecendo: 'com' <) � suo.titnento dQ .peixe

·

. Á.. pesca, dêsq,e, que .0,G9vêmo. do . para�'o Meréado Públko-da C3ui,tal .� O'\1J'a
Esta'do, ; b� i)�uc�" in�n·os' de. q'uati"o aóbs, "os ,demais eiQ c'f1ja,:. ��oxirilíd,acle- há ' peixe,
ci,al. cri2,nçl�>� Copsdhb Es�adual d'a Pes:'

.

\e,in . aQundância, para' que: apod!,eçá: ou ,�é -"
'

-

ca tm. pro'iI'séQ'úiTnento aos' estudos do G.rü� "4e\'oh�a ac,i:'mar; enquanto a� p'opl;lia�Õé� :'9
· po Execu�ivQ��a' Pe�óa, rião� terá qe ��úbm�- " ·reclamam ,em, :nlalor. quantidade nas'; p�u:�

, te.i-�se,. a cirGunstánéiils� ,comó: essa,· 'den�n- cas cle, vare<jo.. 'o ,�.',', I,

'ciadà I)�lb 'iornalis:ta Alú:ib Bossle: c,' .. �: ,
,. Os pescadorés da" 'P\nbeita talvez {e:.

·

i' �,p�:' sort,e,'gVe,,:v�m·��.prdPÓsit�,:,s'31ieii� ni{a ;al}üma, �ciisá;:qtIe:,di�er:,,'à ,�t1i��,:', .��
tl1r. d, empenhQ, d<{ GQvêrno �. Ivo' Silveira e,�q)licaçõ·es. para -o ,caso' e. ,em p'ro�eit?· d.S
,par �êsse' �lsÓe:dd :d:as�< �lii�\d'�d�s e:cbm)mi� .'

�eu trabalho profiss,iQn-ál;',e ccym.q ,S�lPS!�lio, .'

'éf;5� 'iiio�âh�às;i, l\ãó-\;ap:éfl'ás'" pet��' q:Ue' i·en'r.,c,� ��Q .:,in{�rê's5le ,dª í�ormaU.dq'de ._-de> : abastéci,'
sEl\}ta) . c,omó� " Patc�là '. de. riqueza 4valqri�

,.'.

m.:e.'.n.: t,O.··',.;',�,�·S"
..
:p,'o.pUlaç,�.o,_e� ..

·'

,,'-.; :'"
,;> ,. �"':"�"�'�";; �:;;.r:.�.:. '.�,:-.' •.';:'.:'" f;, � '; "-&;.' ,", °I. :' i.:' 'i

•

',\ t', .' .. : '" l.
,.; � >',

'.'
'4 •

'." > ,'/,' 'o "'.':,."
" l ',' ;:Guslaj-cr.�jes :

:":\.',.. ·.·
...,·.�.:.f:.·,.':·�··.,. ..; ,

.

'

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

.

.

_.
.,.

.

\ -:;' '. )
�, . :

baçõe� da orq�m de 746 mi'lhões, eVidencio ",. toS que. b equipamento da 'sua ,;eJn.Prêsa já
irido 'qJe, para seMi à' iMústTia e ao co-

.. ,> é.'amplámente utÚizado _pela NASA,. e ,for·
mércio, mobilizou recursos próprios, '\:le re- '/<,; ·n,ece .a· énergi:;l. dos, foguetes' d;is' i çá-PSÍl�as
pas�es do exterior."

.

\
. '. Apolo: Ê mais viável nos .iEsfáâ.b�;"',Útiidos

O· seu encaixe foi 9.e Cr$ 54 milhões, pelf\ siÍnplicidade e eficiêri.�ia de' utilizàção.
conrespondendb a qlJ.ase 10% do ,vol�me de �se .

eqúipàmento t�rá, no e�tanto, pO'uca
d2pósitos, . \ enquanto depositou no Banco p'OSsibilidade de ap!icac;;ão no 'Btasil;:segí.m-
Central Cr$ 145' milhões, importância que' do. a Embraer, devi'cl,o' ·as .

éaracterf'stié,a'S de.
n\ ,,' •

. \',. c' '. ", '. .:'

se i;lprpxi�a .de. 30%. do Itotal dos depósitos suá!? aeronaves, const'ruidas para opé'rar 'no
que c'a;ptóU'. .Atingiu a Cr$ 12.3 milhões' o re-

..
'interior.

sultado 'do,: exe*ci�iQ, significandp 2,24% sô·

br� o� depósitos I ou 13,5% sôbre capitàl e ,
'

: I'

.

'reserVas do lÍltirlio semestre.

o Ba'Q.co da .BahIa não se 'utilizoú da Ea

culcJac1e ge.,a-f,;ú;a,r 'neste semestre os resul-'
tados 4e'; :�éméstres futuros' e TéVóu- ab run-;
do di Aillni;mtó ele Capital tôda 'a i�pórti'l,n..
ria n;cebicla ,a (nulQ de· correÇão. tfionétá,
;ria., �

O Departamento de Conréreio Ext,erio'r
da' Fedhação e Ce�tro ,õis Indústrias. d'o ,

Estado dei São paulo\"inform6u 'que à' en
trega ,de Jr()d�tos para 'a F�ira: ,dê .. L�i'Q:Úg
�derá ser feita'até o. pr6xiffiQ dia' 31: Á' Fei,
··ta vai se' realizar'de '14, 'a '23 de, março' prÓ.
ximo .. 0$ materiais q�e- podem se� envipclos
são ..os '!spoi'ti,-!:os, eletrodop,,�<;ticos, pUhas

.

sêcas ,e ,baterias, mot�rés eí�rícds: . oieó�
c1e'mamona 'e 'hortelã; (Soja; e derivádos';, ma
terial médico-hospitalar,' t,-:c!dos e matérial
de 'Con�truçã,ô. OSc.' industriais' inte�ess�::ios
.em

.

expor na. Feira ··de Leipzig podem. ten_ ,

viar se:us ptoâutQS p�ta 0' seguinte .endp.1·ê
ço: Áv�nida SantiagQ·. i. CopeUo; 5t'; l1ilá
Leopoldinà, São Pa1c�10., Os prod\ltos'- poc'!·8rn
ser eri�ado� para êsse'. etl4�rê?� ;sen:; �l�!fl. '

C!1.1er despesa p_àra os 'industriais intere:ss�-'
dos.

\

\
� .

....
_l ,_.

Política Parlamentar
'.':

Os
.

arenistas
\

.\f
"

j

I

renDem: reformas 'II
.

'.. .

/

O p'residente do Diretório Rezional da Arena Renato Ramos da Sil-
,

::;, "

va, reunirá os novos deputados estaduais do riartido às 10 horas de segun-
! I da-feira, antes portanto :de sua posse, -para U�l debate preliminar em tôrno
I das questões que estarão na 'paut� de atividades da nova bancada. Entre
!
os assuntos em evidência, figuràin a eleição da Mesa do Legislativo e a és-

,

côlha da liderança da bancada majoritária,. podendo ainda serem discutidos I
alguns 40s aspectos relacion�d?�. com a futura orientação que deverá, ser

,'1dada 39 comportamento partidário naquela Casa. .

) A posição da bancada 'quanto à -composição da Mesa é das mais :'cô- j.),modas desta vez, estando 'acertada, desde inícios de' janeiro, . a nornínata \'1
que será eleito segunda-feira. No que, se refere à escôlha do lider da ban -

'

cada' é que permanecem dúvidas,' màs ainda assim se pode admitir com,

certa probabilidade a: recondução do· Sr. .Zany Gonzaga,' embora. outros i

estejam ho rol das cogitaçÕes. Se' não fôr, possível encontrar uma solução�
neste primeiro encont:ro a. esdHh\i' do líde'r ,poderá ser adiada por' alguns 'IiI ,dias, 'já que a Assembleia éóntinliar� e�; recesso e não há Ul:gência nesta

,

designação. , "". •
iI,. ., .

,: i Mas ó assunto que realmente' susCita'o maior interêsse, nas hostes are-

i ; 11istas, é a definição dás dirêtrizés dó partido para a novp: legislatura que
: está prestes a se iniciar. Não' apenas pela necessidade de uma revisão na I
.' política partidária, mas ainda devido à paniCipação: dos. novos eleitos, que'l

.

s«mam grande mimero,' estas" diretrizes são aguardadas com .expectativ,a· nos'
meios polf!icos ligados à aguemiaç:ão .situácionista. M�smo porque" na de

pendência delas, �starápràticahÍent� .a sorte. da Arena nas próximas jorna-
, I das político-eleitorais' q�el se ,apt4xiFl).�rp.: ',a>�or,ne:ç�r ,:pelas �le�ções !ll�nici-

I Pais d� 1972 .• O� parlam,en�ar�s d0- p��lPp:,.,ensara:rFl,corp' 111UltO respeIto a 1
I ascençao emedeblsta no Estado, 'e -por 1SS.o mesmo, pretendem armar o seu l
I esquema' para neutraÜz,ár á áção,opQsicio:iüsta nos pontos de mmor iflflu-

I ências eleitoraL Enttetahto� i: quase certo' que essa revisão de princípios, t?
: métodos. não será feita logo à9 inicio, da legislatuva:, e muito menos H_a reu-

'I nião de segunda-feita'::� :asstirttq Ipá!'a: os·, .depu,-tados discutirém após a 1ns-
,

ta,lação do nôvo govêrhPt p�iSi o .e�i6hh�iro Çolombo Salles é quem eS,ta-
rá à frente dos coma:"ndbs .j)6líti�.$ .!atehistas.'Mas 'nada impede. que os pri-

, .... :'.
.

'tí';, �;. ,,�:�- '. ��, i,o .",,", " "j:'" / 1
"

,'"

, meims det�lhes sejm�,liúf&rm:alhlénte, 'àpteéia:dos hêste encontro prel�mi-
I

: nar, inclusive para l}ue os fiÓ"ÓS éléitos se afeiçoe'm 'devidr4nente ao qua-
dto político que presidirá' á. essa .retOmada ,de,'-posição. (

/

•
I

I'
"

' :!�;.�: i :<':"i·
l'

;;

. I

"
,

\.'
_,;.l.' ..... �"

MDR.
.

'

.
,

.

:':
.'

de ·ü:utros Estaçlos enl situacão 'se

'. .
.

'.' Il1elh'lnte à dos arenistas
o

�atâti
Os emedebista;;. que já' irlicià;- :,:'. nellst..s, ou seja, parentes ele _pre-

: raiu' �m trabalhO inte.rho vi�ai1do: 'fejtos: n��nicipa�s.
�

,':

, recompor <is s'ul'J,s fôrças, v;a-ô,. ágir ,', .'
A situação é diferente ,pant o

com mais utgênci�. que b_S' se�s . '�uplei'ite emedebista Nilo Fre\t�·s,
adversáribs pÓlíticos .. Ti).\:>.)dgo fe.- ,qúe segundo o, re�urso' não te�:ia
gresse,de Brasíli'a o Sr; pidú;:'Ivo: ", 'se; des�compatibi,liz�do em � t��

i Campos - ehtte 8 é>.1 (:) d6�. f6-: . pÓ �das' 'ftlllções de dil:etor do Pôs

i ve1-e�;o � haverá ���. seN�
I'

';9é, .
to· çle.'Saúde, de Inclaial. Uma flgu-

1 reu�iõe�· :das .1id�'ranç,a� idO:: :p�a:�i�.o ":.,' ',r�. Jte
.

pFestfgio nos meios
_ opbii-

I
em Santa. Catatitia ,.para, �: tbfo�;.. ,

.. ,.c�0pist�s de'i;x.a�a antever on]em
mtHação de. SUllS, .re���s; :/P0Ú���� ..

'

... ,

SU<3.: pr�oqipàção fjuanto aó, (fé.s
,

O St:, Pedro IvO-.. oà#lp.. (ís f :;,es{at�,-:..
.

&ê�ijo ..�6. tilso, pciis se o' MDB
. .. ,

.

,. ',.. "., .. , ,
"

) .

t particfpanpo eÍh ,2],dê:{���l�.iÉç(._d�\ ',�g�t�Qr:(;js. vO�9s, computados ao Sr.

'.1' i uma ,rclI;Iiião ctÚn.ca: :cúJ_:iülâ' "fÍa:0io7� ';:;:Ndo':.Fi;é'ita�. a�tPmàticamente .ti-
: na! emedeb{sta,. e

.

bl�1seo: reg�esso ' cà�á' sêm a. oadetra na Assembléia
;I dará as cartas do jôgo: o cab,1Ílll;lO ql'le está reserv'ada ao" seu últi�lO

. I icl6al pára qu� o MDB Ipossa(�n- eleito, dépútadQ' Fausto Brasil. ,.Na
! frentar com energi'a

�
o govêtno·

.

defesa 40 MDB, em Brasília, �s-

I sem opor-se ao regime, e em con-
. i'àrá o ª,d�ogadó' Laerte Rari:ú?s

.� dições de aspirar ao govêmo. O Vieira, enquapto, que o advog�do
I que ilão interessa aos emedebista:s J) Henrique Stodieck patrç,cinará) a'
I é continuar sempfe na op()sição, causa dos deputad?s arenistas.·,
1 pois issp contrariaria os objetivos

.

i últimos da partido,· que é a co'íl- . ,IPA"_ESC "

".

i qui,sta do poder.
"

. Os deputad«s que não cons�-

'Iguü:em (se reeleger, daqui para;'':a
.. fr�Ilte, j� disporão de Uma i!lS-

Sómente em março, .após',· a.� -: . titljiião ,organiZada e em condl
. férias,' 6' que o Tribimal' ,supeÍ"ior:·'· ;\: ç('}�s' pam lhes prestar a necessárla
/Eleit0tal '''deverá �e Pforluricülf \ô- "

. ��:, iJ.ss.jst�n�ia: o Instituto de Previ-

,f bre os i�cur.sos movid�'s' pe16' 'd�: :.: .,,;. dência 'da' Assemhléià Legislati�a"
I t putádo: dúítil ,Bellani' co�trà.>

•

�s _:<:. Ipalesê,' organizado nos,motdés
I ti diplomaçê)es � dós depl;_ltad9s ;;W�I.:, das �emais entidades .previdend�-

II
ter Gomes p João B.étt61i, ambo�

.

rürS. �stá em seú quarto ano d�
. da' Atena, \ além do suplente. emé-; . existência; .e, segurido seu pl'esi:-
debista Nilo Freitas.,.' Até,á os dente . .deputado Pedro '"HàltO Rer-

'I' parl�mentares �
llrenista:�, terão as2' ;,,� " m�s, 'j� :�abilitado Piara �umprlr:i a

.

sumido seu novo m,andato, �aAs-. sua ffilssao,' com HIll atIVO sur.e-.

l,serilblé�, .� que virá c0nplic,�r ; �s .:t:,ior .� uo; �1ilhão de crUzeiro�'. .'
't pretençoes do Sr. GentIl .B�llam. .1

• Na· .1"roxlma semana o preslden-
lAlias;' o líper arenista Zany. Gón- ... te do')pàlesc vai receber a im-
I· , , ...... ,., .

_[zaga, garante que d,T�E daFã:'1ta� / pr�.l'lsa c.redenciad� na
I '.:Ass�m�

1','11110 dé çau�a .a�s p:put�d�s :��l� : j bl�13,"pa,r� f��ar .SO�J: as pnahd�
.

ter Gomes ,e Joao Bertoh, 'por fal- ,c'· dês daqqela lnstltmçao, seus pro-

{; t�� de fÚll�amenio: �u?dic� ,do :p'�,:,. "

xim9�' objeÜ'zÜs e as metas já ;�i-
l',dl,do ele 1mpugnaçao.· �fl1;ma '1J,uê c·ançadas.
,1 '\ .' "

.'

F: já existem julgados de Vibunais

�; considérando elegíveis ,dé'putados
,

'

.

t
,

"

Ir
(' ..',". ����"-��'L:
.����������������..

,

°1

\ '

IMPUG�AÇÕES

'. Sergio _Lopes
. ��t��
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Rev_s.lou essa fonte que os

taxímetros também sofrerão
'\ f

\ '. -

d t d f' lia .eriçao o se or e Isca-

zação do. Instituto Nacional

de Peso� e Medidas.) A me

O autor da letra e da música é Oswaldo Manoel da.
, :' dida fiscalizadora atingirá to- 'r

Oliveira; o Vadinho. (Um recado pàra� o 'Áugu�to 'Btié� r-

dos os veículos lotados na re- .

chler, da coluna de Musica Popular de O Estado: -

gião da Grande Florianópo- �
Olha, Colega, - (jornalista) -, dá u'a mãosinha pro I.

"
liso

'fr,'Vadinho, tá?), Como tenho certeza' que vai dar t].NS
.

aguaceiros no Carnaval, pois nos dias' estaremos sob

dr�ghime d� m�ssa fria e inlstabilidades, a marcha do Va- ImpO'"s'to nO ,��.,In oval cair como me na sopa. E 'depois não vão

dizer os foliões do, Eurico H;st�rno, e do Davi'd G�
vaerd que eu estou rogando chuva: o Vadinh6 'é, que .Vale" e'

r
estã dando uma de indio Sioux. Aceito l)- louvação, da f.
marcha, mas o chamamento de chuva é do Vadínhn.v.'

' ' .•

a historia do 'Jtempo t�az temporal" é com êl�. Diz '

êle que o "temporal" é pra rimar com "carnaval". Que C'omputa,do,lo1�'seja, são os meus votos. Mas sabem porque ,o Vadinho
\

'está dando uma de índio SiouxT '-'- É que os pelados
do Arizona, ficavam cantando marchinhas no}, 'campos
pra chamar ..• chuvar; ,,"" -, ",,;.,,:,., 'VO�
,'" ' �

Santa Catarina

forclóre
Carnaval e outras coisas

-

)

A. SElXi\8 -NETTO fórico, _ (parecia que ganhara na Loteria, esportiva
ou causa parecida) -, fez da minha mesa tamborim e

mandou brasa. Cantou, trauteou, melodizou, fez cousas
o homem. E deu-me uma cópia da letra. A música é

cheia de trovões, relampagos, o díabo a quatro, e a le

tra é esta, copiada fielmente, pois que é da própria pá
gina que vai ao Concurso da Prefeitura:

Dizem alguns que Carnaval é folclore. E, à minha

v:e, acho que não é. E explico-me: Fol(:lore são os com

ponentes do Carnaval: Os Bois-Mamão, os Ternos de

�eis, os Paus de Fitas, os Desfiles de Corso, os, Limões'
. de Cheiro, os Palhaços. Mas" parece, pagando tributo
ao Progresso.: tudo 'isto está ficando peça de Museu e

"deleite romantico dos foléloristas. Os Bois-Mamão se

,
tornaram inusitado zoológico com urna catrefada de

. pichas existentes e por existirem; sem a beleza dos poe

l/tas improvisadanes' e dos cantadores, de modinhas de

i�rr?njo. Os 'Desfiles de Corso foram substituidos por

,;.� "f<?oting" de, passarela sem graça e sem arte, sem

.entusíasmo e sem alegrias; os Limões de Cheiro foram

"promovidos a Lança Perfumes de eter e outras "qui:
'rnicas": os Palhaços, os Pierrots, as Colombinas se des

:ljludaram para as tànguínhas homenageantes do atoll

de Biquini para os esfarrapados avancadínhos. Os Car-

I.ros de Carnaval" este artezanato magnifíco, que leva

(;UIn ano inteirinho compondo arquitetura dos Reino

"das Mil e Uma Noites, desfilam atrafuncados 'por ruas
estreitas entre multidão que nada vê. Isto Vão 'pode
;�er folclore. Mas deixemos pra lá. Restam as canções

"carnavalescas. E por falar em canções carnaealescas

.vejamos, - para purgar os meus pecados -, o que me

aconteceu faz dias,

,DA TEMPO AO TEMPO

O tempo dá tempo ao tempo,
O tempo dá Carnaval.

\ .

O tempo dá tempo ao tempo,
O tempo traz temporal.

'I

Aí!' meu Seixas Netto

Não, nos queira mal

Aguenta as pontas meu irmão

Até passar o Carnaval.

x x x

�. c 'Na semana que passou, quinta feira pela tarde, apa
::receu,-me cá er casa um cidade, posta: carnavalesco.
Muito bem. Quer� conversar um assunto imp'ortante
.e; fomos à tal conversa. De sua pasta puxou três com

'posições carnavalescas, - letra e arranjo musical -,

.tudo certinho. Mas queria o meu consentimento por

que me citava na letra Id"uma das composições.' Luta'

,p�'a lá, relutà pra cá, consenti. Afinal de contas, mais

'" \ ��-r: a me xingar, n�o ,

tem' imp�)l�t,ancia. Aí �o , �utor, eu-

"

f

.\ "

PArlA O "GI1ANBE DIA"
O VESTIfJO TÃO' SONIIADO ...

Vestido de

l{�nda e_ beleza
u

. ,

..'\ cnda e
/

Hoe cke
'Desenhos exclusivos
de ,qualidade insuperávd
FÁBRIC'A DE RENDAS E BÕRDA�OS

S.A.

Rua Felipe Schm/dt. 139 Caixa Postal, 123

Fone: 3-501 - End. Telegl'. "Bordados"

Flor1anopolis - Sa'nta Catarllla

Repre$entante em São Paulo

MÁRIO G. FRANCO
Rua Cav, Basíl�o Jafet, 66 - 7.0 - si 71 e 72

Fone: 33-2500

Instituto
dePêsosvê
balanças

I

o Sub-Delegado do Insti-

tuto Nacional de Pesos
Medidas informou que o ór

gão fiscalizador iniciou suas

atividades metrológicas do

corrente ano. A aç�o da de

legacia, inicialmente, está vol

tada para as balanças.' das,
feiras e mercados públicos
localizados no centro f peri
feria. Pos�eriormente, serão

fiscalizados os estabelecimen

tos comerciais e industriais.

Blumenau (Sucursal)
""A "Prefêlturã" Municipal (Te

Blumenau contratou com ,0 '

Cetil - Centro Eletrônico

da
.

Indústria Têxtil _ a

prestação dos serviços de
emissão e contrôle de paga
mento do Impôsto ,

sôbre a

'Propriedade Urbana. O

ato contratual foi assinado

na Prefeitura Municipal
entre 'o Prefeito EveJ:âsio
Vieira .

e os
. economistas

I .

Ingo Greuel: e Décio Salles,
diretores do 'Centro Eletrô-:

nic.o de .Blumenau.

Pelo contrato o, Cetil se'

obriga a implantar um ser

"'viço de processamento, de.
dados em equipamelJto·
eletrônico, para contróle .

dos Impostos Pl."�dia'J. é Ter

ritorial � ,d9, ,�l�hJC_íJ.)�O de)' /
Blumellau 'e, postedarmel1-"
té, fornecer: pelo mesn13

sistema 20.000 talões de

Impostos sôbre a Proprie
dade Urbana, corresponden-
te ao exerCício' de 1971;
relação dos' t�lões

'

emitidos;
relação diária' de inlpostós'
pendentes, 'de contribuintes

que, não pagarilm nos pra-'
zos previstos; ,relação 'da
Dívida Ativa; emissão de'
"avisos de débito" aos con;'
tribuintes que não págal'á':l1
o impôsto; r�lação geral do

cadastro-base;' relàção dos

impostos arrecadados no

mês; relação dos dados

carentes no cadastro-base e

a estatística geral.

A emissão e contrôle de

pagámento do impôsto pelo
processamento de dados cm

equipamento eletrÔnico vem

� trazer múltiplas melhorias

ao sistema de arrecadação
municipal, entte as ,qU1Ü::;
está a" racionalização dos

serviços, com a natural

diminuição dos custos buro

crâticos, a fidelidade 'dos
dad.os"a serem fornecidos e

a pí'esteza dos trabalhos

rralizados por �omputaçi'í.o.
Por outro lado, o atual con-,

trato proporcionará uma

melhor visão da 'quantidade
e qualidade dos contribu-in

tes blumenauenses e, indu-
'

sive, dados estatísticü6 de

valor para uma 'futura'
análise da. arrecadação do

município.

malhas ,111 ••�...

. ;�
<Ih
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Companhia de EvaTodor vem
ao lac com peça,'Em FamiUa'

e

O senhor Luiz Alves da

Silva, diretor do Teatro Alva

ro de Carvalho recebeu tele

grama" da Cia. Eva 'I'ot'or,
confirmando ..

sua presença

nesta Capital, no período de

15 a 18 de. abril, com a co

média, de "Oduvaldo Vianna

. Filho. "Em ,'Família", que

está em cartaz no Rio de Ja

neiró, 'há, mais de um Imo.'
0. elenco conta com a par

ticipação de Eva Todor, aléjn
de An.dté Villon, Maria Pom

peu '··e 'Rogério Triz (êsses

deis ' da: telenovela ."Assim

na Terra' Como' no Céu") e

Mona Delacl, .da telenovela

"Irmãos Coragem", onde vive

o papel dá mulher do pre

feitó.
A direção de "Em Famllia",

é de Sérgio Britto -e, depois
de acertar os ultimos dera

lhes do contrato, será con-,
firmada oficia!mente as datas '

previstas.

no TAC a nova,mesa, de co

mando ,de iluminação, que
está vindo-da Inglaterra, atra
vés da firma Dessberg S. A

de São Paulo, com verba.

adquirida do Serviço NacIO·

nal de Teatro. Quanto ao ar

condicionado, . adiantou que

não será inst�lado ��9 cedo

em virtude do elevado pre

ço - cêrca de 300 'mil cru

zeiros - o que seria uma

verba' muito grande 'para o
ILUMINAÇÃO
TAC

PARA O

O diretor do Teatro Á1V3- Serviço 'Nacional de Teatro,

1"0 de Carvalho informou, "que tem outros problemas

ainda, que no próximo mês .maiores que êsse e de muito

de março já estará instalado mais prioridade,

: Circo
-

nfrikaJ�stréia hoje
Tendo como su� princi pal .

atl:�ção Vm" elefante "anã�"

-; único .�� Àmé{'ica Latina

Ponte' Hercílio Luz, na nar

te da =Ilhà, o circo anuncia

.mais de 50 atrações, entre as

quais feras de tôdas 'as raças.

com leões, ursos I! macacos

amestrados.

Ginastas, trapczistgs, ma

labaristas, equilibristas e, sal

tadores completam o espetá
culo, que conta ainda com

palhaços, mágicos e passari
nhos amestrados.

-

;
'o Nôyo Grande Circo

Afrlka estréia hoje às 21 ho

ras, sua. temporada na Capi
'tat: IIÍstalado: na cabeceira da

Além do elefante de \ 'apenas
um metro de altura, o espe

táculo apresenta números

:1

f
loltloristavisita Or'dem dosMúsicos
�{�p�".-.r . .';- ..-�- �:=.., ��.-JÇ5r.!I'·

.....�.� ...- ...�- �. pi:" -------:,..

;;;---�---r-')t_,� l,---:'1Q" -,

i-� 'lJ''''- -4'''\''''''

,f,_'" -O' Delegado cio, Gonselh(j)· Federal da 0rdem dos Músieos do Brasil em. Santa

" ',catarin�" Sr. Edgar OSrhar Kiessler, recebeU Glntem a visita do folclori1it� 'gaúcho
;< 'J.·'C. Pa;i:x�0 éQnes;" secretário ,da entidade s.ediada no Rio Grand(e do Sul. Dur�n,..
i' t�·o encontro, que' centou, coril. a participação do Chefe' da 'Di'vÍsã'o de Fiscaliza-

ção, Sr. Alipi� Vieira; diversos problemas foram examinados e o .visitan�e decla

rou-se satisfeit(1) com GS trabalhos desenvolvidos' em Santa Catarina, visando a

regulamentação do I,rniisic0 'Pr?fiSsiOna� nG :r::;sta'do.

tURISMO HOLZMANN

SUGERE

, \

Em fevereiro, corn salda de Flori�nópolIs
,.dia 12 "FESTA 'DO VINHO" na Capital dOI
.vinho, .

Bento Gonçal'ves-RS - 5 dias de

programação, vi�itando-se: Caxias do Sul,
Bento Gonçalves, Gramado - a cidade das

hortências, Nôvo Hambt1rgo a Capital do

calçado e São Leopoldo
- encantadora cidade

DO vale do Rio dos Sinos. É uma oportunidade

que Turismo Holzmann lhe ,oferece de manter

Um contato com 'a fab'illosa hospitalida�e

"gente italiana" ra,dicada nas colônias, d.3
Caxias do Sul e Bento Gonçalves, bem como o

espantoso desenvolvimento que atingiu o

Vale do Rio dos Sinos.

Vá co,nhecer, ou rever Punta deI Leste,
Montevidéu e Buenos Aires - saída em 20

de fevereiro - 9 dias de programação.
Em maio você está convid,ado para ir

conosco a Salvador, Aracajú, Maceió e RecÜe
'_ saída 8 de maio -; duração 19 dias.

.

Em agôsto é a vez da Capital Federal

receber' turistas catarinenses - Brasília -

cidades históricàs de Minas Gerai::;, Rio' e
São ,Paulo '-, de 14 a 28, de agôsto. Vá

conhecer. o passado, presente e futuro do

Brasil.
�

E em set�mbro ainda, vo�ê fará a viagem
dos seus sonhos "CATARINENSES NA

EUROPA" - Portugljl, "Espanha, França,

Itália; Austria,: Suiça, Alemanhà; Holanda,

Bélgica e Inglaterra.
,Inscreva-se' já. Você pode' começar '3·

pagar desde já em suaves parcelas'.

I,
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� Aceitamos ofertas
Aceilªntos para locação ou �om�,

pra' de 'imóvel '(ponlo comercial).
Ofertas par� HERMES MACEDO

LS. l., Florianópolis QU· Curitibi. �

I...; I,

, \� VISlfEM:

,

Nota 10 ��:.farmácia.
�.

.�'����.. C'::'-.C=
"

. GÁLEIUAÁçli� lJ1
. , Em_éxpo�ição �erm��.ente

os �elhores.' artistas bani_'�
ga-verdes ---:-' Artesanato, jóias,' cerâmica

. -Óv

.

.

Etc &: etc & etc ". ',
'

,

..;;;. _�=au'
:_ '15 de Novembro, ,n.' 1.176

, i;0d.4,'i
I __
,
,.

,

Rua, João .P{nto" �3 - O�ritro ,_.

(Bem perto. do Hotel Royal)
Pratos

.

Diversos
'

.

_'Diàriart-iente 'B�calhau '

e çàwp Ve�'de .' ,

. Ambiente Seleciona'do
Aberta' desde às 10 horas 'da

':M:;m4í"í áté às duas qJll Méldrugad1.\
Restaurante

.

Típico

"

SE .. J 2.

Restaurante e Lanchonete

AQUARIUS'
Restaurante: ·a 'la carte - peixe, camarão, siti,

ostra; carne, galinha, 'bebidas .nacionais e 'estrangeiras.
,Lanchonete: a -la minuta - 'sorv.etes, ciganos,

lioml?ons, salga�inhos, sucos, vitaminas,' sanduiche,
doces.

'

,FrNó AMBIENTE
> ...-

,

;B lO UI N I SI
Félbricamos os .mais modernos biquinis em Cir?,

Jersey, Rendão, Algodão, etc .. ;

'Vendas por atacado e varejo. Rua Felipe SChl11iQt1
Edifício Florêncio Costa, 13!? andar, saIa' 1.309 ((11)
masa). M. K. R. Çonfecções, fabricq 9 me�hor Çl'n
'poupas.

'CADERNilS JUVENTUDE

,1

"
I

. JENDI80BA AUTOMÓVEIS
Pinanciamente até 24 ou 30 mêses

Rua AI",irante Lameqo, 170 - FO'le 2952

Florianóp,Qlis - S. C.

Opél Kadet 1968 '

1968

1966
1965

1967

1965

1968
1964

196p
1967

úíq7,
19q9
Hl6"l

1969

1970

.u. & '" '

'I
. -�,

�<,',:'·IJIPRONltt .-, 'l· ,
,.' Rua Felipe: Sçhmidt" 60' -- Fone 20-51

DEpAR1'AMEN:fOS DE CARROS' USADOS

VOJ:,KS BNJ� SUPER'EQUIPADO ANO 69
". VoÍ'kS,cBEJE)

-

69

,'R�� 4'-x 2
, RPRAB f.lx 2

" RURftL 4 � 2
,

.,ITAMAR<�TY VER�ELHO. SUPER JÇ)IA
"

"

I�AMARATY ,BRANCO
A,ERO".c�NZA

.

AERÇ>. 4�VL E - �R.A�CO
AERQCINZA'

, /.". '"
.

AERO'PRETO

I '

Itamara ty _ _

Aéto Willys _ .

Aéro V/illys _

RiÍral Willys .

Rural Willys , .

I}Ql11b� .' _ .

Simca '
.

.Emi Sul, .. _

, .

Vemagust .

Belcar v/Côres _ -' ,

Corcel ' _ .

.,�, Re'ge'ntf\ )' 7 .' •••••• ;; •••• 0_' •••••• ." •••••••

Opala . 4 cil. . .. , ,.,' ".,.

r "n.- .',,,. '""<\ "Turbi a . , , . , . , , . , .' ,

------_

'''. 1JIIIIII a

65

66

68

64

64

6-;l

l"!;l:ochuras -'-- ESPirilis em' Arame' pu Plásticos '

.ICAL - LAC� - .Latona'dos ':-':"'-�fpmados
Isqueiros: Com uma' e 'duas -rodas'

\
.

IÇAL.�� (Autom�ticos)'
. , \

,

ICAL - Indústtia e ComérCio, 'Auxiliadora Ltda. 'I������������������������,
Rua C��lho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361 I: .],Ox: Posta!, 13:i -) 'releg.· IeAL'� Rio do' Sul - se,

����������.����.

1.0Uçl\S"
,(Cherem Netto & (:ia. Uda.l

MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO '- OS, MELHO
RES PREÇOS - �&T��I'rQ '''-. RUA GAb: Llp'�-

I RATO 13ITTENCOURT, N.' 200
::_ Em frente à churrascaria "Faisão" ..:...

Jogos de Jantar - Chá - eafé - Jogos de Cristal e

Fidro - Tudo para Restaurantes - Bares -- Hotéis

,
,Peças avulsas __:_ pratos - xícflra� - canecas -

vasos - bibilôs - l�itei+as - açuc�reiFl§, etc.

Faz repQsi�ão de peças de jogas de pprcelana, de

qualqu'er mql'ca e çle Cristqi� Heripg

'EUROPA M.ARAV�LHOSA 71"
EXCURSÕES ASIlEU

39 dias - 10 paíse!l - avi�o a jato
bons hotéis -, tudo im:luido --: al11plo finan,cia

mento - guia falando p.or,tuguês.
P0RTUGAL :- ESPANJIA --: fRANÇ,;\ - ITÁLIA
- ÁUSTRIA _; SUlÇA -:-. ALEMANHA - HO�A�-

DA - BÉLGICA - INGLATERRA

sqídas: janeiro:. ?,7-H-2l fev�reiro: 4:�5
março: 11c25

.

Ins(!riçõ'es:·

11��lur ,E�p�êsa, de' T�riglJlo Lld�,
Rua Trajano, 23 - '19' andar .- fone 2355

Vende.-se' uma'. residê�c�a!. �itU-!lda· no J.A.RI)lM
.: .ITA-<!VA,t$u, co� quas salas conjugaà!ls, três quartos,

ba.nho, cozinha, '. dependência de empregada, garagem,

��randa ,� estilcionamento, ainda 'sem hanite-se_
LO:'FES - Vendem-se, ótimo!) lotes, &it;Iados l}q

JARDIM ITAGUAÇÚ, com água instalada. ruas calçadas
e drenagem pluviaL

1

_L .�� ; - # .

_, ..�""-

_ 'Il'"":
.

,

MEVl;R - VEíC,ULOS USADOS
ALTA DUALIDADE

AUTOMóVEIS,

Civi, Lida •.
COMi scrô DE AUTOMóVEIS E OFICINA

,: Rua '01'.:Fúlvio Aducci, 952'
,-

,
. 'l'Rb�A ___: F)NANOIA '_ PONTO· CER!J10

.1,· PARA BOM NEGóCIO, ,.,

Coreel :
. �.: .::.' .. <. -:- , ';., H169

Aéro ' ;' .. '

'. :
l'

'

, : '. 1965
Mercedes' .. -; ; ',

'

, '. . 1958

.r 'G6rdinL ; . � ; " ' ,1966

, V-ólkswagen' < 01 : •• 1966

L �d,m�l, :,. .... ;'� _,.:> .�:. "r':' i .. " .

�,
. �":' : .,�-. :,,' ' 1�6� ,:" :, (,._���' ,

�><__• �.t

"

"

,,'

"
.

p8
," "68·
" ',65

,65
"

AE�q VE�ME�:f.[O,
qO;R.D�NI .

,

G�m. Ij� pPU.CÇ> u�O
J J:;f\.NCHA C/M.g�R. )Vl'LLYS .

L '
•

,,' 66

;69"

�--'-.

E'(pl:es�Q "
- Blúmenauense L14a..-

. TRANSPORTE De' CARGA'S
B.Jumenau -,-' Fôné 22-1;3&ff
Florianqpolis :._'Fône 2670

.

Tubárão ,_c Fone'1070

,!,�----"'---

.rI4IRANGA AUTÓMOVEIS
, ' .

COMPRA VENDA E TROCA DE VEfCULOS
.

� .

-

,." "

'"

7f' >'.
.

Rua 7 de. Setembro, 13 - Fone 3886
,- .

, .

'c � N7�Rp-. '''., .:_

-�edan·'Volksiwagen
'

,

69'

II Sedan Volkswag�n'. �i

t' _' ,F!NANCIAN\ENTO. EM ATÉ 30 M�SES

.,'

I
'

'ltU'TOMÓVEIS
COMPRA, TR.OCA E VENDA OE; VI:rÇULQS

Vo�lfsw�il'en +oH -:- O Km' _ '. '� .
. 1971

V�lkswagen 'Var!ant J- 17.QQQ �m 'q' 1979
Volkswagen Sedan' 1 •••••••••••• : •• :... !9!39,
Volkswagen Sedan .. _.. . . . . .. .. . ... 197Q,
Volks'.I'agen Sedan .. _ ,; ,.... !96ª
Volks\-lagen Sedan .• - - '.. l..9f?i
VOlkswagen Sedan _ . I • _ , • , 19!??
Volkswagen 1.600 -". Luxq ,........ 196f}
Ford Corcel - Luxo _ .. _ _ .. _. +Q6�
Aéro Willys _ .. _ � " " . .. . . . • . 19p3
GQlldini m ' ) . _ __ _ . 1967·

\ .'

FI�C] AMENTQ EM ATÉ 30 M:I!:SES
A. COELHO AUTOMóVEIS

�ua ilPáp Pinto;' 40 _:_ Porle 2777 - Florianópolis

Sinlca Tufão \ 65
" ".'

",'
,

Espla'nana' ',' _ ... _ 69
V�lks (<! portas) .. 69

.
",

'

CAMINHóES
F-600

F-600

F-35Q
•••••

'

••••••
I ��
t?6

FinaI1Ciament�) até 30 inê$es
MEYER. VEfCULOS 'LTOA.

Rua Fú)vio Adduci 397 _:_ Fones 6389 � 6393 -

Estreito

VISITE.
O ABTESAN4TO' CATAR,IJlI;N$E

\.
'

... : IGORA
,fM SU�$ �OVAS INTALAÇõ,ES

Rua Trajan'o, 51-A (junto à escadaria da
Igreja �ossa Senhora do Rosária)

_._."_- _'_._ ....::..:..JJI

o RSTADO, Florianópolis, Sexta-feira, 29 de janeiro de 1971 r: P!lj!. 6

/
.

COMUNICAÇÃO
A Cia. de. Habitação do Estado de Santa Catarina

COHAB-SC - comunica que o conjunto Residencial de

Bárretros já e&tá concluído, contando com: 'á�4;:t en!3ilpa
da, luz, ônibus; gprpA escqlar, �entrp de abastecímeptq a

em inscrições I;lflFiI fi ÇPlllfWa das referidas ca��s!, pqçlt'lr�q
, fazê-las. I!0 escritório da COHAB, localizado .no próprio
Núcleo Residencial,

Secretário de Fazenda do Estado (1962·1964)
Inspetor Fiscal de Rendas Internas (1965-1966)
Mempro das Comissões de Economia e Finanças da

.

Câmara federal (1967-1968)
Professor Universitário de Direito, Tributário e 'I'éc-

nica Orçamentária (1965-1968)
,

ADVOGADO' E ECONOMISTA
• r'

\

DR. EUGENIO DOIN VIEIRA

,.,1,. EVILASIO eliDN

Advogado
(Registros OAB-SC 1.231; CREP-7a. REGIÁO..o126;

CRC·0'/39, CPF-006645709)
Oqflllmicp o 'início de atividades de seu E1scritóriQ' fl-c

Advocacia Especializada em DIREITO TRIBUTÁRIO;
i. Renda, "IPI, ICM, IUM. J

.' ,}
RECLAMAÇõES - DEFESAS - RECUltSQS :

'.;
, / '.

RUA JERôNIMO COELHO, 359 _:_ 49 ANDA)l - OON,J. ,\4
FONES: 26-75 e 38-51 - Florianópolis - SO

'

I'.

RU�'Tri'ijan,o 12 Conjunto 9
OAB-SC '688 - CPF 007896239

,
.

"

DrQ ALDO ÁVILA DA LUZ
AD'fTlGA'Il)n

,

.. ,

C. p. F. P01776q289
Rua Tenepte Silveira, 21 - Fone 2768

,"fgfe$SOf
.

de i-síquiatria da Faculdade de Mediciua'. i:
.

Problemática Psíquisa Neuroses

.'
DOENÇAS MENTAIS

Consultório: Edifício Associação Catarinense de Me,
liicinã; Sal�'lS - Fone 22·08 .,:..__ Rua Jerônimo Coelho, 35�
..'

- Florianópolis - ,

..)'.
.

..: �' .Dr.�·Déció Madeira ,Neves '. '. .:
..

'i· Cur�6 de Oóritaétcilogia no' Serviço do -Professón Hiitod' ,

Roch�; �elo Horizonte. .

- '

{. O{)ns�itàs ii adaptação com hora marcáda �lhs te.l�· '

Mnes: 3699. ,3899 e- 3999, das 1:0"às 17 horas;
" '.

'\ '

Cõnsul-tórÍo',.no Hospital Celso Ramos,. _- .:v

,:."'''' EMPRESí� REUNliDAS' LTDA. ' 'ti
, .s _<,' _:.

.' • ,;' \�

'�'SA1Dl\S':r:)E LAGES CI-iEGADA EM FPOLIS .

• � �
, .

I· •

,

'
. . "'p

,

'" 500;horas i4;30 horas
'

__

"" <J3:ÓO .hóras . 21,30 horas <"
• 1°' I�

�. ;., 'c 2,1';00 horas CHEGADA5,30EMhoFL,aAsG'E""�,�'rSA:fMS>'D� FPOLIS. '-'

" .. " o"�, 7 30 horas diàriamente J'

'I .'.�, ::� 5\�:ííor.as .' 14,30 ho�a�,', }':
'13;60' horas' lU,30 tio:i-as�

....

21,0(),' hor,as ' 5,30 .horas
Saí,d:;is de Flarianópolís - São Miguel do Oeste'

.. 19,00 'horas diàriamente
saída�. ,de Sãó Migu'el do Oeste - Florianópolis'

._,-,,�.\'-";'-'" '

"

.

,,.
... �,-�,

ME.JlCADO DE CAPITAL E POUPAWÇ,A'
. .

,
'

:- ,::'i" �
.,

'-.'

;:' �� ·yª'. ,�RéI. tiver boa aparêncla, vontaqe de trílbª!ijs7
e':pr'Qgpêqi:i; e 'de ,ter uma rer-da mensal . S4periQr 'fi

'Pr$.,:i.�qQiÍlO'! venha visitar-nos, ,

'.

/:;:�
.

:<\#h<felTI,Os: No período comercial, nos�i> enqeYêç.o?
.. l�q�,'r€lílpe' �climidt, 11. 58 - CQnjunto 707' _ EdifH,o 1

"5�Q-i:�ih"
.

, ,'. {.

'::, r::.�:Qodoviária Expresso. BrJ1squé,n�@., ":1
. ,í){orárí-o: Camboriú, Itajaí e Blumenau - 7,30 _l

::Q:'3ir'; ,:, lO,QO - 13,00 - 15,00 _: 17,30 e 18,00 h�ras; t
"

, "'ê�il�lJriha,, São João Batista, Nov� Trento 'e �i'usqti�
.:"��:,.���,,"'� -13,00 e .�8)OO h'oras. .'�,

,. .:.;
,

, Wil$ipié; M�j()r Gercino. e NOva Trent�· - 13,QO e 1'1;00 Jifl'-
r" "PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA: . : jh

,:Tij4Q��;,'êqn)b,�riú, Itajqí, Blumenau, Cane}inha, Sªo. Jq��',
",�I;!§ta;': ..'l!i:gjpiQ, Major Gercino, Nova Trento � B:rtl$qq�

•

,-'" ·1

DR. ,ifôRBERTO' CZERNÀY

'. ..'
;;i'?.· CI�lJ�,ql,Ã;9'q,�.I"I.T!�T.A,

. "',

,
' f;���*��: tra��pl?nt� de ,dentes �. ti�ntisté;f� 'd,pe�

,

ratória 'pelo sistema 'de' alta rotação - TràtqmentQ' �pdQ�ór'
_;_. Próte�e fixa e móvel: Consultório:' sa Julieta;. 2?
a:�dar �I s�}a 203'/_'_:__ R�a Jerôu��o Cgelho, }35, -,-,-;-'h';
rârio das' 15 às, 19' hOras.

'.

.·t '
. . " .",

ADIL ;REB_ELO' ,

·CLÓVIS.w.. :SILyA .

I Advóga"dôs, '.
" Somente --êõm ltorá marcada' .

Centro' G.omêrcIal de ·Florianópolis' - !laIa, Ü�:
);t. ·,rpél'lel1t�' Sílvéir.a, 21<. - 'Florianó'p�lis - êo

. ..1 .. ', ..• -

..

'

':\"'_
.�.: :'1

DOENÇAS DA PELE
_

Das. Unhas -' Do Couro Cabelj1do - Micose :"'�.
� .. ;- I'

-

.... 1 •

Ale!:gitl '----:'; Tratamento da Acne Pele Neve Carbôpiça '.'�
,

"Peeling"; , ,n:
. ,., . .

.$o ,'. - ._
J

DEPILACÃO .i
,

Ex-1}:stagii'nqp <!Q Hospital d�s Clínicas da Univérs��ad�
de Sãó palho;
,.

: ',,'
,,; -r';' -, .. ',' :',_,,' , . .

.
\ ';'" ,_ , '". 1;'- .,,'

,

CONSULTAS: Diàriainente, à partir das 13 horas.·-
<' 'çoNstrLTÚRIO: R. JerÔnimo 'Coelho, 325 - E�lifí�iô

'��lieta,�:29'andár � sala 205.' ,.' ". " ,,',., ;,j,i ,"r_,;�:/��QÇAS UNIVEll,S�TÁlnAS,� --. --,- ,"'-"
,

S. B. CAIXA DOS EMPREGADOS NO. ç()���lq : ._ ,·/_.,\.·.··�,·.'.�m··. ·J)o�'aparência, e disposição para.tr.abalho--de ru.à.'"1: ',';
ATENCÃO. PENSIONISTAS

..,
..

,
.

- !. �ni;serv.iço·agradável e bem remunerado.
j

1. Cóni.�fiiéO.? às :-.p�nsiQ,nistas desta . Sociedad� q.uç, :,a ,

.

',,:'c�ci'ln.te:ié·ssadas deverão dirigir-se à AI?ESC rua Telien�é
partir dó' dia 18 até. o dia 31 do corrente' mês,' estarão ,. '

.. ', .

1" "I .' '.: •

"

,
',-
",

'

� ��í�.v;eir�, ,21 �. Centro Comercial.. .- é,

s�ndo pqgãs âs pensões'devidás até 31 de dez�mbro p. p'!
'

.
.(". , " . . �_......

Ilí1: Séde 'soçiat à rua' Álvaró de Carvalho, ;34 sop� 'esquina:'
.

..'

<, ,}' VENDE·SJ: - CASA

cbm ,a. Felipe. Schmidt, no período das 9 às lO;3Ó da'·, ':':;·':.;y'e�.d'e:$e·uma casa com 2 quartos, ,sala de est�r� saJ�
m,anpã:

.'

. ,.......,.
,<

-'

'de, v���t�, 'yaranda, cosinha e banheiro co�pleto. Dimensõ�s
Edl,""ilr'do Ni.c�l.ich � .Presidente.

'

7: x 35,. Tratar na rua Bento Gonsalv,es., 16.

,�.��.��.������������������

. ,,';;' ",. ".'P··'R' 'O-I'E'·I;�� "':
'"

;'
.

, L
"

' - I'.
t ;""'_ ,;';.c,"

.
.:

..
'

: �; .

VendendoI' ',1
, ,

. !
. ,�

.� \

.. ,.' -' .

,.r" :\':� ,

_lIromolora �e n.eoóclos INa..
·

..

'I"
, �IO�@��O�J

.�
C.APOEIRAS

. .

, ", I _N-p.,'ci�r,a,çíío de Flo,rianópolis, rua, Trajano, n. 18,
'Rúi, "D;' Pédro I (últimac.j casa: a ditêita) 'é�sa' 'c�ín .' últhh'a$'::uú'idacleir a venda sem' r'éajuste de qualqti'er'

2 ql_lartos, sala,. banheiro, cosinha,� garagem) yarándão natufeià> i
.' .

. fechado, frente para o mar, sem HABITE-SE. Custo ÉDI,FICIO "JOSÉ VEIGA"

Cr$ 25'.000,00.
.

, Apartamento para pronta entrega, preço fixo sem
BOM ABRIGO réajl!-st�;. ,

I .
Rua, Hermíniq Milles, casa com � quartos, 2t �alas, CASAS ,- CENTRO

copa,. cosinha, banheiro, garagem, vatanda parte, de, , : .Casa, <ii rua, Raul Machado, casa de material C( II

tráz; sala, bl!nheiro, lavand,etia, 2 quartos, cosi�pa ·chur- ,2 ,quartô,s,.. ,salq, cosinha, banheiro, uma área envidi-a·

rascarIa, t!!rreno de 360 m2, construção H�O m2 ..
�.

,
.' Çildã:··c.om�':�2 m2' excelente vista, tem lugar Jilara ga,

LAGOA DA CONCEiÇÃO .. ..' ,/
.

..

ra�!'lm;·,(J\l.s,tô' Cr$ 25.000,00.. '
.

\, .'
No me_lhor ponto da' Lag:oa em terrepo de ,12 'p,or" ."

,-R'll',(c, CO,tonel Lopes Vieira, n. 7, área do terreno;
'28 metros excelente casa, tôlia mobiliaüa CQUl ,5· ql\ar-· 338' m2,. casá com 3 quartos, sala, copa' cosinha, 1 bac
tos, 2 salas, cosinha, banpéiro, preço

. de odsiãb. .. n.heiró, ,: de:pendências de 'empregada, garagem.' Custo

.

Casa. no melhór po�to da' Lagoa. da; ,'Çonceiçãq" Cr$ ;120.nOO;00 a combinar.
:�asa de madeira, com 3 quartos, sala, cosinha, baql!e!-

'

" ';Rua.Marechal Gama D'Eça (Chácara da Molendá)
.

'

ro de material. Custo Cr$ 12.000;00.
.

. .

: .' com A'-"quàrtüS, liwing, sala de jantar, sala de estar,
TERRENOS' .' quarbi: 'de' empregada, com banheiro, garagem bem
Rua Lauro Linhares, s/no área 15 m., ll!ter�l. 50 �'r grande, cofre embutido, telefone, lavanderia. Custo

frente 1.200, de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 colp 50!l Or$ 200.090,00.
.,

60% de entrada o saldo a combinar (Trindélde). AGRONOMICA . .

LAGOA DA CONCEiÇÃO Rua Joaquim Costa, n. 23, área terreno 10 x 27
TerÍ-eno de 20 por 40 metros no melhor PQIÜQ da área éónt. 80 m2, casa com 2 quartos, sala, cosinha.

Lagoa já todo murado. 'banheiro, garagem. Custo Cr$ 45.000,00 a combinar.
SÃO JOSÉ I Rua_' Delminda S�lveira, n. 229 fundos" casa de .. ma-

Sito a ,rua, Ponte de Baixo, área 40.656, Irt2. P1"eço de ira de' 6 x 11 com 1 quarto de banh(j) de material,
L Cr$ 5Ó,OOO,00 sendo 50% .à vista e 'o, saldo e� 24, mêses. 3 quartos, sala, cosinha, área do terreno 10 por 20,

-

. < JARDIM ITAGUASSU Olisto Cr$ 18.000,00.
Terreno com 360 Ínf'!tros tendo 12 m. qe frente SACO DOS LIMõES

com 30 de fundos, melhor ponto do Jardim ltagUassll:' Rua Jerônimo José Dias n. 126, casa com 2 quar-

Preço Cr$ 15.000,00, tos', sala( cosinha, banheiro, casa de madeira, terreno
JARDIM ATLANTICO medindo, 10 por 35 metros. Preço Cr$ 12.000,00.
Terreno de 14,50 por 27 m. de fundos. Çm to .. _ . 'ÇONTINENTE

.

. , '\
Cr$' 8:000.00 finanrIados.

." '.-

Rua Humaitá, casa com 2 quartos, sala grande.'
. CANASVIEIRAS copa' é cosinha, escritório, banheiro, dependências de
Local ,Jardim �1arilânaia. 3 lotes de 1.260 metros, empregados,. ,�brigo para carr?, área do' terreno 419

custo Cr$ 18.000,00. metros (Estrelto).
.

. ..

CONTINENTE Casa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por
. Jaidim Continente' - Lotes entre a rua, Santos 111, área cont. 21.0 m2, com pintura nova. ,

Saraiva �. Av. Ivo Silveira. Upm casa à rua João Cândido. Preço Cr$ 8.000,00.
Um 10ie à Avenida Presidente Kennedy,medindo ED!FICIO DANIELA I

,

14 por S5 .

metros de esquina. ) Gtap�e loja para fins comerciais, localizadas �m
,

tERRENO - CENTRO ãrea. de gran,de densidade habitadonal na rua Anita
Um 'terreno à Av. Othon da Gama P'�Çíl �Qtr! G,aHha1qi. n. 35. DFeco de ocasião, parte financiada.

27,00 m .. por 100.00 m., de fundos: (:ASAS - CENTRO
Terreno da rua Hoepcke medindo 16 por.J5 , Çasa na rua Vidal Ramos, n. RO. com grande ter

metros...'
,

" reno
.

e Donto comercial. Cr$ 100.000,00 de entrada e

Edifício Bahia. apartam!!nto com 2 quarto�·. s1j.Il\. o saldo a combinar .

"çpa e cosinha, banheiro, pronta entrega :._ Sinal, .... Mansiío na Avenida TromnoskL n. 48, grandes
GI:$ 14000,00 que pOder,á ser financiado em peq4enr S'll�s, e-randes quartos, liwing, 2 hanheiros. denendên·
"l'azo_ d�s fie emnref.'lldos, ganHfem. construcão em ,terreno

A P: A R T A M E N TOS r.j".?-5 ,nôr R!) metr()S nuadrados no melhor bairro 'resi·
EDIFlélO

.

;'ALtION" .. clencial ..
de Florianópolis.

'

, Com- fi,ha�riciamento' em, 10 anos pleno ó�nt�o ,da '�t��U�'ROS I
\ ,.

cidade ao lado dó Teatro. P!-óp#o para casal sem· filons . Casa na praia das Saudades, frente para· o mar,

Ol! �essGa. �ó. A melhor oférta do momento Pílrl). �ín- cÓj.1strúi�a cil'n teti'eno' de 900 m2, 'Preço Cr$ SQ.oOp,oe
prego de capitál.

',' -

c6�1 financiamentQ.
,

EDIFrCIO "(EISA"
N� �ontg mais central de Florian6pqlis, Mnjtjnt1:5S

para eSf'ritórios e consultórios. Entrada pequena' com
irande financiamento.

EDIFICIO "BERENHAlJSER"

',.,

"1 :
,

I

. ), ,

.-

-; ·----Resôlve:.'.."seu Problema
Rua Tenente Silveira, n. 21, safa 02, Fone 35-90.

;.\ ".-""'
.

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



o ESTADO, FI"ri:l1 fÍpoli.�, Srxta.fl'irn,.29 de [anelro de 11)71 - ,Png. 7

Edifício SAN,TA �ÔNIÇA
-

,
,

'

em çonsJruçio
Na mais bela praia dd sul do 1?rás�1.

-
,

APartamentos residenciais de luxo, JrioQ_erno,s e'�;'
altamente funcionais. - 'i'

'

,�, '

Preços fixos, sem reajustes sem corfeçao, :!l}QA,
nstáría. , '

,

"

'

", , /;, �;
, Entreg� das chaves; J� prim�iro 'bloco, em ele�i 1")

zembro de 1971 e do segu�Ro bloc�'.em julhO, de Ú72'."j I
,

Incorporador: Júlio Paulo . Tietzmann, ,Ide J3fl�'S-, i
I que' _:_ s: c.' ,i�,'","', ;,;", ,?','

I
I Inf'On,riações e ,:venda�,?,,'�,,,:,ppóPt�o,';,{,locªi; 411 iJO�,�- �I
I' truç,ão:' A '1. Atlântica, n. �r2�49S, aafr�árÍ(�: Ga,mQori!�Ií'

, L:_ ,sant�atarina. <�i' -><;" I"
'

';"-�:\'l
�r��-��-- V,EliJE�S r' J \

, I
I Apartamento em ótimas c0Pd�çõe�, �flQlu.siy,.e;, ;çq�

dependêneias de: empregada. SitNaGO à Roo Luiz ,DéafhN�
ui·� .ap'a:tta�Flto 2(i)'2. . :, :

Tratar no 10Qal ou eom Dr..Sérgio. \,aladinC!l IlQ ,IBE.$q,

pO" período' da manhã., é't'," ',' , ,,'

•

-

," ,'" �
-

�',� "i .;: ,,- f � "

CERTIFICADO EXTRAVIADO,., ; ",-' ,

Foj}'eX>travlado o certificado n.' 0962"l5 de' wm :-Wo>lks,
". "vagen ano 64, motor n. B-;;!45416, te p:rop�ied�� dp �j:',
;' 'Oriv,fll Meira.

'

r,.

VENDE-SE
. '

Vende-se uma casa de m!,ldeira, sita à Av. \Atlá�Vc�,
777 Jardim Atlântico. Tratar no loéa�.

,

:,:\,
VENDE�E UM TERRENO

�itJladQ a ruª Naj;aU:no, ep;l Barreiros, J1leeli�4º l�,
'metr-as de frente por 30 d� fW!1Gos: ,-Preço' Cr,$ {OOO,!)!) ª
"vista. Melhores ipformações com o sr. Júlio José Baixo

à i:Hd Fran�is'(lo t�le�tin�: ü: 46,
-

'

, "
,

' I
'

OEPARTAMEN-TO C�NTRAL ,DE C9MP�A$"
A V I S 9

�,�

, DILATAÇÃO DE; PRAZOS
6 Departamento Central de Cômpras,' torna pÚQlicc,

"�c
para COfhecimentó dos interes,sad�s,,-qU�' fac( à nã�� pubIi

""cação em ternpo' hábil, pe,io Pi�d,o Oflc'ial, d9s Avisos dos

::, Processos abaixo relaciociou:.)�os, ficam as sllas_d�t� de ªbe,r-
, tura,' adiadas parà o dia O;;! d:e feverl;'!if0 de 1971; I;lS quil�:ie
hoi'as,' e as datas' ae'- é'ntregã dê ,prÓpostas' ,p(i-a' <> '�esmo

"'diai'até,'às, treze,·hoi'as na. Sua sede.' ""c, c', ,

,,;

'P R O C E S'S O S

T. ,P. 71/0011'
T. p, 71/000Ô'

DCC, Fpolis, 28 de Jan�iro de 1971.

Rubens Victor da Silva - cliretor gera�:

"

PÊPART4MiNiT�
_

Ce.NTRA1,. 'DE àiMP�A:S-
-,,-,

_

TOMADA DE P�EÇ9$ N. 71-9º�l
'

'

(i
<

" _

A V ,'I § "P . _", '

.
',' ,_

'; J, O Departamento Central de Compras torna público;

;� para, ,conheciInento dos interessados, q�e r�ceberá pro·
I'· ' pO,sta,s de' firmas habilitadas prelimin'arrnel1t�, nqs :têFm�

,do Décreto GE -,--' 15-12-69 _:_ 8.755, até àll 13 horas d;Q di�
"

.

1,5 'de fevereiro de 1971, para o forneci1Í1ento' de ".)na�edal

:;;: qe expediente, destinado ilO Tesouro dó Esta<:Jo.
, �,' O Edital encontra-se afixado na sede do Depart"j,]neno{o

': Central de Compras, à PraÇa Lauro Müller, 11. �, ,Florir'

;;:' nÓP9lis, onde serão prestados os esclareCilI}entos nec�ssá-
ii" rios e fornecidos cópias ,de EditaL

"

FIO:l:ianópolis, 15 de fevereiro de 19'71.
Zélia Framoní Gil - p/éliretor Geral.

i��l � ___

ir: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SARJA
CATARINA 85 ,I: --:- CELESC','

'F;
\ ,-,...

,1':,].,
".1

,; ': 'Acham-se à dispo�ição dos $e�fwres, A,cÍ-GI1:ista.S, mI'

: i, sede soc:ial da emprêsa, os documentos a �ue se referé
• � t \

• • •

;; (i) Art. 9fl, do Decreto-Lei n. 2.627, de setembro <le 1940.

.. i'
'

Florianópolis, 27 de janeiro ,ê1e 1971.

i1""
. Moaci� Ricardo Brandalise � 't)ir�tel'-E�e'c1Jtivo.

!�.��. - -
.' ._.",._ ... __. .. �--.,.,-

t;'SD'CltDADE TERMOELETRICA' .'E
T'," ',"

' '_'
"

CAPIVARI S. A. - SOlJ.;LCA
Inscrição no eGCMF - N. 86.429.842-' �,

AVISO
'

A V I S O

:':.'
'

Comunicamos aos senhe).'es 1,lCio1'lg;t!,ls qt!e s� ªepl!'A1
�;: 'a sia disposição, na sede da ':E;mpr,êsa', I;!m Capiya,ri (je
!�,: 13aixo, município de Tubarão (S8), os' documentos a I!JUtl

/1,:, se refere o art. 99, �o DecretQ 11. �-6?7, <ie ?6-O940, rei!:}.
i},�rentes a,o exercício de 19"l(1)."

'

if '

Tubarão, 27 de janeiro de 1971:
I t. Eng<? Lírio 8úri{lo ..,.,.,. Presidente.
i! ----------------------------�----------__---

,PRECISA�SE DE CORRETORES
,

'_fralar à rua Gal. Liberato BitteRQOurt;/ 59, �stFeite"

'.

;'I��������i�'iF-�::':--.:_ _:-c-JiE
:; , 'REPRESENTANTES
'I
'i
,

r ,Importante organização de São Paulo 'necessita
II de represent,mte para est:;t praça e adjacê�çias.
'i '

,; o Fj:,R'ECE:

:)

I, ,

Ajuda de éusto, comissões sôbre venda e

entrega de mercadorias.
_

l'ublicidade permllnel1te em f,ádio ,e, TV
EXIGE:

sôbre'

I
'

01l!:'tí!-' ,cile fi1j.oflçª, ;J Q�t�� ld� r�fe.pên�j�!:l, ft?si4ir ,I , ,

, .I nl} cigllde há maip c:j.e P ljij6S, !p.orªr Pfó�tlP.6 ,/lI) celltm Ii� !
com espaçe para ª,�1J!,Ifg4r', lPereª90f,Í'ª-S., : , ,: -I'

l
,

Ol> interes�ados Gever�o envi� cª,lt;}� !'Je p�(iPJi9 J
'

t "FtJ�'�O plJi·!j. "ª;'\Ú. �A f�ICIDAP�'!·
'.,

'

'I
'", ,/

A. C. Sr. Wllhan na Rua Jace��u,' n. 496 -

'II I 'São Paulo.
,l, l�

I

�

MUDANÇAS LOCAIS E PARA OUTRAS CIDADES

DISPENSAMOS ENGRADEAMENTOS. RUA PADRE

ROMA, �:3 - FONE 2778 ANEXO AO DEPóSITO

"dJ'iA:_i;,ti,bO''__'''_...�,illd ..',,-,'..._ �__.:___.:__'_', _.:_�.:____;_;_.:_ ;____.:.__ ....;.__;.__.;._

MINISTéRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

'ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE

SANTA CATARINA

CARTJ\ CONVITE
/

De ordem do Sr. Diretor, torno público que os inte

ressados em explorar, mediante convênio, o bar da Escola

Técnica Federal de Santa Catarina, deverão apresentar

suas propostas, em envelope fechado, até às 12 hora') do

dia 2" de fevereiro próximo,
Florianópolis, 28 de Janeiro de 1971.

Aluisio Dobes - Secretário Geral.

Sindicalo dos .lrnumadores de

Fl€DrianópoUs
Sede; Rua Conseiheiro Mafra, 175

EiDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edit:�l. faço, saber que no dia 4 do

Março de 1971 será realizada neste Sindicato a eleição

Pílfa a c;'mpOsição da �iretoria; Conselho Fisçal e De

,

legados-representantes, ao Conselho da Federação a que

está filiado êste Sindicato, bem como a de seus res

pectivos suplentes, ficando aberto o prazo de quinze (151

dias para o registro de chapas na Secretaria, que cor

rfilr� a partir da data da, publicação dêste Edital, de acõrdo

e(i)lll! 9 ,H'L 11 e seu § 'I o da Portaria Ministerial 11, 40

de 2I de j�:aeiro de i965, As' cKap"s deverão ser rcgis

trê4ªs eJ11' separado, sendo, uma pará os candid-atos a

p,�r�toriq' e Conselho ,Fi'scal, êom seus respectivos suplentes,
e .11 outra para os Delegados-representantes ao Consetno

da. Federaçã.o e seus supléntes. Os
-

requerimentos para o

registro de chapas deverão, ser' apresentados na Secretaria,

em três (a) vias, assinadas R6r todos os candidatos pessoal

mente, não sendo permitido para tal' registro, a outorga

4e procuração, devendo ser
_

apresentados ,todos '08 roque

sitos eontidos no § 19 do art.' li, da citada Portaria. O

requerimento acompanhado de todos os dados e do

çumentos exigidos para 'o registro, será dirigido, ao pre

sídente do Sindicato, pod!Wdo êsse requerimento ser assi,

lmclo por qualguer dos' cap'didatos-c()ffiPonenÚ�s da chapa"
A Secretal'ia da Entidade,' no expediente 'norm-al, forne

cerá maiores detalhes aos interessados, achando-se afixa

do na sede do Sindicáto a relação do que é obrigatório

para q CitildO registro. Caso não seja, obtido "QUORUM"

em �!'imeir!,l convocação, as Eleições em segundá convo·

ca�ãQ, serãQ realizadas no
-

dia 19 de Março de 1971 e,

não, conseguindo ainda o coefici�n'te, em terceira éOllVO'

C!,lçªO e última, no dia 29 de Março de 1971, pára o que,

ficâm" -convbcád9S dêsde já, todos os associados ,da Enti

dade: As e!.eições serão realizadas com início às oito (&,!
horas em cada. convocação. FLORIAN9POLIS, em 28 de

Janeiro de 1971. REDUZINO FARIAS - Presidel1te,

. '..,.

'-:INSTITUTO NACfONAJ. DE

PREVIDÊNCIAL SOCIAL
SUPERr'NTENDêNCIA REGIONAL EM SÀNTA CATARINA

AVISO DE ALIENAÇÃO
; , (RETIFICAÇ40)

,Fica retificado para às 14,00 horas do dia 5 de marco

,
de, w:n" o prazo para rec�bimento dás, propostas objetó
de AVJSQ DÊ ALIENAÇÃO publicado na Ediçª-fr de

,�4/()V 19'7�.
" "

rlQri;ul?1.3eHs, 27 de janeiro de 1971.,

,:Armando Sílvio de Brito,'Coorà. Apl. Patl'imânio' e

�E)@it'PS, G,era�s.,

�S�QCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS �QMISSÁRio�, IN

VES'fIGApORES E CARCÉR_EIROS DA pOUqA ,CIVIL

DO ESTADO DE SANTA CATARJNA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTR!)..ORi[)�Nr\.RIA

'

EDITAL D,I!; CONVOCAÇÃO
'" ,�,elo 'presente edi,tal, são convidado�' QS Sl'�. Agentes

e f._geÍ).te$ Auxiliares de Polícia da S:S.í., para a Assem

; '��gj_.a, (J'@Jª1 Extraordinária a realizar-s� no qia q3 ge Ve
vefeiro ,de 1971, às 20 horas em sua sede social ii TraI'
" vessa Ratecliff, 14, nesta C;,:tpital, e� que será discuiida

a seguinte ordem do dia:'
"

1. ,Reformulação dos Estatutos da Associaç'ão.
2. Informações, sÔbre ás atividades da Diretória.
3. :Assuntos Gerais�

" ) ,

Fioria,nópelis, 26 de janeiro de 19'7l.

l_racy Rosa - Presidente em' exerdcio.

EDITAL

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO D,O ESTAPO DE

I'AN'fA CATARINA -. ,(COHAB)/SC, c�nvida às
-

pessoas

,ql.jé ,fizefam i.nscrições para' aquisição da casa própria no

Conjunto Resi<iOOncial de Barreiros, a 'comparecerem a(.l

,escritório' da Companhia" irist?lada no próprio Núcleo,
para tratarem de assuntos de seus interçsses, �o horáriQ
wlll�rciaL

J<!ortanópoUs, 19 de janeiro de 1971.

IESIDÊICU\ 'COM PONTO COMERCIAL
VENDE·SE (

,. '.'.'
Na rua Conselhelr@ Mafra, 118, a 20 mts. ,da Sete de

Setembro _:::, terreno de 4,5 x 30 com' 200 m2 de área
construída. Tratar no local - 19 çmdar - ,das 12 às Üi h8

_'
....

- ...�,

VENDE:SE
,

Um Gordini-64. Preço à vista' Cr$ 3.00Q;06..Sratail' �'

!'>-v. Hercílio Luz, 180, -ou peio fone 2008,
_

, I

MóVEIS CIMO

1
(

I

,

Missa us praias
Aos , e Vl1:�1\NTSTAS DE ,CAN�SVIEIRAS, _JU

RER1!:: e LAGÔA DA CONCEIÇÃO, A CATEDRAL

INFORMA:
,Haverá Missa nessas praias" nos seguintes dias

e horários: '

Em Canasvíeiras, dia 30 - sábado, às, 15 horas, "
na residência do Sr. Seleme Isaac Selemes ,

Em Jurerê, dia 30 - sábado, às 19,30 horas, na'
residência do Dr. Hélio Freitas.

'

Na Lagõa da Conceição, dia '31 - domingo, as

19,30 horas, na residência- do Sr .

da Silva.

d���������---)'
�agen&iadDreS:'---· .1

150000
I

I .' " ,
Emprêsá, em fa�e pe instalação, de filial, está ca-

dastrando agenciadotés p�ra lanç�ll1ento de' plarlo iné
\

dito de previdência e, poupa11Ça� .,

, Exigl!-s�:,

, ,

a) Cenhecim,ernto de, Mercado de C�pitais'
bj Frática em vendas,

,e) Instrução sec\ll1dária
,Possibilidadesl SUj,ilerior a C(-$ 1.$00,00'
TrataI': ,Rua Felipe SchmiçLt, 58, � conj. 707

Galeria Comasa.

ASSOCIACÃO COMERCIAL D� FLORI.�N-ÓPOLIS
CHAPA� 'QUE' cONcoimERA,Q' AS ELEIÇÕES 'NO ÍnA
,',

'.',

{3 DE 'FÉVElREIRO DE 1971
"

- "

,

G H' A P A' N.' 1 (Q M )
, ,

DIRETQRIA
'

.. �

ODY "VARELLÀPresidenlé
i <? Vice-Presidente
'I :

. . , l' (

2<? Vice-Presidente
39 Vice-P_iesid�nte
1 <? TesoureIro

2<? Tesoureiro

1<:l'«'Secrétário
2<? Secretário

, . Arlindo Francisco Philippi'
Nelson -'Amin

,. Emílio da' Silva 'Júnibr '

,

": .

AlIéu 'Losso
.

,

; Ilto Francisco de .Carrípos
� - , "', :' �J:lorst Wollgeinuth '

,

Djªlma Telerriberg
COMI5SÁO CO�SULTIVA

José Nilton Spoganicz 'Roberto Eessa

Jorge Barbato,
Ademar Gonzaga
Antônio Koerich
Mário Rocha- lVI�yet
CONSELHO FISCAL,

Mooris Schweidion

Hamilcar, Scherer.

Jos'é Li410 Schappo
Luiz F,ernando Machado

..

Henrique Stefan'

Sl,IPLENTES
JOsé Dias

Vitor Moritz '

'", Afonso Krieger
,,)\�Apor Schlichting 'Osni Cardoso

W '" .. \
Cl: H A-P A N, 2 (O,O I, S )_

,D,IRETO,;UA

Pre§idénte ' !RUEJENS, '"JOSÉ, ,PER:f.IRA,
OLIVEIRA

,

1 <? , Vice-l'residente:.
2,<? Vice'Presidente,
3<? ,Vice-Presidente
1 <? '1'esoHreiro
2<? Tesoureiro

1 <? Secretário
2<? Secretário

,
,

.: Arlinq'Q Francis.co Pllilippi
Emílio d!,l Silva, JÚl1ior

" Admar 'Gonzaga, .

Jo&é Nilt()n Spoganjcz
Ilto Franciscó de Campos
Osvaldo ,Goeldner Moritz
,Henrique Stefán

ÇOMISSlí.O CONSULTIVA
José Pias
Antônio Koerich

Jorge Barbato,

Máriq :locha Meyer
Dietrich Von Wangenheim
CONSELHO FISCAL
Vitor Moritz

'

Yoldory Bittencourt
Milton Fétt

Nelson Amin

; Roberto, Bessa �

José Carlos Daux )
José Matusalém Comelli

Neri Schutz

SUPLEN'fES

'Antônio Kow?ls.ki
Arnoldo Silveira
Odson Cardoso

,CONVITE PARA MISSA'. DE 7" DIA
FH'hos, noras e genros 'de inesqu�cível Ant�nio GQ

mes Soares, ainda consterrt,ados, com o seu f!,llecimento,
\

convidam, parentes e pessoas ,amigas para a Missa de, 79

Dia que mandaJ1i cekúrar -em intenção de' sua alma, às
7h30m dê ,sábado n� Igreja .de Santo' Antônio.

A todos que Gompiirerp.m antecipam' agradecimentos.

�I
l'

HOR:ÁRIOS DIÁRIOS
'.
DE FLORIANóPOLIS PARA:

CURITIBA __:_ 5,00 - 7,00 :::_- 11,00 - 13,00 .:_ 17,00
JOINVILLE: ,---' 5,30 - 9,00 - 13��0 14,30 16,30

19,30 (direto). '
'

BLUM:E�AU - 6,00 - 8,30 12,00 15,30 17,00'
-

18,09 (direto) - 18,30.
JARAGUÁ DO SUL - 1,6,30 - 21,30_
PARA TIJUCAS, BALNEÁRIO CAMBORIú e ITA3Af

TODOS OS I-iORÃRIOS ACIMA.
' ,

EXCURSõES - DESPACHO DE ENCOMENQAS -

'VIAGENS ESPECIAIS '

ESTAÇAO RODOVIÁRIA - FONE 22-60

,Çlinica ,Ger,,1 �,Prolese -'Cirurgia
CLrN,I<!:A G�RA"- - rROTESE FIXÀ E ,MóVI';L

CORGA D� JAQU�T� -= �I!WRGI4

DR. EPMO ·BARBOSA SANTOS
Cirurgião Dentlsta

Horário: de 2a. à 6a_ feira, das 14 às 19 horas.

Rua Deodoro, 18 - Edifício Soraia - Sala 13
ATENDE PATRONAL DO INPS

, }

- JUfZO de DIREITO DA PRIMEIRÁ VARA, CrVEL DA

COMARCA DE FLORIANóPOLIS

\

Edital de citação, com o prazo de 15 dias; de

OLGA ERASMUS PERDU,: que -se encontra. em lu,

gar incerto e não sabido.

O, Douton Walelyr, Peqerof!iraS _,TauIQi$, ,.}U!7 "de
Direito da la. Vara Cível da Comarca de FIo

rianópolis, na forma da lei,
FÁZ SABER a todos quanto êste Editai virem" ou '�

conhecimento tiverem, com o, prazo de quinze (15) 4'1ll!;
que, pelo' pres�iité cita óLGA Eij,ASMUS ,P,EftPU, qq.e Sê

encontra' em l�g�r incerto e não sabido, qu" �Qr paste
i do BANCÕ DO ESTADQ DE SANTA CA.TA�fNA .8.; À"
i

lhe foi dirigida a seguinte:
Petlção

,

Inidài
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Díreíto da Vara

Cível da Comarca de .Florianópolis. O BANCO DO ESTA:

lIQ DE pAN,TA QATARINA S. A., sociedade de ecoJomj;a
mista com sede e fôro na cidade de Florianópolis, vem,
�'" f.�rmq (lo que ,qlispõe

.

o art. 298 e seguintes dD .cÓ�igo
,"( Pr.of'i}sso CjpiJ, propor a presente ação executiva con

tl�:'; OLGLA. EiflASl.\:IUS PEEDU, brasileira, viuvá, residente
e domiciliada na �idade de Curitiba (PR), à rua Vi§coW
de

'

GQar,apUay,à" 3,945; EGON NORTH, brasileiro, sol

tei�o: professor da Faculdade
<,

de Bioquímica, da Universi
dade do Paraná, residente e domiciliado também' na eída

de de Curitil:ia (PR); LUIZ ALBERTO DE souzx' cAs·

J';B,o',.I b;asileir�, casado, engenheiro e industrial, resi

dente e dO;11i�iliado também em -Cúritiba tPR); �rcerido
, suas' àtividáde� nos escritóribs 'da Diesel: máquinas,

'

na
"

p�aç� daquela' Capital, 'e' ainda' contra OBM:J!lN1:0 PiFf,\lJ,
"braeileíro, casado do' comércio, residente e' dODÍiC!lliado na

. 'cid�de de' Blúmenau (SC), â tua São José, n. 107;' podéndo
todos' ser éHadós' nos enderêços acima mencionados' pàr�
respónder

"

a "açãu/ pelas razões 'que' a 'seguir passa 'a

expor: 1 � O $utor é Iegítimo credor do extinto: Joseph
. . � .' , , _.

I· .

Psrdü da importância de Cr$ 17.500,00 (dezessete mil, e

fllJÍp4entos cruzeiros), conforme provam .as
' notas promis

�-;qri!,ls anexas, a primeira rio 'valor de Cr$ 7:500:1,il0 (sete
mil '� quinhentos cruzeiros) vendida' a' 26 de"nove$bra

"

de f9Q9, e a segunda no valor de' <;;r$ IO.ODO,DO (dêz 'mil

J cruzeiros), vencida a,20 'de dezembro �e 1969.' 2 :_ Oesrre

,1 q1Je, os dtados .títúlos chegarárri a seu vendmento' se_rnq�e
.

I qlJalquer proyidência! para a sua liquidação, fôsse tomada
',' pelos :que' nêles obrigados, a pesar

-

das insIstentes tenta-
'tivÍ!s' do Exeql):ente junto aos avalistas _dos mésmós. 3 -

.. '� .

Assim; vale-se" o' Exequente-credor da ação e:xecutiva pata
:'1 receber o'que·de' clireito, lhe pertence dos avaliStas acima

especificados, pal:à o q\le ;equer a vossà Excelência Sejll.JTl
Je�pedid.,qs m_g.ndados executivos por' meio q,e ca�tás pl'{!,

c}tó�ia�
.

às <Comarcas orlct'e' residem para que pagtiem
deptro 'gfl� �(vjnte e quatro) horas legais ° pi-incipal
Íi;:l d�yidà, �crescida a partir da data do seu vencimento
dos' juros' de 'lei, mais os j1Jres convencion�dos,' com�são
q,e perinãnênçia pancária, custas processuais e honorários

dE) �qvogádo 'pa base de 20% (vinte por cento) sôbre,o

tQtªJ 4<i corídé'iiação, juntamente com tôdas as caminaçõeq
'ele direito' q'uê' il}éidirem sôbre 'a ação, sob pena de, não� o

fci�endo� sejã procedida à penhora dos bens necessái'iÜ$
'à cóbertürã da' dívida. 4 - Requer, outrossim, "que erl1.
relâção à kv�listá OLGA ERASMUS PEimü, conste da

:carta pí'ecatól'ia citatóriá, 'qué' lhe fôr expedida Mand�do
de Penhol'a l'a1'a que, no caso de não efetuado o paga-'
mento dã dívida 'no, prázo 'de. 24, (vinte e quatpo) hora.�;
seja penhorado o' CÍ'édito que a mesma possui jUl).to �6

': Jiiíib':d'e- DTtei't'íFda"8a. Vára Crvel (ià' Comárcá--âê' Cuitifiba
(PR), crédito êste representado peiá importância de

Cr$ 210.000,00 (duzentos e dez cruzeiros) que a seu favor

foi consígna!'lo pe1a Companhia Maritima' de SegurOs �oÍl
Grupo' Segural!'lor Marítimo, '5 - Dá à- causa o valere de

Cr$: 17.500' (dezessete' mil ,e quintos cruzeiros), de!7
xa,ndo de recolher ,a Taxa JudIciária e efetuar, a selagem
de acôrdo com a ,Lei Estadual n. 2.719, de 27 de maio de
1961 (D.' O. 'E. - 30-5-1961), a qual exime o Banco do

Estfldo de Santa Catarina ,S. A." ora Exequente, de quais·
quel' : tributos, recolhendo; "ex-vi" da mesma lei, apena!

1/4 (um qU'1rto) das custas devidas, de conformigade, c6m
Q ,mesmo dip19ma legal que onera o Banco .do pagarpént'o
aneM_l) de a metade das custas. Têrmos em que· Esperll
Deferim��to, F�orianópolis, '�5 de agôsto de 1970. (Ass.)
Marcílio João da Silva 'Medeiros Filho - Advogado.
• Petiç'ã� d� fls. 24 '

Exmo. Sr. -Dr. Juiz de Direi'to da la. Vara, Cível, da

� Cqmàrca de Florianópolis, o BANCO DO ESTADO, m�

SANTA CATARINA S. A., por seu procurador judicial,
1}Qs auto's de açã-o executiva n. 583-70" que move côntr�
OLGA ERASMUS PERDü e' OUTROS, vem requerer, ,a

juntada da C,arta Precatória expedida por êsse J:Uizo,i,I1ar�
a- cjtàção :de Olga Erasmus Perdü e Luiz Alberto de Souza
C!\§tro,' em que foi qeprecado o' Juízo de Direito':da C;
marca de Curitiba. A citâção por edital de Olga E�a"slllu9
Perdü, �os têrmos estabelecidos pelos artigos 16'f �, se.
guintes do Código de Processo Civil, eis qlile ê cit�da
senhora encontra.ose em lug'lr incerto e não sabido, cop

f.orm.e faz fé à certidão' do Senhor Oficial d� Jqstiçª dQ
�: 'Juízo DE)precado. P. Deferimento. Florianópolis, lI? de
.

novembro de 1970. (Ass.) 'Lu�z Reinaldo de Carvalho ,.'Tu,

J nior - Advogado.
'

Despacho de fls. 24
"J. Sim. Em 16-12-1970.',(as.) Waldyr Pederneiras'Tau

leis - Juiz de Direito.
"

Encerraml!nto
'Em virtude do que, e, para que chegue ao ,copbeei.

mento de OLGA ERASMUS PERDÜ, que se, encaritra 'em

lug�r ineerto e não sabido, é expedido ·0 presente e'outr��
iguais, que serão pUbiicádós e afixados, na fOl:ma daj�i'
Florianópolis, 18 de dezembr.o de 1970. Eu, -(José Au�usb
Peregrino Ferreira), Aux. de Serviço, o fiz' e subscrevo

pelo Escrivão.
Waldyr Pederneiras, Taulois , Juiz de, I!>iréito.

tinha FLORIANóPOLIS

HORÀRIO
RIO-DO SUL

Partida de'
Florian6polis l

Santo Amaro às 4.30 e 16,30 horas

Bom Retiro às 4,30 horas.

.Alfredo Wagner às 4,30 e '16,30 horas.
Urubici às' 4,30 'horas.

'

Rio, do Sul às' 430 e 16,30 ho�as.
,

são Joaquim' às 4,30 horas,. '

0&$. Os horários em prltto nãl) f'Uncio�am, àM
Linna RIO DO SUL - FL0RlANóP0US

HORARIO
, , ; Partida de ,

\

Rio (to, SUl
'

•
Florianópolis' às 5,00 e 14,00 horas.

Alfredo Wagner às 5,00, 14,00 e 17,00 horas.

Url1bici e São Joaquim à$' 5,00 hatas..•..
'

..
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.Ploríanôpohs, Sexta-feira, 29 de janeiro de 1971

vencimento
•

erVI 'ores pe
I

I Borges ".Fodês
vê' segurança
boa. no Estado
O General 'Breno Borges Fortes, Co

mandante . do III Exército, dirigiu ao

Governadot Ivo Silveira mensagem na

qual destacá. a atuação do govêmo, ca
.tarinense, na manutenção. de 'um efi
�iente . dispositivo .. d� segurança.' -Apôs
visitar o Estado o General Breno, Bor

ges Fortes· enviou, de Pôrto' Alegre
mensagem, do seguinte teor:' "Ao" re

gressar minha viágem extensa' área
território Santa. C'atarina desejo' agra
decen a Vossa Excelência 'perfeito es

quema segurança montado Secretaria
de Segurança ressaltando cavalheirismo
e constante, presença ,Ge'neral Vieira
da Rosa".

Ivo recebe
,

.,. -
,..

Prafini

( �

em n jal
Foi confi'rmada a presença, do Gür

verruidor .Ivo Silveira" amanhã,. na ·ci
dade de Itajaí" ocasião em que rcrcep-

, cionará 9 Ministro Pra!ini de MOl:ae,s,
do Comércio', e Indústria. O Ministte)
participará dos atos de inauguraqáo
oficial da I Feira Industrial; Pssql!ei1i�
Artística e Comercial.·A abertura: dI!.
mostra está. marcada para às .16 hor�s
e, contará com a presença: �e autOl)da
des, convidados" I�prehsa "

..:e' .iÍldfu;
tí:iais.

, '

I
' classificou'
Chorei

')I I

I
'

Os ,sambas· Chorei,·. Fantl!sia de Ará.

que e Vai Saudade, juntament� com, as

'marchas Pierrot '-r.riste ,e Presença Au�
B�ncia . foram, as J

cinco classificadas p,a'
segurida elimimitória,do I Festival de
Música. de ·.Carnaval· cle Florianópolis.

[" Três
" das 29 COnCQFfente� selecionadas

para 'a' noite de ,ontem, deixaram de ser..

I, apresentadas pelo não comparecimento
I d,?s iritérpretes.

I o restiltado anunciadó'Pela comissão
julgadora presidida Delei jornalista Yl�
mar· Carvalho, agradou, o p!Íblico' pre�
sente no TAC, cujo número ultrapassou: .

a 600 pessoas. COIl} um atraso de 40, nll

mitos,. o .�;p'etácu19 transcorreu normal�
mente- com o público clem9Íls�rando sua
opinião atravfs ,de aplausos e' vaias.

'

l
• j

I

I'

Os presentes ao teatrQ ·acolheram com
\ /',' �,"_

maior entusiasmo OS três sambas clas-

sifiCados ontem, já que as demais con

correntes são m:;trchas-ranchq. O calor

não conseguiu arrefecer os. ânimos da

platéia que tomol]. as dependênc�as da

que lá casa, de espetác1:!los, que infeliz

mente, ainda não oferece condições pa�. , .

ra ser palco de úm certame c:j.êsse gaba--
rito.

'

; [

O I Festival de M*sica de Carnaval
de Florainópolis, que é promovido pe
la Diretoria de Turismo e Comunica

ções da Municipalidade, Jornal O ES

TADO, TV Cultura, Rádio Guarujá.,.
A.S. Propague e Líra Têhis Clube, p!,"os':
segue hoje- com a t«rceirà etapa da fase

• • \I,/"' !','

classificatóTÍa coril a apresentação de

mais 29. músicas concorrentes. As 20
" I

'

classificadas ;estarão disputando a fiqal
na noite do €lia 31.

, I

"

em a� vo aumento
'públicos.
Compreeademos, Éxcj:}lência, que

em fase de transição de govêrno, o'
exame. da rnatéría demandaria uni

dades de pontos de vista' entre 1

Vd�a Exoolência. e o Th:-. Coloínbo
saUes. q�e assumirá <>,poder' den-
tre de doís" meses. .,' /

I'
I ! f

Mas.�não �á como negar, 'S�riho� ,

"Gavernador, q;ue é tradição no ES

tado de longos e longos anos" tér
o (uncionalismo seu 'aumento ca

-da ano e à data em que se com

pletará 'um ano do último aumen-

. to, seu estudo e encaminhamento
à .Assembléia Legislativa já pode
ria ser objeto-da digna atenção de

Vossa Excelência.

,Os .

servidores públicos têm. en

contrado em Vossa' Excelência

pronta atenção e sensibilidade pa-'
ta as suas �eivihdicà.ções,: 'bastan
do enumerar a concessão dos, Já
tradicionais abonos de Natal, de'
tanta utilidade para os servidores

de menor nível,

E' por íste que a Assocíação dos

,S�tvidor�s Públicos de, Santa os

tarína, ao deixar, Dr. Ivo Silveira,
consignado Q apêl� 'a Vossa Exce
lência. no sentido de que' se em-

"Aguardam e confiam os. serví-: 'p'enhe para que O servídor públi-,
dores que. no corrente ano, pão ' co, veja majorado .seu .vencimento

seja' êste aumento aind� retarda- ajnda no mês de fevereiro, conf�a
.

\ do' pára além dei fevereiro. em que Vossa Excelên?ia, desta

Inúmeros' aumentos de vencímen vez como sempre; estará razendo s
:

tos. vêm .sendo deferidos em outras
. ato, de justiça àqueles que são.

"

.

'.1 •

,

qri:iélades·da Fed�r-ação e o próprio sem favor. em 'menor OU maior
Govêmo Federal já anuncíou a. . grau de responsabilidade segundo

'oi

majoração de seu,pessoa.I.)i
'

," a' hierarquia de � seus _cargos,' os

Faiar nos aumentos, � ,utilid8-' alicerces, os sustentáculos de um

des, nota,d.amente elo, pi:-eço dá ga- Estado".

solina .e. gás•. das. passagens. . das O memorial tem a assinatura do

�uid'ádes eSCOl_��," '�tc., :: sena presidente da Associação, e é da-

fastidioso. porq"e sã() ndtóriQs, e, tado no dia: 2:7 de janeiro.

, J'

A Assock.c;ã,a' dos SeIWic:Íores Pti
blicqs de' Santa Catarina. :eri�mi
nhou memorial ao Governador Ivo
Silveirn solicitando aurnento

,
de

veacímentes para e funcionalismo

estaéual ,8 partir de fevereiro.
O memorial assínaía que outros

Estadas, t� conc.edido rtlajet�ão
nos vencimentos de seus funcioná

rios, bem como o Gov'êrno Fede

rai que "já. anuncíoua majoração
.de seu 'pessoaJ". A Associação res-
salta no" documento" reconhecer'

I •

•.

que. o exame da matéria demanda-
ria 'unidades' de ,ponto de' vista"
entre os Srs. I-io SiIvei�a 'e Colom
bo, Salles, tendo em vista' "a fase'
de. transição do .Govêrno",: .

o. memorial reivindicatório:' é' o
seguinte, na integra;
í'Ao 'avizinharmo-nos do m�s de'

feverei:r.o� cumpre-nos lembrar
que um ano está fazendo· que o

funcíenalísrne recebeu -O . ú:ltiino

aumento. "

Embora no ano de 1968· o au

mento de, vencimentos 'tívesse ,"á
sua vígêncía a' partir do mês: .,de
janeiro, o ano de: )969 veio já te

tardar a adoção 'do aumento para
o rnês de fevereird/

'I

Novos dep_tados tomam
,I

. - 1 ;

.pusse segunda à tarGe
Ó

. deputado Fiora�ante .MasSOlini ;-,.
o ,mais idoso eleito para a nora 'letis:
l;atuta da Assembléia' ...,,;.:,. presidirá ,à
relinÚ�o em I que serão' emposs�dos ,::0S.
novos. d�Í>\lta4os, $arcada paia;', seguiJ.
da�feir�, � 14 hpraS,' no Pará'�io :':te
gislativo. Log() após' a P0S� os AiePu- .

taüos' �ão cortfirmar a inv,6stidúra do' ,.

oi J'
"

,.
'-"" 1 '.-1 ,',.,' ,

deputado Nelson pedriru nà,· presidêil-
'da da Casa; cab�ndó ao nôvo Presi�
dente dirigiT os trabalhos da' sessão

qlje será efetivada momentos depois.
quando serão elêitos os demais mem.
bros da Mesa. À noite' haverá um i,an-

tar. de
.

Icongr�çamento com os novos

legisladores; e depois 'as ,du�s bapca
� i:eunit-se-ão para- traçai: diretrizes.

A bancada. arenista x:ealizará; antes,

da posse., uIlia;�reuIiião preliminar ..para

tonfirma.r: á pha'pa que con�oFrerâ' à

Mesa e poS!>ivdmente indicar· o' líder.
'Parlidário para a, prôxima' s«ssão le�'
gislativa. Os opqsicionistas já' fizeram
sua escôlha: funciona�ão respectiva-

"

niente como líder ,e vice-líder os .Srs.
Carlos Büchele e' 'Djandir Dalpasqua
le. (Página 4).

Nelso:Q,. estava' passando as fé
:rias elU

'.

FlorianóPoÚs. Sei:ls pais
roesidem ;na Guanabâra. à rua Rio

O Hospital Infantil atendeu on;'�"'"
".

�ãl 46; "�pto:' 2Óí. 'én;,
/ Bá��u. iO

. aCidente écorreUi 'na rua'Max Sch-
tem a 12, casqs de gàstroenterite.e
a 5 de desidratação, internando

seis menores que necessitavam. de

assistência médica, mais prolonga-
), da. Os .ni.édicos do.Hospital' ,Ih;
ilantil' acham que uín'maior cHicta
do dispensado pelos pais às crian
ças que' tem sido atendidas evita-"

I
ria muitos dos'casos de ifiterna
menoos per' gastroentente, e d.eSi-'
drata�o. alguns até fatais. Ásseve
roam os médicos que tanta a gas

tro�nterite cotb.o
.

a dési.Q.ratação
'clcorrem, em: decorrência de '�
processo .queitem suas on,gens.na
má .aliinerÍ:tação, e .na' debilidàde:

'...
..., . \. :" �.

-'
,- .

,; orgâ�ca."Q mal
'.

',é perf�itamente'
I)'l'ev'enível� .

tudo dependendo,. do
procedimento dos 'pais.
,I'

I
.

,

Aniversário c

dA govêrno
,tem prourama

O Gabinete de. Relações PlÍbli�as do.
Govêrno do Estado já-'elaborou O' pro

grama comemorativo à' passagem do
"

59 aniversário da administração "Ivo
Silveira, que constará de divulgações
radiofônicas, exibição de filmes espe
ciais para cinema e televisão.
,

� Em declarações à Imprensa o Che

f�
,

do Gabinete, Sr. Deodoro Lopes
Vieira, informou que consta do pro-;
grama oficial a' celebração de Missa
em Ação de Graças, às 10 horas 'de

domingo, na Catedral Metropolitana.

De outra parte, o Governador Ivo

Silveira aceitou O' convite formulado
pelo Deputado Rondon Pacheco, Pre
sidente Nacíonal da Arena, para o jan- ,

tar que selá realizado' 'na próxima se-.I'
gunda-feira, no Hotel Nacional, em

. Brasília, que serâ oferecido .ao 'Presí-ç.
dente' 'G�rrast�u 'Médici•.

Desidratação
é '0 'perigo do
Intle calor
'. '.(

,

Inscrições'
Avenidadalagoa poderá�,' para o �R�lIye
,ser calçada brevemente eAsD��!�'��!��:

, c�ções da Prefeifura Muirlcipal,' que
promove o I Ral!ye Turístic6'da Ilha
de Santa Catarina, sob a· supervisãO'
da .Federação C�tarinéIÍse de j'\utomo.
bílisinO, ,a:briri ônteín as inscrições pa'"

'fll a competição, registrando três de"'

las no primeiro dia. Os primeiros ins

:cl1Ítos são Robtrto Teixeira 'Faustino

da S.ilva, que terá como .acompanhan�
te Elizabeth Maria T. Piazza; Helge.i
Detlev P�ntzier que terá comO' cô-pi1ô
to Juarez de Magalhães Rigon; e Hen

rique Coélho da Silva, que tei'á como

tripulante ,Claret Beduschi.

! '

A avenida que margeia a Lagoa .da:
Conceição. está 'sendo alvo' de estudos

'para receber calçamento ,a, par.alelêpí�
pedds, numa extensão de 2.'300' me
tros. VisandO' êsse melhoramento, a

Secretaria 'êle Obras da MUilicipalida�
I
,,, I

de está mantendo contatos' preliminary:s Falando sôb�e ase 'obras de" implan-
com 0$ pr9prietários de imóyeis loca- . tação do Horto Flqrestal do ,n;mmcl-

, �ados naquel� viá.'
,

'
.," "�>piOl o "Sr. Manuel Philippi' revelou <jue

, Falando onteLQ a O ESTADO O' en- as mesmas estão em fase de conclusão.

genheiro / Manuel p�mppi declarou q�e' . ,tste �erá :um nô�O'" ponto de �traçãO'
já foram ct>llcluídas Ias obras de reves� > 1 t!lfística da Ilha,' localizado no Ribei-

, , \
' .

timerito da àvenida de Canasvieiras e rão da Ilh,a.
três outras rua�' transversais' :aquelàs, '"c '

'qpe não tinham c.onclições -de tráfego.
Acrescentou '0 'Seçretário ide .0bras 'que

'

as obras exigiram grandé movimenta
ção de terras, tendo. sido em'pregadO'S
mais de 3 mil carradàs, de barro, trans
portados por canlinhões caçambas.
Atualmente,. diversas equipes, de

operários' �stão aterrando q' parqué"de
estacionamento da Ponta do Sambaqpí
e mçlhoranda' 'as condições cte tráfég�
da entrada de Cacupé, por onde será

desviado . o trânsito para Cailasvieiras.,

.v
a fim de que seja. procedido ,0 corte
do morro por onde passa17á ,a 'nova, es

. �tada qÚe demanda àquele balneá�(;)_

HORTO FLORE�AL

Com relação ao nôvo ano letivo, .que
terá início no dia 19 de março vindou�
ro, a exemplo dos estabelecimentos lr

gados à' Secretaria de Educação e

Cultura, a Municipalidade 'procedeu
reformas ém' fÔdas as unidades e cons

truiu mais' quatro em alvenaria. As

novas escbla�, que também entrarão em

funcionamento no eorr"ente 'ano estão '

localizadas na Ponta das Canas, Ar-
, mação do Pântano do Sul, Aranhas e

I

'Ponta do Morro �m Cachoeira do Bom

Jesus_

FormUlários para inscrição tem si

do solicitados por esportistas da Cida

<!e de Joinville, os quais confirmarão

nos próximos dias a participação' na

prova. O ,I Rallye Turístico da Ilha de

,Santa Catarina, ql1e se realizará no dia

7 de fevereiro, conta com a 'colabora

çã'o de O ESTADO, RádiG Diário da

Manhã, TV-Cultura" Cia. Catannens!!
de ,Refrigerantes e Associações de Pou

pança' e Empréstimo de Santa Catari-

na. Apes�
,

I' ....
;

DNER revê�plano'
em tôda Santá Catarina
'. . "J

,

viário
,

Em nota distribuída à imprensa, o

,

Ministério dos Transportes, através do
DNER está avisando aos usuários das
'rodovias catarinenses qne será efetua
do um estudo de "Pesquisa de Origem
e Destino de Tráfego"; com o objetivo
de reprogramação do Pla�o Viário em

r-;

todo o
é

Estado.

,
Os' postos de coleta de' dados fun

cionarão um em Rio do' Sul, em Blu
menau, próximo' à entrada de Pome

rode, em Gaspar e Ilhota e em -Brus-,

que.

Para tanto, conforme o teor da no

ta, é solicitada a colaboração dos que.
transitarem por êsses postos" a fi� de
fcailitarem. o ritmo dos t�abaJ.hos.

I' .'

Por outro lado, são convidados es-

tudantes . de nível médio e superior,
que desejarem colaborar com o, .ôrgão
coletor, mediante remuneração, para se

apresentarem nos escrit_9rios do PLA
MEG e DER; de Blumenau.

Caminhão mata' menino
da biciçlelàII que, cai

r-:
.

o menor Nelson Gomes Cidade,
de 12 anos, morreu ontem instan
tãneamente sob as rodas de um

pesado caminhão, depois de' cair
da garupa, da bícícleta de outro
menor seu amigo. sem que o mo-:

'to.rista do caminhão Mercedes.:
, Benz, placa '50-04-92, Azenor We�ss,
percebesse a queda'" e o corpo do I

menor caíu sob a parte traseira
do 'veícuIo.: Azenor Weiss, .33 anos.
cesídente à ',rua Pedro Cunha, '335,

� J'.

em Oapoeíras, p�ocedia .de Join-

víle ê após atropelar o menor

continuou o seu trajeto. Foi. de
tido nas imediações do Grupo Es

colar Irineu Bornhausen, por um

policial' do Detran que o conduziu
,até aquêle ó�gão e. de lá, para' a
Delegacia' de Segtirança Pessoal.

Comparecel1am ao loc�l do .aci
dente os perito da DivisãG de Po.

licia. Cien,tífiGa que, efetuaram o ,1e-
.

vantam,ent? do local ê r,emóveratn
O' corpo da vítiina. para (> Instituto·
Médico Legal, onde foi necrop
siado. O aci.dente foi registrado

. pela Delegacia de Segurança Pes

soaL,que. instaurou o ,competente
inquérito., PopuIares que assisti
ram a· acidente eximem o motoris-

- ta de qualquer culpa.

menor.
,.

'

ram, nas proximidades', ,da, Tor
rElfação de, Café Amélia, quando
a vítiina 'caiu da garupa' de uma.

bicicletà ao ultrapassar, uma' koin..

'bi qúe se/ aehava estaoionada, cain
do sob 0 caminhão. o motorista
não percebeu 0 acidente já' que o.

COMPANHIA CATARINENSE DE ·T�LECOMU·
NIC!lÇ'ÕES'� COTEse
-,A Y'I.S 0-

/'

Alteráção do' númétó .de telefone .

,

: 'A COTESé avisa aos (leus assinantes e aos 4�mais interessados, que
a'partir das 18,0(:) hora,s do' dia 29(,1, ,mudará o número elo telefone' abai.:,:o
indicado:'

.

4141 - Hospital Celso Ramos pára 4129

Florianópolis, 28 de j�neiro de 1971.
A Diretoria

(,

.

,

CONVITE
o Chefe do Cehmonial' do Govêtnei do Estado, transmite o convite

�s autol'idílqes civis, militares, eclesiásticas e povo' em gera1 para a lVIlssa
a' ser celebrada no dia '31 do cor�'ente, às 10.,00 hora�, na Catedral Metro

politana, pela passagem do 59 ,aniversál'�o da administração do Excelentís·
simo'Senhor Governador Ivo Silveira)

FlóFianópqlis, 2'L de janeiro d�,�971.
,

,

� -
.

AGRADE,CIMERTO,E CONVITE PARA
MISSA DE'SETIMQ DIA

As famílias de Newton Brüggemanu e Leoberto LeaJ, agradecem sensibili

zad'as as manifestações ,de pesar re-cebidas por ocasião do fàlecime!?-to da ines

quecível Ivone Brüggemann Leal e con:vidam parentes e pesso,as amigas para a

Missa de 79 Dia que mandam celebrar hoje, às 19 horas, na Capela do Colé

gio Cataiinense, reiterando os. seus agradecimentos a todos aquêles que compa-

receTem a êste ato de fé cristã.
/

I •

CONVITE PARA MISSA
\ .

Vi{(va Diva Koerg Oarcia
.

e . filhos ,(;envidam parentes e amigos
para a missa de, .prÍUleiro aniversário de' f�ec1mente do saudoso Dar-
ci Garcia, que será celebrada �s 18h15m de hoje, na Catedral Me

tropolitana. Antecipam agradecimentos.
�����������������������������,��.�_.�...��,�I�I'
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