
�tese do Boletim Geomeooreológioo de A. Seixas Netto

válido até às :ph18m do dia 3 cÍe fevereiro de 1971

fR.ENTE .�RlA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA:

1004,1 milibares; TEMPERATURA ME�IA: 30,7Q Centigrados_,
VMIDADE REVATIVA MEDIA: 89,9%; Cumulus --StratllSt

�,...... Chuviscos esparsos - Tempo médio: Estavel. Florianópolis, -Quarta·feira,

roTE_PO PHILIPI 8c CIA. a casa do conslrulor
INFORMA

-

Para complementar o programa
de imunização preventiva no Norte

catarinense, a Secretaria de Saúde
recebeu mais 30 mil unidades de
vacinas anti-tíficas,

:S I HTE S E
,

'

JOINVILLE

As- inscrições para e Con

curso de Habilitação da Facul
dade de' .Engenharia Operacio
nal da cidade de Joinville, es

"tárão abertas até hoje" A' in
formação"é 4a direção da Fa

, culÇlade.
\

SAO FRANCISCq DO SUL

À 'Festa de Nossa Senhor�
dos Navegantes em São Fran'

cisco do Sul, terá início ama-

'nhã, quando ,no cais da ',Cápi
tania dos Portos, será feita a

recep_ção à, Barquinha que

cond"z ,a imagem da) Santa.
Dia 14, será o pente, eulminan
te dos feste,ios.

BRUSQUE

Terá
-

início ,amal).M em

Brusque, um Seminário; para
Dirigentes de .rti'ventudes Evan

gélicas, cujo objetivo é o aper

feíçoamento e novos conheci
mentos sôbre Liderança. O

conclave q� se estenderá até
o dia 8, .terá a presença do

"Secretário Geral da Juventude
Evangélica do Brasil e Presí
dente do Conselho Nacional de

Juventudes Evangélicas, Pas

tor l\,1artin Hiltel.

CAÇADOR

Um grupo de Estagiários' da '

Universidade de Engenharia
de Minas Gerais, estará�', em

,Caçador amanhã. O Grupo é.

integrado de 34'alunos daquela
escola, e faz parte . da opera

ção Mauá, patroéinada pelo
Mi,,!istério d_os Transportes.

BOM JARDIM'

,J, ti-' !' ',.::� :'�t;t:��,
"

:."./\:, ..��.
. 1 " J

Com investimento superior.
.a 50;mil cruzeiros, seis frutí
cultores de Bom Jardim 'da
'Serra Iôrmaram no ano de

1970; pomares com frutíferas
de,' clímâ temperado num to',
tal Cle 3:50Q mudas. O ernpre
endimento gerou, entre outros

mais de 30 novos emprêgos,
durante a época de preparo
do solo e plantio.' Segundo in

Jormes de técnico local da

ACARESC, mais de 50 mil mu '

das de macieira e nectarínas
deverão ser, cultivadas no COL

.rente ano em Bom Jardim da

Serra, impulsionando a econo

mia agrícola do Município.

CORUPÁ

o Prefeito IItqn Steigrab!,r
de Corupá encaminhou solici

,tação a Centrais Eletricas de
Santa Ca,tarina, pedindo ur

gente medidas visando a subs

tituição',dos' postos de ·madei·
ra da iluminação publicada da

cidade, e aumento' da capaci
dade energet�ca" do municio
pio.

-

EMPRÊSA EDiTORA
O ESTADO LTDA.

, ,

,
\

'Administr�ção, Redação ,e

Oficina: �ua Conselheiro Ma·
fra� 160 - Caixa- Postal, 139
- Eene 3022 "... Florianópolis
- Santa' Catarina. / DIRETOR:
José Matusalém' Comelli I
�UPERINTENDENTE:' Mar�t
lio Medeiros: Filho / EDITOR:
,Luiz Henrique, 'Tancrede I- GE·
,RENTE: qsinar Antanio: Sch�,
lindwein' / SUB-GERENTE:
Divino �Mariôt: / RE'DATORES:
Sérgio da Costâ Ramos, Antô'
nie, Kowalski S,obrinho,p Sérgio
Lop�s,vMauro Julio Amorim e

Pedro Paulo Machado / RE·
PORTER,ES: 'Wilson Libório de
Medei,ros e José Carlos Soa-'
res i SUCURSAL DE BLUIv,\E
NAU: Rua X'( de Novembro,
504 I REP>RESENTANTES:
A.S. L�ra Ltda. - Avenida
�eira Mar, 454 - 119 andar -
IA. S. Lara Ltda. - Rua Vito·
ria, 657 - 39 andar - São
Paulo -

_ Rropal Propagandd
Representações Ltda.' - Rua
COl'onel Vicente, 456 - 29 ano

.dar Pôrto Alegre e Represen.
tação Paranaense de, Veículos
Publicitários Ltda .. REPAVE
- Rua Voluntários da Patria,
475 - 129 andar - Curitiba.
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Ivo relor
amanhã· de
Brasília'

't

o Governador Ivo. Silveira 'deve'�
rã, retornar amanhã de Brasília, -cs
parando-se ,que em seu 'desembar
que anun�ie, a confirmação'�'" vin
da do' Presidente da RépúbÚca a

Florr;w,Ópolis, no, 'dia 15 'do corren '

i
. ,I'

te. 'Caso o General. Médici confrr-
'me su� '-visita .o Sr. Ivo' Silveira de

r ,
,�<1 • ':\

-vera
, anuncI�� o programa' .a ser '

cumprido pelo
'

Presidente", acertado,
após o jantar que 'a Arena lhe ofC'
.receu

:

em Bra§ílra;' na 'noite" de se:
gunda-íeíra,

I,

Rondou deixa'
.

presidência,
da Arena

'Iara vai
/Ô, '

eJeger hoje
nova IMesa !

Estã marcada para ast9'.hora� de

hoje a sessão da Câmara,' Federal
destinada a eleger a -nova Mesa dí
rigente da Casa. A primeíra elei
ção sérá é somente para presidente'
e tão logo' sejam apurados os votos

,

Os srs. Rondon Pacheco e Raí-
, r "

,
•

mundo Padilha \ afastaram-se ontem
/' . ,

de manhã da 'Executiva Nacional' da
Arena, tendo em vÍsta que f�r,am;
eleitos Goverl}adores de Minas' �G�-"
rais. e Rio de Jariélró. Para '.hoje .es '

tá prevista uma reunião do Diretó,
'rio do MDB, que tomará conhe'cl
meIÍto� dos pedidos de renúncia de

semi dirigentes derrotados nas últi"
mas eleições e que não

..

desejam
\ permanecer nã

�

Cômíssão- Ex�ciítti-, v

va.

e Sr. Geraldo Freire, que, dirigirá .'

a -sessão, transmitirá, a presldência
a' seu' 'sucessor, e paulista Pereira

Lopes. Posteriormente s�rão �leltos
I ( _

�os deputados que,ocuparão os de-

jnais postos da Mesa da Câmara.
!

Aremfeuvia:
,

sólida[iedilde
á Renato

, ' '

Ivan acha que Blumenau" faz
aumenlllé com leu festival

.. uõvo GOy,êrnO, .... da cerveia
"

,��It,irna .Págin��' (Páginil :5)
• �, .) " I

" .

,-_ ,

-,
"

� I

'Mun.i�ipal .' executa

obras' em galerias pluviais no acos
tarrienta da BR-I0:i.,', em Barr�iros.
Embora os' Qu1'acos. seram _neces�á:liios
para a, execução do serviço, a sina

. lização é, fa�b-a, ,e .não se . coaduna
com e .l(rescr,ite. no, C.ódigo Nacio
n:al de Trânsi.to' que obriga sejãlli.
os, sinais .fuosf�é,entes_ e visíveis à

n?ite. 'A.él,Çle1í{es - tem oéol'l'ido. {Pa
gma 5Y' , .'.

�--�--��--��--�������--+-����

, ,
'I

•

causar, mais

(
-c,

y ,

1 ,

!

'Há·horas em
que o sol
não é amigo'

,.. .1Ij2'T-"'RZ7'"F '

, t � ...

-

"A' Sociedade Ca1-11a��lesca Gr-anCl"'
-deitos da Ilha apesar de eantar com:

'

m�itas dificuldades:' não .delliàrá
de levar a sua arte às' �üas da Ci

dad� Ii�sté CarnjlVal. Três- -carros,
em alegoria e mutação, ,já' ,estão
concluídos: Movimento Aquárió,
Chuva ,de Cristal e" Jardineiro.' Lu
zes 'e engenho" num Carnaval qUe
proDlete'rnuito:

,
,

Granadeiros:
.

é' '8\ arle
\ <I.i '�.

I

que faz 'o: bom car.naval'

A, desidratação e a gastroenteríte
tem feito suas vítimas e diàriamen
te crianças vítimas do lllnl tem �i
,do internadas no Hospital I�lfantil.
Os médicos advertem veementemen.

te aos' pais r para que não deixem
crianças expostas ao, sol durailt\?

muito te,mpo.' Embora o ,calor nãó
seja causa, pode acelerar o proces'

-

so de desi<�ratação. (Ultima llágin�).
� '�

"
1

'

,

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu

prou'rama',

I' 'Y"

CíNEMA
S.\O rose

15 - 17,45 ei 2fh45m' ,

,

Marcello Mastroíanni - Sophia.
Loren

'

:\
OS GIRASSOIS DA RUSSIA
Censura 5 anos

'" RITZ
\,J ,

17 - 19,45 e,21h45m
Hugh O'Brían. .: Barbara Rush
ESTRATEGIA DD TEP:ROR: ;

Censura,'14 a1',1os

CORAL
15 - 20 e 22� horas
Jeanne Mereau ,

O CORPO DE DIÀNA
Gensura 18 anos

\' (,

14 e 20 horas • " ;': �'
(Pror:raifIl�,D!ip!o)�. ",.: ;,;: ;��,
Françe Nero - 'Jack Palarrce'

' ,

OS VIOLENTOS VAO PARA,'O
INFERNO

Dutrin Hofmann'

PERDIDOS,NA 'NOITE:
Censura 18 anos'

.JAmsco' ,;:' 's ,"

17 e 20 -horas -,

� '_ ,'-;. ,I}.;:',:,� .

Burt Reynolds - ;Suli�n:CI'!ltk
CRUEIS SAO' OS.' HOMENS
Censura 14 anos

.�,�;
15 e 20 horas r; ; 1

Christopher Plummer '

,

,"�'i
,

REAL CA;ÇABOij, DO, SO� } � ;, ;' 1 i

Censura 18 anos ,

'

RA.JA
20 horas

Frederick, Stafford.- Dany-:R;obill
TOPAzIO

'

Censura 18 anos

SAO LUIZ
20 horasr"', ", .,.._.,

",
George- Kenn�dy - Reni Santoni
A REVOLTA' 'DOS 7 HOMENS'

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

Censura, 18 an0S \::"
. !'

TE[�V'$,1\:� '\
TV CULTURA,CANAJ.,"6\,

'

, I"
, ,.,"

16 horas - CorreJo JUnlor ,:'
16h20m --- ,Lanceiros de !Bini�â

• .1 \' ,,' - ,

16h45m Batmann-"
' '

;.

1)h20m Elas �:Eles ;:, ;
<'

,

18h20m TV Et'ÜqativQ'
19 horas ..:..c Meu ,Pé' d�l,�á!,�?{a
Lima ,;",

19h30m' - �61a em Jogo", ; :,\
19h35m Simplesm�nte.;,Mil.tia.1 .

I

20h05m Noticiaria" ;

20h15m -.... I'Clubé dOs' *:rt!i,tá,s�:
22 horas - Noticiaria I;. "1

22h30m' - :As Bruxas, '., "-

23h05m _:_ Cidade das IluSõ.-os
-TV CÓLlGADA:8 CAN� �,3

16 horas -,Clube:da' CMané;l,\,
16h20mC O Meniho, �qbifi�l1no
16h40m - Seriado de 'Avetlt:ul'�
17hIGm � Mtnheres Ei-tri Va�g'\i�r.cla.
17h50m' - RaÍÍJ.�-r d� ;�el{,á�', ' ,� .'

18h20m -'TV Educa,tlva'
.

19h051n Próxima Àtl'aç&,ô'
19MOm Tele 'Esporte .

19h50m Noticiário
20hl0m Irmãos Coragem
20h55m - Faça Humó:r'N�,o 'Faça.

,
'

--

'Guerra
,

21h55m - N9ticiario
22hl0m -' Assim na,'T�tra iCórno

I , ".'
no Ceu

,'_

22h40m - OS Intoeaveis
23h50m _ Poltrona 3'"

'"

Complemento ,invisível •.
O "menor e mais leve �
todos

,

.De som \ suav.e ,e natural

visite, telefone 'ou escreva

à

COMEIUJIAL APE�e
',Rua, FeJiper

.

Schniidt, 58
'- 4Q :md,ar conjimto
401 -- Fone 4181 _,_ Floria�

i
nçpolis s.e.

______________________________________________� ���������-L-------------- _

Zury· Machado'
o industrial e senhora Bayron feita

samba,
parabéns
ligência.

interpretação e o

"Terra de Sol
Mirandinha ' rela

nome do
e Mar",
sua ínte-

"Universon 99", conjunto da
Capital paulista, que tem 20 'figuras,
acaba de ser contratado+pela Dire
toria do Clube Doze de- Agõsto, para
.animar os cinco tão esperados bailes

.do carnaval 71.

,
.. * �. .

Sônía e José Procopiackí, 'um dÓs
I '

mais elegantes casais na alta socíe-
dade "de Curitiba, se�ta-feira com'
uma maravilhosa recepção, recebe
ram convidados, para a inauguração
'Jde sua confortável residência de

veraneio, em,Cabeçudas. Entre 'os

eonvlâ$dos do. 'caàal Procopiacki,
estavam o senhor e senhora Briga-"
'deiro Dario A�â�buja da .sociedade.

.

,
' ,

·.r,',,�'� i

.. * *

Saul Brandalise um jovem do Qeste
catarínense que faz faculdade ep1
São Paulo, está ver/miando em

\ '

Canasvieiras. O comentado jovem,
tem sido visto sempre acompanhado
da linda Rosa Maria Bonato e o ("ie

.

se comenta, é'que será na, próximo
ano na Capital ,paulista' o casamento
dos jovens, Rosa Maria � Saul .

,*' * *-

'Ja está de volta ao Rio", , a, V()Z

bonit�' das cere�tas cariúca" �nzio,
que em nossa cidade fêz' temp6rada
no. CI�be Dozê :de Agôsto, c'om show
no luxuoso restaurante e,boáte)

,

*, * *

Segund'á�feíra no Plllâcio da:!N�em:,
bléia Legislativa do,Estado,; d.eÚ-se à

..

�essão .Preparatófia de-- Instalação da

Sétima Legislatura, posse U?S �epu-

Bonato, paulistas que estão veranían- (

do em Canasvieíras, em sua confor
tável residência receberam amigos.
Foi uma verdadeira parada de

'"

elegância e bom-gôsto, pois entre;
()S convidados estavam as lindas
filhas do casal Bonato, Ana Luiza.
Rosa Maria e Tereza, Cristina, alem'

·

dos casais Milton Fichtener da alta

sociedade de Pôrto Alegre e Antônio
Carlos da Nova .. A anfitriã, dona
Raquel, elegantíssima atendeu seus

con'tidados 'tom perfeito serviço
regado a clfivas e mais tarde, 'o
jantar oferecido pelo casal Raquel
e' Bayron, foi se�vido no ;nais
}UXUOS\), restaurante daquele. Balneâ-

. "- riol Ham,ilton. fiunbém -partícípou
" ;dà-,sÚnpática' recepção na residência

de �'veraneio . do casal Bayron O

'c�sttir�iro Lenzi- que preocupou-se
em 'ver as etiquetas que fÕfam usadas

.

- entre. elas: Clodovil, Nazareth, Lenzi
�. ,

• r. {_

; i � , Dejlcr . '. ,

',.,1 * *, "

.. * *

carioca.

A espôsa do Mini�tro da Indústria
e Comércio Dr, Marcu� "Vinicíus

�. . . '.'
. I .�

.

Pratíni de, Morais, domingo almoçou
na. residência. do casal Zulma e

Fernando Faria. O desejo' da joveril
sénhôra Tereza Pratirte de Morais,
er$'; conhecer, a tão fa�osà· Lago;l
dá; Conceição, o que a deixou 8eria

�ente; impressio�ada.
-i�" � � * * *

r.í'Jir;;tndinha, o famo�o pianista qu�

canquist�ndo aplausos do enorme
': pú'biico ·que compareceu á6 Teatro

Al'varo de Carvalho,
'

durante o

'! ;Fe!Íti�at de Músicas 'para o CarnHval, '"

I: '

da Ilha; foi o vencedor do' II? Festival

aqui tealizado.·· Também 'com pér-, '.

,
'�

'CO'MPANRIA DOCAS DE. IIIITUBA
, I 'i.: '("'

� ,.

�.T�, �A ASSEM�L.éIA GERAL EXTRAORDINÁRI� .RE'A·
. ','LIlADA EM 0lT0 DE JANEIRO DE 1971. .,'

,
� Às" :nove horas do diá oito de janeiro de mil nove

'centos, e ,setenta e um, na' séde social, à rua Getúlio' Var�
gas,' s/ri" nestá cidade, reunil'am-se em Assemblé,iã Geral
ExtI'aordinária os acionistas da Companhia Dqcas de: Im

bitúba, ,regularmente convocados por editais ,publicádós
'. 'no' Diário Oficial do Estfldo e no jornal "A Gaze�a"; de

Flori;ú�ópblis;' nos dias 30 e 31 de dezembro .de 1'970' e '4

4,e;' jaheiro cO�Tente, e 31 de dezembro' de 1970' e 3 e 5

de janéiró dêsfe ano, Teppedivamente, assim' redígidos:
"Cpmpanhias Doc'às de, Imbituba - ;Assembléia GeÍ'al

· Extraordinária :__ São convidados os senhores, acioni_stas
â' se' rêHnirem eml, Assembléia Geral Extraordjnáriâ, na

,

ságe, s�cial, .� ,rua Getúlio Vargas, s/n., �esti.'Cidade" no

dia 8 de janeiro próximo vindouro, às 9 horas, afim dE',
delib'eràrerri sôbre: a) Renúncia de diretores; b) �een'
chimento, de car-gos vagos' na Diretoria: c) Outros l!SSUll-

· tos de interêsse, soci�( Imbituba'L 28 de dezembro de 1970:

\Ass.} F.rancisco João Bocayuva Catão, Diretor-Presidellte
_:_ Úüz Fern�ndo da Cruz Secco, Diretor". O Diretor Luiz

Fernando da Cruz Seeco, verificando a presença de aci.o

nlsta� representando mais de çlois têrços do capital social,
"conforme assinaturas lancadas n0 Livro ,de ,Presença, de-

cl�t:ol'l (,)s traba.lhos abert6s,' sendo na op,ortunidáde eleita
'

Pl'e�idente a Senhora Luiza Amélia' Bocayuv:a Keener,'\ql!�·

. donv.idc:w à mim; Nilton Garcia de Araújo, para secretário

P.ass<J,udo à ordem do dia, a: Senhora Presidente concedetj.
. a pálavra ao Dr, Francisco .Jdão Bocayuva ,Catão, o qual

·

.declarou que, tendo nascido em Imbituba empolgou-se
desde á' infâ;cia, pela reàlização de seu pôrto. Assim,
desde;que assuilliu a' Presidência desta SociedacJe, procurou
ser· fíel à êste' ideal. Agora, com ;;t expansão do PÔrto,
're�ém inaugurada, e ás próximas ligaçÕes rodoviári� ,que

_. perniitit�o, a Imbitllba servir de esc�adóurb à rica e imen
sá região. do S\11 do Brasil" abrangendo o Estado de Santa

�.
,�,' C�ta.ripa. e, parte do Rio Grande do Sul,i via cons�lidadQ

o 'deSel'ivolvi�ento com 9ue son�ra,Henrique Lage, e '-seq
sllldQSO pai, Alvaro Catão. !:stes fatos provocarão" entre

tanto, nova e rápida expansão do Pôrto que exigirão elo
seu Pre:1ieJimte integral dedicação à sua gestão. Ocorre que
'as inúmeras ,atividades que exerç.0-, obrigando-o a ausên.
cia 'do f'aís . para \ contactos infernacioIiais, impedem de

dar a atençãQ, qUe. supõe inqi$pensável à bôa execução.,�·
da ta.refá futur�, o qu� lhe lQbrigá a renunciar a6 cárgó
que' xerceu durante doze ano� e ao qual devótou o mé-

.

lhor de süa energia e bompetência. Aproveita a op'of'tuni
dade 'para <lgradecer aos companheiros de administração,
,nota�amente' seus côlegas Luiz Fernapdo da Cruz' Secco
'€ Octávio Ribeiro de Castro, dos quais sempre recebeu,

total,6 inequíveca colaboracão" a todos os funcion-4J::ios e .,

oper�ríos qúe' sempre· o distingüiram. com uIl)a atniiàde c 'o

que, Pill'a muitos se iniciou na sua infância' comum em.
t '" ._, .

,

Imbituba, Finalmente deseja' ressaltar a sua admiração
pela qUÇllidades daquele 'que foi escolhido para ser seu

SUcessor; General Antônio Carlos da Silva -MllriC;y, cujo
passado de competência e integridade t,Ííoral 'permitem
total confianca, tranquilidade e sucesso na PresidênCia dél

Companhia Docas Ide- Imbituba. Posta em votação, a assem,
bléIa áceitou a renúncia, declarando, então, . a senhora'

Presid�nte que CUlnpria aos' s�nhores acionistas ,presente�
eleger aquêle que, em caráter ,e�etivo, deveriíl' exerc�r as,
funções até a realizaçao da primeira Assembléia Gerar

· Ordinária, final do mandato da atual Diretoria. Procedida
a eleirão, verificou-se que foi eleito �etor Presidente,
em substituição do Dr. Francisco João Bocayuva Catão,
o Sr. Antônio, Carlos da Siiv� Muricy, brasileiro,' casado,
General ,do Exército da Reserva, residente e domiciUado
na cidade ?O �io de Janeiro, Estado da GlJanaba., ,na rua

Triunfo, n. 16, Santa Teresa, portador. da Cafteira de

Identidade, n, 6,086, expedido 'pelo Ministério do Exército,
e il1�crito no Registro de Pessoas Físicas, sob o n. ' .••

045ú834.37, 7a, Região Fiscal, Em seguida o acionista Odá-

i I

\!

II

tados eleitos a 15 de novembro e a

eleição da Mesa que vai dirigir os

trabalhos no biênio 71·72" lOS nomes

dos senhores Deputados eleitos PU!'"

a Mesa são: Presidente - Nelson

Pedrini; II? Viee _:__ Ardo Andrade;
21? Vice � Telmo Ramos; lI? Secro )

tárío - Angelino Rosa; 21? Secre
tário -' Ademar Garcia Filho; 31)
Secretário- '- Milton' Carlos de
Oliveira e- 4� Secretário
de

.

Miranda Gomes,
.. * *

No refrigerado e bem decorado
restaurante do Clube Doze ele Agôsto,
'o nôvo Presidente da .Assembléia
Legislativa do Estado e senhora

Deputado .

Nelson Pedríni, receberam
os Deputados eleitos a 15 de novem

bro, em companhia de suas espôsas,
pata um jantar de c�n'iratetnização,

, "

Virp�s �ITI'R verdadeira parada' de

elegância e bom-gôsto além, do con

graçamento dos Deputados, Foram

.oradores saudando o ilustre Presi

dente, os senhores Deputados:
Henrique Córdova e Juarez R,

Furtado, O Presidente Pedrini sensi
bilizadh com tantas gentilezas, usou

da " palavra, agradecendo em seu

nome.e de sua espôsa ,

.. * ..

Homero

Tereza e Luiz Daux que tem uma

confortável - residência úe veraneii1

eril Canasvieiras, sábado. réceberal'll

tripta convidados para um jantar,
.. *- '"

O colunistà social Sebastião Reis,
'no próximo dia 12;. 'em Camboriu,',

. va� eleger a Rainha do Balneário.
,

,* ,*, *

;: Pensamento do Dia: Aquêle que é
; 9Filtcl, c;o'nsidera sempre grande, é:I

; beneÚc:io recebído,

',' I
vio Ribeiro ,de Castro· congratulou,se com a Assembléia

pela· eleição d� Generai AntôniO Carlos da Silva Muricy,
deoiarando <linda que não pOdia deixar passar a oporta·
vida.de de _agradeeer ao' Dr. Francisco João Bocayuva C�l

tão �s' relevantes s�rviços prestados à Companhia e à'
eoletividad�, por ela servida. A referida proposta foi apro
vada: pôr I\clamação . .A senhora Presidente, proclámaildo
eSse' .res4ita(lo:' declar.ou <1ue d Dil'efpr eleito ti'nha trinta

dias,dia forma da. L,ei, para pr{\star a caução prevista nos,

estatuto:; -, seciais, ,ai;lsi'm. cômh' ,(;leveda tomar posse, 110

,respectiyo éargo, mediánte têrmo lavrado n@ livro de

"Atas das Reuniões da Diretoria". Nada' mais havendo 'a
: ,i;'" '.' ...

' • .' ,
/.

Jr�tar, e cqmo \ ninguém quisesse fazer uso da palavra" a

senhora Presidente,. declarou suspensa a Assembléia pélo
tempo suficiêvte pára ser lavrada a presente ata, a qual,

/ reipiCiacla',!l Assemb�éia, foi lida, disGutida e aprovad� e,

em seguida, . assipqda< "pelos acionist'as 'presentes e pela
senJ10ra ,Presid�nté que, logo após, declarou encerrada la
AssetntMia. Imbituba, 8 de j�neiro de 1971. Nilton GareÍa
cfe Araújo - Alfredo Lamy Filho - Luiz Fernando da

�:rllZ SecC'e - Alyaro �uiz ��cayusa ,CatãQ - O�tá�,io Ri:

be�ró' de Castro :- Francisco João BOfâyuva Catão·::_

p/E,MACOBllAS - Smpreendimentos A:gro-Industriais e

Comerciais ,do Brasil S: Ai, Nilton Garciá de Araújo, Dire
tor - Luiza .Amélia Bocayuva Keener. É cópia fiel ex

traída do livro de tas. (As,) Nilton Garcia de Araújo
. Secret�rio.

JUNTA COMERCIAL DO' ESTADO
eeftTID40

\
\
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Musica" Popular
Augusto Bueehler

I
•

1'9 FESTIVAL DE MúSICAS DE CARNAVAL

Tivemos, assim, o encerramento do II? Festival de Músicas de Carnaval,· na
noite do último" domingo, O que havia previsto - que, aliás, era fácil

confirmou-se: o sucesso total, com' público e artistas, confraternizando-se em

pleno palco, • .

ó outro aspecto positivo do Festival foi o de o público, em sua esmagadora
maioria, have� concordado com o res'i.tltado apresentado pela comissão julgadora.
Isto dificilmente acontece. em festivais. E se o público assim procedeu é/porque
deveria ter lá as suas razõ(,,; ""

-.-.-.�.-.-.-.-

PúBLICO AFINADiSSIMO
'Por falar no nosso público, convém destacar 'aqui, a 'opinião do presidente'

d� júri. jornalista limar Carvillho, em entrevista concedida a J. G, Xavier e a

.Márlo Alves Neto," no programa "Mundo Jovem", na .Rádio Anita' Gar+baldi:
� Ninguém de�conhece, a partiéip/ção extraordinária do povo, na manifes

tação de agrado ou desagrado no 1'i Festival de MúsidlS de Câmaval de Floria

nópolis, É' uma manifestação tão intensa, entendeu, � tão musical, quanto à

db Maracànãzinho . Eu acho, inclusive, que a afinação muslcal eoleflvá dos parti
cipantes .do 19 Festival é extraordinária, Inclusive; houve dois aspectos muito

curiosos e muito singulares que marcam exatalhe�te' a rriusieálidâde do povo de

Flodànopolis: uma música - que', realmente, hão' pode' ser considerada' plágio
'-,- teve os 'primeiros acordes de S1.\a. orquestração semelhantes à música 'popula;,'
j� cantada. Antes que' o conjunt« interpretasse a música, o público começou a

cantar a que havia .sído gravada, 'anteriormente. !:sse dado é muito importante,

porque mostra ri ínterêsse e o ouvido extremamente musical do-floríanopolitano
Para mim nã6 é surpresa nenhuma, Eu' morei' aqul 10 anos. O' sotaque, li

,Q

maneira de falar floriânopolltana, é uma das mais- musicais ,do Brasil. Tudo

aquilo que eu vinha imaginando 'no avlão," eu :,W'ser extràordinàriamente

confirmado,
-.-,- .•-.-.-.-.-

A citação feita por Ilmar . Carvalho, prende-se .justamente a 'll� dos aconte

cimentos pitorescos do Festival, quando a platéia, após ouvir ós
-

acordes iniciais
de uma das músicas apresentadas na fase eliminátória, cantou, em côro, "A

Pra!;'a", de Carlos Il11pe�'iaL � justam�nte a m(lsica co:hsidel'ada comO' fonte do

"plágio" .
I

,

-.-.--:::;.-.�.-.-.---:-
MAESTRO ALDO GONZAGA

Figura importantíssima para o êxito do Festival fo� a presença experiente
dO: maestro Aldo Gonzaga - re�ponsável pela co�dução da orquestra' -e por um

grande número de arranjos para as, músicas concorrentes.
Estranhei e lamentei muito, ,certos momentos da fase elíminatória, em que

uma parcela dO' p�blico, inJusta e' impiedosamente, apupou' a orquestra e, é

claro, por extensão, o seu maestro, E�tão essa minoria que ap,upou �ão era

suficientemente capaz de .enxergal' 'que a culpa erà doo 'intérpretes que, nervosos,

começavam a 'cantar sem ouvil'em em que tom' estava a introdüção da música?'

Eu pergunto,: porque a' orquestra não desafinou ao acompanhar uma Neide

Mária, um Enzo Silva, uma Suzete Agostinho?
--.-'.-.-.-.-.-.;--, .

ZEZINHO: O GUITARRISTA

"

Da orquestra de Aldo Gonzaga - que, repito, garantiU a' vibração dI)

Festival - gostaria de salientar a atuação do gUita,rrista Zezinho e de seu irmã,>.
-:- cujo nome não me recordo - responsável' pelo contrabaixo" que é o instru

mento principal para um ..bom ,acompanhamento.
'

Conheço muitos tocadores de guitarra mas., como o Zezinho jamais vi igúal,
Pelo que me foi dado ver no TAC,. no ·Lira T. C, e em apresentações suas em

anos anteriores, garanto ô que estou afirmando.' 'São os acordes, são as' finaH·

zacões, a' pl'ópria digitqção da mãO'. direita ,e esquerda �'tu/do é perfeito nest� "

h'1?trumentis,ta .. INo 'violão é a Incsma co�s'a: acOmpanhamento perfeito.,
E o irmiío contrabaixista s,egue o seu caminho. Ja o vi tocando violão 110

Canal 6, E tocando muito bem.
'

Aman})ã co�tin�arei falando sôbre o Festival, E um apêlo: va,mos cantar

as músicas dos compositores da nossa querida Ilha, Estamos muito bem servidos.

Horóscopo( " '

OMAR CARDOSO
----------�----�----------._------------------�------��---�

Quarta-feira - 3 de fevElreiro de 1971

, �
Tendo o Sol em sextil zó.diacal e Júpiter em triplicidade, você de·

Áries deverá esperar uma qúartll-feira feliz nesta data. Favorabilidades

,
. para os' assuntos profissionais e o romance.

'

TOURO .__ As 'alegrii'ls que desÚutar haverão de desempenhar 'importante papel
,

na sua vida e nas atividades do dia. Dediqu�,se mais às peSsoas do

seu cO'nvívio, fazendo, com .que elas confiem mais em você.

G:el\<IEOS -r T,ôdos os benefícios de ,sua Nona Casíl Astral ,podem ser esperados
nesta quárta-feira. 'Mercúrio lhe promete, hoje um período benéfico

pana as amizades,' os estudo&, as viagens e os contatos humanos.

CÁNCER - Questões relacionadas corrI impostos, heranças ou assuntos legaís
poderão ser solucionados hoje, Contudo, não descuide da saúde, poís
esta estará merecendo ,sua atençi\o. Aguarde notícias.

LEÁO - Tudo estará satisfatoriamente bem no 'setor' das' amizades. Hoje você

poderá conta� c�m maior colaboração por parte, de colabor�dores fiéis,
, associados,' a pessoa' am�da e colegas, de trabalho. \

"

VIRGEM - O !TIals importa�te" neste início (le rr{ê:i, será, você confiar mais

em si, a fim de aproveitar da melhor forma possível o fluxo de·

lVIercúrio. Boas amizades poder�o ser estabelecidas hoje.
LIBRA - Alegrias, 1�1C'ros_ e sucessos nas relações de ordem familiar, social e

sentimental. Pode contai mais com a colaboração e compreensão de

seus amigos zodiacáis: Léão e Sagitário. Boas -nptícias.
',ESCORPIÁO --As boas esperanças 'deverão ser mantidas de agora em diante,'

,
,

•
visto que uma fase excelente está para ÍniciaNe neste mês_ Cuide
mais do seu setor doméstico, e tudo acabará bem.

SAGITÁRIO � Neste início do mês, e particularmente' hoje, terá uma excelente'
influência para estudar, viajar, fazer novas amizades e .inclltir maÍs

,

entusiasmo nos' demais, Saiba agir com tepácidade. '

CAPRICóRNIO - Muitos capricornianos poderão ser contemplados por impor

tantes, alegr,ias, surpresas' e apoio de terceiros nesta quarta.feira .

.

Favorecidos os assuntos financeiros' de um modo geral.
AQUÁRio - Um (1la :repleto de novidades, pois a triplicidade Sol-prano deverá

/
ser intensamente' favorável nesta quarta-feira. Este, é Q dia em que
seu astro tutelar irradia maior magnetismo para você.,-

PEIXES - As ocorrências felizes na vida .de outras pessoas também serão
motivo para ,seu contentamento, estímulo e incentivo_ Dedique-se mais
ao trabalho, pense nas boas ações, e terá um .dia provettoso.

ÁRIES

Certifico em, virtude do despacho do Sr, Presidei,tó
çla J\ul,t,a Comercial, exarado no requerimento sob nú
mero_treze (l3), em data de '?l·de janeiro do corrente [lHO,
do Senhor Octávio Ribeiro dA Castro, Gerente da Cia..

.Docas de Imbituba estabelecida em Imbituba, que dos do·
cumentos arquivados nesta ,Junta Comercial do Estado,
copsta arquivado sob n. 33,396 em 'data de 12 de já11eiro.
de 1971· a Ata de AsSetnbléia Geral Extraordinárúr da refe,
:tida firma; realiz!!Qa' em 8 de janeiro de 1971, da qual
constf\ a se.guinte Ordem do Dia: a) Renúncià de, Direcc
res; b) - f'reellchimento qe cargos vagQs na DIretoria;
c) O'(ltros assuntos ,de interêsse social. Certifico m[!is que
consta na rek\ida Atia a timúncia do Snr. Dr. Francisco
.loão 80çaytlva Catão - Diretor Presidente, sendo eleito
em snbstituiriío o _Snr. Antônio Carlos dil Silva MlIl'icy,
Ge�erilJ, do Exército da Reserva, residente e domiciliaQo ,

n.a' éidad� dI) 'Rio de JaneiÍ'�, Estado da Guan�b�á: :Ê'O"
Cl,ne_ há com relação' a@ pedido do �uplica�te, pelo que, eu,
Maria Bernatdete Tavares, Secretário Plenário pelo Sc
cretário da Junta ÇomerCial do Estado, .manQei datilografar
a presente Certidão, ql1e conferí, subscreví" e assino aos

freie Cl3) dias do· mês de janeiro de ,mil novecentos -. e

setenta e um (1971. Secret<lria da Junta· Comercial do Es-,
tado de Santà Catarina, em Fforianópo!is, 13 de jâneU:o
de l�71.M�rill 8ernardete Tàvares'p/ Secretário Geral.'

."
.�

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

Gat DALMIRO BUYS DE H'ABROS
" ,_,.
,

'Flllecell a 9 qe janeiro últÚno, na cidade do Rio de
Janeiro «iB), onde residia, o Geúeral Dalmiro Buys de

Banos, engenheiro militar com vasta, fôlha- de serviços

prestado� ao Pílís, :tendo exerçido por longos anos o ma ..

gistério ,no Colégio Militar do !Viu. O ilustre extinto foi

Deputado à Assenibl�i1j. Legislativa, do .Estado de Santa

Catarinll, figur�lldo no rol, doS Constituintes de 1928: Filho

(le nomualdo de Carvalho Barros, também engenheiro
mUitar e \lm� das, vítimas da ,Revolução de. 1894, era o

Gep.eral Dalmiro casado com Dna. Ils-a Bica Buys de Barros,
de tradicional família catarinense, déix,ando dois filhos,
o Dr. AlamYro BtlYS de í�rros, Professor de' Direito e Dna.

Marina de Barros Moura,' casada com o, Capitão 'de Mar
� :(Tuerra

.

Oswaldo Moura .. O General Dalmiro era primo
irÍnão dQ Cardeal Jaime Câmara e irmão de DOl1a GiletC'.
Barros Caldeira de Andrade, 'pessoa de largas relações
pesta cidade.

I,"
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AUTO, ESCOLA
. . '-. '\.

BRIIHOSA

O endereço certo para
você aprender á dirigir. Rua
'Deodoro,,19,- 21? andar �

sala, '* - Centro. Rua Cc),
Pedro Demorf), 2.049

Estreito

I.

.Wf -=-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,
I 1 .

, I

I
• � .�

I

o ESTADO, Florianépelis, 'l1J!:lrtq.frãm, 3 de f('-ver�iro··dl!: 1971 .-:Pág. 3

I

+1

I •

,Atualidade
\

, '

./

.""

, .

I '

,
, "

-' ,'o f- ......
,
, ..

"

';
.

1'"

" (

onumenlos histórico s do
aís são preservados

..

,
\ -V.

' -

,"
.' «Ó>

diretor .do. Departa- '"
;'
..1st.o': ", Sig�fi���,' séi�do' rartssimos, de um

\ estilo
:mento de Assuntos CU,I-,. 'revelou o sr. SOe�FO, ser completamente diferente
turais do, MEC, que ,erJ.-·, pr(j�!Ível" -embora« ,aiQ-da

.
das outras igrejas bar

"doba 15: .• ínstítuíções ,:cúi:.·, -, n.�ó." e·�t�ra. ,:.n8j�a·.,:êeTt,Q,.a . .rocas brasileiras. Tam1;l'éin
, ;u;áiS; . �r.•Renato 'So�ir�, '

:; :ré��éit?:, ,qu,e "'- o ,'�inistrp' ,
,e� Minas, será.. firmado

•

z ,
'..... dort '

,
. ,J;'l,rpas', cPassatlOho' volte" . .';", dia 4' de'. fevereiro no itea-

..disse ,g):l_Ef".P_�"g9v,��:r�. ores ':,; _"'{,,,;. "'''''�'.';,c :;':I� ' : > :. �.;-�' .. , ·.,.:·.,.>" "'.I·� ..�,.t.'·.'·i·/.""!.<'''i: l'.·

de algüns Estados; comó+." a 'e�):ç'':'l�aI;' os ,_.no:,os· ,go·, tto de' Sabar� que ac�'ba
os do, Ceará, Espírito San:

' v!;lrI'\aâore�, para �m novo,
.
de ser . testtt'uradC?, u!11

'to e:)3abia, •.·têJ,i.1:' .se esf�'r-;
'.

': ,e�c�ntro., Na .. o;casi��, •. ,<'r. .conveníc que concede: .áo
:çado para. cumpnirem : 6>, .�lms�F()�,,�?:p:l�r� :a ·l)a�IS" .. ;, ;s��v��.q�, _dê .,,?átrimo�io
CIDmprqm\isso 'l:i;ssumid'o ,,' �1'l' pa��, que .�� !�(,lVernQ{\ .. hls�OnCO,?e. Mlpas, parte
em abril ·cÍ.é 70; .' durante " .e.�taduals a����e�' "o. l�S:: \"

do, :P'!b,<;i\lto ':aà � ,1@.��Tia,·es
,um� reuriiã� em, Br��ília' .tI�l\t9" d�' Patrímônío HIS·':.' tadual,' além 'de .5 pbr oen
.' .' '.

t
.

T b
" tor�cô, n.a: 'lÚta, 'pe!;:tí .. pre'< .

,I
' to ,0.:0 ,fUndo' ·d.e .p'arttCip'-a-com 0mlnlSrO .. <aras,,',' ..... , . ".; '."'" Ór.Ó:Ó; ',.; ',�,

.passaririb'o .• A r.euniã0·· �,i: " ���rvaçao o.,9� ,'edifíc.io1? .. �.� -, gãÓ'-11�',E9tadi)s é' .lY!'uI}icí-
\ava :éànqui�tar ;a� eoqp,;,.·' ,"?bj�tos 'h����;icos.'tom.ba:., ·'iI'?i,OS.:q éQJ?v,enie' visa ':iüs-
'. ,'.' . . "', ".' do,S pela', limaO'" -.: '" \ ·t /.t " ._

raçã,p financeira 'dqs ,gb:',' .. ::,' "
:� ,:':, '-'-',:' "":, .. ,:<' .. ,' ....��?: e ...a pre��rvaçao

.

vemos estaduais' para' as- " ',,:,' ',; j, -,� . .' ", t.. -'. ,� '<!�s. Gtclag,es , .

e m,Qn,U'!llen·

õbras:-'d�
.

�estauração '.' . e'
..

'

,R�;S;�W�S ,

.. �:,.
'

tás:<'lfi�t6ribos .: exisféntes
...

' .._
d.o's·

.,'. "
,

•. ,'.,....._'.
',,' -"'" "

.em gr.·aFloe quantidáde' e.m:preservaçao' monu', '.'
.

, " " .' • Minas: ,Afirma' o,'sr. 'Soei-
p1en:tos • J::iistóricos •. b;��i: : J�íià?�Q, aos: 'v, I:es���do.s .

,

..., ,

"

.,

leiroS·, que' p'ar: falta " d'>, ':. ", t
..

d B' "'I'
" ro, . que 'os Estacbs c'\e

. - '" .i"':�·�):l'�.?n r� ·e.:·, r-8,SI.la
"

.',
"

verbas, ��tão íl-m estado,' em'abl1il "(l[�·19.70; _ o',, 'sr.:,
Geará, Espírito Santo e

de semi·abandono. '.\ci.,...,' ,i " Santa. Cátaripa, já esfão
�Jo!;l1rp' .·Jtfirmou, 'que·"não

'

.
.

.

'

, ,"

.

estud:;mâo projetos, para
A<;redita' 'O �r.. RenatO" ,�ãp:'U1f1ftac'a�s6,'tota1:': q

,

.. ·g·.bv:ern.. '0:- ,'d.b' '·Mara,n.. :não,·
a criação. 'de o.rgãos es·

'SoeÜ·o,. que. no , mom.·ento...' t d" 'd'
.

t
_

.

, P?t .. e�enrp,!ó,:
'

•. j'1i �ncáini-'
a UaIS e pro e<;ao -'dos

'acumflla 'tanibém 'O. cargo· '. ,. . momúp12ntos historioos:;
,de ,diretor, do InsÚtútó' ,Ilhou '.um .projeto á'Gamá,

. : ra. 'i;m;ra' a' ciriiâcão da !�Ftlnde Pat:dtriõnio . Históriéo
daça':"0<' "ciilthi�r :do' Mara-' PROB'L'EMA' VITALdo :}4SC,' que a transfof., .

.

:.nhão.".
'

A;':.entidade.,; :,será .

'. inação do; departfj,mento'
. .

.

. mólcÚida 'n0s. serviços d.o . A.' fa.lta . de' ve'rbas e-' o',em 'Instituto, em virtude "

'·.da 'refm'niá administrátk .pa#,J.moÍ'!io:, ;hist'5ri:co; -"!1b. .

pro.blêma -vital do 'novo

va, possibllitará. a entra'.: ':E'st:ado ·;cÍ.aí:··;Gilanápa:ra: ,e . Departamento',. de A.ssun-

lia de i:naior número de" ,de' .enfHiade úré.�t�ca ,:exis� tos Cúltl.uais do' MEC
.

tente ·em.
'

,S� P�ulo·. Tam: Criado. ,em' J'ulho de' 70',
,
verb.as .para o órgão fede-. .

cral'incui:nbiCló" da 'preser- 'b,é�' o.Pará;. através �a',' tO&:-:'� os 15' orgãos qué,
'llroção. dos monum�ntbs. Unrv:ersld?.J!e Federal e· do.' compõem. o Dep&rtamén-
histórico�. ResJilondendo 'a' .'�tcehi�i:iado, está:' .'ein·pe-. tO' já' ·estavam com se.us
,alguinas c-rítiças '.

que' u' ,�had�, na ,edificaçã:b .:.. ,<1'€ . orcamehtos •

pa'ra 71' 3l?ró:
11:EC' vem recebendo re:

( .

uríl.:mus'8U ,de arte s!lcr�. vados; \íuando saiu, a ·lei. iN�EN1_\ÍV6S�: t.'
'lativas a um, possível fra. �ue' funcionará n� caPElla'. çriab.do o Departamento. r :=: ..

"

/:'.:,'
.

Cd' t
., de S�nto· Alexandre; cQnS'-'

'

. O 'C&nselhQ: :', �pnetárlo
.13�::�lia;oem.e���� :�e �t " ti:liiçla em .mei�os�do', s�-.' _E�ses' orgão� ,sã?: quatr?' N.a:Ci.o,n,),I,"':fl:mpl.·l,·çlp.··:. ·.-:..

..
sens,i-

,

'c]llo, ·x·V·.'11' ·e· no' ",s.e:..cu··l.o'
,

.
,museus. naCIonaiS;, o Ins- ,.

quando
. .

t P'
,

. velrilénte os,. recursos" pa-

'sa'rI'nh"o pOed�lms
ro

I b

as·
',', ,. . ..' "

. ,;' .

títuto de Patrimônio HIs:'
ra

'. "'0. ·.f,inan.·c.i.a.m.·,e,··n.. t,Q... , ao..
lU a co a ora, XVIII pelos .jesUlt:;!.s: A-

.

tOl'ico, a Embrafilmes; 'O
pão' 'dos governado�a d'

, .. produtO,r., .diVidl.·ndo,-.oS .em
_;< �'.s. es·, pesar e se constituir,. riü- Instituto de Pesquisas
taduais, o in'. Soeiro ex- ma .raridade artisti�a" ;. e Sociais Joaquim NabtlCO,

três it�ns:
. ,

..

i '

:;plicou ,que o principal em- ',hIstórica, -a capela ,est( Fundacâa Casa c_'te., n�i í . .::..:_. aúmentd d'é::. 100%
Pec'lh .

b
.o., nos' recur.sos . ,do '. B'anca

.' 1 o ao sucesso a so,-' s'endo· ..d>estruida'pelo 'tem- Barbosa, o Serviço . Na. ' .

luto., do éncontro e-' que ........
" do Br,\a.....�,il. desÚ.n�.'.·.6.s. ".,' 'a,bpO', ,sem. nenhum, traba- cional de Teatro, a Co- ..

'alguns dO's governadores' ,. lho, de: restauração. O sr. missão de' Defesa do Foi-
financiamento ·'de,"c'ust.eio,

q
.

.,
. para; ptoporéÍória�;'a�.' p'e-

.

ue compareceram à reu· Soeiro. disse que ,Q's tta- cl.ore, a BIblioteca N,acio-'
.. .

'm'- d B' -1"
.' '. .

. cu'árfstai ..o·: can'i.t,�i .'.de.: 'gi-. ao e. rasl la serão·' ''balho,ii ·;ae talJ;).a existentes nal, o Serviço de·Radiã-
P

.sUbstitúidos em' m:ú'ço. � ' .... rlij. tapeIa' :'.'pÚaénSé
""

são dÍfu�ãõ do' MEC.
. .... t�: i.'l�p�'��á�i(j: ;�, ; t�te�<?ã?

dêMcrias ',de 'matríz, 0' :�i-
'nanci�hierito 'iJú 'I. :ciignte
terá o':teto. .a.e at!Lfutl'�ê
.4��' o 'ii1aíoé�àiil'ti(j: l;XÜni-
mo. do'. pais;> .:. . '., '

, !

. 2' __; ,os--':' .empréstImos
... -

.

�' '. -
. :.,' " ;/. ..

dest'lhados· à�'cbmpra de

matrizes e' reprodutores
tiveram seu têto aumenta

do de Cr$ 80 mi-I' ·por cli
ent� para atê mil V:êzes o

maior salário ll1íp:imo vi,

gente 'no país. . No caso

de se tratar de rr(atriz de

alta e média mesticagem,
os limites individuafs po
derão ser atfinentados de

100%;
3 - expansão de 25%

.nos financiamentos para
recriação, tomando por
base as aplicaçõesl áté 31.
de dezembro de 1970 e

respeitando-se o teto de

Cr$ 40 mil por cliente.

Atendendo à proposição
do Ministro Cirne Lima, o

Conselho Monetário Na-'"

cion�l /

deçidiu também o

lançamento imediato de

, um conjunto de estímu
lo creciitl:cios para au

mentar o plantio 'do algo
dão �rb6reo e revigorar
as atuàis" cúltúra.s:· do pro-
duto.. .'

O Banco' do I Brasil, jun
tamente com ·0 Banco

Central e o B�l.llco do

Nordest�, concederá fi

nanciamento
.

à juros. re- ,

tluzidos,' cQm prazo de

cinco anos, sendo dois

I de carê�cia. O esquema
de incentivo, .

à
. ampuàé;ãq

da área de pro,dução é à

melhoria de produtivida;.
de do algoçião de produti
vi.dad� do a!godão arbó
reo do. Nordeste

.. '-" . � .. r'
-�.

-_ ... -_ -_._----------_.�_.- _,

. '_ � - _._

-
� ��. . _'_ .. -_.'-"",,-�-",'

AposenlaUoriâ'
l). O que é apose.nladoria '

do ".retidio 'União".
2) Benefícios:

1./

.,.-l,
o "PECúLIO UNIÃO", planp me-

dito de Renda Mensal, instituído pela
União dos Ferroviários dó, Brasil

(UFB) e s�b sua responsabilidade, é
a resultánte de uma série de aná

lises, pesquisas e estudos técnicos fei
tos, por um gnmo de Economistas e

"'exuerts" do Mercado de Capitais,
che'garÍdo-se a conjugação dêste fábu
loso e revolucionário plano previden- I

oiário, associado a um sistemático pro-
'

grama de poupança, .atrllWés do quál 3} Idades limites:,
o associado. ao tempo em que tóma a

aGertada decisão de' amparar seus fa-
mmares e dependentes, está também,
fazendo uma aplicélp:1o de capital li-
gndo a "Fundos Mútuos de Investi- MíNIMA: 14 anos;

ment'os", nos quais serão ap'iícados os
'.

. valôres ,aptíradós, I �ÁXIMA: '65 anos (completos).

·4� Valôres das conlrlb'dções 'e' �os 'benef�cios:
i

CLASSE CONTlUBUICÁO APOSENTADORIA ,APOSENTADORIA
MENSAL .

OU PENSÃO MEN· OU PENSA0 MEN-

sem, reajustàm'ento SAL EM '1Ó ANOS SAL EM 15 ANOS

reajustável reajustável

a) APOSENTADORIA VITALíCIA

b) PENSÃO MENSAL

c) PECÚLIO POR�MORTE

d) PECÚLIO AU:XrLIAR

e) PECÚLIO RESGATE '

,.

I 10,00
'.

196,49 • 1.191.88
II 15.00 294,74 1.787,81
III 30.00 589,47 3.575,63

I IV , 50.00 982.45 5.959,38
! V

, 100,00 1.�64,91 11.918',76
_ VI 200,00 , 3.929,82' 23.8:3'(,52

- PrQcesso SUSEP n, 7,87�/70, de 30.4.70.
A

--- R"lnco aut,ori7}ldo a receber as parcelas: BANCO DO ,BRA,SIL S. A., em toda sua

I �cle ile a p'F!nrias,

�.t
....,.. A(gente ai.itoriz�do: SBE-S)ll' Brasileira , de Empre�ndimentos e �el?res..ent�ções

Ltda. - Rua Felipe Sclunidt, 58 ..:... sala 707 _ Galena Comasa - FlonanopollS - .

Santa Catarina.
._v.

•

f.;;;;;; .\, "

.' Iw_ �.i

'A "jor�adà:' � pÍ'a��vida
pela > Á:ssoeia�ã�;.: .Catari
neusé de .'. Êdl,H�áçã'9; "Pr��

, Primária;: elt! ,'o '::,c;oÍljunto
c�m" a�, S:�érêt�tia:):l,a: E,du-

.
_ . '.

'C'W �"', '." . '

caçao ,
e

.
u ur�: ',', -, '� ",.

, /
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t uma realidade já se dimentada o

crescimento dos investimentos privados e

� investimentos públicos, posslbilitando
DO Brasil melhores condições para o seu de

senvolvimento 'econômico, ao nÍesmo tem

po em que se' registram continues decrésci

mos dos índices de inflação, Desta manel-'
ra, vemos que às possibilidades que se nos'.

apresentam no setor industrial, ao contex-'

to de uma economia clássica para um País

nas condições do nosso, 'já são mais positi
vas que há alguns anos passados. Embora

reconheçamos a necessidade de transformar

nossas ambições de desenvolvimento em

m'edldas mais ousadas tendo em vista as II1U.

danç�s que se operam em todo o mundo e

que mais ainda se revigorarão nos próximos
decê!,lios, achamos que a fase atual da eco

n�mia brasileira. se esta dispuser ao neces

s�rio desdobramento, poderá firmar as ba

ses para o verdadeiro processo de desenvol

Çlin�itto que todos' almejamos,
i','" Ao que tudo indica, estamos colheu-

dQ 'i)� pr�meiros frutos de 11m esfôrço por,

p��e; do Govêrno, visando a recuperação
e:c�Ítô.. ica do País, consubstanciado em

Hnco pontos principais manter' 11m eleva-

"

,
"

»:

. :,-\, ,',

i\., iniciativa da r�lmião da Comissão Es,

pe�ial de COOrdenação La1ino-Americana

(QÊCLA) P3:rtiu(do Brasíl,' com o objetivo
de- qúe o· 'Hemisfério firmasse posição con

t;ra'ó" projeto de lei que ünpõe restriçã-es à

�ntrada' de produtos !lO mercado norte

â'me.ncano, aprovàdo pela Camara dos Re

pr�sé:)ltantes 'dos' EUA a '19 de novembro

d�' 'ino passado e obstruído no Senado a
:'.,(. t··,:· "

'17' de, dezembro.
v' SegUndo o Minis,tro das Helações. Exte� .

l:id.r�s· da ArgenÜna, 'onde fica a' sede'do or

ga:�lsiri:o;' a proposta foi apresentada no fi-

" nal' t ,de ,: ,novembro, sendo posterioril1'ente

�mpliada pelo Peru, após consultas do Chan
,.', ," '"

.

"

ceier Mercado Jarring no México. A 28 de

j�mÚ'�ó; a secretaria da' CECLA divulgou .a

Ilgeri,cta' da reunião, ,considerada '''das mais

bômplexas":
'

l.

:,1,·' :p:_ Henovação da Legíslação açucareira
.dQS ,Estados Unidos;

',,";' 2"i--:- projeto de criação de 'uma agên

qi� ldnt�rnacional ,para seguros de' investi

mentos ,estrane'eiros na América Latina;
,

'1 ......;: •

I
)

......
,

,,' 3 '..,.c.. Problema da legislação protecionis-

t�, das nações desenvolvidas e seus rehex"ós
ria eCbnomia dos países latino-am�ricanos;
:, "',:4 '/> Preparação para a conferência da

fCOrl'ü§sáo das Nações Unidas para o De

$eii:V:óNirne'rito Industrial (UNIDO)" 'pro

�tan:mâ:à para 1972;

{"i l& T, �ssuntos relativos' à PrePfiraçüq
dá.� lJró�ir�a Conferência dás Nações Unidas

para ;Comércio e .Desenvolvimento

tU:N'pTAD);
6 - Tomada de, reconhecimento da res

posta da Comunidade Econômica Européia
,a propostas formuladas, pelos países latino-

No Oriente Médio a' paz é como um

mito, e a violência, parte ,importante da

re;i.lidade, quase uma mistica, Há tf1nto que

se vive em tal dualismo qU;8 já não se pode

c:list�ng:úir na reação dos homens o que é

atitude e o que é defesa. Sem aceitá-lo a

vida seria impossíveL ,

Obtem foi ;nai's um dêsses dias de mor-
'

tes e feridos. Depois de três semanas em

que várias
) 10dalidades 'fronteiriças israelen

ses sófreram ataques dos terroristas, as

ti'opas locais penetraram no Libano e fo

ram, em busca do ini'migo. Não há proble
ma em localizá-lo. Pode ser visto a ôlho nu

do lado de cá. !VIas a operação custou uma

vida e três feridos aos judeus, uma deze

na ou mais, de mortos abs árabes palestinos.
Em Gaza explodiu uma bomba num

pôsto de correio causando ferimentos em

61 árabes. Os palestinos continuaram fLi

sim com a sua sui generis guerra civil du

rante a qual já mataram centenas dos seus

irmãos. O que pretendem é impedir qt\.e se

restabeleça a n?tmalidade. Para tanto não

sé iI).comodam ele usar'2m os mais terríveis \

rtlétodos, que vão desde os ,assassinatos à

fáca àque�es por bombas,

1V1ai5 algumas fãm1llas j,Juseralll luto, As...

do níve] de emprêgo e de utílzaçãe da ca

pacidade instalada ria economía.. criar as

condições para nma ampliação crescente

do mercado à disposição das emprêsas, de

forma a .. estimular o desenvolvimento, eco-
,

'

nômlco: manter a: taxa de 'inflação' dentro

,\ 'de 'limites toleráveis e em declínio- cons-
, 'fante:, diminuir' as di��aridades i�dividu�is,'

..

.

'geogÍ'�ficas'� setoriais' de renda; e manter
ras ,'c'oAdições para; o equilíbrio da balança
de pagamento.

'

A expansão dos meios de pagamen
tos é um 'fenômeno' que merece, a maior

.

preocupação, e tem sido acompanhada por
uma elevação da renda real e pela restri

ção da tlaxa de juros, de forma que até

agora .

não deve 'ter criado grandes tensões

nàcionals, O poder multiplicador do siste

ma bancário 'era perfeitamente prev's 'vel,
, I

-

,

quando da Resolução 79 do Banco Central

e da sIIa retirada posterior. O problema da

li(!lüd�z, felizmente está superado e mos-
'\' '-.

tra que, a rêde bancária não pode eXp3'l-
dir' áplicaçõcs além de certos limites, sem

criar, problemas de caixa "muito desagra
dáveis.

. ,',
.. \

americános em Buenos

A GRANDE AMEAÇA
Uma manobra pa:Úamentar do bloco

majoritário 'de senadores partidários' do
livre' comércio assegurou em dezembro )que

o'. projeto de lei do Deput�do 'WilblLr Mills
- cotas às importações, de, tecidos e calça
dos e' mecanismó. de barrei�as alfandegárias
para bens, que en rani �m grande quantida-

-

de' nos Estados Unidos_ - não seria apro
vado na" última legislatura. Diplomatas la

tiRO'ámencân.os entendem qUê b fato indica

uma,' :p:r;�meira vitória dos setores, liberais,'
porém.,'não 'significa que o problema tenha

sidO completamente resolvido.

A 26 dé janeiro; a Secretaria de Impren
sa da Casa Branca afirmou que o Go>_ilrno
Nixon' continua favorável à aplicação' de
cotas na importação de teCidos, embora não

,

tenha' tomado ainda qualquer decisão quan
to 'à :apresentação êste ano' do projetd de

lei do c�mércio. A aprovação do projeto pe-

1,;1, Camara\ c:msou grande repercussão nega
tiva em todo o mundo. Nos Estados Unidos,

alg\ms setores m'anifestaram' viva reação.
The wai Street Journal, por exemplo, disse
que êlé "submeteria a América Latina a

ún1u 'situação 'injusta".
,

. A" reunião da CECI;A em Brasilia· po

derá' �xercer' fOrte pre3são contra: a apro
vação, de medidas protecionistas nos Esta

dos,Úriidüs..0 Cônselho das Américas, que
r�úi1e 220 empr�s e bancos multinacionais

i��t�lados no Hemisfério', já tomou' posi-
ção c6�tr2,rla à legislação.

'

Aires.

EM DEFESA DO HEMISFÉRIO

A CECLA. foi criada em 1964, com o ob-

outras procuraram desconhecê-lo para po

tl�rem continuar a viver. Todas sabem, e

esperam, que também chegue o seu dia sô

bte o: cj_ua1 é melhor não pensàr. Não há

mesmo quem acredite numa era me�ianica

de boa vontade e' boa vizinhança.
.

'HISTinUSMO GUERREIRO'

I

E' a loucura, ou ,quase ela., As fôrças
estão -em posição. No Cairo' há um verda

deiro histerismo gue,rreiro. Há poucos dias

do fim do cessar-fogo o Egito persiste nas

súas ameaças. Pretende algo, um gesto,.de .

Israel indicado concordancia com as suas

exigências máximas de total retirada dos,

territórios' ocupados, para suspendê-las, Mas
êste não virá.

As táticas adotadas pelo Cairo só fazem

reforçar os argumentos de' Jerusalém que

-insiste nuina solução baseada numa paz

ampla e contratua'l.\ �m ,pleno início das

negociações, deram-se alguns passos fun

danlentais. Não há como cortar caminho.

As questõss são, por demais complexa:;. E

tôdas' são envolvidas por uma antiga atmos

fera de desconfiança mútua. Um gesto is

raelense, estão os daqui convencidos, só ser-

ova,
Politica Parlamentar

Drena mais unida em 71
.1 A cúpula da Aliança Renovadora ,Nacional considera vencido, com li

.! eleição da nova Mesa da Assembléia, ,o primeiro' round da luta interna que

se desenvolve pelo estabelecimento, da unidade e coesão das fôrças do

partido. O fato de o Sr. Nelson Pedrini e, seus companheiros de Mesa terem

sido eleitos pela totalidade dos, deputados arenistas no Legislativo '_c_ 26 j
votos - é ,invocado agora pelos dirigentes e líderes arenistas como o sin- f

toma evidente de que a u�ião está mais' perto do que nunca dentro das hos-
,

tes da agremiação governista.. Outro episódio também sobrelevado nos

meios oficiais .da Arena, neste sentido, foi a manifestação de solidariedade

e confiança que os novos deputados do partido formularam ao presidente,

�, da COJl�issão Executiva Regional, Renato Ramos da Silva, na condução
: I dos destinos arenistas em Santa Catarina. Foram dois acontecimentos qua-

se sijnulrâneos, -e que repercutisam da melhormaneira entre os homens que:
dão cobertura ao govêrnoj.ipelá razão evidente de que poucos mêses atrás

não, era assini t�o expressa a' identidade de propósitos e pontos de vista

dentro das hostes situacionistas,

Não que, a partir de agora,)os responsáveis. 'pela grei arenista conside

rem atingida a sua meta, Antes, considera-se êste apenas o primeiro gran-

de passó dado ao início de 1971" numa caminhapad que pOder.ád ainda s.er J
longa e politicamente exaustiva para os que coman am o parti o goverrus- l'

I I ta. Mas o que anima é confo�ta aos próceres partidários é que êsses dois', ..j,'atos partiram da bancada majoritária na Assembléia, que é, justamente, a :
base �e sustentação da Arena catarinense. Cons�qtlentement�� à díre�ão ,�o I Ji
partido resta apenas, alimentar essa vontade manifesta de urnao e solidarie- i

l' J dade que preside,aos anseios,' dos novos parlamentares. 'E isso .será feitó ! ;j'
através de, reuniões periódicas, em princípio mensais, entre o comando j 'f.'arenista 'e a' bancadaestadual.:quando. estarão em pauta o delineamento de

.

:f

I diretrizes, a revisao de métodos e a análise das eventuais dificuldades �u,e >1 '

I apareceram com o tempo. E', pelo menos, a norma traçada para êste 1111-
.

, I cio de ano, que os líderes arenistas querem transformar no marco verda-

I I deiramente caracterizador da vontade e do esfôrço dos membros do parti.:.

1 do em vencer os obstáculos e consolidar a aÇ!'remiação 'em Santa Catari,na: :

, O cOl11porta:lle�t� do pa�t�d� nos pr?�im.os episódios p�'evistos .� r�cornp0- I
sição dos dlretonos e, el:t�oe�� ��umc1p�1s, em 72 - e que 'vua d1zer ' se

,Iessa'·tentativa realmente, e ':de,fm1t1va..
.

j
r

I r
I f

t

Por outro lado, os homens de emprê
sa, que,com todo direito exigem um com

bate. -fírme à, inflação, devem ao mesm.o

tempo saber eq�üibrar 'devidameme a soa

inarge� de J�cro; dentro de padrões com

i>âtiv�i� co� o ,tust,o .de produção e com

a, ���abilidad�: econômíca ,�Iit geral, o mes

mo ,v�le patà � Oi, slitor' ,agrícola; onde sem-

'pt�
.

�pilf�cem .aquêles q(je: advog�1I1 a 'ele

vaçã� ,.do$ preços dos produtores 'e, ao

mesmo tempo, �' redução dos preços aos

consumidores. Os próprios investimentos
,

públicos - considerados como um' cios fa

tôres nara
'

o estimulo ao desenvolvlmento

do setor privado - devem ser feitos sem

I acarretar deííclts orçamentários cuia co

bertura não sela possível aos erários.
'.

O Govêrho ;eaImente tem acertado na

CO'1du!,:iio' da sua política econÔmico-fba�
ceifa, mas. não, poderá ser êle, ,sozh):'o.
quem se responsabilizará ��'os ê�itos

'

qne
se pretende alcançar 'no: futuro. ,A partici
flaoÇ�o '4.0 setor p�ivàdo neste empenho .

imprescindível para uma' p�ndta comunh'ío

dp ":sforcos'>-:'" h:i de .representar a consu
íml('�() (1" uma, l)()IHica obietíva e t'e�p�n
sável�" c�mo o B�asil espera.

.
"

Uma·Luta :Contra as Barreiras
" ., ."

,

Violência Gera M'a'is ,dor no Ori,ente Médio
"

, jetivo de que os países latino-americanos

'pudeSSem chegar a um ponto-d,�-vista uni

forme na 'reunião da UNCT,AD.
� Cumprida

com êXito SU!l n'lissãd, tomou-se um orifa
nismo pe�manente pa,ra assuntos,' rylac'io
nados com comércio'- exterior e d�SeÍlvolvi
nlento ' econômico. ,Em dezembro.. d� 1964

foi estruturada com: as< segl,tintes ptmc�pais
funções: ",

.'

,

'

1'-'- Discutir. e' resolver' div�gências re
lativas à polítiC:j. cpmercial exi,stentes'" ou_.
suscetiveis, 'de 's�i;ir entr� os pa�es latiÍlo-
americanos;., '"

' ,:,' ;.:'
"

2 _:_ Constitúir wna: frente única 'dos

\ países latino,americanos 'destinada a: lutar
pelá' reformulação dá política' comercia,!. ,das'
tFadicionais :potências industriais;

"

,

"':3 .:_ Àtingir 'll1rta frente úRica de 'to- '

'dos os pafses erri" desenvolvimento,' para

conseguir. maior' capacidade de luta' ante os

,pais�<\ su:Pérde�vo,lvidOS.

I
I
I,
.r- I

, 1
i

I HOMENÁGENS

Ontem o líder arerl'ista Zany
Gonzaga informou que está em

estudos: pela Liderança
. do parti-.

do na Assembléia e pelo Gabinete,
da Executiva Regional, a. promo
ção de um grande banquete .

em

I homenagem ao Govetnador: Ivo

Silveira, Vice-Governador-' Jorge
Borilhausen é respectivas seÍlho-

'"'�r
Nos dois útiinQs .anos, a CEÇ;L1\ se relf

hiu para discuti; posições em relaçã,(): aos

Estados Ullidos e à Europa. A io de ábril
,de 1969,' por iniciutHr'a dOBr�i1; houve: Um
encontrei tio'Chile, onde foi' assinada a Dê

claraçãó ,de Vinil 1:>el Ma,r';_ "pensa}nento
único e aspirações qtian�à às, relações, com
o.s EstacÍos� Unidos, ConcJiliu;�e :,que" o '·iRé ...

misfé,tló dá
..
maiS dó que: receb� d9�' Esta

dos D.nidos e, sugeriu-se ufriá revisão" q!?
poliÚca interameric�na�. �ni julho, do ano

passado::o Ql'ganis'mo voií;Oll a reuni.l"Se,

,desta vez pata examinar as �elações eco

nômicas e financeiras com o Mercado Co

mwn Europeu, por iniciativa da Argenti-
\

na, ,

raso ,

, A data seria estipulada ,pelas

I
homenageados" após a forinulação"
oficial do �OI?v�te. O :lrctbr d.a Ate-

I na
ilos, proxmlOs, d1as Eretende

! ainda se avistar 'com os 4iriog�ntes
I das Classes" empresanaI,s do ,Êsta�
do, para uma possível intygração
dos empresários cai'arinenses na

aludida homenagem.

EXTREMA MODESTIA

V11'1a para aumentar: o apetite, egípcio por,

outros mais. E só tornaria ainda menos

provável wna solução pacífica final.
.

Ainda: existem esperanças de que não

ocorra nada de mais grave. Nos próximos
três, dias, o Presidente Sadat terá, impor-

/ .

tantes reuniões com o seu Conselho de Se-
,

gurança e com a direção do Partido Socia

lista Unido. Na quinta-feira, um dia àntes
,do fim da' trégua, falará a wna reunião ex

traordiná,ria do Congresso. E' possível que

até lá sejam, encontradaS a� razões �,ra
que estenda o cessar-fogo.

Esta explicado o porquê do a

p'arecimento de um voto em bran

co na eleição da Mesa da Assem

bléia na última segurida-feira. Co
mo oS 26. deputadOs arenistas vo

taram' unânimemente na ohapa Ii-

i' derada pelo seu candidat<;r NeI'son' -

, Pedrini. e,�ao contrái-io" apenas

,I, 10 votos dos II que o MDB pqs.-
: sui foram consignados' ao candi:-
dato Fausto Brasil, a; impressão
era de que um parlamentar oposi
cionista havia declinado de votar

no representante de seu partido.
'

Mas a verdade é qhe o Sr. Faus
to Brasil, êle próprio, preferiu vo-'

tar em bt;anco.

DEPUTADO EM CIFRAS

, E' tudo realrn.ente muito eStranho. As'

fôrças árabes fóiam postas em estado de'

al,erta. Mas a chamada rente orientál, cons

tituída Frente Oriental, constituída da Jor

dania, Síria e Iraque, está desmontada. O

Chefe do Govêrncf sírio foi a Moscou para

conv�Í'sações sôbre ajuda econ6lnica e im
Utar e sôbre a missão Jarring que Damas

co 5e recusa a aoeitar. O Egitó, apesar 'de
tôda a massà (fe armamentos de q�e dis-

I põe, e de entre 400 a 500 mil homens em

armas, não tem condições de combate. O

Cairo está blefariõo para, ver se consegue,

vantagens ,politicas.

De acôrdo com a resolução a

provada em '1970 pelos deputados
da última legislatura, os atuais

,parlam�nt::tres poderão perceber,
mentalmente, a partir da irtstahi

ção dos trabalhos legislativos dês
te ano, a importância aproxiina
da de 4 mil e 500 cruzeirbs. Isto '

computando-se tôdas as ptlssibili
dades d"e rendimentos, inclusi�e
em sessões extras, e sem os des

contoS! ob�igatórios que somàm
aproximadamente 30% do rendi
merito bruto.

,

I

'.';.

, !

�I

O cálculo é baseado' no que per
ceberão 6s deputados federais; e

quivalendo a d,rüs têrços. Na_C_â
mara, cada parlamentar receberá

anualmente 1O n;i� cruzeiros de

ajuda de custo (a metade paga ao

início, da . legisla,tura, e o restante
.

ao, término da sessão legislativa
em 30 de novembro), mais 3 rilÍI
'cruzeirOs de subsídio mensal, 100

cruzeiros por cada sessão a que
assisti�\ lleiS dois primeiros _

' anos

(nos ',últimos dosi passa a 150,00)
e terá diteito ainda a perceber je
tons por 8 sessões extraordinárias

em cada mês; totaliz'ando cêrca"de
7 mil cruzeiros mensais.
Na Assembléia, o deputado

"

perceberá 6.600 de ajuda de�
to anual,' mais subsídio de 2 mil
cruzeiros, 66 cruzeirós por compa-

.

recimento a" sessão ordinária e

igual quantia para cada 'uma das
8 sessões citras' que forem reali
zadas meJ;lsalmepte. Isto equivale
a 4 mil é 500 cr.uzeiros mensais,
se o deputado compat�cer a tôdas
as sessões,: inclusive às extraordi;
,náriàs.
,

Mas há descontos obrigatórios:
10% ao partido,' lQ% ao Ipalesc
e os devidos ao lpesli: ou INPS,
confornle o caso. Chegam, no'

máximo, a 30%. � f
lMURILO CANTO

, Nesta edição 'está sendo publi
cadá a primeira n,ianifestação do

d�putado . oposicionista Murilo
'

Sampaio' Canto, único represen
tante do sul pela legenda do MDB

na atual legislatura. E' mais uma

pal:avra que se soma ao côro dos

que, com idéias novas e pema
menta arejado, passam a entoar

o hino salutar da revisão de com

portamentos 'para' o. fortalec�
to do Poder Legislativo. ,Frase sua,

que não eiltt{ muÍto belll ieprodu-
2íida, no texto da, entrevista: "E'

preciso acabar com esta história
de o deputado comparecer a tôda

solte de repartições 'para entregar
e receber papéis, como se Sel-Vell-'
'te �ê gravata e pão legislador
fôsse".

Sergio ,Lopes
"
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Santa· Catarina

, I
.. ,; .

"menau. o Festival da Cer- tura oficial do 5,0 festival
veja já se' tornou uma fes- da Cerveja de Santa,' Cata-

,
ta tradícíonal no Estado, riria, com salvas, de 'canhão
reunindo as bandinhas tí- e a sangria do'primeiro
picas, os conjuntos folcló- barril de' chopp, pelo exmo,

.

e a saudável alegria dos Sr. Prefeito Municipal e a-
seus participantes, muitos 'presença de autoridades e
dos quais integrantes das convidados especiais."
quais Integrantes das tra- '21,15 hs. - Desfile' das
dícíonaís Sociedades' de Bandas e início do Baile
Caça e Tiro da região. 22 hs. 1.0 apresentação
OPERA:ÇÃb CATA-CANECO, 'do Rancho Folclónico "Ma-

"

A Operação' Cata-Caneco Tia da Fonte" da Casa do,
estendeu-se, como todo a- Milho, Rio de Janeiro.
'no' ocorre, até o Bàneárto 22,30 - APres�ntâç'ão da
'de 'Camboriú.. ' em ':euja Rainha Nacional da Cer-,,;' 12iai� ::_ num� extensão' de Teresa

da: da

23 hs, segunda apresen
tação do Rancho Folclóri

�? "Maria da' �ont:e"'-
24 hs, Apresentação es-

pecial Ida Bandinha Paulo
Sá, do Rio, de Janefro.

02 hs. Encerramento.
Dia 07 de' fevereiro

'

domíngo ,- 19 horas - a-

bertura ' da' terceira e 'úiti
ma noite do Festival" 'com

�pr�entação e' desfile', das
Bandas.

,'Dia 5 de Fevereiro - sex

ta f-eira - 21 horas: Ab�J:-

'19,15 ,�' lnidi0 dó Baile.
20,30' 11s. Apresentação' do

�ancho Folcl6ri_c::o' "Niaria
daI Fonte",' ", -

,
•

, '_"'� {
r �.. -

f "

srta ,

.

22 -hs.: Eleição.da Ráínha.
de

- :e,' Prili(UlSàs ; dO. '5':0' 'F-eSt-ivàl-
'

,

,

'! -. f ' -.
�" • �.' �

Souza, ' 'da' 0erveja de' 'Santa Cata-
23 hs. 2.0,. apresentação rlni.':-::

"

", ',,' ,

"

,

do Rancho Folclórico "Ma- ',24 ;'li�. Éncerra'ment'ó.
, r' ,

�
•• � ,,' • f-'

ria da Fonte" ,

'

Participação Musical: Ban
02 hs. Encerramento, 'dinha.' pauio $á; -do' Rio de
Dia 06 de 'Fevereiro - J'a'neitq,' e : :$anck', Araújo

sábado - 21 horas: abertu- 'Brusque, de Brusque..'
Ira .da segunda noÍté dó ,> partiGi:l;lação artístdca:
Festival, com

-

a apresenta- Rancho Folclórico '''Mária
ção e desfile das .Bandas. da Fonte" da Casa do Mi-

21,15 Início do Baile. Ilho:, : o melhor, c'onjirnto
22 hs. Apresentação _ do fólclõ:h.có português' do

Rancho Folclórico "Maria Brà�il; -oríunâe' do Rio de
•

I ,.J
"

da Fonte". "JanelTo. .

. .

_Cerveja da Guailab�ra:,
'San�ra Maria Santos

, ,

, .

.

� '.' ir�'V. .

� .-' ."

..

,-

-.

..... .. ..

COMICIOA CASAIOVA
, ,

Bastà você ter o terreno, e nós
construimos ,a sua casa, totalmente
ó" ( •

d',tmanCIa a. .'

Você,' próprio �scolhe a planta,
a partir de' 70 m2. com dois QU mais
qual'tós.

.

O acabamento é de pri m e i ra (

qualidade: 'Jôrm' de Iag'e, aberturas
- em Illa(fpi-ra de ,lei, fel'l:agens de Ia·
,tão' cmmado, louça CELlTE, metais

DECA, rebôco com" massa fina e

pintura plástica.
O finapciamento você paga em

.10 ou 15 anos. E só começa a pagar,
depois que estiver morand,o na sua
casa própria.

Venha conversar conosco. Se
você trouxer a, escritura' do terreno ....
começamos 'de imediato a c'on.�tru-:.
çJo da sua casa.

lEi. �I=I��� LI�
flUA FOLVIO ADUCCI, 763-'1ºANDA�"FON,E: 6294

,

Blumenau (Sucursal)
Osório Furtado, de 25 anos

de idade, casado e pai de
3 filhos menores, aprovei
tava o fim-de-semana para
uma pescaria, hábito que
nunca dispensava aos do,

mingos quando incursiona
va pelo rio Itajaí-Açu, em

Indaial. Osório não. sabia
nadar e, costumava pescar
nos locais onde o rio é
mais fundo. Um movimento

'�m falso' projetou-o fora
da canoa e ninguém pôde
salvá-lo da morte por afo

gamento. O Corpo de Bom
beiros de Blumenau fo!,
chamado para atender o

'caso; �'êtirando 0- corpo- sem'
vida de Osório, Furtado das

águas do Itajaí-Açu, duas
horas' .depois do afogamento,

Choque de carros

causa uma

'morle na' BRsIOI

,{ ,

,

.Blumenau (Sucursal)
Um Wolkswagen de Curi

tipa, e um Opala do muni

cípio paulista de, Laranjei
ras do Sul, colidiram vio-

\ lentamente no fim-de-sema

na,
- au:U:entabdo Ô· número

de acidentes já ocorridos
na BR-IOl, proximidades
.de Itajaí. Os dois veículos
'chocaram-se ?'em alta velo

cidade, causando a destrui

ção quase que total elos
'dois auto'móveis e'. a mort0.

dO' Sr. PedrO', Mass0lene,
paulista de 31 anos que cno

duzia o Opala. Os ocupan
tes do Volkswagen com cha

pa de' Curitiba receberam

ferimentos ( 'consü�lera_dos,
grav:es e estão hospitaliz,l-

'"

dos.

Delegado foi
, esclarecer '-.

ocorrencia

'Blumenau (Sucursal)
Por permanecerem aina3

pendentes algumas dúvidas
em relação a trágrea morte

do Sr: Rodolfo -Hahn, q,ue

aparentemente suicidou-se,
encontra-se desde ontem

em Blumenau, atendendo a

determinação da Secretaria
da /Seg\lrança Pública, o De

legado Circunscricional de

Polícia do murl'icípio d�
Rio do Sul. O Delegado pas·
sará a conduzir o inquérito \
policial que investiga a

ocorrência, chamando \ o

nôvo depoimgnto tôdas as

pessoas que já foram ouvi
das. Crê o Delegado que
tudo ficará esclarecido com

a reinquirição, a qual for

'necerá elemenws conclusi·
vos ao inquérito.

Pr« preenche
vagas de
medicos�

Permanecerão abertas
até sexta-feirá as in:;cri-

ções ao concursos para o

preenchimento _, de vagas
nos postos de oficiais-mé·

dic�� e oficiais-dentistas da'
Polícia Militar do Esta
do. Os candidatos poderão
obter maiores informações
junto à 3� secção do Esta

do.lYI�üor ,da PM, dUma
mente no' horário normal
de eXllediente.

ril.alhas

Hering
INFORMA'

_,

" """l

O 'I Rallye Turístico da

Ilha de Santa, Catarina que
será, realizado no ·próximo
domingo, já tem oito tri

. pulações inscritas 'e a Co
missão Técnica da, Fede

ração C.atarinense de Auto

mobilismo, que supervisio
na o Ralitur,. estará .hoje,
�ea1tzandó o ',le_vantamento
do percurso, utilizando-se
de um carro', Arfa-Romeu
equipado' com odômetro de

precisão. Na noite de 00-

tem esteve' reunida no

Clube Social Pai�eiras a

Equipe' de Çroncmetragem
da Federação de Automo

bjlismo, acertando os de-
. "talhes relacionados à 'exe·,
cução .de seu trabalho na.

competlção. ,O alrnôço dos

participantes do Ralitur

será na Lagoa' da Concei-,
:Ção" sendo os concorren

tes 'divididos em 'd'ofs gru

pos _: um que almoçará
no Lagoa Iate Club - LIC

r-r- e outro que fará a Ye

feição no Restaurante Ama·

relinho. Ao vencedor do,

Ralitur .será oferecido . o

Troféu' Felipe Otávio Boa

baiCl, volante florianoplita
no que na última córrida

no Autódromorealizada
Cândido Amaro Damásio"
acidentou-se, sendo obriga
do a abandonar as compe

tições automobilísticas.
As oito tripulações

inscritas, para a prova são

às -segulntes: nv 1, carro

• Corcel, com Roberto 'I'ei-:

.xeina, Faustino da Silva e

Bernadete Maria T. Piazza;

I

nv 2, Volk�w:a.��n, com

Helge Detlev Pantzier e

Juarez d� Magalhães Rigon;
n? 3: Corcel, �'om Hemi�
que Coelho da Silva e Cla

ret Beduschi; 'Do9 4, Gordi

ni, com José Henrique Nol

din e Osvaldo Pacheco de
\ ", 'V-

já

Andrade; 'ng" 5;" Volkswa

'gen, com Mo'o1i1''') Tomé ;de
Oliveira, que ainda não
inscrevou companheiro; I' 1}Çl

6, João Demaria CavaÚ��
zi e Luiz Otávio Cavalazzi,
que jiílotarão um Volkswa
gen; n':> 7, Corcel, com Má-
1'1.0 Roberto Cavalazzi, que
não indicou ainda. seu com
panheiro é, 'm 8, Corcel
com �l'Ioair, Tomé de Olivei

ra" Filho e Otávio Ram03

de Oliveira.

festival da Cerveja de S. Catarina PescQdor Rallye ,Turístico da- Uh ja
começá' ·sexta-feira lem Blumeoau. Wi�rl'ai� está com vários inscrUos

Pesquisa animal vai ter, o
seu plano em Santa Catarina

I 1·'"... ,

Um' grupo de ·,trabálho
constituído por oito técní
cos do Ministério da Agri
cultura, Estação Experi
mental de Criação de Cinco
Cruzes - Bagé - Associa

ção Catarinense de Criado
res de Suínos e Acaresc,
deverá se reúnir no próxiuiO'
Ad

,/
FI"mes e março' em ona·

nópolis, COIU 'a finalidade

,

de eláborar o plano de im

plantação da Pesquisa, Ani·

mal ,em Santa Catarina. O

grupo foi constituído duo
rante a reunião preliminar
realizada recentemente na,

Diretoria Estadual do Mi
nistérío da Agricultura.
ocasião em que técnicos li

gados -à Pesq\<�sa, Ensino
e Extensão Rural decidiram"

organizar 'em ,Santa 'Cata
rina a Pesquisa Animal, Vl-

'

sando elevar a produtivida·
de dos -rebanhos suíno e

bovino do Estado. A pe.:;-

.quisa -rnlacionada à criação
de gado bovino ,terã sede
em Lages e dará -ênfase es

pecial ao estudo, das pas

tagens,
1

Já a 'pesquisa ,�m suíno
cultura

�

terá como centro
'o município de Concórdia

e, num trabalho integi'ado
com � Estação de Avalia,ção
de Suínos, iniciará suas ati

vjdades no campo do �anê
�o e alimentação animal.

UNERregiSlrouem70'mais de
600 acidentes nas Drs de ·SC

.....

o Patrulheiro Rodoviá
rio Osmar LObo, Chefe
Substituto da Unidade de
Estatística do Dner in
formou ontem a O ES
TADO' que durante o' ano
de 1970 ocorreral11 639 aci

dentes, com um 'saldo de

,396 mortos e' 57 reridos.
no percurso. das rodovias
BR:101 e BR-116, _em ter
ritório cat8irinense.
Na BR-10l o trecho em

que se verificou maior in
cidência de acidentes foi

o de Pirabeiraba a Itajaí,
onde forám registrada�
259 ocorrências,' 'registran
do-se um total de 170 fe

ridos e 25 mortos. No

trecho Itajaí-Florianópo--
lis ocorreram 117 aciden-:

, '

tes, r,esultando em 103 fe-
rido's e 3 mortos. No tra

jeto que vai até Criciúr1a
e de lá' até a divisa com

o Rio Grande dO Sul, a

conteceram 80 acidentes,
com 53 feridos e 9 JIlor·
teso

Na BR-116, trecho San
ta Cecília-Passo do Socor
ro, no mül!�icípio de La

ges,
, fonam'- registrados,

183" acid�ntes, os 'quais
p\rovocaram ferimentos
em setenta pessoas é
mataram vint'i:�.

Escola 'de Polícia· '8Geitd
, I

inscrições:, ,�ara 9 cursos.
ul7"-

Até ontem, cêrca de 200

candidato� já haviam solI

citado insc�ição para cm:
sarem a Escola, 'de Polic1<1,
em seus diversos cursos. A

informaçãó foi prestdda
pelo diretor do esta�e!e.;i·
mento, Sr. Otacílio Shul

IE:[, acrescentando que se

rão apr.oveitados os candi
datos que mais se ,desta
carem nos exaines de se

leção. As inscrições cou

'tinuam abel:tas' na Secl'e·
taria da Escola de Polícia,

instalada junto ao Detran,
as inscrições para 'os CUl'
sos de Çriminologia � des
finado aos bacharéis em

Direito ou concluintes da
4" é 5" séries do mesmo

curso; Perito Criminal -

para diplomados em cld
sos superiores; Agente de
Polícia - destinado ao�
candidatos q'ú.e possut>m o

29 ciclo; Agente Auxiliar
de Polícia '-- para àqueles)
qqe possuem o curso gina
sial.
Informou ainda -() dil'e·

tor do estabelecimento que
o número de. vagas fixa
das é de 91 e o, curso, í.e

rá a duração. de um ano,
sendo pagos a títlflo de aju.
da de custo, um ordenado

menfial de Cr$ 170,40, a

cada aluno. Revelou ainda
I

.

que os interessados resi

dentes no interior poderã()
inscreveros'( através" de
carta ou' telegrama., Os
concluintes ',dos referidos

cursos, serão imediatamen
te nomeados pela Secreta
ria de Segurança Búblt?a. ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte

* T6MAZ
OFICINA ELETRO REFRIGERA

ÇAO
)

CAIS .FREDERICO 'ROU.A 69

TELEFONE .3095 - CAJXA pos

:riu: 775 '- FPOLis. - SC.

APARELHADA PARA CONS�RTO
E REFORMAS DE GELADEIRAS
DOMESTICAS g COMERCIÁIS. ._

SERVICOS' DE J1EFORMA E PIN�
,

TURA COM A' GARANTIA TOMArZ
FRETE NO TRANSPOFtTE'no RE- '

FRIGERADOR GRATUITO.

/

SÓ TOMAZ GARANTE I) �UE fAZ
... TOMAZ
LOU DE PEÇAS E ACESSÓRIOS',
RUA 7 DE SETEMBRQ N° 3

FÓNE 3095 _; CAIXA PO�AL. 775
.

- FPOLIS. - SC.'

PEÇAS E ACESSÓRIOS.

I 'EPARA REFRIGERACÃO
EM GERAL, ARTIcios

I"ÚNICA, NO GÊNERO"
.

IPARA SORVETERIAS.}... '. '

.
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Notícias
.

diversas
SELEÇãO BANCARIA X j�IIGtJEI

RENSE AMANHA ,Alj�N.o![T�
j " I

, " .,,'. l' . -.

Amanhã, no "Adolfo <Konder'� as
• /

L ,' •• 1.'.
.

21 horas, tf1rem�s puollcâmeríte-ia
primeira apresentação- .:dai Seleção'
Bancária Catarínense : qué :v.ai dis

putar na· Guanabara O'je�fupeon:a
to brasileiro. l'ranto i os· ;bancártos
S9b as." orqen-s\ de ,R,om�u;- :'çoqJ.ó o

Figueirense,
.

''côln :·.Arpino>tení '�e
preparado bastante-. tétrll.ca 'e fi
sicamente.. /:E preciso ,q�e;' o' . Ptlbl_i
co compareça, ajúd,anqb' assim :8.
seleção que. é camp�ã\"', bia�Ueira, .

face aos .gastos que "terá' corri a

ida da delegação'.:o.s fill.�resso\s
custarão Cr$ 2,00. Opóttudl:tmente
a �'eleção .deverá

- jogif ;'�irif outr,as
cidades, do interior, dépend�ndo a-

.

penas da con'fi:r:mação, :de alguns
clubes e datas."

.

.
" \1'

AVAI
_ TEVE :PREJUIZO

Foi
\
de cerca He

, 30, • miJ 'Chtzeiros
o pr,ejuizo do ,Avaí 'com: a apresen
tação dos dois clubes europeus em

nOssa Capital. O púbUco 'foi pe-,

queno, ficando a, dúvida se é de"
vida o pONCO conhecimento ,da" fu
tebol da Europa ou· se:'a maioria
não vai cóm receio de, se sentir
mal acO'modado no' '''Acl'qif0 Koj.1-

.

der", e dada a falta' de çonforto e

visibilidade' o qu� é {rffia verdade.
CO'ntudo 6 Presidente' A�or:im pa-

gnu, religiosamente I os .doís .clubes
europeus, ,pagou: as ; despêsas de

árbitros, parteiros' ,e outras .que zse
tornaram necessãrías e espera .que

,
'.' _..),.,

com a vinda do Flamengo, e suas

3 "apres�ntaçôes em, Santa Catarí-.'
na, 'o prejuízo dmiaparecerá.'

,. I;

BANCARIOS IEM ATivÍDADE,
•

j •

, . ;

,

Tem sida das mais férteis e ad

mInistraçãO €!.o Sr:' Hson. Úlmer ',a
frente do Sirl.(j'icato dos Banc?ribs.'
Día 1.0 f?i rE;l�liz,ada 'a. A�sembléia:
Geral ,com os.' fili?-<:lo's quando' fo
ram tratadósl assúntOs de interês'
,sé da chls'se,'ccçml:o aprovação � re

modelaC?ão' dos' estatutos� Selecio
nado Bancaria Catarinens,e; 'Ca�-'
:p'eónato citadino bancário' de lu-.
tébol e concursO' NIiss Bancária.
Por outro lado a comissão técni
ca, fez os últimos cortes e resd:..

/
ram agora +9 atlétas que deverãO'

.

seguir para a Guanabara: Daitton,
Maréca e Fernando os goleiros;
Maurici(), .,Zil�on, .Adi'lson e FigUei
redo os zagueiros; ,Zm;nilton, Au�·
relia os médios;. Jua.rez,· Alércio,
Hatley, Adão, Pedrinl:Ío. e Roldão"
os atacantes.. Estavam na ,lista,
Dacica, Hélio>Ramos e Philips, que

" I _ :"

,não deverão, seguir,. , visto terem.
ainda, contratos' com clubes pro
fissionais,' devendo ser :'convO'cados
mais 3 atlétas.

Faland,b de cadeira'
,,1-:

"f
..,.,�

o Maior espehu:mlo cir;,;ense que visila esla' cid ade�

, Direiamênle de' Bneno:r ,Aires - Arlislas' de Iodas as parles do mU'llde �. feras de Iodas as raças: le5es �--

,! ursos -, macacos e ,; hnomenaLelef�ple "anão", uni�o n.o ,�undo � com,apenas um melro de alhuá. '

I Diarianúnde, às 2\' h@ra"j - à", /: nbdas e jabad�s � dóis espf�lacul@$, ã:i 8 e 2 hmlit��· '_ d($!lii;nJ@$ miri'us
I�, , �.

.

.

.

.' .

1,1 n�e às 15 !l@ra$ vesper� !,"às U: e à n�iie' às 21 horas,- Armado no local do' anUgo Tohogan.
��I'��������������__�,�������������������������������

Gilber,to'. Nahas

1

I
I,
i

1 Cada ano espartivo' que se

inicia, determinados s,etcii'e� da' imo

prensã, não sei porque, " inic_iam '

também'campanha, que"nada 'tem de

útil, pois �presen!am ap'erias suges-
. tões I de se termin�r caiu: determiná
das coisas, mas não ap���éntam a

medidã c� pa�' sê tiohcertar ou

inovações que possaml/'l�e�:',aprove'i.,
tadas. Eu particúla:rtn�nte, acho

graça quando falam, em, 't'enovação.
principalmente renovação,'.l de uma

'coÍsa 'kp-@�tãnte -'-n",�c':'fii��b:ol, no

basquete o:Íl fut�bol :--d�: Sálio; que é
o quajlro de árbitros. Ningué/n
pode dizer que o -Quadro' a� arbitras

éJ o entêr:ro do flüebo�;, í<!-e S�nta .

Catarina. Não se ;-pode' :deixar de
reconhecer que existiram erros,
mas que hou\'e um' p��gre,sso imo

pressionante não no modp"de apitar;
pois 'os árbitros, foram-'.iós\mesmos,

I .
. ,

as regras �dem, de tempos' anterio-
res. Houve. sim, ótimo' comando,
excelentes 'medit':'as postaa em

/

prá
tica, respeito" compreerlsãó mlitua
entre' árbit1�s,' dirigentes e. atletas.
Houvê -o qUe_'não se pode eSconder.
Moralização. Quanto. às críticas de
determinados jogos, isto' é normal,
aqui, no Rio, São Paulo ou em

Londres ou' 'Lis15oa. Erros, a 'impren
sa' não, perdoa. f; mais ,fácil omitir
grandes feitos. !l1as f�lando· em re·

novação; não sei como',·.. s�· 'faria, S"l

o quadro de árbitros atuál,_ é com

posto quase todo de árbiifl:oS atuan
tes há mais de 5 anas e' 'tudQ__ nos

'i'

indi<;a que somente a prática é' im

.portarlte?' P9�qüe nao �e renova

també,m diretores, dirigentes, 10Cuto·
res ou coÍneníarlstaS?' É claro, por
que já se fiqnaram,

.

no cdneeito.,
. 'público, já .tem tarimba, possuem
prática,

.

conhecime�'flf e 'o ''<llie' é.

\
.

-

importante: a, qualiàade ·nata 'e a

prática próiission�l. Logo, não tem

va,lidade tal pedido ,de renovação.
pois um árbitro' hão se pode formar
em um ano, e mi Guanabara' onde
existem -

rio Departamento esrie'éiali-'
_zada cêrca. de 500: apenas'qUatro
subiram há 4 anos atiás,

.

enquanto
I·

.

o Arrrrlmdo Marques, o mais - velho
de todos, é o melhor e o mais betU

I

2 - Eu 'prefiro escrever e dar
entrevista' dizend'o qu�ndo é I:J ,cáSb,
de irregularidad�s 'qhe observo nu

j de qúeixas .. qu� por ventura" eu

t�nha, 'do que' soprar- a
.

butros pir<).
divulgarem, ,ou Jpedh� advogado., d�I, -

defesa,. Ne7'a questão de reclama·

ções contra a FCF
'

no, atrazo de

pagamento de ,venc'imentos, ,divul.
giie� escrevi; dei 'meu ponto de _vista,

.

qci, a�, tazões do atraso, não �on
,
cordei com certas explicações, mas

a exclusividaâe íoi minha de �diier
isto tudo. Outros não 'reclamam,
não pedem, não dão entrevistas, mas
'ii imprensa sabe por suas próprias
,

bôcas. É preciso dizer' ao Presidente j

ou .dizer ,de viva voz, o que. se, di:!;
nas esquinas aos repúrteres, .que não
devem .mesmo ·esconder" e sim

divulgar,.

Remu
CARROUSSEL

'ii·

Em plena estação' quente .do ano' putar- importantes 'refregas inter- fica o -fim: do' . chamado bolão.' ,Ain.
e com o futebol' catarínense vi- nacionais, levando a alguns pajses .da de' a�ordo com. o nôvo, �egu1a':'
vendo uma' fase. -delicada, um clu- o' futeból que' lhe valeu a conquis- mento, s6' entra:-rão no prp;graÍll.a
be joga cartadas "que representam .,' ta e� definitivo; da Copa Jules Ri-'

�

equipes de divisão prinéipal.. !'l�
'-A- terceira regata pelo JI Campeo- urna temeridade: É .0. Ava;(qu� pro-. / meto 'Que venha o Flamengo, que, nos casos de' jogoS inteiníi!�ioRaiS

nato Citadino de Remo, que iremos-
/ moveu, anteontem," a quantos: com- com a' sua condição de grêmio de somente 'quando estivereÍri :joga:'�c

precensiar na. raia oficial da, bala pareceram. ao �:Adolfo , Konder", . m�or torcida do país, estádio a do a Séleçâo 'BTa�ileir� :Ó'l.}:-.�ciiftP�
sul;' na manhã' do' dia 14, empolga; um. espetáculo inesquecível.:É pre- s�p'�rar :10dos ·osrecord�s de ren-. ,.' brasileiras.

.

,,'..

"""',, t..;
,

desde já, os aficciónados do re'mo:, ciso que' todos
'.

meditem sôbre 'a dá -,e público em Santa Catarina.' ,: Segundo. n�ticJ'��
.

,eh'{ re"f�rêpÇi�::,
podendo vir a 'se constituir na mais grandesa da reaÜz�ção e'·ó 'que .se ,No pr6ximo, 'domingo, a Loteria

.

á' Loteria;. é prov?V:e'l .. 4'4e:>,ao' ,��'
rqnh,id:iJ e sknsacional de quantas i'á', poderá+íazer qU:à.ndo· tivermos, o I,"

E$pqrtiva realizará o seu prtméí-v.c
'

gundo semes{redé��� apo;'::�LOte�
foram observadas valendo o centros. -estádío que todos reclamam. Com � 'ro iteste' em 197L Esteve suspensa

'

ria Espprti'va sej?-;:)mplàh�ã$iâ")rn
da' 'cidade, Tôdas às 'guarnições pl'e- êle e continuandó' a contar cok di-' illn' bocado de tempo por falta' dos mais

.

seis. Éstad6s> ,al�m; � d�',\J3f�� .

,-param:se com gra�de",ªniniai;ãQ .•. e..�:o,;" vv. ,ii'g�ntes;como JOs� 'Ám'o.ritn;:f,rio.à�"_,i::":'jOgÓs;'".q�e,,,p'oÇ!�,ltljntE!re!:is.ar; ",ao' '. "".sn�a;,,,:,G;:ótás, ,':Mi.rilÍs. :,Gêf�,fs;:�:Sant�
f

maior empenho, objetivando;' o� lou- so fut�bol t�rá có�diçõés de" se ,público que se' interessa por coí- Catarina, iEspíritó SaIl:�qiRlo. 'Gr���
r<,>� d� cempetição promovida pela - ',projetar e 'quem lt',jir�rá serão ,t,o- , ...

'

sas qu� envolvíam clubes do Rio de do Sul e'Paranã. Em 72;. Já. t;lp
Federacão Aquática e ,'que tem no dos, 'pois os es�e'tácu�os serão ea-' e' .sao Paulo, para somente citar, os início dos seus" t�st�;;( tódo ,'0; 'pàfs
Clube Náutico Francisco Martínellí. da vez maíores e: Ín�nor

.

o custo
.'

dois 'pri-ncípai� centros !utebolís- 'terá. a Lo�erià
.

EstlôrtiVa:. "í'
,

o s,eú patrociriador. São. sete párec)'; dos' -ingressos,' cõrii'o
.

ócorre'- nqs' #cos �rasileiros. A Loteria vai sur-�
, :x,x, x >

de
.

muita luta, pelo que
.

os'
.

clul:Í�'s,
l' oentros comteirtpládos com' esses -. gir dif��ente, em atendimento ao O -fluminen�e entr0u com ,0

..
pé

-

�stão tomando, todos os' ,cuidádos 'é m.oruimentos do 'Jutebol, . erguidos' 'r.eclames do bom senso, uma vez
.

direito, na dispúta:'.da Taça,' Libe;n,
preca'uções 'para que seuspianós,não nestes úlli'rnos',arios.:

,....

que.ás festesoexperimentais'''oram tadores da A:t:nMica que 'v,'aL�p��
venham por água abaixo.. ,: '

\

X X �
.

.de 11101de a exigir alteracões subs- rar a representante
-

db N,Ô.vo';,Mu'±{:,
(

Veio ,o \vàséb, -veio ,o 'VOjv�ldiha�' . tanciaJ�,--- �iSando,. sobre:t�do b'ene'- ido
I

para as l�itas" �10. MU�Ç:j{li jlq�:''4 COM TIMONEi'RO, j ('j PÃRE.O
veio o ,Diri�mo 'e; �g6ra �". floria-,"

.

fidai aos :menos favorecidos finan� terclubes, JogoU co:rp. o' Pa,lrnéirá.s
SEN�AÇÃ() nopo,litano, po).' ,obra ,e g:ra� de' ceiramente. De conformidade com

.
f levaI.! a fn',elh,or"e}a- cOrlti_geqt ;;1-f�_

.

A report�em;, de �'(i) 'Estado", qut; _ 'José Arnóhrri;' quer ver";o 'Fiã.rn�n-�
, �s' n6�á�' riQriÍl�s�";do .'Con�uiso Cle \.'

t ,x 'p: :gevendo ;i;igbra)dta; 'l'\iJ9:ga!t'.

acompahna, os movimentos." que;" pela, '

gO', ,dó" R.ió', ,.c'o�..
' t

..'odi'lS.'Ó�'. s.eu,s' car.'- p'a,lpit�s a� a:po�tas J�ram Úmita- em Caracas, contia" o GaÍiciai ;Ps
manhã e' a tardinha,· são observados I .

.,. . . I
.

. '. .

taze,s; 'inclusive ',0 .. extraol'dinário .

das: em .cr$· 108,00. 'Os apostadores observadores dO 'Rio. sã
...

o -��., '

.. 0.:n.·os ,'g'a. lpões-sede'S." do.s, nossQs três, " .. , ,

.

Zanata: qu,e mereceu pelo' qUe f�z: conforme nôvo regulamento, não pinião que' o tricolàr será·o v�nce'�clu.bes' de remo" não, .,prdc.isoualon�·' ,
- '. "

.'. , ,

na temporada de 70; ,ser incluido. ,poçierão mais jogar além da quan- dor do seu grupo, pois pJl.ra tanto
gar-sé. muit0 nas observações sôbl'e' . , , . .

. -

"

t- d' d
.' . '.

t 'b' t" ·ti·
.

'd'"
,.. '

entre qs convoc,açiqs ;par� a,sele ,tia Aacll1).8; por car ao - OI:;;. u· possue conJun 0, o Je �Vl . a, 'e '; e
o páreo pr.indpal da Tegata, do, dia .

ção 'nacional q).le v�i, este "'ano, dis- . pIos e
'. t,rês triplos o que signi- garra, Vamos .ver..

14. É êl�, justamente, o páreo de .
,

abertllrá da eorripj;tição' :remística:\ AGR �DECIMENTO'E' CONVITE PARA' VENDEDORES ·(AS)'·'outriggers a 4, remos sem. timoneiro, . fi
, (. .

.• categ�ria de s�ni'órs. É um �páre'o"
....

f4USSA.' DE 7� DIA',
.'

.

importantíssImo e seus valores, to- , " .• .

do� pertencentes ào' e'�el'lco' de' cima' A família de Seci.llldino Lemos, aindà consternad{l com
dQ.s séus Clubes, devetão dobrar,' os ' o' seu falecimento,. tor'na" pl}bliço '0 !leu 'mais' prof",ndo

riàchi:H:!Hnos no "quatro sem tin\o," ag:raGecimento <:to abálisado 'médico Dr. Waldomiro D,lTI;

neiro" e martinelinos' e aldistas no tas,:a direção do: HospitaL de Caridáde e. en�ermeiros, bem

"oitQ";:Vai ser 'Um' páreo. de difícil' como' os pàrentes .éepessoas ,amiga� que enviaram ·flores

prognóstico; -' Os 'dachuelinos·· 'são ., é àcomp�nharam o seÍl sépultamento. ;Outrossim convi

má-is, .experimentadôs,· mas· aldistas clam parentes e. pessoás .'amigas' para,' a MisSa" de ·7° pia
, .

, q'u.e manda" �el.ebrar" éill hitellçã.o ;

de sU'a' alm.a às 18h501n
e maftinélinos, além' d/e muita 'raç'i!, .

possuem barcps m!!lhores.
. no dia 6, ":- sábado - na \C'apela do Asilo do:, VelhinllOs

O
.

Riachuelo· já 'decidiu· .que vai na Avenida M1juro. Ramos. '.
. , ... \ � \ I

élisput,ar o páreo' 'com' a, sua· fôrça'
ináxima, que o '·t�nico '0rildo Lis,'

bfia: testou com a,bsoluto 'êxito na
segunda' regata; ao' vencer por bo:a

diferença o páreo de 4 sem. :A' guar:, '. I· �

nição. é constituida por Ernani Rlit- ..

,

,k(lski, timoneiro; Elpidio Ar'éligó, Má
Tio Gonçalves, Rainol.do Ueeysler' ,'e·
Ivan Vila in. É Uma guarnição muito
técnica e lutadora, na qual os ria-'
chuelinos depositam ctôda a . con

fiança.
O, Martinelli uma. vêz mais llão

vai c'onta,r com Valmir, 'mas o téc
nico Jobel Fu1rtadô já :iésolveu b pro

blema, fazendo entra�" o forte 'c, ex�
Valmir. Na regata dP. mês pa)lsado'
a guarnição com' ÕlelnÍski' níi -sõi��-'
prpa·� Vadico na Pr'ôa' não se' d�u
b'em. acabando eth terceiro lugar.
Agora, com, Azuir, Mauro, R'e'nato

.

e 01einiski, que se lançam com gran.-
.

Jde �fínco e entusiasmp' nos prepará
tivq's, 'a confiança voltou aos galpõés
da : "Vermelhinho" que estão certos

de que desforrarã'o da derrota SI)

fridã na segunda regata diante de

ri1\chUelinos e illdistas.
O Aldo. Luz, para a disputa do

páreo de abertura, constituiu um

quartr;:to de respeito, meclado de
veterànos e novatos, os. quais .se

vem d.ando muito bem e se consi
devam 'com chances 'de triunfar na.

prova. No timão estará' o veteranís
simo Álvaro Elpo. Na voga, tdson
Altino 'Pl':reira ainda exuberante de

técnica e �igor. Na prôa, o colored
Antônio VÜela, companheiro de JNel,

son Ch)righiI)i no double que por
duas vêzes. lauréou-se. em' Pôrto

Alegr'e e vai tentar ô ,títulO nacional
em abr'

I \

I �
I

Para lânçmnento de pIa_no, inédito,' ·temos 'algijl!1aS'
v�gas para vendedores (áS). ' ,

Pede-se:
..;.' .� "

.. ;',..-

a) Preferência clOm \ conhecimentos· de il\1:ercàdo . d�'
Capitais:

.< ',',�

" "

:b, Prática em vendas.

c5 Preferências i'nstrução 'secundáí;ia.·
P_ossibilidades: Cr$ 1.500,00. .

P�àmovemos curso de' treinamento. " .

"

. Tratar� Hua Felipe Schmidt, 58 - conj. 707 - Gal�ti:&
, •

�

_

.,
t -! -;

�.' (.'
1·Comasa.

CER:r!FICÃD'O-E-CARTEIR�A'fixTRAV'i�D�( ,,' .,��' �
. Foi extraviado o certificado de um-V9lkswa,gen i� , II1969' - Placa AA�8705,: �ôr Beige Clàl'� � "!:fi' HP. M'otc;1

n. BF-267,586 - Ch�ssis B9.600.314, de propriedade di> i.

sr, Orlando Phili�Di. Duas carteiras de :motorista� peth'.in
centes a, Neide Kretzer philippi e' BernadeÚe :Krêtz��
phílippi.

'

" '

FUNDAÇÃO' SERViÇOS DÉ SAúDE púBLICA,
DIRETORIA R�G'IONAL, DÊ ·EN.GENHARI.Á SANrr:ÁRIA

DO SOL
AV 1-5 O

--CONCOR'R��NCIA N. Fl:. :..... '02;11
. A .DIRETORIA REGIONAL/DE ENGENHARIA SA�

NITÁRIA DO SUL CDRESSUL)," da FUND.AÇÃO SERVI
ÇOS DE SAÚDE PÚBLICA (FSESP), comunica a. quel'n '

inferessar posSa: que .está aberta a Concorrência}1. FL;-::-
0.2-71, p�ra a construção das Obras Civis da ;Estação: de
Tratamento de_ Água. do Sistem.a (fe Abastecimento "dê,
Água da' cidade, de Ponta Grossa - Paraná.'

'
'

. ,
.

Os ihteressadbs deverão dirij:iir-se, à sede da' Diretoria

Regronal de Engenharia Sanitáfia do Sul" à' Rua: Estêv8S PERDEU·SE
'.
'J."

Júnior 168 eriÍ Floti'ánópolis' -. se ou. no 'Distrito, rJe ' Pel'deu.se a cautela n. 120.79/'70, grupo ,j�iiis; emitid.�
Engenharia 'SaniÚiia do P<iraIiá,. à. Rua Visconde do ÍUó. p:la, di�isão de penhores .da Caixa Ecenômica' F,étleraI, e�;,
Branco �. 1.335 em' Curitiba ;' .' . Pr. onde 'se. encon.tram . O. FlOnanopolIs, '\

.... _. _.� . __ .. , __ .;:.:.. _ . __ . �. .. .. _._._.� L .. -..: ..

,,_... _ ;-
. __ ._. '" .� __ ._. 0.0 __ -co. •• _ •• ' __ ••• o •

Edital e os demais élemEmtós da Concorrência, ,diària, DOCUMENTOS PERDIDOS ','
mente das, 14 às 18 'Iiora�; extteto aos sábaldos, dfJmi,n�os Foram extraviados os ,documentos: . Ce,j;tificad�' die fe,1ad���corrência ;será 'real��ci.a às .15 horas do dia ,propriedad�. Carteira de Motorista. C�rtificado�do v�ícU't?'

. marca Volks1Nagen, ano 1970, côr' Lotus," .pertel'l�ente �Q
02 de Março de 1971.' ..

Sr, João B, R�gis. ' . ,
,;;

I
'

Florianópolis, 01 de·,Fevereiro.de 19'71. --'- . ......._�-......--..,

p/Erig'? Werner E�gênio Zulauf Diretor Regional
/

VEN'U'E-SE
' Y

'de Engen:haria San,itária d_o S1Jl.
'

.TERRENO _; BARREIROS, , J ."

1.850 m2: Vendo magnífico' tene,no frente
.

para: b,
mar e estra,da velhá, de Biguaçu. 25 x, 74. Urgen!�.< Inf9��

.

máções' com .o proprietário à Rua CQnselheir.o M�fra, 4.'1-
(loj o) Ou te1. .6654.' r

' "

",ti

PROCURA-SE
. Apartamento: em ótimas condi�ões, inclusive' co�
dependê!1cia,s de empregàda: Situado à hua i:;uiz Delfina,
18 - apartamento 202,

,

Tratar nO local ou com Dr. Sérgio Paladino no !PESC,
no período da manhã.

"

'.

:
Môça, ou Rapaz, bôa aparência, de' 17 'a' 21 anos,' que

saiba pte�nch�r fOrmúiários de Impôsto de R�nda. Tratar
com.o sr. Valdir Men1es a·rua Al�aro de CarValho, �4 -,

esquina Felipe Schmidt - 19Iandar .-' horário da 14 às
c I .\

18 horas.�
, DR. \ANTÔNIO SANTAELLA,

Professor .de Psiquiatria da' Facuidade de Medicina''';''
Problemática Psíquisa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS .--

Consultório: Edifício Associação :Catarinense de Me,

dicina, Sala' 13 1_' Fone 22-08 - R1;la Jerônimo Coelho, 3�
-- florianópolis. -

PRECISA�SE
Precisa-se alugar uma casa, mobiliÇlda, em Canâsviéi�'as

ou Itaguaçú, Tratar na ;R.ua Nunes M,,\chado,' !O, apto. 2"
- (Centro). Precisa-se tal1)-bém de uma empregada.

VENDE·SE UMA P�OPR'EDADE (MIXTA)·
Com -2 quartos, "sala, copa; cosinha, banheiro e gara

gem, Área 67,00 m2, terreno de 300,00 m2 � sita a. Rua
.

José' L�iz, 221 - Bairro Coqueiros -:7 Praia do Me.io

Tratar. no 'local, ou" pelos' fones 2613 -4519 - 41:44 co;u

o sr, Osni Cabi'al., período da tarde.

PRECISA-SE DE CORRETORES
• Tratar à rua 'Gal. LiberatO' Bittencourt; 59" Estreito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�

."ol�� . q1Jq'f"tq..1M",�,. 3' de·�9pv�T'I"nro . de 1m,.,.·p�"

, Financiamento, até 24 ou �o .{11���$ , ,

Rua Almirante Lamego, 170 - Fone 2952

Flori'anópoli,S !- S. C.

Opél Kadet : . .. . 1968
·

Íta��raty
--

..
:
.. � � � � : 1968

Mro Willys "'" . 1966
Aéro Willys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
Rural' Willys .

Rural 'Willys , .........•....

Kombi .

Simca � � .

lQpli Sul 0',' ••••••••••••••••••••

Vemaguet . ; ·1 •••

5élpar. v/Côres .

CÓrcel� .. 0'0
'

••••••••••••••••
,
••••• � •••••

Regenje .

.,Ir ar... 'Op .,IV _ 4 cil. , " t:

'

.

!:1 ,\ Lancha a', Turbina '

�
) , ;.

... �.

� ,ri,��.!!Ci,P����'!!"��"+-�'�����������.�-,���'��'��.,oíii"·r1
.

\ Lo,ho' si- Daussen ,- tia.: ild��' ,I.

, Ç'ÔMSRCIO Dr: AUTOMÓVEIS' s' OFICINA
. ',� .. '; .: 'Rua .Dr, Fúlvio A.ducCi. '952' -.

.• ' "TROC�"-:- FINANCiA �"pdNTQ:C"ERTO .

<: ':" '�', ..PAR,A BOM �GÓcio -, '.' "

Cotcf(l ,",:: .' .. i : : •• ,' 1969

'�:Jt:::.�:::: ::: :.:::: :.:::'.::: �:.
,

V@lkswagén .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. 1966

L
.'

K'citUbi' " :.: , , 1963

'.\' -

�'�.��������������������' '�r.j�r-i.i.. �����'�.�������������
.

MEVER VEíCULOS USADOS I

ALTA QUALIDADE

VISITEM:

farmaC'8p
. Rua' Felipe Schmidt; 50.' ,-�"

Tudo em perfumaria, cosméticos e

Nota 10 em farmácia.

... / .. "" ....

medicamentos'

.'

-iii�-----
II'

'GALERIA AÇU AÇU, l·'
I 'Em exposição permanente os melhor,es artístas bani

ga-verdes .: Artesanato, jóias, cerâmica
. Etc & etc & etc

.
'

Blumenau - 15 de Novembro.: ft. l.i'7�.

Edifício
em cOi1sirucão

. ,�

Na mais bela praia do sul do Brasil:.
Apartamentos residenciais d� luxo; modernos. e'

altamente funcionais.
\. �,�

Preços fixos, sem. reajustes sem çorr�ção' m�
netária.

Entrega das chaves; do primeiro, bloco' em' <1€
.zembro de 1971 e do segundo bloco' em 'julho, de,t�72.

Incorporador:, Júlio Paulo Tietzma��.' <le. B���- [que S. C. '. ;.';< ,

., .

Informações e vendas no próprio. local' da, .córfs-,
, ,

• '
• ,

• � -

.

'.
,. ..:' tÁ

trução: A v, Atlâritica, n. -2.498,:' Balneário .Cambor!u
.

I
,_ Silrta Catarina. .", '"," "r
L'

.
, •

"

_ Ir

r-
--'--- ---

':

.' $

�i
'"

r�A L'AGUA DA CONCEIÇAO:',' ','
Restaul'ante e Lanchonete

AOUARIUS
': �",

! (.!

Restaurante: a Ía carte - peLxe, cam�l:ão;· 'sil1i, "

,

,

ostra, carne, galinha,/bebidas nacio�ai� e-, e�ttâ�geitàs.. '

Lanchonete: a la minuta - 'sorvetes, .,,�i'ga.r�ps1·1'.bombons 'salgadinhos, sucos, vitaminas;' sanduic.hé ". .�. ,
. . . .('. '

doces. .

"

'. ...
...

K' ;',"
". :

/" FINO AMBIENTE" ,J

,: ' l,r
.,.
-

'EIO�lrtIS
Fabricamos os mais modernos biqui�is, ettl Çi,i'�

Jersey, Rendão, ÁIgodio, etc... '. '
.

Vendas por atacado e �arejo. Rua Felipe Schmidt.
Edifício Florêncio Costa, 139 andar, saJa '. 1.309, {qo�··.. I

masal. M. K. R. Confecções,,, fabrica, o melho�
.. ,e.�ll. j.roupas,

'CADERNOS JUVENTUDJ: "

Brochuras - Espirais em Arame 0(1,' Plás;tic�::'
ICAL ......,. LACI· - Latonados - C;r:o�,dós"

.

Isqueiros; Com uma e duas redas
.

ICALEX (Automáticos) ,

.
..

ICAL - Indústria e Comércio Am(;jliildora ,Ltda. ;

I
Rua Coelho Netto, 160/170 - F��es 349 e' 3M, ,I.ex. Postal, 137 _ Teleg. ICAL - RIO do Sul '�•. �C I "

'!Í

. ."

k'
"l,

'�'CASA DAS LlÍOÇA8" .

". T
(Cherem Netto & Cia.· Ltcia.). ,,'

>

MAIS ESPECIALIZADA DO' RAMO - OS·'MELHO

RES PREÇOS - ESTREITO - RUA GAL, USE-
. ,

RATO BITTENCOURT, N. 200

_ Em frente à churrascaria "Faisão" -

.

Jogos de Jantar - Chá - Café - Jogos de Cristlll e

Vidro.- Tudo para Restaurantes _ Bares - :ao�éjs
Peças avúlsas - pratos � xícaras - ClllleCIl$ �,

vasos - bibilÔs _ leiteiras _ açQcareiros, etc.

Faz reposição de peças. d� jôgos !ie porcelana? (j,�
.

qualquer marca e de Cristais Hering
.

RESIDÊNCIA E ·LOTES

Vende-se uma' residência, situada 1\0
_ JA.Jf,Dl.�

ITAGUAÇÚ, com ,duas' sillas conjuga{ias, três
, q�artoli,

!Panho, cozinha, dependência' de empregada, '

garagen"
\'aranda· e estacionamento,' ainda se� habite-se.'

, '

LOTES - Vendem-se,
'

ótimos lotes,' s�t1JIl;QO� ,M
.'

JARDIM ITAGUAÇÚ, com água instalada, \,ulls
.

ca19ac1a�
� dreragem pluvial.

.

,

'

DIRrGIR-SE a rua Urbano Sales nQ 37 - fone �!}6t',
,

.

,

,

Ro'dcviaria 'Expre.sso Brusquens�

�t:NDIROBA AUTOMÓVEIS

I
681ft
68 �

66

64

64

66

69ç
I

69
64

/.,....

,/

Horário: Camboriú, Itajaí e Blunienau _,.. 7,30 .- A OO�ANlflA DE HABITÁÇÃO DO ESTADO DE
9,30 - 10,00 - 13,00 - 15,00 - 17,30 e 18;00 hora$.

.

SANTA GATARINA _' (COHAB)/SC, convlda as' pessoas
. Cartelinha, São João B,atista, Nova ,Trento e� Brusque .

que fizeram inscrições p�ra aquisição da casa própria no
-- 6,00 - 13,00 e 18,00 horas.

. '� C�nj_ul\to Resi�encial de Barreiros,' lJ compárecerem lJ().

Tigipió, Major Gercino e Nova Trento - 13,00 e 17,00 1\8. v' �scritÓdo da Companhia, instalada no próprio Nú�leo,
PASSArmNS E ENCOMENDA.S· PARA: ..

' ,

toara tratarem de assuntos de seus interêss 's, no' horârio
Tijucas, Cal'1boriú, Itajaí, Blumenau, Canelinha, São,"J�ão 'omercial..

.

B-atis�, Tigipió, Major Gercino, Nova T�t9 e S#iS,ilúe
.

1< lonan6i>oüs, . 19
.

de janeirO de 11m.

,
.

1967
1965
1968
1964
1966
1967

,\
1967
1969
1967
1969
·1970

� I

:. I

flp!:t!. '.'

1 '"
•.

"

",:
.

.'

�ua Fléli,.,.e Schm.i�t, 60, -, Foné t;20·S1 ,

-< / Df:pAp.TA,Mel'llTOS ,DE
.

CARI?OS USADOS
· VOLKS· BEJE 'StrPER 'EQUIPADO' 'ANO
· yoÍ1iSiBEJE

"

'RUlML,4>x 2

R:�Âi} 4: x 2'

�)\j; �·x 2"
'; lT�R�TY :VERMELHO ·SUPER"JOIA

·1 ITM{AR:A'n" lJRANQO
ÂER'O,:ClNZA

1•.••I;"4E�:AZui 'EiBRAN(JO.

'ÂEttpi CINZA

j
MÍlRe (:pRETO

, A\E1R�('IlE.RMELHO <

t
GORDINI'

,

�' àÁfJAXIE';LTO',POUCQ-USO
��C'lIA � C/M<p,'O�

.

WILLYS
,I

,
'_

. .,_Ç:';;;;.iiii�',_iijiiiiiiiiõiiiiiiiiiií�_iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii_iiiiiiiiii_ji_!i,iiii,iiii_iiii.��iii�iiii.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.J

". 65
,I "

"

".

". 65
" . 65'
"

"

". 63

.

'

Blumenauense
'

Lííla •
•... ,��preSSQ

; TRANSPORTE DE CARGAS
. ,

""

'

Blumenau·'-.;.. Fone 22:1388
,i .

f.

..

' :;; ',' Florianópolis - Fone 2670
'l'ubarão .....c. Foné 1070

'����������r"
;' ).PI\RANGõ' AUTO'MÕ,VEIS'

,

'. COMPRÃ' VENDA E TROCA DE VEfCULOS
,

. ';,
.' ::> .' ,Jt6à 7' de Setembro, 13,,- F�ne 3886'
.. '... ,

CENTRO

Sedan;'VoUtswagen
·Se(sâ'ilW0lkswagel'l

.. ,FiNANCIAMENTO EM ATé 30 MUES

Iitt,
,'". ,

AUTOMÓVEIS

.•..

�O'MPRA, TROCA E VENDA DI; VEfCULOS

.V�lkswageD TL _:_ O Km ;...... 1971
.

Yolkswagen Varian,t - 17.000 Km ... .' 1970

· VóÍkSwagen Sedan . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. !969
" i.

.

:V,'o'lks'wa' g:e·.·n S"dan .1970� � . , . ", � .

"YI'!ij{swlIge� Sedan, . '.. .. .. .. .. .. .. .. . • . 1968

,Volkswa!$ep .
Sedan . .. .. . . .. . . • .. • .. .. . 1964

Vollcswagen :Sedan ....... , .. . .. .. .. .. • 1967

VQ!kswagen ).600 ....:...) LuXo ........•... 1969
Fo�d Corcel - Luxo .... ,............. 1969

. Aéro Willfs • . . . . . . .• . . . . . . . . . . • . . . . .. �963
Gordini m _ . .. .. .. .. .. 1967

FIANCl "lMENTO EM ATÉ' 30 MtSES
A. COELHO A.VTOMÓVEIS

Rua João Pinto" 40 Fone 2777 - Florianópolis

'AUTOMóVEIS CAMINHõES
Simca Tufão ...... 65 F-600 ... '.. .. • • .. 56

Esplanafia 69 F-6oo . . . . . . . . • . . 59

Volks (4 portas) .. 69 F-3S0 .. .. .. .. ... 66

F!nanciamento �té ,30 mê$es'
MJ;YÉR VlEfCULOS LTI;)A.

liüà Fúivio �dduci 397 -, Fones 6389 -� 6393 -'

Estreito'

���"�---------------------------
eplTAI"

t ;, ':','_
-

, \
.

� - - �. ,.,;.. :.. '.
I • . •

" ",',EMPRESA ,REUNIDAS' LTDA� c:;

·

;:��fItksD�:.t.AGE:S_ éFiEGADA EM ;�OLl&:
, •• ',::"51PO 'b;ol'Íls' / .i

. '14,30 h(.>ras
. .. ' ,,".'

- .

/ ".' .".

/ �.;·l_3.,QO�,11�1·1,ISi ;" 21,SO' ltora�·. ; .

.;. ,>'2l00' hói'3S>' '
" 5;30'horas I. i

. �St\:í��S:_::DE.,')fRÓL1S. CHEGA:DA El\l,�GEk
, , :i::,,::

"

. ,;·'; ....730 horas diàriamente�'
. .

,.
.Y �

_

. -'

.•
� "".' . "'!

DEPILÀÇAO J •• ,i -.:.
� ,�;OQ' hQf;;tS' �4,3Q horI\S".' :"

ExcEsta.giário_ do 'Ho�pital dàs Clí.n�cas dá Uriiversidade ',: 13:,OO)ihQias- '21,30 hora$
"

de São' Paulo. . , .. , ... , � ., '.
� �t,oo,horâ�' i. .

. .' 5,30 horas
CONSULTAS: Diài'iamente,; à pártir' das 13 'hor.às ' � '/; :'S'�ía�' d�; ;FI��iànóP0lil>, - São, Miguel .do Oeste' ,

CONSULTóRI{): R. Jerônimo· Coel-l?o; 3-25 -:-' Edifício,-:
.

", '.,;",",.! <, ,: ::1:9 00 horas 'diàriaménte ..... ', ':
,

:, .' .r

�J�U�li�e�b��"�2�9�a���da�r�.�s�a���2�e�5�.�,�������'�·�'�·�·�'f·�����:��;�:�;;���,1���;�i�����������i:��cl:d�O�e�������, f'I
.. )

'If"�'..... "', ,".,p.... ·.R·,·.O.'.·N·'-·;.,(,·.·.·[;:.'.'.:..'.,··.
g

".' 7:-,,''-::2 ,,)�'.'
� . ,_!,:.i;.. \.:,(· ... '\·:.•::�.i:"

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

,:1. '�. ,I'
I 'j." ',J_.

.

.'

f
'. ln"e"I.··O-C'J'·o.·s II'�a',",>'(::.·'· :V.... endend.O.�nr,.,omo Dr, B:' o.e ,0 '

I-
. I n�@��p� I' ".;' .

,..'

.

:, .•. : �o icot�çi!ó'; Ú' Florianópolis; rua, Tràj�no, n. J8,
última.s/ ,i;l�1'i'dadês a venda. sem reajuste de quàlquer.

, natih:ezà; '.

"

..
'

'i
••• �

•

,

,.,,'1 ;EDIFfCIO .. '''JOS� VEIGA"
.

\
, 4!)ar.támento pái-à pronta entrega, preço fÍX� sem

re�jUs't�;
, ,

.' '.. �. ,

.

'CASAS':":'::';_ ·CENTRO
, 'RUll' Co�oiíel LQpes -Vieira, n. 7, área do terreno;

338 m2,; C,aSá coin .'3 quartos, sala, copa cosinha, 1 bã
nheiro;" ,depe�dên�ia� .' de empregada, garagem .. Custo
Cr$ 120.0'00;00 a .combinar. '.

·

i Ruá' .lYlarechàl. ,Gàma D'Eça' (Chácara da Molenda)'
cQm .4· quártos', :liwing, sala, de jantar, sala de. estar,
quad;o . de 'empregáda;, com banheiro, garagem bela
gl.'1ü'iâe, !!ofre .. ernbutiôo, telefone, lavanderia. Custo
,Cr$ 2QÔ.ÓOMO.· ,

SACO: DOS LIMõES \·
.

Rua JerÔnimo José Dias n. 126, casa COn1 2 ql,lar
tos, sal�( casinha, banheiro, casa de màdeira, terJ'eno
medindo, 10 'por 35 metros. Preço Cr$ 12.000,09. '

CONTIN��Te'
Casa � rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por

16, ârl'!a cont. 210 m2, com pintura nova.

pma casa à ruâ João Cândido. Preço Cr$ 8.000,00"
·I;DIFICIO DANIELA
Gr<lnd� loja páJ'a. --fins co�erc.iais, localizadas �m_

área de' grande denSidade habltaC'lOnal na' rua Amtfl
Garibàldi. n., 35, preço de ocasião, parte ,financiada.

CASAS - CENTRO
'

Ca!)a na ruÍ! Vidal Ramos, n. 60, com grande ter
'rerio, e pontõ éomercial. Cr$ 100.000,00 de entráda r

o saldo ii combinar:
.

.

Mansão· nll: Avenida Tromposki, n. 48, grande.c
salas, gfªl1des" ql\l!rtos, liwing, 2 banheiros, qependêp
da� de emprelpidos; gáragem, construção em, terrem'
de 25 por 50 metros' quadrados' no melhor bairro resi
dencial' de Florianópolis.,

CqQUEIROS. ,

"C,í\!iA .na; prªj� �as Saudades,. frente
construida em. terreno de 900 m2. Preço
com finaneiamepto.

.

EDIFIOJ'O: NOR'MANDYE
"

Um ,ótimo ápartàmento, na Praia da ,Satld.ade�., ,çQn,.
háll sedaI ,3 quartos, 2 banheiros, �ala, copa e ccosinha,
Jardim de inverno, 2 vagas para garagem.

.

ITAGUA�Sl,l
,

'. .

- "CASA com' dois ,pavimentos, tendo na parte sunel'iór
3 quartós, )iving, copa, cosinha, 1: banheiro, parte inferii)r_
sillirJl� I1Qst_Hra, dj�pj!nsa, lavanderia, banheiro, ·área. de
serviço" área construida, 227,29 m2 áreá -terreno
;380;85" Ql�.

'

, :
"

)

5AO' MIGUEL, .'

, ;EM"SÃO MIGuEL, com frente 'para a estrada federal
. e fu>n,qos, Para !I estraça Estadual, UI)\a Chacará com �ilas •

çqSaS .de madeira, em terreno de 14 rriH metros quadrados, .'
sendo 120 métI'os para.estrada Federal' e '80 metros :pela
Estadual. Cr$ 40.000,00.

f
}

ESCOLA nCNICA DI: COM�RÇIO "SENNA pEREIRA"
A V I � O

De ordem do Senhor Diretor Professor Rubens VIctor,
da Silva, levo ao conhecimento dos senhores alunos e

. , -:d�mais Interessados; que emreuníão dá Congregação, ficou
estabelecido o seguinte calendário:

] fi a 12 de' fevereiro - Inscrições para exame de se
gunda épocá.

.... -
.

19 a 26 de, feveriro - Matrícula nos cursos.Ginasial
e Colegial de Comércio.

,

19 de março - Início do ano letivo.
A Secretaria da Escola funcionará díàriarnente, exceto

aos sábados, no horário de 19;;30 às 21,30.
.

.

Florianópolis, 28 de .janeiro de .J.971, ,

Prof.' Arnoldo Suarez Cúneo - Secretário.
,_._ .. - ._-------

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extraviada a carteira amador de habílítacão de;

m�torista i:>e�t0ncente. ao. Sr. Ântônio 'F.d\la�do Ghizzo:'
.

•
,

'

I

, ", '.' .:. ('..•'. ··e

, COMUN�CAÇÃO
I fi éia.'de 7Habitáçãú dô' Est�do' de Santa Çatarina ..:,.'
COHAS:SC':"":' cornúníéa" que o conjunto Resídencíal+de':'
Barreiros já' está 'concluído, contando com: água éncana-:

da, luz,· ônibus, . grupo' êscolar, 'centro de 'abástecimenfo e'

em inscrições' pára a" compra das referidas casas, poderão
fazê-las' no 'escritório cta'GOHAB, lócalízado no" próprio
Núcleo Residenciak' . '. , ,

.. '" I, •. ,'" ( ." l ,: ... , ;

, r, (
, •

_____.,......""""".-...0........._;...;.......''-'':....'-',.�....... --;,o......,...,___.........._.......... ,.,..

'!'D�. �VILAS1@, CAOM'
,(", . � ,. .'. , .. _ . ._'

.

.

" ", :
.

;,' �d�og��o..,! ':.' .

.

Rua: trajano j.2;;�: ,C,ónju,n1.ô 9" \ . .',
,

, J

<. -

. OAS,Se 688 _. E!PF, 007896239

·,Dr. ALUÓ AVILA DA �LUZ
"

:
.

'

'" ,;, � i . ÂlnfOGAlJO�: ,

.
,

, ,',� ,

. ,

.

c .,

F''':_ 0017766:'>89',c. P"" .

!Rua Tenente·. Silvei�a; 21.':""" Fone' 2768
.

-----_... _._-; .. --,-...:. ,.\ ._ . ..____.

D'R. 'NO'RBER-TO"CZERNAY .

"

,CIRURGIÃO-DENT.IStA": '.' '. ,,-".,
" -

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

�

Implante e transplaüte de de�tés ;_"_' DentiStérià. O�B;:
pitória pelo sistema de ãlta rot�çao ;:� 'Íraramerito ,ii'Í�otqt,.'i:
,..,- prótese .fixa e'. rrióve�.' Con.su\tprio:, É,d, Julieta; ;'2?:',
,;ndar �- s�la. 203 -, Rua Jerpnlino' Çoel�p,: '23$ ,.;.. ,nO:;'
r4rio d.as 15 às 19 ·horas. ""

..

,"
"

'

ADIL �EBÉLO r

,

CLóVIS W. SILVA

Advogados ,', .

.

Some'nte com" hora . marcada .' ,
'. ',,"'

Centro Coniercial de Flol;ianópolis � sala, ..�ri-6;'�', ,

.

R. Tenente SiIv�ir<y' 21 - FioriaiÍÓpoli�, _:::. SP'" ":.t

.•..�
DR•. 'ROB'ERTÕ

,'.

OOENÇAS DA PE,LE' ',.' , "

-T" Dás" Unhas :-; D'o 'Couro, 'Cabeludo
':/'.

Mii!ose ..��.. ,

Alergia :_ Tratamento, da Acne Pele Néy.�'· CaH,ônica �e ..

MOREIRA � ,AMORIM'

"Peeling".

.J
\

'I
, ..

CAPOEIRAS r'

Rua, ·D. Pedro I .(última cllS!l' ii :direita)"caSa" ��ÍlJ
2 qU,artos, sala, banheiro, 'cosinha, ga.J:agemj. ;var�nd'âa:
fechado,' frente' par.a o már, sem' HABITE·S�; Cllsto
Cr$, 25.000,00. -

.'

,.

"'" � ,

'

BOM ABRIGO
'

.. ." '�,' ,,','

Rua, Hermínio Milles" casa' com 2 quartô�' .�'; salâ<
c9pa,' cosinha,

.

banheiro, garagem, 'varanda" p_ál'te
.

<de
tráz, sala, banheiro, lavanderia, 2' quartos, cosinh,ÍI .chur.
rascaria, terreno de 360 m2, construção 18Q �:'

.

LAGOA DA CONCEIÇ�9 ... '

No,melhor ponto. da La,goa em térr.enp. 'de, 12 JlOt
28 metros' excelente casa, tô4a I)iobillaqa eQm ,,5 qllªr�
tos, 2 salas,' cosinha, banheiro, pl'éçQ d� ocasiãa.· r:).'

Casa no· melhor. 'ponto da Lágoa (la Conêeição,
casa de madeira, com 3 ql.lartQs,' sala,' cQsinha, ,banhei
ro, de

.

material. Custo Cr$ 12.000,00.
. TE.RRENOS '

,

Rua Lauro Linhares, s/no área 15 m., lateral 50. m.,
frente. 1.200, de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 à
60% de _entrada .0' saldo a, combinar' (Trindade).

SÃO JOS�
, Sito II rua, Ponte de �áixo, 'área 40.656 m� �eçoL Cr$ 50.000,00 sendo 50%. à vista e o saldo em 24 mêse,>.

JARDIM ITAGUA'SSU "

Terreno com 36(). Jil1AtI'OS tendo 12 m. de, fr�lIte
'�om 30 de fundos, melhor ponto do ,Jardim Ítag�a�$ij,
"'Teço Cr$ t!5.000,00,

JARDIM ATLAN-TICO
Terreno de 14,50 por 27 m. de ·(undos. Cu�!o .•.

�r$ 8.000,00 financiados.
CANASVIEIRAS
Locá.}' Jardim· MarilânÇJiá. 3· I'ot(!S de 1.261)' rnetro!l,

'usto Cx:$ 18.000,00.
CONTINEN'f,E.
Jardim Continente _. Lotes 'entre a rua, Sapto$

<:;araiva e Av. Ivo SilveIra. . I.

Um lotr, à Avenida PresIdente 'Kennedy ,medüido
t4 por 35 metrOs qe esquina. i

-,
.

TERRENO, _' CENTRO.
"

: Um terreno, à� Av. :OthQn; !ilJ ..

·

,Gama D'Eça: com
27,00 m.; por lOQ;OÕ m., <1_e' .funpos.. '

Terrepo da rua _Ho�pcke Il,1edirtdo 16 ,.'. por . i5
metros." '

.." , '. '·c. " .

Edifício Bahia, apartamento com' 2 quartos,. sal�,
�opa e CQsÍljhil, banheiro, pronta entr�ga -. Sinal, 'J"
Cr$ 14.QOO;OO clu·e. poQ.erâ ser fi��nc!ado e.lU, í>equ�n(). .

prqzo:
.

'. _

,.,
,

. A P A R T'A M E-'N,T OS
.

EDIFICIO "ALCION"
.

�

, ,Com financiamento' em 10. �nos . pleno .c�ntr.o· " ��
cidade 'ao 'lado do Teatro ... Próprio para cásal a�n,r filltE?,s
ou pessoa 'só: A mêlhor oferta do moment9' para> ��-
prego de" f'apItaI:.

-

'.' EDtFICIO ' �ICEilSA�1 ,l ; I. :, .' .
.

• No POllto mais centr<li 'de 'Florianópolis,' ,conjuntos
Para' esrrjtõri'os e consultórios. �triida pequ�n3 .com
g-r�nâfl' .fimmciamento.

. . "

EDIFICIO. "BERENHAUSER"

V'EH DE·· SE
Pela melhor oferta, por motivo de fôrça maior, uma

.

casa'de material, com mais de 10e m2, construção esme-.

.rada, contendo: 3 quartos, garagem e demais dependências .

Tratar na esquina da 3a. quadra da Avenida Atlântica, no
Jardim Atlântico, com o proprietário, na parte dã tarde'

\
não- 'se: aceita -intermediáríos.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO 'BRASIL'
-:- SE,ÇÃÓ DE SANTA CATARINA"'::"

EDITAL
.

�AGAMENTO DA ANUIDADE' D.E.197.1 .'

L'embrámos aos inscritos nos quadros desta, .Secâo
(Advogados, Solicitadores e Provisionados) que a anuidadé

(Cr$ 40,00) do'exercício de 1971, deverá ser paga até 31 d�
"Março d� 1971; âpós o que fícarâ sujeita à' multa de 30o/ó

e eº:r:r�ção rri�nétálija (Provimento 21, do Conselho FederaO;
, .Os resídentés nesta capital farão o pagamento na sede

desta Seção; ,i 'rua Felipe Schmidt, '58/62,,9<'> andar" conjuns
tos '907/910' (Edifício Florêncio Costa).

'
"

(i)s,.r.eside'ntés i no interior do .Estado remeterão.,« .ím
, portância em, cheque, pagável nesta capital, em :nom� de
..Ordem dos Advogados do' Brasil --: Seção de Santa Catarina

, e. remetido em. carta endereçada, à" .esta Seção ,e. para �:
.Caíxa 'Po.stáL'ú5,. ....,' .. " :'

. : ,Aierwmos, também, aos inscritos em' atraso, para ,regu;
, I larizarelÍ,l'sua :sltuaçi\o, quanto antes, 1( fi,m de evitar a: aptç:
cação .d4S.s�nções,�pt�vistas na Lei 4.215/63 ,(multa, correçãii'

· -monetáría, suspensão e cancelam�nto da inscrição). :
.

! i);'19�li�nÓp0Üs;!,27 de [aneirc de, 197L (, i,' ".:
, ' r!:Ílio::P�n-tº da'Luz _:. 1<;1 Secretário. , , "

.l

•

r r,,:�/ �ntô'1io; Car(los Corr�a Dias Ap.xiliar, d�
.. Se.c�!e.taJ_la� :.' ..... ) � . ,. ..

:','. EXPRESSO �UOSULENSE LIDÁ.
. . ,

.

_. ,l '

.

./ � .. : ....., _ 'c' "

,

:�.
"

.: <
••

�.
:.

..

\ . " Rio do ,Sul<à
.' <�10�iai1Óp0lis' 'às 5,00 e 14,00 hOT�S. : '

"

; i,

, :kUl'edo' Wagner às 5,00, 14,00' e· 17,00 horas. ,';
,

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

:,- "·Urubici·e. Sãe:,Joaquim às 5,00' horas.: .... '

.. : ".'.':
" 't,Úiha' FLORIANóPOLIS � 'RIO 'DO, SUL. �

" i ;)

,\���tl,?:C',:.-
:'

..... ',
Partida-de.'

"'.,

\
"

.

" Floria�ópolisJ •
. "'.1',; .,' .. :_: '

• J

.,; ','Santo Ajharo às 4,30 e 16,30�horas i ,

: '� :. �i$w' �eti�.o à� 4,30 hm'as.
.

".': f-

>,;"/üf):�8o"�agper às 4,30 e 16,3(> horas.'
*'

.
i (Ur�b'içi às 4�30 ·horas,' -'. .... " ,.

· ,::;�i�";d'Q SÚ'i às 4,30 e 16,30 hô�as. .

•. :;
�, '.:":s'ij;;':,I'oaquim, à� 4,30 horás. :, "" ,()

iOIi5::;�Õ,� 'l1,or:á�j'os "im prêto não' funcionam' aos '�do�irigG's;·
·

. ;'. fú6iiá',iú<f DO) SUL' _:_ FLORIANÓPOLIS' �'� . �' .... ,';;
· ,��:��'I�;,�' ::,:' , 'v ,.

Partida dr

"

.. ':t ,Mi�$j.:·de :7,f �iiL
�,:I .�:�

•
.r�_ .�:'" .�' ,'.

i� ....... ., ..... ;_ ,""

.: ,i

'.
j

"

.... �.'

.: I í

para, o·�·mar,
Cr$ '.50.0OQ;(lo

�esolve seu Problema.
.

Rua Tenente Silveira, n. 21. sala 02 .. Fon.e '35"90.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Quarta-feira, 3 de F.evereiro de 1971 •

" '

DesidrataçãO
fêz ·11 ,vílimas
.. . .

em Janeiro
.

IturtlIlte o mês .de janeiro onze

crianças! morreram no Hospital In

fantil Edite=Gama Ramos, vitimadas
por desidratação e gastroenteríte,
Os óbitos foram registrados nos

dias 10 (um caso); 12 (um); 13 (dois);
2(j) (dois); 22 (um); 25 (um) e 27

(dois).

Ainda durante o mesmo' mês o

Hospital Infantil atendeu a 133, ca
sos .de desidratação infantil, tendo

sido, internadas 55 'crianças no Cen

tI'O . de Reidratação' daquêle Hcspi
'

tal. . Naquêle período foram, tam

bém, atendidas, 488 crianças I com

-gastroent�rite. sendo internadas
apenas 31.

N-o
.

dia ,de ontem, foram atendi,
dos' 20 'casos' de gastroenterite, dos

Iluais" dóis exigiram o .internamen
to dos pacientes; sendo registrado,
tahib�m, ó ;internamento de duas

crianças 'com' desidratação,
Os médicos reafirmam a neces

sídadé : "de os pais manterem as,

érianças' vestidas com' roupas leves,
.mínistrando ' bastante líquido e .'1

água deverá, / preferentemente ser

fer�ida, devendo, .também,
'

ser' evi
tada a �ermal_1ência de crianças ao'

so�.,

HeR Cria seu

plantão de,
tardiologi-a
À fim de proporcionar um me·

lhor. atendjmento a comlpiidaile, o

Hospital ,dos' Servidores, Públicob

'criou um plantão' de cardiologia que_

'Íqnçiorl.a, durante o l'1ia em regime
de sopteaviso- e durante á noite em

plantão,· permanenté, num trabalho

cle' revezamento dos Drs. Mário
Mliissi:, Antônio Sb�ssa, Celso Mo-
teita, Mau�Hlo Lopes, Carlós Gar

cia, e Luiz Carlos Santiago.

COlllbale 'ao câncer

.

6_ Hospital de: Qlridade' vai ÍnulI

gurár amanha u�n nôv-o aparêiho ao

c1!ncer, . recentemente adquirido
Com essa aparelhagém e a bomba

de copalto, 'já e'in funcionamento, 5>
Hosp�tal. de Caridade coloca-se eu

tte os. Ilrlmeu.:os do. Sul do Bras1l no
que Je refere ao cOl�bate do ci'll],
d� .'

.

A nova apal:elhagem será inaugu:
'rada eth. solenidad� que contará com

a presença do Secretário da Saú
. de, de diretores ef do corpo, médico'
daquele hosJ;>itál.

.
"

\.

InDresslls· do· .•

Iac.rvao ser'
mais, baratos-I

"
,

.Fonte' do Departamento' de Cultuo

ra dó Estado informou que, se en

cóntra em' estudos um plano no seÍl
tido de fazer com' que os ingI1ess0s
para, 'os espetá'c�IOS do Teatro �lva.
1'0 de Carv?lho,' sejà.in cobrados ao

nívél" dos adotàdos pará os cinemas.
No ano passado foram realizadas.

'experJêrtciàS em mais de 130 muni.

cípios do"Estado, quando se apreSEm.
taràm 'companhias teatrais do Rio

'e São Paulo,
.

com o objetiyo dê pro
movér ,uma maior popularização do

teatro, i>el� adáção de preços maiS

acessivels ao grande público. A ex

periência deverá ser agora lança�a
em Florianópolis, esperando o De,

partamento de Cultura' que ela ve;

nlla possibilitar um,
\

maior públicQ
nas peças programadas para o' TAJ;.

I,

ao
/

servidor :Bancada da' ArenaIvan \ diz que. aumento
assunto ;·:'para��Ô ····fufuro Gov<êino iondariza'�com Re

,

'e
"o Secretário' Ivan :M�ttos,',·· da o que O· Governador, disse naquela
Fazenda, declarou ontem-a 0;',��if'��'.," oportunidade. Como se trata de ma-

DO' que, OS" estudos ; de, :;v1abihaaite .
téria delicada; que demandar�a Ion

da concessão de nôv'o' áÍimEÍ�t&\4:�'6 :.

go tempo, para estudos, creio que
funcionalismo pÍlblicô :�srodu�i�'lJt��:" .'

Seria muita mais .sensato déüdOlr o
I
ge à i iii'ea'; de competência- 'da ,'l::�': :,

.

; assunto para ser objeto da, apre
cretaria; nêste final' de . govêrno! e1'ó, ; " 'cÚlção do futuro Governador, enge
atual'mandatário".' O Sr. l�an Mat :"" nheiro Colombo Salles, que assumi

-tos fêz questão de ressalvar a sua rã no dia 15 de,março;
)

'posição _p ,de irrestrito respeit�'.à O Sr. Ivan Mattos refutou os têr-

pretensão dos funcíonârios: "PV-_JjlÍ.' -. ": .mos do memorial enviado ao Go

cos, classe -à qual perte�go e,; jrhJF .:" > vernador Ivo Silveira pela Associa

isso mesmo muito �rez6!;ir, '.':' '.,liiri� ;.,\" çãó dos Servidores Públicos de San

relembrou as 'palavras gd:" p�ópdq'.'"::,:! ta Catarina, o qual afirmava ter o
.

. .

"

,

'
.

,'" ..

_.,'. L. �
.

: "r " I

Governador Ivo .Silveiraj .eij(';i,epn'i,�o i \_; ",último aumento �ido. concedido há
na Associação do Ser.vid:ore-s ,PUbli::" !

c máis 'um ano, O Sr. Ivan Mattos de
cos Civis de' Santa Catari�a:' iJ.lil'ando :�,.� sejou fazer um pequeno reparo:
o Chefe do Executivo .disse que

," '."':'. O último aumento concedido
não cogitaria em conceder �timenió ao funcionalismo

... -públi�o estadual
aos servidores ao térmi'n� d�, ,ié.� . :ôcorr.eu em fever�iro de 1970.e sõ-
mandato.

"

'c, /, ','" iriellte no final dês te mês comple
Êu me limito, apenaS .a 'rEiPetir, �J.:á um ano.

'

..

, -"" ,

.;,'
" .... ;.. .','_

• � "o

O Secretário da F'élzenda ressal

tou ainda que '''h�o é contr� o au
mento, lPois compreende ás. difi- .

culdades por que passam os' serVi-\
dores. dé menor nível". AlienaiS),
acha o assunto deverá. .ser entregue
à competência do govêrno, qu'e vai

, í:
se .ínstalar a partir de 15 de -mar-

ço.
Ademais _ asseverou o Sr.

Ivan Mattos, - existe um fato rele

vante :a impedir a: concessão írne
diata do' aumento. Nos têrnios (la'
Constituição, a Assembléia só rea-

,brirá a 31 de março, instalado à' FI'
sessão da n Legíslatura., Nestas
condições, não vejo como possa ser

apreciado qualquer 'projeto que . ve

nha a ser encaminhado ao Pode�'
Legislativo nêste - interregno. Só
creio mesmo que, I;> aumento possa
vir a ser concedido em abril.

P'rêsQS;imembros da quadrilha· que
\' o::

"
_ ..

� _:' .0;' -� "

vinha. _ro,halldo
.

nas praias da Ilha
� �, :'{>..

__

.....>.'\;6' 'r

Com a detenção de máis do)$ .tnê '

nores e q�atro mai6res,' ágéiite's, dd
Deli:�gacia de F�rt�s; Roubos' e De
fraudações / desbaratram :, u�a q�a,.
drilha que vinli!i\l aginuo "nas .pr(.ifali
da Capital, roubando roupasJ obje
tos deixados no interior dos ôni.
b\-ls especiais que. fazem pas��l<>s

.

a()� balneários.. Tam·bém os; automó
veis têm sido �lv-o dos margii1�is,
especialmente" nas práias de 1.,1t;1-
guaçu e Bom Abdgo,. com, os .

objetos deixados lia �reia,"êtiqu�'rito .

-

os 'proprietários es'tã� no ;'rU�F... ," J /

, Entre o�' objetos recu)Jeradós, pe
'los policiais encontram-se sE1Js. reló
gios de pulso, dois anéiS; um ,'ócu

\
.

1')," ,);
los "Ray-Ban", um par ,de .ábotôadu
ras, quinze �aJça� ·,�Leé,. dois "hoti.
jões de ga2l e' Cr$ í20,00.' As investi,
gações continuam, ac't.ed;itanda' ::0:;
agentes que outros, >objetós .:sel'ão
recuperados nos próximos dias. '.;

O MÉTODO
!

",' _,,'/�, .'

Segundo aiml'aram os· âg�ht�s';;da
DFRD, .0 métódp níais" ém�fe-g�do, "
é àquele que foi aprêsentad,o. ,iluin

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

. :programa de televisão da Guana

bata, cujo. tape é roçlado aos do

'mingos na emissora, locaL A a�ão
consiste no uso de um chapéu (OU

• I .

uma bola que são jogados em dll'e

çáo aos objetos a serem furtapos.
,Aparentando a prática de um -<logo
ou brincadeira com' o 'chapéu

I

os

marginais aproximam-se enquanto'.

!

,oS proprietários encontram-se no

banho e os· objetos ficam abandona
dos temporàriamente.

,
'

/, I,
"

Úm segundo método de ação COil

siste em abrir os veículo.s, que ge
ralmente ficàm com as ventarolé\:;

,apertas ,ou vidros um pouco bai'C0,
sendo o bastante para <' abrirem, os

éilrros. Nos ôníbus, o aces� é bem.

maj-s fácil, pois quase sempre ficam '

coni janelas e pOl;"tas. abertas.
,(Apés diversas queixas registradas
n,àquela "especializada, uma equIpe
de' ·policiais coordenada pelo sargen·, /

to . PM Farias, disfarçada de banhis,
, ,,-)

ta 'começou suas lllvestIgaçoes nas

praias mais visadas do Continente.

,"i'

.

Depois de algumas �entativas, foram
présos diversos

..

marginais,-mulns,
que delataram seus companheiÍ'os de

"gang". Participaram ainda da ope'
I ração os sold(.idos PM Anternor . e

Aécio, além do motorista Ped\.·o SIe
I 1/

galo

A QUADRILHA

A.'''gang'' deSbaratada era com

posta por seis eleinentos,;dQs qúais
dois menores, ou seja:' L.Á.F., vulgo
LlIi'zinho, de 15 anos' e L'.G.D., vulgo
Paquera, de 14 anos; João Rosa de

I Jesus, vulgo Jaq,ueta, 23 anos, resi

dente na Procasa; Zulmar Rodrigues /

Borge,s, Fominha, de 19 anos, resi
dente na Procasa; Luiz Carlos' Ro· '

"
..

' "

i
dngues Borges, 18 anos, natural de
Pôrto Alegre e estava hospêüado na

casa de parentes ná Rua Eugênio
Portela. A quad1'ilhá era chefiada

por Zu�mar Rodrigues Borges 'e pe
lo' L,A,F" enquánto'�que Luiz Caro
los Rosa era o· receptador �os obje
tos roubados.

,Aprovado: programa de açã.o
.

para
Classificar cargos

.

de funcionários
,

'"
, ti :-.

'b' P�esidente da República: âpro
vou atendendo' 'a expos!ç�O de'mo·
tivos 4a DASP, o· prog�ama global .

para a reformulação dos' planos de·

classificação e redistribuição' : de
, cargos

.

e empregos do serviço - cit---U;
,

da U-\lião e das autarquias federais.
: De acôrdo com a exposição de mo'

tivos, o programa pretenqe conei·
lÍar os reclamos dos sefvidores -

que. deseJem b, �scalonamento- ',das·
cárreiI:as. e' um salário ju�to' - ,com

a atúal política'�conê�co-íiriànéei�'
radó Govêrno.

" ,

,', '<? � .-
." 1

ETAPAS E PRAZOS

, .,

A Lei nQ 5 645, de 10 de 4ezem
bro último, ,_que fixou' as diretr�zes
para ,a classifição de cargos' do ·.ser- '

viço civil federal, . fie'cessitilVa:' pára
a sua implantação,. :de' um progra.'\
ma de· atividâdes. Esse progrél'ma,
aprovado ontem' pelo President�, lVItj,
dici, esquematiza �'sequência' das

et�pé)s, determina ál'eas
.

d� �espon
sabilidades, defiue incumbências , e

estabelece prazos de realização, da
claSI,!ficação.
A preocupação itti.cial ao DASp'

�". ;.;.
foi, inicialmente .a· de integrar, de
iorma efetiva, os órgãos 'de pessoal
no desenvolvimento dessa progra-\
maçã,o, para que seja enc'ontrada' "a

instrumentação' que, abrindo novas

ê melhores perspectivas ,de ascel1-,
.

. ,são e progressão funcionais, de ccn

solidação pl'ofissional da c�rreira,
jr��icie o surgimento de funéiona
lismo mais, estimulado e, em conse

quência, ma�s eficiente".

EXAME
-..' C:om 'êsse objetivo, examinam-se,
conjimtamente 'pelo DASP e pelos
órgãos de. pessoal, os problemas exis,

tentes, como' as prioridades, a, de:
:finição precisa de cada grupo, a

estruturaçã04 das
-

escalas .de níveis,
a i-egulamentação <tos institutos da

lotação; cio provimento,' da a�censão'
�

.

progressão ,f�nçionais e o·discipli:
na1nento da cc�nstituição e, funcio

namento das equipes de alto nível.
Serão constituídas, em" todos os

Mil1istéri�s Ej órgãos homogêneas
para a execução das tarefas, de elas.
sificação de cargos, á fim de que
problemas iguais tenham tratameu,

.

to' igual.
: "._.l" ... , .... __ \'-'

.

EQUIPES·
De .jicôrdo co�' o Al:ÚgO 11 da Úi'

nQ 5645, o DASP prepaFou equipes
de" alto nível. para treinar as que,

nos,. órgãos setoriais e seccionais,
participarão das atividildes. técnicas,
com vistas à uníformidade da apll-

\ ..

cação do pl�no de classificação de

cargos.
.' \

Foi progra�a�o, ,concomitante
mrnte, o leva�tamento dos cargos

que integrilrão' cada grupo de ca

tegoriá funciçmal, .

bem como· a de·

finição precisa d&sses grupos/ e eS

truturação
.

d�s respectivas escal�s
de .níveis.
Serão fixados os critérios seleti.

_vos para efeito dos enquadramentos
e, a seguir, o levantamento e a r,�a·

lização de estudos visando '. à ela

boração do plano de retribuição,
atendida

I
a escala de pri�ridade.I '.

Serão definidos o· instituto de lo-

tação e as pre�nissas que irão orien

tal' a constituição dos 110VOS qua· I

dros de pessoal e a 'elaboração dds
regulamentos relativos. a provimeIl!
to, 'ascensão e progressão fundo-

\ 'nais,'
. '. .�

!
j

Em 'sua \prim�il'a reunião, , reali
zada nesta Capital, a bancada) da

-Aliança 'Renovad'ora Nacional \ na:

Assembléia Legislativa aprovou G
enviou de /despacho telegráfico ao

presidente do Diretório Regional do.
Partido, Senador Renato Ramos da

Silva, .manifestando "írrestrito apoio
e solidariedade.. ao' ilustre presiden
te do tllôsso Partido, pa certeza de

conduzi-lo aos seus, elevados, fins,
frente à atual coniuntura política
brasileira".

.

A manifestação, dos novos depu
tados foi muito .bem recebida pela

se

àton
cúpula arenísta, que a interpretaram
como "mais uma conquista da / ten

tativa ,de se unir e íortaíecêr as fÔr
ças politicas da Arena".

.

_

: Outro fato que' também repercu,
tiu favoràvelmente no Diretório Re

gíonal foi_ a escôlha do Deputadp
Nelson Pedrini -para a presidência
de Assembléia pela unanimidade doS
votos arenistas. Dirigentes do Parti-;
do acham que estão surgindo os pril
meh-os frutos 'do esfôrço que teu;
sidô feito" ultimamente no sentido
dev estabelecer a unidade partidária, )
(leia

. 'pá'giRa 4).·
\

Canto diz que renovação;
'fortalece [egislat,i vo

.

- Em -seu primeiro depeimento co

mo 'deputado pela legenda- do .
MDB

na Assembléia, o Sr. MUTilo Sam;
paio Canto afirmou ontem a O ES-.
rADO que a Oposição em, Santa
Ca,tarin?, como em todo o País, eS:
tá COnScl!mte db�papel �istórico que
h1e está reservado na atual quàdra
da' vtda, polítiéá brasileira, pretenc'
dendo' manter-Se ·fiél à :linha de

\'

condutà.- que a' tem· aproximado ca

da vez mais...aos -legi_fiplos ideais

democr:áticos da nação.. 0 paria
, mental' disse' que o fortalecimento

do regilfle ciepende' essencialmente
da classe política, e que o MDB

procura cumprir a sua
(/tarefa exer

citando-se sempre em obediência
aos postuladOS democráticos quê
pl'-csidir.am à sua organização como

\., patUdo p,olítieo.
., ,

,

A propósito dé sua investjdUl-a
-

pá Assembléia o deputado Murilo
Canto dec,laro'u que sente sôbre sl,
á grande responsabilidade de repre:
sentar sozinho, pela Oposição, a rel

gião 'geá-política, que é o 'sul cata·
.

\ (.

rmense, mas asseverou que procu·
rará por /todos os meios proporeio
nar� àquela· ál;"ea 'a necessárià assis
'tênciit junto ,a� ,Legislagvo e aoi

,órgãos, aqui sediado!) da administra

ção pública. .1S�guindo a mesma di,
retriz dos, demais companheiros de'

partido" - afirmou -' 'i'haverei de
defender os interêsses do' sul ôo

, \"
Estado, em têrmós de Oposição: rei-

vindicando aquilo que,: represente
. em realÍdade .as >necessidades.!· da
'p.opula_ção,: 'sem co�cessões· i' poüü':
cas de qualquer, natureza"; Acres·

c-entou que ainda não' teve eviden·
Jtemente o tempo necessário pai'a
unia avaliação ,das possibilidades
C01110 representante da Oposição.
mas �coÍl:;;idera viável a qualquer
deputado emedebista aspirar a um

raz�ável poder de iIífhiência no eu
carpinhamento das soluções, coleli
vaso

RENOVAÇ.ÃO
Disse- ainda Q Sr. Murilo Sampaio

.

.;

qUe.�' Legislativo estêve muito des!i .

prestigiado' nos. últimos' -tempos,
_ em

' parte por culpa.daqueles que' �
infegravam, que não souberam se1

púrtar à altura de suas funçÔes- có
mo registadores e .membros de um

Poder PÚblic.ó. Para que melhor se
- �...'. -

.. :,. .

. .

.

.
' .... . \ "

fortaleça, agora, a' Casa do Povo,
é

_ i:r�cessária 'em ó sua opiníão uma

rénovação de comport�ento, de
\.., "

,
'

· tal forma que "o. depútado deixe de

réprese�tar' aqúela tradicio�al ri,
gura' d� conÚnuo de gravata, �

_

meu:,
éiigà.r . pelas. repartiçoes públicas be·
nefícios' ao�.- �seus repre;:;entados":
i,Ó deputado deve, antes de, tudo,
encaminhar' através dos instrumen
tos legais ao seu' dispor os proble.
r.

.

l. ...' .

. "

.

I,

máS: especificos de sua região, an� .

• lisar
'

a '. 'p;:CJblemática catarinense su' :,>
·

j'eitá à sua apre<;iação e comparec�i
sempre' que'preciso à trill-qna para
·faiel' valer os interêsses do povo�',
pross�guiu';\

o J,ài-Iámentar argumentou que a

sua· condição .. de, cirurgião dentista
não cria eIn�araços à atuação' co
mo .legislador, "pois a investidura

polític� não é privilégio de ba�há
réis. É antes uma, prerrogativà

'

de
todâs as' clas'ses,' que precisam e de.
'veni 'és�ar- r�presentadas �o Podei
LegísliÚvon•.

'
.

...
_

..

i
-

Y .': ;.,'
•

i

Hoje" :M:urló Canto retorna a Cri�

ciuma, ',onde permanecerá até, o iní·

,.� cio ,da&; a:tividade� legiSlativas. érá
. :,,; ASséinbléiá.. Nêstê pei'íod\) perm.t'
. r ,necéFét .simultãneame�te em contac

to
.

�om a cúpula estfldual do :MDB
e com- os lídel'es regionais \ do súl;
tendo vista .que por: êstes dia deve
rão ser formalizadas algumas das'

dir�trizes / do partido para 'o ano

que se inicia. O parlamentar en

tende; lJO entanto, que 'n�o há qual
quer aificuldade para que a OpO:
si2ão trace suas metas e dilineie 0;5

v' planos futuros: basta que seus líd�'
res

. mantenham-se coesos e fié�
em, {arno da' organízação partidaria. '

Mais políUca na pág. 4·.
I.
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(

SANTA CATARINA

A DIREÇÃO

A Companhia de Habitaç�o do Est&do de Santa Catarina _;_ COHAB,·
SC comunica a.js 'candidatos inscritos para a aquisição da casa própria,
no 'Núcleo Habitácional de Barreu'os; que estará atendendo para a escolha

das casas, no se� escritório que está instala,do no próprio Núcleo.'
São os seguintes dias, qúe os calld'idatos' déverão compal"l;lJ!er:,

Inscrições de 1 a 150 nos dias 4 e 5 de, fevereiro; , I

Inscrições de 151 a ;300 �os dias � e 9 de fi:wéreil'ot
Inscrições de 301 a 450 no� cliàs 10 e 11. de fevereiI·o.

Os interessados quê não puq.erem comparecer nestas datas previstas,
� serão àtendidas apó� o dia, 11.

. Elorianóp(i>lis, 29 de janeiro. de, f971;
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