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r:kENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;:"

1()()4,8 milibares; TEMPERATURA MEDIA; 22,49 centigrados

UMIDADE RELATIVA MEDIA; 89,6%; Cumulus - Stratus -

Cllll'tiscos esparsos - _Tempo médio Estavel. Florian6p_0lis, Quinta-feira, 4

SINTESE
CANOINHAS

A Prefeitura Municipal de
. Canoinhas -íncíou ontem, uma

campanha de" vacinação Anti

Rábica, visando exterminar •

raiva canina, série problema

,naquêle Município. A campa

nha será coordenado por um

técnico competente e cada cão
/ vacinado receberá uma pIa-'
queta de identificação.

JOINVILLE

Domingo próximo, o Prefei

to Municipal de Joinvílle, Sr.

Harald Karmann, estará em

preendendo viagem ao Rio de

Janeiro, com, o ebletive de en- ,

trevistar-se com o Brigadeiro
Márcio de Souza e �ello, Mi

quem debaterá o problema re

nistro da' Aeronáutka, com

laeionado com a construção
da estação de passageiros no

Aeroporto de Cubatão. Harald

Karmann retornará à Joinvillt.

somente na quarta-feira, dia

10.

RIO DO SUL

Está marcada para o dia 16

do corrente, reunião da AB,

sociação "dos Municípios do

Alto Vale do Itajaí, em Rio

do Sul, - quando importantes
assuntos' serão debatidos, co

dos relacionados com a ação
administrativa dos prereitós
dos Municípios que integram
a AMAVL

PRESIDENTE GETúLIO

A Cooperativa Agropecuá
ria Vale do Norte Ltda., as

sinou convênio' com o Fundo
de ':E�ti'mul? à prod,u,t';v!��.#e,,� i
PIC�yen,çjo subsídios' 1I0'C' môn-"
tante de Cr$ 10.000,00.. desti,.

nados ao pagamento do trans-
•

porte de adubos e calcário

adquiridos. pelos produtores'

do Município
< de Presidente

Getúlio.

BARRA VELHA

Liderados pelo seu, Sindica

to Rural, agricultores dos

Municípios de Barra �elha e
Araquarí, participaram, de

uma reunião em que foram
ministrados os princípios bá

sicos do cooperativismo 'e dis

cutida as possibilidades de ser

imediatamente organizada uma

Cooperativa nesta região. Este

encontro contou com' a paru

cipação de técnicos da ACA·

RESC, Banco do Brasil e A3

COOP. Na "ocasião foi eleita

uma- comissão composta de 1

líderes rurais, q�e, terão a

responsabilidade de receberem

um treinamento mais detalha

do sôbre cooperativismo
com a assessoria de técnicos,

, estudarem as' possibilídades

de organização da cooperativa
I
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Apolo não tem
problemas·
para descida
A Apolo·14 sentiu ontem; pela pri

meira vez, a fôrça gravitacional da

Lua ao entrar na gravesfera
' '- pon

to de atração do satélite.·Depois da

inspeção rotineira do módulo lunar

os astronautas mantiveram 'contato

com a terra, informando o coman
I

'

dante ,
Allan Shepard que a . nave

prosseguia sem anormalidades.
Chamados pelo Chefe de Comuni

,

cações. os tripulantes da nave acor

daram e mantiveram contato com ó
Centro

.

Espacial;' através da televi

são em transmissão de 42 minutos

Informados sôbre um escapamento

de oxigênio, acusàdo pelos instruo

mentos de detecção, os astronautas

superaram o problema de jmediato
Durante o eOJ:)tato} mantido com a,

Nasa, o comandante�I1im Shepard
comentou

. que "tudo corre maravi

lhosamente bem' nesta pequenà e'

maravilhosa nave", enqüanto seu

companheiro Edgar Mitchell : dizia

que "a Lua panece uma laranja,'
/

dando a impressão de que se esti

carmos o 'braço, .poderemos apanha
la".

'Andarilhos
vêm ver o
sol da Ilha

I /

PHILIPI • elA. a casa do construtor
INFORMA

A Sub-Delegacia do Instituto Na

cional de Pesos e Medidas conti

nua aferindo os taximêtros dos

carros de aluguel da capital. A

aferição se processa !las imedia

ções da Escola de Aprendizes Mar

rínheíros,

confirll1a
Balistá Ramos
já preside
.a Arena

Assumindo a presidência do Díre

tório Nacional da Arena, o Deputado

Batista Ramos declarou em, Brasília

que "a promessa do Presidente da

República ainda ressoa nos, nessos

ouvidos. É quase certo que
I

até o

término de seu mandato o País te

rá reencontrado",o seu modêlo de

mocrático,
.

que é o Estado de direi

to".

Mais adiante, asseverou o Sr. Ba

tista Rambs: "Retomamos o camí

nho da recuperação institucional

desde o momento em que o Ato Ins

titucional nv 5 foi inserto entre as

Disposições Gerais e Transitórias da

Emenda Constitucional nv 1, quan

do, os horizontes se mostravam ain

da carregados, sem mesmo o tre

meluzir da esperança",

Para o Sr. Batista Ramos o ponto

alto da gestão do Sr. Rondon Pa

checo foi a colaboração que pres

tou ao Presidente Médici na, esco,

lha dos futuros Governadores dos

Estados da Federação.

o espírito de aventura ainda não
/

morreu e um dos seus- nlaoiores 'cul

tores são 'os 'jovens' que quando nào

dispôem de recursos financeiros pa

f" viajar, fazem assim: aprontam

SUâS mochilas e saem peI'o' mundo
:i!�stes jovens gaúchos nãó desisti

ram da vida de andarilho nem mes

\1'.0 .com o' calor. Apenas farão uma

pausa para veraneai:' na Ilha.'

'" ,
/

Filas
i

no Jules Rimet Hotéis está8 Sandra traz
. './

, .

a alegriaINPS
-

chega' hoje·· a com bomsan
�

justificadas· Florianópolis movimento do carioca
,
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C'alor enche tôdas as
,da' 'Capital

O calor ontem esteve demais. Ape
sar do dia ser útil, as praias da ilha

e do Continente receberam uma

população ávida por minorar o' ca

lor com um bom banho-de-mar Os

que não dispuseram de tampe pa
ra ir a praia, sofreram édm a caní

cula nos escritórios e nas neparti

ções públicas. A temperatura' ontem

chegou até 369, à sombra.

IÍ

praias

Os chanceleres' do Brasil, Ar-
/

gentiria e Paraguai poderão assinar
ainda êste mês um documento fi

xantlo as 'medidas punitivas contr,a

atos furrorii:itâs ê estabelecendo um

conceito juridico ãe terrorismo, o

que não foi conseguida na UI Ás
sémbléia da ,. OE:A, recentemente

realizada em Washington. E',hem

provável .quê os três 'cl�.ancele'res
ancoatrem-se nos próximos' dias

no Río, ,segundo se ii1fêrmaVa on

tem.

Comissão.
,

,

vi o teJDPo"
,Iniegral )

, 1

O Presidente
1Gll'l'Rstazll Médici

I assinou ontem decreto modificando
o .art. 69. do Decreto que constituiu

a Comissão Coordenadora do Re

gime de Tempo Integral e Dedica

ção Exc1frsiva. Em sua nova, reda

ção, estabelece que a referida co

\__missão será constituída de 3 rspre

,sentantes do Mülistério da Educa·

ção, um da Fazenda e um do, PIa ,

nejamento, além de uni do' Conse
lho Nacional de Pesquisa- e outro

do Conselho Federal de Educação.

, Sandra Maria Santos de Souza é

rprofessôra primária e estudante de

Iti'ilosofia da Faculdade de, Humani-
dude Pedro II, no Rio. É também a

,Rainha da Cerveja ,da Guanabara

que estará em ,Santa CatarIna para'

'prestigiar o V Festival da Cerveja,

promoção da Prefeitura de Blume·

l·al.! a ter início na sexta-feira.

..
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o seu
programa

CINEMA
RAO ;JOS�

15 - 19,45 - 21h,45m
Marcello Mastl'�.aMi ..,... �QP�'�
ren

OS GIRASSOIS i)A' .RIr��1A
Censura 14 anos,

�
,

RJT� .

17 - 19,45 - ���i5m
Robert Hoffrnar; -:- ·.U&ª, dM'WJ'Ir
LUTRING, A CORPA � :1vtATAb
Censura 18 3IlJ.O$ , I

>

CORAI!
15 - 20 - 22 .l).9l'!:lS
SATYRICO�
Censura 18,

III
\..1" '

RQ�V:
14 - 20 horas ,

(Programa DUII,lg)' ; ,

George Kenpeq,y � ,�m;: Ennttln.li
A REVOLTA DOS 'I :n�N§

"

George �azfj,nb:u - '1ffl.1r .�8i�'§JM'
007 A SEf?,YIGO ,15�Rill� PE .

,

SUA MAJES'FAPEl
Censura l� arios

'''"'� "

;")"'" '.�-'

JJU;IS�O"
17 - 20 horas'
Burt Reynelds, - SY:S('iln: G��1'1r:
,CRUEIS SÃQ OS flt;)9N§?'

•

Censura 14 anos
'

,

. ,t;,
�

GLf)JUA,
17 - 20 horas
J,eanne Mornau
O CORPO,DE Plk�i
Censura 1� �ª0S

) RAJA
20 horas
Dustin Hofman·,'
PERDIDOS NA NOi'1!'E
Censura 18 anos

SÃO LUIZ
20 horas

Christopher Plummer
REAL CA:ÇADOR DO SOL
Censura 18 anos

TELEVISAD,
TV CULTUR;\ ....". <l:A,_"iAL 6

15 horas - Abertura
''''>' ;, ,"

\ � ".
I

16 horas - Correio Junior'
16h20m ,Jet ,J:ac�sP.Il
1'6h45m Bat!1lffz:uJ.
17h45{n E!as E�e,s
18h20m -r Rêde -Tele 'E;dHeM�o
19 horas - 'O �etJ. Pé'.q.e Lªr��;il.
Lima

'

19h30m - Bola �h} .Jg�o
.

19h35m Simpl��meQte '�M�rü�'
20h05m - Bam.eriTldus
20h15m - Cidinlia Livre'
22 horas Confiq!:l;!'l€e
22h30m As Bl·t.l;xaS
23h05m Hawai :5-0

TV CO;L1GiIDAS - ',�t\Jf.:l
15h55m _:.. Abertura '"",
16 horas - Clube ,Ç.�s J,Jfíi&lt� .

í6h20m O �enin.o $U1bm�ffllQ
16h40m Seriacj.o q.e 4'V��t1P'&S'"
17h10m Sup�rcar
17h45m - l\'):ufheres em W!ID�'M
18h20m - TV E!;l�eJI.tWª
19 horas - Pr6ximj:t At1'�ã.P
19h35m - Tele ;ms:p�rte
19h45m ,Jornal Nae_tç,>p:\Vl
20h05m - Il-rrtáQ& Cel'igem�. ,'.' , �"

.

20h45m - J,ornao.,'o\1l? AI!J$ /jl§t-tel�
.

21h55m '- Roer,orte qª:J'�iª
22hlOm - Assim 1'l� ,,'�é:Fii!o" f§}�
no Céu

. ' "

22h40m Gr!1nde Ci,nemiiJ.

lirás' da Orelha
O Aparelho
rJUra Moderno
Complemento 4nvisfv:el
O menor ,e maí� Jev:e 4e.
todos
De som suave'e ;fl�t�r,!i\1

.

I,

visite, telefone o� esere:v:�
�l

COl\1ERClAJ. 4J"�q
R la Felipe Schmiclt, §f!.
._, 49 ándar conjunto
.1('1 - Fõne 418 r -..;,_ 'Floria-

('polis - S,c.

)

'\, j

1t * *

Já' reàtabelecído deverá chegar a

TJ._OS;>íiJ .emnde fHi)f3�I!W,q_-wif� J)r{,);x�ma,
'PI'QílfMnte p.,o 11m, jj lWpgníf�o
�eiipr ,dq_ PlJ.�v�rsid� fed,e;,al �
f$�ntp Catªfüm, PrQwsspr João p,awiel
Ferreira Lima.

* * *.

Com satisfação fim,os num �,at8-
pape ne retl'iger�4g �ar do OsGiiir
Pa�ll.€_e H,oM, § Presidente <J..a Ca�í!
do Jornalista de Santa Catarina,
Senhor Alírio Bosslsr 1'1111 CtlmPflnnia.
do jornalista gilIJ..clJo $ill1a JPI'lWr,

*. * *

"Chorei", é uma bonito samba ele-

Miguel Souza, que no p'est�y,a� de

Músicas de Carnaval Nl. IH.1,q., foi
defendido pejo nosso aplaudido
Helinho e

"

foi ,cJ,q_ssjfic,q_dp em ,3':'
lugar.

* .* *'

Qll�111 vem (eJo "1'Ho, djz qu� é

assuJltQ ént:r� os �ilriocas, o c,arnavil-l
na Up.� ie Santi,! Cat,arina, Os

.
comeptál'},01i é qlJ.e ,o· carnavil-J "II V:1i

Sllpe:rªr os al}teriores, ,Agl!ardai119S
* * .*

,Cidinha Livl:e, um nôvo progl;ama
que .se!ti l,:mçaqo pelo nossp C.GInat ,6,
TV ÇYHufP, .sálm40 prQ,ximo, *. O

Depl1ta,e);q �' .s�)Jhorq. Femapi;lo Bastos
em sIJa resid�n,cia reçeber.am.:<I
visiiiJ fig ca,f?e�, DepJi.tq.do ..hJélreZ
Rog�fjõ '1!'Yrt�g.p, * S4P.�M ,a Dir?
toril! <ú> Cªn[�'Yiejr-ª-s COPJlt:ry CM),
vai r�Ç.elJ§r' ê§,sO�}.?dQs e çÇll}yi!1,q_dos
parq' ª slla' prime'ir� 'festil carn:ava
lesca, "Noife no· fIavilj" ,

'" '*. *

I P�n,�,ª/U�rt,P 99' Dili.:. A 'ver�ade,r�
libe'r!!�de �9",�iste em dar ÇOITl

acêrt,o ..

FOLCLORE

Lagoa Iate q�be.
*. * '*

Dr. Omaf Ji'l!>nia:m�, rtlM!beu" do
lVIil1ist{lri,o @ A.eFo,ij,ªut.w� recente
mente em �rª,sUia, a msdalha . do

"lYl#r�w MmpAutw,Q }l:sp�ial".
* * *

A bonita senhora Ivete Dalcanalli

,nomhqp.�p,. �m �ij' �m �rmiP
'l'p,ª;rtil!1leP-tO p.� prilJa de Çilbeçyqa,s"
com um �ªpta,r JPijito elegf!fl�G/,
h�meI;tªg!lPU :sepj.'wfª§ 4_q ,soçie,gaQ€
,d,e lt��q_i,· mu-men�llJ, l3.l'us�lte e

Flor�ij.n.ópoUs.. <:> ,(�:u.e. P.0S !flf9!,�l
rarn, 'fpi <ij.,��e' no J�!J.��� 4ª ,S�n�ff!
DilLcªpª�li 13fJJ,'nQ.f\usen, E0ffi.Pªr.,e«.eu
sessenta senhoras'.

*' !l; •
Gll4pe .S,o�i�l jp,�!n.eifI;t.S, l!'IDªqM

e.�ti! ' �;l',o,nwIV.Eln,iQ .� ,\It�� �,sP.ef.;;!d�·
ilN�n� m� tJ�fjjJe/', ij'.�x-J?r��L4ePte'
de P,q.�(Il.ei!,a,s, Mw-íçio. 4r{;).�Fjprl,
,cQm.en.to� em �f9ª .r.e!lJljl�f), qlll.e ij

dé:.c@féj,Çffi.o estf! e,sp.erª-egllif·.e, ql\lt"

sem d�lViqq_, ser4 ii! �fande noite

.Ililrl�;wa�e,S«� ):).p rq.i��irªs.
, *.�.

O j.Mustrü�1 ,Pª!JUstª 'ayrt;>Ft.
}\ntilni.o Bpl'!ªto/ ![\!#l ,e;>t� w.erª���'1'!-,4Q
e)1l DªDil:!ivietri;l.s Yi{\�@� ,6Ft'tem 'pan�
�,ã,o 'Pa'j:li9/ I1�rq_ ,trfltf!f ç!e a,�S'l:lp..t.O!1
r,e��io�í\!iP.s � Sll,íl �1:1I;j:9-,stFiª.

.. * *

,CI}!1?,idi:\!Íp pelíl +.Hretof;iª 4,0
'R.ot,afY çtlJP� Ji1�!jr�afl�p@H§ l;este,
dia 9 próximo no Clube Nãutico

V*iros dq. Ilha, o ProfessQf Alcj4e!)
Abrej:l, :Vili Pi'oferir paJel'tr;l.

* * *

Viq_j_a Píll'q_ G,panabªríl ,oRqe parti-
ciparã de I

reuniões de BilnCOS de

pes,envolvimento, @ Prqfessor ,Ary
��s�IJita, Supe.rin�en�elÍ.te <:lo Bl1DE.
,I

lury M,achado

..

ç,óm�!1l jant:ar no restpur,ll.IJ.�
�ªp.ol,o·s, o 'fil�eH,�o p;c'jt;on oa piivp
JardÍJ:n, rece�eu amigos para come,

,mprar s,eu., aniversário an,t,eon�m.
* *' *

JnformpJl-IIO,s. "ti' RelagÕes' púNkas
!'Jo LIC Dr,' lVIaurp, Régis, qu,� l'

�ostureiro Lenzi estã com a resp"oIl
.sapilidade de ?rüir �s modelos i9aril
os .f)lncionários d.o ;nosso majesto,sp

.,_ .. J2 __ �j .

y
1iIl'l1 arm1.1lp, ,q�� !!H desca'p.saya à,s primeiras horas do

I'}�a, QUWJJ .0 plilhaco e foj dizendo": Bripeando hein?

l:(riiÊl'Ido, .. ,

. E o' Márip Grumic4é, c?m o seu yentrilo
fI!.I��mt> f��. {) e�ghorro res)?,9n,der aSSll)1: - "Pois é, eu

:whei' o Grllmi�hé caido' ali e VQU levando êle pra casa".
(I velho não ati;nou mais. nada e caiu duro; foi socorrido
pew "Ç,(j).FpFtel. 'J,'r,ogij.do:Melo "que IJ;ã,o ep,p,anoq ,o Gr1J.micl:).é
'por(lI,l.e

.

êle já tinha dado às de vUa Diogo. Eta tempinho'
.

" .:. ,h,. 1., '1 d 4'"h d Ed dIl-nmi!l�, "Q!Jtl',o era o <:>. an o,
'--

ih o . o' seu 'mun o,
,

mysil?tJ, Q;;J 'foIlJ-Qr ·a Arte:, Vestia-se de beduino e posava

.ele, ��,d.Q�fc9 V,ªJeri-tino :pos desfiles. de córso." Tinha das
SU::lS t_ll.wb�m. ,Outro era o <;�t!)1} fré�tasl meu parente
a']Jt.ts,' ,1iJ�P. -ti,nflq_ q_' mania de ve.stk Il� ,C#POfll., ,mn diapo,:'
de J1}htíls'�� feit.fl çom �ençol' e ��m,a pepeira na eabe.Ga.

.
C.op'ieçava o seu ,\tarnayal 'às, sextas-f,eiras, pel,a:;.6

mrril§ !i:J:" t�r.M, porql\e, n(J s1J.á, opini�o, Caipora que· se\
111'�7RVà . tin�! tIe comerár' pe'a

..

sextil-feirà, ';E a�uáinàva
rfiP,it): :muriflQ, � havia outros nlJe,;no meu tempo de guri
f�7iJ)m ,o d,iabo il qU):ltro,' N� én�c!l� em FloriaIIóPoljs;
&{),�t�lfflíJWl �,sfilar um blo,ÇJ:) de 1IJ;à,ies Tupiniquins que
oo§tij�ff_íl �(fflJ ºm prisloneh'e d,entro duma ,gaiola, homepa
ft8fJ}Jg,g ff;m§ j:itaden, o buca)ieiro ',que, .. no tempo _dos
Pl'FRt�H1.Q'· ffl"llf, fstêve prêsp r�los índios de$tas paragens;
() JJJ�It§' U'nlm �te um pagé ,m..w, faz�il fumq_ça, invocaçõe�
� -D�:té� ,qllimig;as; e �ns ípqios" parll. mais ilutentic�d:Jde,
p"í)Tle':�iVªm ,em t.ôrno q,o prision.eiro ,com�ndo pedaços P-8
g[)l�ffl)ª: �§_�t!dB" : à maneira q:e m,oq'1J.em; n�qu,ele tempo
f::lH1-jipll a§,�;;iP..i! �ra cOIl1ida eorriq:IJeira. O pobre do prisio-
1)eif@ fi{!§'Y# M á!:!ua na bôça e sé podia comer quando o

N<Wl>
•

,s§.i,� -@ �esfile em tôrp,p da Praça 15. M:llS num

Ç,:jfl!l1'Y�J;_ .�!t, b.epl me lembro de 1940, a forrié foi negra e

o prisiQneir.{) 4,os .pintlldos r,ehent.ol,J a grade de bambú,
avancou num pedaç'o de GG1ip.l;tª dlJm índio sal'acoteante
e an�lermado com a fária, e mpndou-s,e. Forllm encontrlli'
0,- iq-feliz cOIlWpdo a sliJa co�inha

-

de galinha escondido na

p!Jrlg dq_' 1JH�iwteca F'JJbliCà, ªli opde é hoje o j�rdim
Pfif§Uo/� � pª�ácio do Govêmo, Diziam que o pri�ioneiro,
um farrista eminente,! tOIT).ll.rll 1J.mll.S e qutras de)1lais e

�ri<ilomara. , ,

X x: x: x:
),Ws PiJreg.,_e que as notidas folclóricas não morrem.

Não é Qp.,e o Oscll.r Berené}t ,viu, na quinta-feira, uma

gnlinIm tnm.lJ:I}(�O banho de mar na Prainha? ...

( /'

"\ .,

o se'nl).or pª<;lresco esPªnhhl Qu.eiVt1do ��o q�er' que assim
'seja. pelJi tem que obedecer à S�li! esd.rúx,u�ª 4ipó:tese qu,e

chama 9.e ciência.·
-

A Parapsiçologia dO Pe. ,QlLlev,e,d,0 p.ão passa <ie uma

§érie de afiFlpações mpIto bel}1 .tj'aPl3Àas, para conforme
suas 'pa1ll.vras" "explicai' ,I) :iP'€�plw�o/elll.

•

"F; fica a 'pontificar e :a e�g,Il,l111;r os ip'ªa�tos. Possue

inegáveJ ta1lei)'to, uma iptellgêJWffl vi�:l;l, mm. vigarismo fine
'enfeitll.do qe ciência e u,ma pô�e 4e s,ábio.

A Pa'Faps�rologia como ciência que é, atem-se ao<;

fatos. Nada d� explicações invent-ad�s. A apaFi.ção de

fantasmas, de santos,· de pe.ssoas vivas ou mortas, é um

f�to, NinguélP poj� se atreve a negar, desde que disponh.a
Ife ,�m mipimp de conhecimel}to ,d.o assunto. Mas daí 3

íl,ssey.er,ar ,q\ue Nos,sa Senhoril n�,Q apl;!receu à menina
Bernardette SoubiJ'ous, na gruta de Lóurdes, vai uma

Qi;>tânci,a &omp,.da terra à lua. Dizer lJue foi apeI).as criação
4.,a�meI).'te <il.e �e,rIWrpette, ,que ,o feIJ.,ôJJ,l.éno é interno; i�t;:>
{io., aiuçi.Jil;l,r9rja, cé m,l,lito arrôjo!

�as, pelo �eito de falar, até parece que o Pe. Queve,do
e$t,êv,/# lá, �ID �8!5� ,e ass!stj;1,l � "a'l1,IeiFtilÇão'l da m�niA\l
�.er,nIiP'd-�t1&. '

'

" ..

_��
�1l1'l10S t;levagl!f, Pe. Quevédo. �ão Uile a Parapsico�

'1o:gi-a,' 9uando qúiser, impor se,us PO,l}te!, Qe ':vi,sta pessoais,
Se�a hoFtesto e diga que é criação sua, Não ciência.

'

QJe ciênêciq não é brinc�deira �e gente irrespo�vel.

Musica Popular
Augusto Bueehler

I'C? FESTIVAL DE IMúSICAS DE CARNAVAL
Acredito que todos os lW�,SOS J4sitores' tenham- gostado da l'�pOl'tQg<!n:t

{lflmp!.etlJ. sôhre () Festj�R-J, P!i�Heªd§ na edição ike terça-jejra, Milito bom o

tfab#�j1,Q de AnlÔTl�Q Ki�W#J§kí §lIDrin-Jw e Jos{i Carlos S,ol'lres .. $�es ;r.ElP,oftaflHn,
realmente, m1uê�#s .det.@H�s <W� !.?�:sti4ores que' t,altQs gostam de siW�r, sem, se

�,cscll�i9rem do r,etros��wm <W twio p que aconteceu no Festival.

Jij:uito #mbo.l',éf êles wph�m §Pf�§entado tudo o que aconteceu, pretendó
. fazer mais alguns comentários.

'

-.-.-.-.-'.-.-.-

, SY,�(;T1= AqO§T,INiiQ I· _ .

,

�om muita j)l.lstM;iI- a �.om���,&.o jH�gadora e�aeu S�'k€te Ag,��tmh.Q, (!oTfi.P a

melhsr ji)térpf,e�, Ag re,�tiy.�L I)�,i!de as elilllinªWfia,� ��a ,se ffU)strgiij s,enh..ofi)
de' si e dona de uma voz p1�i.to segura e afipaq�, ,

Suzete ill/�e;})l'et,O!,t, pepíF� QUinHi músicas, ª q.!W ss .C{)W�� em, 4? �14g,<i'!':
Zczé do' Seq/.le$Lm. mRr�IH � lJpifcwir M. de M� � Yimrio, J(f,e�h#lif1Wl',
Pelo título alcançado, Suzete receberá o troféu "'f,amhprim �,e Pr�ta", 9�Pr�cill.o
pela- A, S. Pr,op,ag!J� e mais Cr,$ ,5.00,00 da Ci;li�R- }!;�pl-'l[>ll1�G� }i:st'l-d.iJ.a�,

-,-.-.-.-.-.-.----:-.-
PÁRA, PB.�A "

. �l} lJ.�0, �lZi f)or�ue as inwrpret,es da música "Pára, 'PMIl'/ iJm',esfilntafllm.��,e
, cqm

.

WP pMl!1 iw.etq M�rip.qo: t1 ff/,itp, Além. d� Jm�j,\L4��r ii- Dftrf.eitp, e��!lsão
da V.fiZ, fl m�SI2�Fi;t PfQvPllDiJ. a pl:RÜJ�a, que' nao permitig � _ éflJf.eS,entaçao da

música
. ,P'pJ �m'l-q_ p,ell� ,qu.e 1sm t.en.}m iJ.I]o;ntecido, po�s .eij. j� l)..�,yi-& (l�.yi<W íl ffl!.t§lica

v�ri.;:}.íl �'iJzes n.o rá4m e j,ã p. ,çpl).sj.,del'pya comQ fprte,�o�<Wl"rCJ1.re, fll).�q_. � ��plpH.
CÍGq.:j.e ,da )1\e�p,<�m ,e da �tF_fl.. .

-.:--- .-.-.- .---:.--:- ..�

o MA1� IMPfi�TANT�
1\. j)rj�liIiril- .efíJ.PfI: M 19 1i'iMiy�l· df Mú:sicR-' ® Ç,afl1,:wa� foi iI�p�mQn�e

cn�lHH-j<j# ,e aHngjiJ. s,ep:s onjetil1o$, O mais i�portêllt#Y#m ,ag,Qi''l-;:. a �lv.y,I��8P
d.il� IíIHí§i,tjjl§, p; pr��sp !l� y ,s,egiJ.M,q_ etapa d,o F,estj:fi;l� ��i;l gjumpl'úi!i),. E.� W�l

garq,r.Ur o ,çet·t,llffl�, do' D,ont� dI? ,y�sta de suq_ ..,tmfl�9�-· , "

.

.

, Wp ��a iJo ,er,ç.,el'f,/,),fflf:lP'-W dp F,esUval, no. tF#j�� @ �4Ç fi.{). qfR T· ç,.
eM i1l�iP. iW c,ar;-m a RP�S cQ�g_ll-S 4(') �;úri: "Vpci}s <lrli'€re{l) sil-b,er q,e !JIPP.- Ç()�íl,�?
Já Itstfl.1]H),S, �ui.,em r�prign.QPotis; em pel;feit,as .eooowoes M ffizer C,amtn'P.� >\jó
com ffl!isj,�p'-s 11,e ª#um'lp 4a nhª" çl)!p os COlTIPl'IsiWl!�S q_p.e temas" Jj,O�i!R- §t#l"

supri4e. p.f.'luillJIlP1iW � nee�s.�i�il,O� 411 novas mÚIl�all W�Fa
_

o CarI1-jl�/at V�f.m�s
a'ipbllr com I} gfimp.,e n(lJ)1efo de m!i�icas horrívV'; que sao mandadas do RJ.o
c Sfip pap.lp",

EIl já ��Wi vilri."os gr)lpinho,s p.a rua, cantando élf 1Jl. .p.si.ca� ,!!lo F�§tival. As

m(lsic;as "p��arjlm." m.esipo. Mas p,a;rll. que tpdos püssa� ll.pr,rmde.r .a;> m4sicas
�,

êlªs,sifigª.dR� ,(4) �9 ao 5° l!,lgar/ �e)."ã necessãri,o q);l€ ps e,stlídil'ip .d,_e !l@�n da

cirla\<l<e, 'Ipram suas p.orta� !!-ps <lQ)llp,o,sitores.
P(Ü!J.cos ;t;.or,am a,;m,êles ql\1e eOI1,segui,ram fa�e,r bQ,ll.s gy,ayaç_ões g!o. ,v�y,e" no

Te,atl',O ÁlVj)I'@ O,e Caryalhp. Qper diz�r, rodq_r ,e{>\tils fjtas ÇO)ll p).",ec�Jiªs .<i!JJ:.rli,
d�s ,de Sp,l]l, �ã.o 'ma!'ea. ,Se, n,ão fôr possível a utili�a&,ãp de, J;lm est'Q,(jio, ,(J!le

pelo menos se façam gravações nqm, bom recinto fechado .

Repito: para que o Festival de Músicas oe, ,çp.:rn:wa� atinja a p�el}ity.de de
seus oiJjetiyós, é ünpresCindível' a divulgação das mÍJ,sicas v§ncedora.!). E gMcem

já apl'epdéu bem as músicas, ótimo: ensine ªos s,e,us a!pigo� e, �ant� elll todo,s
os ll:j:gares. Já ajuda.,

!,y�iil O'AqY;I1P E>'Ayil., Oj
Vinc�lIj[i! uma q,as $el)h,Qrali

. tm ��${�q,u� 11>1 so�ieda��
. ç�târiA.!!nse está yeranja!1c1,Q

�"' f:anasvjei,ras,

.
'
__ .

CA�NAVAL E ÓUT�O$ FES'1"�JP$
A. �ei�é!s N!!ttq

O Cama�'.ql �lh�!1 t�J.11 ql�q.lqll,er G-.Oj.lSSl de jnusitll.dp;
-te,II). .qualqiJ.er CP!1Pq p,e nQtªyeJ qp� l#l{tg_P,II-' q muita. g�n�;�
Oll,

.

melhór, ,a quase tôda gente, E desde muitos anos faz
trazer até a ilha elos "casos e ocasos raros" . .gente ci.1rlol'a.

.' .

,

'1�era v.er, ,e parf). se divertir pait'tiGÍpando. ' Do p.onto de
vista"do folcl!?re, ,não ,pá mais carnaval no profund9 sentido

-'

do'wrÍl1o',em IFI0rianóp,blis; o que Há s�o morosol desfHes
_ de,carros, mutáveis ou não, num dos quqtro dias de �n}p;
y�g��{��1jps; ,es,Gol�s de samba, - (que não é cousa �opail:
t imp,i:>'rt;�N> �,f.)r�oq�); e, p,or fim, pailes em clubes. lVIf.)!)

. hO�lye t!lYIPO, rlesdf 1�7D .at� por volta -de 1938 Ol! ��,
,ql'ie i}f)vW PW verd,aQ�im CárpílvaI. Ginc6 ou, seís Spc�e
,!J,�4,es �Çi)fRq.v,q�e.s�as iJisllutayi;lílr.l ffj":renh.amente ti Carnav,al
,�glo ,CRrn<Jv,ai; '�i1d:q. de títulos, nil,<1fl cÍ� ajudas; tudo erfJ
�'hra ;:dlils $Qfio,s: ::rcfi�pi,on.1;1,d,9s, rm"ticipaptes;: blocos ·éaifl.,i).,'
vf)Itl;>ç.,es (lljll:itlP�e tempo )1i�guéI)l· :sabia da existênci� 4,e
ESfQ1:,!)S df ,$,ll.ffll:m, )),on:J�e ll. ori.gem dos blocos da il}J.a eré}
i!l!'!JI{�:D.ª-, Mm.or{l); p.al)\laços, ma,selfrados, sujp,s, df:!sfi�s,
�te,' 4,s �R-m;iies ,ç,arnq�'.a'lgscas cnegilvam por e,stª� ,p8M'ªS
eTl'). �i,yiet.Qs rm ,em discos jJe graVlPfon�, depoi;> e�tfD.il-�1
v*()�,a:s, rtl.dj_o,s pps seus di.as herów,os, E era v�r i;l'�WlWm"
.a !pqviJ!1elJtf.)C�Q, ,a pprti,cipag�o ;p.opl,lla_r que fj.� f�zjír
pp.p.el, R.,e 'bgf$nR.q�,e ,enf:lleh·,a..dg �0i l}1,eios fi�,s '; 1!)����4{J
,Sf,Jm�nt�, ,}?ntr,l;wa 1IQ. fo�i;a �Qm m,�H,a vontade. Q.eppjs f@i
t1;J,º,O mo�,ifkG,q.p.do, " lll\odjficap9,0".

'
.

XXX'X

flavj,a )1e,�ta ilha ,a�guns tipo,s cari!1av:tlles�$ '.iffW.1.�,S:
sfJ'Qt�s, Vil). �Wes, o �ário Grumi.cht, de saudosg menWfi.ii!,
.:vpstig-:Sf, ,ll. !!lÚJ.ll. ano, pe palhar;p, .!l11eio ele guizo,s, fi.tªs, A)

.djGlbõ,- E saii} cªnta:nclo:
Oi Pcall).ll.!!o o que é7

) f la4r,�o 'q� muié.

H� l1,el,a ,sc!?:UI1.dÍl feira, o. Gl;'ijmiché já de cuca' em
'ffip'}}lQ 4� eaninl1,a,· pensava qJ.l@. a €i,!nçãpsinha era verdade

1Jf!f,Q \V#�e)." @ ;I}J.,et�·se em fria." e levava corridas de
,��rt�o ,eJ;lílpj.n.4o "1�:alJr.1J.,oo, mp'-s tudo terminava bem.
MAs 9 Má;rip ,er,a i!;lffl)Jil1p. y,ep.tr�1_oquo. .

Certo CarJ}llvf!.J
,qij,a,s� fflf!i.Oij PHI il.z:J.ci>10 ,q,_e S!lstp M jarpim: Conto o ffl.W.
p,e4.1s §�i.s !:w�,.@s d,a ma»h� de ij.m.� terça carnavales�ª, �
Mã;r�o m,eip '''çlp:lJjl�<lo'' f?rd,aQ.o d,e palhaço, com un�
c!;leh.�r!,o prês,o poZ' ,c,or.da »0 pes€,o�o PilSSOU pelo jardim;

A VISÃO E>E �ERtlIARDE;·TTE,

S, Lima e Silya Hoerh,nn
�n,tl"{�v�st,ado sôbre os milll.gres de Lourdes, ao invés

': .d� f!.'Íer'$,e �x€l/.lsi-vamente ao assunto,' o mestre GOl'lZ{liez-
'� -QijB>ve{],o, aJ:>orda o tema ex:pendep�o eonsiderações totl}'l

:Q;le,nt.e ,!\les�_gb1da�, Melhor fpra que ficasse cam o bico

fe,c:pa�o, AJ,ucj_e a visão de BerQ,ardette: "Na v�l'((laae,
;Bernard.ett.e nã,o vilJ a Virgem, Apenas achou ,que a ,via,
.§en.4o �§W Wl*ôiJ1en.,o il1tripsecll-meQ.te consider.ado perfej
tarílente explicado pela Parapsicologia".

E prosgegue o insuperável· professor, que agora já,
pode ser consider,ado mest�'e asneirento,: "Eu àcredito PO!]

m,ilagres de LtlUrdes, Mas a vis,ª,� de Bernaràette
.

�
ex.plicável pela ,P:)rapsicologia e n...�o l).,a\Via necessi<,lade �e
,q'ije Deus operasse um milagre pará tor:ná-la possível. Na
,y,erdade, êstes fenômenos p,ermitem !lJJe muita gente veja
is�o ou aquilo, ,quando oe f?to I).ão vh'�)/l nada. Bernàrdette
apenas achava que a Virgem estava tá".

É, de arrasar qUll.lquer um, o descaramento do Pe.

'Quevedo. +0Q.i;lS· as aPll.rições <:le .!'\l�ltOS registrados ij.�,

�J1i.stórià do er�ílt;\ll.-p.i,smo, \ l1ão Pª!'�ªJ',?1'l1 de menti,rlts 9.0
I,pconsciente. Uns boboéas "achªram que �, V4"gelU est).v�
�ª" e pronto! Milagre! ,

Deus nao iria interferir para torpar. posSível 'uma

aparição da Virgem. Não interferiria simpleSUleute porque

/

--=-.-.-.-.-.-.-.-=--

G!"Q60 M,ANBA DISCO

v'<ili .aqyi o m�4- agrad.e«imept.o e o de Marcmo Medeiros Fil4o, ao Pjtuca,
que nos mandou da TV Globo;,Canal 4, Rio, �oi� elejJps f,Qm mú�i€p(), d� tri�has
s01101'as 'elas telenovelas daquele canal e os preUil:os d.e pr,ogl'�:ma�, cpm._o: Alô

J31:,asil; Aqu�le Âl::lr.aço; Iion� I,da �Jlzina; Diseole�a· do Çh.a,çri�h!;l; :ij.@}ilnÇ;l. !M.\)S
Niio Cai; Faça Humor Não Faça Guerra e Som L�WFe Export�çao. pm tr�)1lel�do

diSCoólha, Pituca, quando o Mal'chio voltar das SRa{l férias" cl'lr�?mentl2 V�i te
agradecer no seu Trivial Variado .

Ho'róscopo.
GMAR CARE>OSO

4 de fev�re1ro �g 19.71

ARJES Gr:a)1des possibilidq_des de auto-reali�a�w> Pfl,ss.oal e s,9citl1,· Quagto
�s p.erspectiv,as fina)1«eiras, tudo e,:;;ta,l'ã lw)'U, e,s�eci1ill:1llep.te no ,que

p.o.SSl;! co,rtar-com a col:).bora�ão de tfrcgiFOS em g.e-FI,Il, '

TOU;RO - Di,q em que l).oyas opprtlJJlidades hll.v,erãp de se .aPEeSel,1t?:r ,em seu

!l�tor s.entiment,?l. CuJéle ul;t1 pouco 'm.ais cl;l saMe, eviitand(j e,st)."uy.a
gançRs e a,b,usos qesnecessáFios. QuintGl-{eira feliz e pronjisson�.

G:íl:MEOS - Mantenha seu esp�rito de luta e verá como t),ldo tep,!te a .se;!! mais
fácil par,a que)TI sabe tp;mar atitudes mais decisJl1as, D,�a em .que po,q,cit'a
cO,!!t,ar com' p'len,q_, c.ol,ªboração de amigos � do sexo op,osto.

CÂNCER - Faça com que ,ll.s ilLegr�as do momento possam perpet);lR-r-�e, pa�'a

beneficiá-lo, ou beneficiá-la de melhor (or11).!l g,ue vpeê p,gssa ,esp�rªr.

Mer,eúrio em opos�ção, entretanto, n�o favor,ece �s via�.el!ls.
LEAO - Abstenl11l.-se de restriçges, particuJal'll1,ent,e n,o «ampo fipa,nc.eÍiCO, ,O

trâ')Jsito do Sol em Aq!.lilrio prenunf!ia êKit,o na vid,a {lR).ol'0sa e nas

a;sod�I?Q,es, 4es,de. C1!!.le saiba fazer ,conceçõ,e,s. U,se .e,e' tato.
VIE-GE.JYI - FesHvjlila..cj_es, ?LegrÍas intimas, aS,S<1:lut,os do inteFêss,e familif;lF ,e

l1')ujtas outrq_s l).oyidqdes em f'vidêneia. Cpnte � o .apo�e m,era� .e

fiI).aT,lc.eiro de' seus amigos zodiacais: TOUFO, Câncer, ESPOfPiã,Q e

Capricórnio.
LIBRA - Fluxo exc.epcional.mente,favorável à sua vida íntima, às diversões ein

gera) e às novidades e atrações turfsticas. Procure,' se pudfr, efetuar

�!lla viagem e fa�er novos éontatos. 1l:xito f�na'1'lce'iro..
.

ESCORPIÃO - 'Suas possibilidades no terreno financE'iro serão agora bem

maiores, em virtude do trânsito do Sol em bom aspecto com Jú�iter e

Netu no em Sagit�rio. Espere colabo.raçãq de' 'ter€ei-ro�:
SAGIT,ÃRJO _. Ai�da qpe as çoisas não 'lhe tep,4am �p;Ji4.o ,s,atisf'ªtór��me,llte

,

bem, :há uma tendên€�íf g,erªl para melhQl-'�p.s gm- t.,Qdo!) ,es ser.-ti!'l.os nes,te
, ano ,('1e '71, Hoje m.eSl�p ;v{),cê poderã ter ai.g-blfI1 lucro.

I

CAPRICÓRNIO - Previna-se cpntra ocorrências inesperaq,ês e repel}t�p..\lS, ª,s
,

quais poderão prejwQ.i._ear os seus interê,sses .. O S91 eJl1 sgli! ,s�gup'-p.a
Casa Astral haverá Q.,e lhe trazer aUlpento de ren,dll.,s .fin:'HJe�1r:lls,.

'AQUARIO - Seja mais previdente iilo planejar qma viagem 'de recreie, espe

cialmente se ;não aniversar�ou ainda. Dia f.avoráv:eJ aos contatos soc;iajs,
aos ,estJ1,dos e ao desenvolvimento dá su� fôrçª m�ntal ..

PEIXES - Você de �eixes- deverã estar pr,evepid0(a) J:j.estEJ petíliH�o zoç1ige,q�,
.

pois os seus ini�igos secretos, amigo!? falsos, bajulaçlores ,e oportun�stas
estar,ão ',à ,sua pr,OCJ..lra. 'sl'!ja 1Ilais cautelos9..

.

J Z
/

1UT,0 ESiCt;JLA
BRINHO,SA

O endereço ceft? para
voe� ;apre�der a ,d.i,rjg�r, Rl:la
Dea,�ol'o, 19 - �9 and\l'f - )
'sala, 4,"- ,Ce1.lJr9· ;R!:!-);l., Ce). I -

J>er!r,g peWQ!o, �.M� . ,

EstreitQ " '

�:'������--,�����������
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Atualidade , ,

(

Estrutura dos municípios:I�
, .

tem, o sa forlaleéimenlo I
,. .i"

•• �. ..�.".' -�. .,;:..:-, i,..f
.

-
.

"'Ao assinar convênio com

d Institut� Brasileiro -' de
, �s!;isiência "aos Muniéipios

'

(ÍSAM), pata o' fortaleci

mento da"estrutura "adnn-
"

pis.trativª e. técnica / 'qos
municíp'iQs brasileiros, o'

!'IÍinistro do" Planejaiúento,
si·.' Jo"ãõ- Paulo dos:'>Reis'
Veloso, disse que os repas-:

ses do Fundo de Pap;icl'
ilação dos Estados e I\4:u;�ic
'cip�9� .serão, êste ano, de

CI:.Jj 750- lnilhões.
.. -,

Outl'o coeyênio foi as

sitlado, entre o' Instttuto ,,(le -

'pl<mejammlto l"conô.micp ,e

SRcial .(IFEA), e Ur,:1 �o.p.
sorcIO de eIPprê�as lidr

rado" ,gela Italconsult, esfi

mado em Cr$ 13 milhões.""

e que permitirá) a" reali�a-,

ção dé estudos para a cri<l,"

ção .de 'complexos indus

triais nos setores mecâui-"

co e quimico brasilei;:cs,

ROLaS INDUST�IAIS

o ouüo contrato, desti

nado à:"criai;ão de,,'pólos in;

dustr-iais, foi" firmaclo eH'

tre o IPEA e :um consórcio '

:'1>"\11 •
-

"lidera!io pela Italcollsult

firma italiana ;-" e do

'qual' 'p'al'ticipam a" 'I'ecno-

metal, 'a Latirioconsult 'e" ü 'pontos de estrangulamento,

Co,risultía; '0 estudo a 'ser e orientando um cresci-

realizado le:v;ará 'em (Conta menta balanceado do par-

ªs "e*-p�rlênc�as da pcl,iÚcia" que índustríal:

regiona] ,e o podes de (lOIR'
,

rÓv .'

,3, �,:-;-_ aRre,�eritar. suges-

·

'petêneia 'internacional; den-"
· t'Qes visqnd.o. a 'reo,rg,vu",a-

,

tro (la orientação do Mi- '. ção, e. H).qdernizaçãq 40, par-
"riistério da Indústria o "d@'

que industrial, especialmeii-
,Caw,ér"cio,: f AdI.te q,Uflntp a. fltOr,��

.

e 0-

A, coordenação do �qRq:·� calisação .fusiío..
,

e qutras

H\o", que será realizado
:

em ,so,luções ." organizacionais

estreito contato com a ini".,�_ I co,nvé9ientes;
.

.ciativa privada, caberá /
uma. comissão interrniniste- � 4 - identifiglr QS, ramus

pial, "constituída de repre

sel1ta!)tes dos Ministérios

da I!)dÍl�tria, Fazenda e PIa

nejaluento.

. Nos "têrmos 40 contrato"

o estudo fornecerá (Uretri
zes quanto à reorgilI1i?:açap,
modenlização e eXIl�nsaQ

dO' parque industriaI 40
país' no Centro-Sul e, no

Nordeste, dentro ,do,s seto

res mecanico.. e quÜnico,
devendo;

1 �, indicare ·os sUb,f:j_eto
"res. com maiores potencia"
lidades ,de crescimento dcn

,

. tro dos setores' abrangidos;
2 - estudar ii üitorde-

pendência entre" s�tore�; de

,um modo .geral, mdicando

industriais presentemente

,eJll, condições de competIr

no mercado internacional e

aquêles que aPresentam
potencial Rara exportação;

5 - analisar a ,tecnolo�

gia existente 'e apresentar

sugestões quanto à mmlan

ça e adoção de novas téc

l1icas .de produção adequa

das ao rpercado brasileiro e

à realização do poten(!,�âl
de exportação;

6 ..." estuqa;r a cqmplc
mentaridade at�lal e futu

" ra- entre a. il1€jústria q. eixo
Rio-São. Paljto e 115 regiões

Centro, -Sul e l'f0rdesü).

agricultores do Meio�Oeste
organizam súa cooperativa

Mais qe 2 mil agriculto

r�s pertencentes às Coope
rativas Agrícolas ,de Videi

ra, Caçl:!dol'} c Mafra, Cei

npinhas, Treze Tílias, Cam

pos N.Qvo� e Joaçaba, or

gani�ararrÍ recentemente �J

Cpoperativa Central Mista

do Meio·0este. cafarinense,
coJI) séde em Videira. A

as�embléia
.

geral de funda·

ção c,ontou coin a presen
ça'_ dos dirigentes das sete

cooperativas filiadas, al�1,1
de representantes da DI

retoria de Organização da

Produçã<,?-, ,da Ascoop" do

Projeto de Fruticultura de

Clima Temperadp e da

Acar�s(:;
!'fá oportunidade foram

eleitos
.

os diretore-s da

CoopeJ;ativa, Central e de

-finidos os objetivos da c,,

tidade, qué, atendendo a

-économi� agrícola da re·

\gião,' 'p��moverá a comel'

çializa6ã6 das frutas e ce

re?is rioduzidos pelos as

sociadqs.
Para ,tanto, serâo çarrea

·

dos 'ü'{centivos fiscais: e fi-
�. ,

nanciamentos bancá!ios pa·

ra a constrüção de anrlêt.

zéns, câmaras frigoríficas e'
indústrias de sucos a frm

de melhOl: comercializar a

uva, a maça, a nectarma,"

o pêssego; a ameixa, e @u"

tras frutas de clima tem

perado; Os a'rmazéns sel;ão
u'ilizados para beneficiar a

produção e' regular a co

mercialização do trigo c

milho, além de outros ce

reais pro,duzidos no Vaie

do Rio do Peixe e norte

,catarinense.

CLUBE D,O,ZE ,DE lGÔSTO

/

Mhli$,e�io
publico"

i,em ntlV8 lei
"

. ," ,

o D\ar-iQ, 0:ttc1f!! ç!� fist<1'
do jª PUj:@:�A4 l!'" ,fl9Vª, �ci

O�g&fliç:â.' , _�'?� 1i!p�,st€np
Público; na {()rm:à; 'd!'l I'arti-

go' 99 "d�l'e,b�sÚttÍi.(l30 es-
'_I , . :l,."" .:":

tadual.'. "
,"

....

'A lei,' :�etii,· '174 'aftigQS'
!

" . .0,. '.' (')' �'-.. • .�, ' .�

entrará. em vigor,,' a dii de

rriâtá(/"PJ��ffi'$O" �có;n '��ce�
" < ção \qQ:' ���yosto 'qQ' 'ªr�igo

76," 'r��ôs., rc> éf�it,�ê·:. serão I
adapta4g,s, : ª ':t:liõX'im,a, aí te
raçãe.. dQS .'(ertpimeRtos dos

menli:JroS 99 "Mii.istél'io 'N-'
bÍiêo'- '

"', '

í- :

- Câmara presta
'��a "bold�nagbnt

,

,a K�rl Právón
, "Blumenau .. '(S�u·C4�i)
A câinãra ;�unicipal sus·

pendeu a 'sess�o (ic� último

dia 2 erp :reyerência a :me·

móría dO",'-industrial Kurt

:Prayon; falecido nesta cta

ta .. ,O <presidente' Wolfgan�

sUêpendeu a, ses,são qU'2'. só

foi re'lliza(J� ontem.

Os "yereilqQréS ,dl!, Arena,

reunfram,s:e: para tra_çar as

diretr�zes do período legis-'

lativo". O ,�13, por outro,
lado" ªPontQlJ, Q V'ereJdpI'
HéJio V!e}f'l' pqr:a Q pô�to
de , lí�e:r." do. partido, em

substit�ição ,ao .. Sr. Nelson

"Tófl!nQt q�e,' foi eleitq
De�u"a@.q :J!1st!!'4l.!al.

...

Autorizada
a exumação
de "oad'v,r

inumena� (Sucursal)

O Delegad,o eireuFlscricio- ..

n'al" de E.io 'do Sul, Heitor

Luiz, .. Sché, obteve autoriza

ção jU�i�iát,ia par,a, ai; exu.

mação, d� cor,�Ó· d,o, Sr. Ro

dólfo' 'qaj:'in; ,'cidadão. .. biu

"ri1enauensé' ; que, aparente-
, ',. J. ,.:' '" ,"

. mente', havia: se oSuicidado.
, .

" ", ,", \', ,',' <.
. ._ .

, A· '�ecre�atia -'de Segurança
rPúBlica :�e'Sign�u dois" mé-,
di,cos leiii�t'a�i pa:réf exami

n�rem ">n'oyarnente, .0" corpo.

d'o' S�. Ro'doffu'Hahn, cujo

su.iCj�io 'está �nvÔlt.O numa

aUra de' tnistédó. () 'Dele

gadÔ PtosS�gü�' tOtll�np�
,

.o

depoi�entO. d� ,'várias pes,

sba�, instruÍndó ,0 inquérito
poÜéial'� :��e ,:fói" Í'einstau"

radb.,
"',

"
,

"

tulOS patrimoniais e qUe pretendam su'�p��dei' a 'li'cença,
devem recolher à Tesouraria além 'dii� tr.ês,:;inensalidade;;,

pelo menos três quotas do titulo paÜ:imónlal.
' ,

As solicitações de convites serão atendidas até o d,ia
18, de fevereiro, no horário comercial. No dia8 19, a 23,

no horár�o de 17 �s 18 horas, -exclusivamente é se�n

(HrS justi.fiCfl
seuuraddos em busca de atendimento

,

1 )

.'
I

filas diárias dos
__ �

� � .� � " •
o.- -��:r- """'�

" FU�s 'quilométricas se -estendem.
qiant� do prédio

: do INfS, e ' nos
'

s�.t.Qres de Atendimento Médico ',e,

Odontológico do Instituto que não

consegue atender. sequer .a 30%' "

dos: beneciários qne
'

procuram '<1:'

assistência
.

a que ,tem direito.
, MllitQS dos segu rados pe.rqH\D�ºem
"'nas filas nas horas neutras, da ma

'drugada, esperando! o dia ama

nhecer e nem semnre conseguem

ser atendidos nos setôres de Aten
dimento Médico e Odontológico. '.1

Falando ontem a O ESTADO
o Sr. Antônio 'Carlos '. de Brito,
ASsessor de Relações' Públicas do

INPS, a-firmou que a sitüação é,

realmenté difícil "prindpalm.ente'" '

porque os segurados" e seus" bene"

ficiários pi'ocuram
-

m'ais 'os servi

ÇOs cio instituto nos rpeses de fé-,
rias escolares" quando trazem

"

se,us filhos r:naiores- e os em idade,
escolar, para sererr atendielos".

,
"

"

, .

�&O, ser at�nç\jd(ls, Çl.S ,g�stÇlS "que

,4ltfapaS�é\ren1 ' ,!S 'djspoqihi1!dades
previstas no orçamertto "de despe-
sa".

\

CARNA -- y� - r�
c0"l o

UNIVERSOM 99

do Rio de Janeiro

RE�ULAM�NTO

R!t?�RVA� DE MESAS l _

1., As 'l1\SCriçõe-- :::-e sócios, par? reserv.a qe m�sap, ser;:lO

recebidas d'o dia 10 ao diá 13 de fevereiro.

2. S�rá '�dmitida 'uma inscrição Ililra Ciida sócio propr ie

tário, que deverá aIlres�ülar C31'teira sodal e cqrp-

provarite de' quitação dei .mês qe fcv�reiro,
'

,

3. No dia 15 de feveriro, à� 2Q,00 4oras" na Ise�e dO

Clube, haverá o sorteto tias rnesfls entre os SÓCIOS

inscritos. No dia segu}nte, às' 20,00 horas:' os sõ��o�
sorteados. chamados pela ordem estélbeleclda no !S01-

teio, escolherão as mesas. Se o sócio chamado não s,�

api esemar, será deslocÇtdo para o último lugar da lista.

�. - Pela reserva, para as seis festa�, cada sócio qevçrá

recolher à 'Tesouraria a importância d'e, Cr� tiQ,OO.

CONVITES
L O convite somente será fornecido por solieitaç�o e�

ci-rta 40 sQcio pl'oprietár.io, para p,es&_oas que, conwro·

v�damente residam em outIia localidade e apresentem

\, documento" de' identidade o.u carteira 'de só.cio de

Clube de igual cátegori;, a j'uizo da :piretoria e mfj

djante o recolhimentoj a titulo de taxa de frequên
,

cia, das importâncias constantes na tabela _que se�j!iue:
PREÇB DOS C()NVITES

.

INDIVIDUAL, CASAL

1 noite - Cr$ 100,00 Cr.$ 150;00'

2 noiLes - Cr$ 15,0,00 Cr$ 200,00,

3 noites - 'Çr$ 200.,00 Cr$ '250,00
4 noites - Cr$ 250,00 CI$ 300,qo

_\ O�J sócios licenciados,' possuideres de titulos patl'lme:,
.

�âis, 9}l_e pretendam suspender li licen�a, devcl!l rec01p.er.
, a Tesourada, pelo menos três mensru.idàdes.

O sóc,ios licenciados, que não sejam.. Foséuidores de. t.í-

Os sócio.s que ainda não possuem as novas carteiras

sociais devem providenciá-los, at� o dia 15 de feverclr;)

!la secretaria do Clube. Não será ��""iti�q g ingr�li50� �Q

,Carnaval, com as carteiras antigás,

PROGRAMA,
Dia 19 - 6a. Feira:

�aile MUNICIPAL - Concurso. de :ra�t�s!as - TI'<l,je:

rtgôr .ou I fantasia de lt:'w. Mesas e convites na �ecretarq

do CIl:!be.
Dia 20 - Sábadq:
19 Grande Baile de Carnaval -, l'lscoI4� .da R!!inha;

do Carnaval do Clpbe Doze.

Dia 21 - DO!11i"go: "
'

Baile Juvenil - das 18,00 às 22,00, horas - id:1de

m�nima 11 anos.

Dia 21 - Domingo:
2°, Gl�ande Bail� çle

'belc,s Faútasiíls".
Di� 22 - 2�. Feira:
Bai�e Infantil - das

exceção.
CARTEIRA SOCIA4

de Fantasia Infantil.

Dia 22 - 2a. feira:

16,00 às 20,00 hdriis -= CQ!lc*so
I '

39 Grçmde Baile de Catnà:val
I

. ./

_
Concurse .!'Qrupo.

mais Original".
Dia 23 - 3a. Feira:

Foliões". '

.

CONVIT�?, !'fA SECREtA:RJÀ DO CLUBE'

Florianópolis, 25 de Janeiro de 197i", '

À ';)lRETORIÀ

manecern as mesmas, Q que: causa
llql'llFl1J:l1épté '� mórcsidade - noa

tendimento,

.

Revelou o Sr. Atnônio , Carlos

,rlé Brito que a única' solução "viá-"

vel seria a ampliação .dos quadras
de fi\&sistência -M�dicq , e' OdQ11to"
lógica dos Instituto. mas existe

unia orientação (la Superintendên
cia Nacional que impede sejam
extravazados ::;5 limite-s orçarnentá-

_ rios, estabelecidos para o ex-rcício,

destinados à despesas com� pres-x
tacões médicas, O Secretário Exe

cutiv'o de Assistência' Médica elo

"INPS resolveu suspender até 31

,de-'-marco dêste an"o, novas C011-

tl'ataçõe� de hospitais, "credej1ci�
ções de médicos 'e de. ci rLlmines

dentistàs, servicos de d iagnóstico

e terap,ia, �lén1- ela realiz:qçTão 'de
nov\)s c;pnvênios com Emprêsas.

A o,r.ientacão estabelece" ainda

que "além da contençãc de -cas

tos, se impõe FI" "CQneçªp qa' disna
ridacIe observada na -execação dos

nrosrarnas de assistência, p-Ias
Coordenações ele, Assistência Mé

dica, algumas das quais vem gas

tando, por segurado, .uuautias

muito maiores que a média na

cional, sem que' para isso exista

explicação razoável",

SECRETARIO DE PESSOÁL

A Asse�snria ele Relac('\es P'ú

blic'as do lNPS informou" que � ci
S,ecretário-Adjunto de Pt':ssoql, Sr .

RpbeítO elo Amaral, o Di,·ptrÍr do

GrUDO cl,o Re-§!ime,e 'da Movi111�n

tação do PessouL sr. José Martins,
e o Diretor de Depart8"mellto, Sr.

Oswàldo elos Santos Filho, ,,'. eç1�o

em Florianóoolis em "visita' ele i'ls

T'f'C80" T)esoijiS<'1ndo as NBcessida

eles 19cais relativas ao pessoaL

--A procura pelos servicos ele

Assistência Médica e Ocl�ntolo
gica .

é nêsses, meses, sensiveln1ente
màior e as equipes atendentes per-,

A meelida foi tomada e'm 'fQce
da diretriz que eS\tabelece que as

elespesas com a Assistência Médi

ca ;'não devem excedéf dos recur

sos financeiros corisignados no

exercíçia e que nem sêmpre pod��

* i,Nos ,últimos cinco ano�)f�i;tn revçs 1

. ,plantados' e pavimentadgs 'c�rca de' 5.
:, estradas. Mais" de' 3.900.,'metfos lineare
foram ii1Corpórados. à paisageMl cataFirie

. truídos 3.007,re metros de pôntés rÜJ\j�rlQr;·
além de ou tras obra.s 'como ·'0 edif1citi
gislaUva, 5.SOr ·casas popuÍaf,S§ �qilf

, 'e, (li:; c�sas e apqrtal11entos.;: '�!!���
Fqrq,rn construidos, .,.ainda, J rpré.âl?
ett! execução mais 5, bew yQmo '(L
."".... ,,/].
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m ue se mpoe
Quem' tem a responsabilidade da c�

�u:i'iicação diária �om a opinião pública e,

tm ftinção disso, acompanha é fiscaliza o

fl"ab�lho dos úrgãos gõV'cmamentais com

vistas aos interêsses coletivos, tem o dever
dê permanecer isento no exercício dessa

:i;iissão e eqUidistante na observação dos

'atos para que não se deixe influenciar por
paixões e pela parcialidade que adultera

à "notícia e '1I1valida a informação. Assim,
pára alguns' é muito mais cômodo- fazer a

t�ítica leviana e inconsequente dó que dar

cJ aplauso merecido.
_

A Iarprensa exer

ce diàriamente a'missão de julgar -'- U' mais
difíCil entre tôdas da atividade humana -

e tem o' dever de estar constantemente, aten-
\

. , .

t� à verdade dos fatos que ocorreu ao seu
. � "

redor,
.

Ácompanhando desde o, primeiro mo

mento e trabalho 'executado pelo Governa

dor Ivo Silveira na, admlnistração catari-

nense, temos daqui apontado os acêrtos e

as falhas govemaínentais, com o propósl
to honrado e desinteressado de contribuir

�at'�, • aprimoramento cada vez maior de r

,
'

,;

'esquema administrativo do Estado. A' inde

pendência com que temos pautado �ossa
conduta no cumprimento da missão' que
'los cabe realizar nos tem' permitido fazer

, ' .

uma, análise serena e equilibrada da obra

administrativa do Sr. Ivo' Silveira. P�.m
satisfação. nossa e de, Santa Catarina, cons

tatamos que, o saldo positivo alcançado
pelo atual' Govêmo representa um admirá

,'CI acêrvo de trabalho e realizações, vol
tado para Os interêsses maiores da: comu

nidade catarinense através de um desem

penho administrativo austero, realista e

sobretudo patriótico.
O esfôrço que se verifica nos setores

transporte, telecomunicações," educação,
energia e ind�tria vem implantando no

Estado uma' infra�l'UtuJll que, dentro .de

mais alguns anos, p�derá finalmente fazer

com que Santa Catarina se alce a vôos mais

ousados no contêxto nacional, deixando de

'figurar no mapa como, apenas um acidente
geo-político entre. os Estados do Rio Gran

'de do SIJ] 'e do Paraná. A timidez de San

ta Catarina vai aos poucos sendo vencida,

uventude

t .

embora ainda reste Ulll longo caminho a

percorrer para que seja definitivamente
superado um certo complexo d� inferiori
dade que insiste em prejudicàr o nosso'

maior desenv'Olviinento. I

Hoje, já não há, lugar para meio-tê'r-'
mos ou paliativos que marcavam, a cadên-

') cia 'do passínho ronceiro, de �ministrar.
De uns anos para, cá Santa Catarina acor

dou da modéstia p�vinciana e> sentiu que

chegará a sua vez de :ta�béín 'conquistar
um luger ao sol no plano nacional, apôs. du-,
ras décadas em que se vi" relegada a po_
sições humilhantes pelo Govêrno da União,
cujos impulso déntag6gicos .do passado só

traziam a Santa .Catarma palavras vazias' e
sem eco. Nosso'Estado está. se impondo en

tre Os demais, mas repetimos, hâ muita ti
midez a I vencer. Pelo

.

que h"-0S vistn na

atual administração, estamos caminhando

para dias melhores, dias em que Santa Ca

tarína deixará de ser 8 pequeno e cabisbai

xo Estado do Sul para se erguer altiva C(l

mo a desciam ver seus filhos diante dêste
-.

� .

Brasil .que. ela ajuda ao construir,

\ '

ural
:-. /"

"

"

I' " tem sido silencioso o. trabalho) . da

j\CARESC j un to à j uven tude dos carnpcs .

,���s riem porque discreto e Intenso à propa

iánda, o serviço que essa. entidade vem' prCfj- I

'tinIdo ,à formação das novas geraçõ�s runHs

nara;,�s tarefas da agricultm'?- deixa de 'Jer

meÍ'itório � e exLniol'é1inàriamente eficiente'.
�'�'lvez' seja' um dos rna.is prementes pl'Gble
,tuas &1 economia agropecuilria catarinens') a

àdapt�ção dos moço� aó>meio em que, tn:�H
ti-;i'nalmente quase sempre, ,seus a;1tepassé'.dos
se, fixaram e p2rtina.mente vêm procurando
�

.. ,p:rosperidade. N�iO- SdO p0UCOS os fatores

que, contribuenl p�ra que a cid�de exerça
tatnahha atração sôur.e a mocidade rural:'
Éütre' êsses, é sabido, a condição de sub�ll·

't��'JÚdade e'c�nômica,que se �em atribuído aos

labores do campo é ponderosa. De sorte que

Q esfôrço para criar mc\l101' mentalidade
. �\t:êfc,a da i!lfluência' decisiva que a agj_'�cüJ
t4t'a e a ,pecuária terão de exeJ'cer no des,.;}

vôl�;:in';;ento' econômico do pais é digno Clt'

i,�c:óiliios, Daí a simpatia, com que' assiw

:ni.o� às. ativiClades do Clube 4-S, que, vem

'tó'ilgl'egando em tôrno dêsse {deal a juvp.n
,tude', das zonas rurais catar.inensos,

AiiHla aSOI'a, o Clube 4-S "Auri·Vel'de",

de Lontras, exibe magnífico ,exemplo de

vitalidade, preparando-se para participar das

coiner.ioraçocs êste ano do Dia Nacional dOI
Cluue 4-5. Tomando ciência do P! 0'51'ap18
elaborado para essas. celebrações pode-se fa�er
iM,ia do qqe significam as atividades dessa

p)::ganizuÇ'i'io juvenil, patrocinada pela
ACAt'mSC.'

Uma ex')osição ,agropecuana rriuni<;ipal
'será, um dos pontos altos do esquema ,C:0111,1-

morativo, Vê-se que os' jóvens do 4-S Je

Lontras já estão bem integrados nos objetivos
de �eu trabà�ilo e desejam mostrar o que não,
somente eles, mas os agricultotes daquela
zona têm feito, em matéria ' de

.

produçãe I

agrícola e pecuária, visando ao robustecinumto
dR e:;onomia rural catarinense.

Os tálballlQs dêsses' lllOÇOS, dentro da3

finalidades do Clube, são diversos, compreen

dendo illiciativas indi�iduais sôbre agi'icultura,
assunto em que se estão especializando, até a'
ecol1Olilia domestica, sob orientação dos líderes
rur,üs' da ACARESC.' De resto, os enslilO."

extensionistas, pelos quais êsses líderes rurais

ministlam conheoimentos técnicos de' agricul
tura e pecuária aos jovens, constituem exce"

lc;i"üe recurso parà criar uma ativa co�sciênci:l
.rLltalista,; ql}e tanto beneficia: o futuro do;
I1QSSO-S setores agl'opecuários, assegurando às

'I

s

novas gerações melhor adestramento para as

funcões das terras, como renovam salutar

mente \ a meritálida'de tradicionalista/ dos qUI:,

no tnJto do solo e da. 'criação, ai'nda necessiü,m
\

" '. ' .'
de �mbstitUlr, o v;;lho e, teImoso etnpmSIÍ10
dos seus antepassados pelas pi'áticas atuali

zadas, que- se \�h�s f?ct;It<ap.�.:;' !H!!l rlliç?e� 'jJó�.
técnicos da ACARESC e dos órgãos· da Secre-.

taria da Agricultura ..

Preocupam-se, êYes com os, efeitos de sua

atuação, como acontece presentemente;na
região agrícola e pecuarista de Seára, onde J

ACARESC realiza ,unw paciente' pesquisa
so_ore os efeitos da moderna tecnologia agre

nÔll1i'�a na composição da ren�a familiar do

produtor ruraL E . como a suino.cultura �.

naquela' região, atividade princil:>al, incidin
I

ainda nela o est.udo ,daqueles técnicos, feito,
sob critério 'científico.

É assim que Santa· ,Catabna, onde, inco",
testàvelinente d Govêrn'o J��,'Silveirá deciicn\1
espedai atenção aos setores dá �gropecu�ria,
vem reoeb�ndo da ACIAJ=tESC; .a·· cuj-a�' ah\i'"
d"defl ê;se' mesmo Govêrno, tem proporcionado
o' mi)is 'ampló a:po�o, enobnes ben�lÍéios, qUE'

os. obse':{va,àores, do atual momento catarinehse
, não ppdem, ,esquecer.

,

Gustavo Neves

elbo
O "Sr, Osca� Passos despedi�-se da prqsl

dênda do j\,'IDB
�
com um discurso altivo· e

g'I;avé.' etn, que previu di�s "difíceis - e 'amar

gt1S" ê çonfes�'ou' ter errado ao supor, na. cam

p,ülh<tí ehütoraL 'que o pais lllflrchasse "pura
a decantada abertura democrática", Errou nos

dt�cUlos, pOls vê 'Piores as condições políticas,
pOféri:t, lÜW' se ane, 'e ele uO ',S .01''::0 .leLo.

Disse êle 'qll�' '10nge está a aurora da liber-

duqe", mas o Partido é o único instrumento:
\:álido pàra conquista da .democracia, POi6
nã,o :pode ser aceita "nenhuma tentativa quP,
se afaste da lei, que palmilhe, a Clancj.estinida·

.

de 'ou lance ínão dó terrorismo'o.,
'

Elnbop b�)s1'�n1'e ealoposo, seu discurso

,
1) céns�guiu:' q,uebl'ar a friez1! e '.0 fonl1 c'Ec;

ino em,' que liC,"'� _,)1.11GL ti l,-,ul1LIO elo Dire·

tÓi'ío. Os trabalhos prosseg�ir�m' tua arnsta
.

'

.'
'

dos quanto os que se procéssavam ao, n}eSlllO
tempo, em" outl� depenqencia do Congres30;
na' r'euniãp do Diretório 'ela Ar�na, que ti,m·

,béill
. é�,ida�a de subsÚt�ür o presid�nte.
Essencialmente, 0 que tornoU' difl.;reiltes

a� .duas 'reuniões foi que 'n'O MD� ouvi�l-se a

'."o� ,de politicos novos. O presidente lÍo 'i\1lD13

1 :.

�aúcho, Sr. Pedro Sim.ou, quase implorqu a

c1in�ção partidária q\1ie promova discussãc
livre e profunda sôbre a situação dos ,país e

em seguida trace, rumos Qbje.tivos para a

luta .. Advert,iu �lt1e o Partido precisa faz�r-se
,

aer,editar, para que 'não continue a sel' aiJon-_
tado pela mocidade como "um mal desuoc,es-

, SálJO, um ,insLrll./l1ento destinado a validar .uma
realidade opressivg", A Oposição precisa de

gente decidida' à l.uta: ",f; a hora\,I:!m qu� os

cOiVurdes devem se afastar".

Foí aí, já em 'seu fim!l; que a "reUl1lao C')-'

meçou a esqueiltal'. O Sr, Marcus Freire, nôvo,
deputado de Pernal11b�co, falou para um pIe-I' •

nário desp�rto, preocupado em fixar a res-

ponsabilidade da Oposição num ,país em que
"milhões já não crêem em )jada e manifestam
a sua descrença no voto em branco e no voto

prOllcsitalmente, feito nulo".
,

,
O Sr. Marcus Fr,eke disse que, ao chegar

I par? ·uma legislatura que não oferece a ,Gll

ni'm: "-�')'nnt:ia e ninguém' sabe como termina

lá, o MDB não pode se l:hnitar' â 'enta� ltaS
I ' I . .

11' lÍ'Jen1<·c[e e a enunciar weLas teoncas IJU

simplesmente retóriecls. O I'artido haverá de

firmar Ul1151 estr'atégia 'de aç,ão voltada 'para
a' emancipação de um pàís livre. Se a CDU,'

plexidade da soeiedade moderna �xige a 01-

ganização' de Estado f�l'te, o. 'fortaledimerrto
do Estado não pode liquidar' a sob'erania do

Congresso, E o Congresso, aCl'escentou, térá
. de ser um dos podêres da República, cap'az
,d� contestár decisões em nome do po'vo, Não
vale a peuéI 'q.ue exista como simples instru

,

meúto de ratil'icação ou símbolo inerte: "Me
lhor que feche de úma vez".

Ao' nnal, a dite'ção do MDB ficou de pl'o·

,
movei' reuiliões para que seja definida coJu.

nitidez, \
no con;êço d'o '?no parlamentar, a

orie.ntação política da Opos,ição. .

,

Os
_

novos deputados da Arena ainda \ não
tiveram oportunidade. 'de se manifestar. A

direção do Partido governista sente-se, com
pelida à um tipo de/fidelidade,que a leva d

eliminar :0 risco de' pl',onullciamentos n'lenos

ortodoxos. Cqntudo, também na An�Ila .há·

deputados novos que estão indóceis. Um gru
po dêles pediu um encontro hoje com (') líLel'
Geraldo Freire, per'allte quem reivindicalão
um mínimo de participação.

Economica
'o 'ESTADO, FIOrianó�oliS', .quínta-íeíraca 'ii" fevereiro de 1971 - pig. "

, ,)

Não é mis.terio para ninguém :ql.le
o governo federal encarregou o Con
selho da ,Politica Aduaneira de prepa
rar uma revisão geral das tk.�ifàs,
com o objetivo claro de, reduZi-Ias.
,Esta r,edução não' visa a dimiJ;lliir,
ápenas, o' ritmo de crescimento 4e
nass,as reservas; 'através' ,de- maiores
-facilidades às importaçôes. Seti. o�
'jetivo, principal, de 'um lado,' é forçar
as

. empresas a diminuir seus preç9s
mediante eh�v�çãó da' pro9.utivid��.

, e, de outro; favorecer limá remodeia- I

'ç'ão do parque fabril, o' que ,éxi�á \

importações d� rfbvos
.

equip�inento�.
Assim, a. afirmação de wn alto'fun-·

ciona:r;io, l:ep�oduzida em nássa' edi
ção de oliltem, _:_ "é tempo de. estabe
lecer-se um,a

.

revisão ge�al cios:' ton
ceitas de aplicação:· das �liquot�§, ten
,da em vista o estado- de obsoletfsmo
de algumas industrias nacionais"

deve ser interpretada nwn duplo sen

tido. São obsoletas em' razão ,do alto

custo ,de .sua' produção', que pode ter

origem na Íná administração; ou por

disporem,: de equipamentos que nto
acompanharam os. progressos téftlO- Jlogicos dos uLtimas anos.

. Sob ,este duplo angulo, wna redução
tatif�ria

.
somente poeie' ser favoravel

aos consu�idore� e à Nação., .E' in-
.

discutivel que\ a' ma.....utenção de tafi
as altas tem ·um efeito anestesiante
sobre 'àlgúmas empresas que não

procuram reduzir nem os lucros nem

os 'custos. Esquecem-se, de wn InO-
.

do gemI,' que as tanfas. altas lhe fo

ram concedidas como incentivo na

aSE) 'fre s:ua implàntação. O erro das

A Fundação para o Desenvolvimen-,' -' "aútoridades' é de nã�' ter previsto"
to -Industrial do Nordeste _'.

. ...'. _

com antecedencia; uma redução, pro-
FUNDINOR _ de caráter privado, - gl'essi-va das tarias, pe acordo com .os
'"

, industroi�is 'do' setor, 'a fim de ·quemantida pela COytlfedetação �aciopal
.:da Industria

-

_ �:;;'ESI-Nacional,' insta- ," esteS se p'r�JJarem
.

para ,enfrentar' a

!àrá em São Pª,-ulo um escritório de 'concorrencia intermicibnal em concll"
in�órmações', asseêsoÍ'ia . e contato, ções. normais uma vef consolidada
com a finaildade de promov,er inves- sua posição.

. tfmentos para o Nordeste. .

0 grande p:ot.ecionismo criou se-

I Para saber o que hoje pensa o in- 'rias distorçõé� ern� nossa' economia,
�estidor pauli�ta. a respeito do No 1'- 'quàfldo; em 'contrapartida, ,o governo

deste' e do sistema de incentivos fi's- exigiu um exc;:e'ssivó grl'j.t1, �e nacióna-
c�is ,e financerios, a FUNDINOR está lização da "próduçá:o, embora, erp. tet-,,.I

realizauflo wna pesquÍsa através" de mos economicos, tiv,esse' sido muito

uma' emp,rêsa de promoçoes-e' -vem. m�is 'economic(), para :algumas empre-,'

Estão félacionadãs 200 emprêsas de-
' ,s�s, realizar impo,rtações do extehor

positantes do sistema 34/18 ,que res-
a im de oferecer um produto a pré-

ponderão a um questionário que' prO. ços normais. Tal exigencia çiecorriá
.dã . fraqueza de nossa posição camcura caracberizàh a!; :principais atitu-

-

des, preconceitos e clichês em relaça'd biaL Hoje, ,em unia' situação muito

aos órgãos da adrpinistnl,ção federal e,
I ml,lis tranquila, podemos correr o

privada comprometidos 'no j des�nvoV risco de maiores despel'as em divisas,
vimento nordestino, bem �omo em, desde que resultem em redução de �

relaçã<i> aos resureacTos 00- sIstema de custos para os consumidores finais.

Agenda
INVERSõES, EM INDUSTRIA�

\ I

O· Instituto .de Pesquisa Economica

Aplicada _ IPEA, do Ministerio do

Planejamento, e um consórcio de em
presas, assinaram contrato no valor.
global de Cr$ 13.000.000,00, para rea

lízação de estudos visando a criação
de complexos industriais 'nos setores
de industria mecanica e química;

.

Segundo 'os termos do contrato, cu- ,

ja solenidade de assinatura foi presi
dida pelo ministro João' Paulo dos

Reis Veloso, a coordenação dos tra

balhos a serem realizados juntamen
te com _� iniciativa privada, caberá' a

uma comissão ínterrnínisterial cons

tituida de representantes dos Minis

térios 'da, Industriá. e do Comercio,
,
Interior, ,Fazenda e Planejamento.

EXPORTA'ÇÃO
PARA ''INDONÉSIA

A industria brasileira de telecomu
nicações ,'vem conquistando progres
sivamente novos mercados interna

cíonats; devido á excelente qualidade
de seus. equipamentos. Assim, a Or

ganização Philips Brasileira, através
de sua Divisão Inbelsa, acaba de. ex

portar, par� a Índonesia, 2 tr�nsmis-
i

'

sares de 1 Kw e 2 receptores, operan-
do na faixa, de"UFH, de fabricação n;
cional, além' de componentes e aces

soríos, incluindo cabos coaxiais, pai
néis, transformadores, excitadores, am
plificadores, antenas helicoidais, etc,

DIVISAS PARA O BRASIL

A Rhodia, dentro da orientação da

política economica do Governo, , in

gressou decididamente no" mercado
'

externo, exportando figuras e mate
rias primas' em 1970, Num primeiro
;:1T'C). suas atívrdádes alcancaram os

EUA, o Uruguai, o, Ganadá, a A:rgen:
tina e o Japão (neste último,' p-ais a

través de meias calças nacíonaís con
feccionadas 'com nylon 'de Rhoc.li�).
Eritre as materías primas exportadas
cumpre destacar o' acetato' de celulo

se, o à,nidtico acetico, a triacetitla e
,

,

catalizador.
Com relação ás fibras -i fios os prin

cipais' �én;am' os seguintes: cabo ace-',

tato, raion viscose, nyIon e raion par-a
pnl?us, Em 1971 só para os EUA na

categoria acetona a Rho'dia deverá ex

portar 2.270 tpneladas, Para ,a Argen
tina a B,hodia prevê em 1971 E!'expor
tacão de 400 toneladas de cabo ac&

táto.
.r

Dentro de três anos no plana pau
latirio de aumento de exportações, a

Hhodià prevê estar exportando cerca:
de- 10% .da sua produção textil.

EXPPRTAÇÕES DE

MANUFATURADOS

As: exportações, brasHeiras. de pr<)
dutos manu.fat�rados, no s,etor 'ele-
tro,eletronico, obtivera� grande im

pulso no decorrer de 1970" Segunda:
dados, fomecidos ,Pr1a OrganizaçãQ
Philips Brasileira, no ano p,assado a

�mpresa ,ca.rreoil,/ para. o B�asil, diviê ,.

'sas num montante de, aproximada
mente, 9,5 mjlhões de dolares. Es�ã
cifra corresponde a um acrescimo de

65% em relação ao exportado ·em

1969.

Equipamentos industriais alemães

poderão 'ser adquiridos. por industriais
brasileiros, com pagamento em7rnco
apos e juros de 8% ao aon, com base,

no' àcõrdo' firma� ontem pelá Ban

co do Estado de Sã0 Paulo e "Deuts�

,ch-Sudamerikanische . Bank Ag". A

iínha de G,rédito para t�is importações,
que tem uma só limitação � ausencia"'
de

.

similar nacional _ já; está dispo
riivel e p\oderá;ser utilizada por oca
smo da exposição indust:rial alemã em

São �PfLulo, nos fins de março. .'

INFORMAçõES PARA A SUDENE'

incentivos fiscais e financeiros, 110S
ultimas anos.

}"UGA DE CAPI'rAIS

Representantes dos Bancos Centrais
da Bolívia, Chile, Peru, Equador, Co
lômbia e .venezuela iniciam esta se

mana em Caracas um exame, da fuga
de capitais por intermédio de investi
mentos em .fundos mutuas.
....A' Venezuela, segundo se informou
foi a nação mais atingida por esta
drenagem 'das economias nacionais,
que os peritos bancários procurarão'
canalizar para' ínvestímentos produti
vos dentro do Grupo Andino de In

tegração Econômica: Sub regional 'e 'da
Venezuela.

Na reunião .será discutido 0'- rneca.
nismo mais apropriado em cada país
para evitar a fuga de' �conomias para
os fun,dos mutuós (inÚmíacioriais e

incentivar' sua aplicação local.
,

Também será feita uma análise dá:

potencíalidade da região andina com �
mercado de capitais, as formas de

\

estimular o apoio financeiro a corpo-
ração andina de Ioriíento e a possíbí
Iidade de estabelecer um regime de
livre transtio de capitais, utilidades e

interêsses na sub-região.

INVESTIMENTO
EM PERNAIVlBUCO
o Banco do Nordeste' do Brasil,' em

1970, investiu em Pernambuco Ct$ "

456.381 milhões garantindo a este. Es
tado o titulo de 1° Estado Nordestino
em Empréstimos do BNB. Aplicados
em operações de crédito industrial,

-,
rural' e' geral, 1)01" dez unidades da

quele estabelecimento, estes recursos
permitiram grande movimentação de

capitais através c1ê' empréstimos' ao

comercio- e a execução de dezenas 'de

projetos de empresas' industriaís e

rurais.

A'ssim, o Banco do Nordeste. 'regis
trou em seu saldo de :emprestimos á

-índustría, um montante d� Cr$'... _. �

151.890 milhões enquanto que o saldo
de emprestimos á agropecuaría orça- '

va em o-s 44,51 milhões "---' No credito
;geral, ou ,seja, empl'estimos rotativos
a custo e médio prazo, as operações
chegaram a ,Cr$ '260,'l40 milhões.

_,"..;;.;'<i.) �.,.
i

'+��'l;,�
PRO'J,'ECION;l'SMO E
OBSOLETISl\lO
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Catarinense colabora' no IEE f�rá
,
.. \

I' d a'
A. seleçao

cresclmen o a mazonla inscritosI
�.

\
I

A fim de manter conta
tos com representantes das
classes /

produtoras catari

nenses, visando motivá-Ias
a aplicar is incentivos fis
cais do Impôsto de Renda
na área da Sudam, encon

tra-se nesta Capital pSr.
Otávio: do�' Santos Gomes,
coordenador adjunto do

;' Banco da Amazônia.'

F,alando à imprensa de

,", clarou que o catarinense
. tem dado grande colabora
I ção para o 'bom êxito da
i política Ide desenvolvimen-
n to, 'da Aniazôríia '

"urna
r _ �

,

das áreas "mais ricas do
"

,

,

.já que,' através da política produtos aumentando, por
dos incentivos fiscais, vem <conseguinte, ri produto bru
escolhendo a, fórmula S,I- to do Estado sulino".

dam/Sudepe, destinando Segundo o coordenador
25% para cada 'área, 'Acre- do Ba�co da Amazônia o

dito que no corrente ano problema que mais dificul
Santa Catarina continuará ta a política de desenvolvi
adotando o mesmo método. mento daquela área é a

Entre as oÜ':tdústrias cata- sua vasta extensão geográ-
rinenses que têm contri- fica.
buído com a política dos Apesar dos problemas
incentivos fISCaiS o Sr. acentuou - acreditamos
Otavio Gomes citou entre no désenvolvimento daque-
outras a Sarlia, que se Ij13- le deserto fértil, único no

pôs a montar um' fr.igorifi- mundo. Achamos, entretan
co em Mato Grosso, "ten- to, que deve haver uma

'tando com lSSO' suprir' '\ uniJ6 de esforços �ntre o

deficiência de carne do gà-�)icler
\

público e a íniciati
do bovino no ,seu preces- va privada. Povo e govêr-
so produtivo, o que bene- no devem pàrticipar "dessa
ficiará da mesma forma arrarrcada desenvolvimen-
Santa, Catarina, já que ha- tista que virá ahrir novas

verá possibilidades de ex- perspectivas ao 'futuro bra-

pansão de sua linha de . sileiro.

mundo":
_2 E o interessante' -

declarou - � que o COi!

tribuinte ' catarinense tem

'participadõ sem se de5cui
'dar de' sua própria região,

TUIUSMO HOLZMANN 'l
Em f"����,�:,,,úa de Flortanópohs I

dia 12 "FE�'l'A DO V lNrtl)" na Capital uo

VInho, Bento Gonçalves-rcê - 5 dias de

programaçao, visitando-se: Caxias <10 SUl,
Bento Gonçalves, Gramado} a cidade das

hortências, Nôvo Hamburgo a Capital do

_ calç�ct9>,\e�.São Le<?P?lflo ,ªnca�!adora ..��dade I,
DO vale do RlO 'dos SInos. É uma oportunidade '\
que TUrIsmo Holzmann lhe oferece de madt'er '

um contato com a fabulosa hospitalida.:!e
"gente italiana" radicada nas colônias d3

CaXIas do Sul e Bento Gonçalves, be)1l como o

espantoso desenvolyimento que atingiu o

Vale do Rio dos Sinos.
Vá cunhecer, ou rever Punta deI Leste,

l\'lont�vldéu e Buenos Aires - saída em 20

de feverelil'o - 9 dras de programação.
Em maio você, está c'omüdado para ir

conosco a Salvador, Aracajú, Maceió e Recife
- salda 8 de maio - duração 19 dias.

Em agôsto é\ 'a vez da CapItal Federal
receber tUrIstas catarInenses - Brasília'
CIdades históricas de Minas Gerais,- Rio e

São Paulo '_ de 14 a 28 de agôsto. Vá
conhecer o passado, presente e futuro do

Brasil.

<:

E em setembrlJ ainda, você fará a viagem
dos se'us, sonhos "CATARINENSES NÃ.
EUROPA" - Portugal, EspanJ;ía, França,
Itália, Áustria, Suic,;a, Alemanha, Holanda,
Bélgica' e +nglaterra.

Inscreva-se já. Você lpode começar u

pagar desde já em suaves parcelas.- 'I
i

'����������__w.__�_��_�M�nq�-���F#�_��.����������,

Malriz em Floriànópolis

de

A Direção do .Instituto
Estadual de Educação m

formou ontem 'que um exa-
.

'me de classificação será
realizado nó dia 11 de te

vereiro, às' 19 horas, para

seleção dos alunos insct:.
._ tos nas las. séries \ dos curo

.sos élássico, Científico e

Normal, em face dos ceIe.
vados pedidos de matrí-

-

culas, O exame .servírá para
que 0 estabelecimento Iaça
uma triagem, concedendo
matrícula aos melhores

classificados.
I

Por
/

outro lado, o DH c-

\ ÇáO do lEE- informa ainda
aos alunos 90 Curso Nor
màl que a prova de "Edu

cação Moral e' Cívica", em

segunda época, sera reau

zaaa: no dia 9 dê fev�re1l<'(J,
às 19 horas. -,

·,Muitos roda'm
em.prova para
olicial da P1'4

Dos 270 candidatos ins
erítos para ingresso na Es

cola de Formação de Ofi
ciais da Polícia Militar -do
'Estado sómente 15 o1)tiv�:
ram aprovação em pnrnelra
chamaoa e 35 em ;��gunda
nos exames intelectuaIS'

Os aprovados serão ago,
ra submetidos .aos p:o:.co

téCIUCO, físico e, médic-o.

Prhneira turma

do london-7
retornar sábado
I

'

A. Coordenadoria Esta-�
dual do Projeto Rondon
VII confirmou para o dia

6, sábado, o retôI;110 dh3
I

primeiras equipes da Opa-

�
\ ração, as quaIS estão atuar;
i do em mt\nieípios do Am�-,
zonas. As demais equipes

•
que servem o Projeto em

Goiás e em Pernambuco

começam a chegar a par

t1r do dia 7.

§ nro bXi- 2(.---. A = 04-1.,,; ; t

I
J

Santa Catarina

2 ..

malhas
, !

He�i�g
JNFORMA,

lumenau quer água em tôdas as casa�
, '

Blumenau (Sucursal)
O nôvo Diretor Geral do

I Samae - Serviço Autôno
mo Municipal de Agua e

E s g ô t o ?'...:_ engenheiro
Edmílson Fonseca ! decla

rou ontem a O ESTADO

que a meta príncipal do

órgão é elevar o nível de
saúde e higiene do PO\ o,

ampliando em Blumenau 0\
sistema de abastecimento

d'água, levando o líquido
a tôdas as habitações. O

enger heiro Edmílson Fon

seca, que assumih suas nó-
, vas

I

funções no dia 27 de

janeiro, é natural do mu

nicípio paraibano, _de Ita

I
poranga, Após ter concluí-

do o curso de Engenharia
Civil e Mestrado em Saúde

Pública, foi � professor as-,

sistente da cadeira de

Abastecimento de Água da

Escola Nacional de Saúda

Pública, no iiio de Janeiro.

Em 1969, ingressou na' Fun

dação SESP, 'com' lotação
na Diretoria- Regional de

I I ,1
)

Engenharia Sanitária do

Sul, em Floríanópolis. Em

novembro,
- o" engenheiro

Edmílson Fonseca estêve
na Alemanha' para uma es

pecialização em tratamento
de água, regressando pou
cos dias antes de sua pos
se no Samae.

(Fi7�������AAt�.,�---�������---�����g4�--�-�'-��,,�����

Illauro tara

,

Algumas R�inhas de Praias já estão eleitas. Marí
nete

c

Pereira, de São Francisco ,da Sul; Maria Luiza
, s �' ".Eutzke, da Meia- Praia, entre .outras. Caberá à S,enh.ori-

I' OS filhos dos casais Sôriia e Mauro Luiz Kreibich e ta Rio e Rainha das praia� de S!'1nta Ca,.tarima de 1969,
Rosa e Antônio �odrigues da Costa, NEUSA MARIA e JANE MACAMBIRA a entrega da faixa a S'ua sucessora.

JOAQUIM FERNANDO uaem-se hoje na Matriz de São' 1
Paulo Apóstolo, às 19 horas. Logo após a �erimônia
Nupcial, I receberão os convidados na Sociedade Recre

I ativa e Esportiva Ipiranga.
' "

" ,\
Dr. Airton Rebelo, um dos bQns partidos do Esta-

do e proeminente ,advogado blumenauense vai passar
três mêses no Rio, a partir de 'março --- Cambotiú

Dr. Péricles Rebelo e Valquíria,' também marcaram) agora tem Sua "senhorita". Ela foi eleita no Tara's e

casamento. Ser� para abril n0 Rio. Fiquei sabendo atra- se chama Silvia Helena Torre� • Desculpe, é "qarôta
vés ligação direta com o Hbtel Guanabara, onde Péri- Camboriú". --- "A frente do 1.0/23.0 R.L, devido as

cles possui seu' alinhado escritório.
-

férias do Cor.' .Jacinto de Carvalho Braga,' o Major Mo
ries e'como Sub. Comandante 01 Major Hbrácio ll-!l'be
lo. Com juventud"e e sipatia, 'diga-se -'--, Pa�anclo

-

, ' por, Blunienau õ ?n1z Federal Péricles Prade parou na

) banca Miro para compr;ar os jornais do dia O hábito
As 21 horas da próxima sexta feira serão ouvidos permanecei

i :l'i"l.ávio Dias e Lauro Winck estão, a\í
os tiros de canhão. Então o' Préfeito E�elásio Vieira com a "Hermann 7ropaganda" f�zendo mt'fta coisa boa.

I sangrará ,o
-

primeiro barril de ch0PP, dando por aber- Q. nome é muito sugestivo --- Ol1tem, de' passagem

I to o "5.0 Festival da Cerveja de Santa, Catarina". De- pelo consultório ãõ Dr. Nilso,Il rdone Bi�vatti. tive o

;pois então, são as Bandas (Araujo Brusque e paulõ Sá), prazer �e sentir o grande prestigio que possUi. É, indis.. \

o chopp e a alegria. ...
'-cutivelmente um dos melhores de Santa Catarina ---

Cárlinhos �ul1er aniversariou ontem e fez questão 'de
uma "ato com o "Patra". "Un embrassement" --

Nadja gcussel, filha de Nildo e Lisle com idade nova

I

Sandra Maria Santos de Souza, a' linda Rainha I da

Cerveja da Guanabara e Segundo lugar no certame na

I cional, também virá, com tôda a su� beleza e enc?,/:to
L�.���_�,�p���������&����������_�_�����,�,_��������I-I'

LACU�A
GRANDE

,-

Na semana transata ainda acenei para uma pessoa
que estava num dos apartamentos do Hospital Santa

Catarina, refrescando-se um pouco �m o ar do final
da tarde no terraço. Dr. Nilson Biavatti fez breve co

mentário, dizendo, do estado de saúde desta pessoa, que
estava regular, l1,ão apresentando problemas de maior

.gravidade, Na terça feira, devido 'a, contato que deveria
manter fie mesmo nesecômío t@m dfterminaGlo médteo,
lembrei-me do aceno, porém, a 'pessoa não estava maís

:

-no terraço pois desapareceu às 20 horas e 45, minutos
.ao dia anterior, deixando uma grande' lacuna aberta,
não só nos meios sociais, mas em -todos os outros. Fa
leceu o prezado amígo- senhor KURT PRAYON, no mes

mo Hospital pelo qual tanto fez e do qual fôra PreSI

dente., O terraço está vazio ,e Blumenau perde mais

uma pessoa ilustre. Porém Q acene breve permanecerá
e KURT PRÃx"'ON sempre estará presente/entre nós.

HOJE NA
I\'IATRIZ

FESTIVAL
NA SEXTA

Rua Francisca Tole"lin.o� 32 =-= lelefon�s 2534 e 2535

dos 19 anos. Ela é professôra e estudante de rííosorta

e entre os títulos conqnístadas estão o de Míss Marã
1969 e 70, Rainha do �urisn:-0' do BrasÚ 1970: além dos

acima citados.

Entre os convidados da coordenação geral do Fes

tival, Sr. 'e sra. Azháury Mascarenhas, êle secretãrío de

Administração do Govêrno da Guanabara.

Já marcaram üm "bate papo'<com Irenio de Faro,
ed�t�r do jornal '�Gil", que está aí com circulação nacio

nal.

RAI�HAS
DAS PRAIAS

Na noite de 13' de fevereiro, no Pavilhão dos Espor
tes em Itàjaí a eleição da Rainha das Praias de Santa

Catarina, promoção da 'Sucursal da TV Paraná de Blu

menau, com coordenação dos prezados 'amigos Gui

Vieira e Salésío Deschamps.

AS LINHAS

desde ontem ---

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"!' TOMAZ

OFI«:INA ELETRO REFRIGERA·

çÃO

CAT:S FREDERICO ROLLA ss
. TELEFONJ!: 309� - ÇoATXA POSo

TAL·775 - FPOUS. - se.

APARELHADA PARA CONS�RTO
E REFORMAS DE GELADEIRAS·
DOMESTICAS E COMER€:IAIS.

SERVIÇOS DE REFQRMA E PIN

TURA COM A GARANTIA TOMA!?
FRETE NO TRANSPORTE DO RE
FRIGERADOR GRATUITO.Esporte SÓ TOMAZ GARANTE o OUE FAZ

* TOM A Z PEÇAS E ACESSÓRIOS
LOJA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REFRIGERAÇÃO

�
RUA '1 DE I3ETEMBIl9 lI'?P 3 El\:f. 'GERAL, ART:j:GQS

II FONE 3095 - CAIXA POSlil'At 775 "ÚNICA NO GÊNERO"

J1i'���������������������������������������������������������������FP�O�L�I�S�.��s�c�.���������P§Anw�R�:�__�������lV�E�T�E�R�I�'��S�'����j.�,����JV

Falando de cadeira Notícias diversasTaça Jules
RimeI hoje
na Capital

- 1
\ ,

será a' "Salvação da Pátria'! e dará
'10 Avai de volta, o prejuízo que

tevs.
2 - Outra coisa que dá pena; e

que representa mal; perante I as

demais .

Federações de Futebol, é
, não participarmos de coisa' alguma

de âmD+LO nacional, e além disto,
conforme se -Iê no Boletim da ' CBD

que. é distribuído à tôdas as anti

dades esportivas, ' somente Santa

'Catarina, de todós os Estados brasi

Ieiros, não 'teve e não tem atual
mente árbitros .inscritos no QUádr'o

I· .. I' t

Nacional de Arbitres da CBD. Lá

estão, no dito boletim, 5
\
e até 10

árbiti:os de todos 'os Estados; e até

Biauí,· Sergipe, 'Amazonas,' Mato
Grosso, Estados que pensamos não
ter futebol, mas que tem estádios,
tem público pata, jogos e estão
incluidos : em . torneios e certames
da CBD; O ofício; com a 'índicaçãu
dos árbitros, sua vida profissional \)

,

outros dOados,' chegou COll1: atrazo na

OBD, essa _foi··a desculpa' apl'e3Cn
nada e que' é ven;l'adeira:

3 - For um lapso, deixei de
incluir em comentário anterior, c o

nome: do Figueirense, dentre os

clubes que nada devem à FCF. Não
deve mesmo, pois' inclusive vi o

tesoureir9 pagandô sua última - taxa

de arbitragens erIl dezembro. Fica
o' registro e mais,' o informe de que
não deve também a atletas,' técnico,
armazém, e dentro de suas' pos3et:,
ainda vai' co.nstruindo o 'Seu estádiv,
que' dia a _dia apresenta melhora

mentos, como, o último dêles, aloja
mentos e -túneis. Com a éleição �do
Conselho Deliberativo, manutel1ção
do téCl!ico, união de tôdas as facções
do alvi negro, a 'casa êstá em ordem.

Gi!l>ert� Nai1i1s
- 1 - Não me' causou surpresa o'

modo de jogar dos, europeus qqd'
aqui se apresentaram, como q
Dínamo de Bucarest e o Vodvogina
da Iugoslávia. Podem ser grandes
equipes na Europa,

'

'onde- jogam
contra equipes que . apresentam Q
mesmo estilo, onde prevalece fj

corpo a corpo, o:'preparo físico e a

velocidade e"ãigurria '_lnáividualidaàe
de certos [ogadores . Para- enfrentar
o futebol sul-amerícano e em par
ticular o brasileiro, são fracos.
Para vencerem o

'

Avai, que no mo

mento, carece· de bons valores, e

mais precisaménte : de honrem gel,
não fizeraI� vantagem' alguma V'"ll-.
cendo

.

ambos os cotejos. por 2 x 1,
mais pelas falhas da defensiva
avaiana do que propriamente por
seus méritos, e' diga-se, falhas .

infantis. Apresent�bm sim, princi
palmente o Dínamo, um jôgo brusco,
e até desleal em cert�s oportunI
dades.

\
Um Avai mais preparado,

mais treinado, mais fisicamente me

lhor, teria vencido ru�enl}s e

iugoslavos, A ausêricia dó público
deve-se a não acreditar em equipes
estrangeiras e a falta de confôrto,

BER.;rONCINI VIAJA DOMINGO apareçam, jogadores para determí

gu,ns '. juvenis ;do elenco, de
.

GercI- ,

no e que ultimamente vem brilh�n
do. Por, 04t1'o. ,!�4Q, Ar,pjno. fez. se-

, vera . física cem seua atlétas no
"Orlando �cal'pelWI, 'ftsando €I �íi
contra de amanhã, � noite contra.,a
Seleção Ba,ncá!liâ, e- um future ioga
contra. Q. Améb�Gª" . de, J�J'lv'tll�. Os
dois clubes da, CiIDital não se qes.
cuidam €lo .prepare fí'�Ü}Q eJJ!s. seus
jogadores.

DANI ULISSEA, ASSUMIU'
PRESIDENCIÀ

Via,ja,rá domingo para a Guana

b,a:r;�
.

onde permanecerá. alguns
�Uªs, .o tesoureiro eff{ FCF. njai
m,a, B�toncinL Na ex capital fe
defªJ, Bertoncíní fará 'curso na

I:qsnetor!a Geral
.

de Finanças,
fupsionáriQ que. é da Inspetoria
�e�toqal, da F>eceita Federal IPm

Santa Catarina, e .a'p:rqy,�itarfÍ:.a 0-

"ngrtllniçia,çte para nos' órgãos es

pqrtiY9&, ver o andamento de al

guP& casos pendentes de solução.

Assumiu a. Presidência da Liga,
Tubaronense .de .Futebol o despor
tista Dani. Ulisséa.. que assim su-.
cede Nico Lapoll] apés quase um

decênío à frente. daquela Liga" J.Q
sé Elias QuHliare,,' Mozart Di .pigr
gío da DUO, Dja1'm.à �ertoncini e

outras autoridades e&poYUvàs
'

és-
-

tiveram terça . fetra, em TugÇ1r:ãq
. assistíndo a pos.se -Ó,

Conduzida ·peje emissários do

Banco do Brasil e da CBD, chega
rã hoje,- às 8 horas, no Aeroporto
Hercílio Luz, procedente de Pôrto

Alegre, .a Taça Jules Rimet, que,
em seguida, em carro aberto' ru- '

m�r� paJa P centro q?- cidade 011.
de desfilará pelas principais ruas.

Após o desfile a "Taça Jules Ri
met sérã-Ievada para a sede da

Associação' Atlética Banco do Bra

sil, na' Praça Pereira Oliveira, onde

permanecerá' em exposição públi
ca até às, 22' horas, quando. será
recolhida ao- corre da . agência .Io
cal daquêle Banco.

,

MQZART U:j: .
q�OlicrIO

RETORNOUA:j1,MANDP
. :t\'Mf?"QJ]ES', :PIA �2 ,

NA çArIT�L,
,

Chegará dia 1� à,. nqssa· Capital,
'viajando pela Va!ig o

'

árbitro Ar

.mando Marques, .convídado pela,
,FCf para, palestras ,

com' árbitros
catarínenses .e imprensa..Dia 13

Armando estará no, Audítorto da

F9F palestraml0 ., com .,nossos apí
tadores .. João. �aveJange atendeu
assim, a FCP po'ndo a disposição

.

d� nossa �ntidatle,' com _ .tuuo; pago
o famoso·. ár,bitro brasi�eiro. Ainda
es.ta .

semana ,o Presidente' da' FCF
estará convocando' os árbitros, par,
Ta .essa, importante. ·palestra:

AV�I � .FIGUEIRENSE SE

M0VIf4�NTA�AM.
Neliqho reuniu seus atlétas . on

tem !'l realizou puxado treino em

conjunto, armando a de��siva e

exigindo mais do ataque que tem

,

se mostrado inoperante nos Últi
mos jogos. Joceli foi seve,rameI1te
eI1lpenhadQ e melhor prep;tracto
na� bolas altas. Nelinho exigiu
mui,to do elenco e aproveitou in

cllllsive o zagueiro Guazzeli do In

ternacional de Lages que aqui es

ta e� testes. Deseja o técnico a

zurra alguns reforços, e caso não

Retornou ontem à Gllanaip,ara. o

Superintendente dfl.. CBD, Sr. �o
zart Di Giorgio que aqiã esteve al
guns -dias, quando qêu. tode assís
tência as equipes estrangeiras, ·vi
sitou a Liga de Tubarão te' t.eVe se:

gui.dos contatQs c0W- o Presidente
da FCF. a Avai nãq a,certqu, mais
nenhum encónt�p inte_rnà�ona�,'át b
Superintendente' clfl' CB!) �Qi lric
termediárià para desfazêr algunS:
compromissos que estavam em

principio acertados.,

Enquanto permanecer - em expo
sição, .em vista do alto valor ,em

ouro. e valQr simb.ólico. do Troféu,
o mesmo. estará sob �uarda da

Polícia Militar e de' Agentes da

Secretaria de Segurança' contando,
ta!l1bém, com uma guarda;-de�hon
ora pi:estada por. desportistas locais.

segurança e higiene do "Adolfo
Na oportunidÇtde dl:t v�sita da Ta�

ça Jules Rimet, em solenià.ade a

ser realizaqa ,ha sede da AABB, às

J8" horas" a, CBD estará .. agracianr
do, cop1 medalhas de ouro, o Go

vernad'or Ivo, !)ilveira e outras per

sõnaliqades. catarinenses. .

. Konder" o que significa que preci
samos de um estádio nifvo, ou remo

delaçã? total do próprio., nem que

seja para 30 mil pessoas, com água,
sanitários, e luz. É uma pena o Sr.
Mozart de Giorgio, Superintendente
da CBD olhar tal campo. O AVui
pagou tributo por isso, com dois

prejuizos enormes, embora tenha

'projetado nosso futebol no estran- .

geiro e tenha demoIlstrado coragem
para tais promoções. O Flamengo,

AGR1DECn�ENTO E CONVITE ,PARA
FiI�SSA DE 7° DlA

A família de SecuIldino Lemos, ainda consternada com,
o seu falecimento, torna público� o seu qlais proL.mdq
agradeéimento ao abalisado' médico Dr, Waldomiro Dafl
tas, a direç?,o do Hospital de Caridade e enfermeiros, bem
como os parentes e pe!)soas amigas qqe enviaram floreS
e

.

acomnanharam o seu sepultamento. Outrossim convt
dam parentes e pessoas amigas rlara a Missa de 7Q .Qia
que manda celeb1iar em intenção de. sua alma às 18h50fij
no dia 6 - sábado - na Càpelll do Asilo dos Velhiphqs
!la Avenida Mauro Ramos.

Ministério' da, Ed�c:ação e Cl,lltvra

Üi-,u'VERSípÂÔE: FEDERAL DE SANTA CATARINA
. R E I:T O. R.! A

E D I-tA L, N. 02/71 J ,

"TOMAJJA, ,DE" PREÇOS Ne 0,2/71 .

Em'
.

homenagem; ao Troféu,: as

Escolas de. Samba da cidad-e . es�

,tarão de�filanqÇj hoje, .às 21 ho

ras, pl1riinqo, .0, deSfile da .' :Pra.ça
XV. de Novemb.ro i�do até a Prl:j.ça
Pereira ,Oliveir�, .ppde .<iarão "um:;!.
amostra do próximo carnàval.

Afrlanhã, a Taça Jules, Rimet se

. r!Í'levada 'a Joinville, onde., tfl,mbém
será: eJiíPosta a visitação f)ública.

......A Uriiversii:l�de Federal, de Santa Catarina -:- Divisão
do 'Material, loéalizáda à' rua ;Bocaiúva, n. 60, nesta Capi

,

tat, ,t.orna pÍlbFco,
_ parr- conljecimento dqs interessall0s,

que se acha aberta até às· 10,90 horas do dia 19 de feve-.
rei�'o dé 1971 a Tomáda de .Breços· n. 02/71, Pilra aqum
çã6 de 'material' deshnado ao· Centro "de Estudos Básicos

·

COepartaÍnento de Biologia) desta, Universidade.
Florianóp6lis, em 02 de fev�reiro de 1911.

Adayr Scnarf Diretor em exercício da D. d3
·

Material.

:.,'
PROCURA-SE

Môça oU Rapaz, bôa aparência, de 17 a 21 atl0$, qUf
saiba pree;ncher formuI.ários de Impôsto de Renda. Trat�f
com o sr. Valdir Mendes a rua Álvaro de CarvaUlQ, 34 l:.

esquina Felipe Schmidt - 19 �ndar - horário. qa 14 :,\S.I
1� horas,

.-/

R�achuelo, 2 ""'" Martinelli e 3 Aldo

Lu:?;. •.

2.0 páreo - Outrigg·ers a 2 r.e

mos sem tirnone�'l'0 - Aspirantes
_

- 1 - Aldo Luz, 2 - Martfnelli e

3 - Riachuelo.
,

'

�.Q páreo .,..,- Gutriggers a. 2. remos,
cQm timoneirq � Séniors - 1 -,
IÚachuelo, � '""7 Mártinelli e 3 �ido
Lu:p. ,.

5.0 páreo "-. Outriggers a 4 remos
sem timoneiro __: Séniors - 1 -'

Riachuelo, • - Martinelli e 3 -'

Aldo Luz,

6.0 páreo � Double:-skifí -_i ,:fu.
venis - 1 - Martinelli, 2 - liia'",
chuelo e 3 Aldo Luz.
7.0 páreo - Outriggers, a oito

remos - Séniors � 1 IÚachuelo,
2 - Martinelli ,e _3 - Aldo Luz

-

AUTORIDADES DA REGATA
Para conttôle da regata, foram

designadas as seguintes autorida
des:

Direção Geral: Desembargador
Ary Pereira Oliveira.
Arbitro Geral - Sady Berber.
Juiz de Saída e percurso - Lino

Soncino.
Juizes 'de Chegada: Adalberto

Costa, Ad\) . Steiner e ,Antenal' Bor-
ges

'

d balisamento cabe ao 'Marti�el
li que, inclusive, na qualidade de

patrocin�dor, terá que arcar com

as despesa,s da lancha-motor.

\
Esteve reunida a nova diretoria,

da Federação Aquática de Santa
Catarina sob a pr-esid�ncia p.o de,

s·em'bargaqor Ar-y Pereira Oliveira,
oportu�idade em que foi oficiali
zada a escôlha 40s espo.rtista Joãe
Leonel de Paula,. cerno secret.ário.
executivo, Rui 'Lo,pes, secl'etário .e·
Rainoldo Uessler, tesoureiro, todos
do Clube NáutiCq Riachuelo.
Em seguida foram recebidas as

inscri�ões pa,ra a regata do dia 14
do corrente, quando terá seu té1'
mino o II Campeonato Citadino
de Remo. Pelo que se verificoú e

se
.

esperava mesmo, 1\1:artinelli, Al

do Luz e Riachuelo inscreveram
se em todos os páreos, mesmo· sa
bendo que em alguns páreos não
estão bem. Procedido o sorteio das

balizas, verificoUrse que o Ma"rti

nelli com exceção de um páreo, o

cupará a· balisa 2, sendo que o Al
do Luz em cinco páreos estará na

balisa 3 e o Riachuelo em, quatro
na balisa 1.
Eis como ficaram as mesmas

distribuidas:
1.0 páreo - Gutriggers a 4 re

mos com timoneiro - Classe sé
niors -,- 11 - Ria?huelo, 2 - Mar
tinelli e 3 - Aldo Luz.
Eis como ficaram· as mesmas

distribuidas:
1.0 páreo - O'utriggers a 4 remos

com timoneiro Classe séniors

VENDE-SEFgueirense
jOgH hoje· com
bancários'

Vende-se �1 . apartâmento desocupado no Ed: Cidadê

de Florianópolis (em frente ao Cine' Ritz): Tratar !10S

· telefones 2756 ou 6474. PRECISA·SE

Pr�cisa-se alugar uma casa, mobiliada, em Canasvie\ra�
011 Itaguacú. Tratar ria Rua Nunes Machado, ·10, apto� ?i .

(Centro), Fr:ecisa-se também de uma empregada.'
.

,

LOTE NA PRAIA
,� ,"

Vende:se um na' praia do BillneariQ. 'ótima localizn

ção. Zona residêncial.· Tratar com o proprietáfio pelo
fone 2147.

______---J__ ..... .. -"
. ..:;

VENDE-SE UMA PROPRIEDADE (MIXTA)
Com 2 quartos, sala, copa, cosinha, banheiro e ga;ra�

gem, Área 67,00 m2, terreno de 300;00 m2 - sita a RlI�
José Luiz,' 221 - Bairro Coqueiros - Praia do MeJO:
Trat;!r 110 lo<'al ou pelos fones 2613 -4519' - 4144 CaiU
o sr. Osni Cabral, período da tarde.

·DOC'UMENTQ EXTRAVIADO

Foi perdida a Carteira Nacional de,. Habilitação, cai

t�goria amador;' perte�cimte �o Sr. Carlos Wolowski' MLlssi.

A equipe do Figueirense faz, es

ta noite, a sua primeira apresen
tação. em 7l, enfrentando ,o, con-

junto Bancário que, sob as
'

ordens do ex-player Romeu, se

prepara par� intervir no Campeo ..

nato Brasileiro Bancaria de Fute·

boI. O jôgo desperta interesse,
principalmente entre os aficciona

dos do alvinegro que querem ver

em ação o quadro que ainda obe
dece à orientação técnica de Halo
Arpino. C9m o confronto desta

noite, que certamente será presen
ciado por um grande plJ_blico, o al-

.
vinegro inicia a sua campanha do
An() do Cif!.quentenário. havendo,
da parte dos adéptos do alvine

gro inferêsse desusado pela apre
sentação do nôvo ''',onze''.
O encontro está marcado para

ter início 'às 21 horas. e os ingres
sos serão vendidos pelo prêço úni
co de dois cruzeiros.

\
'-'--:V-�--"--'-.-.. EDITAL

A COMPANHIA DE HABITAÇÃà DO ESTADO DE
SANTA CATARINA - (COHAB)/SC, co.nvida as pessoas
que fizeram inscrições para aquisição' da cas(\' própria no

Cf1,njunto Residencial de Barreirós, a comparecerem ao

�scritório da Companhia, instalada no próprlo Núcleo,
Oara' tratarem de assuntos de seus interêsses, no horário
�omercial.

l< !orfanópolis, 19 de janeiro de 1971.

CE�TIFlÇADO E CARTEIRAS EXTRAVIADOS
Foi extraviado o certificado de um Volkswagen -

1969 - .Placa AA-8705, côr Beige Claro - 46 W. Mot��
n. BF-267.586

_

- €hassis B9.600,3l4, de propriedade' dó
sr. Orlando PhilippL Duas carteiras de motoristlls perten
CE'lltes a Neide Kretzer Philippi e Bernadette Kretzer
Philippi.

BARREIROS. TERRENO
1.850 m2. Vendo magnífico terreno frente para o

'mar e estrada velha de Biguaçu. 25 x 74. Urgente. Info�
m�ções com o proprietário à Rua Conselheiro Mafra, 47

(lojo) ou tel. 6654.

DOCUMENTOS PERDIDOS
Foi perdido o certifica�o de Proprie�ade do veículo

marca Ford, ano 19l1i2, com vermellio e branco, motor n .

B2-53XI00, pertencente ao sr. Getúlio Cardoso da Luz
PERD�U-SE

Perdeu-se a cautela n, 12079/70, grupo jóias, emitida
pela divIsão de p'enhores da Caixa Econômica Federal em
Florianópolis,

VENDE-SE
Apartamento em ótimas condições, inolusive corro:

dependências de empregada. Situado à Rua Luiz Delfina,
18 - apm'tamento 202.

.

\
Tratar no local ou com Dr. Sérgio Paladino no IPESe,

no período da manhã.'
,

PRECISA�SE DE CORRETORES
Tratar à rua Gal. Liberato Bittenéourt, .59, Estreito

/

'I 14 ! {I", ,
,

\

(] �!aiGr espela«:tl0 cil' ,;;ense «íIlme visUa esla cid ade.
Direlamenfe de Bmmos 'Aires - Arii$i�s de fedas as parles do mundo � feras de Iodas as raças: lf#�esI

i,,, ��.?-�� - = lfI'5 e3;t:�:'3 ��.' � r r m�1lJ.'i�ç "�o �l (ü1.�·i'�!!E�® lII�n21�}t� ludco �o ��nRdo -: c@m apen�s um nlH:;ftr.�f alie <aH�i:ra••

:[�I .
Di�riamenie às 2� hora; - ms qU,bdas e sah�dos - d�i$ esp�laculos às 18 e �I h@ras-domi!1lgosma,H·

i l : ,I., née às 15 horas - vespera;, às IS e à noile às 21 horas - Armado no local/do 'a,idigo Tobogan.).
��������,��������������������.���������������������

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JEIIJIBOBA. IUJTOlwJ(DVEIS
Financiamento até '24 ou aI> mêses

Rua Almirante Lamego, 170 - Fone 2952

Florianópolis - S. C.

!)pgl.1}í).�let '. '': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,6?
Itamaraty , .. \ 1968
Aéro Willys '.' . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. f966

Mm 'wmY§ .. ,' ; . , " . lJ�6,5
'. Rur.al WillYf;l' .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1967

.

RUl�1l1 \VUlys • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1965

'F� · �m:e:;;. + 4ft'!'.: � I �ompr
. '

; .'. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 1968
, GALEIIA' AÇÚ U ,l' :/ ,si1Thc� " 1964
I - I

I

1tmi SlJ� , , 196.6
,

Em. exposição permanente os n).e�i).or@§ ,1lrtj,��t;f§ '�i!rfj" I : v t 7
• ,.

"

" '. 'I • , " .1=!J:l.;;t,.g,lle , J ••••••••••••• , 196
. ga-verdes - 4rt,eSaUllt0/ JP!;;ts/ �ef�ffl�9' 1

J '1'.'" t) I' /C' 7'·�fl}!Jí).f v'· ,ores , . , . , , 196
'Et,c /Si; et� ,� etc

. I
I j . Q.Qf,€,el "

.

\

196,9Blumenau - 15 de, �pv,efP.,Q!F$},�" .. i·�1,§ } \ i':( I; ';: .r" g.egept.e '::::::::,':::::::\ :'..:,.:.' :::� : :.: :': : : : '

19\)7
.BP l_ . EL.". --. _ •. ,' .:' .,,1,:.'1;," '

PpRl# � 4,cH , : 1969

-���§�������iii!iii"i����

..

�

..

�"!!''�"'�1Íl':",'1 ltil1t\lni;l ,a rrllrb�Iia ' :
\.

. . . . . . Hl7,0
r��r:� '�;tiÍlt±f ... 1 !Ia

,�·i��

Restaurante: a, la carte -.' pe�x,e., �amª.l:?o, .sir�;
.' I

\ ..,.
.

"DI' 'Li..lOêrríl, carne, galinha, bebidas naci6nglis e es�rari&'elras.
"

'.'

a:.-KpreSSQ ", I.\l MmeniUJfH1Se' J.iUil.
Lapehonete: a Ja minuta - s9rv.etes, et�ârr!ls:

.

TRA:NSPORTE DE CARGAS.

bombons, 'Salgad�phos, sucos, vitaminas,' ,s;mdu�chê. ÉI�menau' -:-
.

F9(ne 22·1386

,./ doces,. . '.'
.

.

• F'!o!'1anóptll:l,s -;0., E_oner264'O·
FINO AflII�IENtE

' , "- '·Tubãrão -, EO)le 1070,
II '

__fí',
�e_lUAF, ..

-

.2

CADERMOS JUVEN'TUD'E "l"Brochui'as - Espirais em' Ara��
,

o,a·"· ;Pli�H�Q,S :! ': yt'.
. III·. )

ICAL - LACI ...:.. LatonadQs "_ ,Çr9111,a:�O$ , .'

',' ,Isqueiros: Com um!! e Q.y.as 'l',()d,�:� ", I'I: I,

ICALEX (Automátiéos) ') .
" I ,

leAL - Indústria e Çomérct0 A):pd!HªdpPll ,:Lt,dil. ',i.
".

Rua Coelho Netto, 160/170 - F0p.,es :,34� � ;36� j' t ! i

ex Postal 137' - Teleg. ICAL - Rio da Slll ----.. ·se I: I '

t�,
.

..' . .'
'...

." '"> �·r1: , f :._�.,,", '_'':'
. "Z;;:V

"

(Cher.em Ne,t�Q & ,Cia. Uda;'
,

MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - .oS MEL:ijO- ,I ,

.

..... li
RES PREÇOS � ESTREI'F.o - R,UA, GAL. LIBE· I

RATO BITTEN,COUR'F, N. �99
'

- Em frente à chu.rrascaria "Faisão" �
Jogp,s .,de J.antªr - ÇM ......, Ç9-fé -.,. ,Jogo,s gf;l çrist.al e

VidrQ �'Tilqo p.ara ,�estªw:gn.tes - }3�re§ ;- H-Wf.i.\l I
P,eças ,avillsas - pril-to§ ""'" �íc,il,rgs ,--<: !Jl)llecê:s r',J:,

Vê-.SPS - bibiLôs - Je�te�{al? '_ Ji�y.eªr!;)if,os". e�c.
Fl)z reposição de peçps qe ·lô�gs g� po)::cel,g,l!q,

qualquer marça e d� Cri.st.i;li,s »�rips 1,,-

�._. '" om_ li
! I

.

MEYER - VE!CULOS Uf�lD,O� II�����������
f ' .

I

ALTA 'OUA,LIDA.DE

fFL-'I .

,

"'" .M,

ViSITEM:

., Jarmacap
Rua Felipe Schmidt, 50.

Tudo em perfumaria, cosméticos e medicamentos
Nota 10 em farmácia.

L---
._5f-----

_,'

I;

.

II ,.- ;

elln �OlU�)2:q��a.Q ..

. WJl. mJit1s ,J),elq_ pfq_i.,a ,dP. su� 4!!l Era.si!.
'.

"', :,

A-!W<ll-'t,q_)11e:nt,os F,esidel\l,€iais � lu,il\>p" mo4'erJ'1.@,� .,e I'
a�tame.!'l-te ft\lnRi"onvJ,s.. '1

Pre,(,O,S f�x.os, sem re:ajuMes c sg-m, cOr:!'���9 .m,';h,;,.
n.et$da.: .

Éptrega d,1J.s d�,aves; .do,· pri�,ejro bl��!\), '@ffl @c,
z�mbro de.1971 e do s,egul?-do blo.e� em juiho de 1972: .'

,
,Ine0I'floradoF: Júlio \' Paula ·']:'ietzmanfl, �e ,oiBl:'-lts-

que - S" C. -,
'

I'nfÜ!l:mações e venda� �o próprio �ocal da c.0;l�s'
truçã,q: AI1. Atlâptica, n. 2.49,6,' B,al;Íile,ªrio

L
- S;q.n-t,a Catarina_. .

,.,-��-�--

I�A LAGOA D,1\ C:Ol'iCEi(:_ÃO:
Restallran,t.e:Oe r,;a�G:honet�

lU1UAlU'US'

.

\

f�';.��������������������- .;:'--;'.

I BIOUlitlS
F,;;tbricamos os �:�s mOderno,$' b�«!luinis ��m 'Çiré, :

J!Orsey, Jtend,ão, 1)�godão, etc.... /',
V,erÍdas p.or ata,cado �. Y.ª:reJp .. l}!lê Felipe ,�çhmj,Q�: I

Edifiei:o. Florênci.o çpsta, l�9 ahgarl. Sala �,3,?9 fC�) I

n'!éis,q_), lYI. �K. H. qon�,ecç.õ,es, 'f,il.Jn:icq. o'melhor em

rOij.pás.

p

VENDE_S�A T t H��jeM �·'·f!'
! Apartamentos em GaFlasviekas - !P'r�ço' de '1" I

I, 0,eaS1ao..
.

:: i

i Terreno na Ú,gôa qa GOlilceiç�0 ."".. 4,i"ftfl 2Ox4(J H')'� I;

lltodo
m.urado.

\ .

ALUGA-Srl:' I. i

11' ,Salas para eS.crit0rios.,

11 INFORMAÇÕES: Ruà João Pi�t�;. ,21 '-=- '$.a[a �

��i�����=�--���Em�__..a_���__�__�_-�f
w

--

PRECISA�SE '

1;1Çontador formado ou estudante com prática, par; :

Ib�gar de futuro, .

'REPRESENTAÇÕES R. SCHNORR S. A.
'

\l Rua Jerônimo Coelho, n. 5 - 29 ando "
,
'

. ,I .

�;..,,! & 3
. 41

'�, '. ,

C!
•

������������������"��

Lobp' &.' Da'�s�ell1
'

.: .tia.�' illída"
. ,c,QMi��IO p�E �UTP.MóVE,S E G.FICINA

'RUa Dr. Fúlyio Aducci.. 952
. '�B:DÇA � Ji'INAN-çlA - PONTO CER'FO
,

,f:ARA BOM NEdóCIO
�m:"!JcJ r '

i ;
.1969,

:A�r.o, : :
.. ;"-

1
••• , ./ , •• .'. .•• 196.0

lYJevcede& '

1958

Gor.rHni' .. �.: .:'�: :'; : : : : � : : : : : : ,: : : : : : : :.�'.: 1966,

Vql�sYfagen ;,- 1966
; �.0mp.i :.'. :

: ' .,. .. 19ey3

��, l(
� ____l___

,

�.

ijfi�!���������;;§i"���ji!iM.�"'�§�"'§"""""""'§<.�ií�"<iiZiIi�"ll J

',.11' .IIPliUiJ,'I. !
'I!!!i! f;elipe, Sc�m�dt! 61) - FP':ie 2-@-5J

:E>EfAg:TAMENTOS �E 'CARRQ)S !JSAD<)5
,

���4l'{ .4mA ,. 68

'��L4 .,..... J��d',6 ���. .. .'. 1)0
�PALA - �lAx.o 4 cit .: .. : ,... f?9

I l'fAMARA'f'Y .' , ,'.

' .68
ITAMARATY· ,

, " ..•. , (i)7

,D K W - BELCAR : :........ 67

I,
--. VEMAGUET

, 63
>SJM.ç:4 :liilYH' SiUL ..

"

: :.\:. �9

�)$',PL�APA. ,'" ",'" �: ;
.. '. .. p�

,.Jr�1W WIL.jpY,S '

, ,.... 66
AERO WILLYS t •.•.•• ,. ,6.

.3
, CHEVY II ., .' .; ':l ,!i:�
CHEV,ROLET i : /

. . . . . . . . . . . . . .. 5f,
I,o�,CH4S A TURBINA, ,. 70

aa w

� +

-". ) ,

Vfi �e. :tJ

.'� IPIRÂNGl A,trt�!Ji�VEJ'S
.

C9MP�A V:��DA E TROCA OE Vl;ídJLOS I

RUi;l 7 ,d€ .Setembr,O, 1� - Fone 3886
.

"CE:NTRO
.J

!l

�I !

< $g.9a�' Vol�sw.ag,!=ln
Sêdan Vo,ll{swaiê:q

f;INANCIAMENTO
" -" , , �.

EM ATé GO M.�SES

L·

( COMPRA, TROCA' E VIENEl'.IA DE VEiCiJU:'S
Volksvyagen. TL - O Km ..... ,........ 1-971

Volkswagen Vahant - 17-ooe Km .... 1970
<.,

�

'Volk�:wag�n Sedan •.............. , . . . .. :969

V,ol�wagen
.

Sedáú •........... '.' , " 1970
'Vol\cSwa�en S�daft . .. . .. . .. .. . . .. .. 1968

yolJ>:swagen Bedan' ......•.... , ? • • • • .• 196�
VõlksWagen Sedan , . . . . . . . . . .. 196'7

\
,

'VolI!:swagen 1.600 ....;. Luxo 1
•• .'. , •• I. 1969

Ford Corcer - Luxo , .. , 1969

A�ro Wil�ys : ,

:
; "J 1963

Gordi,ni' III ' .............•.. , ' 196'7
·Fl'ANCl AMENTO EM A'RÉ 30 MESES

A. COELHO �UTOMó:VEIS ,

Jo�o. Pinto, 40
-

- Fone 2777 Florianópolis'
.

�

1ft!
se .,

AUTOMóVEIS CAMiNHõES
Simca Tufão 6.5 F-600 . .. . .. .. ..• 56

I.,
.

Esplanarla ,....... 69 F-600 , .. . . .. ,59
Volks (4 pó'rtas) .. ,,6� F-350 .... , ,

'. 66·

Fi,nanciamento até 30 mêses
MEYER VEíCULOS LTDA.

Jl!l,a Fúlvió Ag:��ci 397 - Fones 6389
Estreito

6393

VISiTE
(I ARTESANATO CATARnlEHSr

. -,' ,

-

AGORA.
.

EM S!�AS NOVAS INS�ALAÇ0'!!l:S
Rua' Tr�i2lh'(I; 51-A' (jllntl.' à es.cadaf-ia da'

Igreja Nossa Senhora do RQSái'10)'

i!
1"
'I

: t,

iii

• I

!

"�
I

ESCOLA UCNICA OE 'COM�R�IO "SENNA PE�EIR.A�'
A V I S O

De ór�elp do Senhor pipet,or professor Rubens �lj,ctor
da S�l.v,a,. ��:V,9 iJ,.Q, �O[lJw,cJm�nto dos senhores alunos e

demais interessados, que em reunião da Congregação, ficou
estabelecido o seguinte cale�dário:

1 Çl a 12 de fevereiro - Inscrições para exame de se-

gunda' épõéa.
. .. . '.

.

,

' "'"

19 a 26 de feveriro -:- Matrícula nos cursos Ginasial
I

e Colegial de Comércio.
,

19 de m,an;Q - Inícjo do PllQ letivo.
.

A S,e.!J,::,e�,aria <ia E,9,cp�a fp..'w.cigRjlrá di�i'jal1'!leJ1.,te, exceto
<tos sáR:J..QOS, no h.Dp�riq ,de �,9,�0 �� 21,30:

Fioi'iaiwpolis,' .zg 'de. [aneiso -de 1971.
Prof. Arnoldo Suárez Cúneo - Secretário,

CAR-T!;IRA EXT.RA�"'AP.A
Foi ,eKtfilfjq,Q..ª i .cq,;l.'t.eii'lf gmFlcJ.9r !W ha\1;ljlitaçãcy .ele

,

motor��tR perVl.I),e�Ptt,e é}.0 Sr. A.l1i(iln�Q F�l�ar<w Ghizzo.
,

,

I
�

,I �-- --------------�--��

, , ,CIOMUI_CAÇ·AO
A Cia.'de.-:H�'l:ihação· do'Estàdo' de Santa d.tatina

COHAB-,SC � �pmuni<;a que .0. conjunto: Resídenciaí ' qé
Barreiros já 'está Corlcltii<j.b, contando com: água encap,�-,

,
( da, luz, ônibus, grupo escotar, centro qe 'abaste�iJhento e'

em ins.criçõ��' para' a cornpr� das referiQll� casas, poderão
. fazê-las: JI0 ,eserjtórtt> da GO%B; íocaíizado no pró!!lr)o
Núcleo Resiq1mqial:

,.,." , .

2.1,

'IÇ CIltQN
"Gg:ado
".' .. i. ,

Rua �:,rr�jano l�'-.: Conju,ído' 9
,)

.

OAJ;5-SC 688 "7. CPF ,007896239'
'

�r� A�DIO: A.V1LA I},A LUZ
. .

AB\fOGADfJ'
c� ·P. F: - 001776628.9

. Rua ,Ttl,l:l,ente �i�»,e.�ra, 21 - F'01!<e 2'1��
----,......,.._,.

�R� N�R§��TO Ç�Ili#!�A-)'
.

Cf'R(JRGIÃO·DE�:rISi'A
/

i -.

'\ /
/

_Impl,anie'"c :t�'n,s:filhl.nte @"ft .l&E!utes "7' Dentist�p}a 9fYe- .

. ratória pei,o si,sWm�. d\i! ,ali,9- r.at;J.,,�,ã.o :-:-.' rratamento i'I}qo)«,[
-'- 'PFóteSé Ji4.:J. � móv�J., ,C,q�sult,ór�o: Ed. J'4n�t,q, 2q
andar - sa�� ��,3 -:- ;Rfl;a ,Je:r(ilnj,wo Gge1ho: 2�,5 -:- ,40-,
rário da� J5' #:8 JQ ):;l,(�ra§;

Al;)I� R�ª'Êi!:Q'
Cl"gYJ§ .,!!� SJLV�
Advogadós

' .

,

-

J
_

Somente '. corri hora riúli:cada'
C��trq Gpm_erci�l de Floriai1ópol�s - Sala, 116...

'

R Te).�ente,Silvéira,' 21··.....:. Floi'i.anópolis -;-' SC

D.K. 'IU111:lJ10 ·"OEEnU�. AM,OBI�
, i;

f DGl�ç.A$ PA IPELE.
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INSTITUTO BRASlLEUUJ1 DE DE,SEM·
VDLVIMENTO FLORES!AL
,Delegacia Estadual de Santa Catarina

AGÊNCIA NACIONAL DE NOTíCIAS

FLORIANóPOLIS
"'RE'FLOR'ES1'AMENTO E INCENTIVOS F'ISC;;·AI5

A Delegacia Estadual do Instituto Brasileiro �e De

senvolvimento Florestal, em Santa Catarina, anuncia a03

senhores (Wntf�blli;ntes do Imposto de Renda, que ,��p �l�,ª

sede, �rq. ,.J,li/irWm� e bem ,ass�m em s,e�si postos de f�s�i<l���
i,<u;� f ,.d,e f,i)f1J.tll-to florestal, de Flori,a�!<Ópçlis, 'J'�'ba4!,ij;Q,
L,�g�,nj;l, JtaJ<\i, !S�P Francisco do. Sul, Rio do Sul,' ;Mafra,

"Lages, Curitibanos, Caçador, Joaçaba e C!l:t,ap,e.c,é, ,5)er��
fornecidas guias para depósitos de investimentos em ��
preerídimentos !lorestais de que trata o -deereto-: tei

"ftHHI70il. .
.

,
.

Os ,�eI)ósit,Os serão recolhidos ,à .or,dem dp IBDJi', em
conta no Banco.zío Brasil '8. A., bLog,l,l.€ada até ,a _ex.�€UÇ�
do pr�jeto florestal aprovado indicado pelo contribuinte.

.JpjnvP]€. i� 26 de jane�ro ,qe l,97L .

.
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NUWr,g �i,rl,ho Gomes - pel.e,g;J."d,o ES�d!Jfll:
-: ,

�
.. DOCUMEi\lTOS-PERDÚ>G5 ,

.

Foram êxtravíados . os documentos:«. Cei'tificactG' de
"P!"0piriedade,' Carteira de Motorista. Certificado' do' veí'�l:;!Ó
masca Vofkswagen, ano W7.o, eôr Lotus, perteneente .

.,0

1St. ;João B. Régís .
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pe�ª melhor. oferta, por. iPot�vo q,e tôrw� lI).,amr� !NlIP

. cF,s#',Çl�'miFeh�(',:om mais 'ele 10e m2,·copsti�çãQ:es�w;'.
r.qld,;r, ,Gp!.(tep.do,: .3 quart�s, garagem e demáis' dependenCIas.
Tifi.tar n.'!. ,esmüÍ1<a ,da 3a, q!lp,d,ra �.a ,Av,en,ida A.m�·n.ti.�R/ -qÍ)

.

Jiü'dinl AÜâÍlÚco, com o 'p,r�l!Fié�;í.rjp, )la 'Wl-fti (fq, tRP4P
não. se aceita intermediários.

colivrr,; ,ARA "ltSS�A DE� jii lUA
FjtJ1).i). e net,ós ,do ·inesq,ue.cív,el l\({,onsenhoir Jo:ão Chl'iYS

��lilk�:S, <lpniv@.lrn.. p.a,ra a missa de 79 dia que man,da-m €.eí,e
bTar em intenção de sua alma às 19h30m de seKta-feio!'.à J,a

• c " •• I
-

. r

�greja de ,S 'lp to, .Antônio, à rua Padre Roma .

E �OTES
.Vend�'se uma residência, situad.a no JAJi!,IjHM

11AGU.t\çú, �om duêts salas copjugl)das, três q.'IJ,ar�.6s,
'b<l.Qho, cozinha?" �ependência d�' ,empregada, gar���",n,
'Jaranda .e estacionamento, .ainda sem ,h::;bite-se.
<

'LQT'ES'-' Vendem,sé, ótimos' J,otes, ,situado� no

JA:Ji!,DIM 'ITAGUAÇÚ; corp água' ipstalada, m�,s !JpJç8-d,<iI�
<e. drenagem' I?luvial. .

•. ElIRIGIR'SE a. tua Urbano Sales n9' 37 _ Fonê '2�gl ..
'I .
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, �\���L.-,-- .���i.t!�j�iHnl!l���4tw1tU7,,;�: �
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I.' .: ", ,'li'OtUB,A�SE TER!E;lfD. '1 ;
• M.edil'Ldo .. de 3. a 5.000 m2 no Esti'eito, Bom Abrigo,

· Cq!p,o,(liras. ou. re,Glondesas, para alugar ou comprar.

.dfel'tas. para Snr. Francisco fone: 3880.
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�ÇlÍld:ç� �e'r,al . ,"Preie$� �. ,Ciru·rg.ia

.
' ,CLíN:lCA; GER,AL - PROTESE FIXA E MQVE:L

.

,(:;D.RO·A DE JAQUETA - CIRURGIA
.'

·'D''D·I �i1rl\Wa'll ,O � DB�l!lll1 f,!'l1'1iI r;w"W'ftS·
.

Jme �,',JJiljdV. �,Htll�1L.Df!(j�t:1i' ,�Ii:�!' is U
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. Cirurgi'áo ,Dentista

...H;9·rª,rio: .i).e :Za. à 6a. feira; das J4 às, 19 horas.

:B�a QeQ.tlorov·18 - EdifíEio Soraia - ·Sala 13

.\ : .A�EJ)Il'DE PATRONAL DO INPS

; "

Vendendo
.

\

I 1\'
\

.

No <lora,cão de Florianópolis, rua, 'Trfljano, n. li},
�ltü;nas 'kl�l�({a,pes a venda sem reajuste de qualql)er
'latu.reza.

.
.

.

ED" FIC 10
' "JOSÉ VE IGA"

.Avartamento para pronta entrega, preço fixo sem

reajuste. . .

CASA:\S - CENTRO
.

Rua .coronel Lppes Vieira, n. 7, área do, terren(\Í,
.

33,$ ID,2, ·ef\s,� çom 3 quartos, sala, copa c0sinlha; J. Oq·
nheiro,

.

dependências .de empregada" garagem. ·Custo
Cr$ 120.000,00:a combinar. "

·

kt,lla' M;are<l,haJ Gama D'Eça (Chácara da Mole-l1dq_:)
�om 4 A.P<;lrtg�, licWing, sala de jantar, sq_la. de estar;'
C).,u.qrtg ..iJe ,�mrreg,ada, com banheiro, g,;;tragem l?�lln I.

grande. cofre embt].tido, telefone, lavanderia. Custo <

�l'$ ��Gji):�§ ';Ú4gES , \

R�:a ,�,er.ôniJp.o· José Días n. 126, casa com 2 qllaF
tps. s�Jf.l! cosil1na, 'ban'heiro, casa de madeira, .terreno
medin(lq 'lO por 35 metros, Preço Cn$ 12�90o,Oe.

CG.N'1'iNENTE .'

,(3;lífW à TU;). A)l,a,cy' Yaz Calado, c/terreno de 24 por
1.,6, �f,eê c�,t. .210 m.�, com pintura nova.

.

'. I
lJmrr ga�,ª- à nJ.!:). João Gând�do. Preço Cr$ 8.000,pO.
EDIF-ICIO 'DANIELA .

.

· GraRde-'1eja para fins co,merciáis,. localizadas 'e111 II I

.ár,ea de gra�de
-

.cl.epsidade habitacional na rúa Anita
G,aiFibpl�i, n. �.5. pr�<?o de ocasião, ,parte financiada.

ÇA$,A� � q:,NTRQ _
'

Casa na rua 'Vidal RaIl]..os, 1'l; 60, com grande ter
reno, e Flonto romercial.· Cr$ 100.000,00 de en.trada f>

o. saWo a c,omlIDinal'. "

.

.
.

M,an§,ão \ }).:!. Avenida Tromposki, n. 48, grandes"
�pl,ai?, .gran.,des quartos, 'liwing, 2 banheiros,. dependê,n· 'I!, '

.

das .,de empregados, garagem, eonstruçã.o em terreno "

de·25 por 50 metros quadrados no melhor bairro·'resi··"
dem'lal�·de ,Florianópolis.

, 'S>,9yE�R.OS
,C��i;1 rm JílT,aia, das Saudades, frente pªra· 1)'mar, ,. !

ronstruida ,em terreno de 900 m2. Preço' Çr$. 50..000,00
(om financiamento,

EDIFIClO .N.oRMANDYE
\

Um ótimo apartamento na Praia dá Saudades. C(ml

h9-H >IpciqJ ,$ q,uar.tos, 2 banheiros, sala, copa e c,Qsinha, ,

ja.rd�p:1 <,lé inverno, 2 vagas para garagem.
ITAGUASSU

..

CASA i:'om dois ]lavimentos. tendo na parte sUDerior,
� l'1W1rtQs. 1Jv�ng. ('rmq_. cosinha. l' banheiro. parte inferior.

. ii?1.íl ·de .6'QstW·3. °disn.ensa 12v:mde,ria, banheiro, áre,�, q.e
��l'y�QO, *tea construida, .227,211 'm2 área terr,eno
S80,85 m2. '

'$'.&0
.

M�GUEL I

�M: SÁ,O !l\{I!GDEL, com frente para a estrada federal
e f.up.d.os Nrq_ a estrqlda Estadual. Um? €h'acará ·co,m duas
casas de madeira em terr,eno de 14 mil metr@s quadrados.
"",';N(\ 1?h ''''1atr,,� ..... ,,'r!J "f'fr"d'l li'':'dpbl e '80 -metros 1)('19
E';;:t.adual. �r$ 40,0'00.00.' \,

,'"
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.
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Resolve seu Problema
Rua Tenente Silveira, n. 21,' sala 02, Fone;35-90..

I'
.';.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 197t
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II Portaria, do Ministério da Man

nha exonerou o Comandante LúcIO
Berg 'Maia da Capitania dos Portos
de Santa Catarina, designando-o
provisoriamente para a Diretoria do
Pessoal da Marinha, na Guanabara.
EllÍ substituição ao Comandante Lú

cio Berg Maia, assumirá a Capita
nia nos próximos dias o Capitão-de
Mar-e-Guerra Heitor LUIZ Vellez,
que" comandava' O· Quartel de Mari-,

nheiros, na Guan�bara.
o Comandante Berg Maia presi

dirá "hoje em Sãõ Francisco do Sul
, "-

uma reunião de Delegados dos Por.
tos de Itajaí, Laguna, Imbituba e

do pôrto local, debatendo com os

mesmos os problemas afetos à se

gurança das praias é' ao tráfego ma

rítimo, principalmente nas zonas balo
neárias.

Rallye tem
I

mais de 20
inscritos
A Diretoria de Turismo e Comu

nicações da Prefeitura Municipal in
fôrmou ontem que já ultrapassa a

vinte º número de equipes inscritas
no 19 Rallye Turístico da Ilha ',de San -

ta Catarina. Até amanhã, quando se

encerram às Inscrições para q pro
va \� inédita na Cidade - o núme
ro de inscritos deverá aumentár, as

segurando, uma competição muito
movimentada. A prova terá início
às 9 horas do próximo' domingo, de
fronte a Prefeitura Municipal; 'ten
do seu ponto de chegada na Praça
da Bandeira, imediações do Ginásio
Charles Edgard Moritz. O percurso
do Rallye terá mais de cem quilô
metros de extensão e 'ao primeiro
colocado, além de um prêmio, em

dinheiro, será conferido o Troféu

Felipe Boabaid. O final da prova
está previsto para as primeiras ho
ras' da noite de domingo, sendo que
o almôço das equipes ,concorrentes
será feito na Lagoa da Oonceição
no Lagoa, Iate' Clube e no Restau
rante Amarelinho.

Aliquota
do IPI foi
reduzida

Dect:eto assinado ontem pelo PL·e·

sidente Garrastazu Médici reduz pa·
H! 16% a alíquota do' Impôsto sô
bre Prod;utos Industrializados inci·
dentes sôbre os produtos classlfl.ca
',os nas posições 58.01, 58.02 58.4 da
",dJ21a a;iexa ao, decreto n'?, 61,514.

\.';; 1:c. de outubro de 1967.

';:;egundo exposição de motivos do
L_inistro da Fazenda a medida tem

,'01' finaUdade corrigir distorções'
�l?licação na taxação daqueles pro,
dutos.' Objetiva ainda beIleficiar a

indústria de tllpêtes.

O ato presidencial fixa também o

valor tributável dos cigarros em

17,90%' reJáçãó ao .preço de vendll
no varejo,. sendo de 11,33% lsôbre
a incidência a'margem Ivarejista_

Explica' o 'Ministro Delfim Netc

que a medida visa a reduzir a mar

gem de lucro dos varejistas de cig,,!,:
ros, tendo em' vista a resolU'<\�o do
Conselho Monetário Naciona1, que

i:1cumbiu os fabricantes' de recbUle
rem as contribuições para o Pro

,gramíl de Integração Social devidas'

pelos varejistas.

/

2 dias a 'Florianópolis
Ao desembarcar ontem à tarde

, '\

no Aeroporto Hercílio Luz o Gover-
nador Ivo Silveira confirmou para
o próximo dia 15 a visita do Presi
dente Garrastazu Médici a' Florlanó!
polis, acompanhado de vários asses'

, sares. O Chefe do Govêrno :

perrna
necerá nesta Capital até o dia 16 à
tarde,' quando tomará avião com

'destino ao Rio Grande do Sul.
O Sr. Ivo Silveira declarou que

manteve contato com o General Mé
dici logo após o jantar que a Arena
lhe ofereceu em Brasília, ocasião

em que o Presidente
I
reiterou sua

disposição de' .visitar Santa Catado
na.

N9S próximos dias. o Governador
deverá reunir-se com seus auxilia
res e com autoridades federais se

diadas 'em Florianópolis, a fim de
acertar os detalhes finais sôbre' a

visita presidencial.
Durante -sua permanência nesta

C-apital o General Médici , deyerá
participar de várias inaugurações e

conceder audiências no Palácio do
Govêrno.

I

Carnaval,fica sem Copa
'e Rei Momo chega dia 6

1 ,
.

- ,
.

Apesar dos esfôrços, desenvolvi

dos pelo tíÚ:llar da Diretur no s�
tido de! farer com que- a EmbaIxa·
da Copa Lord participasse do pró
ximo carnaval, ficou decidido que
àquela entidade não sairia à praça

p,ública durante 0S festejos de car

naval. A decisão foi tomada em

reunião realizada ontem à tarde
com os dirigentes de escolas de
samba quándo, a diretoria do Copa',.

, .

Lérde não concordou cem a eXf'
.

gência das demats para' ,desfilár
com fantasias novas. A tradicional

, concorrente, do carnaval da Ilha

pretendia apresentar-se com algu
mas fantasias de carnavais pas·
sados, sob a all'lgação de que para
a confecção de novas fantasias a

entidade c0ntràiria novas dívidas
apesar do auxílio da Municipali
dade, não podendo fazê-las pois
�eu f 6�çamento está determinado

para as pbras de, conclusão da se

de social,

o carnaval do co:rrente ano, qúe
contará com apenas duas escolas·
de' samba - Protegidos' da Prin·

ce�a iFilhos do Continente -, te

rá início, ·oficialmente, no próxi}1lo
sábado com a chegada dOI Rei,Mio:
mo "primeiro , único". As 21 ho·
ras, na Prefeitura Municipal, o

._, , �

Prefeito Ari Oliveira, entregará as,

chaves da cidade ao Rei Momo, 1

que comandará os festej_os cama-
- valescos. Na oport�de, as duas

escolas de s,amba estarão desfilan·
.

)

do pelas ,ruas Sete de Setembro,
Felipe Schmidt e Praça XV de No

vembro.
O Gavernador Ivo Silveira deve-

,

rá fixar hoje a data' e 'quan.tia que.
será entregue cpmo auxíJi0 do' Gô
vêrno do Estado às entidades .:car
navalescas. Enquanto· isso, as So

ciedades earnavalescas "Tenentes

do Diabo" e ';Granadeiros da

Ilha" prosseguem seus trabalh0s ]!la

confecção' dos carr0s que apresen
tarão nas duas noites oficiais, na

Praça XV: de Novembro.
A Banda da Ilha, que está serido

coordénada pelo folião Marco Au

rélio Boabaid, estará ]!la- vanguar
da das escolas de samba, dev,encto
na , segunda-feira, comandar o

"banho, à fantasia" que será reali
zado no Miramar. Depois de uma

,mIsência de mais' de cinco carnar

vais, .'retorna êsse ano às ruas 'da
Capital (1) famoso, Bloco dos Bo

rorós, que' dará ]!lô':o colorido aos,

festeJOs.
O cronista Lázaro Bartolomeu '.

está ultimando os preparativos do

Baile Municipal, que contará com

a participaçãe, de cOllconentes de
outros centros no concurso de fan

tasias. Também o Chlbe Social
paineiras 'realiza preparativos pa

ra a Noite do 'Ilerror, marcada pa
ra quinta-feira� 0 Lira Tênis Clu

be'"e Clube Do�e ,de Agôsto �stão
realizando ,reuniões para a elabo·

�'ação do programa a ser cumpri
do no próximo carnaval,

CaixI,vai.
'financiar'

,.

casa proprl·a
, .. ,

A Caixa Econômica Estadual íní-
\

cíará em breve operações para a

'construção da casa própria em con

vênio com o Banco Nacional de Ha

l�lt,lção;' riRronn�Ção rÓi' pl'esta'ui
pelo presidente -do - órgão, Sr. J'au
ro Linhares, acrescentando que a

;artcira especifica já está ínteírà-
. mente aparelhada para iniciar '�, fj.,.
nancíamento ímobiliário.

.

I Por outro lado, o Sr. J'auro Li:
nhares informou que durante 1970
� Caixa Estadual, proporcionou em
préstimos simples a seis mil' pessoas.

,

Movimento
nos holé'is
aumenta
, o movimento hoteleiro da Capi
tal está se recuperando gradativa
mente, após a queda registrada nos

dias I'? e 2 de fevereiro em rela

ção ao movimento ,verificado, du
rante o mês de' janeiro. A infoxm"
ção foi prestada na tarde de ontem

à 0- ESTADO pelo Sr., Odson Cardo·
SO, Presidente ,qq Secç�o de, �anta
Çaiurina" da Associaçã� de _HQtplei
r05 do Brasil, ,a,c):,esceJ;ltando, que·. a
classe está otimi�ta com o movi

. ,'1ento do próxÍlp.o carn:;tval.
- Um esque+lla I;>�m .l).10,ntil� ,pe

las autori:dades, responsáveis, p�lo
carnaval, está desper1tan'do o' ínte·
rê'sse de turistas e as reservas de

acomodações para os festl'jos ji.
alcançam a mais de 30% da capaci \

\ ,

Jade hoteleira da Capital. Nossa

capacidade de aéomodação, C011l

confôrto atinge a 800 pessoas, sen

do que' 500 acomodações estão diS

tribuídas; ,nos quatro maiores hoteis

da cidade.
Revelou o Sr. Odson Cardoso que

a grande ma�Qrial .das reservas pro,

ceueúl da Argentina, ,seguindo-se do

Uruguai, R�o Grande, do Sul, Para

Dá, São Paulo e Guanqbara. Para

melhor atendimento, os estabeleci·
'mentos estão aparelhando-se para

oferecer um serviço mais categori-
zado aos ,visitantes. Alguns estãà

I

'equipando seus' ba-res e /restauran.
,

tes com aparelhos de ar condicio·

nado e outros procul'am instalal" es·

tacionamento próprio para veículos

de. hóspedes. Finalizpu o Sr. Odsou

Cardoso <;lizendo que nêsse ano, o

movimento hóteleiro 'deverá ultra,

'passar tôdas as expecta�ivas, pois a

divulgação. tem sido 'muito boa.

\ \

.:; ( J' .

.��.(
,
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Bera Maia foi Mé d i C i fará visita dé
exonerado
da Capitania

Assinado aumento: 20·/. G' , ,

'"

d'" "II'
.

"d'para, o servidor federal '- oV,erna or VO ,ou e
o Presidente �'RepÚbli" � os ocupantes de emprêgo e fun. Brasllla ontem a tardesinou decreto-lei' na tarde de ontem ções Integrantes de quadros .e ta- " , , ". . \

aumentando em 20% os v:enc�en belas de órgãos' da administração fe- -------__;---.....,-------��----------------
tos dos ser�idore's públicos civis e deral diréta e das autarquias fede-

militares da' União, a partir de 19 rais regidos pel� legislação tr�ba
de março. O reajustamento' também lhistá, que consiste em retribuições
será estendido aos servidores civis idênticas às fixadas para os cargos
aposentados ou em I disponibilidade 'e atribuições iguais ou 'agregadas,
bem como, os pensionistas ou fun- terão o mesmo aumento.

cionários civis pagos pelo Tesouro A majoração beneficiará ainda os

Nacional, os pensionistas ou Iun funcionários 'da Rêde Ferroviária!
cionários autárquicos" e os pagos, pe Federal, bem como os transferidos
10 Instituto' de Previdência e. Apo- da União para o Estado do Acre

sentadoria dos Servidores do" Esta MAG�STÊRIO FEDERAL

do - IPASE. O decreto-lei também eleva em

O decreto-lei elevou o salário-fa 20% os vencimentos e salários bá-

mília para Cr$ 20,00 mensais por sicos do pessoal do Magistério fede-
, dependente: ral superior e médio, assim 'como

Segundo o decreto-lei o aumento são reajustados, ,na mesma propor-
de 20%, beneficia os funcionários çãó, 'os valores. do sôldo dos milita-
civis dos órgãos da administração res.

federal direta, das autarquias e dos O vencimento-base dos Ministros
servidores federais', bem como os de Estado pJssou para Cr$ '4 mil

m�mb/o� da Magistratura Federal, mensais, sendo também institu,do
d� MiniStério' Público Federal e dos,' pelo decreto-lei os novos percen-

I Tribun�is de Contas da União e do tuais para ai representação' mensal.
Distrito Federal. Segundo exposição de' motIVOS

Também terá 'direito ao aumento .apresentada ao Presidente' :ty.l:édici
o pessoal funcionário de, que trata pelo Ministro do Planejamento, a

o Capítulo IV da Lei 3.780, dos ór- despesa decorrente do aumento se-

gãos da administração federal direi rá atendida
�

com recursos já con-

ta, das autarquias territórios,' fede- signad'os no Orçamento do' corren-:
rais. te ano.

O Governador Ivo Silveira: reter
nou ontem de Brasília onde partici
pou no:'Hotel. Nacional do jantai
'oferecido pelà Arena ae Presidea
te Médici. O Governador foi rece

bido por Secretários de Estado e

polas
'

lideranças parlamentares da

Arena, tendo confirmado a vinda do
Presidente da: República a Floria-

(nópolis 11'0 próximo dia 15:

,/

Secretari'a
'

de ,Obras faz
I. r

balanço das 'atividades,
.

\; \,

Um relatório' das atívrdades de-
, ,

tos, tendo sido deferidos· diversos
alvarás correspondentes a área cons,
truída - de 204'.551 metros quadra
dos. Cêrca de 113.390 metros qua
drados de área, construída recebe-.
ram o devido habite-se,
Por sua vez, o serviço de limpe..

za, pública recolheu 38:826 metros

cúbicos, que éorrespondem a 20.900
toneladas - de lixo. Segundo o rela
'tório firmado pelo engenheiro Ma
riuei Philippi, o Cemitério São Fran
cisco de Assis registrou o maior
movimento de sepultamentos em

relação .aos outros 12 mantidos pe-,
la Municipalidade, _com 817 sepulta'

./'
'mentes, Finalmente, o� transportes
céletivos da Capital acusaram o mo

vimento de : 20.946.152 passageiros.

senvolvidas durante os" 'nove meses

da administração Ari Oliveira ,peia
Secretaria de Obras da Municípali-

...:,.- '�âdê;'Jõte�ltregue cmt�m I ao: Chefe
do Executivo. O documento apre

senta;'( detafhadamente, a' atuação
, 'daquela, pasta, ,.que.. cumpriu i inten
,
so programa de' obras na Capital. '

O Serviço' de Fiscalização, rela,

cionado com as posturas municipais;
apresentou o· seguinte mo";'imento:'
861 vistorias; 632 projetos; 808 'aI'
varás: 1.291 intimações; 2.654 pro
cessos. informados; i08 multas; 448

e�bargo� e 553 notificações de cal

çamento.
A divisão de arquitetura � urba

nísmo' desp_achou . 8.()37' requerínién

,

Sul Atlântico de Pesca S. A., de Itajaí, recebe a' vi'sita honrosa dos Exmos. Srs.
Ministro da Indústria e Comér�io Dr. Marcús Vinicius Pr:atini de Mora'es, do
Governador do Estado Ivo' Silveira, Senad�r' Antônio, Carlos Konder Reis. No

flagrante aparecem os ilustre� visitantes e membros de s�a comit�va, (, dirfltor/

presidente da' EJT;Iprêsa, Sr. 'tiilário He\1rique Fuck; eScl?n,a o. funcionamento d�
equipamento de um dos setores da industna

.

b· , '-' .,

,I COMPANH�A,DE "HABITAÇÃO DO ESTADO DE

I ·�AN,TA CATAIUNA
'

,,'
ESCOLH4 DE CASA

A Companhia d� Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB·

SC,. comunica aos candidatos, illscritos para ii aquisi�ão qa casa pr?pría,
no Núcleo Habitadonal de Barreiros,' que estará atendendo para a escolha

das casas, �o s�u escritório que ,está instalado po próprio Núcleo.

São os seguintes diaS, que os candidátos deverão 'con�parecer:
Inscrições de 1 a 150 nos dias \ 4 e' 5 de fevereiro; \

,

Inscrições !:t� 1�1 a 300 nos dias 8 e 9 de fevereiro,;,

Inscrições de 301 a 450 nos dias 10 e 11 de fev@rell·o.

Os interessados que não puderem comparecer' nestas datas previstas,
,erão atendidas após o dia 11.

L, 'FlorianópIDlís, 29 de janeiro de 197,1.
(

','

A DIREÇÃO�
Ij
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