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SiDtese do Bilaetim Goomefereológico de A. Seixas Netto

válido até às 23h18m do dia 7 de fevereIro 'de 1971
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMQSFERICA ME
pIA: 1004,9 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 30,50 cen

tigrados; UMrDADE RELATliVA MEDIA: 96,7%,; Gumulu&
.- Stratus - Tempo médio: EstareI. Florian6polis, sexta-feira,

(

SINTESE
·RIO �O 'SUL

o Governador Ivo Silveira
está sendo esperado no préxi
m� dia 13 em Rio do Sul, para
inaugurar <) Sistema de Abaste

c,imento de Águe daquêle'Mu.
nicípio, considerada a maior
obra . já realizada na Capital
do Alto Vale do Itajaí, cujo
custo total atingiu a cifra de
'Cr$ 2.380�000,OO, importância
que equivale o orçamento
anual da Prefeitura Municipal
Contribuiram financeiramente
par� a execuçãc

'

da -majestosa
obra, I além da Prefeitura, o

'Ministério da Saúde. Plano de
Metas do Govêr'no do Estado,
Ministério do Interior e o BID.

BLl!M�NAU
,

A Diretoria do Fomento Mu
nicipal d� Blumenau, acaba'
de receber os formulários pa
ra o levantamento das possí
bilidades de se incrementar a

.

1 ' .

Cfié!ção de abelhas em nosso

Município. Os 'formulários em

questão, foram enviados ao

Sr. Helmuth Wiese, Adminis .

trador do Projeto de' Âpícuí
tura do Estado de Santa Ca
tarina, a: quem sabe o ;lplane.
[amento da produção de- mel
em nosso Estado,

BRUSQUE'

o Sr." 'Sílvio Barbosa -Bern
· Ofi'cial -de Justiça, vem man

-tendo sucessivos contatos no

· Município de Brusque, obje
tivi!ndo a instalação' da Junta
de Conciliação e Julgame,nto
da Capital dos Tecidos, recen

temente criada. JÓnto ao Pre

feito, José Germano Schaefer,
conseg�iu uma sala da Muni

,-

cipalidade, onde funcionará a
"'" JCJ.

�,., 'ir.... -

:"

ITAJAÍ

o Prefeito" Júlio César, es

tá decididamente interessado
em promover os Jogos Abertos

· em Itajaí, no próximo ano. Pa
ra tanto, a Municipalidade que

agora dispõe de moderno Gi
násio de Es.portes,- vai cola·
borar com a diretoria do Clu
be Náutico Marcílio Dias, pa.
ra ,atletismo e quadras para
a disputa de outras modalida
des esportivas .

. ", ITAJAÍ

,

. Noticêou-se em

deverá funcionar
meses de Maio

Itajaí, que
entre os

e' Junho do
corrente ano, o segundo fôr

· nu da Companhia Catarinen
se de -Cimento Portland. Em'

fase de conclusão, 6 fôrnoapos
'sibilitará uma, produção -díá
ria de ,12.0'00 sacas de' CiIl}el;'
to. No momento 1! produção, é
de apenas 6.000, sacas.

,
-
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Deputado vê ParlQ Icia �pu�a
com Junções resiritas �r:[t:��ro
Ao assumir a presidência da Câma

ra dos Deputados, o D�)putado paulis
ta Pereira Lopes declarou que "não é
o Parlamento que, n� mundo atuai,
perdeu prerrogativas que outrora exer

ceu por invasão de áreas afetas ao

Executivo".
"O Estado contemporâneo contem-

pia problemas � maneja novas técni-'
cas que, no campo do- Poder Executi

vo, .exígiram comportamentos admínís-

trativos de govêrno, de agilização e

o métodos, que não se' compatibilizam
com as linhas então costumeiros de

atuação parlamçntar", Pereira Lopes
acentuou que "o Exeootivo não é mais
o poder apenas executante do que en

tão lhe propunha outro poder de E,s
-tado".

Disse o parlamentar que compete
a 'Câmara modemízar nossas insti

tuições paolamentares ..

L :-

o Departamento de Polícia Federal Está tudo preparado para alunís-
está: apurando 'denúncias de casos de sagem da Apolo-14, marcada para às

corrupção eleitoral que' teriam ocor- 6h23m de hoje. Após a descida na

rido em vários Estados, no pleito de. montanha de Fra Mauro, os astronau- •

15 de nevembro, pondo em dúvida a tas permanecerão no módulo para elí-
validade de. diplomas já conferidos a minar algumas manobras programadas
Depua odtse Senadore�, ' .Inquéritoe no projeto original de vôo, visando re-

realizados em Goiás e no Pará serão cuperar o combustível gasto durl.,�te os

encaminhados à Justiça Eleitoral, nos\
/ /, problemas de engate, Shepard e Mit-

próximos dia pelo Departamento de chell deverão chegar à superfície lunar
Policia Federal. ; às 7h16m, mas a primeira incursão em

,

.' ,

r

A alegria .de ter a Taça Jules Rimet

nas mãos, na, pôse olímpica que 'Be

lini, Mauro e -Carlos Alberto consa

graram na Suécia,' no Chile e no Mé

xico, 'fêz com .que os popularés
'

dispu.
tassem um lugar na fila a �im de que

pudessem I!lap,ús.ear. a Copa. Durante-
.' "."''''t· ,

..

todo o' dia a ''jornadà do 'Trí foi �evivj:
da e o troféu passou de mão. em mão.

(Ültima página).

-�- y' {-�

H' inaugurou
.

ontem
a sua bomba,de cobalte'

"

O Hospital de Caridade inaugurou
'ontem mais dois centros: Cirúrgico e

Terapêutico, Na oportunidade,
I
autori-

.• dades locais e convidados visitaram as

dependências daquêles melhoramentos e

constataram o funcionamento da pri
meira Bomba de Cobalto instalada em

Sa�ta Catarina. O Governador Ivo SiI
'veira e Secretário Moniz de Aragão
prestigiaram o ato (tJltima Página).

____________�--------�---------I,�------------------�------------------------�---------------------------

CONSTRUTORA FEBRAZ CAVALCAlf'I'I S. A:1
Precisa de mecânicos com experiência comprovada em motores Diesel, com

ressôres, equipamentqs hidráulic06, ftc.
SalárIo ,a combinar. Rua 14 de Julhõ, 160 - Coqueiros.

I
' 1 '

I'

PHILIPI 81 elA. a casa do conslrulor
INFORMA
O Figueirense foi derrotado na noite

de ontem no estadia Adolfo Konder

pela Seleção Bancaria por 3 a 2. An

tes -do jogo foi mostrada ao publico
presente ao estadia a Copa Jules Ri
meto

a,polo d'esc,e' na Lua
e corrige man,o.bras

I

solo lunar está marcada, para às
10h53m.

A partir das l1h6m serão realizadas

transmissões à côres para o Centro Es

pacial. O retôrno está previsto para

amanhã, após um período de descanso
de 9 horas dos astronautas Sherpad e

:Mitchell. Grandé expectativa reina en

tre os cientistas e autoridades da Na

sa.

o Presidente d� Assembléia Legisla
tiva, 'Deputadc Nelson Pedrini, inicia,

hoje cóm uma visita ao município de
Tuba�ão umfj- série de contatos políti
cos, acompanhado dos pralamentares
eleitos pela região sul, do Estado, O
Sr. 'Nelson Pedrini avistar-se-á com

, �\

presidentes' de Câmaras Municipais,
Prefeitos e Vereadores, além de líde
res políticos regionais e homens de

imprensa. O Presidente da Assembléia

pretende levar ao interior do Estado
uma imagem popularq e diânmica , do
Poder Legislativo. (Úlpma página).

Desejo, maior de todos
:, foi"'levanlaf 8':-:C.' :

I----------��----------�--------------------------�-------------------

Ivo .recebe medalha de lI&ific�dor
, '

(Oltima Página)

Pedrini . vai
,visitar tôda
Sta•. Cata'riDa

Ducha fria
,

e U'm
·bom remédio

. �

o velho aqueduto de São Miguel
tem amenizado 'as gruras do calor. pa
ra muitos

!

dos motoristas que
: dirigem

pesados caminhões na BR·10I. Uma
, ducha de água fria .é' um 'bom remédio

J.

para quem está obr'Jgâ'do li dirigir- ao

sol, compenetrado nas manobras da
estrada. Os motoristas' não fazem ce

rímônía: improvisam" um calção .. e 'se

servem.

,
\

Calor vai continuàr
Os escritórios de meteorologia pre-

r vêem que a temperatura em Florianó

.polis continuará elevada ainda por vá
rios dias, apresentando. pequenas varia

ções. Ontem os termômeti�s �cusaram
38 graus à sombra no centro da Cida

de, devendo o tempo permanecer bom
neste final de semana. O forte é�Jor
registrado em Florianópolis e a falta·

'Quase pronto Emissário
.

o pavilhào ' presidencial
da· Ressacada vem à Capital

(Página 5), , . (Oltima. Página)

,

de chuvas têm causado problemas aos

agricultores do interior da Ilha e de

municípios vizinhos. 0 movimento nas

praias é um dos maiores dos últimos
,
anos e em Coqu�iros os banhistas per
manecem no mar até altas horas da

noite, principalmente n0 PraiaClube,
cuja orla é iluminada_.

Construção
da 282 é

.

com o,DHER
(Oltima Págiha)

\
'
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m seu
I�rograma'

CINEMA'
SÃO JOS:€

,5 - 19,45 ':: 21h45m
I!arcello Mastreianní _' Sophia,
.oren

)S GIRASSOIS DA RUS8IA
jensura 18 anos .

II-

RITZ

,7 -19,45 - 21h45m
)anielle Darrieux
) HOMEM DO BUICK'

;ensura 18 anos

'CORAL'
,5 - 20 _: 22 horas
;"ellini'

j3ATYRICONIllbensura 18'�anos .

I ''''"

ROXYI ,

'l4 - 20 horas �.>

'Programa. tiUpI(I)'
. --_ ..

í";"'

)eorge Kennedy __

- Ré'ni' Santoní
\ R,EVOLTA'DOS 7 HOMENS
}eorge Lasenby -'- Telly 'Sa�alas
)07 A SERVIÇO' SECREroí,P'E
SUA MAJESTADE

JAJ,ISCO

�7 - 20,hol'as ,';r'\�"':
, ,.' r

Hugh O'Brian - Barbara 'Rush
ESTRATEGIA DO TERRO
:Jensura 18 anos

GLORIA
17 - 20 horas
Jeanne Mareau
O CORPO DE DIANA
rCensura 18 anos

RAJA
20 horas

Christeoher Plummer
REAL CA'GADOR 00 SOL
Censura 18 anos

SÃO LUÍZ'
20 horas \

Dusttn Hofmann
PERDIDOS NA NOITE--"
Censura 18 anos

TEI,EVISAO';
TV CULTURA'CAN,u., 6

IR horas - Correid, ,Junior.
16h20m - Ivanhoé

1,1R)14f>m - Bat�ann
"

il17h'Jom - Eles e. Ela� "'.

,lRh'),(lm - TV Ec;iucatnr.a
,19 horas - ,0 Meu Pé de Lára.n!a
Lima

1!lh10m - Bola em Jogo' I

I9h?'!im - Simplesmente Maria
20nflSm - Noticiario
20h1!'im - Bibi
22 horas - NoÚciário'
2?MOm - As Bruxas
2�hO!im � Além .da- Imaginação
,,23h45m - Cheyenne

1'1 TV COLIGADAS, CAN1\L 3

16 horas - Clube da Cria.nç�
j16n20in - Ó MeninO Su'b'nlarin�
16h40m - Seriado qe Aventuras
I7hlOm Mulheres em Vanguar-
da

I7h50m, -' Xerife de Cochise
1!1h20m _- TV Educativa. "

� -

119h05m _, Próxima At�ção
19h50m - Noticiário,'
20nl0m Irmãos Coragem'
j20h55m Balança Mas Não Cai
I 21h55m Noticiário'
122hl0m Assim Na Terra 'Odmo
no Ceu
22h40m Grande Cinema

lUrás '

da
.

Orel�a
[) J\parelho
DUra Modera0
Complemento invisível
O menor e mais leve' 4e,
todos

,.De som suave é natural
visite, telefone, o� escr�a.
à

COMERCIAL APEMAC
Rua Felipe Schmidt, 58
-- 4.9 andar conjunto
401 _ Fone 4181 � Floria

nópolis - SX:.

Canasvieiras, O tão díscutído Jorna
lista e radialista, Adolfo Zigelli.

• * •

Em stu simpático apartamento, o.
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva e senhora Deputado Nelson,

Pedrini, receberam para um' ja-ntar,
o Deputado e senhora Henrique
Córdova. '"

• * •

Fomos informados ontem,' que
será mesmo amanhã pela, nossa T\V
Cultura, !) lançamento do: programa
"Cidinha Livre".

'

• * •

Flávio Coelho de Almeida, um

dos Diretores da Coligadas, ante

ontem, com um grupo de "amigos,
, palestrava sêríamente no refrigerado

, ,

x bar do Oscar Palace Hotel.
,

'. * •

)- Amanhã o simpático Canasvieiras
Country Clube, no 'B�lneário :" dos
Milionários, vai .acontecer bastante
'movimentado' com a sua primeira
festa carnavalesca, "Noite no

Havai" .

,/ \

Zury Machado
/

A Diretoria
'

do Clube Social
Paineiras, hoje em sua sede social
recebe associados e convidados para
'a tão comentada "Noite no Caribe".
Esta será a primeira promoção do
Carnaval 71, a se realizar em nossa

cidade. "Noite no Caribe", apre
sentará aos foliões 71 do Paineiras,
as cinco músicas vencedoras do 1<:>

Festival de Músicas do Carnaval na

Ilha.

, ... * ...

Na próxima semana o Superinten
dente' da Fundação .Serviçcs de

S.aúde Pública Dr, Gastão César de

Andrade, em Santa Catarina será

reoebido . pelo Engenheiro Werner
Zulauf, para as solenidades de ínau

guração .do nôvo sistema de a!:laste
cimento de água' .das cidades de:

Araranguâ, Rio do S�Il, Joaçaba e

Herval�D',Oeste.
,

... * .,
Dona Alice; ; proprietária de Alice

Modas, está de viagem; marcada para

São Paulo e Rio, onde vai adquirir
para sua loja, a rnaís estravagante
moda, recentemente lançada para o,

Carnaval 71 �

r:

sede social, acontecerá reunião
dançante com a famosa Banda do

Canecão.
... * "',

Na capela de Nossa Senhora da

Lagoa da Conceição, amanhã às 17

horas, realizar-se-á a cerimônia de;
casamento de Olga.' Souza e Odorico
Durieux. "

... '* • "

Ana Maria e Fernando Ferreira
de ,Mello, já estão de' volta de sua

viagem de núpcias 'I

... *- "':
Anteontem na Igreja de Santo

Antônio, um grupo de senhoras de

nossa sociedade, mandaram cel�brar
'Missa, ppr intenção da 'alma da

saudosa' Dona Ivone 'Bruggima;m
Leal.

.. * ...

Amarelinho, o, nôvo restaurante
.

na Lagoa da Conceição' que está
sendo atração turística. O senhor
Dario Tavares, é proprietário do
nôvo 'estabelecimento, agora tam

bém é assunto.
,'" '" ...

Quem está mesmo satisfeitõ com

a nova casa de lanche, Rocca, é seu

proprietário Zé d'Acâmpora . ... A.
Soorpios, com suas atualizadas,
musicas e aquela iluminação bas
tante atraente, tem estado bastante
concorrida.

Pensamento do Dia: Coisas im

possíveis é melhor esquecê-Ias do

que desejá-Ias,
'

... * ....

.Já está nas bancas de, revistas e

jornais; a Revista Catarinense, tra
zendo\ a reportagem das' senhoras
que no ano 70, souberam se destacar

na sociedade catarínense ,

... * ...

Numa confortável residência de

veraneio esta passando férias em

O Presidente e senhora Sílvio
'Damiani e o' Diretor Soda}", Júlio
• Machado Pacheco, estão - bastante

, ! preocupados para que aconteça," a
: grandes noite, amanhã, no Canas
vieiras Country Clube.

* * *

A Diretoria do Clube 19 de Junho,
com um convite simpático 'nos

informou que logo mais em -sua

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS,
TOMADA DE PREÇOS N. 71/0052

A V I S O

° Departamento Central de Compras torna público, para
conhecimento deis interessados, que receberá propostas. de fir

nias .babilitadas preliminarmente, nos têrmos do:Decreto GE

,� 1,5-12-69 - 8,755, até às 13 horas do dia 19' de fevereiro
de 1971; para o fornecimento de móveis escolares, .. destinado

ao' G: E. do Bairro ÀLTO PALMEIRAS _ CANOINHAS.
. .'

,

O Edital, encontra-se afixíldo na sede do Pepart�merto
Cehtral de Ccmpras, à Praça Lauro Müller, n. 2, Florianó

,polis,. onde sei'ão prestados os' esclarecimentos nece�sárips- �
fornecidas cópias de EditaL I

Florianópolis, 04 de fevereiro de 1971.

Zélia Franzolll Gil _: p/Diretor Ger,aL

Df;PARTAMf;NTO CENTRAL DE COMPRAS'-
CONCORRtNqA PÚBLICA' N. 71.0Ô54 .•

ALIENAÇÃO DE: VEíCULOS
A V I S O

I

'

° ,Departamento Cent,'al de Compras tlqrna público,' para
tçrmos do Decreto OE - 15-12-fi9 _ 8.755, até às 13 horas

, do dia 02-03-71, para a alienação de,: Vclculos da Secretaria

da",Saúde e Assistência Social e J;'alácio do Govêrno.
O Edital ef\�ontra-se afixado na sede do Departamento

Ce�tral de C'ompras à Praça Lauro Müller, n. 2, Florianópolis,
onde serão prestados os esdarecimentos necessários

I<lorianópolis, -03 de fevereiro de 1,97t. f
•

Zél,ia l"ranzoni Gil _ p/Diretor ÇJerai.

CERTIFIc'ADO EJ<TRAVIADO
Foi perdido .

o certificado de pr9pri�d�Cle do veiculo
Wolk1wagen � 1968 _ côr pérola de propriedade do Sr.
Antônio Carlos Ozol..

.,.

CERTIFICADO EXTRAVIADO
Foi

_ perdido o Certificado de Propriedade do veícqlo
m!!rca Wolkswage.n, cór Bege Claro, motor n., BH-1l4469,
ano 1'970, ,chass!s n. B201159, pertencente ao Sr. Nazii'
Dutra.

DOCUMENTO EXTRAVIADO
F oi perdiàa a Carteira, Ndcionâl de Habilitação, cllte

'goria Amadoli, de n, 170,l()O, pertencente ao S�. Pe<lto
'llhiratlln Carv�lho M,artins.

/ LOTE NA PRAIA

Vende-se um na praia do Balneário. ótima localiza.
ção. Zona residêncial. Tratar com () proprietário pelo
fone 2147. '

COMUNICAÇÃO
"

A Cia. de Habitação do Estado de �nta Catarina,
COHAB-SC - com�nica que o CO!1junto Residencial de
�arreiros já está concluído,' contàndo com: águà encana

da, luz, ônibus, grupo escolar, centro de ab�,teciménto e

em inscrições para a compra das referidas casas; poderão
fazê-las no escritório da CO�, localizado no próprio
Núcleo Residencial.

EDITAL
,

A. COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE
, SANTA CATARINA - (COHAB)/SC, convida as ,pessoas
qtle nzérafu inscrições para aquisição da casa própria no

Cl)njunto Resiqencial de Barreiros, a compar�cerem a9

escritório da Companhia, instRlada no próprio Núcleo,
para -fratarem de assuntos de seus intel'êsses, nQ horário
comercial.

]< (or1anópolis, ,19 de janeiro de 1971.
• I

PROCURA·SE
,

Môça ou Rapaz, bôa aparência, de 17 a 21 anos, ttue
saiba prep,TIcher formtdários de Impôsto de Renda. Tratar
com o sr, Valdir Mendes a rua Álvaro de Carvalho, 34 -

esquina Felípe Schmidt _ �9 andar _ horãrió da 14 às,

18 horq_s.

PRECISA·SE
, ,Precisa·se alugar Ulna casa, mobiliada,'em Canasvieiras

ou Itaguaçú. Tratar na Rua Nunes Machado, 10, apto, 2,
(Centro), Precisa-se também de uma empn:gada,

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
.,.... SEÇÃO- DE SANT* CATARINA -

NOTA OFICIAL

.

A Diretoria da .Ordern dos Advogados do Brasil, Seção. de
Santa Catarina, tendo em vista o noticiário tenâe,ncioso distri
buido e divulgado 'pelos jornais e ernissôras de' rádio e televi-

<,

são do Estado, torná público, aos Advogados e a, quem mais

possa interessar, que, �leit� por larga e: expressiva maioria pelo
.

ôrgão própriq d<l cmtictàde o' Egrégio Conselho -'-;ncontí'a-se
no pleho e legítimo, e.xercício de sua função.

Esclarece' que por desPf1cho de' seu Presidente não foi

recet::1do' jecurso pret�i1dcmdo a invalidade da eleição e que
as comi�sõe-s regniám�ntares d� entidade já 'foram constitl!l
das, énéontrando-se" também, funcion�ncio "r�gLllarme.nte,·,

Fl<;>rian4p9Iis;' 4 ',de" Feverei io de 1971.

,
João J��l Rª�os. Schaefer _ Presidente.'

'

Pauló Roberto' P. "Oliveira _ ----c.' 19 ,Secretário,

/ ",' VE;NDE-SE
, Sítio;.'em! Clma�vieiras, a 1.500 metros da Praia na

.' • •
.�

'
•• 1. • ..........: ' '. '.. .'".

estrad,a do Landin, medindo, 18 x '1.000 metro,s, contendo
!lIDa "�asa ,de maderra em ótimas condições Tipo C' alei
America-no, corri ágüa e Íuz, 'medÍlldo 6- x 8 metros, com 3

quarto�, sala, casinha,' etc. Preço de ocasião Cr$ 12.000,00
a com�inar. Tratar à R. ,Senador Albertc Pascoaline, 286,
ponto final ônibus Bàirrri de Fátima - Estreito - Fpolis.
--:- S�, C/A Wendhausen.

,_ �GRADECIMENTO E CONVITE PARA,
.

"MISSA DE 7° DIA'

/

A família de Secundino Lemos, aInda consternada com

o seu falecimento, torna público o seu mais prof�lndo
agradecimento ao 'abalis'ado médico Dr. Waldomiro Dan·

tas, a direção do lIospital de Ca:t;idaclg e 'enfel;meiros, bem
como os parêntes e pessoas amigas que enviaram flores
e aéOIDp�nl1araIl1 o seu sepultamento. Outrossim c'Onvi,

dlllp, . .parentes e pessoas ámjg1l8 para a Missa de 79 Dia

qüe manga celebrar em intencão- de sua' alma às 18h50m
no dia 6 ...:.. sábado - na Ca�ela do Asilo dos Veihi1;hos
na Avenida Mauro Ramos. '

l.

vENDe-Slf UMA PROPRIEDADE (MIXTA)
- Cem 2 quartos, sala, copa, coSinha, banheiro e gaTa

gem, ;\rea 67.00 m2, terreno de 300,00, m2 - sita a Rua

José L.uiz, 221 __: Bairro Coqueiros � Praia do MelO

.

Tratar no local ou pelos fones 2613 -4519 - 4144 com'

o sr. Osni Cabral, período, da tarde.
� ,�.. _,,-o,.

CJRTIFICADO E CARTEIRAS EXTRAVIADOS
Foi extraviado /0 certificado de ,um Volkswagen

1009 - Placa AA-8705, côr.Beige Claro - 46 HP. Motor
n. BF,267,586 - Chassis B9.600.314, de pl10priedade do
sr. Orlan<}o Philippi. Duas' carteiras de motoristas perten
centes ,. a Neide' Kretzer Philippi e Bernadette Kret�cr
Phili-ppi. {

,

". TERRENO - RARREIROS
,,1:850 m2:: Vendo magnífico terreno frente para Q

mar e estrada velha ,de Biguaçu. 25 x 74. Urgente. -Infor
'

mqções com o proprietário. à Rua Conselheiro Maü'a, 47
(lojo) OIJ teL 6654.

PERDEU-SE
Perdeu-se a cautela 'n, 12079170, grupo JOlas, emitida

'"

p�la divisão de penhores da _Caixa Econômica Federal em
Florianó!'>olis.

'

.atêr_A-SE Df CORRETORES
J

Tratar à rua Gal. Liberáto Bittencourt, 59, Estrei.to

'" Convile. Para, Missa de 30° DIA -

A flllllililJ de SRlGIDA MARIA DOS SANTOS.
C?ilvi,da parentes e' pessoas ainigas para a missa de 30°
d\ll que manda celebra-:'em sua intenção às 8 horas de
donl.iQ3o na Igreja do Senhor Jesus dos Passos•..... \

Musica· Popular
AugustO Buec.hler.

SAMBA CARIOCA

Estamos em tempo de Carnaval, em tempo de samba. Samba Carioc2! é uma

dos músicas que fazem parte de um compacto simples, lançado, ao que parece,

recentemente, pela RCA. 'I'rata-se de um disco com músicas, duas, do filme

'''0 Donzelo".
-.-.-,-,-.-.-.-

FAIXAS
No lado - A temos, Roseana, de Nonato Buzar e Paulinho Tapajós, inter-

pretada ror Luiz Antônio :.:_ cantor totalmente desconhecido para mim, assim

,como detalhes do filme.

No lado B, Samba Carioca - o que me refiro no início da -coíuna -, de

N-onato Buzar e William Prado, interpretado pelo' Brasil Rítmo 61.
-

-.-.-.-+-.-,-.-.-

A MELHOR
Ouvi o disco com bastante atenção, Gostei.'
Indiscutivelmente, a melhor faixa é Samba Carioca; que tem' melodia

..
e

letra' muito bacaainhas, bem no estilo das primeiras músicas da Bossa Nova e

lembrando, muito ràpidamentç, um Marcos Vàlle" um Carlinhos -Lira', O balanço
do conjunto, um Roberto Menescal. É esta fàixa que vai garantir o sucesso do

compacto. I

"

r

O outro lado do disco,' com a .cornposiçâo 'Roseana, não 'chega a ser uma

coisa fora do comum, Como cançãozinha romântica, é muito válida. O intér

prete não' 6- dos piores. Õ
- acompanhamento. é �uÚo bom; 'dada a sua simpli

cidade, Constitue-se bàsicamente, de flauta,' violinos, violão, 'baixo e só. Do

meio da faixa 'em diante aparece um órgão �miÍil!d(),' discretamente, notas
graves à la .Timy Smith. "

=

r '�.t;-;y:, ..�

"Roseaná" até que tem uma melodia muito agradável, pois lembra, ligeira
mente, e no início, o clássico popular, "Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão .Linda" •

Mas, repito, eu fiquei vidrado mesmo foi no Sill1;ba Carioca. :I!i urna m(lsica
que merece ir parar na parada,"

-.-.-.-.-,-.-.-

PARA JOHN LENNON E PAUL McCARTNEY
"

... �

Um dia dêstes eu ouvi no Música e Alegria - Kolynos uma .faixa genial do

último LP de Milton Nascimento. Intitula-se, "Para John Lennon � Paul

McCarteney" ,

O disco que conté� es�a música eu já o vi numa loja aqui de Florianópoiis.
Está aí uma sugestão minha às estações de rádio. Seria bastante interessante

que elas, rodassem umas músicas diferentes.
-.-.-.-.-.-.-.�'

FITTIPALDI. CORRE, RC GANHA

Um nôvo Roberto Carlos: Emerson Fittípaldi. Roberto Farias, diretor dos

dois filmes que Roberto Carlos fêz até agora, está filmando tôdas as' corridas de

Emerson, No seu próximo filme, RC interpretará um campeão de automobilismo '

e, nas horas das corridas, será dublado por Emerson. Para fazer. êste. filme -

o primeiro em, que interpretará' outro papel, e não o seu mesmo _:_ Roberto

Carlos pretende ficar com bastante tempo livre.

Não está assinando contratos de prazo longo, não, quer. programa próprio.
Por enquanto, só participa de Flávio Cavalcanti, Som Livre Exportação, e assim

,
gllrante folga para dedicar-se a uma paixão' que foi crescendo devagar e sempre,
e que não, pretende largar tão cedo: o cinema.

(Liba Frydman, em Manchete), ':

-.-.---.-.'-,-.--0:-.-

CLAUDIA VAI BEM //',I
Numa ,das m\uhal> colul1a� anteriores eu' destaquei a superioridade da

composição _ Jesus Cristo -, versão Cláudia.

Ag(lra ![u estou, lendo no Intervalo, que o compacto' da Cláudia, atualmente
é o lIlãis vendido pela Odeon, "seguidq de perto por Taiguara e Abílio Manoel".

\ Aí está!

H'o'ró's C op O
OMAR CARDOSO

Sp.xta-feira ...,... 5 de fevereiro de 1971

ÁRIES - Dia em que as suas possibilidades de sucesso estarão em evidência,
'

esnecialmente 'no setór profissional. A' posição zodiacal de Vênus,
Marte' c Júpiter lhe são benéficas, denotando grandes progressos.

TOURO _ Tome d,ecisões imp�riosas; que não dew'rão ser adiadas de modo
nenhum. A confiança que você depositar em seus amigos do Zodíaco,
entre os quais Peixes e Escorpião, será retribuída e recompensada.

GftMEOS - Dia em que tudo poderá acabar bem, principalmente em se trat�ndo
de contatos com pessoas dé caráter espiritualista e representantes da

Lei de um modo geral, Boas notícias em evidência.
,

CÂNCER - Tome decisões práticas, visando evitar problemas por excesso de

trabalho, abusos ou excesso de confiança própria. Seu otimismo e

anto-confiança serão necessários, mas deverá saber usá-los.

LEÃO - Não se precipite ao emitir seu juízo sôbre as pessoas, pois poderá
enganar-se redondamente. Por outro lado, há prenúncios muito felizes

.

--

para o trabalho, a vida sentimental e as viagens.
VIRGEM _ Acentuar·se-ão as influências favoráveis sôbre o seu setor profis

sional. Maior ajuda virá de�elementos que colaboram em seu setor de

atividades, bem como de amigos e prot�torf!s leais.

L_!,BRA - Dia feliz para você de Libra: Contatos muito felizes poderão ser

estabelecidos, para sua. felicidade. O Sol transita, em sua Quinta Casa
de

.

influências e haverá de favorecê-loCa) tota�mente.
ESCORPIÃO - Aja de maneira a incentivar-se e também incentivar os oqtros.

Não permita q�e pequenos arrufos, desentendimentos ou preocupaçÕes
momentâneas estraguem seu dia: Boas notícias em vista.

'. SAGITÁRIO - Muito bom dia para você aumentar o Seu círculo de amizades.
O Sol em sua Terceira Casa do' Zodíaco tende a beneficiar as suas

viagens curtas, transportes, assinaturas de papéis e a sua família.
CAPRICóRNIO _ Conte aom a boa disposição de pessoas nascidas em ;Peixes,

e saiba cultivar o bom entendimento com as de Câncer e Escorpião" e

terá uma sexta-feira maravilhosa. Bons negócios em p'erspectiva.
AQUÁRIO - Tudo pode melhorar cada vez mais, neste mês de fevereiro.

Conrlições favoráveis ao seu êxito estarão influenciando a renovação
de suas energias e das esperanças abatidas. Seja' mais otimista.

PEIXES - Decf!pções amorosas, em vista. A fase não está para' ser vivida com

indiferença e excesso de confiança. Cuidad'o com as' fqlsas notícias e

amizades duvidosas. O melhor é cuidar da' sua saúde.

AUTO J:SCOLA
)JRINHOSA

.1.

\

O endereço certo para
você aprender a dirigir. Rua
Deodoro, 19 - 2Q andar -

sala, 4 --- Centro. Rua' Cel.
Pedro Demoro, 2.049

Estreito

('
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ÁYçli
, ,

frute de mais de duas
vêzes o do Rio Grande do

Sul. E o mundo cada vez

mais deseja adquirir car

ne. A dieta alimentar' ,dos
países desenvolvidos se

'modifica dia,' a, dia. 'SÓ a

Itália está importando
500 milhões de,' dólares

por an,o. f>rn carnes".
,I, -

'

Após e ,aUd\êncfa, Ü' g�
vernador eleito arníncíou
o plano' de transformar
a cidade de G'uarapari em
rcentro para realízação

:

de

'convenções, 1pQIng;' .

, tncea- �

tivo ,aO turismo.
,

'

,,�:, " .t

Instituto Hospita,
lar e Beneficente N, S. das Merc�s.

,

,PREFEITURAS, MIJNICIPAIS' '- COMUNICAÇÃO DE
) ,

IRREGULARIDADE
,

INTj!:RESSADOS - SOLICITADA A SUSTAÇÃO DO

fEDIDO im, INTERVENÇÃO Prefeitu�as Municipais
, ",' , I,

de Grão-Pará e Caça�or.
'

CONS'uLTA
ÍNTERESSA,DO'S' _:_ I - REPRESENT.AÇÃO' AO

EXrvrO SR. GOVERNADOR DO ESTADO .....; pr.esidente
da Junta, de Co.ntrôle do Plameg - II-- ENCAMINHADO
Ar) CORPO ESPECIAL - Prefeitura MuniciJ,lal de Sã.}
João Batista.

BALANÇO' GERAL DE 1969

INTERESSADOS _ APROVADO NA FORMA DA

l INSTRUÇÃO - ,Pre�eitura Municipal de Im.l1tuba.
APOSTILAS

INTERESSADOS - I -' SOBRESTADO - Hélio

;Rosa - II - ADIADO - AdhemaF 'G.·Gonzaga. < _

RELA�AO DE RESTOS A PAGAR
,

'

"

TN'T'E�ESSADOS - ANOTADÁS - Ns, 1;,2, .4, P, 6,
1\1 ,� 11 f\N;YrADA PARCIALMENTE: n: 7,. '

'

:: ç. ..,,:,•. .'F�'1j6 AO CONT9,.ATO DE;, eMPREITADA
INTERESSADOS - SOBRESTADOS - S�nado

'I�:r'l'E:,ESSADOS -- I _:_ JU:LGADOS LEGAIS
i"{) L. "'" .J ;edeiros e Hamilton F. de SOl1� - II -

.

� - , ., �, Eulália Maria R-ibosk.
'.,.,,(' D'VERSOS

,

;-::,::;t,D�'S - SOBRESTADO!, Adi Çatari·
'1 Si1i'-} Abel,ardo S. da Silva, EI�gê)lio .R. Koerich

,

("'l)mJ:)�nhi� Meinick Ind. e Com.
�.I" ('í"NTRAiT'UAL l

S' BRESTAD'), - Lúcia Camila

. � .,;� BSSl�DO

UM RECUO NO ,TEMPO

A. Seixa.s Netto

, Ni.o faz 'muitos dias, em roda de' conve�<sa, alguém
me pergu�tou como era� pará o. foleiori$ta, Florianópolis
,ie' algumas décadas passadas;, mas foi mais radIcal a,;,nda,
quel'ia�, ,no�ícias do centro de FlorianópoEs _ Ora, para
,[(;;:;,üei', 59 posso informar' ,notícias' e fatos que pre
sendet 'desde tempo de guri. . Assim, vejainos Q que'
era o ce�tro de Fl�rianópolis na década âe' 40, lá pelos
anos' de 1946 a 1950. O centro da Cápital. era, certa

mente, ,a Praça 15 de Novembro; que tinha uma feição
'estética. mais apreciável, mãi's bucólica, mais romântica:
"elos ,lli.es�s de nOl'ação coloriam-se os canteiros de
rosas "�. fiôre� várias; os flamboyants apa�eciam CClIiW

im'ensos gtÍài'déJi-sois vermelhos e amill;elos, o jaràitll
inteiro ia até frente da Cátedral Metropb1itana. Pelo
lado direto do jardim os pr�dios S�() -quáse todos 0S'
mesmos ainda: A Delegacia do Tesouro Nacionvlj o-

Tribun'�1 de Contas do Estado (antiga Chefiltura doa
Polícia); (> Correio, a Pr�ieitul!a. 'No. Íado do mar, fi

outra ..extensão do jardim, com a estátua de fernanüo
.<ache,do, o. Berói de Itororó, dava ambiente 'ao MIRA

MAR, antigo e concorrido t,apiche Ím'llicipal, hoje ao

ilhandono. Pelo lado esquerdo' o ,Palácio do Govêl'nó
Somente' con,ta as suas déca�as passadas; o restante' é
nô_vo, caixptes de concretos :se� graça amontoados uns

sôbre os ol!tros. A rua FeliPe .SchÍnidt, primeiro trecho
era o ceqtro social, l,iterário; artístico, humano. Nas 'duas I

,�xtremidades de saída para (j) járdim, drun lado, uriJ.
ea!'é, com amplo salão de cad�iras', ,onde pululava ge.ate;'

:
')' \TJersGV,":ri-l algumas horas dil tard�, cliàriam�üte,

'1,':'"" dores e pessoas importa�,tes; aÚ ia Nel'eu Ramos,
Ivo D'Aquino, e tantos; do, outro lácto a SOBERANA antiga.
!�epois havia o Café Rio Branco; do Quidoca (Euclides
:l('rclJ'1)))a liwarÍa do Jacgues, o Chiqtlinh@ dé <ÍmpIoIsahio. 1'urJo j,Jlo úeabo�.' As, rtlqs movdri1�i1ta:vàlÍ1-se- ch'é'i:as
de 'gent� 3té lwrilll tal'dias, riu� �o�pieto borboknho de
,-'

-

'. "rj': � -:. .. ,,�';;:""s, cH(}je Floriànó�olis eIlcerra; a
\ ,,,,,, ,fi�;") ,:i L' 6",- \).f'irp ii) às to, a 'Felipe Scbmidt eStá
deserta, a menoo que haja festa importante). Allsim, ,pois,

. I.
L,".0 Vb�" i' OiCl01'ico, Florianópoiis regt�diu e

.. _,._�. �''':�h''ldlIl ca�és, confeitanas; apareceram bancos,
_"6"<::1 os. A populaçào vê-se na azafama d;e ven�edores de

uilue Les dos mais variados tipos. Deixou d!,\ sfll' l.ir{ia rtloa

central a Felipe Schmidt ... É assim patece�que.:r.espo�d,i
ao cristão que I),a muito aqui nã'o ,;inna. É Veruade q�c
surgiram prédios mas de�apareceu a�uêl'J sentime�io ativo
e ll.''''lernal ..:tas décadas passadas; por det�'as do, progresso
.•", ev ideULemente, uma fúria material, l\lcrativa.' Mas que

e que' se vai fazer? Depois, tudo agora 'está com uma

pressa horrível, medonha, apavorante: :Nâ& faz mUito, com
o calorâo que deu, fui uma tarde pescar de linh�' a11 1.10

cais da Avenida Rubens de Arruda ltamús, pois qtle llloro

L,tirO. ,uoliÍta, sera, se SOLlbeTám operar os cicIos do mar,

á LulUra Copacauana, com 4 quilômetros dj:l pi'aias� Mas

apavorei: 'No mar que embatia no cais e nas piaia:iinhas
'

'-fue Sé VàO lor'mando, o pés&oal despeja lixo de todo naipe
a luz do dia:, isto, além de polui� o, mar qúe n�o tem
correntes de limpesa, - �e que até melhoraria � f3lHl:a
pesqueira nas baías do none e do sUL) -; é uiha' falta de

edu�ação 'patente e meridional; lança-se uma linha; ao

invés de vir um ba,iacu llapudo,' sobe no an:t;o-l um galho
de árvore um pé de'meia,

"

um sapàto, um chapéu velho
'( . I

e outras bu&igaIlgas íntimas que a pressa noturna de

"lIlÍlOS IlhO \ieixa levar (lra casa) Depois, ,mlqüele belo

jill'dim onde ,liá a estátua do ex-Go:vernador Celso Ramos,
o parque infantil está pelas últimas; um quiosque para
vendas de refrigerantes, q.ue dá um, colorido Ideal, está

:oinpleto.mente arruinado, quebrado,' tnalttàtado; o antigo
.• 1 Jlw de São Luiz, desapareceu em t,err.a pati<il1, e a

ú.U.,<. ao pé da estátua do ex-G0vernador Lauro' Mijl1er"
êia de limo, lixo, latas v�lhasf p di,�bo; o Jàrdiin d,�

< ,.,

'

...� �,ora, a pracinha Floriarib �e!xOtb, que tinha um

cl:alariz proximo da estátua do Coriseiheli'� Es,têves j�ni(}r1
está pelas últimas. Florianópolis está a petli:r um Depar-

,
1

UU1l811lo de Parques e Jardins... está mesmo.,

E t�do está fldndo distaftt� no t�m»Q... tud�; estiá
�ó '

,�: ,;..� ;�otHas foiClóricãs... Pode ", n�o ter iiriportâncla,
(r,:, I, II) ,',�.� ,Ó, ---,; t�r históna, tniaição e passado" isto é

inegável ...
,/

. I ,"" $

'Câ��ra dá agricultores do Vale já2uxdm
..•
de tem progra'ma de orientaçãoaluguel, .

. ..
.

Blumenau (Sucursal) em tôda a área rural de do. corrente ano" no: Es-

Urra comissão de agri- Blumenau. tado da Guanal;>ara.' As

inscrições estarão abertas

até o' -dia: 10 do corrente,
medainte solicitação elo

candidato, ao diretor do

Instituto Presidente Cas

tello Branco, à 'rua Leo

poldo Bulhões, 1580, Es

tação de Manguínhos,
Caixa Postal !l.(116-- Z(('2'4,
End. Telegrá�ico SAPÚ-

Cada deputado eleito, para

esta primeira sessão legisla:
tiva da 7f!. legislatura

'

.rece

berá 8QO ,crllzeiJos. mensais,
até, março de 1972', ,

corno

'auxilio para' pagamento de

ailll!�eJ' em' Brasilià, segundo
decisão 'tomada 'pelá 'Mesa
diretora da Carnara, eln sua

primeira reunião realizada '

após a' posse de "seus .novos
integrantes.

Várias hipótese tinham si

do .anresentadas; .jnclusive 'a

efetivação' 'de.. , convênio "com

� Caixa Econorniça Fed�ral
para o fínanciamento, de
apa rtamentos ,p�lrà

'

os . novos .

deputados, PO� Si.!gestã'o' "d�
sr. Alípio de:' Carvalho, a

M�sa 'r��oTve��se p�la SóJ�1
ção 'd; ,itliXiÚp�alugtJel; \ cou
siderando 'qu� esta ,fqrn}tlla
será}'u1áis :econômica ,pá'ra 'a

- � '. "

Camara.
/ ' . '

, "

", "." "'\'
HCR: �'�,o�!a
,unidád� de
rádio·i�ó!âPos

I'�· "

'. "<."

"Queremos fazer o' Rio ses U:ãQ .mantinha com o objetivo de acelerar a

rande funcionar como
\ presidente" uma .conversa produtividade. Existe essa

a grande emprêsa", mais'
.

prolongada, 'Vim possíbílidade, por exem-

isSe em Brasílía o go-' agora, tratar- de assuntos" no que diz respeito, à

ernador eleito .,do Rio 'relativos ,à' fut�l·á admi- exportação de carnes. Há

ral'lqe do Sul, sr. E1,lcli- nistraçâr, do. Rio Grande um 'mercado ínternacío-
tleS ':{'riches, após, ser re- , do .suÍ' ,e .saber, qua Q seu. nal muito .bom para tece-

cebidO pelo presidente pensamento a, respeito ber nosso produto ê-ur;-
édicL._ d�sses a�su�tos,;parà que' cisamos melhorar os nos-

O encontro' com ,o 'che- possa .haver ,.úm,., entrosa- sos rebanhos. De emas

e, da. Nação, oc�ryeti !\_pÓS .

mente .mats' perfe�Fo entre acertar uma série de pro-
�.eJÍlora:da reunião do go- 'o' Estado que, YOU , gover- vidências com o Miraiste-

I/ernadór gaúcho pOm' re-" , 'nar' e', ó .govêrno, feder.á!; Tio da. Agricultura 'para
resent,��tes, da 'ARENA ,'; E; ;€:Xpliaóu: "O' 'írapuíso' que, no mais curto prazo,

de seu ;Es�ado no' Con- .' que' tenho 'o propósito de isso possa ser conseguidO.
gresso.

"

,'" .. ünprlinlÍ'
'

à. 'agricÚltura:' 'e Basta atentar para o fato
O ,g6verpádor. '; ';t'ri�:qés

'

"iL, peéuáriâ 'é o' mesuro )10 .de que o, rebanhá argen-
ftiS0U:'('''Já h� ,aJg)ill'ls. ��-, :'govêrno: fêtler�l, ,:', ;c�rh .o- tínõ apresenta 'Um des-

,

':, .',. o,' :;'lribunardé' ,Contas '

E�: séssão� r���izadéi:-'a; 2 .de 'fé��;:�f():;' �p
,

Tr'bún1\l d�:'
I

,
; :,' INTERESSADO ....:;:, �GADO LEGAL L be'pa,rtàmen.

Contàs 'dó,Esfado, :�ob, â Presiqêriéi'Íi dO: C(l-hs�lheiro Nel· :',' ·1'0 Central· de Compr<\s.;
',,'. " ;: '

son d�' Abreu,: examin'ou ,175, proc�ssós'): Estiveram' pre" ::. � _'" R.Ef:URSÓ :',
',,"., ,i, ",",

sente !"os
"

Conselheiros' Nilton' 'José-', the!:'e�' Vic&Pri:si':" ) ,� ,,:, ",
, INTERESSADOS �----c,;' O rnIBlINAL CONHE<;EU DO

dente; 'Yiv�nte: .);030: S�hn�id.er: ;Nere� 'G�hêa ' dI} Sowzá/· �;; J \ "RECURSO' PARA NF;G1,\:R-LHE PROVIM"Er-fTO MANTl'iN
Jade SatUlIi:lirtO' 'VIeira, Magalhàêá" .-e'·: os'-- Abd:itdi·és Con·,'·:, 'i DO A DECISAO REéoRRIDA - 'J�ldyr. B. Faustüio ,da

vocado��
.

R�1�J �-chaefe:r � e Cá1�I20S. ,�as·t��':.: G���ô. I �t�se'nt:e'� :�� /-�;. ,�\Sil�a: ,,>,
�, ,��

.

também:o Procurador' Geral da' Fazenda;"WÍlson Abràha:tb: ;
� "

CONCORRÊNCIA. � ;LlCIT.b<ÇAO
Os}exj;>eclientes eX::lniínadoi foram OS 'Segúintés: < INTERESSADOS;- ,N, 5/70., PM - 158.375,00. -' so-
EMPENH'OS SIMPLES' " BRESJA_DO.
COLÊTivos - jUL(�Àbós LEGAiS 'NA Fb�MA DA �O!'lVÊN'lb

IN5TRUCÁO � 'Rois 1:1S. � SEC _:_ 4.926, 3376,' 3.4lb, INTERESSADOS -', AVOCADO
, , �

'-_,
"

� "

.'

3.4!i9, ,�.347, �.4:1" 1.804, 2.202, :'!_.470, �.473, 3.47'2, 4.9a6,
3.444. 4.922,_2:f92; 2.6471a.a67,. 3.352,,4,934, 4.923, 2.187"
$.351, 3.54Q. ,5.021, 5,0.12,,5.205: 3:344; ,�.231; 3:366, 3.375,
2,058, p:025" 2:212, 2.624, 3.3:?6; ,4.93!;5, ,3.354; 245, 1.3'86,
2,223, 4,.925,,2,.225;70. - 'Sr -:-";" ,453" 0�8;, 3;928, 402, 3,916, '

1.086, 1.08'7", 1.064, 1.067/70-; 0.37/71.' "'-;-, SA" - 3.936, 3.927,
3.917, 3.920" 1.295,. 3.933, 3.�42., 3,�26,,: 3.924, r29�, 3.941,
3,918, 3.919, 3.931, 3.94�, 3.,049, 3,!}37, ?:9�3, '3.947, 3 04.�,
3,929, 3.945, 3.94Õ, 3,939, 3.f)25, 1.797, ;1)l28; ;3.94�, 1.f9!};
1.296, Í.'294, 3:930. 3,916!,W.:,o.99/.?li?,37/71'. �r\iop ::_ n'll,
1.170, 3.024" 1.169, 1-.168, 1,1.65, 1.167/7Õ,' 106/71· �' StJ
_:_ 1.032, 1.041, 1.479, 1.1136, 1.029, ),1)4:0,' 1.047, 1.0.37/70
- STH - )_.192170 - DAT � 094!7�� 377/71, 102/71 '_

PG - 2.679170, 098/7t 1)5/71 - SSAS -'2:237, 062/7.1;
5,234•.2.235/70, 63171 -=- SSP ,---,-. o.4S17l.'

,

EMPENHOS 'POR ADIANTAMENTO,'
RESI'ONS_ÃVEIS '- DE,VOLUCÃO A ORIGEM

y'_' ulo Cidade', ..orlando Graciosa e Milton Mello.
E�teRNbs

'

INTErESSADOS - ANOTAPOS � Róis ns.;� SEC
" ;; ?05, $<:;/>.8 ---, 0132;'1'1, 5,�34 :_ SEC -'-: 5:234 -=- SSAiS,
n"3'/'7'1.
,E".f'r;�r.f(':r�s F'NDOS '�

,-",
.:.

.

'l\J�:T;'�r,:s<;: f \ln" .. _. JULGADOS: LEGÂ1S ,._ Nazaré
.,_",-, -

"i- ,)� s, SOll\;a� li -'DEvôtuÇAO DE ORI-

Com inauguraçao'
cada, para o. corrente
mês, já está' em '''fase fin;}l
de montagem' a moderTla,
U�id�de de Rádio�Isót():p05,
aclquirida . pelo " Govêrno
do Estado, "pará o; Hospi
tal Governador Celso, lia

mos. A modérna apúelha
gem destina-se, a re,!lizar
provas .funcionais' de ,vil·

rios órgãos com materidl'

,ráclicLatlvo· e mapeamento
'de órgão� como , tiJ;óide,
rins, fígado, cérebro, pul
mãe, etc.

cultores' reunida na resí

dêncía dó ' Sr. Wilhelm

Holz, em Testo Salto, re

.cebeu novas instruções do

prOgrama de. orientação
aos, ; agrfcultores, ITIllpS
tr'adas "pelo,' �grônomo
Nestor' Fernandes, .da Di-

, retor.ia
'

,de Fomento da

Prefeitura , Municipal. A

Comissão, de, Agricultores
dó bairro têm 'por objeto
recolher ·e apresentar su-

,
'

. :/

, gestões 'do 'interêsse da

comunidade local -aos Fes-"

"ponsáveís pelu./' desen.vol
, víménto .dos servic.,os a

grop'ecuários' .em, Blume

nau>: Entre as � ,primeiras
,p(ovidências, 'soliéitadas
pelós agricultci:r'és :' 'locais
.' " "

� \
•

e,sl;iÍ: : ai Teabei'tuta' de um

, p:ôsto de venda '. (le produ-
.

!tos :agrícolas, qwf j�, ,exis-
• ti� ,na

, reg�ã9 ,e, posterfo'r
'm'énte 'foi feêhido.
":> ,I'

'

" :\. ,;;

'�AP;IêULTUR�' ,; i ' \

i;-;' Pér àutro la,âd'�; -a Dire-

'torra' de' .Fomento '

'Muni-

cipal informou. que já '1'08-
.'

cebeu o's formulários pa
ra' prciced�r' 'ó levantamen'
to das poss1bilidades de,
ser incrementada no

"

mui
Ílicípio . á criação de abe

'lhas. Os fronmlários fo-,
rah" eriv,iados' pelo Admi

nistrador do .Projeto de

Apicultura do ,Estado de
Santa Catarina, Sr. H8J
muth Wiese,' a quem ca-

- bê o planejamento da

produção de mel no, Es
tado. Por- determinação
'do Prefeito Ipvelásib Viei-

ra, a Diretoria do Fomen

to já se prepara, para co

lher os. dados necessários

/ ,

CONSERVAÇÃO DO
SOLO
Mais de 14 mil hecta

res de terra foram pro

tegidos contra a erosão
como resultado da Cam

panha de Conservação do

.soio, desenvolvida' em 47

municípios do Oeste Ca

tarinense e Vale do Rio

d� . Peixe. Êste" resultado,
somado' aos 1'0 mil hecta
res protegidos antes da

.realízação . da: Campanha,
representa +5;% da; área
'total cultívada-por+ãü mil

agricultores 'dã região de
Itapiranga, Com cêrca Ce

'

2.400' hectares terraceados
G ll'l)1nicípio de Itapiran,ga
sagrou-se o 'campeão d�
conservação do 'Solo, se

g'uido --por' S'ão' Miguel
D'Oes'te, coni' no hect�res
e' It,á, com 6$' hêctàtes de
"tena ' protegidos" ,contra .�

'ei·osãq>. A médià' de'· 300<
. l'ieotaJn� 'terracéadio� por
1l.1UnicÍpIo superou em

quase cem por cento a

meta inicial da Campa
nha de ConserVaç3.0;' dã
Solo, cuja realiza<?ão -es

teve a cargo do Ministé
rio da Agricultura e

Acarese, com auôio das,

Prefeituras Municipais e

outros órgãos ligados à

agricultuta catarinense.

CURSO DE SAÚDE
�UBLICA 'I

'�édicos, veterinários,
doontólOgos e enfe.rmeiros
poder1.io participar do

Curso de Saúde Pública,
'a r:ealizar-se de 1<;'. de,

março a 11 de dezembro

BLICA..

O candidato deverá,'no
ato da inscrição, prestar
as seguintes, intormàçôes:
.nome, nacionalidade,,' na-.
cíonalidade.. naturalidade,
dat ado nascimento,' "en

derêço, curriculum esóo

lar 'e. atividades desernpe-
"

nhádas _d.esde que', Se
'"

di

"plmoQü, inClusive .ém �ur
sos �e pós-graduação, in

Clicando lugar, serviço, 'e

datas de trabalhos publi
canos, aí�ro. do histÓrico
dq, curso sUJ!lerior: " Dev.e-,
rão, 'a:htda, _ .acóri1paÍ1(úú�
'as' soUcitáçõe;;, hês p'ltr{i;
3x4' ,e declaraçãó "escrIta
da instituição onde, tra
baiha o c,flndidato, auto

rizando-o ii 'fazer o curso

e especificándo as. condi
ções de seu afastamento
durante o per.ípdo:
A seleção <!9_s.,- <sánQi�

datos sprá feita ,qpm 'base
nas informações 'cu:r.rlcu

lar,es, ,devendo o ,cancUda
to apresentar cdmprovan.
te do curriculum e docu
ment6� de identidade; car-

'teira de', res€i;:vfsta, título
de eleitor', regi'str� .' no

impôsto de rendá:" atesta
do d,e vacina anti-varióli�
'ca e atestado de idonei

dade.
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Santa Catarina é hoje um Estado (Iue
felizmente, atinO'iu a' maturidade admínis-"" \
'ihdiva, com a conscientização dos seus, ho-

I,! mens públicos de que sómente através do
I)

. planejamento poderemos encontrar as sO'-

luções que produzam o desenvolvimento

regional na, escala desejá�el. Foi-se o

tempo em que as obras púbficas eram

levantadas aqui O'U ali para sati�fazer 'os

j caprichos do cabo eleitoral e que a partici
'�, pação administrativa obedecia a critérios
" unilaterais, ,q�e' colocavam em imerecido

destaque, O'S interêsses pclíticos da facção
(Iue 'se encontrava no poder, 'Agora, está

formada a nieut�lidadé� de que: O' mérito
dos administradores se mede- pela' sua ca

pacidade de trabalho e nâo pelo simplesI�
I fato de pertencer fi esta, 0'11 àquela cOlTen- �

l te p�rtidária. Antes de ser um prêmio pe-
I� .IO'S serviços prestados a? Partido, :OU me-
r

IhO'r�elO' número, de votos que o postu-
lante ,ao cargo público dava para a legen
,da, as funções devem ser delegadas ateu-

dendo aos ditames da necessidade do

der em contar com os serviços pl'Ofissio
�. uais do talentO' humanO' existentê.' Ninguém

I[ dl�\'e ocupar, deteJ'min�do cargo ,na admi-
. -

'bl'
-
I

tntstraçaO' pu lca pOr razo'cs ou !'aS que

'�' não sej!l�t a de yalO'rizar ás suas' 'funções
!'! PO'r aquilO' que eill favor d'ela seja capaz de

p,rod.J�ir. NãO' é 'l} PO'sição ,que ocupa' (lue
dá nO'tO'riedade ao hO'mem, mas êste é que

(

olítica Habil ciooal,\

, ,

A politica habitacional em Santa Cata-
rina apresenta resultarios &ue merecem sa

lientados, Se,to1'- social que tem merecido

dQ Govêrno Ivo Sil'veira uma resoluta €

constante atençào, êsse da cas'a própria tem

,sido a,mparado na sua execuçào, por dois

Órgãos que especialmel!te o objetivam: a

Secretaria do '.rrabalho e Habitação e a

III'
COHAB, que '8xercera� suas atividades com

admirável eficiênci8;' O problema habitacio
nal vem < assim obt�ndo soluçào definitiva

no Estado, com excelente repercussão TIa e-

II conomia popular.,
,

I:i� "

Por intermédio da cooperativa de tra

i'-, balpadores,
�

cl'iada junto aos resp,ectivosr
111 sindicatos de classe, ele:ra,se já 293 as uni-

III 'dactes habitacionais const.ruidas· pela SecIle-

II taria do Trabalho e Habitação e fjBanciada�
'I

.

pelo Banco Nacional de Habitação. Êsses os

1,,1" dados que acab�mos de colher no Bol'etim

1'1'1
Informativo do INOCOOP,SC, o' qllal tam' ,\
béni acrescenta que sobe a 334 o número de

habitações ainda em cQritrução, tendo sido

li assi:qi' programadas 52U llnidadés, q';le co-

I'I!
l.

brirão lL"11a área de 29,248,13 e cujo finan

ciam,ento subirá à c<?nsideráv,el' importân

!
cia de Cr$ U08,862,87,

1,1
Entre essas unidades existem

_ 'aparta-
mentos; 48 J"*á construid�s em Florianôpolis

I

tem a O'brigação, de valorizar a sua pos{ção,
(Iue de resto só pode ser conseguido atra

vés de muito trabalho, dedicação e honra-
)dez.

po-

o engenheiro Colombo Saltes,. que
\

assumirá a Chefia do Executivo- Estadual,
está plenamente convicto de que sem uma

,eq�lipe 'de trabalho devidamente, integrada
lia sua filosofia administrativa não poderá
atingir as metas ,a que se propõe, 'em face
do imperativo que o desenvolvimento cata

rinense está .a exigir. Está certo o: candidà
to arenista, pois, pOr melhor que' sejam,
S'CIJS planos governamentais e p01: mais eÚ
ciente que seja O' seu comando, de nada va

lerá tudo isto se não contar ao seu redor
,/

com uma equipe de assessôres q'ue saiba

intel'pl'e!ar a filosofia administrativa dO'I Iu
turo Govêrno 'e executar dentro dessa Ines-

I ,

ma, Iilosofia O'S projetos que lhes caírem
(às mãos. E é com base na sua experiência
e na observação do potencial humano de

Santa Catarina que o Sr. Colombo Salles
irá' p-rocurar aquêles que haverão de com

PO'r, a equip'c que, a pártir de 15 de marçO'
de 1971, compórá a máquina administrati-

-

,-

va ,do nOsso Estado. Sem' favO'res, sem cón-
"

'
.

I

ceSSões-. e sem apadrinhamentO's, I) fut",ro_
GO'vernador só pensa em cO'nvO'ca'r para 0-

trabalhO' {lquêles hO'mens que se'jam efeti

vaménte afeitO's aO' trabalhO' e que saibam,

fazer da sua atividade um dedleado empe
nho em pról dO' dese�vO'lvimentO' catari

nease,

.' NãO' há pressa em decidir a escôlha
OU, pelo' menos,' de, torná-la' definitiva. NãO'

sabemos a que título, existem certas figu
ras que procuram se insinUflr junto ao Iu
turo Governador à espera de benesses e de

.posições n9 próximo Govêrno. Isto é "-ma
, ocorrência lmaentável que acontece em to

'do lugar, sempre que um nôvo nome está

prestes a assumir O' Govêrno, Mas não ha
verão de ser a bajulação e o elogio fácil

que sensibilizarâo O' Sr. Cor�mbo SaUes na

escôlha dO'S seus .futuros auxiliares. Ele já
possuí experiência no ramo e quem assim
estiver' pensando baterã em porta 'errada:
Sua: missão à .írente. do Govêrno do Esta
do de Santa Catarina está acima, da ele

rnentaridade dessas- pessoas. Pode a maio
ria dO'S catarínenses ficar certa de que n�o
será PO'r falta de descortino na seleção da

sua' equipe administrativa que O' futuro GO'-
, --

vernador deixará de fazer um bom GO'vêr-
no. Ele Ílem cO'nhecimentO' .suficiente de que
a grande tarefa ,que lhe pes'ará sôbre O'S O'm- J

, I

bl'os terá que ser dividida com
r quem sai- (

ba suportá-Ia.� dela, desincumbir-se ade

quadamente. E, cO'mo PO'UCO'S, possui a

convicçãO' de que só uma gfa�de equipe 'po

(Ie,:erá realizar um grande GovêrllO.

e 160 'ainda em construçã'o, também na Ca

pital do Estado. Joinville, Tubarão, Hajaf,
Bru�que e Biumenau foram município�
.tamoem muito beneficiados, nesse sétor Cte

assistência sociaL
Por' sua vez, a COHAB não estêVe inati

va; ao contrário, desenvolveu grande ativi

dade e contam,se já em número de 5,801 as
-

.

.

\

casas residênciais contruidas. Pode�se, por-

, -tanto, afirmar que a politica ,nacionaí de
'. 'habitação' tevê, em Santa ,Catarina, c<ilm o

'concurso expressivo do Govêrn'o do Estado

pleno êxito.
O ciro João Paulo Rodrigues, Secretá

tário do Trábalho e Habitação, num arti

go 'que publicou no Boletim Infci,rmativo já
citado, diz que está sendo estudada a possí
b�lidade de "tranfOl:mação das Coopera
tivas Habitacionais ,em Cooperativas, S'o
Ciais';, É evidente que isso' implicaria am

plitude maior à' assistência financeira, do
Banco Nacional de Habitação, que, diz tam

bém àquêle titular, \ seri,a transformado em
: Banco, de' Investimento SOfiaL P.. verdade,
porém, é que, dentro d'e' sua ,estrita finali

dade de facilit�r ao trábalhador a aquisi
ção da casa' p_rópr'ia, já muito ,se tem con

seguido,
, O Goyêrno Ivo SÍlvéira, ainda nesse es-

Benda . Ec nõmica
I, ÁÇO MAIS CARO

II
ii
ii
[I levou em conta a elevação 'do pr,eço. de su-

I
cata e dos níveis salariais, como também o

aume,nto do pr,eço do ?arvão m.
ineral no

I
mercado internacionaL

"
,

- A aprovação .
do aumento do aço se

, in'Sere na política g'overnamental de man-

ter a, r,entabilidade do setor; permitindo as,

sim maior expansão do Pliograma' siderúr

gico nacionaJ - afirmou óntem porta voz

do CIP.

Desde ontem; o aço cus,ta em média
mais 7,5%, segundo determinação do Con
selho Intermi'nisterial de, Preços (éIP), que

DISCRIMINAÇÃO
(

O Conselho InteI'l11inisterial, de Preços
deéidiu wn aurhento niMio de 7,5%, discri
minado da seguinte fOÍ'Ina: aço plano
chaI)l!Kit; não revestidas, 9%; chapas de flan
dres, 8%; chapas zincadas, 5,5%; perfis e

trilhos, 8%; aços não planos - laminados e

trefilados, 7%; aços especiais ligados e não

ligados, 6%; tubos sem 'i1;Bstura, 8%,
'

Justificou a adoção dqssa medida, em '

primeiro lugar, pelo aumento do preço do

carvão Ínineral no mercado internacional,
no caso do aço plano, e; no casÇ) do aço, não

plano, a ,elevação do preço ela sucata e dos

níveis salariais, apontados pelo setor ,priva
do, que àpresentou ao CIP um levantamen

to de custo nos últimds seis meses,

,

INDUSTRIA NAO VÊ P�RIGO
NA IlV,IPORTAÇAO DE AUTOS

"v ,

li primeira reaçào dos fabricantes de aLi-
,

.'..!...._-- ._-�-_._---_.'-----�--

pecial setor de ação do Estado, procedeu
de maneira a acompanhar o ritmo de eX

pansão cj.a assistência financeira do . BNH e

por intermédio da Secretaria do Trabalho

e Habitaçào" logrou arregimentar, ,dentrü
dos sindicatos de classe, os interessaqos,

constit�indo a Cooperativa Habitacional
Intersídical dOS Q_perários ,de ,Florianópolis
Ltda" ' cuja, influência S'? vêm fazendo sen-

'tir bEmeficamente' n.O 'inteÍ'ioT' .
do Estado:

Dirigindo-a, como, P�esidente:10 pnSprlü ti

'tulaF da Sec:vetaria do TrabaJho .vem orien
tando-a, por maneira a dar" execuçãÓ segu

ra e progressiva à/ política' estadual de ha-
" I) .

"
,

bitação, integrada no vfÍsto plano federal.
�

Resolvendo-se dêsse modo uni dos mais
.

, '.

angustiosos problemas do ,trabalhador" e

das populações em geral, dá-se provimento
..

� aspiração comum a todos qúantos, jungi
dos ao Çlnus do aluguel de casa, passam a

contar com o prÇ)prio teto, que suavem_nte
adquirem por compra, a ,longo prazo, grar
ça,s -ao financiam�nto do BNH;

Elemento de trapquilização ; econômica

para o assalariado, que po,� êle já é aspira
ção t�Llizada por grande número de traba

lhadores, cujas famílias se' favorecem, des

sa boa política do Governo F�deral,' com líri
tegral cooperação do Governo, do . Estado.

Gustavo N-eves.

tomóveis ém face da anunciada r,edução das
-

taxas de importação de 'veiculos pelp. Conse
lho de Política'Aduaneira é favorável e in

, dica que a .nedida não será prejudicial ao

'mercado interno:
As principais emprêsas evitam uma opi

nião oficial, alegando que sem conhecer'de-
/

,
.

talhes da, reso,lução oficial torna-se impossi�
vel emitir juizo sôbre as sllas repercussões
por Qittro lado, o·COf\SeÚ10

,
ainda" examina o

assunta, tendo apenas_ admitido a redução
das aliquotas. ,).

Entretanto, na General Mortors e na'
... ,

Ford-Willys consideTa-se quel a produção
brasileira, por não inCluir carros de alto lu

xo, carros esportivos - caros ·e conversiveis,
não sofrerá' com a {providência prevista e

que t�m pOr objetivo ganhar dólares para
o pais,.

'\
,.

Entre os carros de alto luxo, espO,ttivos
e co�versíveis 'importados por, uma· e'streit�
faixa do mercado brasileiro, há os da GM,
Cadillac, Oldsmobile' � BTJick; os da, Ford,
Thunderbird e Mustang; o Mercedes, o Pors�

che ,e p Fiat, de preços que variatn de 5 a,

15 mil doláres (Cr$ 25 mil a 75 mil) exclí
dos os impostos,
OS LUCROS NOS EUA

Alguns palanços já conhecidos -de diver,

sa:s ,emprêsa,s norte-alBericanas revelanJ.' o
comportamento dessas organizações duran

te o arto de 1970, em confronto com 1969, 1).,
,E. 1, Dupont Cle N'3mours & Co, apresentou,
um lucro em 1970 da ordem de U$$ 328,7
milhões (Cr$ 1547 milhões) contra US$
356,2 milhões (Cr$ 1764 ,milhões),

Outras emprêsfl,s: Republic Steel Cml).
- lp_cra 'em 1970 de U�$ 35,2 milhões (Cr$

174,2 milhões) 'contra US$ 79,1 milhões (Cr$I _ I
'

. , .

391,5 milhões) em 1969; Spery Rand Corpo
- lucro em i970 de US$ 17,3 milhões (Cr$
85,6 milhões) contra US$ 22;2'milhões (Cr$
109,8 milhões) em 1969; Santa Fe Industries

, Co. - lucro em 1970 de US$' 49,2 milhões

(Cr$ 243,5 milhões) contra US$ 60,8 milhões

(Cr$ 300 milhões em 1969; Newm0I!t Mining
Corpo lucro em 1970 de US$ 74,� milhõf(s
(Cr$ 371 nlilhões» contra 'QS$ 64,1 milhões

(Cr$ ,317,2 milhões).

NOVA FABRICA DE PAPEL

A emprêsa norte-americana Scott Papel'
e a Companhia ,Auxiliar de Emprêsa de Mi

neração, do Brasil, anunciaram plano para
'.

constituir uma no.va fábrica de �rtigo de

'papel para 'O' consumo doméstico.
,

A nova' empresa, qlie adotará' o nome de
Proá.':'êJs d� Papel, S. A., .será" propriedade

, , , '\
em l partes iguais de' ambas as empr�sas e

terá sua sede no Rio de 'Janeiro: Será a quin
t� fábrica"da Scott Papel' na América Lati-

,

I
, na.

INGRESSO DE CAPITAIS

O número dois da Revista de Teoria e

,Pesquisa Econômica, pUblic,ação da Univer- �

si.dade de São Paulo, traz um estudo sôbre

'o ingresso de capitais estrangeiros no :ar�-
, sil e as taxas de crescimento do Produto Na-

éional'
No mesmo número, o professor nOI:�e

americano Raul Ekerman analisa o cresci
mento industrial, o problema de de�,empre
go e OI processo ,infl!oJ,qi<imário em nosso pais
no periódo de 1950 a 1966, ' "

i'

�-_._--------

Politica Parlamentar

Hora de Catequisar
),."

Neste final de semana o deputado Nelson Pedrini vai iniciar o pro
grama de. viagens ao interior, conforme prometera, a fim de -levar. ao, conhe
cimento das classes reoresentantivas de todo o hinterland catarinense 0 es

fôrço que deverá ser feito a partir de agora para o soerguimento e íortale
cimento do Poder Legislativo estadual. E' esta '� primeira vez que um

Chefe do "Legislativo, antes de acionar o seu comando político; comparece
às regiões politicamente operantes 'do Estado com a finalidade de falar ao

povo, ouvir suas opiniões e sentir, acima de tudo, ,o que se espera em têr
mos práticos da Casa do Povo e dos que a integram, O' simples pioneirismo
dêsse gesto, portanto, já revela a existência de uma nova mentalidade, ainda

,

que não perfeitamente caracterizada, presidindo a êste início de ano a de

legislatura no- parlamento. catarinense. Ela se resume, até o ponto em que
ficou evidenciada, em encarar sob um ângulo nôvo a atividade ,parlame.ntar,
de tal sorte que a Assembléia adquira a maior eficiência possível, ,e impor
tância, como um dos três) Podêres do Govêrno.

Nestes contactos com 'as correntes mais lúcidas de Iopinião .no interior,
Io presidente da A,ssembléi9-' falar� j� so? a insp�r�ção dessa nova tendê��ia,

procurando com ISSO dar uma feição diferente a imagem do Poder Político
estadual junto às) classes populares. E', portanto, um trabalho iminentemen-

,

te catequético, sabido que, pelas incompreensões ou pelos êrros que se fo
ram perpetuando ao longo dos anos, o Legislativo assistiu" sem que talvez
nada pudesse fazer, ao enfraquecimento de sua posição ante à opinião pú
blica catarinense.

'A coragem de enfrentar esta verdade, agora, assume uma importân
cia histórica para o Poder Legislativo estadual: ela patenteia a boa vontade
do Legislativo em ,se redimir, em dar a mão à palmatória, em encarar de
frente a realidade e inclusive fazer a autocrítiqi de suas ações. Mas tudo
isso com altivez, sem, naturalmente, desmerecer o respeito de. que "é deposi
tária a Casa do Povo, pelo que representa no conjUllto dos órgãos respon-
sáveis p�la condução- dõs negócios públicos do Estadü, '

,

'O futuro é que dirá .se tal esfôrçõ haverá ou não de ser recompensado.
Mas o que importa, aos responsáveis pelo bom nOmel do Legislativo, é não I
pecar pela omissão. A grande oportunidade aí está para que o povo, atra
vés de quem melhor traduza .o 'seu pensamento, influa quanto à� decisões

que envolverão as necessárias reformas no Parlamento estadual.

UNIAO

i raL.

"II �:: o que os no�'Os deputadOS SergJo' 'Lopes 1 I
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Os deputados federai� que inte

gram a representação catarinense

em Brasília decidiram fazer 'um

pàct� 'através do qual,' no . enca(minhamehto das questões relati

vas aôs interêss,es dê Santa Catari

�a, todos fica� obrigados à 'ne,
cessaria cobertura política junto ao

plÉmário, comissões
-

técnicas do

Parlamento e mesmo perante os ór

gãos governamentais. Nada de no

vidade, para �esta coluna, que ha-,
via, .

antes mesmo da partida dps
dep�tados à posse, feito alusão a

um
. compromisso prelil1}inat que

aqui haviam firmado 'os. parlamen-
: tarés arenistas, de mútua colabora-
, ção e solidariedade na Câmara. Só

i que, agOra, o compromisso é mais

, �mplo, abrangendo arenistas' e

; emedebistas, e expresso, posto
,/

que estabelecido em reunião da

bancada.

IMPUGNA'ÇÕES .

I'

Com a reabertura dos trabalhos
do Tribunal ,Superior Eleitoral, na

proxllua segunda-feira, abrem-se

,perspectivas para que o recurso

interposto ,pelo suplente de depu
tado Gentil Bellapi contra as di

plomaçõ,es dos deputados arenístas
João Bértoli e Walter Gomes sejam
colocad0s em Pauta pata julga
mento. O Procurador da República
deverá antes apresentar seu pare
cer, tendo, para exame o petitório

i inicYal ,e a <ilefesa feita pelo advoga-
do Henrique Stodieck, que pede,
seja rejeitada a impugnação.
A ,par da natul\al expectativa pos

círculos políticos, o assunto vem

suscitando também grande inte·

rêsse Aos meios forenses, poiS a

matéria envolve análise de precei,
tos del.cados da legislação, eleito·

-r
-'

,

\

da Arena 0f1tarinense sabem" at�
aqm, em têrmos de poslçao da

bancac}a, é que será dada a'mais
ampla e irrestrita c�bertura ,polí
tica ao futur;o govêrno ,do eng�
nheiro Colombo Salles, Como con

seguência, também é sabido, que

haverá, nos momentos de' decisão

sôbre assuntos pertinentes, ao

Executivo, perfeita identidade de
pontos d,e vista e união de

'

propó
sitos entre os integrantes da ban

cada. As outras questões - crité

rio para escôlha das lidfi\ranças,
composições dos dir,etórios regio
nal e mur'licipal - começarão a ser

apreciadas somente após 31 de

março, 'quando foram iniciados os

trabalhos da seti�.a .legislatura.
I'OS arenistas vão pensar, i",eria-,'

-_. - ,
" 1, .

-_.... '" I I.

melllte,
.

também após março, em I
traçar diretrizes internas·

.

a fim
de ir -,l1eutí-ali�ando a influência da

Qposiçã.o nos grandes centros onde

deverão ser eleitos novos prefeitos
em 1972. Mas as providências IIlais
o'bjetivas, neste sentido, serão to

madas nó segundo sE;)mestre �dêste
ano e nó decó�re.r' do- próximo.
LíDER' DO GOVÊRNO

1
!.

Com o regresso elo governador'
eleito Colombo Salles, em l11eados

"

do corrente, deverá ser esclareciqa
a questão relativa à liderança do

G�vêrno no Legislativo, que tam
bém diz, respeito à bancada majo-
ritária. O pôsto continua em,mãos
do deputadO Fernando Bastos, que,
ent.retanto, ainda não "sab'e-se fica
ou sai. Na hipótes,e de não conti

nuar, o o si. Fernando Bastos po
derá, pel� primeira vez, ser um

deputado "livre": êle' foi viceclíder
dil. Arena,' líder da Arena e líder do

.

Govêrno, ,sempre, portanto, 'prêso
nos quatro anos' da legts'1atÍl_ra a

um comportamento de' quem pre
cisa comandar o exel'hplo ao:;; de
mais.

'

o Con�resso pode
decidir reabertura

,

o Congresso transformou-se, '.ao
"

partir dé a,gora, na peçí;l Iúais im

portante do delicado mecanismo
'das· aberturas democraticas.· ,De�
pende dele, do, comportamento
que souber'manter" numa linha de:
sobriedade e altivez, um acelera
niento numa meta que puece es

queci<4l nas ultímas' falas do pre
sidente da Republica, mas que
ainda representa um objetivo e

um compromissó do governo e
'lleS1110 do mOvimento revolucio-

, nario.
Esta analise foi ouvida em alto

nivel oficial, exprimindo li inter

pretação de, fon�e não apenas pro
xima ao oresidente .da Republica
mas com transito largo nOs setores

'

ela s�gurançá nacional.'

Para. estes" o tom do eliscurso
do presidente Médici ria homena�'"

gem arenista não se constitui nem
em surpresa e nem em. decepção.
Era �impresnlente esperado, incI,ll
sive na secura de, estilo que, é um

puoco do temp�ramento dó ptesí
dente e' muito, mais o condimento
acrescentado ás 'susa men:s�gerísJ
ordens �p'ara os políticos. 0' presl':
dente da Republic'a não se preo
cupou em � oferecer resposta Ou

contestação -ao Cijscurso do proxi
mo góvermldor de'Minas. O mais

logico é que o presidente ,tenha
acolhido o otimismo de �ln: pro
nunciamento ,carregado nas tintas
da esperança com U1na comp'reen,
são tolerante. E' natural e. mesmo

saudavel que os políticos, até o's
ela ARE�JA, sonheni com' as re):1;'
berturas, embalados por UIll COJ11-,

promisso velho de, mais de ano;
mas nem por isso caduco. Numa
festa politIca,' o' discurso do pre-
'sidente da ARENA elesafinou com

o ambiente, mas issQ, não i!ldicà',
uma desarnl0nia com os interesses
e a orientação do governo. A
ARENA\.. sabe separar muito bem
as quimeras da realici,rde, pois
que é desta que ela vive e se SU8-

tenta�

, \
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r Auxiliar de Escritório
:" ,I

•
,

NeIl. DO BRASIL S. A. _ necessita de moço ativo e desembaraçado para

serviços gerais de escritório, que seja datilógrafo e esteja quites com 'o serviço militar.

,

- O�, candidatos deverão. dinigir-se à Rua Francisco Tolentino, TI 4 nos dias))' c 7

do corrente, das 8 às 1.1 e das '14 às 18, horas. Procurai' 'pelo Sr. HAMILTON

�.,-----,_,--___! I��
/

II'
,

, I

, I
1
J

,I

\
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·VeHdedor-Vi�ante
"

I ".

NCR. DO BRARL S. 1. ....: Emprêsa de renome internacional, está selecíenando
candidatos,' mesmo seni'. experiência, porém com aptidões para Vendedor, 'para o

-seu Departamento ,de Máquinas de Contabilidade, Calculadoras Eletrônicas e Máquina',
, " .

-
....

,�{? Sornar., para exercer 'a função em Florianópolis c pri,ncipais cidades do Estado de
SantaCatarina. '

or,ERECEMOS:

Curso e' treinamento remunerado.
.

- .' . , ..

Produtos ,qe ren<!me_internacional, com excelente assistência técnica.

,
�' Ordenado fixo, comíssões, ajuda de custou e diárias,

� :Reais .poesibilidades-de progresso na Emprêsa.
'REQÜISITQS DÊSEJADÓS:

•, -
,

:_ Borr api';';sellt"çJo:
-, Conhecimentos de contabilIdade;'

:-' Quitaç;:iú ÇOll,l.'O serviço militar
'.

_i__ Dtsp,osir,:iiG �&I trabalhe e ambição, ao progresso.
;.
"!
'.

'

• .! -

" ;: .�'. �
I"

• \ \. \

.:_ 'Os candidatos' deverão apresentar-se para testes de seleção no QUER11:NCIA
: ,:' ....

,

'
. ./ : .. �.

"

Hoi'EL érn',Floli�1l.9Pólis, rtQs dias 6, ::r e 8 do corrente, das 3 às 11, das 14 às 18 ,e

das 20 às 22 ho. as.: Procurar pelo Sr. RAYMUNDO TEIXEIRA.
.

,
' ' ". " - "

-

leR" do Brasil S.I.ii':".,

1

r ;'j r
. �

).

li· I, "",J,',;, d,;';Lh� �L.;;�w�,' �'tá 'cledoni,;" candid,t",; ,""mo ce",

[ '1111,
�:":�:::i:;,P;:;�,,::::��"dÕ" ;".

m,,'nica de p"de'o, p",

exe",�
, funçãe

OFERECE�OS;
,

Cúrso (o heitlame:nto remunerado
, .

-- RE'ilj I:s'te� Séllal.'iais -semestrais

II � S�inai;1 <le-(.in�� dias de trabalho
»)! '

�I �- Oportunidade de progresso na Emprêsa '

r, •1, EXIGIMOS.

_ �ur�o giilasial completo ou eq.uivalente11 _ TINi apr.::.,el1tação
I I

J

j

.....',

,

_ Ql!l'tação com (; �erviço militar

_ Idade 11l!.lx1ü-.a: ,26 anos

_ Pl'Cfelt'ndalmcnbJ solteiro /,'_' Os �ar.(ilct'at(;s de�el:.â0 apl:eser.tar-se para téstes de seleção no HOTEL ROYkL

em Florianópolis, nós di,:ls 8 e 9 do corrente, das 8 às 11 11s. (. (ja�, 15 às 19,30 hS'll'11 Procurar' pelo Sr, BELMIRO ,MARTINS,
'_,

-., ...�������������������-�'!
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A Sociedade Pró-Desen-

volvimento do Balneário. de

Saúde e Assistência

Secretário é um dos entusias

tas do surto de desenvolvimen-

to por que vem passa�do aquê
ue balneário e foi um, dos res
ponsáveis pela presteza com

que ali foi instalado o servi

ço de abastecim�nto de água.
Por outro lado, ,a Celesc , já, '

colocou em :funcionamento_.a

iluminação pública da praia.

.. $ 2

malhas'

H�rirlg
INFORMA

,
/

'que desejarem incluir os

'eventos no calendário es

pecífico editado pelo De-'

partamento Nacional de Re

gistro do' Comércio, do Mi

nistério da Indústria e Co

mércio, deverão entrar com

os pedidos dé autorização!
até o dia 30 de outubro.

Maiores informações po

derão ser obtidas na Dele'

gacia Estadual do Ministê-

Tio.

Escola de olícia entrega
" I

l
'.1.

hoje diplomas à turma. de 70
za, Marli Sirlei' Coelho, Pe

aro José Dassi Neto, Wilson
I ma.

Agentes Auxiliares de Po

Iícias 'Adilio Mauro Tomaz,
Adorar Antônio Bona, Ar

civaudro 'Espezin, Altair Do

mingos Silva, Amauri 'de

Souza, Arlindo Dionísio Sil

va, Arolde José de Oliveira,
'Edit� Moreno Braz, Heriver

to Divo Silva, Idney', José
'da Silva e, Pedro, Duarte da

'Silva. ,

Carcereiros: Aloísio José
da Silvai" Anatário Rautem

,b�rg, Antônio Martins, Jai
me Vieira, Luiz Carlos da.
Silva, Luiz Carlo\ de SOLi
zai Maurino José Tornaz,
Mauro FrancLsco Areas; Ni
valdo RQ�olfo Vieira e Val

pemiro Lindolfo Albino.

Samae tem plano e'special
'para rêde de água, da Rua 15'

\

Pavilhão, da Ressâcada fica Estudant,e
São Miguel homenageou ,na

noite de' ontem o Secretário
Antônio Moniz de Aragão, da 1 r " '

." I ,

'

SOciàl, '

Até o final do corrente, e Rio Grande do Sul. OS' organizadores e 'pro- 0 Diretório Central de
oferecendo-lhe um jantar, O '

motores de exposições e Estudantes da Ui:1iversida-'
mês estarão concluídos os

trabalhos' de montagem do Exp.osiç�o DE; POMBOS feiras em Santa Catarina de Federal de .santa Ca

tarina, estará inaugurando
no próximo dia" 19 ue

Camboriu faz
carnaval de

\

rua na dia 31

, ,

, ,

Em promoção conjunta com

ó Departamento Aclônomo
de Turismo do, Estado, a Di

retoria de Turismo e Relações
Públicas da Prefeitura Muni

dipal de Balneário de Cambo

nu marcou, para o próximo
dia 13 do corrente, às 15 ho

ras, grande desfile carnava

lesco pelas principais ruas da-:

quêle balneário, solicitando
de todos a ornamentação dos

automóveis. A noite, nos sa

lões -do POPSHOW, serão en

tregues prêmios aos, automó
veis melhores ornamentados.
A promoção será abrilhanta

da pera Escola de Samba' Pro+,

regidos da Princesa, de'Fio.
rianópolis.

fim, uma' vez que vinha
realizandú as obras de imo

plantação na rua São Pau

lo, em desacôrdo com o

cronograma traçado. O ta-
,

;

to chegou a causar trans-
tôrnos para, a população,
motivo pelo qual o Prefei
to EV'elásio VIeira determi
nou que as' viaturas muni

cipa.is 'fôssem auxiliar na
\

I

remoção do barro, para que
as obras tivessem seu rit
mo normalizado.

"-':'1.

sua

de
séde, à

Carvalho

I

Dirigenle
do DCE'já
;relornou '

,

,
.

pavilhão metálico da Res

sacada destinado .à Feira

Agro-Industrial. Atualmen

te as máquinas rodoviárias

estão procedendo a limpe
�a da área fronteiriça, ,a
.fim de preparar um e,spa
ço para estacionamento de

veículos.
A feira será inaugurada

em março e contará com

a participação, de criadores

do Paraná, Santa Catarina

A Associação Blull:.e-,
nauense de Criadores de

Pombos \. confirmou sua

participação da Feira Agro

Industrial, segundo enten-'

dímentos mantidos pela cc

missão organizadora do

certame <;orn dirigentes da,

quela entidade.

CALÉNDÁRIO DO Mie
'

março, em

rua Álvaro

38 _ A, 'Jl Cantin'a Univer
sitária. A DÍl�etOtia '. do

DCE visa oferecer refei-

ções aos un'iversitát'ios por
'

prêço bastante," razoável.
Os trabalhos de instalação
da Cantina 'Universitária
já estão sendo 1nÍc'i'ádos pa
ra "sua inauguração 'na data
estabelecida. '

,Escola de'

oficiais vai

se ampliar
Conforme informações

fornecidas pelo Comando
do Centro de Instrução
\Policial Militar, oficiais
ia �lunos da Escola de

Formação .de (Oficiais se

rão, contemplados' com um

prédio de concreto, que ja
se - encontra em fase de
conclusão. O' nôvo bloco
será destinado a ampliação
'Jle' alojamento, gabinete e

uma sala especial, destina
da a um, auditório, propi
ciando mais comodidade e

maior confôrto aos' compo
nentes do Centro de Ius

trução Policial Militar.
"

lO. festeja

hoje 3,7 anQs,

de fu�n-dação,' , I

,Ó acadêmico Dálto dos

Reis, pl'esiaenLe ao DI1�'

tório' Cen�ral dos Es�udafites,
já retomou ,do Rio de Janei

ro, op.de foi representar os

diversos diretórios a�adêmi-,
cos, ,junto, à, Confederação

, Brasileira de Desporto.s Uni

/"versitários, pedindO' �terven
ção na' Federação Cátarinen

se' de Desportos Umversitá

rÍqs. Enquanto, �guar�a \pro-,
n�nciamenio ,da CBDU, o

I

I'J:esidente do Diretório Ge�-
traI dos Estudantes convocou

��ra esta sema'lla, ainda,
uma reunião com presiden,
tes de diretórios acadêmicos

para discutir, nesse interim,
a posiçã<;> a ser tomada, ten�
cio e;n vista que os

_
diret6-

ri�s acadêmicos já. se mani

festaram, através, de- proces- "

soo que, tr�ita na Sub-Rei
toria di Assistencia e Orien

tação ao Eshidante da .Dni-'
versidade Federal de Santa

Catarina, pelo não reconhe�
cimento mais da Federação
-Catarinense de Desportos
Universitários, enquanto não
se .. processarem no.vas' ·elei�

ções, uma, vez ,que na reali
zada em outubro ,último não
houve direito a voto.

Em sessã'o solene a reali

zar-se às LO horas de hoje
r no Teatro Alvaro de .Carva

lho" serao entregues os cer

'tincados aos formandos de

1970 di! Escola de Polícia,
que têm como patrono o en

.genheiro Colombo Salles e

como "paraninfo o Governa

dor Ivo Silveira.

A turma, tem a denomina

ção d� General Paulo Viei

ra da Rosa e presta uma ho

menagem especial ao '8r:
Otacílio Schuller Sobripho.,
São os seguintes os for-.

'

mandos da Escola de Polí

bend� seUs ceritficados:
C�minologia: Atalziw de

ge Çesar' Xavier, Luiz Dar-

I cio da Rocha (or�dor), New

ton Inocêncio de Souza,' Os
mar 'Peron, Otávio José da-

Silveira, Renato Ribas Pe-

,

reira, Wíaumar Alves da

O Governador Ivo Silveira
'fará hoje üma visita à Impren
sa Oficial, do Estado, tendo'

em vista a passagem do 379

aniversário de sua fundação.

Diretores e f\lncionárois da 10

prestarão homenagem ao Che

fe do Govêrno; tendo çm vis

ta os melhoramentos por êle

introdu;idos no parque gráfi
co.

A Imprensa Oficial funcio
na atualmente 'em nôvo pré
dio situado rio Saco dos Li
mões e entre o maquinário
adquirido destacam-se duas li

nptipos eletrônicas e uma gpi
Ihoti11a eletrônica, que pos
sibilitam um melhor ritmo de

trabalho na edição do Diá
rio Oficial do Estado e nas

demais publicações oficiais.

,

I O lt1aior espelaculo circen,se que visjla' esta- cidade.
,I '

Direlamenle de Buenos Aires � Arlisl'as' de Iodas as parles do mundo - feras de Iodas as raças: leões
ursos - macacos ._ e o fenomenal elefanle

\
'�ànão"�· unico no Mlmdo � com apenas um melro' ,de aBura.

I
\

'

Diariamenle às 21,horas - às qui�las e sabados - dois ,espelaculos às 18 e 21 horas - domingos maU-
18 e à noite à121 horas - Armado ,no 'local do antigo Tobogan.

'

,
.

•
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•
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I

" '

née às 15 horas � vesperal às

Silva. I

Agentes ,de Polícia: Ade-

rnar Quadros Mariani, AI

tredo Alves, da Silva, Ana
Maria Kruger, Edelmar Dek

ker, Elói- Gonçalves de Aze

vedo, Hilberto Speck Filho,
Isaac Matos Pereira, Luiz

éarlos Pereira da Silva, 'Már
cio de Freitas Noronha; Má

rio Antenor Coelho, Nilton

Porto, Sydvaldo João Bian-
\ chi Sav.i

Escrivães de' Polícia: Ger

mando Udo Dekkerp I�avi
no M.arcon, Jason Jac0b

Uliano, José Virgínio Ce

cheto, Lindomar Kreutzfeld,
Manoel dos Santos Berton

cinj, Maria Salete de Sou-

B-lumenau (Sucursal) -

Segundo entendimenEos 11a

vidos eI}tre o Prefeito Eve-.'

lásio Vieira e o engenhei
ro-chefe, do Samae, ' ai;

obras de implantação da
nova rêde de distribuição
de água da 15 de Novem

'bro deverão obedecer a Vm
cronograma especiaL A me

didal tem como objetivo
dar tranqui'lidàde à poru
lação em geral, bem como

atender aos serviços do
(wmércio lôcal.

As obras' da principal
rua da cidade deverão ser

realizadas de quarteirão em

quarteirão, sendo que a

pass'agem dos trabalhos de

um para o outro será feita

apenas quando os serviços'
do quarteirão anterior ja
estiverem conclusos. Por

outro lado, a' firma encal;�
regada dos' trabalhos �o

m�nte poderá iniciar ,suas

atividades na rua 15 de

Novembro quando devida

mente equipada para tal

\'\
.

l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

"

"

� � ';l • ".' �. J'
,,' 'I

t ;.' �;
O,��d,\DOJ.Flori,aii�J�fl>H§, se;d,,�f?]ra9 5 fie Jr.evere,iro de l�l � .. rl4 �,

I

a

I J i

., .;_ -,

4.

',1 I
I�

Esporle
"

'

Jogadores
'

'do flu
de ..•.. DrQtilicacõe�
Embora só'. tenham .. ,toIl).ado . conhe- ,

cimento através, (la . .imprensa, os

jogadores do F,lumtneilse acharam.
muito .boa a -tabéla ide gratificações

.

para .a ITaça, Iibettado�es çla'jAméri,- ,

ca, que dará' Ci'$' 'SOO,OO por vitória
.

e' mais umél'"qua!'itia .idênttcl! pára a

caixinha. casó, o. tiníe .se, clasílÚiqMt: >
para as semifinais , (la

.

c·O'}1,lPetição.
UM TRABÃLI-ÍO ,QiR��IN�ZADO
A Comissão ,'l'écniça ,,!;li>,.Fluminen

se elaborou iodo o. pJ:ograma. de tra
balho do t111.1e., até o' próximo. d'Ía '3

de marçÇl, datá da pel1últLna. p'arti0a
pela fas� preliminar da Taça' ,Liber-

,
. , I

tadores ,da America,. qu/e é o se-

guinte: .;

Hoje· -c- Treino téé]líco�tátíco' no
Botafogo de. manhá, Treino técnico·
tático no Manufatura de; tarde.

6 - sábado."::":"'· Caminhada' nas

Paineiras de manhã.
7 - domingo �.Folga.
8 - 2�. f�ira: - Gorrida nas Pat
neiras de manhã�

,

aprSV811i : labela
,

.

'.' \

da
'.

tiberladores
...

.
.

"

'\. �,,'

;, .

, 9 �á: feir� 'é�rcui't't�;íirüng
. no ginásio do clube de manhã, T�,ei-
1).0 téc�ico-tátiCO' do Manufatura de

ta,'rde.
",' .'" ..

'

o( ,e' _

f'

10:._----: 4a. feira �,Coletí�o; d'o �lâ
nufatura 'de tarde.

"
'.

: 1{"':'" 5a'.' feira '-, Cd;rlda ,.: .nas
Páin�iras' 'de, nianhã..

"

,
.

,

'12 '- 6a. feira',':_ A.p,resentaç�ó
! no Galeão. pará;ViG:�em, ao 'meió:dia
com destino a Caracas pelo VÔ\) n.

442 'da Pan-Americán.o ,
.

'13 ,,- sábado �
.

Recreação no

campo do "Estádio Un,ive;sitÚio, lo
cal do jôgo.
lL- dorri�ngo - JÕÇO COM: O

,DEPORTIVO GALICIA Ue tarde
15 ....:. 2�.feira -'- Manhã) livre 'Pá

ra os que jogaram e treino para'· \JS
re.servas . n'o meSmo ho;ário. .

16 - 3a. feira, - TreInO técnico
tático no Eistádio Universitário, aui-
da não de1erminado.

' ,

17',.--- 4:a. feira - JõGO COM O
DEPORTIVO ITÁLIA, de tarde ..

'/

!
. 'J8 5a. 'feira Dia livre, para

,

" ,passeiçs' e �o'n1pras.
.'

. 19 - ôa, feita � Viagem de re

gresso ao Brasil saindo do aeroporto
á�s 40:m .pelo Vôo 'n.

<

444, da Pau

American, '.' que. chegará .ao Galeão
às ,6 Ihora�,' sendo o tiin� logo Iihe-
<". ."

- •

�. /

radc,
.

20' � -sábado
n�s Larãnjeíras
.manhã. :

- Révis'ão' médica
\

' ,

e Iiberação, de

,21 domíngo Folga
..

geral. ;- -

22 2a. feira Folga geraL
23 3a. feir') ,Folga gerál.
24 .4a. feira Folga geral.

25 �. Oa: feira' - APfesentação
to'

. corrida' nas 'paineii'as, de' n1'anqã.
Ti'eino. téctnico-tático nas Laranjei-'
ras, de tárle pois o éampo já 'es:t'ac
rá: liberadó após a' r�forma qUe .. ::;(}

fi'eu.
26 ':_' 6a. feira - Circuit-traÍlllllg

nas Laranjeiras, de, manhã.

6il."'.f.� IaD2d� ":i�,�,on�ç�.�e !u�!u;. Lnm: ê muito .fá,"
? p�at� m�is cobiçqdo de nluitos um' julgamento de outra pessoa; .0

desportistas. Nã,o a arbitragem em d.ifíCiI mesmo' fi julgarmos á nós

s'I, o apito vamos assim dizer. Mas mesmós:�
. , ,

1 - Nessas apreseritl\ções ',. ' ele'
clubes de fora em nossa Capita�,
notamos ,:que .há um p.esinteúesse
total pela reriovação, de valores. O

. Avai em espeéial, p(JssV� excelente
plantel de juvenis, com jogadores
que muito prolUetem, e manipula<los
por u� técrUco C'ompetente, seriam:
úteis e 'aproveitáveis, podendo, de

uma hora para outra: projetl)r-se, no

meio de seus companheiros já �titu.
lares e: mais ambientados. ,. -

Onde
está � c�aJlce? ,Não existe, 'simples-

.

mente. .Preferimos, essa é- a ver
dade, trazermos' jogadores que· pas�
saram por inúmeros clubes, catlSa�
dos, malandFos em questões de <;011-

tratos., do· que dar. chance a' um

jovem qi.l;e espera anciosamÉmte umá

oportunidade. Os infantos· são oq_tra
mostra de" 'como .possuimos j'ogado
res, capazes de' num futuro próximo
estarem como autênticos titulares.
Vamos pensar nos JUVenis, dando-'

, lhes /cbances pequenas,. gradativas
.

e temos .certeza, êles. conesponde
rão. Tem9s aí um,

\

exelp,p1o' com

Raulzinho,' Gers'On, 'Moacir,. Dailton,
todos juvenis' que .'

tivetam' um dia

uma oportunidade �

CARNA - Vê - Yê

com o
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a . locompreeensão, o' fanatism'o,
paixão e frustração. \ '. EMim,

'

te�n
'geB,te" pre'paradà ,para

.

�ilitar ;
no

.

&"porte, outras' não. Os árbitros,'
tem' também' seus fãs, ria, pes'soa 4e

..

dirigentes, comentaÍ"is1!as e torcedo.'·
res e até jogad.ores. Algúns 'gosthi

,

dêste, ourrqs não suportam i aquêle,
e a maioria gosta dos .bÓatps', pégá

"

aqu,i. e passa ,ali adiante mentitas e,
,

c:,llúnias que são assacadas' contra
'

\. J .• , .........
.

lrlúitbs, apitadores . Iss'o' tor.nou'se
rotlna no. filteb'ol e os' árbitros 'já� ,

.

. '.
I j' •

não �dãb muita hola a ,ê�ses cómen-
tárlos' p,ois, os 'próp:úios q�e, ás cfà;lem
'mudam : de opinião ràpldamente
corno mu'dam de opinião em' 'ouiras
coisas mais importantes: EJtistem
pessq�s quê' não botam "a mão no'

fogo" por ,determinados árbitros. e
botam por outros; enquaIlito outras

peSs?as não arriscátn "umj �edo .no
fogo:' naqueles que outrós colocam
a mão inteira. Questão. de gô�to
não se discute, Honra sim. é .discutj
vel e cada' l1-m que se preza, deve
lUltar :por el'); com tôdas' as armas

,3 -, 'O ConselhO Regional de
.. '. ./

Des,:ortós, êsse órgão" importarlti$-
siIDe ao desporto brasileíro,' filiado
ao. 'CND' tem

-

poderes' tantos,'" que
11ão " me

.

arris.co a difundí:l'Ós,
. sob

P'éiú( dê ac,har que: axis�em 'coisá:s
fãd errádas, vistas. a "I\lho Jr�" que

.

lllUI:;os' no . en-tânto não eftxergalll,.
.

O CNlJ vai agora ser' dirigido por
'out.'o homem, o Brigadeiro Jerôni-

mo
.

Bastes;. por muitos anos' dir�,gelí
te ati:vb' d.a cnD . e dos espodes
terrestres,' e' muita coisa, deVI!
rt1tltJar. Precisamos, isso - sim ·q'\le ,o

CND ouça mais e dê mais atenção
âos· COl1selhos RegIonais, com, reu
uiõ�s fréqUentes, p�is' ninguém
meElol.\ que ,�os, Conselhos Regionais
para. saber o que _ se. passa no espor

te ... dos ,Estados, e as ll).edidas" a
tomar. Isso' nun�a foi feito� Por ..

falar .em ,cim nos pareée acertada.'
a medida de manter 'os mesmos

nomes no de Santa Catarina. Houve

.respeito, fraballm, medidas de.

"auxilio ê' imparcialidade.

C!2UJJE, JJOZE' E�lE A.GÔSTO ,.'.
tt.ilos pát:ri�oniais e' que pretendam suspendeI' a licença,'
devem récÓlheí:- à Tesouraria. álém' das três mensalidades,
pel� menos· três 41iõtas cio título pattifuonial.

As sOlicitaç: jés de convites serãó atenj.idás até o 4ia
18 de fevereiro, no horário comereial. No dia!'; 19 a 23,
no horário de 17 às 18 horas, I)xclusivamente e sem

exceção.
CARTEIRA. SOCt,AL

I,

.'

Os sócio!> que aindà não possuem ias novas carteir�s
sociais. devem. providenciâ-Iós', até o dia 15 de fevereirl)
na secretaria do Clube. 'Não será admitido o ingresso, no

Carnaval, com às carteiras antigás!
PROGRAMA

.

Dia 19 - 6a. Feira:
B�ile MUNICIPAL - éoncurso 'de Fa'ntasias - Traje:

rigôr ou f:mtasia de 1�{Q. Mesas e convite:; na Secretarilj.
d0 Clube.

'

.

Dia 20 - Sábado:
1� Grande Baile' de Carnaval - Escolhlk;da Rainha

do Carnaval do .Clube Doze.,
Dia 21 - [;ómlngo:
E'aile Juyenil - das 18,00 às '22,00 horas id'.lde

mínima 11 anos;

Dia 21 - Domingo:
2<! Grande Baile de Carnaval - ConcUl:so "As mais

belas Fantasias".
' I

Dia 22 - 'a. Feira:

Bail�,I11:faníil - das 16,00' às,20,OO horas - Concurso
d� Fantasia Infdl1til.

Dia 22 .:....; 2':"1. feira:
39 Grand� Baile de Carnaval ....... Concurso "Grupo

.

mais Original".
Dia, 23 � 3a. Feira:
4Q Gra�dé Bané 4,e Carnavill·':';" Concurso "Os Maiores

Foliões".

f()N'T" 18 NA �c::ECRErARl'A DO CLUB�
F!or;,,ryr',1011s, 25 dr Jimeito de 1971. f. .

A fHRETORIA

APAREtHADA PARA CONS1tRTO
E REFORMAS DE GELADE;IRAS
DOMES.TICAS E COMERCIAIS.

SERVIÇOS DE REFORMA E PIN.

TURA COM A GARANTIA TOMÁZ'
FRETE NO T.;RANSPORTE DO RE
FRIGERADOR: GRATUITO.

... Ti.O M A Z

C)FICINA ELETRO REFRIGERA.
,

ÇAO

Bvaí faz hoje
amistosB ....

.

com o. Caxias
-

.
. .�.

O;;Avaí -jüg_ará:,'hoj� .à ,n0ite, �Írr
Joínvílle contra :'0 Caxias,; em ;;pré
Iío amístosos . que; .deverá a!n:a:d.�:r
bastante aos desPoÍ"tist�s' da m�n
chester. A' delegaçãO:· àhef'là<l:!.· pe
lo ',p�rÍo Presidénte' Amorim,
seguirá 'ém kornbi ·

.especial' à ,(t�r,
de e: o. jogo será ..as> 21 '. horas: ti'o
campo, do. Caxias..Ambas equipes

'. I
'. c. , \

'

.....

preparam-se com . os sucessívos; a-
místosos visando" aperfeiçoar à for
ma

<

técnica e física: Po;>tetiormen
te'o: 'Caxias�'jõgará. 'em' nossa cápt-

. tal. "Nelil:'iho, apro;v�itará. o'_ami'sto-.i...

so. para. algumas 'experiência...Por
outro' lado' Gercino 'está conVbcan
do 'todos .os. 'atlétas

"

juvenis� pata.
o t�eino>'que fará realizar'::.hoje 'as
18;30 no i'Ad6l�01 Konder.'"

'

FCf'faz'
levantamento.
nos' clllkes

..

,

J:' I

\ À. Federação 'Carioça ,de I;u':'
..
tybol. 'fe�" .um 'levan_tamentO' cPIp.-

. ,.' pleto das' ativ.idades dos do,ze
,clubes filia90g�, 'e!1vQ!vendo,as.··e
guipes de profissionais, '.' de aspi
rantes e; juvenis,' jogos cifidaJs.'� e

arriistosos locais;, intetestáduIDS' 'e
iritérnacionais, num". trabalho'me
ticuÍoso que bem: rec?m�óaa ,�! e:" '

ficiêricia -dos funcionários (b;' seu

Departamento 'Ücúiéô.,� PelQs. d�
dos extraídos dêsse, levafttamepto�
verifi�a-se que o Flamengo foi. ,o
time que mais 'Jogou' na ·tempora'
da de '70', com um total de, 132�
partidâ's, segúidó do V:asco,. com
115, Hotafogo, com J 10, FÍlltur
nense com' 107," Aniérict; com 9?,
Bangú com' 78, Bonsucesso Com

69, Campo Gránde com 66 Ola:
ria" com 60, Madureira e PQrtú�
guêsa Com 59, e, por último o' São
Cristovão', com 52."

..

I.

Foi;
' •.

também, o FlamengQ" o

clube' que' lDais .vitórias obteve em
70, com; 82 triunfos, seguido dp
Fluminense, com 65, Vasco 57�
B'otafogo 51;' América 45, Botr.-l
sucesso 26, Bang(t 21, Madureira
17, Olaria lpe, Campo Grande e

Pqrtuguêsa 11 e;,são Ci.1stó\flo "5.
,

Mai�' de três mil lojas,' fundo
Dai:il na 'v�nda de aiº,stas p.a:i-a>o.
primeiro ,teste do ano - "núm�ío
29 -r sendo cêt:ca. de . mil e qui
nhentas' na Guanabara, mil e du
zentas em 'São Paul<>, .quatrocentas,
no,Estado dp Rió, dez0:ito êm
Brasília, treze, �m Goi�_ eJluas
rem Anapolis. -Na' Gu�riap:ar�; ;en-
tretanto, 3 r loJtt.s estl1J>. prOIbldas
de' trabalhar neste ,teste 'por con

tinuarem' em' débíto com a Caixa
Econômica.

Os'. jogos, .que coristituem .0 tes
te número 29 ,- domingo: - são
estes: i

.

,
.

.

'{ - Calicia x' pmmeiras. pe]::l,
Taça Libeltádores da América,
nos dominios do 'campeão Vene
.zue�anó.

2 -' São Paulo x Vójtpdina,.
amistoso, no Monil11bi

'

3 - Guaraní x Dinamo, de
Bucareste, em São PaUlo.

.

4 - Cotinthians X' Internado
nall no Pacaembú

5 - -América x Valériodoce,
em Belo Horizonte

6 - Seté de, Sete�bro,'x ;Pe�
mocr.ata, pela ch<tve À do Cam- ,

pebnato Mineiro I
.

7 - Uberaba :x: AragUari, em

Ubera.b� )', ,

8 '- Goiarta � ····Atlético Goi�..,
De:nse, em Goianili , , '

.

9'" - 'Ferto�ált�ó .x' çáS·c�v�;
em Curitiba, (comp� Paranaense)'

/
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o .duelo há tanto tempo aguar
dado, .vai acontecer na manhã do

9:1a ;14' na raia olímpica da baia
i ., .• ', .1: I

, •

SU1r<iquando' teremos a, terceira, e

�it.,j!I1Â aegata valendo o título de

dê�"carripéão citadino de remo:
: ':�N.élsbn .Chirighini e Carlos AI�<
berro Dutra de Melo correm no

páreó número três do programa
..;.:;.. ... ·shrgle)scuU; Classe . séniors

_

�.

sem ser o-rnais importante da com

,péti'ç,�o,: esta sendo esperado com
interesse indisfarcado e o mais 'vi
vc)" entusiasmo pelo público afie

clonado pelo esporte dos fortes,
rdis \ sea •

trata de um verdadeiro'
�'tir:a-teima', com aldista e marti
'nelisos não querendo admitir que
° aqversário seja melhor.

,O's dois remadOres ,treinam e
.

muit@, objetivando um rendimen
to, sémpre crescente. Nelson é, a

n,osso ver, o que se encontr� em

1inte;I�t9r t1ó�'.ma, Liq�nho cui,da

principalmente, de perder o pêso.
Tébiiicamente, ,ambos eatão bem.

..
'

,
.' 'Liquinho admite que devia ter

párado no skjff lügo após 'as eli
minatórias '. brasileiras para o sul;
americano, quando por duas ve- \

zes
. chegou logo após o gaucho

do carioca' Carnavak' Sôbre tais
I

.

\.
I

Eberh&rdt e a frel'lte de Nelson e'

disp�tas Nelson não se encontra""

ova bem psicológic;amente. A espo
sa doente pesava-lhe enormemen

te n;a· balança e, para a segunda
reia� e�ta;ya pitr, pois' um dia

àtt.es �qui estivera,a chai.l�ado de

s'u�' coin�a?heira. L.iquinho confes�
.

sa}'que' perdeu mUlto tempo ...fora
.

dq' 'skiif, embora conséguindo pa- I'

r�;.o-Martinelli 25 pontos no Es

t�dual. de Remo, resultado das vi
t6pas 'que obteve' integrando o

"2:· sem" ao lado de Mauro Soa
��s, e o oito q�e posteriormente
em PÔr,to . Alegre, \;eio quebrar a
longa . iri�encibilidade d'o "eighn
do·UniãQ.

·'.Em disputas de skiff" Carlos
Cárlos Alberto e Nelson duelaram
até' agora,"'quatro vezes. A primei:'
ra ;·deú-se na segundá �'egata váli

daepelo I Campeonato Citadino ,de
Re;r;po, efetuapa na baia norte e'

que foi· ye'ncída pelo Riachuelo.
A Juta- foi sensacional sob todos
o.s aSJiéctos, com Liauinho ven"""
cendü mais por sua maior esneri
ênç.ia na ocasião. Nelson liderava
a prova com, boa vanta�em sôbre o

então Campeão' Catarinense e vi-

. ce'":campeãõ . brasileiro�' Nos últi-'
.� mos' "ce111 metros, pOFém, forte
vento sul' que SOPrava

.

arrastou o

barco. aldista quase para fora da
'

nüa; 'o que ensejou .

ao singlista
nibronegro alcançar apontar nos

emo
)

"

últimos minutos e entrar '. vitorio
so.. psopiciando. ao' .Mà�ellk}'1a

_�sua única vitória I da" tarde re@$-
tica.

,.'
_ '... ii:':... ;';i.::

. �o seg,undo,!:º�lo;. reial�atJ_oJ��a
'bata sul e valendo pelas ,ie8111ai.
tórias catatinenses.. para"',as:;'eliiili�

, .' :. . • ,
' .. I .', ..

'

natonas nacionais parai, -o fi:SÜ!,. .�-
mericano, ,NélsbU venceu'. corn rela
tiva facilidade. Nôvb' duéiQ'i,ri:ãb:�ê

,

realizou pelas' eliminatórias;' 'i v�sto
terem os' dois. terrtadores>sitlÓ' des:'
tacados para tr�inareili soh'�â driJn
tação dO,· flamenguista Birck> q
terceiro' e quarto duelo deram-se
no Ri�, conforme acima ríarr�môk
com -Liquinho suplantando,' pdr
duas vezes' seu maior rival.

. t.

As derrotas sofridas no Rio não
desanimaram'· Nelson q�e: prossé
guiu treinando com'mUito afj.nco.
Disputou no '�tadual d�,�e�
e venceu no skiff e no'dbuble, es
pecialidades' de Liquinho

.

ql:le, pà
ria surprêsa geral preEeriu' rem�r
no, dois sem e no qito. "Depois,
Nelson foi a' São Pau16 e obteve
00 titulo de ,vice':campeão da
Prova clãssiéa Fita IA�zii -do �'R�
mo Biras.1eiro, perdendo páta . �
Carioca Belga, mas' desforril'qdq,
se de Eberbaddt.· Na. oportunidà
de, Belga teria confessadp' que
venceu a prova tã� sOmente deYI
do a sua· -maiôr expeFi�nCia.\Airi:'
da em 70 em Pôrtq Alegre, Mr
dms vezes, Nelson em 'dupla"córri
o colored_ 'Antônio Vilela,. venceu
duas. ífiportantes reg�tas . de �pu:'
ble, derrotando a dupla Eberhardt
- Zimermann a na primeira r�:'
gata pelo II titulo <;la CidaoJ, ga
TIhou no dois sem em dupl,a; com
Eds.on Altino Pereira; dyqotan,d6
LiolJ-inh.o e Mauro fácj1men.te. A;'s
peJiormances de Nelson em 7f)
levaram-nos a escolhe-lo como' o
remador' do ano de Santa' catari':
na. Agora� há. pouco, remando, 'lio.

.

double com Vilela levou de venci
da os irmãos Liquirihü é Luiz
CarTos por vários, barcos de dií'e�
rênca.
,

Nelson teve 'oportunida'cle d�
conversar com a reportagem; dj:"
zendo gue Liduinho "não o r,.reo!
cupa e,_ 'mais treinado que'esteja' o
martinelirio, êle li_á o vencedor' e
que. no momento pensa é nd titu�
lo máximo nacional, auando e!1-
pera desforrar-se de. Belga, ad�
bando com o longo reiMêlo do n�

tável remador gaúcho qu� milifa
no \emo guanaba�ino.
Liquinho ,também falejU

.

a re'�
portagem, dizendo que· encara a

disputa com a maibr seriedade ,ê
que, adequadamente treinado, ha"
terá Nelson para em seguida, pehi
sal' no.' Brasileiro de Remo.

Notícias
.

diversas
/ .

\

JOAO ALFREDO REBELLO DES
·MENTE CANDIDATURA

O Presidente' da Liga Blumenau

ense de :fute1)ol Sr. João Alfredo
Rebello �steve na Capital e con

versando com a! reportagem afir

mou qlle não é; nem nunca foi

cal}didato à FCP, '. d'esGO:Ohecendo
às. fontes que lançaram tais notí

cias. Disse Rebelo que é favorá

vel a uma candidatura que resolva
'.

\
.

os pr<?bl-�mas do futebol catarine;n�
s.e, e <ie preferência, . um candida

t0 de Jl'!orianópolis, que resida na

Ilha.

FLAMENGO QUEBRA' .R��RD
,

DÉ' GOLEIRO

Jogando em Vitória contra o Rio
Branco. local, O· Flamengo' quebrou
a �nvehcibilidade' do arqueiro Jor-'

ge Reis. que há 1.604 mjnutos não
tomava um gol.. o re,cord é mun

d.i�L.Cercá., de '3 mil pessoas não

tl1id�táià ,assistir o encontro' e a'
renda somou Cr$ 75.000,00. No pri,

, :t;niji� tempo RQdri�ues Neto rte
ve . c:tl.an6e de abrir o, SCOl'e tn2s

pêtdeu uma penalidade máxima.'

Logo após o Rio Branco·&btiu ().
escore e Milton então qu�ndo fez

Ix1, :acahou com o record do gQ
leiro <.,Jorge Reis, Depois o Flameh·
g0 chegou tranquilo aos.4 x i. O
Vasco bateu no Rio ao csitA "pot
3 x 1 'e a Portuguesa ao Rapid por
5 x ° pelo Torneio do Povo.

.

,

do Rio de Janeiro
REGULAMENTO

R�SERVAS'DE MESAS
1. As inscriçõE-é- dé sócios, para' reserVa de mesas, se·tão

rec�bidas do dia 10 ao dia 13 de' fevereiro.
2. Será admitida uma inscrição para cada sóc�o propr ie·

tário, qúé .

deverá ai}resen1al' carteitá Social e com

prov'ante de quitação do mês de fevereir'o. .

3. No dia 15 de feveriró, às 20,00 ,horas, na sede do

Clube, 'haverá o sorteio das mesas entre. os SÓCIOS

inscritos. No dia seguinte, às 20,00 horas, os sócios
", I

1

sorteados, chamados pela ordem 'estabelecida no 501'-

"tei(},'e��&lherã{) as mes!js. Se' o sócio, chamado nãID' �I�
apres,entar, será deslocado para o último lil1;âr'M lis�a.

4. Pela' reserva, pa'ra as seis, festas, :. cada sócio' deverá

recolher à Tesouraria á, importância' de Cr$ 60,00. ,

CONVI'J,'ES' .'

I

1. ' O ,convitR somente será :fornecido por solicitação es-
. I

críta do sóció proprietário; para pessoas que, compro-
vadamente" residÍlm em, outra localiqade e apr,esentem
dú�mento .de, identida_Qe ou carteirk de sóéio de

Clube de igual categoria, a juizo da Diretoria e.me·

diante o recolhimento, a .Utulo' de taxa de frequên
cia,. das importâ�cias constantes na tab�la q�e segue:

PREÇO DOS CONVITES
. �NDIVIDUAL CASAL

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

J

2 noites - Cr$ 150,00 Ó'$ 200,00
.

3 noites - Cl'$ 200,00 Cr$ 250,ÔO
4 noites - Cr$ 250,00 Cr$ 300,00

Os. sócios licencilidos, possuidores de titulos 'patr.im:o
"nhis, Ilye '�xet�ridam s�spendel'" li ljE;imça,. devem reco\her
;) Tesõurária, prlo menos t:rês mensalidades.

O 'sõ"cios licenciados, que não sejall). possuidores de tj_

KRUGUER AINDA nrnE€ISO ••

,

O desportista Harry KrtJ,guer,
cotado à Presidencia da FCF, ainda

nê.o se decidiu Qficialmente se se

rá ou não candidato. ,Está estudan
do a situação, embora conte j�
com grande chance, pois ;devaiã
receber o, voto de muitos' clubes e

Ligas do interior! Kruguer, Ma
noel Santos e Jaci CasaGranq,e,
t.em constantemente se avistado,
mas a opinião geral é" de q1;le o

conhecido desportista será meS"

mo candidato, com reais, c�ances
de vitória. Faz pouco, Kruíi't$r di».
se que Ú).n dos seú,s atos iriid� ia
rá alterar ,o estatuto coloeà.fido
um item: C(üe fri� que ô Pfusldeil
te não poderá, ser reeleito; pois
acha isso indispensá,vel.

)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VISITEM: ./

.. Farma�ap/
Rua Felipe Schmidt, 50. .

-, - ,.

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

�_�------.--.-.-.
f ••

�������.�.,�-,�.-'�,,'..,'.

GALERIA AÇU AÇU
"

l
em exposição permanente os melhores ár-tistlls barri

ga-verdes - Artesanato, jóias, cerâmioa
Etc &, etc & etc

! Blumenau _ 15 de Novembro, n. 1.176

,
EdHício' SANTA.' MÔNICA

.

'em construção,
;', ;

,_ "

J ,�

': 1

Na mais bela praia do sul do Bràsil.
. Apartamentos residenciais d� luxo, m�dernos e

altàmente fuficionai�.
Preços' fixos, sem reajustes sem correç�o' m�

n�tária.I

Entrega' das. chaves; dO" 'primeiro bloco",�m de.

zembro de 1971 e do segundo bloco. em jitllió, de )972.
Incorporador:. �úlio PauJo Tietzma4n, q-e" Brtis'::'1 '

que - �. C.
. .

,.'� . I 'IInformações e vendas no'�róp:dó local (la, com, I • '

trúção:, Av .. Atlântica, n., 2.498, Balneário' Camboriú, "

l=�:�:::a.
,I

.l"l

:' ,
...

.

NA 'tAGOA DA CONCEíÇ�O;,'·'
Restaurante e Lanchonete

.

,: J\D.UARIUS. ""O

FINO.AMBI.ENTe '. \
.

'. \

j

: "-
Fabricamos ás

I nÍda�s' mot'd�r:nos
,
bi<Í1;linis ;,e0 Ciré, J

"Jersey" Rertdão, A go ao, e c,. '"' .'" ,.'," '.

Vendas poi· atacadó 'e varejo.' Rua F�!-i�e Schmidt. .

Edifício Florê.ncio Costa, 139 aadar" sa,ia 'L309' {Ct}·
masa), M. K. R. Confecções) fàbric� o': melhor ftm

,.i,

B 10 U,1".1 I'S ',.

,roupas. "

CADERNOS 'JUVENTUDE c� ':
•

.

_,
,(

1

Brochuras _ Espirais em Arame oti'�l,ás'ticos:
lCAL - ;LAel: ---' latonados - Cromados' >

,

Isquéiros: Com uma e
.

dnas rodas '.,: :
.

'

.

ICALEX' (.Automáticos) i, ,

'
, .

"

. I ..
'

.. ,

ICAL ...:!_ 'n{dústrip e Comércio 'Aüxiliaqora l-td'à.
Rua Coelhó Netto: 160/170,;:-:- Fores' 349'e '361. '1''ex, Postal, 137' _.:. Teleg. ICAL - Rio do; Sij�: �.� se , 1

�....'
.

. > ,.:_:::__]",:ury+'

.' I

'''C,ASA' ,DÃS ,LOUÇAS'� .'
,I l.·

"(Cherem N�tto & tia. Ltda,) I
MAIS ESPECIALIZADA 'DO RAi'40 - OS MELH()..
�ES Pl1EÇOS - ESTREI110 __:: RUA GAL. LIBE:

RATO' l"lITTENCOURT, N, 200'
.

'

'\ .;

(
" ' J .;:-'

_ Em frente li 'churrascaria' "Faisão" -:-

JogOS de Jant;r _'Chá .::_ ta'fé � Jogos de C�ista1 e

Vidl:Ó ._ Tudo para R�sta.urantes - Bares � Hotéis
Peças avulsas - p:çat�s - xícaras - call�c,as �

vasos _: bióilôs .:_ leiteiras - açucareiros, étc:
'

Faz ��posiçi):ci, de peças de JôgO� de porcelana, de

qualquer ma�ca e de Crist1l1s Herin�
,

'ATENÇÃO
, VENDE·SE

:1 Apartamentos em Canasvi()iras _,. ,Preço de

II 'ocasião. . ' ,

I ' Terreno na Lagôa da Conceição -- Mea 2P�40 m2

II tOdo murado.

'I,I
ALUGA-SE
Salas para escritórios.

INFORMAÇÕES:' Rua Jaão Pinto, 21, _ SaJa l!
:' l FONE 2828.

'�-� Od ��
i�
�-__._." IM

" PRECISA-SE
Ji:

Contador formado ou estudant� com prática, para
lugar de futuro.

'

i REPRESENTAÇõES R. SCHNORR S. A.

� \ Rua Jerônimo Coelh�, n. 5; .,- :;l� and.,
I r L__ '. ,-

r �, .:
-, �1IIDm.!i�������+�'��������25i!.�..�,,�!i!!!���

I'

.. ,'

.

,

I.

,',

JENDIROBA AUTOMÓVEIS
'Finan�iamentó até 24 ou 30 ina'sés"

Rua Almirante Lamego, 170 ,,;_ Fone 2952

Florianópolis - S. c.

Opél "Ka-d'et- ';'.,: .. ", ...", ,", ,';, ... :".,:., _ 19�!l
Itamaraty: ' .. , , ." , ,

Aérol Willys .. , , .. , . , , .. , . , ,

Aétó' W.illy"S
., -,,',

-.,.
.

. ..

Rural' Willys ". ',�.' . , , . , , .. , . , .. ' , , . , , .

Rural WillYIl , .

Rombi' �." " ,

...

1965'

,1968
; 1964
1966

. 1967'
1967
19{)9
1967

1969,
1970

Símca
Emi Sul

..... ' ••
'
•• 0'0 ••••••••••• o ..

yemaguet· ..... e
, j •••••••••••• , • , , • : •• , ,

,B.elear v/Côres
'

.. ', .. ,,,., .. :,,, .. '. ' •. ;"

Corcel , � .�.• � t "

.

Regente- ; . , � ; .. , . " .

Opala - ,4 c;l., . .,», • •• , ••.•• ,: • , •• " ••• ,

Lancha a Turbina ." ..... ,......... . .

COMéRCIO 'DE AUTOMóVE;IS E OF:C!N •.o.
,

'

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952
'.'

i,.' mOCA,
.

- FINANCIA - PONTO. CERTO
PARA BOM NEGóCIO

Corcel , •. , .. ,,'" , ... ,.".,. ,.,'" ' .. " .. , 1969
,A.éro' .O' •••••• , ' •• , ••••••• , , ' •• , •• " • • ... 1965

'; " �

;
I Meteedes '" . '.; : .. '" ... ,

....", � O'. ... ',1958

:pordi!1i "

... '.' .. ,' _: ',:
.. , . "," : . , . . . . . 1966

Volkswagen . : ," , -:; ,.

.

1966./
, ��ombi -

.. '. " , " ' . . .. 1963

___

, .- "1,-s'

. I

,
�-- - -O'�--'

--� -� l�,DI�RONA,t
.

,

I
,,�.ua. Felipe ,Schmidt, 60 -. Fone ?0.51

"D,EPARTAMI;:NTOS DE CARP-OS USADOS

,

KÀRMAN .oRlA ." .'� ..
.

\
,. y, '. .

Q_P�A - luxo 6 Cll.
;., �

•

:
. ': .•..• " •

OPALA -;- ,.luxo 4 cil. . , ,

"ITAivjARÀTY , .. , , �." ,.

ITAMA·RATY .. " .',' o o' � .

"p K. W' -, BELCAR ,. , ..

''\l'BMAGÚET : ,.,.,., � ,

SIMCA : EM! sui , :' .

, p'
> ' ..

'. ES f'ANADA � ',' , .

Â'ERO WILLYS :
-

,.; .

AER() WÍtLYS , l � : . \_,_... . . . . . . .. 6J

CHÉ'yy iI'):.; � : 62

�Ij�VRQLET ,." : .. ,o, •••
: ••••••••• �)' ! I.. . .. 51)

LAN,'CHAS Â, ;TURBINA "
...

:
.. : : . . . . . . . .. 70

..

\ . , , "

,!�:�,_,���x�pr�1,e�ssiiiiiiiio�B�.l�u'm�en�a�u�en�s�e�.,��id�a�.�I\ÍO:�\ TRANSPORTE DE CARGAS "

Bl\imenau :_ Fone 22-138ti

1<":lO'riailQ,Polis - Fone 2670
. '''Til�rão -:- Foqe 10'70

I::' c 1-
. 'IPIRANGA AUTOMÓVEIS

,
. i . _

COMPRA VENDA E TROCA DE VEíCULOS
.

"

Rua';'; de Setembro, 13 -' Fo�e 3886,
'C E' N T R o'

' .

��an ,VOlkswagelr 69
Sedan,.vOlk,Swagen' 64

,FINANCI�MENTO E� An 30 MÊSES

'" .

AUTOMÓVEIS/
, \�

. COMPRA, TROCA E VE�DA ,DE. VEíCUlOS
Volkswagen TI; _:_. O Km .

' : , , . . . 1971
JVolk;swagen - VariaIlt - 17.000' Km

,

1970

Volk!lwagen
-

Sedan , ..•... , , .

-

"!�69
VoJk!!wagen Sedan , . , .. , , , , . , . , , " Ui70

I

VotKsWagen Sedan , . , " ... , ..... , ... ; , 1968
i', Volkswagen Sedan ..... , ... ' ... , , , ... , , 1964

Volkswagen Sedafi .. , . , .. , , , , , , , . , . , ,. , 1967
.

' , ..

Volkswagen �,600 - �uxo :.' .... , 1969

Ford Corcel - Luxo , ,.,. ti. , , 1969

Aéro Willys , , , . , . , , , , , .. , . . .. 1963

Gordini Im, .. ,. ,- , 1967
,J v', . F'IANCUMENTO EM '-ATÉ 30 Mí!:SES.

,
. .,

A. COELHO A-UTOMóVEIS
Rua João Pinto, 40 Fone 2777' - Florianópolis

,\_

\

I'" ..

1 MEYEI VEíCULOS USADOS'\
.

ALTA nUA.LIDADE
AUTOMóVEIS CAMINHõES

Simca Tufão 65 F-600 . . . . . 56
j Esplanàda ,.. 69 F-600 '.o:." ,..... 59

Volks (4 portas)':., 69 F-350 " ... ",." 66

'FinanCiamento até 30 m&ses'

MEYER 'VEfCUlOS I,:TDA.
Ru� 'Fúlvio Adduei 397 \"' Fones'6389, - 6393

Estréito

�����������-�'.�-����-���,--���...�, --------;;;;;;;p:-j

j i r VISITE
t I O ARTi:SAN,ATO', CATARMNENSE

AGORA'
I EM SUA'.S NOVAS INSTALAÇõES

" ,Ruá Trajano, 51·A (junto à escad'ria da
i '

Igreja Noss� Sé."hora do RO$ál'io)

1968

1966

1965
.

1967

68

69

69
68 I"

67
67

63.
66

68
66.

,

ESCOLA nCNICA DE COM�RCIO "SENNA PEREIRA"

AVI�O, "

De ordem do Senhor Diretor 'Professor Rubens Victor
dá Silva,' levo ao conhecimento dos senhores alunos' e

demais interessados, que em reunião da Congregação, ficou
estabelecido o seguinte calendário:

.

19 a '12' de 'fevereiro -_;_ Inscrições para exame-de se-:

gunda época.
19 a 26 de feveriro - Matrícula nos c�rsos Ginasial

. e'''Colegiall de Comércio.
,

19 "de março � Início dó ano letivo. .

A Secretaria da Escola funeionará diàrianferÍte,' e��eto
aos sábados, no horário de 1!},30 às 21,30,

' .

Florianópolis, 28 de [aneiro de 1971.
Prof. Arnoldo Suárez Cú'neÓ - Secretário. :'

VERDE-SE "

: ,

-\ -'": .,

Apartamento em ,ótimas 'condições, ínclusíve' co:r(-

dependências de empregada. Situado à Rua Luiz Delf.ipl),
'

18 - 'apartamento 202.
'

Tratar 110 local ou corri Dr. Sérgio,P�ladino nó IPESC..
no período da manhã.

.. I '[,.r J, " "'j.
.

'". '-.'"''
Vende-se 1 apartamento desocupado no Ed, "Cidadt!

de Florianóoolis (em frente' ao Cine Ritz),' 'tratar nos
telefone's "'2156- ou .6474;�

, , ., .',

'j .

,--_........___.,'---'",...------. "
.

/DB:.�'tVJL�SIO" CAOa
'.� ,',

�, ; ,': A,l�ogàdo' .. ',.' ":t
",

"

, ,

. �.. �. I� i .; ..:. i' '... _," " .'. :,;,
.•

�

/ ,Rua' Trajano 12;�, C.onj,uito, 9 �
.

;

üAB-SC 688' - CPF 007896239
' ,

____-'--_.��__c_j'_.,- J !:.....:..2�_....... ._ ..... .......'_'.......__

.·.-DR� N.ORBERTO '�C'lE�NAY ; ,

'. t'

'.' . CIRURGIÃO-DENTISTA.,'
.

.1 ,,_
',

.... Implante e tr�nsplante' :,de !;lentes'':'" ,Dent;isterla, ,O'P��
.

'ratÓria pelo 'sistema de' alta "fotacã6 ;_' Tratamerito ifiddliir
.,:,;; Prótes� f.ixa:: e móvel. COflsultÓrio: Ed. ,Tuliet�.: 29
andar - sala 203 � R�a Jerônimo Coelho, 235 � ho:
rária das 15 ,às 19, horas.

'

., . .

I

i
1

Escolã' Técnica "d,é ComérCio
� - ,

. ""NERiU':RJMOSu,
"

ED'IT'A,l ,
,,_ I'.' ,

A, D'i:reção :da·;E. ,T�' C.' "Netêu' Ramos"; COl,Ílunj'ça 'aos '"

81'S. Alimós � "demais. -inte;-essf\pos, que', acham-se ,�bertâ8
as mlltl'ÍculflS PllTa o .Ginásio ,e ,Colégio Comeréial. ,

'.',
, :

\. .

."
,i,'" I'

." ,.

EXAMES DE '2a: 'éPOCA .', ':' ,',.

· Os a'lunos que dependem 'ele 2,a. époça; deverãc: f?,rm-'.
'pal:ecer ao �stabelecimento, 'a 'fim de� requererem' ,tal'
exame. Que será iniciado no dia 15 do corrente. .

l' "

EXAMES DE'ADMISSÃO .' .," . ,

. .
Acham-se abet't�l? as inscricões;, -qara: os 'gxqme!) ,de"

Admi.ssão ,3'0 .Ginásio Come�'cial,? os quais ,serão realizi'\jlO:;
,

nos dias 25 e 26 do corrente. Qs,ca:ndid'atps deVEírãO;'a�rt7-,'
sentar na Secretilrla da�EscolÍ\ os, seg�il'\�es . doc4nu;n:tos�, ;

,

1) Atestado ,:mé'dico,; ,2)" Atestad� (le 'vacin:a; 3) Geríidã'o (
.

de nascimento e 4) Çe:rtificado.ode conclusão de ctir�O'prj- ,

TI)ário. < "

Quai�quer outra� .informações,' serão,' fópneéidas "nl1" S�- '.
cret1/-* ,do Estabelecimento à rua ,,,Alve� !l�� Br,íto" �e�;;:� .

v 6a. feira, no horário '�as 19.30 às 2hh.�iàs"
,-

, ",'" <:,

F\orianó@olis, 19 de, fevel,'<lir,o ,de J971. .

, .. ,

.

Dr, Ll,liz Cândido Silveirà de Souza :_, Diretor, " ' '

_ 'J'
_,

� '- '."' J

\
I

"1 ;

Ministério da Edl,lcação e Cultura
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

REITORIA

E D I T A L N. 02/71
.

'

. TOMADA� DE PRE.ÇOS N. 02/1.1.
.... A_ Universidade Federal de Santa Catarina - Divisão'

do Material, localizada à rua Bocaiúva, n. 60. nesta ·C,api
-tal, .tema: público, para conhecimento I dos -, interessados,
que- se acha aberta até às 10,00 horas do dia 19 de feve

reiro de 19Ú, a Tomada de Preços n. 02/71, pata aq�tisi.'
çãif' d� material destinado ao Centro de Estudos Bâsícos

(Departamento de- Biologia) .desta Universidade.
:' ,Flori'al'lÓPolis,' em 02. de fevereiro de .. �97�.

Adayr Seharf -' Diretor' em exercício da D,' do
Mah�riàl. ,',

DOCUMÉNT,O EXTRAVIADO,
Foi perdida a' Carteira Nacional de 'Habilitação, ca

·

tegonia amador, pertencente ao, Sr. Carlos WQlowski' Mussi,
:....--

"

...�,; : DOCUMENTOS' PERDIDOS _.
.

, ,,\ . - .

"Foram extraviados os documentos: Certifícado
:

qe'
propriedade, 'Carteira de Motorista. Certíficadd do' veícuío I

, mhrca 'Vol.ks\vagen', ano 197Ô, côr Lótus, 'pertené�Ílte;,.i('l "

s�. ';�o.ão B. Régis.
' ,

_ .._"_---�--.)..-:-l�-��-�;._�...,.__.;.---f-.:- '�.'

.�

-. ', •• J, ,"VENDE-�SE :?
_ ': ,/

" .':.... ,

J

� r'.
.

.

,
".

, :,:1'"'

':, ;!Pe�à,ril,�lhor oferta, por motivo de, fôrça, mai()r,,'UII\�'
.', ,c_�úia ,de �átflriãl, com mais de, 100,m2, construção 'esn���'

"nada, çoPt��d'o: 3',quartõs� garagem e demais depen4ênc�:
.'ftat;it;: rui .es,qllÍna .da 3:1. quadra da Avepid,a 'Atlântial;l,)rto
J<Ínlil)1 IAÜâ�tico, eom b. pi;oprictár�o,: na parte da �é;\fc.l6
,não �e; �c�tta intermediários. !, !,'

:CONVJT& ,PARA, MISSA DE 7°:� DJ�
'F'ilha e netos 'db inesquecível Monsenhor Jo.ã<), ÇàrYs. ,

.. -t. � -;t- �> • ,'.
., .

sakis,: convidam: para a missa de, 79. dia que·m,uldll,m;,cá'lp
, b��r �� ,inténção'de sua àlma às �19h30m' de sexta-feira,Íla'
:IgÍ-ija'd� Sánto AntônIo, à .. rua 'Padre Rorha�" '..

" ,,<,

t·, _._' '>,.
. c�';'

.

'" :R�SIDÊNCIA ,E LOTES
Vende',se ti�a residênCia, sitúada no, ,J�RDjM

]J'Â<{Ú.AQú" coin duas' salas conjuga'das, três, :(Iliar�i)s;
.'

J banho,' cozinha,,' dependênGÍa de eínpregada", ,gànigem,
'"ar�rida e' estacionàmento; ainda sem h,ibite-se, ':' .• :; .

,

: L,ÔrES �,Vendem:se, ótimos 'lofes, situ�d()s ;irl9
'JA1Ü�IJI,1;,f'J;.AGUAÇÚ,· com. água. instalada, rua� éa�ça��s
;e 'd,iienágtm1, pluvial. '.","

,

'.�, .'
'

,

,

"., ·l>IRIGIR.SE 'á �ua urba,no Sillés n9' 37 !,:_ Fon'e'29fJ1,'. '

".

'. l' , . •

(.-
.

' .

l!J. t

J,
_. , '. .O' .',

"

'. ".' .:;1;
.

...
'

:,': ,PRO,tURA�SE, TERRENO '" fi:
.. ; ), :",Med��d�'��e' 3 a 5.000 m2 no Estreiü), Bom Ab,·r.i,gõ.

"

�
.. ,_,:'.'I.;1 Capoeiras: o.ou,redondesas; para alugar ou comprar .

. \.
/

.

" 'Ofertas para Snr. Francisco lone: '3880. '

l,: '

. "

,

' "

·J'l

'��ij�ç•. :d.êtal� -.' Prolese - �irurgi.
:. , i .IO.";f�IÇA./GE.RAl' - 'PRO·TESE FixA .E MóVEL : c,

i, '" éOROA DE JAQUETA - c'lRURGIA
'

,-

.', ,>:� P'.'. '�EQ:MO BAaBOSA S�NTO'S::
.•. � �;:,:;�;,:;,,�;',_/ ,,�;., C_iru,rgião Q���j�_tt!_,. ,.",.'.

, :,. Hi>rário� de 2a" à 6a, feira; das. 14 às 19 hor�s.'
, ,:. ',: �u�, De�do��. ',18 - Edifí�io Soraia - Sala 'l3:

'< , .. ' 'ATENDE PATRONAL DO INPS \,
�

.
'

Si 'j

__lromo�,ra �e n'eJ�IO� lUa:,",'I"
" ,ln�®��"

. ':' \
.

'_ í
I·

·

No,' b'ora�ão 'de Floriáriópolis, rua, T�ajano; n. 18;
últiqías l,lllidides a' v,:enda \ sem reajuste "de' q!lalquer
naluii'ezíl',' "",

'

" EOIFICIO "JQSÉ' VEIGA"
.

.. Apartam!ântÓ para pronta entrega, preço fixo
re3j��te.'.o ,'.. " ',. '

.

CASAS �.·'CEN:rRO·
,

- R'ua �CorQfléi Lopes :Vi�ira, n. 7, ár:eá do t�rrello"
336 ':In�', cásá CQri;l 3 quartos, sala, copa co.s�nha,· I, ba,�
nheiro; .. depEmdênciíls :de émpregada, garagem. Cu�to'
Cr$ i�Í'I,Oóo;oo a 'cómb'inár. "

..', ,,' .

. ',,' Rua: M�iechà�" Gama
.

U'Eça (Chácara' da Moleada)
.

com 'A,' quartos, :'llw'ing, .' sala de jantar, saía' de esta��
qua#� ,'de-' ehÍ'preg!lda, com banheiro, garagem' bem
gninâ'Ei: .' cofré embutido, telefone, lavanderia, Custo
Cr$- ,;W'o;oôõ;oet

'
" .

..

SAC:O, ·t;ós' liMõES
Rüa Jerô-nih:io José Dias n. 126, casa com 2 quar

tos: saÍa( ca�inha, banheiro,: casa' de madeira, terreno ;

medindo '10 por 35 metros. Preço Cr$ 12.000;(!)O"
CONTINENTE

. ,

Casa 'à rua Aracy Vaz Cal,ado, c/ter.rep.o ,de '24 por
16, área cont, 210 m2, com pintura" nova. ,

.

.

Uma casa à' rua João Cândido, Preço Cr$ 8. OOQ,OO.
EDIF:ICIO DANI-=lA' .

'

Grande loja para fins comerciÁis,' localizadas em

área de grande densi�àde habitacional na '!l1ua,,' An�ta
'

Garibaldi. n. 35" meco de ocasião, parte finauciàda. '

C;ASAS - CENTRO
.

Casa ria rua VidaJ Ramos, n. 60, .com grande ter,
reno, e. ponto comercial. Cr$ 100.000,00 de· entrada e

() ,sa,ldo á combinar�
,

.
'. M�nsão na Avenida Ttomposki" n. ,48;

.

gnmdell
salas, grandes quartos, liwing, 2 banheiros, depenqêJl�
�ias ,de' empregados, garagemt co�s(rução em. terre�?
de 25 por 50 metros quadrados no melhor' baIrro· reSI-
dencial de Flpria�ópolis.

'
"

COQ{JEI�OS. /

Casa' na praia das Saudades,., frente ,para' o, �a;r,
'�o'1f:truirla .� ftePreRo de 900 J112, Preço r:r$ 50.000 0(1
,.,orO finanri�mento.

'. �

EDIF�CIO NORMANDYE '

"

, _ UT, ótimo. flP3,rtamento, na . Pr.aia da Sa\ldades", çQnl
hnJ�. sQcH!1 ,3 quartos, 2 banheiros, sala, copa' e, cosiri'ha:; "

jardim .de inv.erno, 2 vagas pará garagem.
· .

ItAGUASSlJ .

/

CASA 'com dois pavimentos, tendo: na parte suneriór.
.3 Qna:rtas, ,u'ving. conll, rosinha. 1 banheiro. parte 'inferior
s?la· de costura, disnensa, lavanderia, banheiro, área. .�le
!wr'lic.o. ãreáf construida, 227,29 m2 área terrého
3RO.85'rri2: I

UO .MlGUEl, ,

_ EM SÃO MIGUEL, com. frente ,uara.a estra"da, fed�rat
� fundos para a .estrada Estadual. Uma Chaçàrá com quas '.'
Ci}SllS de made'ira em terreno de 14, mil metros c!qadra!1cis, .

s�ndo 120 metros P3<ra estrada Federal e',80 metros 'pela
.

Est�dmil. Cr$ 40,000;00.
.

........

,\_. i

..
;

PRDREt
, l' ';"·1;'

,'.,.

o' �; .'!'
.)

. .:..

CAPOEIRAS
,-

.

�

,

"".

.

� �, ';

Rua D. � Pedro' I (última casa ,a
- dir:�ita) casll.' com:

2 quartós� s\J,la, banheiro; cosinha: gariJ,-gem, vannldãp."
fechado" frente. para ,{) mar; , !?em:_ 'H:A.BIT;E·SE; Cu��o.

"

Cr$ 25.000,00., :; I .

, ,.

BOM ABRIGO " ." .., "

Ruá; HermíÍlio Mi1les, cal!la .'com 2 quartos 2,,!!alà�,:>'
copa,

.'. c9sipha; banheiro" garage.m;i varan<l�>. Pa:J;'t�- 'de
tráz, :;ala, banheiro, lavanderia; 2 q\lartos,', ÇOSlll�� ch.ur•
rascaria, terreno de 360 m2, 'construção, 180, m2,' ,:.' '

.

'.�' ,: ,. -."

�"

• ....-"' i-";: \11' '.

lAGOA I;>A CONCI;IÇ,AO ",,; ,

No melhor ponto da La,goa em 'terreno ,de 12.)�or
28 metros ,excelente casa, tôda mobiliada" 'com '5 quar
tos, 2 salas,.' cosinha,; bán�eiro, pr�ç9 �de �o<i�siãp;: ',. '.; ..

Casa no melhor.; ponto,' da Lª,goa' cta .Conci:l�ç,ao,
casa de m.adeira) com 3, quài'tbs, salai. co�ihha; "banhei-
1'0 de materiaL Custo Cr$ ',12.000,00,

.

TERRENOS' ", .'

Rua Láuro Linhares, s/n, área 15 -ID., lateral 50· m"
frente 1.200, de fundos, Custo Cr$ 80.000,00 com .50 a

60% de entrada o saldo a combinar (Trindade).

SÃO JOS� '"
·

Sito a tlJa, Ponte de Baixol área 40.!)56 m2, �eçQ
L Cr$ 50,000,00 sendo 50% à vista e o saldo em 24 inêseo;,

JARDIM ITAGUASSU
,

.

Terreno com 360 metros tend'O' 12 m. de'-' frente
com 30 de fundos, melhor ponto do Jardim ltag�ílSSU.
Preço Cr$ 15.000,00. x.'

JARDIM ATlANTICO
Terreno de 1,*,50 por 27 m, de fundos,. Cq�,10 .".

Cr$ 8.000,00 financ�ados,
CANASVIEIRAS

. '" .

Local Jardim Maril'ânélia, 3 lotes, de 1.260 metro!>;
custo Cr$ 18.000íÓO.

' ,

CONTINENTE
. Jardim Continente ,� Lotes entre a rua, Santo!!

Saraiva, e Av. Ivo Silveirá. .

Um, lote à Avenida Presidente Kenn�4� �edind.o
14 por 35· metros de esquina.

.

'fERRENO -"!. CENTRO
.

.
.

,.
. Um terreno à Av. "Otl)on"'!la Gama, l)'Eça <:Çl�

27,00 Il}.,' 1),01' 100,00 m." de fQridos.
. Teheno da' rua lIoepcke :-medindo' 16 PQ.r ,lI'
metroS.. .

.

,

'

.

� ;. .

Edifício Bahia, lapartamento com 2 quaI1;os. sala,
co-pa .

e
. cosinha, bílnhei'ro, pronta entrega - �inál .".

Cr$ 14.000,00 q�e PQqer� s�r financiado ew ,peQ,\.lEll1f\
'Prazo. .

"

·

A'· P ·A 'R T A M E N TOS
"EDIFI'CtO' "ALCION" . ,

Com, ,financiamento em 10 ano� pleno ,centro ,da
c�dade a,o lada do Te�tro, Próprio p,ara casál s�rii' filli<;>s,
ou. pes�oa só. A melhor oferta do momen�o par� em·

.prego de oapital. o,'
o"

i EDIFICIO "CE,SA'" .

, . A ;

, No· ponto mais central de F'10rian6pol�, <lon�"ntos
"ara escritórios

'

ê é6nsu1tórios, Entrada. pêquénà cõm
,grande financiamento.

EDIF'ICIO "BERENHAUSER" o,.
,

.� '.'
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: Vendendo
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A PRONEL
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,

. 'Rp�nlv(> seu 'Problf'ma ,. 't(' I"Rua Tenente Silveira, n. 21, sala 02; Fo.ne 35'90.
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Florianópolis, sexta·feira, 5 de fevereiro de 1971

•

Emissário' de
Médici vem
a Capital
A Presidência da República deverá

enviar um emissário especial a Flo-.
rianópolis nos próximos dias, a fim de

acertar com o Governador Ivo Silvei

ra os detalhes sôbre o programa a ser

cumprido' pelo General Médici nesta

Capital nos' próximos dias 15 e 16.

Segundo se informa, o Governador

deverá reunir-se antes da vinda do

emissário presidencial com seus auxi

liares e autoridades federais, para- de

bater assuntos relacionados com a vin

da do Presidente Médici a Santa Ca
tarina.

Decreto muda
itinerário
de ··onibus
o Prefeito Ari Oliveira assinou de

ereto autorizando a emprêsa que 'ex

plora as linhas de ônibus para a Trin

dade li! alterar ser itinerário em' deter

minadas horas do dia. A medida foi

tomada t�ndo em vista apêlos formu
lados pelos estudantes da Universida

de Federal que dependem de condução
diária para frequentar as aulas no

Conjunto Universitário.

De acôrdo COIll o decreto a emprê
sa fará o percurso Rua Desembarga
dor Arno Hoesohl, Avenida Rio Brafi

co, Praça Getúlio Vargas e demai�
ruas já utilizadas atualmente, nos ho

rários das 7, 7h30m, 12h30m e Bq30m.

NOVOS TRATORES_

Por outro lado a Prefeitura Munici

pal recebeu dois novos, tratores para

8.600 toneladas cada um que passaram

a integrar a frota de veículos da Se

cretaria de Obras. Com os novos tra

tores 'a PrefeÚura espera aumentar as

condições ,
de trabalho nas diversas

obras que estão programadas.

Crédito a

pequena
A

empresa
-As empresas industrias de pequeno

e '��dio porte,' cujo montante de ven

das, em 1970, nãp tenha ultrapas
sado a 12 milhões de cruzeiros, pas

saram a ser incluidas na faixa especial
de financiamento criada pelai resolução
n? 130, do Banco Central do Brasil"
segundo regulamenta a resolução nl;>...

172, baixada ontem por aquele 'orgão.
Anteriormente, a faixa especiaL de cre

dito era liberada apen�s até o' nível de

A decisão' de elevar o teto do finan

9 milhões de cruzeiros.
I

'

I
ciamerÍto da resolução nl;> 130 foi to

mada na ultima reunião do Conselho

Monetario Nacional. As operações de
financiamento serão destinadas. à aqui
slçao de materias-primas, mediante

contratos de creditas rotativo de pra
zo não inferior a 12 meses e a juroli
maximos de 1,5% ao ano, calculados

semestralmente sobre' o saldo' devedor.
É vedado aos bancos a, cobrança de

qualquer outro encargo, exceto o im

posto sobre operações financeiras.

BANCOS

A resolução nl;> 130, d� '--janeiro de

1970, recomendaaos estabelecimentos
bancarios a' criação de uma faixa es

pecial financiamento pàra, empresas
industriais de pequeno e, medio porte,
assi� consideradas aqt!elas cujo mon

tante de vendas anuais, em 1969, ,não
tenha ultrápassado a 9 milhões de
cruzeiros.

/ J

r '

(

Ivo recebe medalha de
pacificador na 3a' feira

1

Em cerimoma pública que terá lu

gar na Praça XV de Novembro, no

próximo dia 9, o Governador Ivo Sil-
'

veira receberá a Medalha do Pacifica

dor, outorgada ao Chefe do Executivo
catarinense pelo Ministro do Exército,
General Orlando Geisel. A solenidade
será realizada as 10h30m da manhã de

têrça-feira, contando com a presença
de autoridades civis e militares, além

'

vdo General José Campos de Aragão,
comandante da 511- Região Militar. O

Ministro do Exército decidiu outorgar
a comenda ao Governador' Ivo Silvei-
ra "como uma homenagem especial do
Exército pela excepcional colaboração

/

"

Pedrini

e irrestrito apoio que o ilustre patrí
cio vem prestando ao Comando do UI

Exército". Assevera ainda o ato as

sinado pelo Ministro' Orlando Geisel

que "a ação serena e patriótica do Go
�ernador Ivo Silveira, a par' de muito

concorrer' para a tranquilidade e o de

senvolvimento do Estado 'de Santa
Catarina tem contribuído para a con

solidação dos laços de amizade en

tre civis e militares, tornando-o digno
de nossa admiração. A cerimônia que

cumprirá a portaria ministerial n? 5?
GB, de 19 de janeira de 1971" será

presidida pelo General José Campos
de Aragão que' está exercendo interi

namente o comando do III Exército.

'inicia roteiro

I,

Deputados
·Ievam seu·
apoio'a Ivo

Os
-

deputados que compõem a ban
êada da Arena na Assembléia Le,gisla- ,

tiva enviaram mensagem telegráfica ao

Governador Ivo Silveira -manifestando

se o seu apoio e solidariedade,
-

"na

certeza de estarmos contribuindo para o

ngrandecimento sempre crescente do
nosso Estado".

"

.

t mensagem dos parlamentares ê

a seguinte, na íntegra: "Ensejo assumir

mos mandato deputado estadual dese

jamos manifestar nosso irrestrito apoio,
e solidariedade ilustre Governador e

Govêrno Vossa Excelência, certeza es

tarmos engrandecimento' sempre cres

cente nosso Estado".

de- visitas ao int,erior Ju.les -Ri�,et . '.'
. fOi atraçao em

Florianópolis
, I

O Presidente da Assembléia Legis
lativa, Deputado Nelson Pedrini, se

gue na manhã .de hoje para Tubarão,
de onde iniciará um Plograma de vi

sitas aos municípios do sul, 'com a fi

nalidade de manter contactos políticos
e fazer observações para um aprovei-

'

tamento futuro na condução do Legis
lativo estadual.' O parlamentar será

acompanhado no Sul pelos novos

deputados eleitos por aquela área, .pre
tendendo a�istal'-se com presidentes de

Câmaras, prefeitos e vereadores, além
de líderes políticos regionais e homens
da imprensa das principais cidades su

linas.

O Chefe do Legislativo, com e�l\S
e outras visitas programadas, deseja
levar ao conhecimento 'çlas classes po

pulares e das lideranças regionais "a

verdadeira imagem da Assembléia, co,.

m� um dos POdêre,s responsáveis rela
formulação do processo de desenvol
vimento social e econômico de Santa

Catarina", Pretende, também" ouvir lí
deres e representantes classistas' a fim
de se capacitar para a possível suges
tão de novos comportamentos � As

sembléia, tendentes a melhor fortale
cê-la perante o povo catarinénse,

Hoje o deputado Nelson Pedrini ,e,n
cerrará o programa de' 'visitas em Cri-'

ciuma, pernoitando na capital do car

vão, Amanhã estará em Gravatal, on

de deverá se avistar com próceres lo
cais e áos municípios circunvizinhos,
regressando segunda-feira à Capital.
Posteriormente serão visitados o Vale

do Itajaí, o Norte, a Serra, o Oeste e

o Vale do Rio do Peixe.

,EM PÁLÁCIO

Na manhã de ontem os novos mem-'
bros da Mesa Diretora da Assembléia

compareceram ao Palácio Rosado nu-

ma "visita de cortesia" ao Governador

Ivo Silveira, só possível agora porque
o Chefe do Executivo viajara a Brasí

'lia.

Na oportunidade o Deputado Nel
son Pedrini expressou ao Governador

o reconhecimento dos parlamentares
pela ,obra administrativa "que alcan

çou repercussão ,nacional em numero

sos setores", frisando ainda que, co

mo parlamentar, o governante catari
nense sempre pautou a sua conduta

pelos melhores ditames de ação fecun

da, hábil e cavalheiresca",
<-

Em resposta, o Governador Ivo Silo
veira acentuou: "É sempre um prazer
e uma honra privar da companhia de,

parlamentares com os quais sempre me

identifiquei, pois fui um dêles, bus.

cando, na sua companhia, fazer algo
por Santa Catarina. Recebo com hu-;
mildade. as palavras do Presidente do

Poder Legislativo - meu velho ami

go Nelson Pedrini - certo de que

elas emanam de seu coração genero

so, mas também de um cérebro lúçi
do e capaz, que' bem de, perto acom

panhou o trabalho desenvolvido por
meu Govêrno em Santa Catarina. Mi.
nha homenagem' à Assembléia, através
de seu Presidente, sustentada na cer
teza da gestão profícua 'de sua atual
Mesa Diretota".

o ER assume'encargos
do Batalhão: R'Odoviário

O engenheiro Hildebrando Marques
de Souza, Chefe do 161;> Distrito Rodo

viário 'do Departamento Nacional de
, E�'tJ�ad�s� àe Rodagem, declarou ontem

\
-

a O ESTADO que o DNER assuJlliu
todos os encargos do Bátalhão ,Rodo

viário, sediado em Lages e recente

mente deslocado para Santarém, no
Pará. Uma' Comissão do DNER que
trabalha em conjunto com a Comissão

da Diretoria de Vias de Transporte do

Ministério do Exército, ficou encar

regada de assumir a tarefa antes des·

tinada ao Batalhão Rodoviário.
,Informou ainda o engenheiro Hilde

brando Marques de �ouza que será
'feito um cadastramento de' tôdas as

instalações do DNER no curso das

BRs 282 e 116. Na BR}82 que ,cQni-

preende o trecho de Lages a São Mi

guel do Oeste - existem instalações
de, gran'de vulto em Joaçaba, Pinhal·

zinho e Herval Velho, além de ou-'

tras menores em Goiabeira, Campos
Novos,' Xanxerê e' São Miguel do Oes-

j,
d' dte, a màlOna as qUaiS compre�n en-

do material' de construção e de con

sumo. Com a mUdaIlça" a BR-282 não

sofrerá paralização, mas os trabalhos
somente serão v�rdadeiramente ativa

dos quando todos os postos de equip�.
mentos estiverem reinstalados.

Revelou o Sr. Hildebranâo Marques
de Souza que a assinatura dos contra

tos de empteitada, depois da passagem

da jurisdição do Batalhão Rodoviárió

para o DNER não implicará em l'e

tardamento das bbras.

Grande número de curiosos e -des

portistas compa?eceu durante \ todo o

�

dia de ontem na sede da Associação
Atlética Banco c!.? Brasil, onde estêve
em visitação públíca a Taça Julles Ri

met, conquistada definitivamente no

ano rpassadc 'pelo selecionado' brasilei
ro, O troféu foi exibido ontem à noi
te, no Estádio Adolfo Konder, antes

do amistoso realizado entre o Figuei
rense e a Seleção de Bancários.

A taça, que está sob a responsabih
dade do representante do Banco do

Brasil, Sr. Saul Azevedo, chegon por
volta das 9 horas no Aeroporto Hercí

lia, procedente de'Pôrto Alegre. Cou
be a Miss Florianópolis, Fe'rnanda Paim

Neves, desfilar com o troféu em car

ro aberto do Corpo de Bombeiros, pe
las principais ruas da Capital.

Às 18 horas, em ,sol�nidade rápida,
a Confederação Brasileira de Despor
tos distinguiu' diversas pessoas com

medalha de ouro alusiva à conquista
da Copa do Mundo, Além do jornalisl
ta José Matusalém Comellí, Diretor de
O ESTADO, receberam a homenagem
o Operário-Padrão de, Santa Catarina,
Sr. Athanázio Moritz; o acadêmico
\
Dalto dos Reis, qualificado pela Uni
versidade Federal de Santa Catarina;
o Presidente di' Ceiesc, Sr. Júlio Horst

Zadrozrry. cis comerciantes dsc�r =Car
doso fil1Í.o, Walter Koerich e Wilson
Medeiros, bem como o funcionário'

. Evaldo Moritz, .qualificado pelo Ban
co do Estado de Santa Catarina.

Em audiência -�special concedida aos
'

promotores da ,v.inda ,da Taça .Ju11es

Rimet, o Governador Ivo Silyeira teve

oportunidade de I apreciar<.'0 '.troféu. Na

oportunidade, d Chefe . "d� \Executivo
t '

tanlbém foi homenageado .êom, a me.

dalha da 'ÇBD e agradecendo a' dis'
tinção declarou-se satisf�ito em ver sôo
bre sua mesa de trab'alho "o símbohil,
do esfôrço e da dedidação doS' espor
tistas brasileiros e a esperança de mi.
lhões de �oD}patriotas".
Falando em nome dos promotores, o

Sr. Edmar, Rudolfo Heineck, Gerente
do Banco do Brasil na Capital, afir-

/

mau que a Copa do. Mundo deveria ser

exibida não só nas Capitais do País,
mas em todos os mUl1.i�ípios, pois to

dos os brasileiros vibra"".lm com a con

quista dos -atletas nacionais.

Após a exibição do troféu retornou
à sede da AABB, onde os promotores
receberam nova homenagem do ,públi-'
co da Capital, com um desfile 'das
Escolas de Samba que abrilhantam o

carnaval ilhéu, Às 22 horas, foi reco

lhido à caixà-forte ;ia BaIlCO do Bra
sil. Hoje, pela manhã, a copa segue e,Dl
direção à loinville' onde; será exibida
ao. público local.

H O s p itai inaugurou a

sua bomba de cobalto
Em ato que contou com a pre

.sença do Governador Ivo Silveiia,
autoridades, médicos lotados "no J

Hospital de Caridade, foi, ínaugu
rada ontem à tarde; a primeira
Bomba -de Cobalto de Santa Cata·

,. rína, instalada ne Hospital J de Ca
ridade. Paralelamente, também
foi inaugurado o nôvo Centro Cio

rúrgíco daquêle 'estabelecimento,
Ayós a bênção das mtasalações

proeedída pelo Arcebíspo Metro.
.polítano, Dom Afonso Niehues, o

Desembargador José Rocha Fe�.
reira Bastos falou' ,em nome da
Mesa Administ-rat1va da Irmanda
de Bom Jesus dos Passos, arírman
do que o �osPital de, Caridade,
veste-se de galas para oferecer à

população catarinense novos e mo

derníssimos conjuntos" que na

opíníâu dos técníces, -são as me

lhores que se conhecem 'DO gênero,
Declarou ainda que êsse,: ato, de
inauguração "dêste magnífíco Oen

tre Cirúrgico, fruto, também,' de
nOSS0 esfôrço, no sentido de apa
relharcada vez mais e melhor êste
nosocômio, tem' àJ finalidade pre
cípua de atender à indigência en

fêrma de nossa terra".

Coube, 'ao Governado;' Iv<;> sn.
veira cortar a fita Simbólica do

Centro de Radioterapia, onde está
instalada a Bõmba de Cobalto, se

guil'f.:io-se o pronunciamento do'
Desembargador Marcílío' João da

Silva Medeiros, Provedor da Ir

mandade, que afirmou te!" sido há

,�poucos minutos ínaugurado o
Centró Cirúrgico, sob a direção" do
.rnédíeo Geraldo Vieira, e agora
inaugummos o- Centro de ,�adiote
rapia. Para a realização dêsses be
nefícios, todos trabalharam indis
tintamente, em \conju.Utó, especial
mente da Bomba de Coba�tó, que e
uma das, m.elhores instaladas', no
País.

FalM.do em noine do Governa
dor Ivo Silveira, o Secretário An.
tônío ,Moniz de Aragão, afirmou
que "esta casa, tantas vêzes pio.
neira, torna-se pioneira mais uma
vez, porque um jovem, catarinen
formado em nossa faeuldade �
que vai chefiar a operação do apa
relho.. Dizendo dos benefícios que
o Govêmo do Estado t�m empres
tado ao desenvolvimento da me

dicina e equipamento médíco-hos
pitalar, revelou

..
o Secretário

_

da
Saúde que foi autorizada a doa

ção por parte do Estado da quan
tia necessária ao primeiro

.
paga,

mento da Bomba de Cobalto, "e
numa demonstração ínequívoca de

quanto aprecia a medicina e quan
tá pr-eza os dirigentes destà casa,
cenceãeu 'o aval necessário e in

"dispensável- para que as operações
de "crédito que se fazia mister le
var: a cabo, pudessem ser concre

tízados",

AS DEPEND1!:NCIAS'
O Centro Oírúrgíco do HC é um

dos mais modernos do Brasil, e

compõe-se de salas de cirurgia, s�
las de recuperação equipadas com

aparêlhos de ar condicionado, oxí

gênio canalizado e plantão de en
fermagem permanente. Além �e
outras instalações, são , dependên
cias do nôv.o centro a sala de Ne

frologia . equipada com rim artí-
( ficial e banco de sangue.

Por sua vez, o Centro Radiotera

pico consta de salas de radiotera

pia superficial e profunda, consul
tório e sala -da Unidade Tele-Co
balto Terapêutiep ...:: Bomba de
Cobalto - qli}e é ayivada por �s
pastilha de G0bwlt0-60 eo:r� aprÜ'
'ximadamente

_, ,�5, gramas. Essa

bomba, que ffi0't ir.radiada no Ca·
" ,

nadá, tem capai�bl:alàe, de irradiaçãO
'para três l'lü1 kU'l'-ies.

\'
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COMPANHIA DE,HABITACÃO DO ESTADO DE
..

SANTA 'CATARINA
ESCOLHA DE CASA'

, { ,

A Companhia de Habitação, do Estado de Santa 'Catarina - COHAB

se, comunica aos' candidatos inscritos para a aquisição da casa própria,
no Núcleo Habitacional de Barreiros, que estará atendendo para a escDlha

das casas, no seu escritório que está instalado no próprio Núcleo.

São os seguintes dias, que os candidatos deverão comparecer:

Inscrições de 1 a 150 nos dias 4 e 5 de feverei�o;
Inscricões de 151 a 300 nos dias 8 e 9 de fevereiro;
Inscri�ões de 301 a 450 nos dias 10 e 11 de fever.eiro.
Os interessados que não 'puderem compare�el' nestas datas previstas,

serão atendidas após o dia n.

Florianóp(i)lis, 29 de janeiro de 1971.
A DIREÇAO
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