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PHILIPI & elA. a casa do Gonslrulor
INFORMA

Hoje, às 20 horas, terá início a 7q.

Legislatura da Câmara Municipal,
permanecendo a mesma mesa, j,

-qus seus membros seu mandato
prorrogado, de acôrdo com a nova

Lei Orgânica dos Municípios .

. ,
,

,

�

SINTESE
BLUMENAU

, ,
-A, Associação Blumenauense
de Criadores de Pombos, esta
rá presente à Ia. Feira Agro.
pecuária e Industrial, a realí
zar-se em MarÇo vindouro na

Oapital' do Estado.. A informa f

ção foi divulgada por fonte
credenciada, ligadá à Comis.
são Organizadora do certame:

o Serviço de Relações Publi.
cu' da: Prefeitura Municipal
sob .' coordenação do Prefeito,
i� está elaboràndo o programa
d,e festejos que marcarão a

pàu_gem do trigéssimo séti.
mo �aniversário Alo Município
de' Caçador, dia 25 de Mar.ço.
Do programação constam com.

�tlfÇpe$, festividades sociais,
'p,oUticas e culturais, epertu
'nidade em que será' também
...aberto o Estádio Municipal
d. ·Caçador.

'CRICIUMA

Cêrca de 2.400 amostras do
solo de Criciuma estão 'sendo

ánalísadas no Laboratório de
'Química Agrícola Industrial de

F.19ri�nópolis" cujos,' resultados
servirão de base para o Pro
grama de Reéuperação do SOo

lq,,' a 'se� desenvolvido no cor

tente ano, em mais de 20 co

i!1lmidades 'rurais do Municí

pio. Num trabalho paralelo à
t coleta de amostras do solo, fo
ram instaladas no ano passado,
13 'lavouras demonstrativas de
milho e 3 de soja, totalizando

,
, (

26 hectares, nas quais foram

',t)J;l1prega<;los mais de, 110 to

neladas de calcário e 18 tone
ladas de fertilizantes. O pro

grl.\I?a de recuperação da fer

J;ilidade do solo,' -está -sendo-,
d�se�volvido nos m�nicípios·
catarinenses de Nova Veneza,
Içara, Criciuma, .. Joinville, Ma-
frà e Piratuba, num trabalho

',eonjuntó desenvolvido' '''Pela
ÁêARESC, Secretaria da Agrí
cultura, Ministério da Agrt

I
, cUltura e SUDESUL.

MAFRA

"',o Município .({, Mafra é
"'de do' Départame�to Regia-

_. I

nat do 'Opéraçao Ànchieta Na.

óibn.I;'em Sê"ta Catarina, ,sén.
i(ó éuritiba,' São Paulo e' Pôr.
t6', '�regre,' as 'dé�ais cidades
com 'tais departamentos já
ci'i'Íldos e em funcionamento.
C�o se' re�ord�, o OPÂN foi
c'ri�dá no dia 6 de fevereiro
de' '1969; 'du�ante Congresso
Mariano

-

ê:atarinense, realizar
do

-

em' Mafr�. Seu �bietivo é
auxiliar na.' promoção humana
d.s 'pesSoas ou classes m�rgi
nalizlÍdas �o Município e een

tribuir com recursOs' humanos
e' financeir(ls pára o desenvol·
vimento' de outras comunida·

des, sobretudo indígenas.
, ,
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a está
o programa a ser cumprido' .segunda-jeíra nesta Ca- sores, visitando logo· após o Paiacio do Govêrno, onde

pítal pelo General Médici foi defiríido \ontem à tarde em almoçará com o Governador e outras -autoridades. À tar-

reuniões mantidas com autoridades catarinenses por de concederá audiências e à noite participará de jantar
'emissários da Presidência da República, O Chefe da Na- no Veleiros- da miá, embarcando terça-feira de 'manhã \

ção chegará às 10h30m acompanhado por vários -asses- para Pôrto Alegre. (última página)
____------------------------\__-J-,----�--------------------------------I----------------------------- �
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Será divulgado hoje à noite, no

Paineiras, o resultado da classifica

São do I, Rallitur, realizado domingo
na Capital, 16 concorrentes se Iize
ram presentes, à prova, que foi cum-

,'q'uem ven·ce1_1., '8""I'llItJ"u-r ...�it;;!�::��:,:;::;�L:;�1��.

� ..
'"

h:o da cidade com 'umao passeata de
_ todos os participantes' (Página 5)
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Prefeitura diz boj'e
í

\ Amaro Seixas Netto, conhecido
astrônomo de Floriànópolis, fêz pre
Jisões sôbre os futuros verões da

, '

Sapital '
'

Capital catarinense, Segundo Seixas
Netto esta será uma das cidades

mais quentes de Sul do País deven
do 'Fhegar a temperaturas tão eleva
das "que o florianõpolitano será obri

gado a procurar refúgio nas cidades
serranas do Estado ,(última' página)_

Seixas: o
refúgio sera
,na Serra·
,(�,������������������;l

,

,
_

, I

CONSTRUTORA FERRAZ CAVALCAN'rl S" A.
I

. I

Precisa de mecânicos com expeliência comprovada em motores Diesel, com-

re�sôres, equipamentos hidráulicos, etc.

Salálio a combinar. Rua 14 de Julho, 160 -'- Coqueiros,

L "

Oposição quer
união de·
Nnrte' a Sul
'As bancadas do MDB da Feg�ão
Centro-Sul realizarão uma série .de
reuniões visando' dar ao Partido um

nôvo processo de participação de to

dos, GS representantes oposicionistas
nos destinos da agremiação, sejam
êles de Norte, Sul, Centro ou Nor

deste. A idéia dos encontros foi re

cebida no MDB co:rrlo boa oportuni
dade para uma efetiva reestrutura

ção do Partido.

{jomide pode
estar 'livre
de repente·'
A imprensa uruguaia continuá-

dando destaque às notícias de que o'
Cônsul Aloísio Dias Gomide poderá
ser libertado a qualquer momento

pelos tupamaros, A espôsa do diplo
mata brasileiro ,continua hospedada
em local ignorado, sendo inúteis to

dos os esforços dispendidos pela imo

prensa para localizá-la em Montevi·
déu.

(
'I

Apolo-14 desce hoje
no Ocea·no \Pacífico
Está marcada para as 18h04m de

hoje a descida da Apolo-14 no Ocea

no Pacífico, ao Sul do Arquipélago
de Samoa. Os três astronautas nor

te-americanos trarão à bordo da na

ve espacial 50 quilos de pedras co'

lhidas . no solo lunar, bem COll!O 0_
dispositivo de acoplamento que .não

funcionou perfeitamente na primei.
ra operação, logo após o o lança
mento, O Centro Espacial de Hous
ton recolherá os -novos heróis do

,\,
espaço, que cumprirao quarentena
antes de relatarem. ao- público a

experiência que tiveram xta Lua.

Aragão, entrega' �. Ivo
medalha. de' pacificador

(Ultima Pág. e Editorial)
j,

,-

O·penoso
Caminho
das .praias

Muitos são os que 'vem a Eloria-.
nópolís atraídos pelas Suas decanta,
das belezas naturais. Argentinos,
uruguaios, paraguaios e' turistas, de
outros Estados, anualmente visitam
a Cidade na temporada de verão, A

situação das estradas, entretanto,
causa sérios transtôrnos aos visitan
tes, prejudicando o desenvolvímen

tq turístico 'da llha.

' ..

b- ==__==�==�=- --�----------�----------�--�--------�=-------�---,�

Arena dá
assistência a
impugnadQ,s

(

(Ultima Página)

Teste '29 dá
A •

prelOlOS
para 2235,

(Página 6) I

Volks mata
" '/

II '

operarlo
em coqueiros

(Página 5}
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,',: Irlgrama
CINE·MA

SÃO .lOSF,
I .

'
.

�!j r: 19,45 ,.;_ 21h45m

rarry /ndre:ws Bl:rbara, Fel"ri�1 NOCE..N'TES, .. M.AS N.ÃO
'mITO'

.

lilensura'16 anos

I RITZ

17 - 19,45 - 21h45m

'ames Garner - Joan IIa€tket,t
IITMA CIDADE C()l'fTRAÓ XEIUFE
�('nsura 10· .anos : ,

'

'CORAL

!II(5 - 20 - 22l1o'ras
.

1 ohn Hurton - Pamela Franklin
I� IRRESISTIVEL BANDOLEIRQ

I �ensur� 18 anos

.

ROXJ
,1!4 - 20, horas
II JPrograma Dnifl'l�),

'litt6rlo _ Gassman - Gin a Lollo-

illeigida, .

I,\. MULHER MAIS BELA, DO

:IVrUNDO' .

;hristopher Plummer

;fl.EAL CAÇ.i\DOR DO ,SOfJ.

I«msura ''19 ; �!\oS
,',

,

, .1ALISC{)

II i,l7 - 20,hÜ'ras "

III fnlJini '. ,

.

,'3ATYRICON '

',. Fensura 18 anÇls

'J GLORli\

(J17 - 20 horas .

II litvrarcello Mastl'olimni Sophi&"
Loren

:1 OS GI.RASSàis DA 'RUSSIA

III 'Censura 14 anos
.

.

, . �. ,

" nAJA',' .

Iii 20 horas

III'
CRUEIS 'SÃO OS' HOMEm.sCensura; 14 ,anos. ", .' �

'I.
.... SAOUHZ

,.

II I?O horas
. TOPAZIO \

I Çensura 18 3::t;I0s'
ii:: TV CULTURA CANAL 6
�. 16 horas ..

- CORREIO JUNIOR
1 I 'o,

1II16h2om
- ROBIN ROOD "

I ,16945m - B..:_A:TMAN
.

117h20m .,- ELAS' E EIJES '.

I' 1118h20m - REDE TELE EDUCA- ,

,CÃO
" .,

""'"' '

19'horas _:_ O MEU PE Im LARAN
'JA: LIMA
� lnh30m BOLA EM JOGO
I, 19�35m - �s:rMp.bE�:NTE"M!N� .-

mA
"

I 20h05m - �mOW.iSEM ulVi'rrE
. 22� l-Joras - 'NOT'rc:�IÔs6-'CÔltFI-
I NÂNCE r-'

1122p30m As BRUxAs

112�f05m - MERCADOR DE' AL-
I MAS " �'
I' 23p.45m - SHANONN'

. TEI.rVISiO
TV COLIGADAS CA.,1\TAL 3

I
ii U{ horas - CLUBE DA CRl!A�CA,,'1�20m - 9 MENINO SUBrittAR,I-
I NO

"

I lSJ140m' ,SERIADO DE A�N-
I

III
TTJRAS
17<h'lOm" 'PATRUr..:HElRpS 00
OV,STE
17h45m - MULHERES EM VAN

GUARDA

18p20m -'- TV EDUCATIVA
19' horas - A PROXIMA, ATRA
çÃO
19h35m --:- T:ElLE'-;ESPORTE:.,
19h45m - TELE"JORNAL.
MA ''LHAS IIERfNG
20!105m - IRMÃOS CORAG�M
20h.4!'im - DISCOTECA DO CIrA-

CRTNHA \

21h!15m - REPORTER. GARCIA
22�1On't - ASSIM NA. TERRA
COMO NO CEU

'

221140111 - GUNSMOKE,

..� Alrás da Orelha,
O Aparelho

DUra Moderno
,.zJ::;ompl�me�to inVisível
�_O menQr e, mais lev,e tf�"

todos

:De som s�ave e natural
,

visite, telefone �u escreva

à

COMERCIAL APE�C
Rua Felipe Sclunidt,. 58

;,'
-- 49 andar conjúnto
'101 - Fone 41!\l - Floria

nópoÚs - s.e.
.. ,..1'

7

, ,

lury ..
·Ma;chádo

ANWERSARIO
O Engenheiro Odilon Silva Gomes,

em suá ,residência; de veraneio .na

Lagoa da Conceição, domingo recebeu
amigos. para cememorar seu aníver-

, sárto..

*' * *1
, I

vez sem assinatura .

do remetente,
nos mandou. a programação e regula
mento do. seu Carnaval 71, Cinco
movimentados bailes, concurso de I

fantasias e a ven{:!:;.; de mesas' que'
sf'rá amanhã.

Sábado, o colunista social Sehas-'
tíão Reis 'da sociedade de Itajaí,
no- movimentado Balneário Ca�h(}rlu,
vai promover ii tão comentada festa

que escolherá a Rainha dos Balneá
rios 197:1.' Está sendo contratada

para dar aquêle show, a cantora
Neic1,e Mariarrosa . Quem tem sido visto bastante

\
'

preocupado, pr'ovàvelmente ,com o

acúmulo de erviço, é Q bom-partido
Ivan' R.ahe.

"* * *

Já está de volta de suas 'visitas
·

oficiais .as cidades da 'sul do Estado,
o, ,PresideM,e da Assembléia Legis

"
lativa, 'Deputado Nelson Pedrine ,'

�.

Com um cartão muito original,
Vera e Savas Apóstolo, ,MS oferecem
sua residência a rmi Melo Alvim, 15.

.

O jovêin casal chegando do gostosa
fJ.1i() da Eurapa, está estranhando o �

forte verl\o: mia ilha.
'

.

-Léa e Antônio C�rlos da Nova;' em
S\Ja\ residência, sexta-feira, com 'um,

iantal', homenagearam os simpàücos:
.

., ,
casais: Neusa e" Volney Collaco de
Oliveira, Zull113 e Fernando Faria.

Comenta-se CHIe Neide Mariarrosa
· vai 'ficar definitivamente em nossa
·

€'ida!�,", ;IA �antorà está sendo COI1�

•. tFatafl� por, t1;1))}á boate 'que será. ponto.
aUo 'ria ,mlR, I1fr amo 71.

.

. " .

I Também participaram elo comeu-

tado jantar; . Senador "Alcid�s fer.,
reira e a elegante Nice Faria,

Sábado, Yelanda .e.,Odsan Cardoso; .

.com um grupo de amigos, participa
ram ela animada' noite (I do 'bar do

, I

O�fk Palaee Hotel, I\- * 'II:

-, "

SO�i!L�
Ma;rlà Augusta com sua eficiente.

equipe,» f�augura dr", 19 próximo na

cidad-é ,de Blumenau- a filial da

Socila ... Está. ;r frente do empreendi-
'. .rnente' 'na progressive eídade de

!, ahll'I1�nati, l\JilrJly Deeck.'
,: .' -. ',.

;\; * * Com a quente-fita elo "Le-Bateau"

.
do maravilhoso Rio, continua movi·'

mentadíssima, a boate do Clube

Doze de Agôsto..
I

Heraldo S�nlt'iago é o .moço que
estil sen'lpre naquele simpático e

refrigerado ambiente, muito bem

acompablJado,

Júlio Cabeleireiro, está com uma

competente maquiladora lançanÍlo "a
sua maquilagem para o Carnaval 71. "

Seu instituto de beleza confortiivel
mente j'nstalado, ago.ra está a frua

,vidal Ramos, com nome "Loficiel

Cabeleiréiro" .

.,' "

'

. ..t. * ...
'

CLUBr; DOZE
/

e Fernando Vi�gas,Befnadete 'k * *

Conééição e Jary Guilherme e a
·

l}l:lda, Fernand� Viegas, s�xta-fe:ira
,1 foram �istOs ,i.antallda, no l'e�l'igeraclo
'restautante do Clube Doze de Agôsto.

, L "

,-

A LlNDA·Ui\fDAI

-Ni;'io tivemos cOlilfirrnação da Dire

toria' que sempre nos foi 'tão simpá
tica, mas, alguém comentóu, ql1e o

Clube Social I;'aineiras v<)i lançnr
venda de títulos, para a constnlção
de sua sede própria.

.

Myrian l\'[oenm�nn Consoui, qt,le',
recentemeri'Cé' foi e1�cita o broto 'mais

'

I
'

bonito do Balneário Canasvieiras,.
agora vai concoITer ao títtilo Rainha
dos Balneários.

.;\;' * *

HOMENAG,EM
O D.eputado 'Federal Franci�co

: Grill&:" antes: de viajar para Brasília,
·

foi, h9menageadq com um� jantar,

por;, um ·;grupo de amigos,

;\;.* *

* * *

O Lirá Tênis Clube, pela pi'imea'u
Pensamento do Dia: Julgamos os

out'ros e a nós de modo diferente,

,

/
,
,

I' \,

Musica Popular
Augusto Buschler

BADFINGER
Anotem' aí, num pedaço de 'papel, na capa de uma revista ou em qualquer

outro lugar: No Matter Wh'at, Intérprete: conjunto The /Badfinger,
Esta .música seá o próximo' sucesso internacional a aparecer pqr aqui.

Vem sendo prograrnadíssirna no Rio.e em São Paulo, E não é para menbs:
melodia, �ocal e instrumental, tudo �ota. 10.

€) CONJUNTO .

,

,
Coma' poucos' conheeem 1>' conjJnto The Bacifinger,. vai.' uma síntese'

I
do

que êães
'

vem fazende :
r "

1, - Receberam a incumbência de fazer a trilha-sonora para o filme "The
Magic Christian", que tem como protagonista, P'eter, Sellers; Rache'i WelCí1 e

RingQ Star ,

..

1 2 _/ O LP do conjunto, intitulaQo I"Magk Çh�stian Music" - editado no

Brasil p.el:y Odeon - foi um.dos mais' vendidos no rrnihçlo, no ano de 70.
· a �./Também no �mo passado es.têve o çOrljtmto, durante várias seIf\a�as�
em 69 .lúgar, nos ]])staflos Uni/dos, 'cotyl ri composícão "Come' and Get It;'�

.

LIVERPOOL
Um recado ao pessoal que gosta de ouvir 'as emissoras" ele' rádio"'estran

gitii;as: no. PÚ)Xi�l� di� }�.:a B,BC, \cle Londres -irradíará um programa que
promete' ser' ,rúuito 'Interessante�c'''Liverpool, Postal do Ocldente".'.

Neste prog'r�ma�" s'erao, !ocaliia.dos diversos aspeetos da cidade onde
\,

nascer,flm _og. BeaHe�., ,'�sp"e'ctos c!e sua viela, de sua, origem e,' pl',inclpawi:ente,
de sua música. Pretende

'. dar aos' ouvintes a sensação. 'de esta1'011:1' lá. I, Quanto
ao horário ê" a: Iaíxâ, 'sõ. um. Instantinho .

,

,

-'" '; ...--:::-.:--.-::--.--:--.-.-.�.-I

LENNON DIZ COMO É"9UE' É
Numa; enjrevista publicada .num dos números anteriores da revista

Manchete _.:.. entrevista esta quê terá os seus' tópicos principais , 'postos em

destaque nesta óolqna,'prQxüúameI'i'té -:- John LelU10Pl conta o que é Liverpool:
- Liverpool \ é" um pôrto . Era -, antes dos Beatles alcançarem sucesso'

menos caipina' dQ que o centro da Inglaterra, Era � segundo põ-rto inglês, ,No
século XIX; .(). dinheiro �stilvÇl. no no:rte, lá ,tinha a gente endinheirada, e era

lá, também; ondé vivia (}. pessoal desprezada, (. .. ) Nós em Liverpo�l· éramos
os supercaipiras, os taharéus, qverpool era ,�ma enorm:� quantidade ele descen
dentes de irlandeses, negros e chineses, de tddos os tipOS.' (",) >Nada havia ·de
�onumental em Liverpool: Liverpool não era a América.' Á cidade estava
ficaI1do pobre, O qu� salva é' o. senso de húmor dos caras que' são de lá.
Sofrem ta,ntol quê transformam a 'dor em humo.r: vivep!!. brincando com a,

tragédia e ,à triste·za de catla .um. $es têm muito. espírito, e o lugar é pura

lr1anda, I_>ara lá �am os irlandeses qttando aéahavam suas batatas, e lá ficavam
ou eram deipdos .os 'negroS que trabalhararp. de escravos.

- É cosmopolita e é o )ugar Para onde os' marinheiros que vQltalam de "

viagens /levavam oisoos. norte-ami3ricanos de blues " Tem ainda o maior púhlico.
, \ .'

p;:ra counfry & westeni dÇl. Il1glaterra" depois - sempre depois - de Londres,
porque lá tudo a.contece em' maior 'escala,

'

� Antes deollvir rock, ouvi cou�try & Western. Existiam clubes de blues' ,

country 8. western' e'de músi�a fQlclÓrica em' Liverpool antes dó aparéciment�
do' rock e nós éramos os 'garotos que estavam: áescendo com tudO\ isso, Lembro-
me bem ,da primeira guitarra ,q1,le' pertencia a um cara vestido de cowboy, em
pleno' coraça@ de' Líverpool;. 'O ;c�wboy existiu, em Liverpool, muito antes do

rock..and-t-oll .

�.---..-.-.-.-.-.�

A HORA E A F:lnXA
O programa q'q:e vai, dar um. 'paporama .music,al da terra dos. Beatles será

irradiado, ,renitl>, nó pr6ximo �IJ� 16,; A estação é a BBC de Londres, E, ago,ra,
os dois dados q,l.ie faltam e que são ;importantes:

Horál,"ió: W,45hs>
.

Faixas:: as que pegáin melhor são as de 25 e 19 metros. Mas em �1

tÇlmb.ém dá,' A frequênéla não. predsa eu pqr aqui. A BBC é uma emissora
nada difícil; de, ser csint()rll21à.da •

UQJ.ÚS C O pu
OMAR' CARDOSO,

TERÇA-FEIRA -.9'FEV.-71
,

.

ÁRIES - Dia em· que· no.vas oportu,nidades de progresso no seto1" .ge
atividades' estão evidenciadas. Esteja atento(a} para as oportunidades ,que

, haverão de surgir, e terá proveito. Pessoas amigas serão importes. ,

/
. TOU:(tO.)-'- Nem tudo s�rá "um mar de rosas" para você de Touro, nês

ta Te:r�à-feira. Cuidado!' De,diGa,se·.à rotina, será o pa�so ma}s .impo,rtante
nesta têrça-feira. Se plJlder, deixe para a:rp.anhã os 'compromissos de. di-'

nheiro. ,

'. ) . .

,

\.

G�MEOS - Sua natividade astral estará sendo beneficiada nesta fase.

· A M.i.p.l�idadé solar
I
em Aquári?- denota muitas. alegrias :m,� sua vida,' ta:qto

�oj.e como qurant.e os pr6�imos, 11 dias, enquanto 'O Sol estiver I?-êste signo.
CANCER - Têrça-feira quase totalmente favorável. .Qs que nasceram no

segunçl@ decana,tQ (e talvez: seja êste o seu caso) serão de .qualqlller
maneira os mais favorecidos nesta data. Contatos importantes. .

LEÃO -,A têr-çarfeira é o dia de Marte é, p0rtanto, favorável para Leão.

CQnt�<;lo, esteja atento,(a,). 3,0 trânsito dQ Sol em Aquário; o qual lhe premID-
cia pbssíveis mimizades. declaradas, Bom fhum para .0 trabalho.

1 '.

.

VIRGEM - Você' de Virgem terá hoje 'um dia benéfico ao setor de suas

ativid,a.d,es
.

e .para cuiqár da sua saúde. Tôdas as providências . que tomra

nês,te S!8ntido, haverão de ser bem recompensadas .. Boas notícias.
; ,I, '

•

/ LIBRA _ SOMOS agradáveis, faculdades intuitivas, alegria:;; 'impr�vistas,'

p�.ogressOj fin;nceiro. e notícias de seJ.l interêsse amoroso em evidência. Es
pêre maior comprensão e colaboração de amigos.

ESCORPIÃO - 'T,enha em mente que as coisas haver,ã,o de melhorar po·

sitivamente para v(!)6ê no. decorrer dêste mês. H9je mesmo terá possibilida�
des favoráveis no plano, das amizades e dos trabalhos que' exijam esfôrço.

SAGITARIO - Procure tratau- de assuntos de· seu inteirêsse pessoal com
todo otimismo�que puder manifestar. Sugestões de amigos e de alguém do

sexo oposto have:rã:o de ser' estimulantes. Boas notícias.
·

. C,APRICÚRNIO - Você de Capricórnio está vivendo a fase córrespon
dente ad, seu "paraíso :rhàterial", pois êste é o período em que terá' chances.
de ganha:r muito dinheiro _:_ em outras ,palavras, o melhor do Zodíaco. '

AQU�RIO - Uma viagem lq:qga, 'se realizad;:t ou iniCiada nesta têrça-·
feira, .haverá de pr0duzir exceientes !rlisultados. Por outro lado, a ,data. é

propícia aos tratamentqs de saúde e consultas a médicos e psiquiatras.
PEIXES. - Tudo quanto você imaginar ou fazer de"bom. nesta têrça

feira, trará recom.pensas futuras. ,Na .realidade, a 'fase não é muito propícia'
em todo:;; os setores,.'nias a sua boa- vontade poderá op�rar v:erda.dei'ros:
"rtlilagres" •

,Ej����������---��------�·
I AUTO ESCOLÁ.

BRIRHOS!
I

O endereço certo para

você,aprender a âirigir. Rua'
Deodoró, 19 - 29 andar,
sala, 4 -'- Centro. Rua Ce)"

Pedr,o Demoro,' 2.049 .

,. "Estreito
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Financia progresso e estimula a produção
flnanclamentcs 'a indústria e agro-pecuárla

"..
., ,

�SP nada falta de água na Cidade
iem a,ver ;,", ",' 1-' d I' D'EScom lancha' e�,X·D.IC.�.� pe O � , ; ,

o General. Vieira da. Rp- -: Apli!sar "de l;J.ãõ estar- defí- aos munieípios de' Palhoça,' . canadores estão, realizando

sa; da Segurança Pública"
.�

nlÜ:vatn'�.nt�'·'.�a;;àdó.p ;í:o'> São José e Santo Amaro da de' Ímédiato as liga�Ões so-

declarou ontem sEil�ém m,lii-� b'le��a: da :faJ��_:dé ãgü'a 1110-'. . Imperatriz, verificado on- liCitadas" 'devcnpo "na Pró-'

. tas as pessoàs .que .laboram ·tiw§d� i)(�l(Í:: rbmPiwentô dÓ: ,tem f01· motivado" pela ru- xirna . semana estarem cõn-

.erri equívoco,'. procurando' .a. ::Id�qlta4.uto 'dos Pi}õés, ':0:' .ptura de uma tublllação de cluídos os .trabalhos.

.Secretaria , para �queixái'�e' 'flo'�i�nõp'�Üta:nti"já '�stã,�en. 450 milímetros, na altura

d� tráfego �de ,l�nchas m�i- ,,'do '�báste-cldo:' iioj.�iinen'te:' da 'BRei01, localidade de

to próximo às' praias :máis "Ó:"��Ú:Ie'�te rq(r.egistra'dç sáf -Aririú, Os trabalhos de re-

frequentadas? por.. b'ahh;IS-' cbauoià, nQÍte:"e;·os trabalhos-, paro foram concluídas por

tas. ' ; I.
• dé;"emeriê'lléia� ·fQFam· con.· volta dás 17 horas de on-

v

A' Sec.r�tarià ;de�Se��-. d-ciídos :pót' v'ólt� 'dll� Ú;;, nil:: tem e Q. fornecimento foi.

rança Pública ", nao �:e " o' 6r( ,i:��� (te': 4i�ill.�q:
.

j. ri9-u�a" normaIiií:ldo gradativamen-

g.?O competente .para; âte<n�, dec ,apr'.o:Ximadain;fmte ", ':dér.1 te. 'Hoje pela mahhã, todo

der a ocorrênéia; dêsse: fê- rn�1}&s: ;d� 'tubulaáo' foiPtP(
.

o �iste)ha. estará: eperando

n�ro -

. assê,iero:U> ó'� pro=- , vocáctit, pel:�s' fbrte� "chhvas', nornialmente.

blema está afeto à Cápitá- caíéta� 's�bado ni(tegíã,o dos
1 ,

,nia dos Bortos q-ue' cUspõe ":Í=>iiões.; CANASVIEIRAS

da Policia lVIarítima�' para I)ivêi�aS ;'�wdidas foram'

reprimir Os abusos verifica- . :,adntadas
'

'para' 'e,;itat i1ô,'o Corrt maIs de cem liga-

dos.
,<' iOl:k::Ouf rio 'suprimento . de çõ.es /e�llizadas sábado e

Lamentou ainda. o Ge,rÚ'l-
.' .:ãgii'i 'pótâvel �tla,'Capital e domingo, o DepartamentO'

,ral' Vieirá da:: ,Rosa" que
; ,munfcfpiós ·de Santo Amaro Autônomo de Engenharia

muitos critiquem, a ,Serre-' ::,da Imber�t�I�.,<São José e realiza os tr13balhos finais

bria de Segurança'," '" �em
" PàlQQça:, " .o' D.�I>'artamento da implantação' dbl sistema

sllber que cada' caso ',espe'" "
Técnico' do DA'ES já iniciou de abastecimento

,.

de água a inauguração dos sistemas'

cífico dispõ� de úm" óÍ-gão ',- es,tudbs' parà" �e:;llizar as' 'elo imoortante balneário da de Joacaba e 'lÍerval do'.
;

coinpetente para 'assistí-"lós:: ·61)'t-iis:·Il�m, prejüllicar'o 'for� Ilha de Santa Catarina, Pa- Oeste, sábad'O pela manhã e,
.
A Cúria l\:Ietró;oÍitana ;rriiji;"''',��."�,:�.,����������.�-;-�i!4oi!i,,�.,�_�iiiíii,_._iiI.. :',iiiíii.., ....__ íoíi_...._

ii.....,;�������iiioõi-__iiii!i_iiiíii..

, n�éifrHinto' dé ,ág.ua. Fonte rá atender as solicitações ii tarde· será entregue
.

';à está 'i'nfõrm�ndo"" qUe ' todos

D
.

..'.,. , do' órgão infórmóh que no- de ligação de água. o DAES população
.-
o

.
sistema de '

.'

.,

eaiur faz· ..
·

":'vo� �,o,ttes Pbdefão aconte-
. insta'lou um' pôsto de aba:steeirnento 'de', agua de

?S presbíteros da Arquidio-

,
. �e,r P'OIS' as oj{r�.s' reall'zadas a t/e n' .d l' lTI'ento nas l'mo-"

'.

cese, es�arã� reuhidos du-

lerli!l' nara
1.J "

,� Rio do StJl: Do'mingo nela. '. :rante 4' dias, de 8 à.·12 do ,r

" ,

...a� .�.
.

"
, :fdiáni realizadas' em cai'áter ·diaç.o-es ,do Rote'). BalJlea'· h-·t 'I t d

"

,

'

�

.'

...
'

man a, era ugar o a o e' corrente, , .
em ,Morro das

,

'recencirinislà .'
.

de emergênci�: rio,' ()n.de os interessados inauguração do.'sistema se, 'Pedras, nesta Capital,' pai'a
·1

,
l'

",

..
'

De, 'outra. p'arte, o corte deverão solicitar as liga- suprimento de' água 'po-� retiro. e�piJ,-i:tual q,ue __ se

., 'no
.

f�rrrecirilento�. de água ções. Uma equipe' de en- távFl de::�,arilngu�. �.' 9,,; ......f-etU'à.·'0,105( .

os an.as: Ds v�

;.0 diretor', do',Dep�rtamen�,
j; ". "lf , ".

"'l , , .

to Autônomo de TurisrÍío
,

� ,rrabah:o�.· �erão or{entàd�s
.

.

DEATU
.

f
.

.

" ' '.,:

I
,..

,

I d
,'j por Fref Bo.aventul'a" Klo-

--ha-:erá am:�h�� .o:��çoa�feil:a.�"'" ·ecnle',o' a em'ao es'u a' as 'Pg'�an,.b�:;ft·:,°X!��O:�í�����:
um teste para a escolha· <l.e" ,

.
. .,

3, -recepciOIrtstas, .entte i as,
". ,

.

",
tiean'o 11 e: �Ut'OF d(dn��l'

,

. , ;.,
.

,
.

• ,'r08 livros, de ,cunho' sócio-

j;f::::if:��:1ir:;i:2 indústrias de laticínios
... -

fbrnecendo. informações .' .... ,
'

.
.

Tubarão faz concurso·. com
folourafos-amadores de se

-

\
j "

I' j �... >

/

. ,.l '. \
'

)

isôlyre praias,' hotéjs, res

taurantes, monumentos'·· e·

locais históricos."

..Com à finalidade �e pres:
tal' maiores informações a-qs
/turistas que nos visitam;

o diretor _9.0 Deatur' acaba

de colocar à disPosição' de
todos os postos de gasolina,

ma'pas da Ilha e plal\tas; da

Cidade.

Declarou' o senhor Láza:

Sob a" coorde,iJaçij,o do

'espe'CiaI.ista alemão; Vol

:kel1 Bruns, estA, :sendo l'ea

.lizado um' estud� 'das in·

dústrias ue, laÜcíÍlios, de

Santa,: Catarina;, óbjetivando
'

identifiéàr os, � 'pr.incipais

ent�a,;es q�le limitam o seu

desenvblvimet;fo·.' .0 leyan.
tamento conta 'com uma

'equipe de' técnicos. do Ser

viço de . Extensão Rural

q�le, nos 'próximos dois me-
.

..

j,

ses, deverá visitar às 31

..
indústrià's" de' laticínios exis

tentes nas regiões do V?le
do Itajaí, Lages' e Oeste

Catarinense. Segundo decla

tações do senhor Voll�er

BruJ;1s, a falta' de. equipá-'
mentos modernos :e a falta

. de planejamento racional

são as principa.is causas do

,baixo . rendimento" do par

que laticinista dQ Estado.

,Em alguns m1wicfi)ios, in_'1'0 Bartolomeu, que

das:. maiores preocupações

do'Deatur é a faitá de ho
téis no interior da lÍha. fa-

'zendo com que os turistas

procuram· outras eidades,

h
f

como Camboriú, por exem

plo,
Informou, também" I) di�

tetor do Deatur, que o .mo

vimento de turistas estran

gGiros está sendo muito

maior êste aRá, inclusive

dos tllristas'paraguaios, que
troéaram a Fóz elo Iguaçú

" pelas praias cafaJ'inenses.,_
"O aceleramento de crbras

,das estradas que de;nànd3m

, aI), interior da Ilha, sem dú

"vicia e�)l1tribulrja 'muito".

,Acrescentou,. ainda,' que os

h)ristas que tiverem recla·

mações contra quaisqueJ:

estabelecimentos, como ho-

'rão ser em papel brilhantB
ou mate,' no tamanho

1l8x24, sendo que cada con· .

corrente poderá apresenta�
-

"no máximo 5 trabaÍhos.

Além <da 'premiada se·

rão "escolhidas as melhore�

fotografias com motivos da

Cidade de Tubarão e da

região sul do Estado de

Santa Catarina. Os prêmios

serão �m dinheiro e passa,

gens aêreás.

Por 'outro lado a Comis·

são de Esportes, vinculada

O Rotacy Clube Leste, de

Tubarão, 'patrocinará, no

período de 9 a ·16 de maio

:ptóxi,no. dentro da pro

gramação do 1<:> centenário

de iri,stalação do Município
uni. concúrso de fotografias
..pa�;; '; am.'adol'es, com valio·

, sos . ;l'êmi�s' aos vencedores.
'

,

Os trabalhos' devem ser

apre�entados ou remetidos, .

ao· Rotary Clube ,Leste, Cai·

xa P�stal 275,' Tubarão,

Santa � Catariná, até o dia

30 - de-'abril. As fotos deve·

téis e lojas, devem pro,

curar o Deatur" que ime

diatamente tómará as pro

. vidências necessárias.

NOVOS SISUMAS'

A Fundação de-.Serviços

Especiais de Saúde' .Públi-
ca Confirmou' .para ó's' pró
ximos !'lias 13 ê ,14 ,a 'iÍlaU
!,!uração de ,quàtro n�vos
,sistemas ; ,de :abastecimento

de ' água ,;em ',Santa Catari-

na. ,Os sistem;iS, que conta

ram co�' rec�rsos de 01'

de!:l �nterna, :,receber;m
tampém expressivo ..

finan

cil,lmento do Ba�:�? .,Intera.
mericano de' 'Desenvolvi

mento.

Do programa
- elaborado

pela Fu.n:dacão Sesp consta

formou o técnico' alemão, ..

existem fi, ou 7' pequenas

indústrias de IaÜcínios que" •

desequip�d-às . e'
.

coml- falta"
.

de matéria. prim'a,' não apre-

se�tam condições econômi
cas para competi,rem com

as grandes indústrias gaú

chas, mineiras' e pauijsta;,;,

responsáveis pelo' .abasteci-'
mento do mercado catari

nense· de' laticiílios..

ao Gabinete, \ do Prefeito

Municipal está informando

que' será levada a efeito, no
dia 14 de março próximo,
uma corrida' de bicicletas,

como parte dos festejos do

1<:> Centenário de Instala

ção do MtúticÍpio de Tu

barão. A ,�pr6ni()ção, que de.

verá reunir ás mais exí

mios ciclistas do IEstado,

já te.m suas inscrições aber

t�s, na Comissão ·de ,Espor

tes, junto à Prefeitura Mu-.

nicipal de Tub'arão,

Gotiforme,
,
entendimentos .

'

:A' 'Ctuzeir'o do 'Stll;.;�'à'Ü_' ,i/,:!p�na, de' aonde levantou'

éoíll o' Comando dde,Centro <, zou domíngo-seu �ttiino }ôo -,

'

v&;{'col1].,:d'�·sÚn,ó'à S�o Pau,

. de Instruoão "Policial. Mili-' ,à .FlorianóPblls,: 'li�p�il�:>.{1e;' � ',:10 por voltaidas 22 horas.

·

.tar, encontra-sé�errí:'Tase' fi- ,'oPer�r durà,I1.t,-e. :4Q' �ànqs,
'.

,
.

.

,nal, a" concorrência ,'para! a
"
'corri escalas tIa bapitá�.;,·�. o".' .�Razões .. ecenôrnicas .leva

construção'. de, 'um estâdío
. ':'última 'éscafa' da ,: em.r)i·ê�ti, .' ;r;m a Ci'tiz�iliO' �lo Sul' a

. olímpico que. contará in- .. que �din�ÇO\1 á; operar', �m •. sá:lÍcrtar o 'c&ric(Ú�ment� dos

" elusíve, 'c,9rh _
apíuíban"�adas'

'

.. Flor�anóIlolÍs sob' a' denortli- 'y6?S na: ÇapÚal, pois' h�:'

.e;· alambrado.',
,

'c : ;.. ;, nação 'Sindiiiito' Cóiidor, fo.i ...
.via necessidàãe 'de ,operar,

","
,>", re�'(iiáda,! p�ld '�vi�6; Plb', "cd_i,n" maior:,bequ.ência·' errr

Apesar de' 'l;lã'ô

"

A \obra' vrsa :pr�porbionar CTE ' modêlo :YS:11:Á' sob; :::X-:t\ritiba" :Utúiz�nd'O os' apa-: .rnais Dá. Capital, a emprêsa

· fi' todos os )iltêgrantes '-dá ,:. a 'ch�fia d�. " cort\and��i� ,: -\t��hos C'à�aV'klle",' Onte�' .,a "

manterá sua ,àg�ncia')ôcal

, Polícia ,iVlil'u�I' do' EStatl�, '.o
'

.

,I '
,

.

'Cru' <r
"

S' J
.

.
.

para venéla' d�, (, :passa�úms I

,condições' :pani a

-

p�átic;
.... r>est�s.: :, ::'" ," <�,

o,' � :�;:"'�i1�::�r�eó�:�,I�;�ó�a;s��I��r;�',' 'que, 'seguÍldó ':6:' co.nviÍnio

de esportes e apriulorarhen- . N3 Capit,:;-l,.: .o;;'a?ar�jh�' i \t1� vô,os, n�' íil)i�� C�lrilibã�' ·firmado com a'':'S'adia,' esta

to' físico,\ Ílo ,mesmo" tempo apanhou 22 I:Ja.ssag�1J'9S': do ;, ':Sãeo' Paulo,Gu,anábara.
atender:'.

em 'que acompanha o' de- AerQPorte' Hercílio',Luz" 'e'
�..:

-

no trecho

senvolvime.nto d'a Cidade decolo'll. por '(�lt& ,"d�'s '18 ho-
.. ;.

Essa mud,ança ficou acer: nexão ele

Universitária, na Tri�ldade. ras. com .de$tino à 'Guanaba-' ,fada apÓs. 'Í!tirios contatos Também ,a..',�ase de marm-

ra, escalando em ,Cüiitiba ,e, c,orr-í a ,c1.i�eç·'.ã� ela. S,a.clia.qlle
..

.

.

.', ,

tenção da emprêsa no Ae-,
São Paulo. Essa v{agérii- so- ,):eCl,eu spa' escala, em Clll·iti· roporto m�rcílio Luz será'

'.

freu, um·. a,t.raso, de ap��xi- 'ba'" em' tr'oca cl" I 1
. "

< a esca a. c,a

,.madamente,.. duas .ho·ras .'m·o-' ....: ·,C" . d' S"l"
, . , . ,:, nl�eITO o u 'eín Floria,

'ti�ado
.

pol,' defeito .�onsta-:'· ')íóp()lis. "Assi� sendo a Sa

tàdo p�", Aeroporto . Afon�o: �di;� passará a operar mais

'i

I

Polícià
vai ler.
es.tágio

� ".,.",';

réUDlao com·

presbít�ros

.

religioso: .'

:1
.

. '.
'

.\, ...
Dia 12,' ao i1nal dQ.' ;Re-

tiro',
.

dar�se�ã a prünei'ra

�eímião geral cIo 'clero.' Den
tl'e- 'n1uitos 'assuntos. de

cunho. pastoral, será abor;

daÇlo' o tema "Sindicaliza

_ção Rl.\l:al", . quahdo fará

,uso da palavrà o' sr. 'Glau

�o Olinger: Secretário' da

AgriCitltúl'a do; Estado.

A nota' termi'1a comuni

cando que. " em seguicta o

'-

Arcebispo deverá viajar

para',Beló Hdtizontê;' onde
va'i participar da ,xli As

sembléia. Geral
.

da', Confe

(l'ência Nacióilal dos' Blli.l

pos do Brasil, já ern' andá

mento.

Policia tem'

dinheiro

Pilra devolver

Enc,ontram-se na Delega

cia de Furtos,. 'Roubos e

,Defraudações, aproxímada�
·
mente Cr;i) 600,00 apreen

didos em poder de três ,me
nores que, segundo confes

saram, teriam furtado de

um 'veículo que se encon

trava estacionado no cen

tro da cidade .. A Delegacia
I

"

"-

eS'il lí: sOlicitandoj , com

urgência; .
o comparecimen

to do proprietário 4a cita:

!ia importância, a fim de

q.ue possa reavê-la. .. -: "

, .

I,

através ,· ...de
catarinense

l '

. ) .

t:

Cru�eito '. �ü ',Sul ,susuende
.,

.

, \
" '

,vêzes na" Capital,
'a seus· vôos normais os

deixaclos pela Cruzéiro., <10
"Sul. Por sua. vez,

. a Cruzei

·1'0, do Stil já está operando
com' dois vôos cÚál'ios em
Curitiba, com aparélhos

.

Caravelle e YS-i'i.
'

I

mantida,
emergência

para

dos'

que fazem' a'·
Aires-Manaus.
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Quando o Governador Ivo Sjlveica
assumiu o poder executivo estadual em ja
neiro de 1966, uma metamorfose política e

�nstitucional 'estava em franco decurso e

li lçgiSlação -revolucionária extinguira, os
,

partidos políticos, através do Ato' Institu

cional n" 2. Com o intuito de reavivar a,

l'ida política, viciada e estática, a Revolu..

çâo, de Março de' 1964' decidiu revolver o

processo político brasileiro, procurando' a

panacéia para os males mais virulentos \que
,'icejavam nos porões escuros da demagogia
exacerbada, 'verdadej�'a', corruptela da de
mocracla que todos desejamos. "" ","

, , , . criou-se então }Ima
- crescente onda de

" mal-estar entre a classe política, desacre

ditada pela opinião pública e condenada' á
lutar pelo próprio prestígio, em jôgo pe
rante' tôda a Nação.

'
I

,

A nnssao do Governador, eleito 'por\
.

. .

uma coligação de extintas agremiações i
po-

líticas, não 'se esboçava nem fácil, nem

tranquila, Harmonizar, a cla�se política a

gastada com o que considerava uma prova
,pílblica e inequívoca de desconííança, e,

reuní-Ia numa outra entidade política, nas

eída com todo o açodamento e com tôdas
as doencas das coisas artificiais 'não era

� , . ,

com (ôda a certeza, lima niíssão agradá.
\'�l para UIU Gon�mador 110 início de seu

acifica
,

." .

I

manda.o., Ainda mais quando se' -sabe que
e�tavam reunidas na mesma agremiação,
as .duas correntes políticas mais pujantes
do �stado, 'ferrenhas adversária� de longos,
anos.

Para' esta ,ingente tá�fà, requeria-se
um síndico sagaz, 'inabalável na vontade,

; , ni�,qui�vélico Das 'b�stões, diplomata no

diálogo. :Acima de tudo, um, lídç,r., O Sr.

l;Vo Silreira conseguiu ser a simbiose' de

tudo' i�to. ;Rçuniu nllm só, todos os atri

butos necessáriOs,:a condução de sua mis
�ão polítíca, Elégeu como critério maior
os

,
interêsses .de seu Estado, e do País e

, I, I
'

soube animar a, classe política a começar
tudo �)Ui[� vei, com' fé e patriotismo.

'/

'A ninguém surpreendeu o Sr. Ivo Sil-

'velra quanto todos souberam ter sidoIeva
da 'a bom têrmo a sua missão. O Governa.
dor era, já ao início de seu mandato, um

polí�co experiente e habilidoso. Tarefá
ainda maior e muito,mais digna da

-

admi

.raçâo, de I todos os catarlnenses é a grande
oím�: jldmi,�isti'ativa de seu Govêrno, forja
d,a 'com ,��i�o otimista, mas sem prescin-

\,

di�, do, planejamento racional, antítese das
- improvisações .e do diletantismo.

, Quase ao final 'de seu mandato, pode
" o Sr. Ivó Silveira contemplar a sua gestão

com a, serenidade tranquiÍa -do dever cum-
, \

or
•

,

prído, �ltl terá sid� unta ,admiráveJ lição
de trabalho e de civismo, consubsbmci�dos
no inefável esfôrço de des�nvolvimeDto que
se apossou do espírito de todos os catáti-

\ I \.

nenses.
'

Não é, sem railji'o que; ,

o Govemador
Ivo Silveira recebe hoje, em cerimônia

pública, o reconhecimento do(GOvêrno Fe

deral, representado pelos seus ':maJs .altos
• \ J ,

escalões, pela ação profic�a e serena co�
que iluminou os- passos "ste' E�tii(lO, ,dirlT

, gindo-ó' com segurança a �m pôrto de paz.
,

A M�d�lha do Pacificador, outrog�d�
ao Governador Ivo Silveira pelo Ministro
do Exército, General O�and{) Geisel, n�o'
significa nem uma difer,n�ia J,lem um �n';,'
.cêmio. E' apenas isto:' o reconhecímento .

'público, do Govêrno Federal � 'um de seus

auxiliares mais competentes.
,

O ato do Ministro Orlando Geisel, que
outorga a comenda ao Governador Ivo Sil
veira, enaltece a sua "açã. serena e patríõ
tica que além de, concorrer para a tranquí
lidade �,o desenvolvimente de Santa. \t�ta
rma, contribuiu também para a

-

consollda
ção -dos laços de amizade entre civis e mi-
litares"; , \

'

,
Santa Catarina vh'ê em paz e em pros-

peridade. Iv� Silveil'a deli ao Estado' um
quinlluênj() ,de desenvolvimento.

Ivo Silveira é também, o Pacificador.,

o Pacificador de "Santa Catarina
, !

Cabe, na verdade, ao Governador 'Ivo
Silveira a homenagem qu.� o Exército Naôóml

lhe rjr:esta hoje, em virtude de ter o Chefe
d� ExeüLIüvo Catarillense promovidó a pacifi;
caçi\,o' politica de Santa �Catarina, ao mesmo'

tempo que preconizava, dtirante-o quinquénio'
governamental, a uni�o' de todos os cidadãos"
úitegrando, nesse conceito', os militares, -

cidHdãos a serviç'o da defesa nacional, PoliU
calúentc, o Governador sentiu, dest..:< ,o início

de súa gestão, que interêsses mais' altos do

que os das divergências partidárias estavam

'a reelamar, dos homens de mais àlerb,c;la'

cOI1sdênci� pública um�' Bné.(gica
'

aplicação
de 1101'mas destauradoras dos melhores J?rin
cinios dem'ocráticos, dentro mesmo, dos paÚi
dos políticos', A criação da ARENA, �bsor-'
vendo divel;sas correntes até então ilparenté;
mente inconsiliáveis, teve a consolidá-la, em,

"nosso Estado, o senso esclarecido
..
e correto

do Governador, que soube dar exemplos de

aí to desprEmeúniento p'cssdal 'fac�, à , extinção
de "eUios érillérios personalistàs com que se

entretinha o' �eml're oscilante prestígio dos
.

.' ",\, ,_ 'k ,

chefes eleitoi'ais. quase sempre 'com sacriJício
das causas maiores,

1

1

I,

tECLA,(

" i

"E :tão' coerentemente se portou até êstes

Óltinlos ,días de sua gestão o sr, I�ro Silveira

que; 'c�ntrariando á" expeciativa geral de seus

coesf�dl.lànOS e amigos, t�nde a seu crédito
ii pl'óprià 'candidatura ao Senado da República,
p'�'�fei'iú, nUm gestO de franca e espontânea
renúncia "pessoal, ,permanecer no exc1'cício do
m,lndato de, Govemador até que tivesse de

'.
"

I'
\

P?ssá-Io: legalmente e diretamente ao seu

sucessor, V�i, pois, fazê-lo em condições de

<�-::'t)izq'r o ato, não' só em correspondência à

tr�diciÓj1al, significação de que sé reveste,
nía� t-a111b�m em têr�mos duma implícita home

nagém mátor 'ao Governador eleito, expressa
no' 'orgUlho de confiar-lbe, pacificado c em

pl�110 'dinmnisl'no desénvolvImentista: � Est' do

de- Santa C,ltarina, em que terá éie continuar
se' b process'o da expa'usão integral.
/ Tudb isso constitui motivo para exaltação

ctrs éatarinensesl no concêrto' da naciona.fi
cÚide 'J:e'novada, É o �ôvo sentido da política,
(iúe não' consi'ste em iÍ1compatibilizar entre si

'0'5' 'éidadãos duiml mesma comunidade, más

precisàri1ente em coordenar-lhes os anseios,
qua'l1,do', l�gitimameúte manifestos, a fim de

cónjugá-:los no\ bem comum.
'

I ,

, ,

Cabe, sim, portanto, ,ao Governador" 'é,m,' fins
de seu mal1dato, essa significativa :homenagem '

que' o Exército Nacional, refletindo as nobre's
tradições d,� Ca.,ias, o Diplom'ªta e Pacificad:or,
simbolizará na, ': ••i,ê{taHla' do Pacificador"."

Por outro lado; niio é ap,enas o CÜélfe_ ,do
Executivo do Estado, o único, a quem êsse

i,)l�eito honrará,' assin�lal1do um dos pontos
mais altos da vida' du;n hoinelll púb1ico:' é

• I '

tôda a gerire de Santa Catlll'illa, ,oem ,com-

preendida assim' na �da solÍdai'iedade, ao ,.seu

ilustr� governante, que se envolvê, dê justa
, ,\ ' ,

ufania, aos olhos de tôtla 'a Nação:' .

Dei17i'0 de mais alguns dias, 'o, sr, ';,Ivo
, Si1\'e{r�' deixará '1> cal·r.ro';' étiJ'as fe!;ftJ'üBs2{bt1.1'-, ,,:' '''',

�' I b ,\'" ....�, ,.

du,de� tránsmitirá ao' seu 'Sucessor � ilÔv'O

Governador ColQ!nbo Sal�es," M,as haverá, d�
levar' consigo a certefa de que os duc,o anos

de sua gestão foram não só' extra",�lària-
,lnel1te fecü'ndbs em realizações a'dn�inistrativas
disseüünadas poi' t0clas as -frentes de ativi
dade� do: Estacl{), senã,o também na consciÚcia
de que soupe manter,

'

em, nível de" ex",ta

dignidade, ().- alto �nandato, em Q qual ,o' seu"
continuador, pÓr sua vez,: se sentirá condigna
mente situado.'

,
,

" I�Gllsiav,o tlev�'s ;
,

',' ,',' 'iDois, grandes' problemas' foram ,\ ri�rj;e-americana.
em debaté na reunião de Brasília da Comis:, " ;�; :'.�;; Os Estados Uíiidos, que têm, 'necessrda:

'

são' Espepial d� Coordenação J.>atin:�-:A��r;\!:"· :J" ��i dé':�in abasi,�;ci���hto ,re�ilali li�'. açupa;; ::
na (CECLA); o protecionismo e a fixà;:ão adquirem o pToduto a um preço bastante

de cotas de ac;úcar no mercqdo pf!efeí.:�p�ial '

superior à, cbtação do mercado livre mun-

norte-americano, diaL Isto se explica pelos ,altos custos da

Esses problemas refletem ii justificada produção açucar,reirR dós Estados Ulúdos,

preocupação com que os pajses latino-am€-( que não poderia sofrer c9ncorrência exter-

I:icanos encara.m uma série de medidas já na, com preços baixos. Assim, os preçqs ob-

tomadas ou ainda em projlsto por parte dos tidÇls rio rti,e'rcado preferencial notte- am�-
paises àltamente desenvolvidos no campo ricano são, vial de regra, sempre superiores
do comércio internacional. Tai� medidas; te- ao iner�ado internacional. :É a mlehor for-

I,

mos ressaltado em diversas �pol'tuniã'açles, ma que os ',EUA encontraram para proteger
conÜastam com os objetivos que a comuni- Os produtores domésticos;

dade :internaciorial vem afirmando, seja na Somos hoje, depois do México, o" pais
ONU, na UNSTAD ou mesmo no cenári0 que-possui a maior cota no meca�o prefe-
'continental. rénciâl

'

norte�americano, y Das eXP9rtações
: O que se telp' observado nos' últip10s globais' de -açúcar brasHeiro, no periodo 'de

tempos é que a reação de alguns países in- janeiro à novembro de 1970, que' atingiram
dust;;ializaclos tem ,sido considerada decep- '999928 toneladas métricas, 542939' foram

cionante pelos latino-americanos, inclusive tlestinadris ad mE)rcado norte-americano.

a posição dos Estados Vniclos que foi dll- A m�dia de preços alcançada foi de a-

l'ammte ,criticada, quando crescia a onda 1 proxi,madamente US$ 150,00/tón. (Cr$ ",.
protecionista em seu territóri9., '-: 742,00) no mercado dos EUA bastante su:

Enquânto na Europa a' C,omunidade E- perior à conséguida em outros mel'cados,
conomica, embora mantendo· urn tratamen- que g'irol1 �m tôrno de US$ 71,00 "(Cr$\,.,.,
to preferencial para nações africanas tenha 361,50). A diferença de preço nos anos' ante-

J'eduzido as barreiras alfandegárias,,' os >tiores 'ainda foi mai�r, como em 1967 que
" , \

EUA têm feito crescer o apoio protI2ci(J,1S- ,alcançou \US.$ 134 contra US$ 38.

ta com aprovação de uma boa faixa do seu
",'

As últimas operações feitas pata o'

C n O :',mercad,o livre mundial ,se realizaram ao g'r8ss ,

AÇUCAR
'

US$ 116,75, 'excelente- preço por sinal, em

comparaçãlJ com :US$ 157,(ton. para' mer
cado pI'8ferencial norte-arri�ricano, persis
tintlo, assim mesmo, a W,�ltagem real 'do
mercado estàduhidense.

'

O ,açúcar que export�mos é do tipo de

'mera.r� (açúcar bruto),(p1'0veniente, na sua

quase totalidade, do NQrdeste (Pernambuco

'7,Alagoas) cabendo'o r�stante a Sãp Paulo
Entre ,janeiro e novemb'ro dê, 1970 a distti
pttiçáo foi a seguinte: ,;Alagoas - 340453
,toneladas; PEH'l1alnbuc01 502 623� toneladas e

Sã:O PaUlo 156 842 tonel�das. E', como se vê,
.

uma respeitável receit� cambial que 11epre
senta mais de 5,5% doi total de nossas ex- ,

/ ' \ l

portações. 'I

'. Relativamente ao açúcar, preocupa mui-

'to a América LatÍlim e' en( espee;ial o Br;,si1,
a repercussã,o que modificações substan

ciai possam ser introdvzidas no Sugar p,..ct
(Lsi ,c1'o Ac;ucar) que expira em dezembro fie

1971. 1 ,

Prevê a lei açucarreira norte-anzericana
um sistem.a de três tipo� de cotaS para as

ünpoi'tações: a básica, distribuida' entre to

dos os Países, a redistribui<;ão provisória da
, , \

parte Glue cabia. a Cuba, enquanto êste país
tiver suas l'elaçôss c,ortadas com os' tUA, e

fiJmlmente a cota slij)!e1l1ent:F que' V"Til" (1<)

acordo com o comportamento da produção

IMP{)'R'cFANciA:' :MM0R" :-"- ',:; ,'-':; ,

,

�oi:' ,:tud6 iSsQ; ..,a,,:r�i.Íriiãb:'de EI��síÚà e�\;a
: ; "': ...

,'
I�,' ,,';-, L' �'-,.1 ,. �; � ". f. �). ,:-; -, ,

'

d��Qa'líÇ1b: ,;:.t�ljl.:ç:í:\�, e:Sp�çiaf;iao' assunto, 'M-
tadamente agorà 'que tod6s' estã.o particu
lan,né"Bte interessados Iía .ren�vàção do ' Su
gar -Act que começará a se� discutido "ern

,

WaslliI,lgton no p1'6ximo mês de ma�ço,'; '-
,

',Existem, naturalmente; 'apreensões
'

'em,
\ '

' ,
-

muitos, paf�es' latino-ameríçanos, diànte da
ren0v.ação do 'proteciónismo. none-ametiéil.-,

I
'

no· que poder� ferir a legiSlação açucarei-rá. '

O' qU!'l se espera �" que ,0& Est�dos Unidos
, mantenham 'boa 'a situação dos, .fdrnecedü
:res latino-americanos, considerando-se es

péciàl�ente o fato de que a prcxÍ�ção \nor
t� americ�na �ã0 está apres�ntarido pers
pectivas muito favoráveis' para êste àno. "

,\
. A reunião da"CE0LA' se' desenvolv-b ;com

à: discussão ,sôl)re ,6 protecioni,smo em' qua-.
se tôdas as j:>autis. E a preocupação COn'l-6
futuro do açúQa; levou o grupo que estuda
o ?-ssunt9;a- destacir, de início, três pontos,
com apoio una�me dos d'!illeg,ados:

'

\ 1,
�

a manifestação contr�ria à imposi-
,

'
\

,ção d� taxas, "e grávames' sôbre ,o açúcar
'exportado, para os .Estados Unidos; 2) a

manifestação cpntrária a, qualquer inici8lti
va que Vise à diminuição das cot,as de ,ex
portação atualmente atriblÚdas 'aos, países
latino-americanos; 3) o' p�dido de :urb. trà:-- '\

tamento especial para a ,América" :Latina,
diante da hipótese de um aumento das cO

-ta;s de açúcar importado pelos Estàdos :gni
dos, no caso de· tlIÍla. elevação do consumo
interno no�te-ámericano ou da ocoÍTê�cia
de deÚcfts no fórnecimento,'de cotas já atri-
'blÚdas;

,

O debate continua e ainda há muita
coisa '�ôbre protecionismo e ,açúcar a ser

discutida nas' próxim,as reulliões. �spera-�e,
pelo menos" que p Gov�rno notte-àmerlcàr
no,' diante das graves co'nsequências de um�
modificação da �úa política açucareira 'na
economia de.,; mUitos paíseS' lat'ino-àm�rica
,nos, man.tenha a s1tuaçáo vi'genle, sem criar

novos entraves à exportação. oriundá da
América Latina.

"

,

,',
,

o E��AOO. P1orian:õlt!O� ,��eiNr. t �,lfl'tlr�ir& ,flf!!_,_197t.� � Pir;'. 4
,

I,',Uliç, P'�lamenlar l'I 1
f' f �,t , l

,

' ,

,

' ,
"

"

,...,
-

nJuuBlJaçoeS :(

A primeirã assertiva da d�fesa,
O . desfêcho dos acontecimentos na contestação elaborada, peIo da-

jUhtó" ao STE' ppdt(rá, tanto man- vgoado Henrique Stodieek" é que
i tá as ,coisas erp seus, estado atual \ o ,sr. p,entil Bellani participou da

! quanto altel;ar', substancialmente "
Assembléia que escolheu os can-

I
os 'quadros- dos' «ois, p$iidos' no didatos arenistas' e 10m ela con-

I Legislativo «stadúa!; e nisto resi- cordou.· "Ora,' o Código. Eleitoral, t
de a 'importânei� dó episódio pro- no seu artigo 219, §, único, é ex-,�

, vacada pelo Sr. 'Gentil B�llani.- As, presso,: a decLaração de nulidade [

hipóteses são diyersas: No primei- . �ão poderá ser requerida pela par- ,I'
ro' 'caso,:o MDB _perqendo os:_vo,., - te, que lhe deu causa, ném a ela i
t"s comi'iútÇldós' ào' suplerite . Nilo' 'aproveitar.". Não só 0.' Código'
Freitas' � estará 'autôrnàticamente, Eleitoral: "é pliincípio geral de di-

!
'

sem con�iç�s' d� itllaJ;lfer.sua dé-' '.
reito que a ninguém é lícito alegar ,:

cima PTi"h6jfa c�dei_ra na: Ass€m': ,em seu benefício nulidade por êle,
bléia,

-

6cubada ;: pe,l�
{

:deputaoo';' , próprio criada''', flcrescenta. 1 'I
v : Fausto j;hasil. �''N'ó segundo" verÍ- , Para os arenistas êste a,rgumen-"
[ i cendo d ponta de' vistà._ do imou.g- to legal será o sufiC'iente para qUe 't
f 111àufe" a Areoa, manterá. Ô mesmo o STE denegue o pedido do 'im-

j',11 número de cadeiraS; <mas ',com pugnante , ,

. -

,
!

"P :( jnodj!fi9aç??S ,�r:'§�u(�, ,0CUpa?t�s,;' ,i Entretanto, há uma outra' argu-
t' ,i TITlma' ,d�s, hroo�es�!!;�:!"'N'a,' o�tr:l';, 'i>' i�e:�ta��0;,�lam,bém)@J1. ()� ponto de

I,

, 'i' perd�ndq, todos' os: votos 'pàdos "vIsta légal, que é éncarada
'

como
,

, aos Srs. Walter 'Gômes e João relevan�e pél,a 'defesa' dos deputa-'I
Bérloli

. Í19,,' E,st.tí'�o.;, e não la;pen�s dos: ,0 pronunciamento do Tribu":,

li nos dOJs. rnumcmlOS. a' AF�na fl- nal Regional Eleitoral, ell� respos'"
,! c�lrià sem uma: d'ê suas' ,26" cadéi-: ta a consulta que os impugnados , I-

11"" : ras, qu passar,ja 3
a ser ocuP,ada_ ne-

' fizéràm antes de se, candidatarem:
\ I lo sup�ente. emedebista L:tiiz Hen-' à reeleição.,. '

, f
I rique' da Silv6'ira (ou 'Delp- Sr., 'Acentua a arrazoado da defesa I'

ti; Fausto Brasil, s6 êste, i I�Iesse . a' till,e do Ato �Gmplementar nO 5, j
I., � pÉnler-a :�aia no caso do pd-' que neste partIcularl, regulamentou I
,[', meiro recurso). a Einçnqa Constitucional nO I, de- � Ipreende-se ,que território de ju'ris-'

, gição dos prefeitos se refere ap�-
'

I
nas �às eleições municipasi., Foi' o '

en'tenc;lil".'J,ynto, ;'a bôa hermenêuti- ':
" d' d S d' k' d

.,1
c� 1).0 Izer e to Iec, o Tn- Ji
bl.mal, Regional Eléitoi�,';,to '1'€S- ,,;
,pou,der à,: GOn's�lra::_ ,�'Ora, as nor-' I,
mas ;:.J:iI)1itativas' do' di'i'eito devem l

. ��r, expressivas;, Assim, o disposi- i:
Jivo 'constitucional só

, pody' ser I,
'qn,teridido n,os têrmos, dimensiblúl- t
dos, p�la leI complementar, As 'feleições pára Assembléia L:eaisla� li

tiva, além de pr�p�l:cion.ais, flbran- j, gem todo ó terntono do Estado. 1Seria abslJ.rdo, pois, que' o fato de '/exisyii em qualquer ponto. do EsO: ,

tado um Prefeito' Municipal pa� I'
'

re,nte de aspirante à candidatura"
pudesse, tal fato determinar a sua,

inelegilidade em caráter absoluto. ,)

Fossem ,ás éleiçoes distrit�is, e en...

"

tão o. princípio poderia -ser ado
tado, ,mas, isto mesmo, só em con;

sequência' de alteração legislati
va ...

" E concluindo: "Por, tais
(lnótivos, impõe-se' uma resp�sta
afirmativa à consu!ta, pois, iI)exis..;
tindo restrição de ,ordem legal,' é é •

váli�a a votação para, Deputado, f
'

Estadual, ,Deputado ,Federal ou' I'
,S'enaq.Or rio territórro dé Jurisdi-·

'

çãç çl9' Prefeito Municipal, paren-"
te: afim Ou consagüíneo até o ter
eeiro grau".

'

Alude a defesa, finalmente; I

aspectos extra-jurídico, no terrçno l
dos 'fatos. Entre êles, o de que a1n-
bos ps deputados exeí'cem manda-
to há tempo, e nas eleições ante
riores, sem p.a.rentes prefeitos, sai
r\ànhse bem, prova de terem, exer-
cido com lealdade o mandato., I
Mas �é com base nos dois pri- i

meiros argument9s - arguição da
in'càpacidáde �a parte impugnante!
,e resposta do TSE à consulta dos :
ôra �mpugnados - que o defensor i
arelll�ta espera anulat em Brasília I
o

. pedido dq Sr. 'Gentil Bellani.

'SérgIo '�opes

:.) / :�'
-.

li _ I,

"I:

, ;" •·.. ·81
, _,

Dois résursos' :de 'gran_de i�-
portâacia para' a esfera' política
catarinense poderão agora ser a-,

preciados pelo Sl,lpefioI;
,

: Tribunal
Eleitoral, que'@ntem ini:ciou' suas
atividades

'

referentes ao, ext::rcÍcio
,! 4� 197L O, primeiro, 'formulado,

.� 'pelo Diretório Regional da Are

; na, visa impugnar a diplomação
,

do suplente de deputado ernedebis

:" d Nilo Freitas, que segundo a re

) presentação "arenista não teria se

: desincompátibilizado em" tempo
, ,I de funções que exercia na admi-

'" nistração públic�;' O segundo,

!. mais polêmico � dedicado que o

primeiro.' foi 'impetrado pelo, su-

l, plente arenistà Gentil Bellani, que
I pretende anular os -votos dados'
,j

aos deputados" ,Walte'( Gomes e

João :ééttolÍ nos municípios res

pectivamente de São, João Batista
',' e Talá, invocando par'entêsco' dos
eleitos" cóm

,
os ,prefeitos daquelas

",

comunaS:.

\
I

-C,ONI'R.� O:�U}'lf "\"
<

• •
,

•

".' �
,,'

, , " -,' L \,' ,

:, :0,. l:ÇCu.rSO, �ontra :,0., " suplente__,
or,10slcionistaJNilô Fi:eitas: foi'. - a-

'�Pl:�S����9� ;:�l,d.:J?iJ��-f.rio�: �e�b:
n?} :d::r:4,re:p:{,ti',a ,-reql,lenmento' '. do

1. se�, :�\IP��n�'e, �}er�i� t���:�lÜ;f: }�'a:.'
'. i :sela::.sei:I1@,:"'faf{;), ,âe:"",�,,',cahdld:ato' _:,

'!'� I enl�'a;e�rst� '.n�()l��t�sf :d�si,��i;}:n'-;
,

'i :pat,il:h�Fz;,a:dI,9' er1 t�w.P� !:�:;ISc füt1,Ço�s
'. 1 ! de �iretOf d'? :.ôstÓ} de" Saúde' de

'� 1\lnda,tal. i IDe aC,ordo �tOJ1i!. <;> ,enten-

':1\ diJ?ent�,'def�!lçlidô .�()i' ato. �e.' im
f pu�naça;o� p' Sr,. NIlO freItas" de-'

.

, I vena "ter."se �afasll'ado daquelas,i � I 1 • •

•

1-
' I

, J _funçõe�'; P?, dia� 1n�es do pleito"
, I' e l1ão ,90 dtas; CÇiri;IO' fêz.
: MaS- a estas," aítufas entre os

,oj: :' próptio� 'are?ista' ciifneça, a :vni:'
'1. gar o' 'entemhmen.to de' qlje 0,, çafl
'I didato, �IIle(le'b�s� efCercia', função,

subalter!)'a, p::u..� \1, ':qual" '�eria sÍJ
Jici�nt� o,,, aÍàsifaméfÚ<;> ; 90, dias

, i 'all'tes ,dàs el�iç��.' '" '�' '�
: :1' ,":Entre�:��tP" /; p�êu'r�o:: �*�7rposto
i , pela Ateha ataoo)J) ens«Jatido' . a
;

: que o MDR, na deJesa 'de séu can�
,

,didáto;' ;\lrilpllassi Q. ,álcfLnce ,

do
Te'CurSO :fc,n'mulad9 -pelo Sr, Gentil
13élhini: ,'haotlitándo::'se j em "litis

"

c�nsórciR; ,
o MDB!, I -juntarpente

com a defé�a dó' Sr. -Nilo Freitas,
solicitou; que, no c�so de ,�er ,,re-�
conheCidá" a inelegibiÍdiade do�
rleputaoos "areIiistas 'tios municí
-pios de' São João' :S;fltista e T�ió,
sejam igVálmerit�, aIllilados 'os YO
tos que" lh�s-(o�arri, éonsig�àdos em,

tôda à:Circ�nscrição e�êitQral. Con{
isso a Oposição passada ':,a Qcúna'r'

• : mais uma cadeirà na Assembléia:,

,
que ,vi;ria a ,se� odupadâ pelo seu

,priu)é;ito suple�te."
"

I '
' '-', -: -

RECU�SO -DE"BELLÁNI
, . ' ,

; ( '\:' {
.

"

, )"10 �aSQ dos :'Si�. Walter Gomes:
e' João Bértoli;o rec,utso tem bU":1
tia fundámentaçãü legál: , paren": . ,

,
t'êsco thio, 'pr�feit�.' O primeiro é,

'! ,itmão do ch�fe da rriunicipruiçlade'
'1,1

aula
I,

1 ,�
I
!

.,

de São João Batsita, Wildi Gomes,
,qué . aliás está afastado daquelas
funções, devidq a intervenção no

Imunicípio. O segundo é. tio ' do .

prefeito de T�üó, Moacir Bêrtoli. I
Segundo o impugnante,' ambos I

estariam incursos na Lei das -1fle-
'

legibilidades, e portanto não' po
deriam receber Os votos computa
dos naqueles municípios. O re

,curso, aqui, não tem
-

a chancela
do partira, no caso à Arena. Pelo
cnotrárió, o Sr. Gentil ,tB((llani a

presentou o pedido de impugna
ção à revelia da grei situacionista,
e hoje tem contra a sua preterição
tôda a cúpula ,partidária. . E' a

Arena" inclusive, que providencia
rá a assistência jurídica necessária,
à defesa dos impugnados, tendo

apresentado a contestação através
,de seu delegado Raulino Rosa-

PALAVRA nA DEFESA
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Com a desistência de

cinco: veículos dos 21 ins

critos, realizou-se domingo o

1 Rallitur' - Rally Turisti-
.

I
co da Ilha de Santa Catari-
na - promovido pela Dire
toria de Turismo e Comuni-.
cações da' Municipalidade
'em, 'colaboração com O ES

TADO, TV Cultura, Rádio
Diiíri� 'da' Manhã, Apesc e

Indústria Catarinense de Re

frigerantes, As provas de

regularidade fOl:am cumpri
das ele' acôrdo com as plani
'lh�s de navegação e ne-

.

nhum acidente foi registra-,
,do' durante ,a realização da'
promoção.
As fortes chuvas caídas

sábado à noite e domingo
pela 'manhã prejudicaram
sensivelmente as estradas
da ilha, obrigando os pro-

SaRla Catarina

para Jurerê não conseguiu
vencer onia lombada antes

da localidade 'de Saco Gran-
de devido ao mau estado da
estrada Iamacenta e proje

\
teu-se 'de ré contra uma

v;lIa que margeia a estrada,
impedindo a passagem dos

participantes da prova. ,À
rodovia só ficou liberada

por volta das 10h30m, quan-
do um trator rebocou o pe-
sado veículo sob aplausos
dos passageiros.
A primeira etapa constou

de quatro postos de contrô-
le e sua chegada estava
marcada para. às 12 'h01'as
na Lagóa da Conceição,' on
de uma camionete do De-

'�.

\, ,

.

...
.

Herll)gJ�

INFORMA
.' I.

"
'

"

mingo, às lln40m, na' La

goa da Conceição. O Volks

wagen 83-53, de proprieda- ,

de do Sr. José Osny Brug-
I

gmann, dirigido p0r. Sô-
nia' Maria Brugmann,
splteíra, estudante. de

'22 'anos, atropelou o

'menor, fraturando�lhe uma

das pernas. A motorista ce
deu o veículo a' 'populares,
para .que os mesmos socor
ressem o menor, já .que Sô
nia ,ficara muito, ,pervosa
com o ocorrido.
A Delegacia de Seguran

ça Pessoal registrou a ocor

rência e instaurou o inquê
dto.

Pesos e ,'Medidas:aie�é .Iax'imelros
�\

.

':
"

.A Sub-delegacia <lo Insti

tuto.. Nacional de Pesos e

,Med�das e encerrará hoje
a af�rição dos' taxímetros' e,

'

segundo informou. o Sr:

Antônio Alves, Sub-delega-'
do do órgão, os táxis que
não tiverem se, submetido
a aferiçãó estarão sujeitos
a m�ta, gqincho e apreen-

sao, ,c��forin� o caso:
, ... \� ..,

Informou .aínda o SI". An-
tÔnio Alves .;qtie as próxi
mas cidl\des cujos .automó- -

v,eis 'de.' praça p�ssarãQ a

ut,ilizar tnclmetro são tu.
'" b"arão, e' _ Sã� )Qsé: Por oU
tro lado, ,o ..

'

Sindicato QQs
:,�otof�tas 'de TáXis', dOa Ca

, pital "e�tá &olicitando a �i-
,

.

gência de uma nova tabela
- pára os taxímetros, fixan
do .a em Cr$ 0,80 a bandei

, rada e o quilômetro rodado
em Cr$ 0,70' na bandeira 1.

, d quilômetro rodado _cm

'bandeira 2 tera seu ... rêçc
aérescido em 30%.. .sell(l�
que a taxa cpbrada por �o:
ra será de Cr$ 5,00..

,

'

_, Direhsres da &,redim'par :visiiam ,

se
-

.,.. �
,

.� ( .' .

�.. )' \ .

Cr�garam. ontem a esta

Capital, acompanhando' a

comitiva dó General JOsé

Càmpós de Aragã;,
.

os 'se-
'�hores Harry 'Carlos We-
ke�lin; diretor-presiderite,

, ':Atamis. Renato StoetéraiJ,-,
,<,Uretor-fin�ceiro 'e GUn-
ther Algaia, diretor de ope�
rações da Credimpar.

.

E�. FI�riai1ópi>lis, os três
�. ,

" .' \,

visitantes vão ," assistir hoje
à ',entrega -da, Médaliia do·

.' " \ t'- :,,',
} ,.

"\. .'
_

Pacificador (ao' Governadór .

'

Ivo' 'Silv€k:a, !Íégú,i�do de

pois �arà" BJum�nàu, ónd,":
;' {. ,�. "'1

• I
�

�

O. GaL,' ...v��ã_o1 f!l-râ visita"
�i#ormal a(), '_e,tlifício . Pri-:'
mavera,. . firianCiàdo .

pela
,,', '.

,I

C�edimpar e localizado no

Bairro da Ponta Agud", n..;,

quela Cidade.
:.

'

Às 12 horas, no 'restau
l'ante Frohsin, o General
José, Campos de Aragão' e
C9mitiva -estarão sendo ho

menageados pela Credim

par com um almõço.,

J'ornáÍislas eleb'em:no�aidi�e:loria da- Casa dia, .12'
I �', '

-Em neta, �trlbuida à

ifiprensa, o presidente 'da

'ê�s� do '-J�tnàÜstã ',está éd
mUIÍi�al'ldb 4tfe fi�anÍ c'on
vocâdas para: o dia, 12 ,d!,>
'. / , I. ,;."

C0rl'��te! as· eleiçpes 'p:�!�
a Diretpria e Conselho ,Su

peri�r 'dà, Casa do J<>rnéi1ls:
,

, l
J

": � �
r�"

ta de Santa' Catadna,
.

de
acôrdo com o arti�o 8" dos

processo da votação terá

iplcio às 9 ,horas e 'será en

-cerrado às 26 horas do dia
'12 pl'OcedeIido-se, em se

gUida,. à apuração e· d) : a
s�ci:e�aria est.á, à disposição
dos itJ.teres,sados para pres
tai' inforniações, diària-'
mente, 'no período normal
do expediente.

I

Coordenadôr da UFSC reloma do Rl0
,

. .

. Depois de participar, na

Guanabar�, do 19 Congres
so BraSileiro de Ensino

Farmacêijtico retornou a

esta Capita� o� Professo�
Heléio João, Moreira da

Silveira, Co,ordehador do
CUrSO," Seriado de

o

Farmácia
e Bioquímica do Centro

.

, '

,Bi�Médico )dã, Universidade
Federal ,de 'Santa Cátarina.

.
. .. � .

Durante o eneontro, pro-
movido ,pela' Acadeniia Na

cional de. Fili-mácia, .. ioram
abordados teIll,�s 'sabre rCi
dó 'BáSico, ciéli> pr'ofiS�j,o..
ná!; Merc�do' :c;ie Trabalho,

: Sãtide 'PÓbliéá,- resquisa e

Pós-Graduaçao.... :.

" I'
_

.' ..

,Além de participar de,

várias comissões, o profes
sor Moreira da Silveira de

bateu com os farmacêuti
cos presentes, detalhes do

Centro de Estudos Básicos
da Universidade ,Federal
tle Santa Catari)la �' o pro

grama de implantação da

Reforma Universitária.

CAIXA "ECONÔMiCA; 'FEDERAL

_ FILIAL DE SÀNTA CATARINA

HOSPltÁi) lI��il ,·ISA-�EL. DE BLUMENAU,- TEM FíNAN-
., ,'. !,' ,';:--", "

.

bAME�1d DÊ :t'Ítts MILHOES 'DE CRUZEIROS•.
, " �, ,.' '.

,

A Caixa Eco�ômica 'Federal, �(.!�ba de' aprovát por intermédio da Filial de Santa
, .

Catarina, um empréstimo de três'milhões de cruzeiros, ao Hospital Salfta Isabel, de
;

Blumenau, que irá /mpliar sua capacidade de atendimento.
. . \ . ,\ .

Assim, &mtro da política, de assistênéia d� GO��l'nd F�deral" a Caixa Econômica
I .r,. )

presta mais um serviço de vulto aos catariÍ1�nse do Vale do ItajaL

São três .BILHÕES de cl'uzeir�s antigos, d�stinados 'a uma obra de profundo
;

,

alcance social.

�'--

\� ,

"

'

}
\

t
I

_

'

� I
" I

_"

� t .

'

,

"

OS resultados .do Ra"lIye de domluDO concurso, Dor Volks 1,01 Coqueiros
'I . .

',,'1 I

motores a sustarem o 2\' tr/aguardava os partici- não conseguirem o balizamen ' A" comissão 'do"curso pa- O, carpinteiro' 'Manoel 'O '-ÇOliPO -de ''Manoel 'Jóão
trecho da primeira etapa. pantes e os conduziu até o to necessário à sua ,reáliza- ra o cargo de' advogado do ,João da Costa raorreu às 10 da Costa f,oi removido pa-
Um ônibus da emprêsa São local de chegada defronte . ção, Uma' passeata com todos Juizado de Menores marcou horas de ontem no Hospital ra e .Instituto : �édiço Le-

João, fazendo linha especial ( ao Restaurante Amarelinho, os participantes encerrou a :p,ara às'B horas do .dia 16 a'
� «Sagrada Família, em < cón- gal, .para necrópsía, sendo,

onde foi servido 'um almô- promoção, tendo, sido
-

per- sequência dos' ferimentos depois entrêgue aos "seus

ço típico aos concorrentes e, corridas as, principais ruas' -realizaçâo da prova' escri-' sofridos domingo, às 21 ho- 'familiares -que. o 'translada-
promotores. da Ilha, Estreito, Itaguaçu 'ta, 'de caráter eliminatória, ras,

.

na Praia do Meio, ram para Tuharãô, sua .ter-
A segunda etapa, com saí- e Praia .Clube.' , constituída de' arrozoado quando foi atropelado pelo . ra natal, '

,

da do LIC, fOI dada às Os resultados foram cem-, versando sôbre.' a � legisla- 'Volkswagen placa 87-22, de' ,.

14h15m quando os' concor-\, putados 'pela equipe de fun- -ção de menores: O, exame propriedade de Cezar Gaz- ME'NOR ATROPELADO
rentes davam a largada 'com cionários 'dó BDE; que rea- será :feito na Biblioteca, do zolà: Lopes e dirigido por "

,
. ,).

intervalo de dois minutos 'lizo� idêntico trab'�lho' du- "Norton Bez Batti Lopes, sol Én�ontraf5e' .:·já fo�a de,
para cada veículo. Dois .

rante a realização do I 'Tribunal
.

'de Justiça' !:. a teíro, de 23 anos,' residente' "perigo,' mas ',!iinda mterna-
pôstos de.l contrôle foram Festival de !Músi�à

.

de :<':ar- banca examinadora é presi- à 'Rua Hormann Blumenau dó no :Hospital 'Infantil, 'o

instalados ao longo dêsse naval 'de Florlanópolis." ··A 'âida pelo Desembargados _n9 450, que socorreu a víti- menor Edson. Axantes de

percurso e a
I
chegada final divulgação dos 'resultàdos 'l'rõmpowski Táulois;;' .tendo rna

: Imediatamente, condu- Souza;' de ;3, anos',:' fii,ho 'de
.

deu-se nas Ünediações' do �stã 'mal�cada para às 20' ho- _ como membros os juizes de zindo-a ao Hospital, onde 'E\1'cUdês
,

de' 'S,oui� e de é-'
Ginási� Charl�s Edgar Mo- ras de hoje', 'no Ciube' So� Direito: Eduardo : Pedro da permaneceu em estado lia Torres Ide Souza,' que foi
ritz. �i�l Paineii-a� e' a' entrega' grave até que faleceu. ' atropelado' no '. �IÜino . dó;
A prova de slalo, que es- dos prêmios cIer-se�á;' ria

-

'Cunha Luz e Rodrigues Al-
tava programada para depois

.

próxima sexta-fell.'á', junta- 'ves ' e' <) representantes da
da chegada. de todos çs par- ��nte co� os 'ven'cedores Urdem' 'dos Advogados do
ticipantes' não foi efetivada do festival de música de 'Brasil, Sr. Telmo' Vieira Ri-
em virtude dos promotores carnaval. beiro.

,
"

!.J
( "
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"k poucos dias da r

competição
que assinalará' o encerramento do
II Campeonato Citadino de Remo,
hoje vamos falar' sôbre 'os páreos,
Ile outriggers a 'dois remos sem ti

moneiro e double-scull, que são

respectívameríte, 'o segundo e pe
nultimo do programa de sete corri-
das.

,. ,

Ambos são os que despertam
menos interesie,. entre OS aficcio-,
nados, por reunírem valores, fl:tl
vos e� portanto" de pouca experi
ência nas lides :nemisticas,' mas

que, para o computo geral, têm

grande importância, principalmen
te para o Clube 'Náutico Francis
co Martinelli e Clube de Regatas
Aldo Luz que deles dependem pa
ra ganhar o Campeonato. Para o

I ,

Ríachuelo interessa' pf,·a a corí-
'

quista da regata, já. que não tem

qualquer chance de vir a ser Q

campeão da cidade pela primeira
vez, isto devido a sua desistência
da competição que marcou a inau

guração do certame.

o páreo de outriggers a dois re

mos sem timoneiro, de conformí
dade com o programa, é reserva
do a' categoria de' aspirantes (re
madores

. adultos de nenhuma ate
a quarta vitória _ ou 4 pontos).'
para a disputa da prova, todos OS
três grêmios da Capital se inscm�

veram, 'devendo, de conformidade
com o sorteio procedido pela Fe-

(

s. orle

\

dsração Aquática de Santa Catá

rína, serem assim dístríbuídã as

balísas: 1 _ Aldo Luz; 2 _ l\t'aTti
nelli e 3 _ Riachuelo. Nas 'luas

regatas anteriores, o páreo err re

ferência' foi primeira para séniors,
quando venceu a dupla aldista Nel

SÓlJ.
.
Chirighini e' Édson, Pereir-t, "8,

na segunda, para [úníors, com no

.va vitória do Aldo Luz, com :3 du

pla Martim .Proesehmann e Gilber-
to Neves.

'

Agora o Aldo Luz vai apresentar,
a., dupla Élcio Pamplona le POOTO
Santana que está bem preparada.
O Martinelli vai com Eduardo Sil
veira e Valter Costa e o Riac'aue
lo com Antônio Farias Filho e Val

ter -Costa. Igualmente estas chias

guarnições tem' rendido satisfató
ríamente, É um páreo sem favori-
to. ,.'
O páreo de double-ecul é reserva

do a categoria de juvenis (remado
de dezembro do 'ano em que hau
res de 14' anos completos até 31
Vier feito. os 17 anos).

vos, devendo, no .entanto lutar

muito para não ser surpreendida
pelos riachuelinos Alberto Pfilipe e

Paulo Bravo que, apresentaram
progressos nestes últimos dias. O'

Aldo Luz, tem urna guarnição 'mui

to fraca; Altair Caetano e Milton
Souza, que não. tem qualquer
chance de levar, de .vencida a pro
va, a não ser que. ocorram impre
vistos. com os, 'barcos adversários.

MARTINELLI l\:GUARDA BARCOS

Segundo a nossa reportagem: a
purnu, a diretoria -do Clube'Náuti
co Francisco lVI1trtinelli,' aguarda
para estes \ dias pois .dos , vários
barcos que encomendou: um skiff

e um dois sem, timoneiro, ambos
contando com. .os .requisitos, mais
modernos de construção" a caJ'So
do estaleiro de .Ugo Leonardi, 'em
Pôrto Alegre. Ambos, se chegarem
até quinta feira, serão utilizados
domingo, principalmente o skiff,
com Liquinho esperançoso de re
cuperar a hegemonia da modalida

de, em poder do aldista Nelson

f Chirighini desde o último Càmpeo
nato Catarinense de Remo.

'.

Ainda

por ocasião da ',slegunda "regata; na

vespera ,da mesma, o Martipelli. re
cebeu, do mesmo estaleiro outro

barco _ double-skiff _ q\le, Li·

quinho e seu ü;-mão Luz' utilizaram

'na regata, não conseguindo toda
via. superar Chirighini' e Vilela "qué
'lenceram como quizeram O· páreo.

Nas regatas anteriores, na pri
meira. foi para aspirantes, quando
triunfaram 'José Araújo e Leandro
Olívpira, do Aldo Luz, e na segun
da para, séníors, com outra vitó
ria aldista: Nelson Chirighíni

'

e

Antônio Vilela.
O Clube I Náutico Francisco Mar

tinelli B apontado como favorÍto
do páreo, pois até agora foi a que
mais impressionou lJ.OS preparati-

. Condomínio Edifício "DIAS VELHO"
EDITAL DE CONVOCACAO

:.; ,

CERT!!=ICADO EXTRAVIADO

Foi pe 'dido o certificado de propriedade do veículo

Wolkswage'l _ 1'968 -"- côr pérolá de propriedade do Sr.·
Antônio C� :Ios Ozol.

Assembléia Geral Extraordinária CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi pe dido o Certificado de Propriedade do "eículo�
marca Wor�swagen, côr ;Bege Claro, motor n. BH-114�69.
,ar·o 1970, "hassis n. B201159, pertencente ao- Sr. Naiü'
D'ltra.
--,------�----.-----�---------------------

DOCUMENTO EXTRAViADO

F oi, pe dida a Carteira Nciciona} de Habilitação, catê'

gr -h Amr Dr, de n. 1'10.160, peTtencente ao Sr. Pe-lro
II ,1Í'atlln ( rV8;ho Y·.'lartins.

'VENDE-SE

, Ap,arta 1ento em ótimas condições, inclusive co"'

dE'pendêncÍ; s de emnregada. Situado à Rua Luiz Delfino,
18 _ apart mento 202.

Tratar �o local ou com Dr. Sérgi'o Paladin.o no IPESe,
no período ::la manhã.

M �B,IA PINHO lU1TOLO

Falecê, na cidade de Laguna, onde residia, no dia

6 do corre' te; a Ex'!. Sra. Da. Maria Pinho Rotolo, des

cendente' d tradicio'lal família daquela cidade, viúva do

saudoso In dico-ciru1'gião, Dr. Auréiio Rotolo, que por

longos ano' clinicou nesta capital. A extinta d�ixa os se

g'1Ílltes fil' JS: Dr. Aurélio Pinho Rotolo, médicQ, casado

com a Sen) ')ra Maria Campos Rotolo, residente em Lagu
:na; Senhor: Aurora ·Rotolo da Gosta Aralljq, casada com

o General tR.e.H., residente nesta capital; Senhora An

gela Rotok Morais, casada com o General Médico Dr.

Rui Portin} ,) de Morais, rlj)sidente em Curitiba e, ainda,
o Dr. Nori lO Pinho Rotolo, médico, já falecido, casado

com a Senlor,;, Ladir da Silva Rotolo, residente no Estaelo

-do Rio de J:meiro.

A' extinta deixou também 14 netos e 2 bis-netos.

FOR�MULÁRIOS IMPÔSTO DE RENDA·
f -.

.

Preenche-se' Formulários Impô,;to de Renda de pes-
soas físicas e pessoas jurídicas. Tratar com Waldir Men

des, rua Álvaro de/ Carvalho, 34 _ esqu�l1a com Felipe
Schmidt.

I

I"
I

VENDEDOR
EmprQsa de representações, tradicionaLno ramo de

materiais de cqnstrução, necessita de elemento de vendas

para atuar em Florianópolis e Sul do Estado.

Os interessados deverão apresentar-se à Rua Felipe
·Schmidt, 58 - 29 andar _ sala 204, no dia 10-02-71.

\
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APARELHADA PARA CONSÊRTO

E REFORMAS DE GELADEIRAS

DOMESTICAS E COMERCIAIS.

SERVIÇOS DE EEFOR11A E' PIN·

.

TURA COM A GARANTIA TOMAZ

FRETE NO TRANSPORTE DO RrJ·
FRIGERADOR

'

GRATUITO.

* TOMAZ
OFICINA ELETRO REFRIGERA·

. ÇÃO
I '

'" CAIS FR,EDERICO ROtLA ,69
'-,

TELEFONE 3095 .,.... ,CAIXA: POSo
TAL 7'J5 - FPOLIS. -- se.

,

le'29
mais

, só TOMAZ GARANTE O OJJE FAZ

,(

da /loteria Es
\

.de 2JnU 'veu
5: -::- AMÉRI.CA ,3 x

' VALERIODO

CE O (1)

Jôgo piela 'Taça, Belo, Horizonteve
vitória: tranquila para o América.

Súa' torcida está ànimada com a

presença, 'do, alvíverde n? nacional

de, clubes .e foi ao campo com mui

to. entusiasmo, auxiliando no trí

un'fo . �eritó�io da equipe "da Ala-
mêda.

.

.

6.:_: SETE DE SETEMBRO 2 x

DEMOCRATÁ 2

(x)

Resultado esperado' e bastante

apontado nos testes. Jôgo piela fa

se de' classificacão do certame mi-
.

,'"

I
neiro.:

,

7 _' .U�ERABA 4 x ARAGUARI 3

(1) .

P8:rtidá sensacional, com alterna

tivas empolgantes no marcador.

O' Araguari estêve perdendo por
.

3, x 1 e chegou ao empate. Mas no
,

final o Úberaba conseguiu o quar
to "goal", vencendo o' jôgo.
8 _ GOIANA O x ATJ;,ETWq 2 (2)
Uma das poucas vêzes em que

deu coluna dois, O Atlético ��z
. valer a sua condíção. de

.

campeão
goiano 'e não deu a mínima' chan
ce ao .Goianía de ,tentar' um bom

resultado.
9 _ FERnOVIARIO 3 x -CASCA·
VEL O (1)
Sem ,muito trabalho o Ferroviá·

rio venceu o CascaVl�1 sábado, cu

ja equipe jogou, pela primeira vez

na, capital paranaense, assustando

se áo, que parec:e.
10 _ CORITIB:A 2 x AGUA VERDE
1 (1),
A :torcida coritibana agora :vode

acreditar, numa grande campanha.
Vencer o Agua Verd-e é uma faça
nha, pois os água-verdean��-sem
,pre foram os azarões co�tra os

coritibanos. A vitória; \porém, foi

inteiramente· justa'para o tradiciQ·
nal clube do Paraná.
11 ,_ LONDRINA 1 x MARINGÁ
O (1)

. :É 'o clássico do Norte do Paraná

prevalecendo desta vêz a equiue a·

gora trreinada por Borba Filho,

Carroussel
qual time iria apresentar para o

Campeonato.

O rendimento das duas equipes,
não é de molde de desesperar, pois
°sabemos, e muito bem, que outros�

clubes, para sàmente citar os que
estão com presen�a' certa no cer

tame que vem aí, estão nas mes-
I

,mas condições ou muito piores.
Arpino e Nélinho sabem disso, co:
mo sabem que é preciso mudar

muita' .coisas, r�alizàndo 'contrata

ções de valores que sobram por aí,
mas que os cofres dos ólubes, qua
se' seinpre raspados não permitem
que cheguem a tanto.

Avaí e Figueirense têm' muitos

(O TOM A Z , PEÇAS E ACESSÓRIOS j :

LOJA DE PEÇAS E 'ACESSÓRIOS ,\ PARA REFRIGERAÇÃO .11RUA 7,DE SETEMBRO_'N° 3 EM GERAL, ARTIGOS

FONE 3095, -' CAlXA,'POSll'AL' 'i'iS ' "ÚNICA NO f'ÊNERO" I !
.

FfOLIS.,-'SC: PARA SORVETERIAS. I;
��-��������������������������������������������������I;�-

,.,\�

��1":;rnrrap!p!'!"JlIP!' _=-- :....":5 &�
-J �

MERCANTIL E INCORPORADORA RABE S. Á.,
WILDI & RAU LTDA. E A COMISSÃO DE REPRESEN,

TANTES do Condomínio Edifíció Dias Velho, sito a 'Rua
Felipe Schmidt, nesta capital, convocam a todos os senho

'res condôminos, de conformidade com a Lei n. 4.591, de

16-12-1964, para participarem de uma' ASSEMBLÉIA GE.
RAL EXTRAORPINÁRIA a se realizar à� 20 horas do

dia 6 (seis) de fevereiro de 1971, em primeira convocação
. e com quorum legal e em segunda convocação com qual
l{uer número, no dia 10 (dez) de fevereiro de 1971; no
auditório di> Centro Sócio Ec'onômico da Universidade.
Federal de Santa Catarina (Ex-Faculdade de Ciências Eco

nômicas) à RUI! Almirante ,AIvim, 19 a fim de deliberarem
sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

19 _ Proposta da Incorporadora - diante de análise
econômica financeira do �ondomínio - <J,e reformulação
da, incorporação e de alterações contratuais.'

. .
"

29 _ Assuntos de in'Scrêsse geral do condomínio.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 1971.
Mercan1"i1 e Incorporadora' Rabe S� A.
wildi & Rau Ltda.

'Comissão de Representantes

r
" ,

o teste,n9 2� ?a Loteria Esportiva
teve 2.235" vencedores, que recebe.

�ão um prêmio,' de Cr$ 1.476.58 Ca

da. um.'
.

' "'. .'

Aproximadamente 25% do 'mdVli-
• .••.• -Ó. '.' '. '.'

menta financeiro .do teste-za, foi
'registrado' no' 'oos1:e-29; com urn to

tal. de ér$lO 852 689,00 para Pouco
mais .de 39 milhões do teste derra-

. deiro
.

da \priIpeira: etapa. Ainda as-, c

"
sim, . o prêmio':ao ganhado�' 'será
él�vàdo, con/ c-s' 3 4i8 597,04.

-

A

média; por cartão, foi de 'Cr$ 3,97 e
foram. utilizados

.

2 631170
. cartões,

assim ,dist�ib'tlÍdó o mcvímento- ge-
. ral �m"sã6, l>aÍl10 ....1 264 664 ,'car�
"tões, para'6r$�5'6i7)211�00; na,Gua
nabara, "939184:cart6es; para: Cr$ .

3 ,684 384,00;" no Estado do , Rio;' ..
'

334299 cartõespara Cr$ 1182 824,66;
. I

-

, .

· em Brasília, .51841 cartões .para

199369, e em GOiás, 41182 'cartões,
,

para Cr$ �168 90i;OO:
,.

-;

Os, j,ogos "

.

1 :._ .GALÍCIA-!2�x'PALMEIRA.S' 3
(2)"

,

'"
Depois de ,coim,eçar'bl;lm".marcan-.

dçi 3 x 'O e dando a' impressão de
.

· que Chegaria; a' uma goleada; o 'Pal
meíras: cedeu. sob -rárte reacão do

·

dalícia e teve qúe lutar 'multo' pa-
.

/ ,-

rá· garantir' o ,tri.tim,o.
. .'

-

.
'

,2 _ SÃO,PAULO 3 x·'VOJVQDINA
· O (1)'

Depois de' marcar,lxO no primei
ro tempo, ,o São Paulo chegou ao

pracar final 'de 3 x ,O, desafogando
os iugoslavQs tentavam o empaté.·
O' jôgo não agradou.

.

3 _ GUARANI O x DINAMO 1·(2)
Mais uma boa vitória da equi

pe de Bucareste. O Guarani' não,

perdia desde 1969 em seu ca,mpo,
caindo sua invencibilidade I para o

quadro de Lucescu.
4 � CdRINTIANS 3 x IN'rERN:A.
CIONAL {} (1)

, Vitóriá corintianas ,no sábado,
conseguida com inteira justiça..O
qaadro ga,úcho mais urna' vez de

cepcionou jogando for.a de casa,
onde cai muito de produçãQ.

,'f

Vimos o Avaí contra os iugosla·
vos do Vojvoldina e os Romenos

do Dinamo. Em ambos 'os encon·

tros os eqropeus conseguiram le·

var' a melhor pela contag.em de 2

x 1. Vimos, também, o :P':igueiren·
se realizar a sua apresentação em

71, jogando contra a seleção de.

bancários que, embora sofrendo. o
gol de abertura, acabou triunfan-

do pe10 marcador de 3 x 2.
I

Pelo que mosuraram nos jogos
em l'eferência, Avaí e Figueirense
não estão melhor do que em 70,
embóra tenhamos que admitir que
o alvineg�o teve um começo me.
lhor planejado' dó que na tempo
rada passá.da, quando nem, se sabia

�I' \

/

que melhorou .muítr, de produção,;
aproveitando bem o fator campo'
para impôr. o seu jõgo. ,"
12 _ FA_RROPILHA 'O x BRASIL 1.

(2) 'j

··Outro"jôgo da coluna dois e que
derrubou muita gente. O empate
foi a indicação mais registrada,
pois os clubes de Pelotas dividem;
muito o marcador.
13 _ lPIRANGA x PELOTAS 1 (x)
..Um empate esperado, com o l

piranga não aproveitándo' o fato
de jogar em casa. O empate' foi
11m resultado que fêz' justiça aos'

d<;>is contendores.
Teste 30
Para esta semana eis os . jogos

que formam o. teste-20:

Amistoso
1 _ São Paulo x Dinamo (Mo

rumbi)
Libertadores da América

2 _ GALIClA x FLUMINENSE

(Caracas)
Amistoso

3 .: GUARANÍ X ,SPARTA ,(Campi�
nas) .... '

.. : ',', ...... \._.. r-Ó: ... ",
Campeonatn Gaúcho j

4 JUVENTUS x IPIRANGA'
(Caxias)
5 ----: AIMORÉ x BRASIL (São Leo�<4.
poldo)
Campeonato. Paranaense ..

6 _ ,FERROVIARIO x ATLETICO'

(Durival Brito)
•

7 _ GREMIO OESTE x CORITI
BA (Guarapuava)
Taça Belo Horizonte t
8 :_ UBERLANDIA x VILA NOVÀ
(Independência) t

Campeona.to Imneiro � ,

9 _ UBERA!3A x NACIONAL (Ub�
raba)
Taça. GoiáS"
10 _ GREMIO ANAPOLINO x A-,

TLETICO (Goiânia)
Amistos'OS'
11 '_ SANT,A CRUZ x ESPORTE
(Recife)
12 _ CALOUROS DO AR x TIRA-'

DENTES (Fortaleza)
13 _ RIO NEGRO x AME�lCA;
(Manaus).

,

joga,dores, mas \não valores a l�J
tura parft um determinaclo Pôsto, '.

em caso de haver a necessidade -mq ,

substituicão nos séus impec;limen-:
-

r

tos. No Avaí, muitos estão fora de:

forma,
.

entre êles Cavalazzi que;
que muito se movimentou contraI
os europeus, mas de 'provll'átoso,
muito pouco apn8sentou.

O Figueirense precisa de um a-,

taque inteiro, com as lacu�as dei;
xadas por Édson, Tarso, Tati e

Carlos que nunca deveriam ter

sido' desligados do conjunto, pois
representav.am a tônica dos planos
de ítalo Arpino com vistas a tem

porada de 71.

o Maior' esp�làbUlo circense que visita esta cidade.
.,

I

Direlam�fiie de :Buenos Aires - Artistas de Iodas as parles ,do mundo _:_ feras de Iodas as raças: leões
, ursos - l'i.nu:acos - e @ fenomenal elefante 18anão", unica no Mundo � com:'apenas um melro de allura•.

'.

Diariame�tie às ti horas - às quintas é 'sabados � dois esp'elaculos às, 18 e 21 horas - �omingos, mali�
née às IS',heras - vespe�'al às 18 e à noite às 21 horas - Armado no local do antigo Tobogan.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VISITEM:

farm8Cap
Ruà Felipe SC}u:ilidt;150•..
Tudo: em, perfumaria, cosméticos e medicamentos
Nota 10 em farmácia.

rc.-----.-.'GALERiA AÇU Aça:
,;"� . ,

.

:�.

'1'
ii

Em eXPosiç.ão permanente os m::l:ores. artiS.·tas 'b"�rri�'
,

r. '

ga-verdes - Artesanato, [óías," cerâmica, .

I

...

'

Etc,&'etc & etc .... :...." ':""" AO

Blumenau _:_ .15 de Novembro. 1;1,. 1.t16" ::. I

'. fi. i� ;".
.::-

F it·,;;ã
� .:", '''; I

.......
,.

;
.

I �_.--_.__ .

, ,

em COi1slruç,ão'.
Na mais bela praia do sul do. Brasil. ,,", ..

/

Experimente

• P' sabor· riquíssimo. do

rlaCluonSI
.;.

• , •

•
' .> 1�

r,

," ;.)

.,':

LATICI:';'-;U;�;:''':;�E��' (.L .

" t".Rua lauro Müller, 2.757 -;- Tubarão':"":' S.,'C. -",,',I
l . ..'. ." ::",-'-'_il'��.�-��������������

BlllUINIS
Fabricamos oS rp.ais :müderl'lOs biquin-is., erb Ciré,

Jersey, Rendão, Algodão, etc... .
.

. , ;

Vendas por atacado e varejó. Rua Felipe'SclmMt;
Edifício Florêncio Costa, 139 andar, sala �.3,09 (CQ

masá). M., K. R. Confecções, fabrica o' mt;lbor. 'enl
,roupas.

.

'.. l .

i;

.����������'

: "CASA DAS LOUÇA�" "',. >l·.··(Cherem l\I.etto, & tia. Ltda.•):··
. ,

MA;lS, ESPECIALIZADA DO' RAMO - ÓS MELHO·
RES PREÇOS � EpTREITO - RUA GAL. uBlD-.

RATO BITTENCOURT, N. 200
.

- Em frente à churrascaria "Faisãa"

Jogos d� Jantar - Chá - Café - Jogos. de cristal e

Vidro - Tudo para Restaurantes -' Bares. - llotéls
Peças avulsas ,- prato� - xícaras -.-�canecas,. _

vaSos - bibilôs � leiteiras -. açucareiros, e�c.
.

Faz 'reposição de peças de jôgos .de: porCeI�na, di!

qualquer \
marca e de Cristais .IJerUig

A T E N ç Ã O.
!
VENDE·SE

Apartamentos Canasvieiras _. Preço deem

ocasião. ,

Terreno na Lagôa da Conceição - Área. 2Ox40 �2
todo murado.

AlUGA·SE
Salas para escri,tórios. '

INFOR,MAÇÕE{: Rua João' Pinto,' 21 .:_. Sàla 1·

FONE 2828.
�,

:.---2

I

. '1b±ª'
DOCU/MENTO EXTRAVIADO'

r .

Foi perdida a �ãi'teira Nacional de. Haljilitáção; cate-goriá amador, pertejlCente ao Sr, Pau10, César, Cons0ni "

BINóCULO _ lONGO AlLCANCi:E
l VENDE-SE \ '

Trata� com 4\NGELO - Fone "27-33 'Ou-Rua ,Max

Schramm,' n. 255 _ Estreito.

. ' \

(,
;

---j

i.

��'�����m����������������������'�
co�������f'E�!!����IC��� ': )._....

v

....&If PRQHEL
1

, Rua 7. de Setembro, .13 ,_;_ Fon� 3886.
.

. CENTRO, ..

JENDIROBA AUTOMÓVEIS
Finànciamento até 24 oy _31) ",ês�$,

Rua Almiran,te lamego, 170 _ Fone 2952 '

Florianópolis - S. C•.

KARMAN . GHIA

OPALA - luxo
OPALA _!_ luxo
ITAMARATY

••••••••••••••••• '
•••• oe.

6( cil. . : ,. . . . . . . . . .. 69
4 cil. . r:> 69

........................... 68·

Apartamentos residenciais d"r Iuxo, "rdod;e'tn'os, .'

e
.

'

alta��;ente funcionais.
' �",�: � .

J,
,

Preços fixos, sem reajustes' sem cor.reção· mo.
netâria. • '

.

! \

'.,
.

Entrega das chaves; do primeiro bloco em de· RURAL 4 x 2

zernhro de 1971 e do segundo bloco em jülhQ -de 197�. ITAMARATY VERM: SUPER

.

que lnc��p��'ador� \
Júlio Pairln Tietzma�p"d,e . '��s-, 1

. I , Á��A,���:A:RANCO
Iflformações e vendas

no. 'próprio 10.cal da' c.G�$' f".'
� ..AERO AZUL E BRA,NCO

trução: Av. Atlântica, n.. 2.498, B1j.lneár�o, Camoori!.Í. :. AERO CINZA
'.. - Santa' Catarina.

. , .

\' �.

" .

,'.
.

. ·l.· AERO PRETO
l .

'. ..... -;; .It, AERO VERMELHO.
,3.__ .___ 22!!Ç .2,. GORDINI

ITAMARATY . , ,67
D K W - BELCAR ,

' 67
VEW...AGUET ' .- , 6l
SIMCA EM! SUL ' 66
ESPLANADA ', :. 68
AERO WILLYS �., ,66·

AERO WILLYS : ,' : .. ,. ",'. �.. 65
CHEVY II 62

CHEVROLET " " .,.;�. 56
. ( LANCHAS A TURBINAS .. , .....••.••. _ •.

\ 70
I

�/ 'I <,

.

fi

Lobo ar Da�ssen Cia .. Lida.
COMÉRCIO DE AUTOMóVEIS E OFtCtNA.

Rua Dr. Fúlvio Aduccí, 952

TROCA - FINANCIA - PONTO C�,.() .:

. J.. PARA BOM NEGóCIO

.

'

}?çlksWl}gen.. . < •••• "," •••••• _ '67 '

": �oIkswagen ..

'

; : :. :'62
Simoa Tu.fão .. , " . , '

'. 64:,
Gordiní
Gordini

.

' Gordini
Koinbi

'0.0 •••••••••••••••• ; •••• " ••••

, � ! .

(,

Rua F.IiP.n.��AL :'1··
DEPARTAMENT�S DE CARROS'USADOS

VOLKS BEJE SUPER EQUIPADO ANO' (9)
VOLKS BEJE ANO 59

.

'.'

ANO 65

ANO 6'6.,.
'liliO 68

ANO 68

'Al'l'Q sa
• ANO 65

,Al'iO 65
.<\NO 64

ANO 64 i

A..�O 63'
.ANO 66'
ANO 69

RURAL 4 x 2

RURAL 4 x 2

JOIA

GALAXIE LTD POUCO USO
LANCHA C/MOTOR WILLYS

I'

Expresso Blumeniuense Lida.'
TRANSPO,RTE �E C�RGAS
Blumenau. - Fone' 22·1386
Fíorianópólis - Fone 26,70

Tubàrão - Fone 1070

.

,

_.

; l

Sed,an Volkswagen·
Sedan Volkswagen

FINANCIAMENTO

. ·691-
Bt

EM AT� 3Q MaSES

i,

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA E VENDA DE vErçULOS
: Vo,lkswagen branco. " .....•. ano 1971

Volkswagen bege claro ana. �969
Volkswagen bege claro .....• ano 19,69
Volkswagen azul :'. _ anO' 1005"
Volkswagen branco , ano>19:61
Karman' Ghia - vermelho ano 19&8
Ford Corcel - branco, 4 portas .. ano 1969

For Corcel - amarelo, 4 portas .. ' qno 1969

Che'vrol'et Opala - branco .. _ . .. ano 1969'
D. K. W. - Belcar·S - vermelho ano, 1�67
Aéro Willys - azul ...........• ano 1966'
Aéro Willys - branco ano ,1963
Gordini III - cinza' :..... ano 1967

Variant Wolkswagen -:- azul' . . . . ano 197G
'T D .. K. w.,. - Vemaguet - amarelo .. ano, 1965

Lancha Turbina
. . .

Lancha com motor popa 20 HP':
FIANCl AMl)':NTO EM .ATÉ 30 MtSES

II
A. COELHO AUTOMóVEIS

_

Rua João Pinto, 40 - Fone 2777 '_ Florianópolis

I
I

CA,RTltIRA 'EXTRAVIADA,
, "

Foi perdida a Carteirà Nacion:ü de, Habilitação,. cate:

goria Pr�fissional, pertencente 'ao sr.:)os� Cláudio ,Campos.

VISITE
O ARTESANATO CATAIINEISE'

AGORA
EM SUAS NOVAS I'NS1ALAÇ'ôE$ .

Rua Trajan�r 51·A (junto, ii :esud_rill da
Igreja Noss� Senhora do .Roâário)L

:._1Iremolor a �e DéU'nclos IMa:
l", . �IO�@���' .

No coração de Flofianópolis, rua, Trajano, n. 18,
úItímas unidades a venda sem reajuste de qualquer
natureza,

EDIHCIO "JOSé VEIGA"

Apartamento para pronta entrega, preço fixo sem

reqjuste. .

. CASAS - CENTRO
Rua C.oronel Lopes Vieira, n. 7, área do 'terreno.,

338 m2, casa com 3 quartos, sala, copa cosinha, 1 ba
mheiro, dependências de empregada, garagem. Custó
Cr$ 120.000,00 a combinar.

.

Rua Marechal Gama D'Eça (Chácára da Molenda)
com' 4 q�artos, liwing, sala de jantar, sala de estar,
quarto de empregada, com banheiro, garagem bem
grande, cofre' enibutido, telefone, lavanderia. Custo

C.r$ 200,000,00.
SACO DOS .LIMõES
Eua Jerônimo José Dias n. 126, casa com .2 qtiar

tos. sala( cosinha, banheiro, casa de madeira, terreno
medindo lÓ tlor 35 metros. Preço Cr$ 12.000,00.

CONTINENTE
Casa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 pilr

I16, .área cont.· 210 m2, com pintura nova.

UI1lí! casa à rua João Cândido. Preço Cr$ 8.000,00'.
'

EDIFICIO DANIELA
Grande loja para finS comerciáis, localizadas em

área de grande densidade habitacional na rua Aníta

,'1Garibaldi. n. 35, preco de .ocasião, parte financiada.
CASAS - CENTRO
Casa na rua Vidal Ramos, n. 60, com grande ter

reno. e ponto {comercial. Cr$ 100.000,00 de entrada ('

o saldo a) combinar. .'
. Mansão 'nt! Avenida Tr:omposki, n. 48, grandes
/salas,' grandes quartos, liwing, 2 banheiros, depend�n·
das de empregados, garagem, construção em terreno
de 25 por 50 metros qUéJdrados no melhor bairro resi
dencial de 'Florianópolis.

COQUEWOS
Casa na praia das S:\udades, frente para o mar,

construida em terreno de 900 m2. ,Preço' Cr$ 50.000 00
com financiamento.

EDIF!C)9, �()RMANDYE
·
Um ótimo apartamento na' Praia da Saudades, com

hall li.ocial ,3 quartos, 2 banheiros, sala, copa e cosinha,
jardim de inverno, 2 vagas para garagem.

t'TAGUASSU \

CASA com dois pavimentos, tendo' na parte superior,
3 quaitos, living, copa, cm;inha, 1 banheiro, parte inferior,
sala' de costura, dis]?ensa, lavanderia; banheiro, área de
servico, área construidll, 227,29 m2 área terreno

380,85m2..
.

S�O MIGUEL
EM SAO MIGUEL. com frente para a estrada federal "

e fundos para a estrada Estadual, Uma Chacará com duas
casas de mádeira em terreno de 14 mil metros quadrados,
sendo 120· metros para estrada Fed,eral e 80 metros -pela
Estadual. Cr$ 40.000,00.

',ROVALOR - Sociedade Correiora
de Câmbio e.Valores :Llda.

Estamos requisitando SENHORES (RAS) para depar
, tamento de vendas, com ambição de atingir tetos elevados
de remuneração. '

Para' aqüêles que -, tiverem 'disso necessidade; fornece·"
mos tôdas as condições para a execução de. um bom tra

balho.
.

.

"""'''''1-'
\ .

Atendemos diàriamenta entre 8f e 9' horas-. na PRO·,
VALOR - rua Tenente Silveira, 21 - Sobre-loja -, salas

\ 4' e 5 - Centro Co nercial de Florianópolis .

MISSA DE 7° DIA

1l0DOLFIMA TOLENTllfO DE SOUZA'
( .

,. (
'. .

·

As Famílias' de 'João Carlos das Neves, José Tolen;

tino de, Souza (�)ls�nte)\:e Jos,é Cândido da Silva, (ausente);
convidam parentes e amigos para a Missa de 7Q Pia que,
em' intenção ii alma de. sua querida e saudosa RO'DOLFINA .

TOLENTINO DE SOUZA, 'falecida na' cidade' do Riô de

Janeiro, mandam �el�brar �� próximo dia 10 'de' feve-
.

'.
"" __ 1..' .... � ,

reíro, 4a., feira, as 19 horas, na Capela do Colégio Cata-
rinense à Rua Esteves Júnior, a todos agradecendo pelo.
comparecimento,
(

.. '

I �. ..1CAON
\

�1' .

.'

<

.

A.dvog'ado
.

L J , •• : I
". ,

lua· Trai�nc ·12: � Conjunto 9 (.

l
OAB.-SC 688 ._:_ CPF 007896239

....... -:-
. m·__ ...

... DR. NORBERTO CZERNAY

CIRURGIÃO·DENTISTA
. .1

" '

.

Implante e' transplante de dentes - Dentlstéría Opa- .

ratória pelo sistema de 'alta rota cão -=- 'I'ratamento i�d(11ol"
...;.. Prótese' fixa .e móvel. Consultório: Éd. Jlll�eta, ,2�
abdar -'- -sala 203 .,� Rua Jerônimo Coelho, 235 � ho

rário das '15 I às 19 horas.

·í

. .

Esco!a Tér,nica· d,� Comércio'
: '�.NERÊU RAMOS"

EDITAL
A Direção, da.E -. T. .c. "Nerêu Ramos", comunica aQ�

8rs ..Alunos e demais interessados, q)le acham-se abertas
as matrículas para o Ginásio e Colégio ComerciaL

," ÊXiAMES DE 2á. éPOCA
.

· Os alunos' que dependem de 2a. época, dev�rãi.l com,
parecer ao Estabelecimento, a fim de requererem, tal.
'exame,.'que .será· iniriado no. dia 15 do ·corrente� .

.' .

EXAME.S DE ADMISSÃO .

, Acham-se abertas as inscrições para os Exam�s de

Admissão ao Ginásio Comercial, os quais seri�o. r�alizado�.
nos dias �5 e 26 do corrente, Os candidates deverão,. apre
sentar na Secretaria da Escola os seguintes docum�ntos: ,

1) Atestado 'médico; 2)' Atestado de. vacina;: 3) 'Certidão·
de naséiment{l· e4) Certificado de conclusão do-- êu�so\ pd� :
mário.

.

Quais,quer. outras lnfor,mações serão fornecidaS. n'à· Se-
eretària do Estabelecimentp à rua Álves de Britó: dc� 2a:
v 6a:, feira, no horário da.s 19,30 às 21 h0ras.

· Flórian6polis, 19 de fevereiro de, 1971. ""

Dr. Luiz Cândido' Silveira de Souza .,._' j)iretor.·

.. {

CAPOEIRAS

\

.

I

Rua, D. Ped:o I. (última ca.'la a! direita} casa oom

2 quartos, sala, banheiro, cosinha, gal'ltg'em. 'varàndão
fechado, frente para o mar, sem HABITE�E: Cus.tor

.

Cr$. 25.000,00.
.

e.OM ABR'G� . (":.
,Rua, Hermínio Milles, casa (!om 2,quartos 2 sala!;,

capa, cosinha, banheiro, ganagem,' varanda parte 'de

tráz, sala, banheiro, �avanderia, 2 quartos, rosinha chur
rascaria, terreno de 360 1l12, construção ·180 m2.

LAGOA DA CONCEIÇÃO
No melhor nonto dd Lagoa em terreno �d i2' Por

28 metros excelente casa.' tôda mobiliada com 5, quar·
tos, 2 salas, cosinha, banheiro, oreço, de ocasião. .

Casa nOI melhor ponto di! Lagoa da Conceição,
casa de nradeira com 3 quartos sflla, cosifl;ha, banhei.
1"0 de material. Custo Cr$ 12.000,00. .'.

TERRENOS
Rua Lauro Linharés: s/n. área 15 m., lateral 50 m.,

�
frente 1.200, de fundos. Custo Cr� 80.000,�O) ,com 50 a.

60% de entrada o saldo a combmar (Trmdade).
.

SÃO JOSé
Sito a· rua, 'Ponte de Baixo área 40.656. m2. P!'eço

L Cr$ 50.000.00 ser'.lo 50% 'à vista. e o saldo em 24.mêsec;.
..: JARDIM IT,'l,GUASSU '

Terreno com 360 metros tendo 12 m. de frente
com 30 de fund1s melhor pontiJ do Jardim :Itaguassu'
Preço Cr$ 15,00(:.00

JARDIM Al'-ANT'CO .

.
Terreno de 14.50 por 27 m. de fundos. Cu�10 ....

'

Cr$ 8.000.00 fin:·uciados. "

CANASVIEIRAS (
Local Jardin Marilânaia. 3 lotes ,de 1.260 metros.

custo Cr$ 18.000 00.
-

CONTINENTE
Jardim Contínente Lotes entre a

-

rua, Santos
Sataiva e Av. Ivo Silveira.

Um lote à Avenida Presidente Kennedy -:medindo
14 por 35 metros de esquin:a; I

, TERRENO - CENTRO "

Um terreno � Av. Othon. da Gama D'Eça com
27,00 m., 'por 100,110, m., de fundos.

.

Terreno da rua Hoepcke medindo 16 por 15
.

metros.
.

'

,

Edifício Bahia, apartamento. com. 2' quaJj;Qs, 'sala,
copa e cosinha, banÍleiro, pronta entrega -. Sinal ....
Cr$ 14:000,00 aue poderá ser financiado" em pequeno
prazo: ".

'

, A· P A R T A M E N T'O S
E'DJFICIO ['AlCION" '.

C0ín finanriamento em 10 anos pleno centI'o, da
cidade ao lado do Teatro. Próprio para casal sem filhos'
9U pessoa só'. A !illelhor oferta do momento para em·
prego de capital. �

EDIF-ICIO ['CEISAII '.

Np ponto 'uais central de Florianópolis.- con5untos_
para escritório' e COl1wltórios. Entradá. pequena com

grande financiamento. I'
,

EDIFICIO uBERENHAUSERII
'

( i

; I

1 \t

Resolve seu Problema ,

Rua Tenente Silveira, n. 21, sa.la 02, Fone 35-90.
". .

.

. ---;-�'I.'I)
__ �__ .. __ ._ ....._.

. __ ._'.!!C::=�������iiii!i!!��_��.iiii_�d�"'�.�M.ii!ii.�.. �����������

SECRETARIA 'DA AGRICULTURA
TOMADA DE PREÇOS N. 1171

AVISO'

A Comissão de Licitações e Compras da Secretaria da

Agricultura, torna público para conhecimento dos ínte-
·

rê'ssadbs;--quê reaberá proposta de firmas habilitadas,' l]OS
têrrnos do Decreto G� - 15·12-69 - 8.755, até às 14 horas

do dia 26·02-71, para o fornecimento de 24.000 capas para
'o báletim' "COOPERATIVISMO CATARINENSE", sendo

(12.000 .de cada exemplar).
Tamanho aberto - 48x34cms.

· Cartolina - .Cartão Bristol BR. 1909/m2.
Impressão a 4 cores.

· Numeradas de 9 a 24 - cada número - 1.500 capas.
O Edital encontl�a-se afixado na Secretaria da Agri

cultura, no Edifício das Secretarias, 4<? andar, à rua Te

nente Siiveirá; s/n., Florianópolis,' onde serão prestados
·

ps 'esclarecimentos necessários.
� 'Florianópolis, 8 de fevereiro de 1971.

•. tlton 'Simas - Éncarregfldo Setor de Material.

·

-' DEPARTAMENTO' CENTRAL DE COMPRAS'
A V I S O

,) ,

DILATAÇÃO DE PRAZO

... '. TOMADA DE PREÇOS N. TF/71-0(J19 ......
, O DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS, torna

·

público para conhecimento dos interessados, que' face a

não publicação em tempo hábil, 'pelo Diário Oficial d�
Estad'o do Aviso de Tp· n. 71/0019, fica a data de .abertura

: d�quêl� Processo; adiada para .o. dia 15 .de janeiro de 1970,
,

às, quinze horas, e a data de, entrega .de propostas para '0
-rnesmo dia,' at� às treze horas, na sua séde..

• 'ncc.,. em Florianópolis, 08 de, janeiro de 1971, ,

': R'ub�ns,_ ViCtor da Silva ,....." Diretor Geral.
,
-

. ASSOCIAÇÃO FilATéliCA SANTÀ CATAR'INA
. Assembléia Geral Extraordinária

'. , '
, .. / .....

De ordem do Sr. Presidente, ficam os associâdós con-

vidados a comparecer, dia 17 de fevereiro, às' 19,30 h., à

sede social, a. Rua do; Ilhéus, 9 - sobreloja,', Éd. Jorge
Daux, para tomarem parte na Assembléia Geral Extraor
dinária', destin�da a modificar' o atual estatuto:

'

Será' realizada às 20 hor�s no mesmo 'dia: e no mesmo

local; urna Assembléia em segunda convocação para 'tratar

do referido assunto, em não havendo quorum na primeira
convocação. ;

Florianópolis, .

30 de janeiro de .1971.
· J. Teixei.a do. Rosa - 19 Sec-retário"

I
.

Vende-se' 1 apartamento
, de .. Florianópolis (em frente
téÍefones '27�6 9u 6474.

'

desocupa(}o no Ed.' Cidade
ao Ch�e IÜtz). Tratar nos.

"
.

V E 'ltD E -- S E
Pela _melhor oferta, por motivo de fôrçá maior, .um:)

· casa de1material,. co� mais de. 10e m2, construção ·eSme·

tada; contendo: � 3 quartos, garagem e 'demais dependênciaS•

Tratar na esquina da 3a. 'quadra da Avenida Atlântica, no
Jardim Atlântico, com o proprietário, na parte da tard('

... nãó. se· aceita intermediários.
......- .......-------_.--_._._--

VENDE-SE - CASA
-;'':-,1

•.Vende-se Úlna casll- com 2 quartos, Eiála, de estar,
·
sala .. de 'visita� varanda, casinha e banheiro completq.
,Dimensões' 7 x 35. Tratar na rua Bento Gonçalves, 16..

Vendendo

A PRONEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

Florianópolis, terça-feira 9 de fevereiro de 1971

}

isila e
Impugnados
recebem.
assistência
o Diretório Regional da Arena

dará tôda a assistência que se fi

zer necessário para que os depu
tados Walter Gomes' e

.

João Bér:
tolí , tenham resguardados seus di;
reítos aos eespectívos mandatos'
na 4ssembléia, no processo de im

pugnação movido' pelo primeiro
suplente arenísta .Gentíl Bellaní,

Isto foi o que assegurou ontem o

Presidente 40 Diretório, Renato

.Ramos da Silva, acrescentando

que também a Executiva Nacional

do partido está. pronta a colaborar

na defesa' dos deputados catari..

nenses,

:rGr. SEm turno, o deputado Zany
Gonzaga, que lidera a '9ancada are
nísta na Assembléia Legíslatíva,

. reafirmou ontem seu entendimen

to de que o recurso impetrado pe

lo Sr. Gentil Bellaní não tem con

sistência j1.lIídÍca. e portanto deve

r� ser derrubado no Superior Tri
bunal. Disse o líder arenístas I. que

o impugnante não tem qualidade
legai para formular o recursos,

por ter participado da escôlra dos

candidatos 'como convencional do

partido situacionista.

A reabertura dos trabalhos do
I Superior Tribunal Eleitoral, - on

tem,' abriu perspectivas para que o

processo entre em pauta para jul
gamento a qualquer instante.
A Arena vai providenciar tam

bém a ida a Brasília do advogado
Henrique Stodieck, a fim de acom

panhar o andamento do processo

junto ao colendo eleitoral.

A expectativa p�o resultado da

demanda tende a crescer nas pró
zímas horas, com o conhecimento
do parecer que será exara'do prí
meíramente pelo Prcourador da

República. Além' do pedido inicial

formulado pelo �r. Gentil Bellani,
o Superior Tribunal tem para se .

basear a defesa apresentada, pelo
advogado a:renista e que foi subs

crita pelo delegado do partido.
(Leia na Página4).

Censo tem
nova etapa
em março
. A partir de março, com. início

da realízaçãe do Censo Agrícola, seM,

r,á levada a efeito a segunda etapa
do Censo Geral, pela Fundação
IBGE, que terá uma duração pro

vável de três meses, empregando
uma equipe de aproximadamente 50

mil recense�dores, que computarão
ui1s�, if,5 milhões de estabelecimentos

agríCOlas em todo o País.
""Em Santa Catarina - informou

o Sr. Américo Gomes do Amaral,
Delegado Estadual da Funda'ção
IBGE - o Censo AgrJcola será bas·

tante 'tra1Jalhoso, já qu'e nosso Es

tado possui 'uma estrutura minifun

diária e, segundo o cadastro elabo

radó pelo INCRA, em junho de 197C

{laviam 285, mil propriedades rurais

cadastradas em Santa CatalÍna".
"

SégUl;tdo dados levantados pela
Fundação IBGE, em 1950 haviam

104.429 estabelecimeI1tos agro-pecuá
rios em. Sant,a Catarina. E;m 1960;
segundo a mesma'. fonté, o núrpero
elevou;se para 158,984. Em 1970,
pelos d.ados�cadastradps 'pela INCRA,'
o

• número ,de pllOpriedades rurai:;,
em relaçã� a 1960, quase duplicou,'
com a formação de minúsculas pro·

priegad�S,_ dqs quais 87%. possuem
áreas inferiores ao módulo estabe·

lecido pelo Estatuto da Tena.
. Em seguida ao ,Censo Agrícola, a

Fundação IBGE iniciará ,�utra eta·

pa da Censo Geral, com a realÍza

ção d\) Censo Econômico, que abor

dará fi. indústria e o comércio.,

)

apita já. tem
o programa a ser cumprido. pelo' .

Presidente Médici -ern sua visita de

segunda-feira a Floriailópolis foi de
finido durante reuniões mantidas. on
tem à tarde pelo "Destacamento
Precursor" (nome dadó à equipe de

'

funcionários da Presidênciá que veio

tratar da visita) com autoridades ca

tarínenses.
Segundo o programa - ainda não

oficial - o General Médici desem

barcar� às 10h30m no Aeroporto
Hercílio Luz, onde' será recebido

com honras de estilo. Às' 11 horas
fará visita protocolar ao Palácio do

Govêrno, sendo posteriormente re

cepcionado com um almôço íntimo

no Palácio. À tarde, das 16 às 17

horas, concederá audiências e à noi
te participará de [antar no Clube
Veleiros da Ilha, onde haverá uma

exibição de grupos folclóricos lo·
caís. N� dia. 16 pela manhã f)'Gene

ral Médici seguirá. viagem com des

tino a Pôrto Alegre.
O Presidente

I
Médici virá a FIo·

rianópoljs acompanhado por, vários

assessôres, entre os quais estão, os
Chefes dos Gabinetes Civil e Mili
tal' da Presidência da República, o

Chefe do' Serviço Nacional de In:
formações e o Ministro das Minas e

Energia, Sr. Antônio Dias' Leite.
-.

DESTACAMENTO PRECURSOR

O "Destacamento Precursor" q;ue
veio ultimar os detalhes da 'visita.

z ider.cial é chefiado pelo Capitãó
de·Fragata Murilo de 'Souza

. Lima
e integrado pelo SecreÍário Nuno
Álvaro, do Cerimonial da Presidên

cia; pelo capitão Jaime Taddei, da'

Assessoria de Relações Públicas da

Presidência. da República;. pelo [or
nalista Antônio Goulart, da Secreta

ria de Imprensa e por representan
tes dos setores de segurança, trans-

'portes e co"municações.
.

, O Destaeamento , reuniu-se. ontem. -, '

à tarde na sede do Comando do 5?

Distrito Naval com várias autorida
des federais e estaduais e posterior
tnente fêz visita ao Governador, com
quem debateu aspectos relaciona

dos com a vinda do General Médíci..

CONCLAMAÇÃO DE IVO

Na tarde de ontem O Governador

f.êz uma conclamação aos pre�itos
municipais e aos deputados catari

nenses no, sentido de que participem
da recepção ao General Médici se

,gunda-feira no Aeroporto Hercílio .

(Luz. O Sr. Ivo Silveira também ex

pediu convites aos' Governador do

Paraná e Rio Grande do Sul, no sen

tido de que venham a Florianópolis
receber o Chefe da Nação.

.

Além

destas autoridades deverão .vír a es

ta Capital os Comandantes do ITr
Exército e 511- Zona Aérea.

,

Durante sua permanência nesta

Capital o Presidente Médici não de

verá fazer nenhum pronunciamento
" oficial.

�SQUEMA DA SEGURANÇA

o Secretário Vieira da Rosa, da

Segurança Pública, instalará amanhã
às 10 horas uma reunião com o

Centro de Operações da Defesa' In
terna 'de Florianópolis, oportunida
de em que debaterá _ com os seus
membros

.

todos os detalhes sôbre o

esquema de segurança a ser monta

do para a visita que o Presidente
Médici fará a Capital, no próximo
dia 15.

No mesmo dia, às 14h30m, o Se

cretário Paulo Vieira da Rosa, con
cederá uma entrevista coletiva à

,

I

imprensa, detalhando o esquema de'

policiamento' para o Carnaval.'

CREDENCIAIS PARA

A COBERTURA

A Presidência da' República for
necerá credenciais para as prefissio
nais de- imprensa radicados neste

Estado que desejarem efetuar a co

bertura da; visita do General Médi
ci a Floríanópolís. "" . "

Para as providências necessárias

os interessados deverão dirigir-se à

.. lu .ursal de Santa Catarina da Agên

.í, Nacional (Rua ,dos Ilhéus nv 8,
,. andar - Edifício Aplub), até às
i2 horas da próxima 'sexta-feira.

Rondonistas do Estado
/

.

estão Chegando do PR-l.·
o Coordenador Regional do Pro·

jeto Ro'ndon, Sr. João da Sílveíra,
informou ontem que as equípes de

rlniversitários catarínense e gaü
chos que atuaram da (jpera:ção.7
estão retornando dentro do crono

grama previsto para, a chegada,
sendo que já estão em Florianó

polis os rondnnístas que estiveram

no Amazonas e no Piauí, além dos'

estudantes que atuaram em Per

nambuco, no município de Suru

bim. Revelou ainda o Coordenador
que as equipes voltaram entusias-

\
.

madas coM o que puderam' fazer

começa
. Q� d��nhista Murilo Pereira au

tor dõs trabalhos' de decoração da

P,raça' XV de Novembro para o

carnaval dêste ano,. cotlfirm0u para
amanhã o 'início dos traball:t0s de

montagem ,de ornamentação, de

rua, que serão realizap.os em con-·

junto com a Celesq. A· Diretur já
est'á de posse dos. projetos de ins

tàlação das. arquibancadas em di·

versos pontos da cidade e mantém

contatos com diversas· emprêsas'
-

I
visando sua' ,cQnstl'uçao.

,

Por sua vez, a: Escola de Samba

Protegidos da Princesa está reaU;.
zando ensaios na q1fadra do InsU·

em favor das, populações das lo
calidades objetos da Operação-f,
devendo' cada 'uma delas 'elaborar
um relatõrío de suas atividades.

As equipes que ainda permanecem
atuando, em' Goiás e no Campus
Avançado de Itapipoca, no Ceará,
deverão chegar nos próximos dias,
sendo que á turma de Goiás tem.
Chegada prevista para às 10 horas

de amanhã, na Estáção Rodoviária.

A equipe que atuou, nos municí

pios pernambucanos Q-e Carpina
e Goiana deverá .chegar a Floria-

,

nópolis no próximo dia 13.

tuto Estadual de Educação, visan

.do a conquista de mais um ,título.
Com. afinco e· dedicação a Escola

. de Saniba, Filhos, do Continente

prepara-se para destituir sua con

corrente do título que per»egue há

d�z anos. Os ensaios de ambas en

tidades têm sido muito concor·

ridos, registrando grande número

de turistas nos locais
-

de ensaio.

A presença de Miss Renascença,
Sônia Silva, foi confirmada pela'
Escola Protegidos da Princesa, de-

.

vendo. figurar .como destaque. Sua

chegada à Capital está marcada
para o próximo dia 15.

III
I ,

Gal. Aragão
entrega hoje.
me.dalha a Ivo

O Governador Ivo Silveira recebe
rá hoje � Medalha do Pacificador,
em cerimônia pública -que se reali
zará as 10h30m defronte' ao Palá
cio dos Despachos. A comenda será

entregue ao Governador pelo Co
mandante interino do '.III . Exército,
General José Campos de Aragão,

.....
que chegou ontem a Florianópolis.

1 .'_

O Sr. Ivo Silveira foi distinguido
CQm a Medalha. do Pacificador por

ato do Ministro do Exército, Genej
, Irar. Orlando "Geisel que ressaltou a

"ação serena e _patriótica do G�ver
.

nador Ivo Silveira, a qual além' de
concorrer para a tranquilidade e o
./

desenvolvimento do Estado. de San
ta Catarina, tem contribuído para
a consolidação dos laços de amiza
de entre civis e militares, tornando
o digno da nossa admiração". (Edito
rial página 4)

ferreira Lima'
retornou
da Guanabara

.
�.

Regressou
.

ontem a Florianópolis,
!J Reitor da Universidade Federal de

Santa Catarina, professor João Da

vid Ferreira Lima.
O .regresso I

do Reitor ocorre de

pois .de 'uma permanência de apro
ximadamente cinquenta dias na

Guanabara, onde �se 'submeteu a

duas operações.
Ao' desembarcar no aeroporto

Hercílio .

Luz, na tarde de ontem, o

professor' Ferreira Lima foi cum

prímentado por .autoridades e ami
gos, além de professôres e (funcio
nários da'Universidade Federal de

Santa Catarina, Dentro de breves

dias o Reitor deverá anunciar a sua

volta frente às atividades da Uni

versidade Federal de Santa Catari

na.

De outra parte .0 .professor Rober
to Lacerda,

-

Reitor, em. exercício re

'cebeu em audiência, na manhã, de
ontem, U1lÍa equipe. de, professôres
da Universidade' F,ederal do Rio 'de

Janeiro.' Durante o encontro foram'

tratadbs
Iassuntos .. re:f.erentes à Re

forma Universitária .'e· VesFbular,
único e o Unificado da Universida

de Federal de Santa.Catarina,

.."., ,

.o, fçllte calor registrado na Capital
tem causado diàrianíente várias vítimas

de desidratação e 'gastroenterite em

�rianças e adultos. No domingo o Hos

pital de Florianópolis internou sete

crianças vítimas dessas doenças. Ontem

doze menores deram entrada naquele
hospital, sendo uma causa desidratação
e onze' com gastroenterite .

Segundo os medicos do Hospital
Infantil 'Os índic�s de casos de desidra
'tação verificados' ne�te verão. são os

maiores dos últimos anós.
.

v

e c o r a ç ã o da Cidade" Cálo'r continua·
a ser

.

montada �e.sidrâtaud�
cnalças

C apIta I ·será a cidade,
� !TjS' ': '._'_/_ ._."

t .J/ .

mais quente de todo o sul
Florianúpolis, situada nos, 28 graus anos é 'o aumento., da temperatura

de latitude sul, região que. recebe durante o Verão, pois as' variações
durante o Verão uma ínsolaéão causo de temperatura atmosféricas são re-

ticante, está destinada,' segundo' o gidas pela 'quantidade de ar que pas-
\
professor A. Seixas Netto, a se tOl'- sa de um hemisfério a oútro, em

, ,
.. {

nar a cidade mais quente do' sul do dois períodos anuais. Hoje, - se,
Brasil. Asseverou O· astronômo que gundo o professor Seixas Netto :.;:..
êste foi seguramente o ano'. em que esta trarisposiçâo é muito pequena,
o Verão foi mais quenteje previu ps hemisférios estão vivendo .pràti•

.

que as próximas estações l\erão ain- camente com o ar que dispõem..
da mais piores,

'

.
- A. tendência progressiva da

Florianópolis, será em; breve Terra - asseverou � é perder' mais
uma cidade tão quente que chega- <ar e esquentar-se. , "

rá
.

o dia em que teremes que' fazer O calor que' paira sôbre Florianó-
, veraneio de serra.

.

polis não - arrefecerá tão cêdo:
-

Só,.
O professor A. Seixas Netto explí- mente nos . primeiros dias do mês

de março a canícula diminuirá
pouco é mesíno assim a queda
será {nuho grande.

.

Revelou ainda o professor A.

/

,ca a temperatura' excessivamente

elevada pelas contínuas 'c notáveis
explosões solares, numa média de 35
novas explosões por dia.
- Como, a Terra, 'devido ao me

canismo planetário, está com o seu

Hemisfério Sul exposto diretamente
aos raios solares no período que vai
de 23 de dezembro a 22 de março,

recebe esta região tôda a carga de
emíssões eletromagnéticas.
Outra ra,zão arrolaga pelo prof&s

sor A. Seixas' Netto, para justificar
Olforte calor que se irradia em FIo·

rianópolis, é a ániquilação gradati·
va da atmosfera pelas explosões'
atômicas que já destruíran:t em 10
anos alguns ,b.ilhões <j.e toneladas

de hidr:ogêhiõ·oxigênio.
.

. 'A tendên�ia pa:ra os próximos

um

nãd

Sei�
xas Netto que nem mesmo as praias
e o vento reduzem o índice calorí
fico que é dos mais elevados. O que
ocorre é apenas um fenômeno dé
meteorologia química muito conhe

cido: a temperatura se torna .úrnj.
da. Quando o Icorpo huni�no .

está'

molhado, a evaporação periféríca
rápida produz uma queda d� .tern- ..

peratura,' Também o :vento,. a,ce�e.
l;ando a evaporáção, opera � mesmo

fenômeno. Tecnicamente porém,. o

calor continua e é por isto que �
processo de desidratação é sempre
mais violento nas praias e ao ár li

vre, onde a insolação é. contínua.

•

COI4PANHIA DE BABlflCAO DO I:S1ADO D'E
,

.

J

SANTA CATARINA

,ESCOLHA DE CASA
A Companhia de Habit�ção Ido Est'ado de 'Santa Catarina - COHAB·

SC, comunica aos candidatos inscritos para a aquisição da 'casa pró'pría,
no Ndcleo Habitacio.nal de Barreiros, que estará .atendenqo para a escolha

das casas no seu escritóFio que ,está instalado no pllÓprio Núcleo.

Sãõ ,�s seguintes dias, que o� candidatos deverão ·comparecer:.
1

Inscrições dt! 1 a 150 nos dias 4 e 5 de fevei'eiro;
Insáições de 151 a aqo nos dias 8 e; 9 de fever�iro,;
Inscrições de 301 a 450 nos dias 10 e 11 de fevVeIro.

.
\

Os. inter�ssados que não puderem-cOlÍlparecer ne�as datas preVIstas,
serão atendidas após o :dia '11.' ,

Florianóp(j)!is, 29 de janeiro' de "1971.: l' _
"

, A 'iDIREÇAO ,�
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