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s;teSe do Boletim Geometereológioo d.é 4. Seixas Netto

válido até às 23h18m do dia 12 de fevereiro de,,1971

fRENTE FRIA Em curso PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;
1003,4 milibares TEMPERATURA MEDIA 31,09 centigrados;
VMIDADE RELATIVA MEDI�; ,90,2%; Cumulus - Stratus -

Chuviscos esparsos -:- Tempo médio: Estavel.

IN"FORMA
A Delegacia Regional do Minis

tério do Trabalho distribuiu no mês
de janeiro 5.784 carteiras de traba
lhador urbano, 340 rural e 1.433 de

menor, totalizando 7.557.

RIO DO SUL

6 'Sistema' de Abastecimen
to de Água da cidade de Rio
do Sul, vai ser . inaugurado
amanhã em solenidade que se:

. rá presidida 'pelo �overnador
Ivo Si:veira. Além do Chefe .

do Executivo Catarinense, ou'

tras altas autoridades do Es
tado estarão presentes nêste
dia na capital do Alto Vale
O 'sistema de' abastecimento
de água, segundo as próprias
autoridades riosulenses., é, a,
maior obra já realizada" na

quele Município,

BLUMENAU

�
O Instituto Nacional

Educação e Base, está comu�

nicando que, na próx.ima ter

ça fei,ra,' dia ,16, às 19,30 he
ras, haverá uma reunião' pa
ra professôres do INEB, na

sede da entidade.

• JOINVILLE

Será idêntica -a de Nave

gantes, a Estação de Passagei
ros a ser construída- no Aero-

, \'

porto de Cubarão, em Joinvil-
le. O anúncio foi feito pelo
Prefeito Harald Karman, ,tjío
logo regressou do Rio de Ja

. d' bt ' (
neiro, op. e o eve a aprova- ..

"ção dó- Ministro da Aeronáu

tica, .Má��io de Souza Melo,
para a construção da referi
dá

.
estação.

SÃO FRANCISCO
DO SUL

Um jacaré fêmea, medindo
2 metros,' foi mortos a pau
ladas por populares, em plena
kua 8abironga, em São F,r)II�.

, cisco do Sul. O sáurio foi -su,,·

preendido quando dormià tr�'I'I",: ,

quilamente em . uma escada
)
de acesso ao mar, junto ao

pátio do Mercado Municipal
daquéla cidade. \

RIO DO SUL

Continua ejn ritmo acele
rado o -serviço de terraplana
gem e asfaltamento da Rodo
via BR-470, no trecho. Rio do
Sul-Curitibanos. O trecho 'Rio
do Sul-Pouso Redondo, dentro
de curto tempo, ao que se' in
forma, será -entregue ao, tr�
fego.

I MAJOR VIEIR�

Éstá confirmada para ama',
,

nhã a realizaç�o -da reunião'
da Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catarinen.
se "7" AMPLA -, a ter lugar
no Município dê Ma'jo.r Viei·

ra: Está sendo. anunciada I a'
participação na citada reunião,
db Sr. Pedro Prin, Diretor do

Servi,ço �e Planejamenlto da

Secretaria, de Educação. e

Cultura do Estado.
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lerrorismoouli'Dente se,
,

, /

A possibilidade de serem firmados acôrdos uni

laterais contra o terrorismo no Confinente ,Americano,
foi admUida loniem em Washinglon por ob�ervadores
diplomálicos. Êsses acordos, que seriam celebrados
enlre o Brasil, Gualemala, Argenlina�, Equador, Haiti.
e Paraguat leriam por eixo Buenos, �ire� e.Brasilia. ,

:. '.A idéia foi, levantada após a relirada dos seis
\

.

países da Assembléia Iníerameríeana, realizada- no

úll�mo dia l", Ob�ervadores diplomáticos ,acrediiam
làmbém ser' possível a efeUvação' de

.

úm
.

enceníre, nos

pfóximos dias� em Brasília; quando seriam definidos
os esqu�m�.s pára a assinatura dos acôrdos hílateraís

, "

de combale ao lerrorismo. \

_.,.
_,' -";O.. �

'Cirne Lima ch�Da, h1lje
e debate pesca em 'S'c

(Última Página)
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Iodo o' empenho
1

por
samba perteito

---------------------------

\\-

As escolas de samba Protegidos
da Princesa. e Filhos dos .Continente
não . se descuidam dos ensaios e

duas vêzes por semana reúnem seus

bateristas e as suas alas, preparan
do-se para os grandes desfiles da

segunda-feira de Carnaval. Enquan
to a Copa Lord decide se

1

desfila ou

não, suas duas maiores rivais exer

citara-se com mutto empenho,

.........

"om

I

,
... IQ�O��,BrQnto.pa[, a visita do.'"

....

:Presidenle:
'

a,' Flofianõp,olis '

lhes da visita presidencial. O Gene- !
o comércio da Capital deverá f�char

ral Médici ficará hospedado no Hotel suas portas segunda-feira pela ma-
.

, I

nhã, atendendo apêlos.: formulados
pelo Governador -e pelo, Prefeito.
Todos os deputados federais e esta. ,

duais, além dos três senadores', che

garão domingo a -Florianópolis,' a

fim de participarem' das-. homena
gens que serão tributadas. ao=Presl
<lente da República.' ','

'.' " �

, O Palácio do Govêrno já, ultimou -

os preparativos para a ljecepção ao'

Presidente da' República que che

gará segunda-feira a Florianópolis
acompanhado dos Chefes dos Ga
binet-es ·Civil, e ,Militar e do SNI"
além de váríos'.O-tltros assessôres.

'Domi�go pela � manhã .

estarão nesta
Capital' vários 'emíssáríos da: Presi
dêncía pára acertar os úitinios deta-

r "

Royal, onde concederá. cinco audiên
cías no período 'fia tarde, O Gover
nador Ivo Silveira recebeu ontem
a confirmação da vinda do Sr. Pau
lo Pimentel, devendo

�

o Sr. Perachi '

.
Barcellos também 'estar presente à

recepção do Chefe do Govêrno. Se

gundo. informações colhidas' ontem

\
-

i ....

Mais uma obra da atual admlnís-'

tração estadual fei entregue' em ·Ita·

.jaí. Desta vez, foi o Ginásio Cobérto

"Governador Ivo Silveira", cuja
inauguração foi presidida pelo Che

fe do Executivo. Tornou-se realida

de antiga aspiração dos desportistas
locais, principalmente,' àqueles-; que _I_

praticam o esporte amador, que' dis

põem de moderno ginásio para' os

jogos. (Página 5)
�

Fortalecimento
'.

Ivai' volta
-

do Congresso a' jogar
é,Áleta�e todós com o Caxias

(Últi�a Página)
,". ,

(Página 6)
,

Número) , de,'
acidentes . nas'
Irs é grande'

,

/' (última P�gina)

lfaiaí' recebe
. , .

o ,seu, gmaslO
de ,esportes

'

,
-

.......
- _", -

.:;;;....
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Casas populares eslão' qilas� pronlils
Deverão ser entregues 110S próximos dias as 1.008 casas Jilopu'lares que integram' o l}úcle'o -'habitacional de Barreiros construído �.ela Cohab. Na segundaJfeira
estarã/' nesta Capital o presidente e vários diretores do BNH, a fim de inspecionar'em '·ás residências. O, núcleo, que a principio seria ü;laugurado pelo Presidente da Re-

públicà, será entregue tão logo 0 Governador do' Estado marque. a data que desejar.
--�----------------------�------------------------------_/----------_.------�_.�'------------------�-----------------------------------------------------
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o ESTAM. Florianópolis, �e�a.fd�, 1.2 de feverefro de 1cnl - l'�g. 2·

o seu:
programa

CINEMA
SAQ .JOS�

15 � �9,45 - 21h45m
Grynet Nelvig � Lars Passgard"
COM INf'INI,!,O AMüij,
Censura 1B anos

. JlJTZ
17 - 119,45 e 21MSffi'
A, 'C,pl/quista do ':TiU:()A,M�
PEON'ATO!' .

.
,

'CQ�4 70
Censura S anos

(:<)Jt4J�
15 ...., 2() �" 22 heras
Jack Lemmon' ,"'= Cátherip.,e pe-
'neuve

.

,UM DIA EM PU1\S vro;AS ;'

.

,\.: ,;.r

, ".' oo.xv ",""I ;"'j." \

14 e 20'h,o'f;:tS" , (

(Programa 'DUíplo). ,.' '.

Harry 1\pdrews.·. ,�, '13al'bF-f,ª :$'e:ppl?,
INOCENTE: .. ,MAS 'NA.,O )VI'U�T6

.
�,... ,.", r

Walt Disney .,'. ",: ,.>,' 'i

A: INCftWÉr:;':JORNIDA
.

C�riSj:ir� ,i6 anos
<

.

,
" JÀÜSco,

1'1 ..e !lO 11oi'as,
.

Peter .Gmy,?s -'Barpara Bain

MISSÃO IMPOSSIVEL' CONTRA
A CA1I40RRA .. ,

CensUlia 13 anos

(}Wll,IA ". \'

17 --, 20 horas" :.'
Oliver Reed -,- Diana ,'Rigg
1y Sf!,yª,las
SINDICAtO 'DO :CRIME '

.

' ,

·r .,
..

CeBsura' �4 �nos ;
,

Tel-

RAIA.
'

20 horas

Fellini.,
$ATYRICON'
Censurft 18 anos'

, \

20 horas
,

E'ugh 01Jrtem - !'l�l'�ª,f� R1Jsn
EST�A11Dm!< � :'r;rn�RÇ)R
Cens:ura' .l4 ,anos

.'
..

'.

;"�. '<

TV 'G-pLnlRA. f14N;y. §
.

,16 horas - D6rr(')1o Jt,mior.
16h20m - Ivanhoé'
f6h45m - Eles e Ela�
13h20m - TV' Edl�éi+tiva'
19 horas - O Meu pé, de �.Jat'%nji}

". �Úna'
"�'lQh30m - pola em Joga

19h35m. - ·qimplesm,ent.e lY!�li�
. 20h,05m ::._ Noticiár.io
h, B'b"

(
.20 15m - 1 � .'

22 hb�'as' -:- Noticiá:-!,io'
22h30m _ As Bruxas',

':::23Ií02m' - Al�m da Im�03f!�q
23"h45m _,.. Ch�yenne'

. .'

;' 'TV COLIGAD�'iJ i:v\NAJ- ii
16, . hora:;; - Cln1:Je . ga ';(iiian�a
16�120m O MeninO. Submª�no
16h40m Seriado .�de·. AV!'lnt�!!',a.s
17hlOm. .....,. Mulhe;r:es' em V��gU�r,.-
dq .

17h50m, ..".. 'rp:v Ecl1.J;el'j.tivll..'
Í905m ....., ,.f'1'6,qJ.1l8:' Atraçã,Q
19h50m,. "....,..Noti1'ljáf�ci
20hlQm. -::- Irmãos Comgem
20h55m - Balan,ça, M�s. 'Não ..ca.,i
21h55m - Notie�Fi() .'

.

,"2hl0m - Assim Na TeIT!} Gomo
ri.o Céu
22h4Pm ,_ Grande -Di..'lema,

.� �;"�Airás 'da Orelha
(I Apa'$lhfJ

.

�.' I

'� ,U-Ilr,8 MQd,erno
"Cómpiemento irrws�vel
o m.enor e mais leve de
todos

D.e som suavEt e natural

visite, telefone ou ,escréva

à

.COMERÇI� AP.E�(l
Rua Felipe Schlnidt, 58

,-- 4Q andar ...:_, toilgunt.o
401 - Fone. 4181 - Flciria'

nópolis :.__ S,C.

., "

lury Machado
Bastante elogiada a entrevista do sociedade, sôbre a data da tradi-

Capitão. Mário Alves Neto, no pro' cional festa "Noit'e no Havai", no

grama .Elas e 1ilI.es, 'em' nossa TV SaI\tacatarina Country '_çlub .

éUltura. Sem nenhum constrangi- _
*' * *'

menta, o entrevistador César Struw,
perguntou ao Senhor Capitão, sôbre
sua noraeacão , para o Departamento
qr, ,CultHra. O Capitão ,ff.sf!l}'1d,�u,
fntl'>U sendo chamado para Il }.t,jo.

,* * ..
O Comandante do $9 ijis-j;rth�

Naval Almirante Herick Marques
Caminha, fêz visita d� eordialidade
p\) nqyo PresiMnte <1,9 'PQGer Legis
lativo Catarínense, Deputado Nelson

.

peQ:rin�.
*' * *'

t'!OII].pretall!eflte ];e�t�pele,(:Úq� H�
<Est4 de volta 40 RiÇ), o' Magnífico
JteitQf-' Pr�fe$Sop JQ&o pay�4 ferre'j!-,ª
,Lima';·'

....

I •

"\

Já a alguns dias ·encontra-se em

nossa cidade," procedente do. Rio, o

simpático casal Regina e Mauricio
AJ:)FªJPowiski. O casal Ahrampwiski
na tevra de sol e mar é hóspede do
não menos simpático casal Léa e

(3éRar Guimarães _

.

" I

tuto de Beléza "L'Officiel Cabelei- 4
í!eiro". Maciel, vem trazendo para

.

i

nossos encantadores brotos, os mais
atualizados cortes e também penteai
dos,

.

O Reitor
*' * *'

Celestina Sachei em:

* *'

companhia de Sll(l eSP&Sâ, a�te�ntem.'
jilltavam no tão eomentads f.e,�tau

r rante Manolo's.
*' * *

O Presidente da República que

chegará a nossa cidade dia 15, para
sua visita oficial, na suite presiden
cíal do Hotel Ruyal, Mde sua �xce
lência será hóspede, re��j)efª �

mundo oficiai eat?riqense,.,
,

*' <l' � I

A /Escola de SaJUb,a f:rotegigtlê dª:
Princesa, api.anl1ã ªs. 2� horas 'CIp.'
um dos. salões qo �<lg0'l �ªtEl Cl'qbfl;
vão dar aquêle I,3l'p,etª�4�!lr $h!'>w,'
Provavelmente OS ilSS(j.çi<\d�s '40 :[..IÇ,'
vão aplaudir a }ts!lol.ª de 1ialJ1Pe'
vitoriOSil. no Cílrnavql' 7() ••

*f. *. *

Susí l,\1unil):, é a linda filha do

casal, José Valdir Harger que ante
J

ontem festejou aniversário.

A �;w�ta T�nia Eeginíl Vieira
Avíla, ,qije l'elJ'entemente no Rio,

.

'

SOIll
.

brÜhant�smp fêz vestibular para
_

a Faculdade de Psícología.: Chega a

'nossa cídgde na próxima' semana,
onde vem passar o carnaoa].

*' * *'

_
'Iniormo\J7ROs Q Líder do qovêrno

.

�a A;_�Sf)q1t>l��'l �egislativél, Deputado
-Zàny t'!()pzaga, gue será no próximo
d,ia' J6,

.

ª eleg<inte h9men.agem· elos
.peplltflços esta�uais, fiO Governador
çlo Es�ado e Seqhpra DI'. 'lvo Silveira.

*' * *'

� * t,'
_.Baph? a Fantasia, u:�a'pi-Qmoçij9'

d,p :,C:�Uªf.\Vie,irqs c.Ol1Pt�,,{Jl!;Í:b'i),- l!J.ue _

,

,se .fealjzar�,·· domin.go· próx!Ino 'no

Íl1q}'�viltl9�'oj �.<tlheár·io:, Ca�aSv�el.ras _'
'-,

.

" .. '; ..•..,
"

'-, '1f * *,:.'.,',:" J:' '" .

'.
.

. A�te:ontelll,' o ·G��eJlniildoJ'.' Iv�
,:�jlveíri 'esfêve 'em lbij�i; ·.p1m!",ª
ina�qi:Íiill�ãa' do. Ginási�·'.- ·d@ ElIlIl,o�tes,
daq:,jelá 'eit1àde.'- O Senho�··WaItlo-'

I !' I �"
•

• - (. "', \
- ... .� ',"

miro :Jpsé Oal'lssón, nome de aestà-·· Tarn.1}ém deixou o Rio e está pas--:- "�"
'

.. :. ',) ,
."

.

'

,(!qe ,1.{p:,�SPQrt�, catattl1e!ls.e,.,espe.e!,uI;, . ,. san'dg alguns d,ias em nossll ciqaae,
in�ntr·�eorjvt(ládo tamb�tn� patÚéip·otÍ· ,;':'� Se�li.orª COf'l Se�ra Gqimarães.
-da.'? f.��tihQ�ÇI:�.�: :,1}:) ::' ;<�:

','

" '

: Maciel é Q j:ve� c:be�eireiro, que
A{�' 'agor'! :padiil S('l. ,eci.nienta em

"'o acaba' ç'te ',�e�' contratado pelo Insti-
.

),'

.

. ,.MiSSA UE SE�rIMO' DI"
IIID081A GEIJRGINA. DA SI1.VA

. José J9ão da Silva, el1Poso, filhos, g,enro_s, nor;;t.s, netos
e Q!snetos, ª�nda çonifúna(los .-ço� o passamento de s\la

sem'l2re l.e�.bi'adà espôsa, av.ó, sogra e .bisa"ó, CONVIDAM
• • • \ j

0ê ,parentE!s e pessoas· de suas relações, para àssistirem a

MISSA DE SÉTIMO 'DiA, que mandam, rezar no dia' 15
do corrente (SEGUNDA,FEIRA) às uí,OO hO,ras, ·na Capela. ,

',',
.

�

I!o '�8iLo ml\-f.-\O 'JO:A:QUIlVI, sita a �VENID.A MAURO
ftAM6S.· '. : . . ... .".".

..

...

,.' , Afi,tecip�elaiINente ��üs agrª�'ecimeptos, ao� que' eom
paÍ'ecereTn a. ê�se ato �e fé cristã.. '

'

;'ltI.A.RI� . :PIIHO, ;'R.QtO'LO
... I1ISSA' 'DE'7' . DIÂ

.'

As Famíliás do Dr. Aurélio PInho Rotolo, qo General
.

�t�I\il.(lJ· d'! p�� 'Cris,tª i)ria'ij,Jo, .do General M�dico Dr. Rui

f-�r4:i!'!lw de ,Mofªil> e ti?' vtlÍV<;I .dó Dr. Norino fi�4o Ro

:tel<f, (al!-§.ente)l jfPrlV!I!ªffi Fªrent�� e amigos. para ,a :fRissa

.ge ,'lfJ �ÜªAJPe
' em: intç'!'!!lllo'" ª gllma da querida, f) S\ludp.8'l

i
.. ��.â.mA��"lm!pJ�€l'fôJ.é) I ta .r-g,ifla, .

ll� ��(��d!.j< �,� "�l'!�u,e�l[' �.� :'
'. Ip-!jª�ºªin 'lle,l��!'íí!' J,lQ ·rr,Q�1ffl6, dia 12 de.,';_Íeyeteiro, se_xfa
ielJ,ª, �l' 19' Mfª�, fiª., (:!ª��ª do Çolégio' Catarinense, à

r.q,a E$�çves' ,1ynWI', ª tºQqs qgradecendo pelo cOlillpareci-
mé�if). .

. '.
.

�
�

- -. ·"'�F·_.!':"·:'-:--;t.�"'Z�:�...... --;·:--·.....,..,.·.:._- ...�"..,---·_�·_---��:·_-,---
.. _-�.

- --

'Ptç.F·!=�l'.lI�� .f,ly�JÇlPA�L DE FLORI�NóPQ.!,.IS, ..
SE(:R.EfARIA p� OBRAS,

•
_"

-

, \:,. ó.

f'�O.çt;$§Q ,..",. TQMAPA PI= PREÇOS N. OS/71
À Se.e):efaria .de Obras' da Prefeitura. �1!nlcipal, de

F!ol'ianór,lOÍis, 'fà� 'sabé.r que' efil d�iS, de; IlÍarço de ,mil
nove:c€:ÍJtos' e s,e'tenta e p.m, '·i)s i6,00 hor;ls" efl\ stja sede,

\. 'i;l'á r�ali'za:r' t.omada de preçAs 'p<lra àlienqção de uma

flb,tt.(1 �s�a�fld�;i�a �il)"k-!l �',��Nmm' FRANC�ROLLl" .
Moqê�9 � :40.02;P al}() �e �9p8, 'equipad� com l'lm& c,on?ha
de 3� CIR.· (trinta ,centí,metros)' e uma íBol11'ba HLclrauhca.

.A re�ro��s,eava4eÍl'a �nc.on,tra-se com zero horas' de .

uso.
,

As propostas a,' sere!I1 apJ'esentad�s' 4ever�0 pbedecer .

.

as seguintes .c!{l.1!s.ulas.. "

.' \

j

l5') Em envelopes fechados ,deverír se, �presentada
3,- proposta de ·prei;o, �óndjçõeS' �e' paglÍmentos Oli .{JliJ'tros
�a.clp;; :qlle;.:p.ôs,sam serv(� 4� úitép�p de jul(5am�ntQ. ,d

�) .o ,VálQ)'" '!llínimo !te Uoíttagílo s�r;í de 01'$ 3;3.000,00 ."

(triTlta"e três mil çru2leiros).
. .

39) No,. l!1e§Jl1O, ellyelope ij.ever�.·· ser ,I;lprellent(i!'W
os ;i�gu1p{e,s. d6C�l}lentpÉ'; .: ,,'

.

-

, ;1) �·.Iú'��vi4:u.aliza!i�,� di> 'proponente, .. de ae.Ôrdo c?m
a le'gislacão vigente'

.

'I, >.' '.i,,', ' ,.. -."
I w' .-',

• ". ",' \".' •
- .) t

,

'b) � Ate�-t!ido clce .i:i!ónei4�g,e ,fi!Ílinçeira pasí'ado ppr

qois (g). �st�be�eci.m��to.s !.�à:�e�'1'i��.;\ .
j

. i

'c) � Certidão nêgativa das fazeml�' federais, esta-

duais, municipais e do I.N.P$.
.

.

.-
1._

.4Q) As firmas já inscritas na SecretarIa de Obras, será
, ."

�
,

dispensada a apresel}taçã-o' dos \

documento� relacionados

na cláusula anterior. .

A 'Seç�etar,i!'l de Obrllg reSf!wt&ú o direito �k sus

pengel' oI} .ea!ieell_l.f !! m'el'ellte HeitaçíiQ,' sem aviílo' r!,�'{io
f. sem $'lue diss,o haja qqa1qijer- r.eclq'R)lH�ijo ou �nde'!l1Zªção.

:Em r!o;rif\I!bpoH�, .9 4e fevereiro ,!'i� 1971.

lDº�Q/ ,,"n�1 p."mppi� Secretário de Obrl;ls da' PMF. \

p�ClJMi{N.TÕ:s· pJ:Rô·iõo'$
J''''oram �rdi.�os os' ·se(.!:uintes docwnentos: Calieira

de identidade, Título de 'Ele!íor, de,' Carteira de l\'foto
ríst<l, etc" tml,ps pertej1Cep-t;es ;lo 'sr. Cecmo' José das

Neves: peq.e-;;e a .qf\,tem" oi' ep.eQntrou, �ntregá-lo à rva

. .f3Q,s N:a>Yega'ites, 349'_,. Es'treito, que :será ibem gtàtifj.cado.
'

.' ,

, __ -�-�i \ r.,.... .� -._ ,:;;z". � ._. _$' _.. ;.",,)l. . ...".:"�•.�,�.�. ; i�

$1,ND'·(4TO I,DOS TR.A�4"'HA,DQRa;S 1,.,45 tN09ftTRIAS,
DE FIAÇAO Ia TE,(l;El-J\G�"':DE ;,FPptrS.

. EOfTAJ,. PE· ,C�NVO�AÇ�O
�D.e acôrdo CaD} o <I:rt. 89 é ile1Js parágr;afos .constantes

�ila r,ofiaria Millis-terjal n:' 40,. de 21· de jane.iro de 1965,
faço s�ber ,aos gssociades .q� S;mUeato. dos '.frabathadores
llflS Jnd�stria.s de fliação \.e Teeelagem de FlOl'ia:nópolis.
q�jtep f.or,n seus direitos ji,nQicais, que e�nfprm.e editais
àJ}teriores, j� I P1JWca,dos; êste Sindic�to fl!-ilá :realizar as

�embléia geirllol para 1;1 eIe�ção de �ua pava diretoria, .em

.sua sede soci�l, sita à rua Tenente Silveira, 76, onde fun

cionará uma ún�ca mesa coletora.

Iniciando-se a votação às· 8 horas encerr�ndo-se às
20 horas daquêle dia acima ;mu�ciado.- (

�ulltq�f:)r informação' Ij. respe�to,' poder� Sef prestada
pela diretoria :na sede 40 �inpiçato no bO)'"�fiQ çom�rcial.

A lista d()S ª.ssociadDI' cpm ,direitQ.� voto encontra-se '-.

�ti�Qda na porta da sede.
'

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1971.

Pedro lIiteu da Silva _:. Presidente.

_ >�.J; � -

* '*

Pqipeiras !lOS' ponYip.g fiar'l ,as',
f(!stas hoj� e 'amáp'hã em §y� ,�ep'@'
wçij:Ü," "Carnaval I1ª Ul1a", �;q(i!-�
illdica 'que .' Il\Uit!) breve .o C!Pl,JIõ!.
Social P;1ipf3iras teF& &118, sec;te Bró
pria.

*' >I; .. "

Pe.�sam�l')tI� do Di!!: � igI19rjn�'!l:
de �lJi!m se diz· bem,. é o qUlt miljs'
,,�rt�b.�. a vi�a' h�.inaBa:

'.

.\

tiír- ........_._ ...,.-_�. -..:_�,-_._��_.L�.�_.-'-"

.

,

",CADElilOS JUY':"TVDE ,1,
j

Brochuras -' Espirais em ÂFa;rR!'l nu Plá�ti,çq!

l'ICAL - LA€I ......:, L�t(i)Aaçlos ..,.,., �r(lIl1i1!'1Q$
> ,Isqueiros: Com umá. e, dp..as' rodas

.

ICALEX (Autómáticos)
,.

-

leAL - Indústria' e Comércio' Auxiliado�a Lt.da.
.

.

,-.; ,'Rllil Coelho �et:!o, l60/PÓ.;-=- Fó�es ,349 e �Bl :'] '1.ex. Posté!L 137. - Teleg, IOAL - RLQ tio .sul, =- se '

_._, ,_ ....���
r.. _,", _.

. �.--_-=-__""'--"-_-_

'Ministério da Eduéacãci e Cult(Jra� ,.

. -

,) -
. '" '

,Universidade Federal de ?é!nta Ciiltilrjnil
RSITORIA

EDITAL,'N. ·03/71
70)lAD1\ Pt: PREÇOS N.. '3/71
•

� .' • .-,. I

A Universidade r'ederal cl� fiqnt,! Çatilr�na -= mvi-
s.'\o elo Material, localiza·ela à TUq. �6flai1Jva !lo (lO;' n€l�t'l

�

Capitç;tl, torna, ptrblico,' 'Pl.ll',\' c.onp�ci�Wl\ío do� �llt�r�i'Sª,
,;do.s.\, qlle se acha:abert� até ,àS.,ro,jj)Ó·,P�f�� ,,4.9 d,ià��6l�qre_ .

,feV.erei1'o ele 1'971, a Tomllda' dt) P'n��os n. Q3/71; Pl\ra'
,'aquisição de. material dêstinado ao C�lltró de )jJ�tÍ!º,Q!J
Básicos de;;ta Un.iversi4ild�.

.

Florignópolis, 08 de fevereiro de 19.Vl.
Adayr Scharf - Diretol' ej1:1 exercíeio,.da Dil{i��o do

MateriaL

VENDE·,t: uaijt:tlTE'
"

Por 4 mil cruzeiros, um terreno, �edi;nd() �tl x �4t,5(}.
Ver a rUé! .José CoJlaço; no -ponto fipal <!ª. lin�a de ônibl.lS
da Trindade .

Tratàr ,a rmiRafael �ançleira, 43 ....,., fun!lo.s,
,

'-. y

Um� lancha' com, luga,res para 4 peÉ'êoas, motor
Jonhson 35 BP, partida elétrica. Apenlls por 01'$4.500,00.

. Somente a vista, V�r e tratar no Veleiros da Ilha�
. ,

Uma casa de Ínadeira, reoenteme;nte pintaQ.ª, .carl!
luz, 'étimo terreno, ',bem

I

no ponto fillfl;l �4ª H:I'!.bâ ,de
.. Iti.\çorubi. Apenas por'Cr$ 3.500;.00., Ver e trat�:r I;Il>looaJ.

LIMe,,!
Vende·se lancha 21 pés, casco em cedro rosa, motor

centro 167 HP,' Estuda-se financiamento até 30 J-neses. , "

,.,VeLe tratar no Veleiros da Il'h.a co� º"G�F��t�
Senhor João, I .

.

ADIL REBEL0

CLÓVIS W. SILVA

Advogados
Somente com hora marcada
Centro Comerçiai de Florianópolis - sala, 116,
R. Tenente Silveira, 21 _ Florianópolis - SC

NA LAG�A DA CINCE.VÃO
Restaurapte .e Laqehonete
\ ADUAR'IUS

Restaurante: a la carte - peixe, camarão, Slt'l,
ostra, carne, galinha, be.bidas· na:eilm'aís e estran:geir,às ..

LanchoÍ1ete: á la ;minuta - sorv.etell, cigarros, I'bombons, salgadinhos, sucos, vJ.tammas, .sap.dl,Uche,
doces.

. -, I
I FINO AMBIENTF' j.

.,.. I'

_,...

--PRECISA-SE -DE CORREtORES"
�rata,r à rua Gal. Liberato Bittencourt, 59: Estreito

�ENDE.SE .,....: C4.8A
Vende-se um� . easa com 2 q�artos, sala. ,<lia estar,

sfl,la de "isita, varanda, cosinha e l;lanheb'o cQmpleto;
Dimensões 7 x 35. Tratar na rua Bento Goq,ça.lves� \1.-6.

FOR;MULAIUOS,IMPÔSTO DE R�i:NDA
Pree,nche-se Formulários Impôs�o de Renda de pes

soas físicas 'e 'pessoas jurídicas. Tratar com Waldir J\lIen

,des, rua Álvaro de Carvalho, 34 - esquin!! com Felipe
Schmiclt.

TERRENO 1.850 m2
Vendo em Barreiros magnífico terreno frente .pará' o

(
m:1l', Urgente_ Tel. 66-54.,

....
�-"

. I

Musica. PoPular
Augusto Bueehler

'1
CONTINENTAL

.

Venel.om Damiani, o disc-jóquei que :ilpresel')ta na RMio Anita (Jari>p;iidi Os
progrgmas "Disc-Jovem" e "SI.'m,pl'e o Sueesso", é,p representante �í! gl''!vadora
CfJutinenj.'ll, em lf10ril'lnópolis.

Assim (!lIe assuRji� (ls suas [unções, lelTlbrou.s� de ll1a�dar textos .� fOfOS
,tlps fiB'US artistas exclusivos, p,4ra.: esta coluna. Acusei o recebimento do ·material
mas não:' pude, Rost(!riormeqt!3, entrar em mais detalhes, pois veio' tudo

'

. coincidir com a semana em que foi realizado o 1'-' Festival de Músicas de Carnao/a�
de li'lonanópolis.

) � _', í
. ( I

BOBBY SHERMAN
'r'"'-

Mas hoje eu volto, mais tranquilo e já teado feito li leitura de: todos OS
te�t0s. I

Um? das notas, me f�i nar .um salto da cadeira. É % que
' fala />ôbre BObby

, $h�,,�ªp e,' priIjc�palrne\nt(!, porque cita uma música ehamada '!tJe�!, M�ster San;' I

seflsadpnfll, j&_ pastants rodada pelo Big Boy, no seu programa
.
"Ritmos 'd;

�oat��', na R"ádip lVIunqial. '(
.

Q I:flptivo do salto, é .o seguinte: "Hey -Míster- San" era ªess·<\s músi(!a� de
chegarem !l,qüi e darem !laqu�le:' faturamento, de 'çiªr�m l'aqu.ela'l (!ptoca�ão na
parada. :m (') disço Ijupça ;Wareceu por aqui: Ae-ora é que 1iU:�vim a s<\per qu� o

'(disco, e�;él' da CQntinel.}tal. "
'

-._":".-:---.-.-.�.=-.�

-.-.-"-.-.---. . ..:..:..._.�
" ,..

.

,

BQ;b,by' �h�fmal1 grÇlYil na>Metromedia e a distribuiqãe 'entre nQs é feita !leIa
Çontin�ntaf. Se�pndo texto da: gr,avadora, BS é figura 'consfaflte rio Cash Bo� e

< �m!?9ªr.lL lá fê!/;: inúmeros sucessos, como "Li!Uê'Woman", !'��çLa, La", "�sy
/ OOI1J.e, ''1lla�y,.? 00'1\, o· "H�y Jvrtster San" - qve eu falo áí em ehna - e outro�

,

(') último l.F :à:e BS, intitula·se, With L�ve, Bobby_ As' faixa"$ qüe' a gravad.o�
d.�st�ea"s�o .11s segllintes; "Julie, Do Ya Lóve Me'l e !'Sllow Meu."

'

'. \

.' 4s . Q4I,!S.· figuras Tlll Continental que granjeamm maiér sneesso de' vendas
.paq;l a g�avaaora, últhnal!iente, quero çrer, sejam: o conjultto. Abrac�dabra
(argentinp), r€sponsável pelo 'sucesso "Tarde de.. Domingo em �u�q,os Ajres" � o

cantóf Waldik SQríaf19, que ehegou ao nílmero 1 das pal'adll:s, éom "Paixão de
Um iI0menl" _ música que foi parar, até, no' programa Som l;.'ivre Export�ção,

-.-,"'-,_�-,- . ...,....- '

�AIS
(') denco da Continental tem muito mais gente: Tem Fr.an' Warren, 'eantora

n.o�t,ê·;am.(!riFana que já fêz pa!:te :da banda de Charlie Barne't e da orqqestl'a de
Clal1de Thornhill. O seu mais recente LP intitula-se "Fran Warren' ln Nashville"
e é conlp.osto ,de músicas "westerh".

----:-::-.-.-.-.---.'-.-. .. -

�j)S ,h\I;-�S ' .. ,
.

Tem' Los' .Mitos, ,conjunto. espanhol fOl'mado por 5 rapazes,' todos· estudantes
uniy.�rsitári.os, prdcedentes de Bilbao, n�rte da Espanha. Quase tôdãs ·as �Jsicas
s�Q . de: autoria dêles próprios.' Uma delas Me ConfC)rmo, faz parte do· priméiro
CO�lP,IC,to simples 4êles, laaçádo pela Continental·.

.

,

Fenelo�: quand0 ti;eres mais notícias e �ovidades, é só milndar.
_;�._._._._;_�_ I

v.� HOJ'-= 'AO TAC" ..'���',.�
, o' DIRETUR e o Te·atro· Alvaro de Carvalho estão' convidando todo mundo

para a: tremenda· festa de encerramento do 19- Festi·val de �Músicas de carnayal
• e, també.nl,· do 1'9' Rallitur, ocásião em que setão entregues os prêmios aos vence.
':çor�� dqs ,cel't3,mes.

, Vma- bOji notí,çja: não Somente as 5 primeiras eolocadas �erão �pr.esentadas ��)
�, �iP'l;, t.ôd.a�' as 20 ,finalistas E, ainda:,. a pl'esença. do 6ªnd Show da Polí�ia
,MUitat . ;' ., _..

,

,...
:

J• L "'" Úl�i'arl)�a 'medfdâ: 'jpli9P Oliveirà, ti�ular :d� DIRETUR! llutorizo'll,�o labora,

,tório de'SO� da Gran·M�ta ,Publicidade a (gl'avar os cinco prinwiros, lt!:gares, do
li�estívªl. Pm·Ilt:J�Il.S ilP ;\il'ton, Agora, sim, o festival vai surtir os seus efeitOs,

Mfl_i!1 I.P·l1� v'ez, Il&O se esqueça: vá ao TAC. hoje, às 20,30hs.
"

\ I
.

'I
"'.'

�H O ró s c'o p o' . .

.

OMA� C4'JU:,)Q�O

S_�xta�f!!ira ,- 12 de fever..eiro ,de 1971

ÃJlIEJS -='.Hoje v�ce 'de Áries terá uma' sexta-feira incontestàvehnent� feliz,

,para inspirar-se em alguém que ajudou a humanidade a evolpir, lembre·
,

se de que nesta data nasceram Abrão Lincoln e pàrwin.
TOl.;�O

.

=-

.

Um dia de alegri�s, festividades 'e sucesse para você. O' Sol �m

Cª-1'!ricórnio troll�e-lhe ).lma fas�- mais feliz e, agora, trànsitando .em

:4quário, teJ;1de' a.' pl'Olu(}ver o seu sefo.1' profissional. TrabaJhe com

otimismo.. '..
"

.

. ,,' . .

G1l;JÍimos - 'Uma dat{l intensamente feliz é o que está' previsto para' á gránde
, ll1;aipriq dos que nasçer[1m em Gêmeos, como, você. O único popto,

. i:qlpoftante, que exigirá maior atenção de sua parte, será sua saúde.

CÂNCER.� Gi'andes possibilidades de êxito em evidência. ContudC?, não' vá
. ilesçuiq,ar ª saude, pois .està mere.cerá boa do'se de atenção d� sua' P!irte.

, Previ,stas mj-\itás. 11�e!;(rias através de �ol}tatos_com o sexo ó'pô�tp";' .. � ,

LEÃO - N�o se· deixe levar pelo excessivo desejo de .alimentar�se; u� pó�co
. �.e mode�aºão apenas lhe fará bem� Dia feliz para você tomar medidàs ,

, importantes n,á .vida sentimental. Boás notícias em vista. ,
VIRGEM - Sexla-feira em que você terá explêndidas oportunidade de seI!" bem,

. "-sucedido(a) em viagens, contatoS' pessoais e transações imobiliária:l
Conte com a colaboração de anúgos, colaboradores e porentes.

'

LIBRA - Dia excepcionalmente feIlz para 'você de Libr!).. O Sol em sua QqiJl.ta
Casa de influências denota boa saúde,' disposição psíquica. agradáv.el,
ê�ito' no anw� � n'ovidades do seu má�im9 'interêsse.'

.

,ÉSCafiPIÃO -:-:- -I;Hà feliz para você viajar, fazer novas anlizadell,' enc!,>ntrar
i

P?Ssqas queridas, divertir-se a valer e contar com total apoio de pessqaS
alegres e. otimistas. Mantenha suas f:lsperanças otin4stas:

SAGITÁf,ro - Muita coi.sa boa está pára sobrévir em. s�a vida, visto que () Sol
.

transita em um signo 'favorávei para o seu, que é Sagitário.' poderá
receJ)er convites agradáveis e fazer novo� contatos l?e.�s!?aji'i.

CAPÍUCÓRNIO - Dia em que a su·� person!}lidade haverá ,de. �nfll}.ir pQderosa'
,

mente, sôbre alguém, ,no mundo 'dos inter.êsse::;, . dOIl �egóeios 'e· daS
cois<ls práticas. Trabalh.e 'com decisão e assuma (!ompromissos. .

AQUÁRIO - Bom fluxo qstra'f para su'a, auto-reali��çãe e cónqujsta �� �lguns
'. obj.etivos péssoais e íntiIp.os., Dedique'!ie ao trabalho com <leds�() de í

ven.cer, e terá bons resultados. InformaçQes úteis em· pa�tll'
PEIXES _�Hojé você. deverá' vivElr um diâ intensamente feliz � promissor sob

todos os' aSpectos. A fase atual é faiorável ;ts viagElns e à reqliiação
de vell)os sonhos' ou eSpe'l"1mças. A, vida sentimental será favorecida.

.)....---;:::. \..(_ �

\.

.\

\
AUTO ESCO'I.A
BRINHOS_,i
o endereço ,certo' p,qr�

você aprender a diri$ir: !tq�
Deodoro, 1Q - 2� a:MiU' -
sqla, 4 - Centro. Ruà Ce�
Pedro Demoro, I :W�

. (, .1,'

Estreito

������,�-���.. ��.����.. ��������-�.--��
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A, determinação da Secretaria de
Segu.li'ança � Pública, a.d9tC)ndb . .utn
policiamento discreto, e liberal, _per
mitindo 'que os foliõês façam' res
surgir 'com tôda a 'fôrca o' Carnaval
de rua ahimou a biretorÚl de 'r�lrjs:

também epm a orquestra do Lira Tê

nis .Club�.' , :

ó' Sr. Marco Áurélio Boabaid, que

dirige urna agência de turismo, foi
'cenvídado pela Diretoria de' Turis

'mo e Cornunícacões da" Prefeitura,
para, coordenar o' Carnaval de \

rua

em, FloriatrópoHs. A intencão é des

peitar o interêsse popular pelo Car

:lla'v,al, revivendo os anos em 'que a,

::F;ral:a XV de Novetnbl'o .era o prin
cipal palco dos festejos 'CIe Momo. .

''_:_ Com a. elogiável medida da Se�
.

_," c1"efaria .

de Segurança, permitindo
� 'p.le·na' 'libeidáde' para que os foliões

"
.

BLOCOS DE SUJOS

o Concurso" de Blocos de Sujos
instituído pelo Diretur será rcall
zado no sábado de Carnaval, sendo

ju�lgado por, uma Comissão Julga
dora composta de 5 membros, Os
blocos que, quiserem participar do
concurso não precisam se' rnscrever,
mesmo porque não haverá inscrições
abertas. O concurso, tel:á inicio às
20 horas, sendo 'que todos os blocos

que passarem defrorltp a COI';ussão
Julgadora' até às 22 horas estarão
habilitados aos prêmios de ,Cr$ ... ,.

500,00 � o-s 2,00,90, quantias a se

rem deduzidas. em desp,esas �o
_ Mi

ramar.

Na

e seu complexo -industrial prevé para' os proximos ano�,
. um faturamento anual da' ordem de Cr$, 100 milhões,'

,

Ja está, contratada para exportar 8 �ilhõés"'c1e éÚna-
res de enlatados para os Estados Unidos e países 'd'à'júirópa,

,
'I •

A'

"

Emprêsa que fabrica iodo o equipaml'mto para captura
do pescado, a EQUIPESCA DO, SUL, ('é uma, ernprêsaTor
mada com parte do capital oriúndo dos, �eÍ1tivos fiscais

elo FUNDE�C. Em seu' Stand da la. FIPACI a EQUIPESCA
está mostrando rêdes entralhadas pará mar, trairieiras

arrastos, tarrafas, cordas e fios de naylon e flutuadores,
Atualmente a EQUIPESCA está instalando o mais

moderno equipamento de fiação de naylon, importado da

Alemanha, possibilitando maior expansão da emprêsa.
I

o' caro
1 ;

I
I çu e na tê�ça-feirà haverá um coh-- '

graçamento com os blocos de - suios, .I
oportunlrlaüe em que 'haverá. um

novo banho,

cio Vieira, receberá medalha e 'Cr$
I

500,00. As dema is colocadas rece-

berão medalhas e Cr$ 300.00, 200,00
e 100,00, respectivarnente, para as

composiçôes.r'õhoret", de MIguel
Antônio ele Souza; "Zezé do Se-ques
tro", de Ubiraci M, de Almeida e

"Fantasia de AtaqUê", de Walter

Campos Bruno.

, J

FESTIVAL ENTREGA PR�M!OS

I
,

Com um show carnavalesco, onde
estarão send<? apresentadas as 20

composições classificadas para a Fl-)
nal, no 1� Festival de Mflsicas dê
Carnaval de, Florianópolis, a Dlre
toda de . Turfsmo � Comunicações
da Prefeitura vai' entregar os prê
nii�s' aos' cinco vencedores do lfes-

r-

Suzete, Agostinho, a melhor intér

prete do Festival receberá troféu
Talhlborim de PI ata, oferecido pela
A.S.. Propague ,e mais c-s 50°100,
da 'Caixa Econômica Estadual,
Um prêmio I especial, ínstítuido

pelos disc-jockeis da Capital, v.u

ser, entregue -

a Vera Cereal Linha

res, pela poesia de sua letra 'niol

composição "Disfarce", defendida
por Luiz Carlos Laus.

T;ambém hoje ,a' noite, no Alvaro

de ,C,á)-'valho ls�rá entregue o troféu

Felipe Otávio Boabaid, ao vencedor

I,."' "
'

, Um dos grandes sucessos da la, FLPACl·é o Stand mon-

.' ta�ld pela PEPEPESCA S. A. uma emprêsa de capital
aberttr. qpé càpta os incentivos fiscãis da SUDEPE. A

conhecida indústria mostra aos visitantes da Feira uma

exposição .de peixes armada num balcão frigorífico, exi-
, bindor as mais variadas espécies da fauna marítima. Mos-

tra também

rua
\

do 1° Rallytur, realizado no. último

domingo. \

RAINHA DO CARNAVAL

A Rainha do Carnaval de Floria

nópolis de 1971 será eleita amanhã,
por uma comissão julgadora, com

posta cle 7 membros durante o pro

grama "Grande Gala", (I�I TV Cultu

ra, Canal 6, às 20, ;.0 horas. ;

A Rainha do Carnaval de 1971,
que será coroada no próximo dia

19, durante o Baile de' Gala Munici

pal, no Clube Doze de Agosto, tem

como. candidatas Kênia Neves
Schmidt do Lira Tênis Clube" Mana

Beatriz Macedo, do Chibe 1'12 de

Agosto, Neuza Daniel, do c'lub,e Ipi
ranga, Vânia I1talia A IJ�il!p, cio Clu

be 6 de Janeiro, EJizabete MOLlr�.
, 'f '

do Lagoa .Iate Clube ,e Vera .Rovaris,
representando o c'ItlbE" '. Sociã:l Pal-

conjunto de aquários
espécies de peixes e camarões.

Todos os sábados e domingos a PEPEPEScA oferece

aos visitantes de seu Stand camarões e rãs à 'milaneza,
além ele refrigerantes,

Uma área construída de ] .200 mts. quadrados com

outros mil em eonstrucão constitui o complexo industrial
da FÁBRICA de MAQUINAS E FUNDIÇÁO, MORITZ
LTDA, que fabrica 65 produtos diferentes

r
Em seu Stand da la. FIPACI, mostra �ntre outros

produtos duas betoneiras, balancas e guinchos A MOTU'I'Z

fabrica, GUINCHOS, Jau, Tesouras, Britadeiras, Caldeiras,
Eng de Cana, Teares, Rocadeiras e Estoura pipócas. O

Alto gabarito de seus produtos fazem-na uma elas ernprê
sas mais conceituadas de todo o Estado.

'1a.•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



San(a Catarius prepara-se para rece

ber a visita do General Emílio Garrastazu

Médici, a primeira que fará 'ao Estadc

ap� investir-se na Chefia do Govêrno. Du
rante sim permanência em Florianópolis
..._ embora seja por pouco tempo '- o

"residente da República terá a oportunida- '

de de sentir a contribuição que Santa Ca-
.

tarina ven, dando, através do
.

Govêrno e

de: tôda li comunidade, ao esfôrço fcito por'

todo os' brasileiros para que êste })a;,s sc

tome cada vez mais forte e poderoso, deu
tro de' um clima de ordem, de paz e de,
harmonia, I � oportunidade da visita" presi- .

, ."" "-.

de,,�al ofe ...ece gratas perspectivas p911a
Slll,ta Catarina, alcançando o significado de

�nais ,tim vigoroso estímulo ao esfôrço 'P(�
lo 'progresso c pelo desel1�ivimento em-
.' <:...

\
-

peeendido . pelos catarinenses, com 'vistas'
, ii. 'c!l:fihcâo dl.',um Estado rico e poderoso,
flue »ssini melhor contribuirá para a rea
lh:icão ela o1}l"a gi{!ante,sca Que ,'isa CO'1-

iji''1;ir '0 Bra�i1 ao

�

e;lcontro d� seu grande
destino.

I, isila
Na visita que fará '.a Fl�fiallópolis o

Presidente da República poderá sentir "in

JoCQ" que Santa Catarina, a despeito de

'sua lm'titatla dimensão territorial c' "as tle
fidêntias das conduções de infra-estruturá

que pouco a pouco vão sendo superadas,
pode se orgulhar de ter alcançado a posição
que hoje, desfruta no cenário nacional, co- ,

locando-se entre os primeiros Estados na

arrecadação de tríbutos
.

aos cofres do País.

Antes, muito antes de o Brasil ingres
sar no, processo .de desenvolvimento que

,hoje abre novas perspectivas ao futuro da

Pátria, ,Sa:ntáv Catarina já dinamizara seus

métodos de trabalho como a que se prepa
rar !tara o futuro que atualmente estamos

vivendo. Por isto, o impulso dado pelo
Govêrno revoluCionário ao desenvolvimento
do País não a pegou desprevenida. Pelo

coutrárie. veio justamente ao encontro das

:aspiraçÔes e dos anseios do povo catari

nense, que, assim pôde sentir (Iue I) SNI

esfõrço passou a ser integrado num siste
ma indissol(ivel que é hoje tod'o o proces·
so do dcse,�vólvimenío nacional.

,

')

PE 'e".. Da
J /

� inter'essar*' acoJ.;t?panhar os passos 'do
. antigo Montepio dos Funcionários Públicos

� dó E;stq�o, c,lescle que, em' dezembro ae 1'962, '

pi1ssou a C011stituir o atual Instiiuto de Previ·

dêricüi do Estado de $.mt,) Catarina (I?ESC),.,
como aptarquÍé!. A ampliação de seus sérvi·

ços. dentro da expans'ão de possibilidades,
·tem sidp u_rna das suas constantes,. no· sentido ,

do amparo' aos servidores e às respectivas
.ümlílias.

',',n" ,Ainda em maio do ano passado, as peno
sões do\:JPESe foram fixadas no mínimo de

ér:5:10',0() e áun,1Cntadas no proporção d� 25-%
� , I.>. " � ,

__
. ...

sôbl'e o. valpr atér, ent�o . ._(man(ido. N:os anos,"
'anteriores, sempre que o "Govêrno concei:Üa
'me.lhoriil de vencimentos aOe funcionaliSmo,
,eram tm11bém' benéficiéldos os pensionistas d�

.

IPESC. Epfim, o sistema· assistencia,l da autar:
quh1 nunca deixou de obedecer a progressivo
cÍ:escimento ,que, em tôúas

�

as modalidades

qe relação de assistência ao servidor ou à

próle di',ste, foi· dinâmicamcnte melhor'ada,
êOlli: Y�lllt1\gens para os beneficÍários. \

"

'Ainda agora o ,�IPESC se encontra a ca·

filÍn h,o ele uma nova estrutura, cujos estudos

prévios se acham adiantados, segundo ore·

,
velou 'o dr .. Rubeús Nazareno Neves, ilustre

PJ'(;;sitlente . daquela Autarquia, que tambéJn
:;tcaba de apresentar ,ao Governador Ivo Silo

veira ,uma síntise do movimento aSsistencial
�ês;f�� �l�imos cinco anos." Dêsse documento

. ,-,�,'.'

A P'_" da' honra que representa para
os catarinenses a visita do General Emitiu
Garrastazu Médici a Flo'l'ianópolis,: a opor.'
tunidade estava de, há mdito sendo espera
da, a fim _d� 'l.lle o Presidente da Repúbli
ca, convivendo Intimamente com os pw-,

blemas, de Santa Catarina, melhor -se sensi
bilizasse p,:ara ás reivindicações que lhe se

rão, apresentadas, tôdas elas por certo jus-
.

I -.�

tas 'e capazes de solucionar .os verdadeiros
-

,

problemas do Estado.
Santa Catarina muito 'eSI)enl da visita

- -

do Presidente Garrastazu Médici, pois só

àqueles qQé, confíarn é dado o direito de

esperar, E.'� confiança tant�s vezes manifes-,
fada oel()�' .homens .

núblicos dêste Est�do;;
, 'pelos

-

que impulsíonam a ec�nomia cata:
rínense à, frente da -iniciativa privada' e pe
la imprensa em, geral, na sua missão de �!n
Iormar :e opinar , há de, ser com tôda a C�,,
teza correspondida, como O. vem Sl'j;tdo
até allui" a (fim de ,!ue nossa contribuição
para com' o desenvolvimento da Pátrhi co-

,'mum possa cada vpz ser maio!' e mnís "ll

jante" ,como o Brasil de hoje está a "exigir.
"

\

voluç
f;essalta a harmônica' e perfeita correspon· IPESC. Pois !)em. Durante ,o quillquênio 1�66
dência de esforços entre aquêle dedicado e a 1970, (') núm'el'o' dos emp�!éslimos denomi-

.J

dirián\.ico Presidente do IPESC e o eminente, nados simples (mediante éonsignações em

GovÍ'nadol', que vem elando ao IPESC· uma fôlha e limitad'os a detenni�ados valôres, 'Çl.ue,
atel1çào muito, es.pecial e pE';rmanente. '

'

aliús, vem crescendo ele acôrdo 'com as p(>s5i·
Assim é que, no período ele 1956 a 1970, bhidades, da Autarquia) foi de 26.787, rwm

p total das pensõAs pagas com '<:!bsoluta regu'· total de qUilse 4.500.000 cl'j.lzeiros. Os enipré,·
laridade subiu a Cr$ 3.997.424,05, em número timos para tréltamento de, sgúdé, ún número

de ; 1.647, . Con'.'ém lembrur que em quatrú de 42,025 no qUinqüênio,.,\...somarkm cêrca de

anos anteriores,' ou seja de 1961 a 1965, a 1.700.000 cruzeiros, enquant0 o de casamento

sOll1a� das '3.238 pensões pagas foi de subiu aproxidamente a 51 mil cru'zeiros para

Cr$ 265.926,75. 402 núpcias. ,

Não se verificou 'em meÍ10r e,xpressão a ;' Resta
..

aludir ,a uma das mo1alidades de

,I , ass�stêncía �e, IPESS nos de�ais " se�oré's _� , , "assi:stênci� que, ,,!fPl?k;ii:r;), /!8:H" d.�Wi9�', ���l�or ,

serVIços. VeJamos, pbr exeniplo, quanto ao"
.

bepi: estár e tranqüilidaide ��onômica para os

quiAquênio' 1966 a ,ui7o, '0 mo,rime�1to<. de sçrvicl.ores é seus familiares e que é o em·

i.lüxílio f!-ll1el'al, que' subiu ao total de .... préstimo L'habitiicion�L Neste setor. o' IPESe
.

Cr$ 159.622,70, para .747 caso;>
/

dessa espécie. nloviment�u eril: cinco anos' (1966·1970) a, vul·

.
O socorro .hospitalar,' durante :0, referido pe- tosa soma' de 'Cr$ 18.955,.755,72, para atender

,riodo. se elevou à �ual�tia global de .:.... a 3.3'10 processos de aquisição ou construção
. Cr$ 3.074.395,56 'e o auxílio natalidade 'atingiu de c'asa pró.pri�. ,

nos cinco anos a importância de .....,.,.... li:: êsse, elrt, l·ápido bosquêjo, o panorama
iCr$ (629.506,41, para 16.167 casos.' das' atividades do IPESC,' oneie excelerites

'O servidor estadual, em regra,' vive em eq�dpes, de' funéionários especillli�ados, sob ;
constante embaraço financeiro e, afora a f<Íci· direção geral do próprio Pres,idente ela Autar,

lidade de crédito que a Caixa Econômica Fe·' qúüi, dI': Rubens Nazareno Neves, procuram

deral, mediante consignação em fôlha, lhe incansàvelm�nte suprir em esforços a sem·

vinha concedenelo -' e que, aliás',' foi agora pre visível de:l11anda de maiOl:es quadros de

suspel1s"O por circunstâncias ni'io esclarecidas, . pessoal, à proporçao que se deSenvolvem es·

- semW'e se elesafogou pelo providencial pantósamente . os serviços 'e a procura de

amparo das carteiras de empréstimo do bl3nefícios ali facultados aos contribuintes.

Dltura
II

aiS
i

\
1Jm aspect0 interessante das atividades

,de Canning' Housê, a' sede londrina, dos
,.cOnselhos Hispânico e Luso-Brasileih1. � a

P'Í'o;j\oção e' o' fort"alecimento das relações
cultur'ais entre a, Grã-Bretanha e os p'aíses

.

da América Latina por meio de promo-
ções, co'nfel'ências, �xibições . cinematográ·

, ,
. ficas ,e 'concertos e recitais Ocasionais.

No decolTer dos últimos' anos deu-se
,

'
.

grande ênfase a tais eventos,. especi:,ümente
desde, a abertur(\, no início de 1969, 'dá
_11ova biblioteca e ,do salão ele conferências.
_Isto muniu Canning House Com o espaço
e as instalações necessários, num ambiente

,atrativo, p.ara apresentações artísticas, ex

posições de livros e artesanato dos -países
da América Latina.

'

Entre (\s manifostadíf's de import�',('ia
.

, ,

I
.

no programa de 1"970 enco'ntT(un-se a Quin-
zena Peruan.à, que obteve enorme sucesso,
atrain.do um número réc�rde de yisitantt's,
e a primeira prorhoção da sé"ie Feira Na
cional do Livro Latino-Americano.

A Quinzena' PerLÍ(lna. realizada na

primeira quin7ena de i1[�ho. deu aos hn
drinos uma visão da \'ida cultural dê'sse
país tanto, no �)asS-(ldo como no oresenh.
Tôda (I ti'adicional cerâmica e pintura do

"

'.Pe'n.!. estêve represer:l,tada.
-

'

ARTE CONTEMPO,RANEA
/

Os visit<1ntf's !),lIcleralll ai'nda ver a

llualidade e vitalidade ela arte peruana do

pre.senle, representada. nor., lima sekção
dos principais pintQ1;ês 'do País.

o

Gudavo Neves

orle
í

Muitos' ló'ndrinos assistiJ"aal ainda ,a UlÍ13

seleção de filmes, q_ue cobriam diversós
aspectos da 'vida peruana, além de cOB.fe
rênci:rs de eminentes autoridades, e intelec-
,tua,is peruanos. "c

Nó" início de 1970, a biblioteca de
,Cannhlg House foi o local de uina<Expo
sição Nacional do. Livro Venezuelana. CêJ;:

,

ca de mil livros estiveram expostos.
A mostl'a venezuelana foi o início' de

u11,1à série de. eXDo,sicões de livros da Amé.,. ,

rica Latiná. El�' setembro ' foi a-vez do
Brasil, que estêve' représentado com, tôdas
as suas casas editôras.

, \

EXPOSI'ÇÕES DE ARTES E OFíÇ!OS

Além dessas exposições maiores, exH
bições menores de artes 'e ofícios da Amé
ú�a Latina estão-'scndo apl-esentadas . pe
riàdicaJ1ilente em' Canning House. No ano

de '1970, pôr exemplo, 9S visitantes pude-'
rflm apreciar uma mostra de pintura e ce

râmica, da artista argentina Velarmina Lue
je;\ uma exibição dê gravurps de Katya

, Kohn, do .Equàdor, e uma exposição 'de

tapeçaria e pintura a óleo de 'Genaro, � :'0
artis.ta' baiano de ,grande sucesso no mundo
inteira.

Càimin'g House orgulha-se especial-
/ mente da série de conterências àpresentaclas

em seu recinto durante os meses de outono
e inv�1110. Os conferencistas falaram em

português,· espanhol e inglês, Entre pIes
encontrava-se· o historiado)' de arte e Em
baixadol: brasileiÍo em Umdres, Sr., Sérgio

"
t'

Correia, da Costá.
CONFERENCISTAS INTERNACIONAIS

De'sde 1956 que confdêrÍcistas •

intel'-
.

nacionais, se apresentam em Canning Hóu-'
se. O, último nome a abrilh.antar fi sene

foi o Diretor' do Instituto Brasileiro de As

SU})-tos Internacionais, Sr., Cleanto de' PêÍ·
va, que falou sôbre· a política internacional"
de seu, país.

.

,

Atuais e' antigos embaixado.res britâ- ,_

nicos na Am6riGCl -Latina também faJaraI'n

sôbry. suas experiências e viagen'g pelos
fJ,alses dêsse continente. E de vez em _glran
do um membro,de uma expedição cientí
fica e geográfi"êa apresenta o cegistro filma-'
do de uma aventura incomlnn � como a

jornada do hovercraft pelos rios Alnazo
nas e Orinoco.

Canning Rouse delTIonstrou 8i'lda
,grande atividade nO lançamento deI talen-�'
tosos músicos latino-americanos nará as

platéias britânicas. U,m dos recitais que'
mais, sucesso obteve toi o' do celista bra
sileiro. Santiago Sabino.

.

Nesse verdadeiro centro de cultura'
latino-an;tericano no coração de Lonc]>'es
há 'lugar para tôdas as manifestaçc-es artís'
ticas. A música ligeira e a apresentaç:'ío) d,e
instrumentos típicos fora"l grandes suces'

sos na temporada de 1970. A marimba,
instrumento típico da Guatemala, por

exemplo, foi tocada e explicada Dela Dr.
Carlos Monsanto, um professor de e�na

nhol da Universidade dé Houston, Estados'
Unidos.'

.
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Oposição ia'vai agirI
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.

�eput�dos, ,peçl�'� Ivo ',cam��" Francisco Libardoni. e, Jaison Ba�- 1:
I reto reuniram-se ontem- com:�, secretâfiQ' regional do MDB, Ivo Knoll.: e í,
I passaram' à frente. 'a� instniçÕ'es"�'a cúpula' p[tftidá:p� para o.Início da carh- 1:

I ,- panha de :.Ofganizaçã�/d6 'díret6:tibs m\ln{�iI:)ai��' At( aqui (JS, oposicionistas
i

,

têm diretÓrios f�néÍon�ndO�nr"gd I1unÚc;ipi;s, �,t� 8-bj�tivo, ncstll'll:ova cam- '!

I panha, é .organizar eOIÍ1is�õés, ·�pfovis8iia� '119s; ,restantes municípics: pa,ra .à I
,I composição dCf.úlit�ya :dos ridi6s 'diretór-io,s nas prpilinas'�ori'venç9és" Hoje 1

m�SI1).O fOJ�am tomadas a� primeiras providê?"ias Reste sentido, com ·a: ex- !J

'. pedição de circulares e instruções. aos ,líderes 'emedebistas nos municípios. )
I' "', '

,

,

Também ficou acertado que o MDB, a exemplo do que fêz em 1969,I "

realizará êste ano encontros regionais para discussão de sua politióai inter- 1

na e assuntos de interesse sócío-eccaômiee êm, geral. O -primeiro dêles po-
, derá ocorrer em maio 'próximo, no norte d�: :e�tadol com a participação' in:' ,

, clusive de fizuras de' expressão nacional coiáoTancredo Neves, -Amaral Pei
"I i 'xot� e Fran�o Montor;, além dos' 4eput�dos �stad�ais' � federais do par-
I' .i' , \

'

.

tido. -Ó>:

•

I I
j

Tanto a composição. dos: d\retórids como a realização dos ,enconttos) J� -�)
regié)l1ai� têm �myist� as.él�}çõ()s m�Jcadas p�ra 197�, quando,o M�B es- i r
pera manter as p!efelturas ]a. �m set;l poger e cO�lq,Ulstar novas Ichefias de ; 1executivOs m�nicipais. .'

.
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IMPRESSAO

' ;. s;u�s funções todos os' funcioná'ribs f;
_..

el1l,', dis_pon}bi;idade, ou '. afa�t;�d.�s "

Em sua maioria ,QS,
.. deputagos, .&. qualquer titulo da Casa, CUJO.'

federais que regryssaram;' de" Br�- 'núwéro: embora possa ser consI�
, : síl ia no dCcof1�er des4t'i i, Semá,na' ;) ;�p�3:4o. :gJa::nq�, não chega por cerL,

mostram-se impressionados co� ,'3�' to ao. pónto de colocar .0 Poder f:
Icondições de trabalho

.

proporcior L6gislativo" na i�otalidade. 'I
nadas ',dos ni'eillbros �Úl Câmar�' Um parlamentar ligado ao Pre-, ,I

Federal. Segundo � ·opinião :geraJ, , sidente çlo.. Legislâtivõ .comentou;
i

há assessorametrto,:' cqnfõi1hÇ.:';pl.:. 1!'�;"que Ped�nÚe se�s, cOinpanheiros;'
giene absoiu'ta e toôo 6 "instl1\iIriên- ':�; '.,:�de Mêsr.:e�tão be.ni" iI_ltencionados:;:

.

.;al �eces�ârio' ·deu·tro· .' do'·: .. r�ci�t().. ,e dispostos
-

a r9-ciona,lizar os ser- �
\

, I

j' , dt,a Câma�'a Pd'ar? qulhe.o' paJ.':a.Ifie,�-, ViÇtosd�da .C�sa, mae� tque °ds m.aeJ- ,

, ar exerçlte, a� me
.
ar, maNeIra' O. en en 1 o.s como s e po em ,g -:

, j seu mandàto. ,,"
,

' ' r� c6mp]ioações' iJ,1dés�jálveis e :1
t,,� Más . �lgl1ns' fizeram ,restrições, mesmo embaraços à obtenção dà-li'l
,', à discipliI;a i�terna do ,Par1�up.�i1-, guele objetivp. .'

. ,I

'�� ! to' Na:i�nal: 'alegam que /,' ��k� ,r. E acrescentou: "Não pode. s/er 1 "

r b�'e .
m�Xlma de "que, "quandp ,uI71 : Imoral um Poder que sohrevIveu I, ,1

fi bd'i'r'ü tâi�}'o 6ütip""à'páii'r\t ôrê� '.:: '," 'àÇi crivo severo' e Íntegro-' qa '�e-1' 1
,nia" nã<?, é,muito"respeitaí:úí.' Na ·,.volu�_ão;,f. ,que 'açaba eJe' 'sofrerj!
1:1aioria d"s c�sos..� vOZes, se,corr. .

.

' UI113 ; reform�
,

ad�lin,'�[;tr,a�v� ela" ,I jfundem ao mIctofony e, o orador .pQrada por um orgaOI teçmco de l
da tri�una não co�s:egue realizat ,idonei�a�e '�oral, ,in�,iscu�ive1 ,'"0- "ri 1
o seu' mtento de faze,f um pronun- mo o ITAG' .

c
" '

. ,
'.

ciarrtento s�teno e ob,jitiyo;' <;iu :f
quando' o conseg,uê, hém _ �erÍ1p:te' LltI . ORGANICA"'
merece a necessária atenção" tdO:'

_.
,

I plenárIO.
'.

/. A. Lei Orgânjc� dos 11�nicípios,
,

I, Entretanto, todos ·cólltordalll ap:rovada 'pela lXssetnbléia em fins·l
I, em que há o propósito de se tevi- do ano passado deverá sofrer álte-"
[ talizar o Conire�so, tom ·.0, f0r�í1.� rações �a.lll 'o início' dos :trabalhos,
lecimento

I
de seu�. 6r�ãqs. Íflternos: 1: '

,

da" l,lova legislatura, a pa�·tit, ,

cÍe 'I'e dos partidos políticos.: :' ab.ril, yiildouro.', <?S estudos �este;
. sentido já estão em cursO, Além.!
-

'de alguns institutos, júrícticos que ["

precisam ser modificados' a 'bem i
:da adm.,inÍstração pública' munici'}
PaI, há casos de dispositivos que ,.
eStão "em: ;d'esacôrdo com a, 1e2.isla·' ,-,

.ção
, fe\4eral ,pertinente.

' �""

..Neste tt�balho de r�visão Sf-'� I
I tão ,ouvidos _prefeitos municipais

.

e. ptesident�s de Câmaras . de Ve-"
readores:

,
.

, i

I

·IDEALISMO

,.�

......
, . . ..... , .'.' ;

� O deputado, ROlilerd 'dê ';Mi- ,

'

\. ,. , ..

randa Gomes considera-sê um :ho- ,

mem reiüiiado ti; que vem ptoCtl
rar, agora, na política, dar.' uri,l

p�uco de si. em defesa do iiltetês�,
se público.. Afirma que as honras

I e a 'rem�efação do posto 'nadá
I '

.

" '

','"

! ou pouco lhe interessam. "O qlle
importa é ser qtil, zeloso e çOIretQ
nO exercÍCio do mandato".

Ontem êle estêve eril' visita 'aO

gabinete de imprensa da Assem-'

bléia, como 4o. Secretátió da ci
sa, e disse aos jornalistas que o

idealismo "deve presidir aás atos

de todo cidadão in�estido e:m fun
ção pública.

0s parlamentares arenistas vãó

homenagear Q Governador
..

Jvó :

Silveira e ,a primeira dama :Zíl- '.
da. L�chi da Silve�ia com 'uIÍl
jántar no Santacatarina C�un
tr)' Clube, terça-feira próxima. Se':,:
gundb o líder .da bancada" Zany ,.

, ,

,Gonzaga, a homenagem "�mai$
dp qlle o reconhecimento pe14
o.bra m�ritórla é consagrador�:
realizada pelo eminente Govetná
(.lar Ivo Silveira", Simboliza, aci

ma, de túdo, o agrà.cleçimento pela.
.

eobertúra que o' Executivo pr�-:.
pOfcionou à bancada majoritádli
na '.' Assymbléia, • e .' pela fidalguiJ
com que sempre fora� distiri'gúi-'

,

gos as' patlamehtares estaduais nas

esferas �o Govêrno. ,Apenas: a
, COÍ1�trução do nôvo Palácio Legis
lativo, na opinião do líder ai'ehis
ta, bastar,ia para consolidar' 'o

prestígio. do /Govemante catarinen�
se entre. ,os homens que tomam
assento na Casá, do Povo.

R�CONHECI.MENTO

MA.L;'ENTENDIDO

t
I

\
, . I

I, Nos meios ligados ao U!islati-
I vo foi muito m,aI rec�bida".a uO+

tícia divulgada ontem peIa impten-
sa' à propósito· das -medidàs 'que
estão sendo postas' em prática. ,pe
la nova Mesa Diretora a fim:' de
dinamizar OS 'seÍ'viços admini�ttá
tivos da Casa e dar' mais vit'alidá·
de .às, atividades parlamentares..A
expressãO "Pedrini quer mór�i
zar a Assembléia", u�iliiada ciu

:rllanchete, não soou ,bêin..
Alguns patlamenta�s mbs-

travam-s� inclusive irritados, ale
gando qne o que. reáliuente existe
é uma dekrmmação ,da Mesa I,J.o,

s�lt�do de
J
serem chamados às

f
. t

�: .

Sergio Lopes ,,", J,
, ' , '- dr �

,

--.--:---)--", >f
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, 'A' En'lprêsa : BrasileÍl:à> de' Jf�1écofÍl'tmicações 'nos d�as. 15, 116 e, 17 de! fev�:i'eiro
, " ,. I " 1" >;.� 1- •

' .:, �-' - .. ': . I' j' , •. t ,'. I
. t

" : ,\!'. '

abl'lrá �l1sb:ições para o exame' que fará realizar p,ara o ·prteencrume'hto de ,vâ:gâ no

êargo' de REC'EPCIONISTÀ, 'e' 'le���' ao 'c�itii�cimênto; das "pessbás 'interés'sa-dás as

exigências que sr fazem. necessárias:
EXIG�NCIAS:

- IcÍacl.e: 18 a 25 anos
� Sexo: femiiüilO

,. i, '.':

�. Escolaridade: Cur'so GinisüÜ, corÍlplei?'�- ótima �paFêlÍcia;'
.,...:_ De�elnb�raço e �xpél;iên�ia tiO tráto com pessoas\: .

�
,' .. �'-

,

'

,_., ,/. .

.

';:
"'I OFE�f;:crEMQS: .'

.

y �,sêinana de 5 (cinco) dias,
.>c, .'. ',I,. ••

,:..,.:_ F.êüas de 30' (trin:ta) dÜls
.

_:_ Séguro de- Vida e� Grupo
'

',i_ 6timo am'Qiente' d� ti-abàÚlO.
.' • .

I

INSCRIC6ES:
-rRua Sald�nh� Marinho., sI fi: _:_ Pró�inlO ao' Banco Bradesco
-"- Horário: 9:00 às 12:00 e. 14:00 'às 17:00

P�ri;\ inscrição os candidatos deverão, apresentar:
.� fotos 3x4

-,-;eertificado de Conclusão Ginasial'
_ Pag�!Ilento da tlL'i:a de inscrição de Çr$ 10,00

SELEÇÃO:
_:_. N; candidatas .inscrit)l:s, serão submetidas a teste de:

jl,·������"����p�o�r�t�u,,,�O'u�e�'s�,,�d�a�t�il�o�g�ra�f�·ia�·.�e�p�S�'i�c�ot�é�c�ru�·c!ii0�,�e�l�n�I�·o�c�al!!�e�h�o�r�á�r�io�a�s�e�r�e�m�d�e�te�rm��in�a�d�o�s�,��������'l'

"

[:.

, ,

l' 'o' ,

. I

"l�������.��,-�����������������--

,I EMBRATEL \
I

·1 D,ATILÕGRAFA·
A. Em.ptêsa Brasileira. de 'Telecomunicações nos d\as 15, 16 e 17 ,abrirá inschções

para o 'exame que fará realizat para o preenchimento 'de vaga no c,argo de DATll..ó
GR,AFA, 'e' leva ao CORhecimento 'das·' pesso'as' interessadas as exigências que se

fuzem 'necessárias:

E;XIG�NCIAS:
- Icl.ade: 18 a 25 anos

- S�xo: feminino
� Esco�aridade: Curso Ginasiat completo

(

,
.

- ótima' aparência
o

_ pesembaraço e experiência profissional (Datilógrafa)
'·'·i

......"
OFERECE:

- �emana de ;5 (cinco) dias,

..,._. Fê1'ias de ;30 (trinta) dias
_ Seguro de VJda em Grupo
..- ótimo ambiente de trab�lhó.

INSCRiÇõES:
"

'.

, ..

- RUa Salq,anha Maninho, 8/11,. -- Próximo ao Banco Br�desco
_ Horário: 9:0e às 12:00 e 14:00 às 17:00

P'ara ins�rição os canc:Udatos' deverão apresentar:
- '� f9toB 3x4
- C�r:tidãQ de conclusão, do 'curso ginasial
_' Pagámento da taxa <\� �scrição de Cr$ 10,00

SEI,.EÇÃO: ..

- N; éandidat1js inscritas, serão submetidas, a testé 'de:
:_ Port,uguês, Datilogr1jfia, lVlatemáUca e Psicoténico,. em local e h< rário a

, .

, -

,

......
."

�,
,

I '

�erem q,etei'l�inail.os.

:.. ..
,,-

'.t,' ,

"

,i
I ;.

"

� � � ,

Hering
J

malhas
,

,
.

INFORMA

ção de quatro outros gru-

pos, O setor rodoviário,'
enumerou,

.'

a construção da

ponte Marcos Konder, me->'
lhorias na ponte �ôbre' e
Rio Itajaí Mirim, pavimen
tação da .rodovia . Itajaí
tBalneário

.

Camboriú, reli·
:ficação .

e jrnplantação da
estrada ltajaí-Brtl,llque' e� a

retificação: do _ .acesso que
lig� : a sede' do. município
c�m o' Balneárió -Cabeçu-
�a's. ,. ._

.

Falando . sôbre
.

� saúde
pública, o Chefe do Exe
cutivo Mullicipal afirmou
que as amPliações' dQ Hos

pifaI �à.riêta Konder BoI'
nha\iséu' 'ê' 'da" Centro de'
SidÍde foram' obras qu,e f;i.
zeram rtajai �colllParihái, o

de�en�olvimento d,! jnedi
chia, Aludindo às ativid�-'
des desenvolvida.s em favor
do saneamento· tásieo. do

rnumClplO, mencionou a

atuaçãõ do Depártamento
(Autônomo clie Engenharia

Sanitária

t'ooperativa; dO :Y,ale' do Uajaí vaf Prefeitura,
• Ivo inaugurou ginásio

modernizar armQzenagem de arroz �:::��:ii�'J de, esportes em Itaiai
V� A' Cooperátíva Central' para: SOO mil saêas' ge arioz� contou 'com a presen- .'

Utilízando o sistema dê !.' Em. nota distribuída on- O Governador Ivo Silvei-

-+gric� 40 Vale do It�í a capacidade de' armazena- ça dos, dirigentes da Faesc e Irrígação .por aspersão, 91., temà imprensa, a Prefeitu- ra entregou quarta-feira à
deverá aplicar mais de

.

gem '.e beneficilmlento. des- definiu os objetivos e i1 Sr. Felber-g Filho,. de Uru- ra está comunícando que noite mais' uma obra de

milhões de cruzeiros na sas unidades. A medída be- . composição ,da Comissão, blci,.está prOduzindo . ce- .

o Pagamento dos vencímen- sua administração, bendi-

modernízaçâo e' <lillp�açãQ nerícíarã maís de' oito mil além, de' programar suas a- nOUTaS 'numa área d� mais" tos do 'funcíonalísmó miirii- ciando o esporte catarínen-

(i:as unidades de armazena- produtores de
,
arroz' do li- tívidades . para o corrente de" 5 .: hectares. O escritório" cípal será efetuado a. par- se. () ato teve lugar na ci-

g,em' eo benerícíaraento.'-' de \. toral . catarínense ·e Vale do exercício. Dentre" as finall- Iocãl : da ,'_Acaresc' adianta. tiro de segunda-feira, tendl>·. dade de Itajaí e contou
áitoz . da regíãe. �O� l\ecur� .. n�jaí, pertencentes, as 16' dades- da Comis.ão .Técni-

,/ 'que ,foram, :c�ti�OS . n� ::: e!ll, : vista QS festejos cama- .. com à presença de autorí-

�?:�> fj,�ancei:r�s; ,o�ão� , pro�� ;c.o�IJe,l'�tivas f�li�a,s. .ca de :Gado de Corte 'desta- quela .. ,proprie�de ,ma.is de, valescos, dades locais, convidados e

�ent!'ls, dos 'íllcj,:ml11V'PS : �rs-:
.'

, "'''.' ca-se (". estudo; da: bovinO- "., .. '", ,.. ., ,.
;", / . � Imprensa.' Ã entrega aos'

c.í:tis'J.nsÚtuidQs pe}0i ÓOVêr-, . 'COMISSÃO .,:'�CNlCA
.

cultura de eorte.da"região, cém ,q.ui.los�de sementes 'se- Comunica, .ainda, aPre; desportistas' itajaienses de
n,'Q (iO;:Ektiúio:'e,d.·eve�ã0"ser �. '��A :CAll;N,E>

.

além-ide promover; a nível lecíonadas' de cenoura, .com feitura, que a Divisão dEj.,. moderno' ginásio coberto

.f>PliCllict.óS , seguado 'pfQ<jeto'
. ,

..

I, .

.

; 'e:" " nacíonal, a imagem. de: San- rencâmento. superior : a �� ,,�Fisci'lização, da Secretaría . denomiÍl.ad�·'" "Governador
J�enico. O' Projeto, elabpira- -

ReUnindo' repzesentantes .
ta . Catarina, como, Estad@ 'Pia que a' cultura da cenou-

.

de' Finanças .do, Município, Ivo Silveira" -foi sucedida
clo':l'ot téenícosida Acareso;' de' 10 sindicato� 'rutkis"do pr.odutt">r de carne.Jbuscan- ra em Urubící apresenta-se "�ue �1,lIlC�9Ilava em prédio de um' torneio de futebol
�Ievê o t�éq1fÍpl;t�ento .. de.' Planalto,.' foi

.

rE)�é'ntem!3nte :dó' reCeber os beneficios e como uma das atividades
.. cios fgnc;l.os '(\a Prefeitura, . de salão ,.em liomexlagem

,sete up:idades sitVo!idas nos �on�tituida'em' Lages::a: Co- iÍlcentivos instituídos �lo agrícolas mais promissô-/)1" foi transfer�da para 'g rlÍa . ao Chefe 'do Executivo.

�unic.fpioS de Biguaç'4., "Ita- missa,o Técnica d.e ;Gado ·de ' Go'Vêrno Federal.' oraS, ,com 'uma' proq.ução a:":'''! ,.·T4'á<j.entes, .,!l." 47, on,'d.e ja,'�' ."

, , - Dizendo:. qu.," a cida.de., 'f.i-la-í, Ascurra; Pouso Red<m- Corte,' prg1l,Q ,.d.� "Feder.a.çao " tual' de mais de; 12 mil cai'- J' "esta atendendo aQ público.. '

, ,
......

. 'ca a dever, 'ao Govêrno· Ivo,4&';' Ja.ragú�, GqarªrniJ'� ,e ' da,' Áb"'ricul.·tJ1I.··à',.,;'·.de', ':SaIl.'.tâ, . �
.. lRRIGAIf";(.O'AUMENTA Xas·, avaliadás, e.m \ '100 mil . "", .

. '.

"
.�.. .

,.
,.. ,'.. � ,...·"Sílveiúi, o. Prefeito Júlió:rYI�,s�a;icu!-qu1:la, amplil�n.do Gatàpüa ';':_.:Fa.esc>O' encori, ... ',' RENDIMENTO cruzeiros. � "

'1" , -." _ "

,'. , toncortertcia César falou .na !>portuJ1ida�

\':',',':,
,,; •

:' h ;Fei.aesç· :oii!e':�s,::réivi�:dicaçÓe� �'o ::V/ale o; ,
" ::� ���:e,r:���ca�:s diV:�

.L! ';', -.-.--- ,

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

I
'

' ,,', .

� A's�ci,�t�riªide,Obras da . ItajaL '�o' setor educado:
'ctima,- tepréseniaç'ãio 'dÍl. no. Sindicato' dos :Ttabàlha-' llénti.no,' mUni..c,ípio."Ohde a.' de, assuntos de .interêsse da 't!refei.tur.a., Mum.·ci.pal de 1 1'" t

. .,

à- '. , . . , ,.�' na, sa len ou o' apOlOl'Ílftiera'çâ:o :nos 'Í'raoalhàd:6.. .

dores' Rurais: (;le' Âgr0ncf>mi" população qUáSé 'que' exçlu- • classe' dos' trabalruldores floriapópolis .
ellt� ,divul- implantaçãb' das faculda;

. !:rr.-':es; ;nil.:· 'Agricultura' do Eg- ca.' ,E.Iíl airibàs' as cidades' sivam�nte Se dédi:cà às ati- rÜ.rais rJ'unto à CONTAG, e gando edit.al,' cientificando des, a construção de Colé-"
:��do de Santa Catarina, ten-,' serão. mantidas reunfões vidades agrícol�. i, .

órgãos f€derais. ) [aos interessados que, no gio Normal e três .gruposd,o à frente o sr. Gelsi '·Ca- c.om os associ!l,-doS dos dois A infonnàçãG diz que á (lia 2' cj.e março' vindouro, 'escoláres, além da amplia-'��grari$,
\ estar'(\.esk rim:' srndi.catos,.oportanidade em Por outro lado 'está �én- , FETAESC de�gnou o mem- �s. 16 horaS, fará realizar

;�e. sern�ri!\, em. três'mut:lléi",. que . �erã� .

deb!\tidós::pro- cio' esperado' ho�e, de re- bro do, seu Departamento em sua Iled�, �o edifício da

'�i,os do, A.l.to V;?-�e .do �tàj��. �l�ma� da, classe.. gresso da Guanabara, o ,pre- de Ed\fcação, João Áilsel:-:
U

l;Illlqieipalid!lcle, tomada de

ri '

. " .

,

\\... . sldente da. FETAESC, Za- IÍlo Serpa, para realizar um, "pre�G� para a' a,lieQação de

;;� AtUanhã',\ &,510 110tas, ';1'" ,DGmlp.gb,,4� 14 ho'�s, , o • G'arias 'Pedro Sch,h1itz, ; q1;le curSo "promovid9 pelo ,lns-
'. uma R�,tro E,scavad�ii'a

. ,fepresentaçã,o da �'l'AESG represeI}tante d,a, FETAESC vlaJoU em co,mpanhia
_

de,>
.

tituto AmericaÍlo pat�' �,
.. ,

�hc,a Bi;mdiprf'l'gnC�Olli, Durante reunião na oCâ-
i rI"I'-isj;ará,na sede do S,indicato presid,irá, a réuni�o de fll�- assessor jurldiCO da Fede- Desenvolvi..tnento do Smdi- m,o'd,êlo 4Q.Q2-F, ano, 1968, mara Municipal de Blume-

'1 ' ,�SJ: ',J;'I'I!bWh(l.Q.Off� , �u�a�s, ',�a:çã0 da �indicato, dos Tra, ração; Antônio.. 'Henrique calismo ,Iti;vre, a ter lugar equ.,ipaçlo 'com. uin'q concha "�au, "0 ver�ado� Victor
, d� :Loritras ,e;, � ,15, l),6tàs; ..'balha.dores RJ,Liials> 'de Lau- BUlcã9 �1�na, .para tratar nó',Rio. de Janeiro.. ge 30 �m. e U1na BQmb� Ri- Fernando,.Sass: abor�ou' a,ir

-- ,'-',,'_�L,... ,. - ,,' . '" ',- � ":',. - ----,--
�;. ,. +_'_C ·

__
.

<j.rálllica., com 7.ero hora de, .deffilS·'sa-o. efetuad,a, pelo"�'I
>

I ,� J � '. �

.: 1 ;'! .' J ". _ _

•
-;

.

e,., '
,

. .' \.,') •• , EMBRATEL.'.' ''-c '" ".' qSQ. O. valor xpí$1O é de. Executivo, da: diretora do
Cr$ 30�OOO,OO. Grupo Escola� Machado de'

, .,

'.

.

.

Assis, Sra. V�üderez Deeke
'.

o ,P,a'
_

ri,'icip'alll'e" e suas assistente:;;,. classifi-.
cqndo'o ato' 4e violento e

. do Bondon-7 !lI1e1.ra�ente político,,- Logo
após O' v'er�ador solicitou

eslão de volla, �Etiam tomadas proVidêr�
, ,

cias pará a aquisição de

Nota da' CooI'd�nação do um terreno na rua 7 de

PrQjete Rong.oIi 7,. que am- Setembro, onde deveria

'o,a' está s�n4Q desenvolvido haver uma praça pública,
pOl; , univers�tár,i,os nas : re�

finalizando por perguntar a

,�ões INorte, Notde&te, Meio respeito dó. reajUstamento
Oeste

(
e

.

Centro Oeste' do �os. ,
servidores públicos

Pé).Ís, d4'cônta cla IDqugura- fillaliiandi> ,per 'perguntar

ção 'de 'umé). e�cola, na loca- a l"espcito do n!ajustamen
lidad,e de Cai'pina, sede 'do

. to dos' servidores públicos

município do.�eslUo nome: . �unicipais,. indagando si>

em Permilnbuco;/
.

,

" bre a !lata ei'ata em que _o
mesmo, sera pro��dido.
Durante a mesma reu-

, que realizou
obras de melhoramento na

estação de tratamento de

água, ampliação da capta
ção dó líquido na localida
de

.

de Arapongas, além de
r

remanejar parte da adu-
,

tora para a Rua Indaial,
aumentando, o abastecimen

to do Bairro Cordeiros.

Finalizando /suas pala
vras, o Prefeito Júlio Cé
sar àgradeéeu a presença
do .Governador Ivo Silvei,
ra, dizendo que "ao da:'

aos.
) esportistas de Itajai

\
êste magnífico ginásio co'

berto; está atendendo uma

antiga aspiração da juven
tude itajaiense. A grande
'ênfase que se tem dado .110

País ao esporte profissio
hal; fêz· com que se rele

gasse a segundo plano a

prática do esporte amador,
que é exàtamente' aquêle
que melhor prepara física
e espiritualmente os que o

praticani"•.

, ,

. �nemissão' de direlora: repercule, na Câmara '

, ��-� ...,'�� __"�T"'�" :,.,--",:" -- '-=-'___,...���'

� I

A,. Coonl,enaçãó 40 PR-7

informa'que ao ato de inau

guração da escola compare- .

ceram o prefeito ,l.cal, re

presentaçÕes político�conô
micas da região, bem como .

o povo �ue aflui'u �m massa,

Pl'estigianqo o 'evento.
Informa, aJnda, a nata

que estão ratif�cadas as da

'tas o,e regresso dos univer-'

�itários catarinenses, par�
i tícipant�s do 'Projetor Ron

" don 7 __, Opáação Goiás,
. Para hoje;; sexta-feira � os

, ,I qe rel'�ô,mbt!co
.

para arna

ll'hã, sábàdo,; sendo que
a!llbos 'os· desembarques se

dadío na Estação Rodoviá

ria, às' 9,15 e 11 horas, res
pectivamente.

mao' da Câma,ra MtÍnicipal,
foram constitl,lidas diversas

cOIlllsspê� \
.

. ,I �.
A Comiss�o' d� Constittií-

ção, r:.e�sla,ção e 'Jus1;i.ça
.

tem como presidente o sec

nho,r ,'Dieter: Hering, A ne
'Finanças e Orçamento é

,presicl'ida pejo, �erib,or Vitpr.
Fernando S1!S�e; a de Ed,u,
,cação, ,Saúqe

.

e A,.ssiStência
Social, . AlfÓ�I;SO dos S�ntos.'
Theiss; a de Redação, Luiz

.

Antônio Soares; a, de Agri
cultura, Indú�tria e Comér.

cio, Osw�ld.o Malh!3iroll e ,a

de Viação, \ Obra& Píl,bijcas
e UroanisIllo, AJfonsQ

,

de
Oliveira�

SALÃO O� "RT�

Com, o· pa,trocÍlúo da
Prefeitura Municipal de.

Blumenàu 'sei'á inaugurado
na, próximo dia 19,.às 21,301

�nQ ,Teatro ÇarlQs <iOIlles, o

II Salão Nacronal, de Arte

Fotográfica, iniciativa

"Foto" Clube d� lndaial

do
e

..

que contará' 'com a panici
pação de 11 fóto-clube� do

. País e mais 6 autores avul
sos.

� Para <! �ostra 'foram se

lecionados 150 trabalhos de
88 artis�as, numa demons

tração do que de 'melhor e

demaii atualiZado' se faz
.110 Brasil,' em -termos de

fotograf�a:

Placas de ouro e prata,
além. de m�l1ções hoIÍrosas
s�rão Ellltregues 'a'os melho·

):és trabalhos; de acôrdo
côm a. deêisão do 'júri, que
estarão composto dos se·

g;uil'ites nomes: Sidney
Saut, Lindolf Bell, Elke
li. Bell, Mário Holetz, Rogé
rio ,Luiz de Carvalho, Gun
ther Schroeder e Oscar Je
nichen.

".

Bec,ila Federal' está convocando conlribuin.es
,

- ,

A Assessoria' de Relações Dálcoma _Cárvalho dos San-

Públicas da Delegacia da tos, Dilton Martinp Guedes,
Receita Federal em Fio- ' Giogo Ribeiro A.lves, ,Darci

rianópolis está convoca�do
I

.

Muller, Dqrcy. Antônio de

os contríbuintes abaixo re-

lacionados a comparecerem
na' Seção de Arrecãdação.
da Delegacia, a fim de proce

der as not.i,ficações de Impôs
to de Renda - Pessôa Física -

relativas �(). exercício ·de

�910 e qUe deixaram de

serem entregues por insu

ficiência de E)nderêço: Cé-,
sal' Edmundo Teixeira Mo

reira, Célio \
Silvio Feijó,

h

Carlos Manoel Medeiros;Masc confirma
Coleliva

para' o dia 16:

Jesus Silvano, Eiszay DOJ1at
\

ti Pires, Edeltrallt Frese,.
�nesto' G9SS Filh\>, Eloi

Inácio Cal'rrie�ini, Euc�ides
Abeiaus, Elis(1)etpa Po

diai�ki, Ernesto ��v.in 1;>0-\:
gette, Edmundo R�beiro ,

.

Guedes, Franci,sco de Assis
. (

d
.
Moreno, Fausto VItor e

qliveira, Francisco Backo,
Francisco Pedro Garcia,

Fer�ando_.._ José dª Si,lveira
Póvoas, Fernando Vieira

Machado, Francisco Quei
roga Bernandes, Francisco

Sacco, :Fredo1ino do. Ama·
ral Souza Netto; Gildo Sil
veira . Penha, Geraldo Iná.
cio.Paiva, Gilberto de An·

drade, Geraldino Kamers,
Geraldo Alves de.Oliveira,
Getúiio Antônio I da Silva,
iHamilton' João ,Conceição,
Ângelo Motta, Helena Dó
ris Coelho'l Lamego, Hélio

Costa, .Isair José Luiz da

Silv<1, Ignes Sçaehetti, Ino·

cêncio. Manoel de Mattos,
João Alfredo! Pereira, Júli�

Paulino da, Silva e José
Lima Araújo.,

CAI�A ECONOMICA' FEDERAL
, '

FILIAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL SANTA ISABEL, DE BLUMENAU, TEM .FINAN:
CIAMENTO DE TR�S MILttõES DE CRUZEIROS.

A Caixa Econômica Federal, acaba de aprovar por �ntermédio da IFilial de Santa

Catarina, um empréstimo dê três milhõés de cruzeiros, ao Hospital Santa Isabel, de

Blumenau, que irá ampliar sua capacidade de atendimento.
.

.

AssÍm,l dentro dá ,política de assistência do GOVêrno, Federal, a Calx,a Econômica

presta mais um serviço· de vulto aos catarinense do Vale do Itajaí.
São três BILHõES de cruzeiros antigos, destipados a uma obrà' de profundo

alcance social.

O Muse\!. de Arte de San

ta Cat;ll'Íníl estará. apresen
t1jndo a, pártir do pr@xlmo
d,ia 16, uml\ >; coletiva.' de

. artistas catarinenses, quan

do serão inostra'do� trabá

lhos �néditos.
Já confirmaram suas pre

senças, entre outFos" os

adistas Martinhe de Haro,
" Mário RalJ?h, Ha�llis, RÓ

d,l'igo de, Haro, ..Pedro Pau

lo Vecchietti e Pedro Ber.
tolino. i! ;, I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte

vaí vo Ia
Doze. perde clássico da
ina,uu:praç.ão de ginásio

. '. "
"

. ,N�.,in:;mg1:tl'a��o· d�f ginásib" ,co
berto de "esportes ,da'cidade: de Ita

ja.í, Arres 9�al�,�rto; ,-,tivem.os den
tro d;os jo,gos pr'0grarp.ados o' 'clãs
síco de, basquetebol entre Vasto
Vércte-' de. Blumenau e' Clube

-

b�
de Agôsto, da, Capital.
o 'clabe v�tove.td,inc :, <}.empn.s-

trando melpores'-'�oi:J.'llições físiéáS

logrou dobrár seu,:mais' f?é�io per-,
seguidor e, �dversárip dos 'tít,:uos
,estáduais por .61 ,x' �8, ni.un, Ú"go

.

em que realmente
.

apres.entot,l.-se
melhor,

'

Os dozistas lutaram ,muito, po-'
rém,' fora de ,suas mell;lOres condi

ções físicas,. tiveram que' se cur

var ante ,a melhor' attiação dos

blumeriauenses.
.

, O clul,J,e di'rigidQ por Luiz 'Càr�os : '

'Machado contou·' nesta �ptesElI�ta�

ção extra com 'os seguíntes atlétas:
Torrado, -Capitão, André, Pará, .Ro
mualdo, Werner, Manecào e Dobs,
,�--:

. "

FUTEBOL lJE SALÃO

A representação' do Clube Doze
de Agôsto de futebol de salão, �s
,teve: párticipando das f,estivldades

.

de inauguração do ginásio cober-.
to Anes Guàlberto de ItajaÍ.
_o clube dirigido' por Rozendo Li

iua, enfrentou e venceu ao elencO
do Rio do Ouro por 2 x O, .r·eali
zando uma boa. apres,entaç'io, "gOls
de: zéno, um em cada etapa, Logo
após o cotejo que se

'

desenvolveu,
ante-ontem à- noite, a delegação'·
dozista retornou a capital catari
nense. Fernando, Raul e Ciro (Gtre
,dert); Zeno '(Biazoto) e Jipão' (Gi
gante); 'esta. a, formação, dózista ..

'

No setor ,amadmrisfa

,.� 1

o presidente' da Federação Atié
tica CatarinenSe ainda

.

não se dê
finiu' sôbre a marcacção do dia 'Pa
ra a re�niâo de -Assembléià Geral

que escolhera os novos inemh,"<;\
diretores da entidade· dá Avenida
Hercílio Luz.

É pensamento do ,sr. Ody' Vare
la marcar a reUnião de ASsembléia

Geral, para êste final' de-mês, mes

mo q1.úi até iá. n?o surja nenhum
'Candidàto para (:onCtlrrer -, ao plei
to da FAC.

, A reportagem . procurou o des

portista Nilton· �eÍ":eira no ,afã de
colher alguma notíCia a' respeito
de sua provável candidatura à pre-(
sidência da ,FAC ,e que inclusive
contaria, com o apôi6 da

.

diretoria
atual da' FAC:

Tudo'ficou esclarecido �desta fei-
.

.

ia, inf0rmando o dr. Niltorl Perei
ra de que realmente havia tomado
conhecimento extraoficialmente de

que seu nome havia sido lembrado,
porém, não poderá aceitar o encar

go tendo em vista as suas diversas

atribuições.'
"

Fica ;,assim riscado' mais um nQl
me que Poderia sil,bstituír 0 sr.Ody
Varela' na presidência da FAC. En

quanto isso o atual- presidente eS

tá disposto mesmo a entreg�r, o

cargo' à Assembléia,. Geral Extlla
ordfuária que será convocadà.

,"

_- __

T�m15em o nome' de " Sid :ley Da;_"
miani\ Ultimatnehte foi 1, nbrâdó '.

mas a' report3gem já ten 'condi

ções para esclarecer ao' r' h1ica ,ê'
�specialmehte aos amante do' e':JfI'
porte amador de que o ai tal" vice

presidente' da entidade' , 81llonista'
não perisou siquer no caf (l. ,Ft:li

consultado porém i'ejeitou le ime:..
'diáto o possível convite.

\
F �

A Federaçã.o Catarinense dt'} Fu-
. 'tebol 'd\=! 'Salão tem reuniãc de As_c
Sembleia Marcada para o '.)róximo
mês de março quando serf o .reali
zadas eleições para os diversos

úargos de diretoria.,

,Luiz Carlos Machado, ainda não
se definiu sôbre a sua volta· ao

cargo d� diretor técnico d'1 eqtii�
pe de basquetebol do Clu' ,e Doze
'de Agôsto, Conversações e"tre di

rigentes do Clube e o tr-einr do.r fo
ram mantidas mas Luíz Ca' los Ma�
chado permaneqe afastado do cltl
be doziSta aguardando un a solu

ção, da presidência do cIt-'bé, par
ra o impasse.

Uma coisa porém é cer!;p.. Se -o

treinador deixar· o clube a t:Jtalida
.de dos atletas acompanhar1. o ato
do treinador, formando UM. outro
conjunto, que seria o LAGO. \. IA'I'1i:

CLUBE, de onde já tem c nvite e

prom�ssa de integral apóio.

• , � • � Jj! I •

I
I

I
I

'

.. TOMAZ
OFICINA ELETRO ,REFRIGERA

�!()

APARELHADA PARA,CONS�RTO
E REFORMAS DE GELADEIRAS
DOMESTICAS E ÇOMERCIAIS,
SERVIÇOS DE REFORMA E PIN

TURA COM A GARANTIA TOMAZ
FRETE NO TRANSPORTE DO RE

FRIGERADOR GRATUITO.

,
No segundo chi:;lque',mteÍ'plunici:

. pal da! ternporadâ. em' nàss� 'Capi
J.ta(-.Jogà:fn :n.á,.noit�, de 'h()j� n� es-«
tãdio '''Adolfo Konder", .duas

..

das
,

mais a:Íi.tiga� agfé�iàções 'do 'Esta'
do:' Avaí'x':êaxias; quê prosseguem
os preparatiV'ós,

-

tínaís e decidídos
, a particIpar de';�:à.is urrià ':di�ut�
pelo titulo máximo,' que po4erá .ter
comêço -

óa 2:a' qtii'rlzeria" de�-març6.
Nà "encontro, :Và.r o 'Càxfa:� retri

buir a' 'visitá que," sextâ;!éh'a;, 'lhe
'

.

fez o �zul 'e bbnéb!qU�,,:aP6s"es
tar infetior1zádó': 'em::d�fs ,gbIs "no,
marcador, logrou ';c1ie�a;r . a:õ�pa�

.

te, o qual, assim; tEi-Ji pa:r;&: o c�m�'
junto' da' Capital' o -, sa�6'r\Ci.ê?�Úma
'tó�"

':"i' _'_:; :.:_�

Y'!, r�a: . ': '.. i" .

"'EspeFá:se 'um 'bOm.·pÚblÍco· no-lo-
cal dó",êFiC"óntr�,' ,d�d�

"

o ":iilterésse
que 's�?J-1'>itel' dés!?,êÍ'tiin�]_ó�:'1cigos'
entre·oos, -do,is g��miQs:,: '.', '," "

Os qUadros, salvo a;ttevaç!)es" 'P'O,-
'

derão ' ser' .' êstes::
'

'.' CAXIAS .,-" Frar1'k;�Luizirlho, " J,

Alves; Mauro -e Antônio' Carlosl,'Pia::.
va e Macio;', - .1:airZinho,' -,F�nta:na, .

Aguia ' é. Ei:nilio� .'

"

�'._
"0

AVAI � Jocely' (Viéeate); J� ,Ba�
tist�," neoái\to" "Juca ,e-'RaulzJ.n:ho';

. IvI,0aci'r '€:' Moenda;( DaJitoh,;'Rogé:,

rio, Cavalá:zii'- e· CarIes., R0betto.,
'

, .

�
,

. r:i t
-

-R()G�Rio.E"O'AVÃl .'
,

", :
. N6' prÓximo

"

rilês de""in�iço" �
, " "contrato' de iiogério�_coni. (:) Avaí es- �

tará' terriliml:do, ,mas" (;) {õtim6 pláye�
.

Já. procurado' pelo presidente' José
Amorim

-

pára' rellôvar ó seu' vin
�uIo

'"

cóntràtuaI' com' o" él'lloe.. lí:
que, "Ianailisada 'as suas peí'foman
Ces na tempo:rada que -pas�01:1, Ro--'
g�r,io es,tã. .. nog lHanos dl:J.· Ili'réção
técniCa do Avaí 'para a dislmta :do
Estadual de '11. O' jogador, con.�e'r�'
sando . com a, reportagem de "o:
Estàdo", disse que 's�mente: ,per
manecerá na Avaí se as :baSes' cori� ,

tratiláis forem: sati�fât6tiàS. ' ..

•
' Rogério é o jogador mais 'alltigo :
do A'vaí q�e o, G'Onquistou ao �ãp.

,

-Paulo" que v.ihhá de ,úm '\.ice-cam: �

peoaato ,da Gidade ...·Juntam:ehte;
. tom êle,. 'buliro eompalllheito :c:1� e..:',

\ ." '."

�ui�! 'Geroi:p.õl .que ainq,a dR, os<
'seus chutes .e wm se,imp'Qn4o cO'

I. mo preparad@l' tM'ttiC'ó :{io conJun-
to jllvenil. ,Há dez anos que Rogé�.·
rio está no Avaí, ;ond� quase' serri�

,

pre _
se constituíu no seu popto' ?-l-

,to, sendo que, em:certa ocasiãO. foi
considerado como o .melhôr;; joga-

.

dor . de Santa Gátarinaó Tefu joga-
. do em tôd�: .as posições' da '

..;1�ri1;�
de- . ,Frente e no merqod€ll,cam>\?li9
e houve oport\1bidade em ,que •.

'

a

tuou colÍlO latel.'àl, esquflrdo layàn
çado. 'Seu estilo' ainda hOje é téc

nico e avançado combativo, desta
cando-se prihcipalmente· pela,' sua
rapidez nos avanços e nOS recUos,
'apesar dos seus 29 anos de idade.

Su.as maiores maguas em tQda a

'Sua ,catreira ,foi não ter sido "cam

peão do Estado e integrado' a se

leção catarinense que ,é coisa, ique
hão ,existe a tan�0� anos. 'Casado
e ?om três filhos, Rogério' traba-
iha a quinze anos na Westilrn (Car
bo Submarino), mas o Avaí pro
meteu-lhe' outro emprêgo visto que,

.

essa organização' inglêsa de' comu
nicação será ext�ta do Brasq .

CAIS FREDERICO :ROLLA 69

TEI;.EFONE 30'95 ...:.. CAIXA POS:...
TAL 715· - FPOLIS. - SC.

Só TOMAZ GARANTE O QUE FAZ,

'.
'

noile�"�conlra
I' , I'., '<

"

•

. IXI3.S

• TOM A Z PEÇAS E ACESSóRIOS

LOJA DE PEÇAS E 'ACESSÓRIO$ PARA REFRIGERAÇÃO
RUA' ., DE SE'l'EMBRO NO 3 EM GERAL, ARTIGOS

FoNE' 3095 cAIXA P09r.AL 775 "ÚNICA NO (!ÊNERO"
- FPGLIS; se.'

,,",
PARA SORVETERIAS.
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,O MB:i�lr esp(Jaculo circense que ,visila· esla cidade.
Direlain-enle �e Buenos lires - flrlislas 'de Iodas as 'parles ,do mundo - feras de Iodas as raças:Jeões

ursos -- macacos - e o· fenomenal elefanle lianão", uni co DO Mundo - com apenas qm ínelro de allura.
Diariamenle os 21 horas � as qUinla's e· sabados - dois esp:elac�los às 18 e, 21 horas - domingos maU-

. .

'
. , ,

née às 15 horas - ves:}eral às 18 e à noile às 21 horás - Armado no local do áilligo Tobigan.· .

l·. 4
"

'.,_ :,�

i· -. ,�
•

I: i
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.

�
I

•
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, .'c .'
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. Hoje vamos encerrar. as: Ii'os�a
"

-� Mdo' úÍZ .vão rio pá�êo' com .suas
. apreciações. sôbre . as ,gua.,t,riiÇQé�· ., f0fÇà.s ,triáximas :'é :

ao'· difi'lrença, que
que estarão, domingo na ba,iai .�1l1; . -sep�fu' o,lídet"do víceé',de apenas
qtiarttio . te1;á seu, encerràrnento' '0. 'cs�t�: pÓritÓ's� .', "'.; "

.

rr Carhpe�:)lJ.atQ· Cítadíno . tle -

Rtehl()" : : 'À�;lllta 'UQ' pár;eo prim�!.fQ··' lugar
\ promovido pela' Federação � ,Aql.la- I _í 'será 'n).estrto'·;,entre Martinelli e AI
tidr: dé Santa Ctttarin:a e n�sta:', �t�-,: "dÓ" too'; ·não. ,haívehü6', fll\rorit6. O
pá firià� pâttbcinado p�lt> élúbé ,R;iachuêÚj' �àÍ: sem .os 'S6l1§ :ineíhb-
Nãutíco Fi1a:ncistlo M-artinellL ,. q_Je res "tbw.ei'$" 'que 'são Base, Ivan,
cuítíarã do baliZarill�tlto, e, das 'de!?:: , Atdi,g6 : e� ,ijatii$ci I,que, após dís-

'p��l1S .corna lança-motor. Naf:dllãl> "j-"llütáf:,� ',�rüneiro: pá�eo; disputa-
.

regatas anteriores,'. os . patto��a-';.i \.,' 1'ão,�o 'Pefi,últ�m.q.'·' Su� ,'guatniçjio,
dotes "foram.. o' Ri'achu-elo :-na-; :t3ri<

.

'co'nsáknte' 'nOS ,wormdu� o técnico

rneíra regata e o ;Aldo: Luz �a::�se- .20�iid�,:Di:sbôa, é està JÚZ;;atli Rut-
,g1..lrid,a� " ;.,ik(iskl·' "Úm:onéiro'" . Edo'áriioi' Rui'

';-
,.

"'. . .}õ'r,��;: ;';P�Ulinho;-/ �;Ôrlifido;
,

S�i.ll;
và;!Íios nOS' reportar' Sôbre'\0" pá-' ,â11�sj': fi,ri:tõrii6 Fariàs' Filho e Wál-

'il'éo', que �esta: ,< outriggers� ,3; 6itb '!��r: 6b�tà;/ c ,I :'
.

", ,

remos, 'claSSE? d�', sl:\niors, ,que: �"o ,':",:0',M;a;ftil,1.ellCv;ai sem' .Liquinho,
'f�cl).o da: regata ;'e dotcàmpê9:n,Íl-tQ� _,q'he;, re�ará�.: tã;o ,sbrnexj;t�. o páreo
r-econdandb.s� que,' no �'Campeo- ,dç; slçiff� e'VaJrtHr, ,que; não mais

'nato, decidiú, entre Martim�l1i .' e ,·,aparéc,eu. no ;galpão
.

ap6s a contu':

Al�o. Luz -não só ,-a regatafin�� co,;': ,são ;qu� aÍijou da:· segUnda r,egata.
'IlJ.O' o.certame, em- favor dbc·'nibrcr· ",�'egv.�d, Q ,téc,rnco,_' ,]91.)€1, .' que .e
negrd. Os.,entendidos, sãQ g.e·/0pl- "

. tamb'em :" ,t�IlJ.oneirq Id,a ,gu:arnlção,
mao· que·:o mesmo acontecetá' c:1o-' a'.'i:�ónnaç�o

.

':r.u'bronegna,
.

p-ara do
ming0, �a;bendo-se qu�, irarti�ei�i r ;",nJ,ingO:;�,a, segJli..!?'t�: ,A�uft, MaUro,'

.

Fórmula, 'DoYa' para· o· futebol·· ..
\,. Estev�. em, nbs�a redação o;· ,,s�. ��lr}, ,eoriflltân�ias, ,an�agonismós, as 4<1 '- CrÍeo na Ciência.

H1.l'go Ni:colau -

RufeI, farmacêutic-O, '�Q:rJ.ttáÔ!Í'çÕ� que' pot ventura exis- 5<1 - Creio na moral, na harmonia

e. Ptofessôr, residente� em, Piratub'a, ,c ,teIfi ou possam ,.surgir dentro das e na humildade.

que nos apresentou, um: trabalho, r!'!-
.

qJi�tro linhas tio camp'o;
, 69 - Creio na "técnica e ná tática.

refente a' nova formula :do futebol, : 5? :_ ,'Compléil.{mta' e' nunca riví:l- 79 - Creio no planejamento e

futeboÍ. arte e ciência como " ch�ma; liz�. coin' o' trabalho científico feito nos treinamentos.
O Sr,'Riffel' tliz, que há '20: ands':·es� to�a' :d<> �ampo; pelos' competente!> 89 - Creio na velo.cidade e na re-

tuda tudo 9,ôhre o, futebol> e ;{�os- " Ps-kÓlo'gos' :e -:�isicu-Itores;'
.

sistência.
síveI alguma�. rnu-dapças, > pata->�q.lÍe·· ,�",6Q<':"':'" ",Ô"éh.íninho mais "rápido e 99 ---: Creio na inteligência, I,la ha·
êle atinja' o 'máxiino, .cômo:' df\'s�311: I,li�i� \<;UJ:to eiit,r-e-- os dpiS arcos, é ii : bilidade e na agilidade.
que seja. Piz ter' em: Pir-àt'ubà' dUas �a/;d.i1�ênsa6_':,·.

�

lO\> _:_ Crei,o na Psicologia' e na

. eqJipes que jogam . à�ntro : M ,s�u.. ':; ';:-gf .;;1_,/)iã'o.� :destrói',as conquistas ParapsicOlogia,
sistema, com roais de uma' centena' .fef·t'ãsl<-em .'todos· 'os ;set()r�s de:' uma lI'? - Creio na existência de. uma
de �oÍ5os" todos êles te�iFlàdos .:cõrh:::::'"':' .dí:gàilizaçio;. apenas' �peI'feiçoa-'as. ;-

4a. dimensão em' futebol.

r..esultados. em goleada, o qlie, at�n�;;, ;":89"'::':: 'Pata'· o "atleta é:o futebol 129 - Creio na liberdade '.e na

o' valor do ·seu nôvo sistema, põsto' :Iir�iS :fá�Í'i,;ê:;rriàis:siriiPlesq.úe existe: personalidade do ,atleta.
em. prática,' ou' seja, 10 Iib�i:o� 'é X :'integr�çao" no conjllnto é POSl:iÍ- 13'? - Creio' na necessidade de

,

sis,tema 5-5; onde todps' trabalh�in ':' yer' em apehas 'iI'ma 'sefualia de ins· explorar tôdas as v,irtudes latentes.

com o' mesmo esfô.tçp' e ,solidafiéd'à- ,;
, trÍlções 'e tr:einos, ' 149 - Creio que o futebol verda-

de ..Já estêve ,êom.' ,:.Salda'�a�,;,.h.'o.m.'é�<:,'. '. '';'96' ,; t 't':' b' . o.' ·.id....·e.�lpar,alo as de;ramente científico é aquele que
da CBD, Rio'Grap.de do ,'Sul,:' orid;' �êle'f6es.>:"a�

em

é � maisbonito, o mais limpo, o mais

mostrou seu método
.
no Gr,êmio e'

- '

.. 109', '"';- Qualqu,er e4uipe' que ado: simples e o mais prOdutivo.
achá que o nôvo' sistem:acse,:r;;á a, sal� la 'O- tyôvo,si.$tell,1a dobrá'de,prodúção 159 - Cl_'éio que a "est�'utura táti·

vàçã� do futebol que 'dia a diá)!â�: '. etti\:ao :dias;' . '.' ca intrinsecamente científica" é o

rece .

de arte e ciência" bem; '.c:Qnl:o'
.. , ':' Íi,9. :,_,. . Ctia ,,'a solid�ri�daâe d'e limite teórico da evolução do iute·

de : gols. Tem um· livro a 'publi:dr do�s�::. gruPW ,tóites . (5-5) contra à boI mundial.
.

sôhr:e suas observaçõ�s. ao: 19:(1�,6':,d�' , sOlÍdàrie�ad��. de. ':ir€s grupos frl\cos 169 � Creio na: superioridade do

20 anos sôbre o flltebol. ,p,eiXp:ii:-'�&: '

-

(4�i4 ÔÚ' 4-3�3).;' :b,eri, como o apoio sistema' perfeito,' sôbre os lllper-
,nosco e publicamos na 'integx;a,.: sétis� e- �": solid'ariedide ele", nove 'aUetas 'feitos, .

'

'dois, frapaU)os, UMA P:AI.i�·'.DÉ p�r��! iíbetó ;�� "opção óf�nsÍva� mste 179 :- Creio que a ignorâncià ge,
'TRANQUILIDADE, e ATO, DE FÉ ped�., Ser' �llal9.uer atleta; sempre rou_ o "futebol fôrça" para destruir
FUTEBOLíSTIÇA.

"

aquêl'e que: elltá�cbm a bola. O time o futebol Árte, pela �iolência. _,
ÚMA PALAVRA ,DE, tRANQU1- JéJÍ51i com 10 líberos sucessivos. O 18'? - Creio no futebol científico

LIDADE atleta,.que está com a 'bola é ,o líbe-:. \ e na sua vitória sôbre os t,!bus, a

Aos que duv:idam do vàlor .TQ, e, tem o direito e. a lÍberdade de maldade humana e os preconceitos.
do 'futebol Arte' e Ciêncià fazer a jogada como requer a situa· 199 - Creio no futebol brasiléiro,
posso adiantar: ção . do momento. - Os' demais sem· sobreiticjo nós seus craques.

19 -:- É ,a Ciência a serviço 'da' pre estão comprometidos com a es- 209 - Creio sem' uma sombra de
" Arte. Ambas são universais e deven), .. trutUl'a tática. Sem opção não há dúvida, que a lei do impedimento ,é
unir-se. ,

liberdad� e s,em esta; a: Árte perece. absolutamente necessária. Se ela

2� - É uma visão nova, ulna es- . ATO bE Fil!: FUTEBOLfSTICA algl1� dia fôr abolida pelos irtimigos
colà p.iferente das tràdicionais.

,
:19 - Creio no conjUI\t(), ria -má- do futebol Arte, será o fim do pró-

3'? - O futebol Arte e Ciência
.
qúina de jogar bola, no futebol prio esporte,rei. Com o sistema Arte

, I foi descobert� na fenomenologia do" ,globilL,' e Ciência a alegria da chuva de gols
futebol .mu.ndiaL

.

29 '- Creio . no atleta integrado voItará aos estádios, pois: é um

49 - Elimina o nervosismo e os no conjunto.. jôgo sem retrancas é sem mêdo.

complexos dos atletas; como· tam·, 39 '- CreÍo na Arte. É o jôgo sôlto planejado.

.i·

Luiz Carlos, Saulo, Admat,' Arn.u).
do; Renato

.

e' Oleiniski.

O 'Aldo Luz, que cresceu de ren

diménto: nestas ütímas 'semanas,
estando, segundo

"

os seus adeptos
. tão" bom ou .mehor que o seu mais

, rival; ·terá' Nelson dhi-tighlnl. na

volga, Vilela 'na seta-voga, Martim
ria contra-voga, Gilberto no 1.0

centro, .Hartel no '2,b centro, Tei
xeíra.sna. contra prôa, AlItedo na

sota prôa- e Ê'dinhb ,ná prôa, 1Jr.'l
do no .tímão o veterano ElliJd.

.,

Nas' duas .anteriores regàt�s, o

vencedor' fbi: Ó Martin�llió Na pri·
fuei'ra

'.

Temou
.

com /a mesma guar
nição de dõmingo' 'pr'óxim'0, com

uma única exceção:' ArJ.'laldo I por
Liquínho, Na' segunda régata, o

__
. r

Martinelli colh-eu a sua' única vitó,
ria na manha' remística. 'No páre'0
destinado a reinadores' da classe
júniors, o MattinelÚ foi com Jo

bel, Celso, 'E;lmir, Adernar, 'Arnaldo,
Iomar, Nazário, Philippe' e Adilson
Pereira..

/

\ t'
.
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. ÇALl!IlIA 4ÇU AÇU I,. l
Em 'exposlção pe'rmanente os melhores i#istàs 1?Sl�;ri

gª-verq!}S - Arte�.é)n'lt9, .íóías, ,ee,r�mic!!
.

, fi1t,c & ete §l etc '
.

'

,

�. �1'llJn��u -,,:: 1& I!� No�embra; n.. jl.l7,�

" I

r
t' :

Edifício '.��)ltJl, ,MÔRIÇA,"
.. ' : '·i

.

"
, ......

.

.�� . cCJn1il�uçao
Na mais bela pr.Üa do sui do BÚlsi}.
'Apartam�,ntqs . r�siQencülis .d�.·lu,xo,- mo�ernos' e

, altamente funcionais;.'
"

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

,

Preços' fixos; sem" rE(<ljustes, sem
.' correção. mo-

netária. t' <" '�': :;'
h

,

.

•

'

'Entrega 'das '.;chaves; , do pri-rri:e,i-ro 'bloco em de'
zembro de' 'l9'ii:�:d� segUl�'do pÍoêe erh julho . de' íl972:

I'ncorp�rà4óf: .#ti1i�' P?ú-Io .
Tietzl.na,nn, de' Bti!s-

lque __:_, S: C. .
" ..

,

Infopílaç��' e'. vênd�s no próprio Ioéal 'da'� cons-
'

trução: Ai!; AtI&ntica', P:�'�.198, Balneário 'Camboriú
.

í
'L� Sªntª Gàta.ii��:·,' '. :' .. '.' l' ,',

".

l.' .• -'
, �. I i

r\ ," , .'

,
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� j

•
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I
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,
,

o .sabor riquíssimo' ido ". I,'.' .
'

IãiiÜBASI!
" -,"-�'<'-,,''''-�' ·.",l

j" , !I

II,
I
I j "

. produ:z'i�o' .pór '" '

I
'

LATJCINIOS TI:JBARQN.ENS.E S.• A•.
"

�o:õ� ...__R_'uiiiiaiiiiiii!!L.aiiiuiiir·iiiio;i!ii:Míii'··iõiiÜíiil-líii�fr;�'2íii·§i1.�57��,"ii��T,�u�ba�:__�ãiiiio�,�:��:�..,:§C�,;�-�,§lI!J
-, -,'

fi" ,

I,
.' \1 ,:, '. ,."�1.'ff'v,11f I.S j,

I " '.

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

. Fabricaqtps. ,q,S milj.� rn�dernÇls', pif::!.uip.���·�m'·�p'�r�,-'
J.ersey, RendãÕ,. AIgodãi'l, ··etc; . . ".. .

-

:,.' ',;/:" <;;,
.

,

Vendq�'PQr'ataoad�:e,v,ªtejo. Rua Felipe S�h�id�,
Edifício Fl.orênc�º' Costa, 1�9 .andar, �ala 1.309 (CO-'
masa). M. K.. R. COFlfe<:!;Qes" fabrica o melher em

roupas,
.

' ". ,. '

,

\

'
" l�!

'1
;_,,�l

I,

��'-,"''''i .', .

;.

I

,

"
"C:15.1 ':JAS" LOUÇAS"

(C'hl!,ren; �tt� .&"-.�i�. Ltdaó)
MAIS ESPEC�í:�ADA DO RAMO _ DS MELHO

RES PREÇOS' � ESTREITO -:-' RUA GAL. -LlBE
RATO �BI'l"PENGOURT, N. 200

_ Em frente à ehur·rascaria "Faisãe" -

Jogos d,e" Jantai' -r- Chá -: Ca'f� ;_ Joges de Cristal e

Vidro ;._ ''l\q�p para Rellta�rantes'__, BaFes - �oféjfi
, Peça� a:v�ls.ª�· _ pratos _:_ xícaras '_ c<;lneCali -:

VaSOS - bib�lôs � le!íeiras - aç4cfrrei�?s, etc.

Faz reposição .de peças de jôgds' de porcelan�, de
qualquer lllqrCa fi de Çristais Iferipg

-�------'------.--------;

ATEHÇ�O"
i

VENDE.SE,
Apartamentos . em

' Carl4s:viE:üras - Preço
ocasião. , '

.

Terreno na Lagôa da Conceição - Área 20x4p m2

todo muraqo. / '.

,
, AL.uC:;A·SJ;
Salas para escritórios.
INFORMAÇõES: RUa Jqão Pinto, 21 - Sala 1 ,

FONE Z828.

, :

DOCVMENTQ t;:XTRAVIÂDO
Foi perdida a Carteira Nacional Q.e Habilitação, cate·.

goria ama�or, pertencente ao SrJ rª4lo César Censoni.

BINÓCULO -_ LONGO ÃLCANCE
VENDE·SE

Tratar com ANGEDO '_ Fone ,·.27-33 ' 0U Rua ,Max

'Schramm, ,Ii. 255 - Estreito.

M'

�--.

- I �;

,

I

"1"

,Lobo:", l)ap-s5�n:" � t�ia. Lida.
,COMéRCIO. DE' AUTºMÓVE1� 'E' :OF1C1NA

,
:. Rim Dr.' Fúlvio Aduccí, 952 : o

•

TROCA'-:- FINANCIA � PO-NTO CERTO
/

'" '.

ipAR.A :BOl.W 'NEGúC!O"
' .

.

Volkswageh ;.: : :
.

,67'
.Volkswagen." :� .. " : .. '

.. ; i. � •. ,"62
Si '

. I'T f'.,)·) s '., \ .i
,
mca .urao :.; ."",'," "',.':'! .:-:,.�,.:' '64

, Gordin] .... .'. : ;.... � . ; : .'. : .. ; ...q,. : .; ;�4
Goi'dinl
Górdini
KOl'nbi:

, :i:: .: ::�,� ��:': ��::': :\: � :::::.�: ::: ,'�� .

,

.' .... :.:. f: • l· .• .'� .' .

"

• �' •• "

..� -t ... �:.: : ,,' 62

',; ',D'IP'aPlfAL
"

.

Rua: Felipe- Schmi�t, 60· _. Fone 2G-51 .

ÇlEPARTAMENl'OS'!DE CAR-ROS USADOS
SEDAN VObK$ •. '. , . ,'..

' � , e 65
< ,

,SEDÁN 'V<?LKS .....•... ó •• ' ••••••••• ; •••
_j --63

SED:AN VOLI(.S "

.,_ .. : , . ! .
" 62

GORDJNI ,
. ,,: ... �" :: . " : " : " " , .' ... , ' 64

(,

,��,.
.64.

,

.'

j��,�,�����,m�-:-�2Sj�'�"'" �����ffi
t VISITE

,,", r,'o,', J'" .} "

. ;:
, O' ARTES�BA.r-O ÇATARIN'J:NSE

�GO,A
,
EM .SUAS NO"�ASrINSTAlAÇ.ÕES

I
Rua Trajano, 51-A (julít,O à fscadaria'.da

II' " 'I!lr,eja Nossa sen�ora do Rosári�); �,'":__�-������-�-_!

AtJT{:)MoVEIS"
'

-

('.
"

.

'( !'_' l' \ "

Esplilua<;la· '.'� '•• :. ;" ',' ; ,.•• � � •.• ' •.�. • • 69'

Tufã9'�im.G,:,!: •••\ � ••\.,:.,•• 65

OpfIJ!!
' 4' ti' lp�o.': '.

"
� r' � ••• 1 • 69 '

Jçe'p, Canda:n"go .. (Jój.�) ,

. • .. ' "

'

••••
' 61'

I

.�

._ �.
-,

e�:MíNlIõEs J --'o -l--

F -: 3�,(L.... : .. ; ,,:, .•.... ' ;" .. . . . 66'
fl' • '60.0' •••••.;:.. '

.• '. ,'.' :....... •.• • • • 57
,

F. - 69.0 ,
•.••• , ...'. � ••• '._.' ••• '. .•..• 59

, DoçIge 70' :.'0 c••• : • • • • • • •• 69, '

\ !FINANCIAMENTO ATE 30 MESES:.
,

"MElJj}R'VEíCULQS'LTBÃ•.
"

Rua',F�lvio ,Aducci," 597 -'- Estr�ito
Telefones \ 63-:.93 ê 1$3-89,'I,

, I
.

!

I'
'

IPIRANGA' AUTPM tiV!:IS' ·

_. " I;
. tOMP�A VE�DA, E TROCA DIF. VEfCULOS

Rua 7 <le S,et�mb�o; 13 � Fone' 3886 '

'( 'C'ENT(RO
"

Sedà-U'V,olkswagen
I . ,

,

,��çlan
.

VolkBwagen
,

'i,
'

FINANCIAMENTO

,,4,

, ,

,I�-'·-··

Ç9MPR�t T�OCA. E ' VENpA DIE v,ErçU!-,_QS
Volkswagen branco. _'., , . .. ano 1971

,yoÚ�swa�en _..:. bege claro � .-:
. a�o' 19t)9

V.olkllwageq �, bege claro "" ," ano '19�9.
Voll!;sWagen j� azul ,.,., ,.. ano 1965
Vqlksw�geil � braMO .

\,
1

• • •• �o - 1961

:f{arman Ghia. - vEwm�l�o ".,.. a110 1.968;
ferd Corcel _ bté!nco, 1: portas .. ano 1969
FQf Core'er� �Illarelo, � port�s '. c �nQ ;tQ69
ChevroJet 'Opala' -:-- prariço .. :... �!l-e� 1969
D. K. W. - Bekar-S ..,. v:el;meUlO ano J:9611
Aéro Wilíys ..:_ aZul; ..

'

.. �" .... ��o 1966
A'�ro Willys --:- branco "�"""'. ilq�' 1963
Gordiai III - cinza ... ,.,.

'

... '.' 'a!!9 J�67,
Vari;mt 'Wolkswagen ..;- azul' ., .. ; 'ano 1970

,

D. k. w. - Vemaguet ;_ ama.elo .. ano 1965
Lancha Turbina
Lancha cem motor�'popa 20<UP : .

FIANCl AMENJ,'O EM A'FÊ ao M1!:s:m_s

I A. COEI:.H.O' AVTOMOVEIS
'

L_.:R_l,1a_JOãO Pinto, 4ô, "- Fone 277'1. " Flariªnóp��is �

... � �
'. ,

-

',_�uromofora �e neoóclos lttIa.
;

0:
.....IIÍIII\II..... '.

" r,! �rB�@��(l� I

DIJ� EVI�ASIO CAOlf
.

'Advogado
, �,

Conjunlo ,9
, OAB,SG·,6.86·,...., CP-F ,007.89.6239 .

.

DR. NORBERTO CZERNAY

Çj�URGIÃO'QENTIS1'A.,.

\. , "

I".

!
c' "

�. Jn:tpl�n.tr � tFA��pü.t�te de dentes - Dentistéria Que ..

'rátória 'pelo, sli:ltamà de a�ta, if'ot-açã�· - 'I'ratamento ingolC1l'
-;:; p�ót�ªe nXJ� 'e �q.veJ. Consultório: <Ed. Julieta, 2q

'andar' ._ s�lD 2QiJ. "",. �1:!� Jerô�ilHo Coelho, 235 _ ho

rário' qfl� �. �� l� h9r�S. �,
.

", \
'

"'-"-"-··-T
. .

"IlBSID'eJf(:IA E· LO.TES.
y�pd,��êe ,ump. f�sidgpcia; 1

situada no. JA�D1;I\�
·
ITA�1}4ÇQ, '·çgm .. g�l!S . ?Wa§,' "�,llljugadas,. ,tr,�s quartos,
pa,hn.Q, :çp�rj��: ,{'e!?en�ê!;lci�, di! �mpr;egapf\, .1 gé!rq.g�nl:
ifirªD�ª � :eªt�(:iºh�W�!itol" ainda sem h ...bite\e. .'. .

( ,", bQrt;�� :_�. V;�JlpeW:�é,- 'MUnes .lote�;· síty'ado§ "no,
, JA�lM fl:'4'�'(1J\Çti', '<;!9Il1 ªgua iristalada,. ru'l,ê calçadas
e -d1:�Iíágl:nfi'�p'lil'vfa�;: ", .;

' '.

'.,. .' .
".

.

>;: . W1Ü���S� 1\: �ü'� Ürl:l�nQ' $ªl�s_.nc;i 3:7, -:- ..Fone 2!'lªf:
'

.,:, '.�;·,/·:"���,�p·��.���:.:;;:l�>·,t�.;:.:' ',' ,(
.

':\.
'

.'�

, :

,,' .. :.:': , ',' :�IÓYEIs"eIM(} .) ..
, .

:MpD�N�AS; pOfiAIS" ,É� RARA � .oUTRAS CIDADES

DISFÉNSÀ:M.oS·' '. :iENGRADEAMEN1J,OS. RUA, PADRE:
'"\" . :. . '",

., .. , _' . - .

" 'CRO� \}3�:, r€l�J'Jil 27,78 _- ANEXO AO, DEPÓSITO .
'

• I

·c1íniê;("Cer't-�· jrcle�e -�,Cirurgia'"
CUNléÁ' G�RAL, _.:. PROTESE FIXA E MÓV,EL.

·

:, ,: '),'�bR04:QlrJ�QUÉTA;-'CIRUR.(;HA ,'; ,

· ·:'·DR.'·,tDIiIO� BARB[)SJ� SktJr��S '"

,� ;;", t' �,. '..,
.'

'

I
.

'13'

W!L!iA4�

I

l
.
\

: \
- I'

:CAPOE,IAAS" ,':
J

';, ��a;<'�'> ;�.���, �::"�ú.i;�i�a .

casa. a direita), osa NII!

· ",? ªU;t:!'tg�./.sui�,: bii�heir9', rosinha, garagem, �arandão
"feeliadQ; ; 'tfEi!�te pal'<:\. d. mer. sem' HABITE,S;E. Custo '

· Ci1í··2â·nM·Õo'" ,

• '

•.
'

,','�..
.

.,� _'.F·t'_v.;Y';t.,"� ..,� "';" i,"�: I

'>
. �'?,., ��',�l.�. < '."., ,

.

,
'

,

. 'Rqa�'"Hé1'mmip Mil�es; casil cqm. 2 'quartos' 2 sa�as,
(lopa "cQ�in:h,ª� � barll).�irQ� . gaqlgem,

'

varanda ; parte " de

J];fi:i,\Ma.;'J)ilnpeil'ó,'l�v�'I;�Mri<:l1,. 2 qúados, cosi�ha chur-
• " t�sc;tr�lí,�;te,}:re40:,'de,: '�9�, m2, '!:!onstrução 180 m2.

,

, ;; ';.� ,���À; ,IlSÁ'�' t�N��I�;&O >. .,
, .,', 'Nô."fueltlób pQhlõ·:dá.I:.agoa eIl) terreno de 12 por

·
'28' mê'tPo�í: é,:cel� '.'c�sa, 'ti}da' mobiliada éorri 5 quar-

, teis• .' 2� �ii:lás�: ti· '8; ::-'Õ:iülheiro,. preço de oçasHío.
.' ., . ,c&sa ,tne ;melhor: ,ponto da 'Lagoa da Conceiçiio.
casa de -'màíhira; {!6'm, 3 I�ui:rtos; sala, cosinha banhe;·

.' i:ó' df.d ril�teri ':li. ., CuSíÓ·. Cr$' 12.000,00.
< l'�RR'El\ibs;: " ..

.

:,
..

IRufl Laun;;' Í,inhar::>s. s/n . área 15 m .. lpteral 50 m ..

frenW
.

'1.200; d�: fundos. Custo' Cr$ 80.000,00 com 50 a

60% ',<le�" éntra.da � sal,da a wmbinar (Trindade).

I:

(
· S.\� .,JOS! ;" ,', .

.

,Sito a rua,: P.QQtl:! de Baixo, área 40.656 -m2 P!'BÇO.
L Cr$ 5Q.000,OO sende, 50% à vista .. e o, saldo em 24 mêse<;.

,

J'ARDIM 'ITAGUASSU ' . I

"', ll'eÍ"reno éom :360 metros tendo 12 m. de frenfe
eoro :30 de. flÚl.ç]OS, 'melh'or ponJO do Jardim Itaguassn
'p.reçe ç'r$, 15.00Q"QO. .. . \

.,.
,

, JARD'M 4TLANTIC;O
T�rreno ,de. 14,50 ,por 27 .fi. de fundos. Cm 10

Cr$ 8. 000:00 finan'ei�pos " •
CANASV!EIRAS .

, l-oeil(I"J�rdim Maril�JltÍia. 3 lotes de 1.260 metros,
!!�to' çr$ 1-8.00MO.'-

CONl'JN·ENTE ...

, Jardim, Continente - Lotes entre a rua Santo'l
'saraiva, e Av. Ivo Silvep-a. '

.

'

IJ1I! lote '�' Averiiq:;t Pr,'sidente' Kennedy medindo

l� PQF &5 m!)t:ro,s. dfl, es.quina. i
. .

TERRENO. - CENTRO
,

Um, "terreno' à' Av.
-

Othon . da �ama D'�ça com
: 27,00; m./.por,lo'(Úm m., de fundos.

.

·'fer.i\eno , çla tl!� . JIoepcke medindo .16. -por , 15
, pletros. '.'

'

.

'; 'EtUfício �'Bph!!l, apartaménto com 2' quartos, salá,!
. copa, e 'coSinl�à;' ,pánheiro, pronta entrega - Sinal ....

·
, Cr$ ;: �\4.000,® .':que poderá ser financiado em pequeno
pràzo.' '. '.'. ,.

, ,,�-"P: 4 .JF::_·',T 'A !J', E N 'T O S �
. EDIFiCa0 ;','''ALCIQN/� I

.'�
, cotn ' fin'aneia!Uento .

em 10 anos pleno. c'entro . da
'cid�de ,aí) lado do T��tf'I'l.'Própria para I casal sem fUhos,
o� ,�:;;spa ',�l\" �.melhor Qferta do' momento para Émi·
m:egp ,d� 'capital.,

"

ED.IFIC.I(!) "CeISA"' ,

"No ponto \.mais central de-FI9panópolis, conjuntos
pata i�scritó·;ios,.f.# con�ltórios.· Entrada pequena com

grand� .. fin'a.! ,ciamento., 1
_

'

EDJF"ÇIO "�ERENHAUSER"
______1_'

I 5

AO COMÉRCIO
'Inlerrupção rareial de

.

Atividades no
.

.,.

Dia 15'
,

'. I, A Assoc!á'ção ,Co�erci_�I cte �l�rianó,p�lis". o Clube (1,

Diretores Lojistas de Flonanopolls e o Sindicato do C "

mérçio Var�jistas' de Florianópolis; solicitam aos seu'; f

liados ao' comércio de Florianópo'lis, que suspendam ii;

suª-s �tiVI<lj!ÇJes, comerciais no 'dia 15 de fevereiro, segun
, '!ia:f�ü'� 'Pl'óKimfl, no norãrio, elas 10,30 às 12 uoras à fi ')

, de qn� comerciantss e çOplerciãrios possam c0ID.parer
- .,

,� pªrtieh1aF das, feji!tiV:i.qades e homenagens ,.lllJe serão . trio

butadas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic
General !':imílio' G. Médici, em ,-:isita à nossa Capital.

f�<jFiªp.ópoÜs, .11 de fev�r�iro de 197,1.
, . ,

Ody Va·..ell�,
'

.

Jos� t;'i'as '

, '!
.' 'João Bath;ta dos 'San'-I'Qs

,

VENDE-SE
. Vénde'-se l

1 aparlarrientd
-' p� fl<?ti�Aópolis' êen{' frente
telefones '2756 ou 6474. '. '

,': .,
.. "

",
'"

,�' .'�
. .!

desoé';_pa�o -no Ed. Cidad
ao Cirre" Rit�). ,

'.rl�a'tar nos

�
...

,

...Di> 'ROBERTO 'MOREIRA: AMORIM
�',;

..;,�
-,

,

' ,,� �
"

� . , ....... ' � .'
.

,.
'

{�.
. bOÉNÇA,S O� PÉt.:'E \

<:" Das 'Unhas �;':';�"'Do' €louro' Ç�pelu<'Io Micose -,

Ale�gia' -:..:.' _Tratà�ento da :Ac.n� Pefe Neve'Carbônica '

('

"ri�li�g':>
. .._' ..

' ,

: . :,
'

OEPILAÇÁ'O
, "Ex':_Está!ti�rio dô Hospital- das CHnicàs�dà' Vniver�id�de

de sã� P�ulo.·' ..'
'.

,

'. ,

.

..

69_NSÚLTA�: ''P��riªpl�Í}te, ·.�.p,?:rtir d�� 13 hor?�'
" . C9NtlUr;tõ':RIO: 'R' Jet'ôn!rp.Ó 'Coélho, 325 � Eqifício
Júliéta. .;:..". 2'?"andar _:_"sala :W5:.· ,.',., _. ,

� '." -, � ��
., � /1 .

.

:'DR •.ANTllNIIl SANTAELL'A
pro,fess�r de', Psiquiatria' dl:l Fa.culd'ad�. de Medicina'

, ·�·Problem�t�ca·· Psíquisa, ']N,euiJ.1oi?es
.

I' ,

; \ ,POENÇÁ� ,MENTAis.' ,

,
'

,
. Conslllfór.jp:. 1iiiJ,ifício Assooiação Catar-inense de lVle·
lo _. •

, r"
'

.', \
"

•
• �, ' .).

,

'

diclUa, Sala 13 - Fone' 22,08 ---'- Rua 'Jerônimo Coel'ho, 35�
.

• -

.

-'- Florianuj;lOli� I_:_
,

, A DIRET�RIA

�':. : IM'PIESA� ,REUNIDAS LTDA.
,

.. Oe �',
'

:"
._

._í" '

SAíDAS PE LAGES "CHEGADA EM FPQLI�
5,00' nOlias � , 14,30' horas

... .' 113.00 :hOfqS.
I 21,30 horas :

',. 21,00 hora!?' .. , 5,30 horas
.

SAmAS'DÊ FfOLIS.'.Iê CHEGADA EM LAGES
7,30 :horas diàriamente,'I,'

.14,30 horas

,21,30 horas

" AU'"V'O,GA'BO, '�. ;"ü
"', _'. '.'." . 'I '.

. {'L: i? 'li'.. -;- 001171766289 '.
.

.

Rua J�ne�te �ilveira, 2� - Fone 2768 �

, ,

Yendenda'
.
,

.

y'

,. .No çoração de. �Iol'ianópolis,. ruá. TrajaM, n.' .18..
últimas mlidadés a, yenda: .s�m l)eajuste de

.. qualqu�.r
natureza.-·

.

EDIFICIO "JOStIi VEIGA"

Ar�rta:inento para pront� entregl\, preço, fixo sem

l'eaj tiste.
'.

CAS'AS - CENTRO,
. �ua· Cefonel Lopes, Vieir'a, n" 7; área do terreno,

338 m2, casa :'c.orri a quartos, 'salá, copa cósínhai 1 1)a
nheirÇl,' depe�dências . de empregada, garagem: Custo
Cr$ , 12Ô.000,OIií ii combinar.'

.

IRua - Mat�chal Gama D'Eça (Chácara". da Molenda)
,com 4' quart'ôs·; .liwing,

.

sala· de jantar, sala de' estár,
quarto'!le empregad'ír; com banheiro.,. garagem. bem
grande. ('ofre 'embutido, telefone, lavanderia. Custo

\1'ér$ 200 _OOO.OQ. r'.
'

, ,

SACO'
.

DOS .LlM6ES,
Rua .JerÔnimo José Dias' n. 126� casa com 2 quar- I

tos. sala( cosinha, 'banhej:ro, casa de madeira, terreno �

medindo 10 'no_t' '35 metros. Preço Cr$ 12,OOO,00,� ,

I
CONT�NENTE "

'

.

Casa à rua Araey Vaz Calado, .c/terrenl) _ de 24 pl,lr
16, área conto 210 m2, ,com pintura nova.

I
•

Uma ('"sa, ii rua João. Câhdido ..Preço Cr$ 8.000,00,
EDIFICIO DAI\I'IElA _,

.
.

Grande loja para fins .comerci4_ts,. localizadas em

área de grande densidade habital'ional na rua, Anita

IIGarihaldi n. 35, nreeO de ocasião, parte financiacla.
CASAS ...- CENTRO,
Casa na rua Vidal Ramos; r.. 60, CQm grande ter·

reno, e ponto comercial. Cr$ �OO.OOO,OO de entrada �
o saldo a combinar.' .,

Mansão na Av.enida Tromposki, 'n. 48,- grandes
salas, grandes quartos, liwing, 2 banheiros, dependên·
dias de, empregados,. garagem, constrp.ç?o em terreno
de 25 por 50 metros quadrados no menior bairro:. reBi-

. dencifJLde Florianópolis.
'

,

COQUEIROS .

. .

pasa ná praia das' ,SlI.udades, frerite para o' mar,
cónstruid'l em' terreno de 900 m2. Preço Cr$' ,50.00000
rom 'financiamento,

ED'j;:;elO" NORMANDYE
Um' ótimo apartamento na Praia ·da Saudades; €om

hall sedaI ,3 quartos, 2 banheiros, sala,. copa e cósinhá,
jardim de inverno, 2 vagas para garagem. '.

ITAGUA-SSU'
.'

'.

CASA com dois pavimentos. tendo na' pafte superior,
3 quartos, living; éopa, cosinha, 1·banh�iro, partI! inferior,
sala de. costura, dispensa, lavan<furiR, banheiro área de
servico, área Qonsfruidn; 227,29. m2' ..área terreno
380,85 m2. '

.

.SÃO MIGU�,L, ..

.

'�M S:ÁO MIGUEL; com fi'ente Piú'a"a estrada fedenal
e fundos p,al'a a estra.!'Ia Estadual. 'Uma Chaca,rá com d'UqS
casas de maq�ira em terreno de '14: mil lpetr,os_quadra,d6s,
�endo 120 metros para.estrada Federal e' 80 metros 'pela

'.

Estàdual. .Cr$ 40.000,00.
.

...

A PRONEL

-- ----_.-------,_- �-�-_._-------

Resolve seu Pr.oblema
-

Rua Tenerifu Silveira, n� 21, sala 02, Fone 35-90.
"

'

.1:.-/�IJI
_____ . __ ,_ . __ ./ _ 1__ r ua �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Novas normas do INPS Estado-Maior

são criticadas pela neM ; '::V::C��f�em
,

,

Pt_,ro Ivo: todos quetç,1U
' Piment�,1 ,vem

:
...

,

�,' �\.':', ',
..

,', /

,

- "':�k' recepClon�ar';'
fortalecer o Congresso o Presidente

Florianó.poljs, sexta-feira· 12 ,de' feYer�il:o de 1971

_/.

O Governador do Paraná, Sr. Pau
lo Pimentel, confirmou sua presen-

f ç? .segunda-feira em Florianópolis, a

fim de recepcionar o Presidente da

República em seu desembarque no,

Aeroporto Hercílio Luz,' previsto pa.
ra as 10h30m.
Na tarde dé ontem o Governador

Ivo. Silveira, a exemplo do que já
fizera o Prefeito Ari Oliveira, con

clamou a· comunidade floríanõpolita
na

.
e de municípios vizinhos (a rece

ber o <:ieneral Médici defronte. ao

Palácio' do Govêrno.' O Governador
também convidou todos os deputados ,

e prefeitos catarinenses, a . virem a

Flotianópolis no dia 15 participar'
dá' recepção ao General' Méãící.

" I'

'I.'
'.

,

; O
. lí#�p'! .'ÓP��iCtORista Pedro Ivo

Campes ' disse ' ontem, após regres
sa( ,dê Brasília; ,qUe "hã ti'm desejo

\ realmente '�ande '

entre os novos
:d�pu�ados:,e', sena'dores de se forta

: lecer 'melhor' o Cengresso, seja
através . de .uma eficiente atuação
pa;�arne:nÍàr 'sha 'pa� íntermédío da

· vitíllização,'dos paifidas". Disse o

:pte�i<ieniel; do, 'Diretório Regional
'do MDB iiMr' �� :vitalidade partidária
é 'tid6 comQ'.fundamental ao forta-'
�lec��ntó, �d� 'Congresso Nacional, e

que ela .é: êonsíderada tant� em .re-

'!liçã<:( à,··Arena' �om�' à Oposição.
� o. RiJ.:l�*,enta.i- nã� quis adiantar
porin�fÍores � li respeito ,das díretri
zes .f�á.das�,.p�hi é\Ípula nacional eme
d��i�t;�;: li'ii�� .

êste ano parlamentar, .

acc,Hitu�ndo .q\le �'são medidas ínter-
.

,

>, �.): ,-:�<.�. ,;" >. ��';>':/ • .
--

-

" � j- ; �h_ j;

; ,SQ�" cbegada 'para hOJe f�!������ta Ca�'llrn da

.�

O trânsito na Lagoa da
.
C0nceição

voltou a fazer mais uqJ.a vítimá fatat,
quando o Volk'Swagen de São Piml<;>;
placas ,P;_0-17-39, atropelou o menor

Ermisàn Julio Pereira Ribeiro, Ifilh� d�
Carlos Ribeiro e, Paulina Ribeiro., ()

) �leno/, que tinha seis.! anos de idade,;
não resistiu aos fe�imentos recebidos e
veio a falecer no Ho;pi�al .Lnfantil. .

Ermison' era natural de iacarêzinho,
nq' Paraná, e encoi:J.trava·se com seus

paiS naquêle balneáüo passando as fé·
rias tendo sido colhido pelo veícu'10
que trafegava em alta velocidade. Se·

-.:. gundd testemunhas,- o motprista apÓs

2,'/ PIestard assis�ênclia alà' v�tímda. evaddiu-se,i-I ruman O para oe am a Ignora o.

I
De outra parte, o ônibus' n9 21 dos'

Márla Luiza Comninos Atherino, Aquiles Atherino e filhos convidam Transportes Coletivos Biguaçu, dingi2':
,parentes: e pessoas amigas para assistirem a missa de 79 diá, qué mandam /" do (pelo moto,rista Manoel de Oliveira

'celebrar' �ril intenção' a alma de seu saudoso pai, sôgro e, av.ô CARALAM·' .

. atropelou ontem o serve'fite José Ver-

aOS 'COMNlNdS, 'na' Catedral Metropolitana, às' 18,15 hs. do dia 12, gílio Martins, qlle foi internado' no

sext� f�ira.
,

Ho�p[té}l Sagrada Famíiia on& perma·

Ant�cidapaménte agradecem aos que comparecerem a êste ato dc nece' eUl obse)'Vações. As ocorrênciaS

lfê' religi�so. >"" 'foraól registradas na Delegacia. de· Se·

l!!�'�'��'��\��������������������������'�'�I'�-J,cA gurallça Pessoal.

nas, embora de grande importância".
Mas' adiantou que a Opôsiçã� vài
encetar campanha nacional' visatUIo'
reorganizar seus díretóríos, regia
mais e municipais, na tentativa de
nielhorar sua posição para, as pró-
ximas jornadas eleitorais,"

.

Ontem, juntamente com os: depu
tados Francisco Libardoni e Jaison
'Barreto o dirigente ,oposicionista
transmitiu ao secretário. têg-\pmil .(10
partido, Ivo Knoll, as ínstrucões
para a composição' d�' W;retÓri;,>s
municipais. O MúB 'Ptt)ten�e -orga-

'

nizar. diretórios em todQs es muni-
/

.cípios, e em maio vai realizar Um
.

encontro regional ço� 'a I�l'�sen.ça .

de Iíderes nacíonais.. '�ntre • os ,�q4ius
(Is Srs, Tancredo Neves .·e;' ',,\l:n:aral
Peixoto. (Leia' na . páj;ina ;.4), "

{ f, : .

,

"

�
'�L'

" I

(3 Miriistrô' Luíz Fernando de Cime
I ,_ o', '

"

'

Líma;' .., da' :Agricúitura, .chega hoje às
14 bGl,ras',::a FlorianÓpolis 'a fim de pre"

.

sidir 'uma' teuruãó 'de. armadores e in·
dustnài�: da, pesç�, às· 15 horas no' p�.; .

láci� do,"G�)VÚno.� o encontro
: séri16 :dê�atfd,p3 .. aspec�os da política de

e�Pàl}são :p�squeita, e� Santa Catarina,
":

\_, ,:.
' . ,.

DR;�ft �divulga número.
de", acidentes, nas DRs

presentes' industnàis, armador�s e re

pre$entantes de órgãos
.

públicos .que
atuam' ,nó importante,' setor': ,de', ��ono.
mia.

/ ,

O Ministrá, Cime J.ima precede: de
Pôrto' Alegre e viaja em apafêlh6' 'de
comp'anhi,a particular.. '

i,.

:•• > ':_"���. : /..

, Segtlri(Io rê�elóu' fonte credencia·
da do ,DNER, durante o ano de 1970

regiSt�iífa:i,ll':S� ,em· Santa' . Catarina,
- ou mãis, P!e,c!Samenf� nas. rodovias
BR�lOl .e' ;BR"l'16, 639 acidentes com
veicUi6s, :'apresentaIldo um saldo de
396 JeridQ� e 57 mortos,

.. (

_�a;,I!R-Hà, 'o': trecho ,<iu'e .apresen.
��iJ. ,o':maior 'núniet-Q de acidentes _

fOi<ó 'de c:Pil:àbefrabá-ltajaí, onde fo·
raril,'. ":��gisitadã� .. 259 ocol'rências,.

" .,'" ,.,. ).:'.
morre!lqo 2�,�;péssoé\s e ferindo' 170

outras. No trecho· It{l,jaí�Florianóp�.
!is ocorreram 117 acidentes; resl,II·
tando 'em. 103 feridos e' 3 mortos. ,,;'
No trecho que vai' .. até CricitÍmae

,.

de lá até a divis� c0!ll �. Rio Grãh.
de do Sul, aconteceram 80 aciden.
tes, Com 53 feridds e 9 fuort6s. N'a
BR.U6" �o· trecho SaI).ta ê�cília�
Pas�o do Socorro, 110 MUni<:íPlo de
Lagés, foram re)iistrados i�3. �éi�
dentes, os' quais provocaram .feri.
Imentos em 70 pessoas e matliram
20.

,\ �.'

,� t

., -'rI

· J "

I
• J

!'

P,ElEITURA MUN'ICIPAL DE
..

\
,.

FLORIANÓPOLIS
C O N V I T:E,., ';'

�r,. o. )?r-éfejto -Muni.cipaI de -Florianópolis convida o Fovo em geral
. p�ra 'comparecer.à Praça XV de Novembro, a pro.tir (,ias '10,30 horas Ido.

I
próx.ini.o dia 15 do, corrente, segunda.féira, a fim de recepcionar o Exce-'

lentí.ssimo Senhor General Emílio Garrastazu Médici, precÍaro Presidente
da Rep�blica,' em ,sua primeira visita oficial! ao Estado de Santa Catarina.

f
. Outro&sim, conclama os moradores do

I

trej'eto AEROPÔRTO-CENTRO
a assistiFe,fl,t"a passagem d� comitiva presidencjal a partir, das /10,30 horas

,

do �e��? dia, ,..'
, ..•1.floriapópolis, em 10 de fevereiro de 1971:

__,__,

r"":
1 .... "

•..:

J'ÇO'IPANHIA' Clrr�ildARENSE DÉ "1"nECOMU·'�
. NIC1Çtmi,�S ........ COTESC'

--jf�VISO-
'_A ,COTESC com!1ruca aos seus assinantes e demais ,interessados, a:

, ,"lteração do número dos seguintes telefones:

["'
149 Bátalhão de Caçadores I

- de .6667 p�â 6234
�

/' 'And�é Maykot & ela. ' ._: de 6234 para 6667, .

,

. - '\: '�DIRETORIA I
.��''�'���/�'�������'I�'"���..

MissA DE 79 DIA

"
,

,
Agencia Nacion'}l está informando

\
aos jornalistas e demais �ntegran.
tes dos órgãos de imprensa que de.

sejarem ,efétuar a cobertura da ,vi·'
sita do Pres,idente Médici a Floria·

nópolis,' que as credenciais neces·

. sárias �ómente 'serão fornecidas se

o
.

interessado dirigir-se à sede da

AN, munido de uma, fotografia ta·
manho 2x2.

'Esclarece\! que tendo em vista
essa nova exigênc�a o prazo para
habilita�ao à credencial, que, ante'

.

dOl'mente expirava às 12- .horá� de

hóje, foi prorrogado em mais qua·
tro horas. �

IV Cultura· vai
-'"

(..
.

- \ A. ,

. cOQJprar" nov'o, .�

eqUipamento
.' 'o Diretor·Presidente da TV Cul·

tura, 'Canal, 6, segue lioje para São

Pau�o, a fim de ultimar as negocia."
!Iões para a compra de novos equi·
p�mentos técnicos,

,

habilitando a

��tação a fa�er ' transmissões iúter.
na,s, já a partir d,a 2'1- quiniena de

feve�·e�ro. Outra parte dos equipa
mentos se destina a colocação defi·
nitiva d'as novas r�petidoríls detitro

'

.do' Estado..

Acidente na
Lagoa mata
criança'do PR

Continua repercutindo em todo o

território nacional a nova medida
.

adotada pelo Instituto Nacional de
Previdência. Social restringindo, a
.:.

\
\

assistência médica aos. beneficiários
da' previdê�Cia social. A n�va .sls' ,

temática 'fõi regulamentada, pela.
Orientação de Serviço nÇl SAM�399.39,
de 8 de janeiro último, que fixa

procedimentos a serem observados.

pelas Coordenações 'de
.

AsslstêrÍci!!
Médic.!! para,; que as despesas com

ás..pr�staçõe{ médicas se 'contenham
no� limites orça�entádos I estateie.:\ .... , . . . ,', "

...

cidos- para o exercício. ,

.

<

Falando sôbre o assunto, . o Dr.
- fVIud.lo RonaÍd Capela, P�e�idente
dI!. i\CM, declarou, a �O ESTADO que
"essa. medida vem causar uma sé-

• ríe de transtôrnos aOJ:i segurados, de
'

vez '; que só poderão ser atendidos

qua,ndo 'seu estado de enfermidade

estiver" tO,talmente . manifesta/do".
.

' ,

AcresCe,nt9!l . () ,titll�ar ela: A,i;>socia·
ção Catal�inense .. o.e . M�cj.ic,ina ..

dizen'
do que. o, p.ôva, _procédül).(;)nto jmpor·
tarã, t��y�z,. na. perqa qe. v�da. óu de
org;í-os dos( segurados, já que não,'

.' sé ,poderá 'exercer a medicina pre
ventiva, deixando o mal c�es�er pa·

'

/
ra ""depois tentar remediá-lo. 'Escla·

receu, ainda· qule, o problema está'
mo;v�menta'ncjo, diversas', entiçlades
entre' 'as quais de São Paulo, 'que'
estã" elaJ;'JOrand� um �emorial que
serã . enc';lminhádo ao Presidente'
Gartastazu Médici e 'ao Ministro Já

llõ Barata.
. ,No� item 4,�. a 01:'-ientação. de_ Servi...

,.

ço éstahel�ce que ::p<lra.a .reduçã.o •

dos dispêndios com os serviços hos

pitalares, 'que consomem três quartos
do orçamento .de assístência médi•
ca, as internações deverão ficar sob

rigoroso çonti'ôle,' embora nãá de
vam .ser criadas' dificuldades para�,' ,

concessão de GIH - 'Guias de In

ternação Hospitalar - para: 'a) par

t�, ,b) afecções agudas, c) emergên
cias médicas. ou cirúrgicás, d) tuber·

culose ativa, e) estados mentais agu:,
dos envolvendo periculosidade, f)
'os segurados aflves, memenrânee

mente, Incapacitados para o traba!lho,
'

por afecções passíveis ,de rápid'a re

cuperação �ob assistên'c:ia i1ospitaJar".
Esclarece o documento; do' Inps que

atenção, especial será -concedída' aos.

pedidos cÍe ínternameáto, ,:para ' tra
tamentos não cirúrgicos; cujo .incre'..
mento vem reduzindo, a

. disJjonibi�
lidade de recursos fi�anéeirbs '�a�:
ra 'o atendimento .de' çon�liºões irà�
ves. Essas internações ficarão .

res· "

tritas às
'

emergênciaS" não devendo
. ser internados casos ,,·crÔnicos.

A convite da ·Udesc Universi·
dade . para, o Desenv9Ivimen,to> de
Sap.ta Catarina encontra.se, em· Flo
riánópolis 'o professor 'Tarcísio' Da.!
inüío de Souza, Sa�tos�

.

lnemhro (,io
j 'Conselho' F�deral de Educàção e

Cat�rático de Met\}lurgia da Uni�
versidade de São Paulo. O. profes;

, sol' relatou no Conselho' Federal de
-,.

. ',-' Iv '

}i:ducação o processo de reconheci·
mento da Faculdade de Engeri,har�a
de JoiIílville e {lstá em Sa�tli Cat�.
riná ,para visitar o setor indti�trial
do'·Vale do ·Itajaí e conhecer a .pro .

blemátfcá do ensino superior no' Es.
táda.

Chegou ontem a Florianópolis o

Capitão-de-Mar-e-Guerra Áymara Xa
vier de Souza,' recentemente nomea
do Chefe do Estado-Maior do 59 Dis

tritp Naval. O Comandante: Aymara
substitui, no: pôsto. o Capitão-de-Mar
e-Guerra Haroldo Nicolau Paranhos

Pederneiras, que seguirá para o Rio

de Janeiro onde 'assumirá ímportan
'te: função.'

'I

Dalllião' vê
, problemática
do ',·ensino

<

•
-

� ••

. A nova oriEintação ,do, órgáQ' pre· .

yidencÁário susta até . 0, príó�()
dia 31 de março' as ..novas contrata
ções de hospitais, �redenciáções de

.

médi.cos �,de cirúrgiõés, dentistas'
(em <"seus •

consultórios), de �erViço
diílgnóstico e terapia, bem cO,mo, a
reálização pe noyos convênios'. com.
emprêsas, Estabelece) .. finalmente,
'que '''0 Coordenador de Assistêncüi:
Médica fica responsável' pela exten·

. são das despe�as na Capit�f e ,:nas'
Agên<;ias','·.

I'

, I
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