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fR.ENTE. �RIA Negativo PRESSÃO ATMOSFERICA �EDIA;
1003,2 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 31,89 centigrados
UMIDADE RELATIVA MEDIA:91,0%: Cumulus - Stratus -

TeIDPo médio: Estavel. Florianópolis, terçrtfeira
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SINTESE
BLUMENAU

Nos primeiros dias, do pró
xímo mês de março, a Orques
tra e Côro da Sociedade Dra
mático MU{iical Carlos Gomes,
estará reiniciando suas ativi
dades. A Orquestra, tem con-.

, víte- para se apresentar após
a Páscoa no' Município de

Massaranduba, onde realizar.
se-á o Festival da Canção.

TIMBÓ

,
Estará concluído dentro de

� � , do/is 'meses, a prim�ira etapa
do prédio que abrigará o Cor
reio de n.';b�. 'À informação
foi prestada pelo Sr. Aloisio

Hermeline Ribeiro, Diretor da

Emprêsa Brasileira de' Cor
r�ios e 1elég�afos de Santa

C.atarina. _

oI
ÇANOINHAS

,;

Dentro dos próximos dias,
políticos de Canoínhas preten
dem reorganizar o partido da

Oposição - MDB -, com yis
tas às próximas eleições: Cano
dídatos' próprios aos cargos
de, P;êf�ito,

'

Vice-Prefeito e

Vereadores, é o que pretende
lançar o.MDB de Canoinhas
no próximo pleito eleitoral.

o Prefeito Marcos Gram·
kow de Ibirama, revelou à imo c

� ,
,

prensa que ainda não, se tem

data para a inauguração do ,

novo prédio do Forum da Co.•
'

,

marca. Revelou o Prefeito

Gramkow, que' isso ,depende
do Governador Ivo Silveira, o

"qual pI'etende;J e�,ta.l)'. pr,.esen.t..e",
• .� i 'r-.""""""'-"�"�� <' "

'

A Prefeitura Münicipal de'
Joinville e o Departamento de

I

TUriSIllO, estão organizando o

programa a ser cumprido no

próximo mês de março, quan-'
do a cidade comemorará ' os

seus 120 anos de fundação. Q
ponto alto das festividades se-

, râ no dia 9, data da fundação.
-,

BLUMENAU

, I

Brevemente os trabalhos que
desenvolve o SAMAE na imo

plantação da nova rêde de dis

tribuição de água, atingirão a

Rua 15 de Novembro e de

aeêrde cOm, o que ficou esta,

beleeide entre o órgão e a

Prefeitúra Municipal, êstes tr�·
balhos .de�erão obedecer a um

cronograma especial, para que

seja dada r tranquilidade à

população em, geral. Pa-

\ ra, .tanto, as obras na pr'incl
pai via pública da cidade,' se.
rãó reali�adas de quarte!rão

I " e!11 quarteirão.
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umpn 'I
Falia de áuua
está fie,ando
quas,e crônica
, A água continua faltando nas toro

neiras, de várias zonas da Cidade e

:_ não há "índícios de Ique- olabasteci
/'mento venha

\
a se n;)rmalizar até

o Carnaval, quando a Capital rece

berá milhares de' turistas. Alguns ho

téis estão sendo abastcilidos, pela
Corpo de Bombeiros" enquanto que
o _DAES tem- afirmado que o abas- \

tecimento continua absoíutamente
normal. Há ruas que-há várjas[ se·

"

manas não vêem uma gôta de água
nas to�-neiras. (págin.3 5),

, ,

Juizado · baixa
, I .

'nO·rrlaS /para
o CarnBvar

"
,

Q Juizado de Menores já baixou
a portaria contendo as normas que
deverão ser obedecidas durante o

Carnaval. Menor' de 18 anos entra
em baile público ou dancings. Quem
tiver ,menos que 18- e mais que 14
pode ir aos bailes dos clubes, mas.
só em companhia dos pais ou .nes-

ponsáveis. Baile infanto-juvenil ter
mina impreterivelmente às 20 ho
ras: Por outro lado, õ Paineiras pre

para a abertura do Carnaval com '0,:
/Baile do, ,',L'errOl�, 'quilinta-feirã. (págí.

� -, -na .....ID ''I.'!.�j ,:;_ '1*;;"""_ ;.t:"-;,� .»
"''' --...... ...�,. ,� _.,.._'''' l,( ,r

Fonlana dei�a
a ptesidencia
da ARENA
.Declarando que 'o principal "fator

que entrava o desenvolvim�nto de
Santa .Catarina é a falta de rodoviàs,
o, ir. Atílio Fontana, concedeu entre-

\ vista a O ESTADO, na qual anún '\,

ciou que renunciará à Presidência
do Diretório Regional da Arena, jus.
tificando-a com a sua próxima in

vestidura no cargo de Vice-60vern<,l·
d�r. (página 3)

I I,

Câmara
arquiva 1600
projetos
A Câmara dos Deputados está

arquivando mais de 1600 projetos,
apresentadoS' nos últimos 24 anos,
sendo que 1355 pem sequer foram exa

minados pelas I comissões técnicas es

pecíficas. A maioria dos projetos
� ora arquivados versam sôbre legis.
lação socilll, �as um q.êles, apresen
tado no "no de 1960, legalízava o

jôgo do bicho. (página 3)-
'

,

Reuresso de
'Colombo é
!

no fim do mês
O regresso'do' Sr. Colombo Salles,

da sua viagem à 4lemanha ainda
não está marcado, ma:; ainda ontem
membros do seu staff '''ã1'irmavam
que deverá se dar nos últimos dias
do corrente mês, quando então to

mará as últimas medidas para a sua

posse e divulgará os nomes dos que,
com êle, comporão a cúpula do Exe
cutivo estadual.

..... ",1."
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a VISI a

Riete ,eleita'
Ra'inha' das
'P:r'aias de se

, � /
j, • .-

Riete Suzi -RibeilJo, representaúte
do Balneário de Navegante,s, foi elei
ta no último sábado Ràinha das
Praias de Santa Catarina, em festa

o
.
fealizada np recém-inaugurado gi
násio de esportes da cidade de !ta

jaí. 'O pavilhão estava lotado e (i)

grande públíco aplaudiu a escôlha
do ,júri, eom.pôsto p'or personalida·
des 'de Capital e cidades do interior.

I

PHILIPI 81 CIA. a casa do conslrulor
INFORMA
Com o objetivo, de melhor co-

nhecer o Plano Estadual de Educa·

ção chegou ontem à Capital o pro
fessor Jonathas Athias, membro do
Conselho Estadual de Educação do

Pará.

"

• •

,Sem J.et feito
.

nenhum pronunciamenio público,
rI - '. � � .

\. mas' ouvind'o muito e Irocando 'impressões sôbre os

principais àSSiAD;hts de ínlerêsse ,alua,' para o Eslado
-e o Paí�11 o Presidente Médici dá, hoje por e�cerradá a

sua primeira visila oficial a San�a Ca.arina, 'áo em-
, -',

barear às 8b40m_�ra o Rio' Grande d9 Sul, ne lera ..

\ '

I

'porlo Hercílio Luz.

,

�

Da sua chegada, onl:em, às IOh20m, lai�' o fin,al
'dó janiar, que 'ofereceu ao Governador Ivo Silvoeir� ,e

_

I t
� 1 - �

autoridades e'sladuais no Veleiros da Ilha, Iodo, o pro ..

g�ama (oi c�·�prido com a precisão' de -um cronômetro.
O Presidénle, almoçou na praia de Ponla;r,de'Baixo;
após' visita ae 'Palácio do Govêrno" c_onc§dend'o iludiên..

, elas pela 'Iardê às autoridades eaíaríneases, (Le�a .np-,
,i

liciário na última pâgina e' E�ilorial na págjn� 4)
i,

Campe,onato do Estado
s e r á; de li o i-d,o h ale
...._......- q

.

,..., , (Página 6)
o

retrobráSi ··eulorica i··com
O 'petrófell de- 'S'efR.iPe "

./ -

I
I

A Petrobrás já autorizou a, Região
de Produção do Nordeste, em Sergipe,

.

a i'nieiar a perfuração do' poço Caioba-

2 que delintitarã, a mai�r :irea de pe

tróleo do 'país ,é talvez, uma das maio

res' do mundo� situada a:'12 quilôme
tros da barra do rio Sergipe, em Ara

caju, bem em 'frente à praia do Atalaia
Velha.

Os estudos de sísmica revelaram
,

uma área inicial de 30 quilômetros

quadrados, a ser confirmada pelos po
,

ços que forem perfurados -nos 'próximos
� meses: O' teste efetuado a 2.100 metros

revelou uma -vasão de aproximada
mente 25 mil barris 'por dia (4 mil me

tros cúbicos diários], Segundo os téc,
nicas "num raciocínio pessimista",
Caioba estará produzindo em, fins de

1972, 400 mil barris diários, assegu
rando ao país a auto-suficiência 'em

petróleo.

Alegria é ainda cercada d� discrição
Um clima de euforia reina entre

os técnicos 'da Petrobrás, que servem

na região de produçãol de Sergipe,
mas nenhum: dêles, nem meSIlJ,Ó o

superintendente do órgão, Sr. José

(Marques Netto, está autorizado a fa

lar sôbre Caiobá.
Na realidade, os observadores mais

-d I
d lderam

'

\ mo era os conSI eram que so mes·

mo I depoü;' de um pronunciamento
,oficial do presidente' da Petrobrá

poderá se formar um juízo definiti·

vo sôbre li capacidade de pr�dúção
das novas áreas localiZadas ao IQngo
da costa sergipana._

Pela grandeza da descoberta e do

empreendimento, ós técnicos acre- )

.
ditam que a Petrobrás- concentrará

, todo o esfôrço possível na área de
'Caioba para' que em fins de 72 o

,campo entre em' produção, permi·
tindo libertar o país da compra no

exterior de hidro-cprbonetos:
-

'MaDistério Illunicipâl
,tem quec ser pago em di�
o Tribunal de Contas da União de:

senvolverá êste ano intensa vigilância
para forçar os municípios a pagarem o

magistério em dia e de acôrdo com os

níveÍs de vencimentos estabelecidos pe- \
lo GlDvêrno.

, \

O Ministro Abgar Renault anun�

ciou, na primeira sessão do ano, que
iria stirgerir a suspensãG do' pagamen�,

to das quota�' do fundG de Participa
ção a to.dos 'os municípios que não estio
vessem cumprindG ii legislação.
Acolhendo a, proposta do Miaistro

I Evald Pinheito, o Tribunal decidiu en.

viar a todos os muni�ípios um fo�u
'lário �ôbre o magistério para ser pre-'
enchido dentre de 30 dias, suspendendp
o pagamento 'das quotas caSo isto lião
ocorra.

For�íd�rio exigirá dados, complelos
/0

,(
/ No fonnulário, a PrefeitUla indica·
rá: a) número de professjôres; b) quan
tos estão em exercício; 'c) númho de

contratados; 'd) quantos contratados e
I

quantos do quadro efetivó; e) se'utiliza ,_

recursos do FPM' para l)agamcllto do

magistélio; t) se está em dia:; g) quan
tos mêses de atraso; h) se obeçece a

lei 'que determina) o vencimento pro

porcional' ao salário; i) qual a popula
ção escolár; j) "quantos estão �atricu
lados, além de outras ques�ões.

..
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o seu'
"

prODr'amal
CINEMA
SÃO JOS));

15 - 19,45 e 21h45m
Dick Van Dike - Sally Ann Ho-

W8S

O CALAMBEQUE. MAGICO
Censu ra 5 anos

RITZ
17 .:_ 19,45 e 21h45m

,

Christopher Lee - Douglas .Wil
mel'

'A FILHA DIABOLICA DE FtJ
MANCHU

'

Censura 14 anos

CORAlJ
15 :_ 20 - 22h

Rock Hudson - Gina Lollobrígida
Sandra- Dee

QUANDO SETEMBRO VIER

Censura'. 14' anos
ROXY

�4 e 2q horas

(Programa Duplo)
Oliver Reed -- tJIalÍ� Rigg
SINDICATO DO CRIME

Peter Grav�s - Barbara �Bain"
MISSãO IMPOSSIVEL CONTR.t:
A CAMORRA,
Censura llJ atlos

.1ALiSCO, ,,- r.
17 ,e 20' horas

LitJ.ú Veritura",- Bottrvil .... l'4arlé
Dubeis i

TRAMA PARA MATÀR
Censura 13 anos

GIJORIA
17 e '20 horas
Jack Lemmon' - Catherine Deneu-
ve

UM: DIA EM nÚAS VIDAS
Censura 14 anos

RUA
20 horas
COPA 70

'Sí\.O LUiZ
20 horas o

SATYRICON'
Cens,ura 13 ano�

rEI.l:VISÁO
TV'�COLIGADAS CANAL. 3

16 horas - CLUBE, DA CR-IANCA
16h20m - O MENINO SUBt�.·
NO

16h49m SERIADO DE, �VEN-'
TURAS
17hlOm - PATRULHElROS no
OESTE
17h45m � MULHERES EM VAN
GUARDA

1!lh20m - TV EDUCATIVA
'19 horas - APROXIMA ATRA

ÇAO
19h45m - TELE-JORNAL
MALHAS HERlNG
20h05m - IRMAOS CORAGEM

20h45� - DISCOTECA DO CHA

CHINI:IA
21h55111 - REPORTER, GARCIA
22hlOm - ASSIM,NA TERRA

.'

COMO. NO CEU
22h40m - GUASMOKE

TV,. CULTURA CANAL 6
16 horas - CORREIO JUNIOR
16h2Om - ROBIN 1-tOOD
161145m - 'BATMANN
17h20m ELAS E .ELES
lflh20m - REDE TEtE EDtJCA.
ÇAO

'

'.,

19hàras; - O MEU PE'DE LARAN
JA LIMA
19h30m BOLA �Ni: ,JOC'-rO
19h35m;;_ S�MPLESMENTE MA
RIA
20h05m - SHOW SEM' LJMITE '

22 horas • NOTICIOSO CONFI-
NANCÉ ',--

22h30rn
23h05m
:MAS

AS BRtiXAS
MERCADOR' DE I:t-'

,

23h45m _:__ SHANONN

ln

SURD'EZ
..

o Aparelho'.
UUra Moderno

,

Alrás da -Orelh,8
Complemento invisível
O menoi: e p1ais leve de
todos

, 'I
De som suave e natural'

.visite, telefone ou escreva:

à
COMERCIAr" APEMAC'
Rua Felip� Scbmidt, 58
- 49 andar conjunto
401 - Fone 411\1 - Floria

nt.5polis - S,C.

I'

equipe.

Zury Machado
o Goverriador do Estado e Senhora

Or. Ivo Silveira, hoje às 20,30 horas
no Santacatarina Cotlntry cms.: serão .,'

homenageados com um) jantar, pelos
Senhores Deputados da JBaneada .da

,

ARENA estias espêsas.
<li * ..

Socila, ,Escola de Aperfeiçoamento
Social, nos convida para a inaugura
ção de sua filial, sexta-feira p'rfudma
na cidade> de Blumenau. Estarâ
'presente �o tão esperado aéi:JootêCi:·
mente Maria 'Augusta, responsável,

,

pelá Socila no Brasil, e sua efi6iente

de maio, domingo foram, vistos na

Rocca. Regina e Odilon, não estão

"ômente preo<mpanos com o casa:
, mento, comO' também. tom a viagem

dé núpcias, que serâ pela Europa.
.. * ..

1O ru� v�j receber gente da socie
dad.€ brasileira, dia 10 próximo, para
o casamento da linda Rosani _Bauer
Ramos; CGfR. () Dr'. Nereú Ramas

I Neto.'
" ,i'A cúimô,nia, reli:giosa, setá na

]greja dé sa& ,F"liãinélsC& de Panela.
A recepeão.t'aos convidad0S acontê

cerá IH): ll!1XUE>S& apartamenáo do
• >I: .' elegante cli's�l, Luci e César lbmos,

Parabéns a Diretoria do Clube a Av. Atlântica, 3846 - apto. 1001.
Social Parneíras pelas animadas .' * ..

festas carnavalescas que, deram Chegando de SãO' Paulo e :RiO',
sexta-feira e sábade, ,em sua sede .cem os últimos laÍli§amentos (Ias
�ocial. Bresalino, JilÚei, Ruy, Silvio, .niÍlis . i :renomadas cõn:fecçÕ�s" no

,Mautí�io e a!é e- S,ec�eÚ'irili} de 'f'UrlS- ':Brasil, do,n,a AHce, proprietária ,de
,mo Hairton, foram vistos ,numa Cfln- ' ':'AHc�.�odas" • .

'

tagiante anímaeão , .. * ..

\.. * • 'Mac-Xem, 'a famosa etiqueta em

O proprietário do bem montado
'

confecção no paÍls, de São Pauto IH)S

restaurante "Senzala Casa Grand�"
.

.-mandou um de seus representantés,
em 'São Paulo, com um grupo de f ,Senho� Salul,' pára que em rioss�
,ami�o."-, no ba.l" da Oscar P;lace . cidade seia' apresentada .

S�à maravi-

,Hotel, comentava setls planos para· lhosa C()'le�ã,O' Inverno' 71. lUae-Xem,
, ser feito na térr-a de sal e mar'. J' voltarã <10m u,na e�le�ãO' de �'p,t�xi:

(, • * .. (- i'i \ i ma.damente 2� pel.:as aprese,nt:;ulãs
EriF grandes �tividade!)'; estãO' os }p(i)r famosos manequins PlfofÍBsiona:is'

Senheres . Waldir VelosO' e Már10, \tu'do 'ÜI�O;. inW.iamente graUs.
: LaÜ',Jl-l>'tlo" Presidente' fi! Vice-P.resi-

"

,:' .' * .'

dente' do Lira Tênis Clube, para o Os dinãmicos jovens da. Gran-
Carnaval NO Clulle da CoUna. ivIeta Publicidade Ma.chadO' e Pacheco;

• * • " I agora sãO' os respoDsá:veis pelO' pro-
Regina Aguiar e Odilon Silva,

.

grama "Elas e, �leg;' da TV Cultuta.
.

Gomes, os hoivos que também 'estão *' * *

de casamentO' marcado pata (} mês , Sext�-feira, nó Clube Doze de
,

I

J

Agôsto.. terá início o Carnaval 71,
com o Baile Municipal, promoção do

jornalista Lázaro Bartolomeu.
.' * •

De modo geral, tem sl(Jo bastante
favorâvel . os comentários Sôbre a

,or1JlJmentaçãu �� cidade; para os

festejos de Morno que vem se aproo
ximando.

.. * •

'Está passando, por completa' refor
_ má, O' Querência Pa'lace ,Hotef.

Em algbns ',aI>artament�s já têm

at-condidonado, mas.: no simpático
bar que tem uma espetacular paisa
gem a HtN1ílinaç�e aumentou.

* * .•.

Pela VaL'ig chegou domingo de

São, Paulo, li) nosso partícular amigo
()1 elegante Senl;lOr;Rernani C. Ávila.

. ,.' Um folião,· nos deu o aviso, vem

; .aí o. tempê bom, tempo' de samba, e
, de batucada. São apenas quatro' dias
pru'a destilar' as coisas amargas de

todo o ano. • Passando por' uma -,

'reforma que vai ficar a. loja colonial Ida cidade, a tão conhecida "Galeria.�
das Sedas". '

, ,
,

t '

...* ,*
-.,

GlÜ'rinha e Araey L�z, duas paulis-
tas que' 'd�ixaFam

.

o carnaval da

Capital 'clt! trabalho,- para acontecer

no' carnaval' da terra de s()I e mar.

.' *, ..

Já abl:iu iI\s:crições pára seu curso

de Juallet,.' que terá inicio dia 1'"

próximo, a Professôra' All1ertinl!
, Ganzo Ferl'landez.

*" * ..

Pensa�ento do ,Dia: A. consciência
é a blÍsulil do desconhecido.

, I,'

ÀS AUTORIDADES' DO E_SINO
AOS, PROFESSORES· (

AS,LIVRARIAS
AI, PÚB�ICO EM GElAL -

.

A 'EDITORA "CA1\'IINHO SUAVE;' LIMITADA., esta

belecida' ii Rua Fagündes: 157, na Capital de São Paulo, .

comu�ica que a cartilha "Caminho Suave" Já se encontra
. à yenda, completamente reestruturada, Hustrada a côres
e C"()ln

J
exercícios acompanbando cada Jiç'ão,�' � f

Pedidos à EDITORA "CAMINHO SUAVE" LIMITADA:,
Rua· Fagundes, 157 - São Paulo�· "

,

Agradecemos' a preferênci<L.
"

PREFEtTURA MUNIC�PAL DE FLORIANóPOLIS '--

SECRETARIA DE OBRAS
PROCESSO - TOMADA DE PREÇOS N. 05/71

,

. A Secretarià de Obras da Prefeitura Municipal de

Fh>rianópolis, faz, saber que em dois -de março de mil
novecentas e'.setenta' e um, às 16,00 noras, em sua· sede,
fará re,alizaJ' túmada de preços para alienação de uma

Retro' Escavadeir'a maF�a "EENDINI FR.A.NCAROLLl" -

MMêlo - 4<Y.02·F ano de' 1965, equipada com unla concha
de 30' ��; '(trint� ée�tí�etr�s) e 1111l� Bomba

-

Hidráláica.
-' A retr.o-Escavadeira. encontra-se com, zero horas de uso.

As propostas 'a serem apresentadas déverão ohedecer
.

- as- seguintes dáusufas.

1<:') Em e1!.velopes fechados deverá ser ap'resentada
a pmp'osta de preço; eondições de pagamentos ou. outros
dado!::' que possam servir de ,erit�rio_'de JUlgamento.'

2"') O válor mínimo de lidtação. será de Cr$ 33.000,00 J

(trr�ta e h'ês ,mil crttz€drmi)� , �

,

3'i') No meSnl& enve'Iope' deterá ser apTeseniado,
/ .

• '. r

,( til& seguiIi,tes, doc�mentos:' "

. a) � Individualização' dI) propenente, de acôrdo com",

a legisiação vigente;
ti) - Atestado- de idoneida(le financeira passado por

dois (2) estabelecimentos bancários.
.

c)..L Certidão negatiVa das fazendas federais, esta-
duais, municipais e do I.N.P.S.
I

MISSA DE·$;ÉTIMO DIA
f

•

", "'
••

Filhos, nor:).s e netos de'
,

JOÃO ANACLETO DE'I FRnTAS ,

convidam -parente�' e pessoas amigas para à. missa de sé
timo dia, qüe 1i1andafi rez�r na irrte)1ção de,seu,pai, Sôbro
e avo; na I'greja N. S. de Fátimá, no EstIreito, às 19�aO horas.

Agraciecem antecipadamente.
I�----------�------�--�--�------------�----

'CURSO JOS'É DE AL�.C�1l
. (Madurez,iI)

GINÁSIO E CIENTíFICO ,em apenas 1 ANO.

P,rofess_ores excelentes."

Matriculas abertas das 19 às 20 horas.:
J�ôcal: Gritpo Escolar São José.
Rua i'>edre' R(i)'!il'la, 110 _;__ Centro",

4"') As firmas já inscritas na Secretaria de Obras, será
dis,pensada a apresentação dOs documel1tos relacionados
na cláusula anteri6t. '

A Secretaria de Ohras resêrv-a-se o' d:ilicitO' de sus

pender �1I cancelar a' presente . Heita�ã0', sem avisa' prévio
e sem que msso haja qtJalquer reclamaçã() aR indenização.

Em Fll!)<r�anópeHs, fi (te fe�reirp de 1971.
'Eng\> Ma"oel Phi>Uppi. Secretário de Obras da PMF.

. .',

VE'NDE-SE - CASA
Vende·se wna cas� com 2: quartos, sala de estar,

sala: de visita.,,' varanda, cosinha e banheir8 completo.
Dfrnensões 7 x' ,35. ,Trata� n� tua: Bento Gonçalves, 16.

'

- DOCUMENT'OS PERDtDOS
Focam perdidos til" segui�tes t1oeumentos: Carteira

.

de ,Identidade, TitulO' de E�e'Ítol·, elC, Cll,rteira de Moto
rista, 'etc" ttildos per�encel1<tes- ao' sr. Cecília José das'

.' Nev:eS. Pede·se a. quem b's encontrim, entregá-lo à rua
I

dos Navegantes', .349 - Es,treito, que será bem gratificado,

CARTEiRA EXTRAVIADA
Fo-i 'extraviada' a carteira" de mo-íoriSta pertencénte a

senhorit.a Eladir Marii!. AnáJia DO'mingos.

;" ..

FORMULARIOS IMPÔSTO DE RENDA
Preenche-se ForUJulários ImpôStO' de Renda de pes

soas físicas e pessQ<as juri{Úcas. Tratar cam Wnlilir Men
des, ru� Álvaro de CarvalhO', 34 -, esquina, com 'Felipe
Schmidt.

CADERNOS JUVENTUDE \
·l

BroC'hnras, _:__ Espintis em Arame (lu Plásticos
ICAL - LACI - btolifado$ - Cromados

I I
,

Consell" �e.er�1 de Od.�I�loqiéJ, .

CONSELHO' REGIONAL ·.DE. O,DORTO..

LOGIA DE SANTA ,CATARIIA
·ltESOLUçA.O N.& lO

o ConSelho RegiOnal de Odontologia do Estado de
Santa Catarina, no ÚSO das atribtrlções. que- lhe confere

a Lei n.o 4.324, de 14 de abril ,de 19�4,\ e tendo em vista

a manifestação da Assembléia-Geral,OrOiJilária, realiza-

da na má'I6 de janeiro de 1971,
.,

RESOLVE,
AttiaUzar as, contribuições' deVidas' a: êste Conselho )

no exercício de 1971, da maneira seguinte:
Anuidades (60% do salário rninimo da CavitalY
Cr$ 102,24
Ta.xa de inscrição, (40% do mesmo �lário
Cr$ 63,16

.
Carteiras 05% do mesmo salá�io): ,

'

Cr$ 25,5.6.
I '"

Emolumentos de certitlõ� (5,% do mesmo salário)

Cr,s 8,50 ,

Florianópolis, 20 de Janeiro à!'l I97i.
Galileu Craveiro, de Amorim, CD . v··�" "

,

Presidente
Cesar Atila Batalha. da Silveira, CD

Isqueiros: Com uma e dll'as rodas
rCALEX (Automáticos)

ICAL, - Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda.
Ru& Crelho' Netto, 160/170 - F�nes 349' e 361 IICx. Postal, 137 - Teleg. leAL - Rio do Sul - se

1I
!

- .'

CiSA VERDE·SE
Vende-se 9tima casa - à Àv. Atlântica, 777 - nei Jar

dim Atlântico., TrataI' po local.

i�·��������������cr
NA LAGOA DA CONCEIÇAO

I

Restaurante e Lanchonete

AOUAR,IUSt
.

! /

Restaurante: a la carte - peixe" call1arão, siri,
ostra, carne,. galinha, be;J>idas 'nacionais e estrangei'ras.

.

'Lanelumeie: a la minuta - sorvetes" cigarros,
I>omtmfls, Is'algadinhos, 'sucos, vitaminas, sanduiche,
doces.

FINO AMBIENTE·

, Tesoureiro

o ESTAno, FIOl'ir,nópolis, terça-feira, 16 de fevereiro de 19'1 ..,_ Pág. 2
, ' j

usica Popular
Augusto- BReM.,

ENCERRAMENTO DO FESTIVAL

Tivemos, na última sexta-feira, ,'o encerramento do 19 Festival de Músicas
de Carnaval de Flol'ianópoH,;, ocasião em qUE' foram entregues os prêmiOS! aos
cmeo .primelros colocados e um outro à letra mais poética do Festival _
"Disfarce", de Vera Línhares -, oferecido pelos. disc-jóqueis da Çapital.

Qmmto aos detalhes elos prêmios - tanto .do Festival como do I\>'Rallitur
-' eu acho que não é preeíso dar aqui, porque a maioria já sabe. quem ganhou,
quem não gnrrhou e o qll€ ganhou cada um. Le�a a nossa edição de domingo
e a do dia ,"2 dêste mês. Lá tem tudo .

AUSENTES,
-.-.-.-,-.-.-.-

\
,

A, festa de encerramerrte estêve ótima. \ SÓ Uma coisa deixou, todo mundo
chateado: o falo de allguns dos vinte primeiros colocados deixar'em de compa_
recer �o TAC para apresentarem as suas músicas' e' abraçarem as' seu�, comps.
nheires de disputa. ,

Eu 'não poderia deixkr de registrar êsse fato
:

aqui, 'p�rque ,outros, que
também não se colocaram entre os- cinco, lá estiveram para ca?tar, 'demG>ns,
trando não terem perdíde a esportiva. .

,

Se no show de encerranremo, não havia' mais' CJ 'espirlto' competitivo; aí
estava Um grande motsvo para todes os convocado�, estarem presentes. A gente
sabe muito bem que o eompesitor que inscreve a sua música numconcurso, têm
nnlit;y fé no seu trabalhe; :ÉIe sapé' o valor de suá rlnÍsiéa. Mas�-por outro lado,
êle

'

precisa se Iembrar. que nos- Iestrvais que existem aí prâ fora; já acontecéu
(e coma aeenteeef) de gnmdes eomposítores terem 'sÚas 'niúsicas "postas iá no

.

fim €1a CO'loc�cão. E êles não ficam bronqueados não. Já começam à trabaTh�r jpara o ano seguinte'. ,,_ ..,
,Qtiem entra em w:nc�rs-as e sI!' preocupa muító' co'm 'cofócação" deve estar

PI'�1)arado para. tudo - inclusive, para perder .. � preciso s.aber perder (perdão
pelo óbvio),

" '".'

,
.

CEN,ÁRro NACiONAL '

", " ,

Volto a salientaI' as ql1aIildades €la c'OmposÍção 'de Luii Fernando, Ida Costa,
. Cenário Nacional. Tive a grande felicidade de ouvir a sua reapresentação n�

encerramento do Festival.
,

7Mél vez que o'u,r;o esta música, fico anepiada. Ainda mais com a inter·

pretaçwo do conjunto do Zezi.nho e com aquêle tràbal!I0 dos metais d� orql\€stra
do Aldo Gonzaga. Grande marcha-rancho!

,

.

, . "

Um conselho ao autor: se o regulamento permitir,' não. debc.e oe reinscl"e�ê.
la no Feshí�aj da Can,ão, em agôsto.

'

-.-.-.�.-,-.-.-;--
VAMOS CANTAR

Apesa1' do pequeno senão - �pontado no, 29 t6pico- desta coluna e perfei·
tamente nmmaI em ceFiames dessa, natureza :__ o 19 restivàl d� Músicas de
'Carnaval foi um suc'esso. Nunca vi tanta gente e tanta vibraçãCJ., �,

As nossas emissoras de rádio', já devem ter rec.ebidO: até hoje; os discos
.com as cinco primeiras corocadas - gravados é' prensados no Laboratório da

'Imagem e 'do Som (LIS);- desta Capital.
'

"

'
,

E como eu já sei que êsses' discos vão receber' aquelá divulgação, vai, aqui,
a letta' do prtmeiro lugar, Canção do Regresso:

'-.._
'---' Eu vou voltar

,

Pra minha terra de sol e mar (BIS)
Viva ,a Copa e 'o Pl"otegido
Viva o Bloco do Aprendiz

I' Viva lV!:omo'·q\-le.é meu Rei'
Viva' eu que sou feliz

De voltar pra minha terra

De rever a Conceição
Sol e Mar da minha terra

Terra d'o Ínei.! coraçãor
Eu' vou voltar

-.-.-.-.-.-.-.-;-

.... I'las próximas cO'lvl'las, as outraS letras.

/

--�--------�--------------�-------------------------�

Tlf:RÇA-FEIRA,� 16/FEV;71
Omar Cardoso

ÁIUES ,-- Muito bom dia para você de Áries. 'A têrça-feira é o dia do antigo,
'- Nergal dos militares astr,ólogos do Oriente. Marte ou Nergal, SQU

planeta, é o mesmo, e· fav�rec� a sua natividade nesta data.

TOURO· - Não perca tempo com pessoas pessimistas. Você n�eSsita tornar a

sua mente cada vez :mais positiva, Tenha fé em si; acredito no seu
�

,.-

, poder mentaL Para hoj,e, estão previst()s sucesso e promoçao.
GÊMEOS - Tudo quanto você almejar em seu setoi' pl�ofissional 'haverá de ser

atingido com facilic1ncle, especialmente se depender, da colaboraçã� de

pessoas ami�as, principalmente de alguém de Libra oU Aquário. ,',�

CÂNCER - Têrca.f�ira em que o dinamismo, a decisão e a confiança-própria
serão indispel1'sávers a você de Câncer. Não deixe para amanhã .e) que

puder fazer hoje, e sair'�se-á bem. Uma fase muito melhor se aproxima.
,LEi\O - Dia positivo para yocê. No entanto" evité o mais que possa tôda e

q,�ialquer _!)redpitação, quer nos, negóCios, quer no setor do trânsifCJ ou

transpDrtes. Terá a colaboração, de gente favorávél aei seu êxito.
,

VIRGEM - Novas possihilidades de sucesso, profissional em vista. A fase

astral teJflde <1 fovarecer intensamente todos os seus projetos de.b
trabalho. A]egI'las e colaboração por parte de allÚgos e gentE_;... do' sexo
opôsto.

LIBRA - As alegrias que você desfrutar ém seu ambiente de' trabalho serão

bastante promissoras de contatos c9m novas oportunidades de êxito.

Conte com o incentivo de seus irmãos zodiacais: Libra mesmo.

ESCORPIÂO - Você de Escorpião terá enormes p'ossibilidades de ser bem
,

sucedido em sua vida prÇlfissional no decorrer des(a têrça-feira:. Matte,
seu astro favorável, tende a beneficiar sua saúde e seu trabalho-.,

SAGITARIO - Acredite mais 'na poderosa i.nfhrêl').eia mental que você pÇld�rá
,

irradiar em benefícÍ<) próprio e' do se\1 semelhante. Notieias prenl!Hil.cia
doras de alegl:ias' estão em perspectiva. Trabalhe com otimismo.

CAPRICÓRNIO _!_ A têrça-feira pode. não ser o seu melhor dia da semana"

mas a fase é propícia ao seu progresso material, Co-nte com a colabo"

ração de pessoas rrasC'Í'das em Aquário, Gêmeos e Libra. Novídades.

AQUARIO - II�f1uências mistas estarão atuando sôbie você nO' decorrer desta
,

,

têrca·feira. Saiba defender serenamente os seus interêsses-. A fase é

op;rtuna para você cui.dar da saúde e ap'rimorar sua mente.

PEIXES - Para vO'cê de Peixes está se aprQx).mando um.a fase feliz. HÜlje,
entretanto, terá'q mais favorabilida�es ·os que vieram �o Ilnmdo' sob
o fluxo do terceiro decanato dês te siglla. 'fiabalhf .com. otimismo-.

"JII.#'"_''''-''' ",•...... J..i('-�. .:11.

L

(

O e-nilereço' certo para
você aprender 8' dirigir. Rua í,Deodoro'" 19' - 29 andar - ./1

sala, 4 _:'tCentro. Rua Cel.
Pedro- D�m(l)JtO'" 2.949'

EstreitO'
,

.. '

"=z c=::_.__ . __ ..__

-:-_
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)

Juizade de M�nores baixa Câmara· dos nuulados arquiva '.cêrca"'

,$'1.

o Juiz

serem ,DbseI'V,�c1as ./dlln�nte í

o carnaval: 19) Não, �erâ
permitido. o ingresso de

menores de 18 anos -em ca

,;;as' 'de "d�ncings''', '0.11 ' �m
'bailes .púhlioos, qUéllqu�i'
que seja 'o. .Ht\J�D, ,0.1,1 tl�n,?t
nÜ!1iwí'iQ que- :a�Q,t!.lin, 29)',
�Ó' o. l11enOl'(l�' de çatol'ze

'

anos em, diante,' 'se- aêompa-,
:p�ac1Ds do.� pais' QU :r�spoll�

-

",stv,efs, poderão. par.tic'ipar -

,

51Q8' bailes' pa,l't' i;!duItos, ��"
'

o Museu de Arte ,de, San�
ta Catarina está, expondo,
desde ontem, a Coletiva '<le'
Artistas Plásticos Cátarínén
ses, ,cuj,a, mostra 'foi. ,abertá
às,20,30.
;No.ta enviada pela .. 'dlre.

, ÇãD" do lVJasQ .salienta que,
"desde h� muitq que' o. pu'1)li
CD' amante das artes 'plástica

� d� Elotianópolis ye!il: a!m�r�'
dando. uma exposição ,qÚ�,i
reunisse os 'prihcipais no-'

mes ,daquêles' que,"
-

em

maior DU menor teJI1pp"
produzem arte em nDí'Sf!

-: t�rra.,' Ã p�e�ente 'e:X:posí-',
�ção., Drga�izada peJo. 'Mus,eti
de Arte' de Santa Cátarina:
de maneira algun'la 'tem 'a'

prete,nsã'D' de- mo.stpr' tôda'

"J. •

20

à
do.

es-

, I,

gacia Regional de Polícia
sendo a elas enoaminhados
QS menores apreendidos, os

quais. serão. apresentados,
para .fins de' direito, ao.

Illa!ltão dêsts Juizo. 7�) Fi
oa óesigrmdo o Comissário

}�ti\'p!1�ino Racha Linhares,
para organizar e dirigir DS

serviços de fiscalização. e

vigUância. 8\1) Dfls'-se ampla
ptlblicidade' às presentes
n'QrW<lS,' inclusive pelo. Diá

rio. da 'Justiça do. Estado,

ciais.

'''C'o.m�lnica, outrossim, 'que
a secretaria do Clube esta

rá 'ate�derrdo. em' �ua sede,
tôdas as noites, a partir de

ontem, .visando a normali

zação. de carteiras sociais e

expedição dê convites."

elo. momento (... e o. que
não é- válido"), -tornou .Im

portante a exposição, pois
apresenta !1O' espectador,
uma visão. geral ela plástica

-

Qataúnense'.

'Eli Heil, Hass'is, Silvio.
Pléticos, MartÜÚlO'. e Ro.d�i�
go <le' Haro, lVIeyer Filho,
Jairo. Sehmictt, 'Luis Carlos
ela Silva, Pedro. 'Paulo. Vec-

,çljietti, Mârfo. Ralph Corrêa,
Pedro Bsrtolino- e Nelson
Machado, são os represen
tantes' da arte florianõpoli-

,

tana na presente exposição.
'dó' �ASC que; ternos cer
teza, 'marc1\rá épDca na bis

tóri(l cilltClral de Santa Ca

tari�a"':

.'

cla,rações a

,alluncioü o.ntem sua ipten�'
ção. ,em remmçiar, à Presk'

.

dêncía (do Diretório. I RegiD-,
'nal, da A�ena de Santa Ca-:
tarina. 'Revel0u que seu pe
dido. serçí enç_mninh'ldQ

'\
�'

"Direção do.' Partido. com

l1J;na .lpstificativa, alegando.
que após ter sido illvestídD
c;l� suas !lo.vas, funções -'--, a

viçe-go.vernan9a - maI'cad:j.
para 15 de março próximo.,

110.
-

Federal. '

AbDrcÍandDr Q" principal
probl�ma' que, nQ.' st)u e�te!1-
der, entrava o. desenvol-vi-

cepção ao. Presidente Gar-
, mentD elo. Estado.: � Sr. I Atí-

'rastam' Médici,' infDrmDu lio FDntana deçlarou que

qqe deverá' permanecer �a "um cjDS grandes problemas
"Çapital até o fim do. mês. que Santa C'ltarina enfrentá
fqlandD sôbre 'l atua), situa- é o das 'ro.dovias e, .se há al-

Ç�D' das' classes �ml'resariais__ '

gQ para reivindicarmDs é a

ge Saf.lta Catarina, declilrou implalltaç'íl,D e pavimentação
asfáltica de estradas, prin'ci
palmente para o. Oeste cata

ri nense, tanto., no. âmbito fe

'dera! como. estadt;al".

: O

'que as mesmas estão. procll

'·[.,andD corresponder a ex

pectativa dDS incentivDs fis

cais concedido.s pelo. pDvêr-

'I
Acid'ente ,manda duas vítim.as ao hospUál

énge e dirig'ida pDr Rfiimun
dó do. Va11i .aernardQ ....:.,. sol

teirp, jl anos, je&idente ii.

,:,ti�11í1S dDS, 'acidentes �utomo- Rua Jequibá,'] 59, bairro

t"bilísticos registrados dDmingo M:aracanã, GUqnabara

l�p Dntem na Capital:' Ú�la colidiu �Co.lll o autDmóvel

"lco.lisãD resultou em ferimen- UKW de placas Z-/-55, Co.ll-

,'tos na Sra. Terezinhá Beck e
- duzfdo ',pelo. engenheiro

:"111n '\ atropelamento. caUSDU ,AmílUry Beck (24 anDS, casa-

" lesões em Luiz Rpdrigues.' do., Fe'sidente, à Rua Vicen-
't' ti'n0 GDuláit, 120, no S'ub-

Distrito. d0 EstreitD). Do

\chôqué res�ltDu fúida a es

pôsa do. 'mo.torista do. autD-
. � I

móvel, Sra. Terezinha Beck \

que fDi sDeoI'l,jda no 'Hospi- '

tal SagrQ.da Família.

O atro'pelamentD deu-se _
' te,

permanecem
,�m Dbs�rvaçõ!;ls :(lo.

'Sagrada Fqmília as

internfldas
Bospital,
duas ví-

A colisão verificou-se,' por'
" volta das 2 ho.ras de dDmingo
1)3 'cOl�flllência da� ruas Sa�
tos Saraiva e 'pedrD,Demdro.,
<lua,nela a Pick-lIp FDrd de'

placas' GB-l] -26-33. de pro-

priedade da cónst rlltDra PrD-

8S 9)130m clt!' ontem; na

ÍlR-I 01, êm 13arreiT0S. pró-

;Xill1� ao. acesso. d,a pedreira
ela Pavimentadora Manti

qlleila. A KDmbi de placas
São ,JDsé', 20-<83�03, dirigíida
por Mário Co.�ta - casado.,
41 anQs, reslijente à Rua

Santo Antônio., 38. em Bar

reiros - atro.pelbu a Luiz

Roel r,iglles, ,residente em F�r
quilinha" São José, q\le fDi

socorrido pelo mDtorista e

medicad'O no HDspital Sagra
da Família. A. psp registrou
as Dcorrêneias (! instauroll o

inqnélitD po.licial co.mpeten-

•

A Camara dos Deputa
dos está arquivando mais

.de :.1600 projetes,' aprésen
tadqs' nos' ,últimas 24

a,n0s,1 s\\lndo ':que' a. tmüo.
ria (l,355) vai' para o ar,

quívo 'porque 'i legislatu
ra, rnt�dqu sem,que

'

cpe-,
gasse sequer a ser, -exa

mínada ,pelas ,:. comissões:

-'DO' país" .Outro denomina,

"lV!o�Ulj1éxito :ao c CandaNgo
as : estátua,s "em 'f:ten'te 'ao

, .
\

�

,

plína o 'reexame de pena--
lidades aplicadas 'a tun
cíonéríos 'públicos' com

base no AI-I; e aumenta
Rara lWO :'milhas' : o, mar

\él'ritorial ,bÍ.-aisileiro (an-
,. '," .

teq}pándo.se·!:\? Govêrno).

!<\inda' de ,W67 são os'

projetos que criam fi. "co

nifssão de, pureza do àÍ"';
,proibem .a :iI:plioaç;áe> e e

Us,O de s.�tpentina, ou diu,
,oomo' m�tQd0 anÚconoep-
ci0�a�;', veç1,am_ ,à:, viag�m ,

ao . exter-ior; 'às" cust?S da,

/'
'Ordem dO' Mérito do Con-

gresso Nacional; estende

aos f\mciotlál'i0s, 'pt}blicos
� direito à'\�ineU�a:Hzação;
iAstibli· <;}., 'Córo!l:O, 1il'3 Di-

-reíto A\ltora)j ·regula a

censura de divérse,es pú
blicas; torna 'O�Tigatória
a educação sexíml', nas es

colas primárias @, mét�ias;
,

, ,

e extingu,e ,(')8 Elxin'l!'!S ves-

tilmlares, aes., CUÍ'�0S su-

períores,
Aind&' de 1-968;:�: êstes:

·1
t'

J'

+,' >

( /
-,
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Florianópolis recebeu ontem a visita

do Presidente' da República e havia nas

ruas um clima de curiosidade ê alegria,
�liado a reverência e respeito, O povo saiu

às 'ruas para receber o Presidente Médici,
Um estadista circunspccto' mas afá,vel, que
não hesita em' quebrar' os esquemas de se

gurança para estar com o povo, êle
'

que
se .define, desde 'o início de sua: investidu

ra, "um homem do povo".
Singular figura' a dêste gaúcho 'de 65

anos, homem da caserna, militar por tra

dição� mas também' um estadista, político
e diplomata, quando

'

as situações o exigem.
O Presidente Médici é um arrebata-

I" ",'
,

do ,e um apaixnnado pelo Projeto Brasil,
país de 90 milh'ÕI�s de habitantes, tão -viá
vel que os futurólogos mais' responsáveis
�lá o apontam como uma nova, e, il'�evel�sí.
vel potência; em face do seu vertiginoso
ritmo de" desenvolvimento.

,

,O Brasil é hoie uma Nação acreditada

,

em todo o mundo. Equilibrou suas fil1an�as,'"
manteve uma política def1acionáda -sapien-

isila ,do ,res.idenle
'_ ,

i; .. _

I
Há um Intenso trabalho visando à ex

nesta' visita que o" General Emílio Garrasta
zu Médici realiza a Santa Catarina, do 'que
a espontânea simplicidade do' honrado pre

sídsnte da República, em correspondência à

'singeleza natural ,da gente que tão orgulho,
,samehte''"o recebe e aclama, O aura., humano.
â sÚnpatia d2sestudad<'l' e envolvente' do e

ininente ,Chefe d� NaéiÍ::malidade- lhe realça,
á austeridade, que ,deco'rre da confiança,
lns]Jli�ada à Naç�o pelo comportamento pre

sit1eI'\c�al, 'face aos problemas qU.2 lhe ;vêm
desafiando b espírito e as energias.
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(Jom efeito, Q povo catarinense; póuco
dado a expansões impulsivas" nem por isso

Gleixar!.a de expr'8ssar ao preclaro Brasilei:
te que ora dirig,e os destinos do País a sua

estima 6 o seu reconhecimento, -É que Sàn
t!:j. Ca,tarina vive a mesma hora nà,cional :-
de:, ,ressurgimento int-ogral, de revigoramen
to cívico e de, reafirmação d2, capacidl:f:Je
civilizadora com, que se fixou e manteve na

liderança do Continente Su"Americano, 'A

gente barriga-v;srde trabalha, em ambIente
dê' 'paI': e compreensão, pelo ctesenvolvimen

to d,o �r2,sil, guiada por êsse clarividente

11,o.lnem público> que, é o Governador
/

Ivo

Silveira, '

,

'Obv�me;1t-3., o' P�esidente Méd'ici não

desconhece o que _é o que faz e o gue quer\

$�nt:õ<, Catarina: nesta,' grande hora brasi,
Ieirá. �ão lhe, terâ escapr,do ,à, oi)s�rvac.ão
atenta com que aco,mpanha o 'evolVer na

Cional a situação�m que se encontra o Es"

tado que or,a visita, Sabe Sua Excélência,' e·

cipalmente à greve na General Mo.
tors, que fêz sentir seus efeitos nas
fábricas .de' autopeças e emprêsas si
derúrgicas, de vidros e 'd!3 borracha.
i Os lucros das companhias siderüj,
gicas mostraram uma redução de
dois têrços nesse trimestre, el1(:jüanto
o setor da borracha sofria uma per
da de' 58%.

"-I ,':-i) ES'I�DO(Ftal'i�lIóPolis, -terça..feira, 16 de fevel'eiro de 1'971 ';.L.�:Pâg. �
,

,

ornem
}' "

,

agenda· .Econõmit,a
te, recuperando a sua economia sem pre-

,

' "

terir as metas mais \_,incisivas do desenvol-

vimento, O Presidente Médici é um otimis
ta. Sua fé nos destinos dêste pa'Ís é desme

dida. O seu otimismo irradia confiança no

futuro de um país que se alevanta no con
cêrto das Nações, rumando célere para o

estágio do pleno desenvolvimento. Se é ver

dade que vivemos num período de, transi

çãó no campo pofitico.in:stituciona�, não

'�enos verdade é que crescemos econômica

'Inente, -gamntíndo, com paz e trabalho, um'

futuro tranquilo, onde se exercitará a de-
'

mocracia em sua plenitude. Essa é aliás,' a
meta maior do, terceiro govêrno da Revolu

ção; que nasceu democrática e que sob, essa

égide- mantêm suas diretrizes.
\

Santa Catarina sempre foi, dentre os

Estados da Federação, um pôrto seguro,
onde a vontade e o trabalho são aliados
fiéis de um povo ávido em construir I) pré-

, prio progresso' e a própria medrança. A

visita do Presidente Médici a Santa Cata-

rina foi uma retribuição ao espínto dedi
cado e construtivo dos catarinenses 'que
bem refletem amáxlma' 'ltenlledialla do

"não pergunteis o que a Nação pode Ia
x,er por vós, mas sim o que podeis fazer pe
la Nação."

O dia de ontem ficar� gravado na

memória de todos os' catarinenses, como o

dia do congraçamneto do, condutor do.
Projeto Brasil com os patriotas de uma de,

suas maii operosas unidades.
No sorriso, largo e espontâneo do

Presidente e no abraço que trocou com o

Governador Ivo Silveira estâ o reflC-xo, da
época que estamos vivendo: o, regi/me é
austero.' o c1ima (d de paz e de trabalho.

}'UNDO DO MERCADO DE
CAPITAIS ESTA PRONTO

'

Já está concluído, para' um pri
meiro debate pelo Conselho Monetá
rio o regulamento do Fundo de De
'senvolvimento do Mercado de Ca

pitais' - Funcap - que terá inicial
mente US$ 50 milhões (Cr$ 250
milhões) para financiar lançamentos
de ações novas no mercado.

De acôrdo com os entendimentos
que vêm se processando, o Banco
Mundial cont-ribuirá com 'US$ i 12,5
milhões (Cr$ 62,5 milhões), a AID
corri 'igual quantia e as instituições
brasileiras B:NDE e Caixa :EcoOômi
ca com outros US$ 25 milhões' (Cr$
125 milkões) segundo divisão ainda
não .plenanieute estabelecida,Com o mesmo otiJi.ismo que o' Presi

dente Médici elegeu em bandeira de sua

�f'hninistração, o Governador Ivo ,Silveira
deixa (. Govêrn:o do Estado a 15 de mar

ço, cercado pela admiração dos catarinen-
,

ses e confiante nos elevados' destinos que
Santa Catarina tem para si reservados,

Tais quantias deverão sei utiliza
das para o financiamento de op�ra-'
ções .de underwritíng - ou seja, a

, subscrição, parla colocação junto' ao

público de ações resultantes do au

mento do capital das emprêsas. Até o
'

momento,' a opinião predominante
é ]]0 sentido de q ue o financiamento
seja feito, exclusivamente através ,dos
bancos de investimento. No entanto,
há opiniões divergentes nas áreas'
oficiais:' l

1 J De acôrdo com a legislação em
vigor, os "flOVOS lançamentos podem
ser feitos pelos bancos de investi
mente e também por financeiras e

sociedades corretoras. Muito embora
os maiores lançamentos tenham sido
liderados pelos bancos de investi
mente (que recentemente vêm ga
.nhando velocidade neste tipo' de ati
vidade), as corretoras têm igualmen
te .uma grande atuação nestas opera
ções e algumas têm départamentos d�
anaálise I de projeto m-aiores do que
<1,gun� cios bancos de investimento.
Há, po� isso, quem ,�efenda á con- ;

veniência d� extensão dos financia
mentos às financeiras e corretoras.

vídemtemente, o que ocorre em todos os se

tores das atividades administrativas. Está
, ' ,

ciente- de que, não obstante a precariedade
dos recursos orçamentários de que pode
dispor, o Govêrno catarínense tem rigorosa-

,

mente 'em dia'os seus compromissos, finan
ceiros, mercê de rigorosa observância das

melhores normas de execução dQ� seus or

çamentos. rerá, e�perimentado a solidez da

t�anquilidad8 ambiente, em que o povo ca

tarinense, unindo seus esforços aos do G0-
v.êrno e aos, das Classes produtoras, vem p
perando o milagre da multiplicação dos re

CUJ;$OS, ,para � ,dina]JlÍzaçií,o do� 'potenciais
, I '

ec�nômicos que reclamam interêsse, �

'Há um intenso trabalho visadno à ex

pansão int'2gral da capacidade de crescimen-

tó 'geral do Estado. No setor da educação
\ popular, n5.o se multiplica apenas o nÚmero

de estabelecimentos, de ensino estadual, a

r:uia rêde foram incorporadas, nestes últi
mo� cinco anos" cêrca de duas mil sa�as de
aulas. Cuida-se também de ajustar aos no

v�s' tempos os �rodessos de' ensino -:- e re

'formam-se os, sistemas pedagógicos, com

o fi111 de adatálos ao imperativo duma polí
tica de desenvolvimento sócio-,,;conôrnico,

,Na agricultura, não somente o prepaFo
tétnico do, homem. para as tarefas agrope-.�"\ '.' -

cu:á.ria�, nem sb,mente, a acessibilidade do

.

credito -e o financiamento a longo prazo ao
,

homem dO ca�:npo, mas também '3 pl'incipal
mente a 'moderna orientação especializada,
a recuperação' da's terras e a intensificaçãQ
da pi'odutiviclade têm sido, as cohstantes da

i, ]J1'6ocupaçã0 governamental.

"'1;../1

leçãopr

'.- Nos transportes� t;J-0vas le,stradas,. bus
cando a franquia de escoamento à produ
ção de remotas zonas de plantio e de in

dustrialização,- continuam, sendo objetivos
do Govêrno do Estado.

Á política de eletrífioaçâo já obteve, co
mó ies�tado a cobertura ,çiJ9 quáse t6dfl a

�rea geo'gráfica' de Santa Cata;rin�, atingindo
as frontei,ras dá Argentina e,penetrando os

mais ',distantes 'centros rurais, aonde vão
levar ,o concurso ,da.. energia elétrica jis ini- 2) A posi�ão predominante, no 'en-
ciativas ,empresariais. t�;nto, é no sentido dê que a desÜ-

. Na;, SS,úde pública, aprecraveis obr,as de
nação de tais financiamentÇlS com 'ex..

saneamento rural e, assistêricia à,s popula-
, " (,'

�
r

,- ""., ," ,,",.�, • " ','�r � 'c' í'''''� ", .. ", �
..

'

i ,clu,siyidaq,e",aos bancos de investhl'len-
çÕes dútrora flageladas pelas 'endemt,as vêm" ,

tos induzirá tais instltiiiçõés 11: tlielhoi
justificandO a,dedicação dos órgãos ido Go- '

se"equiparem para ocupar esta área
,vêrno Estadual, a s,e,;viço da meiho�ia dás '

- que lhes é destinada com prioridadecOndiçpes s'anit�rias das :r>egiões interiora-
_ 'na atual divisão de campos, dê atua-

nas. /
, ção do mercado. Se fôr aceito que os

,Quanto à política habitacional, sob o bancos de investimento ,devem ocu-
amparo, financeiro do Banco Nacional de

par esta ál,ea, �erá lóúco que lhes
Habitaçã:o, apresenta auspicioso 'panorama �

bi,ibam tais incentivos financeiros
de r'eâlizações, 81n ,grande parte' dô territó· ' ,

'

\ com exc1us�vidade. '

rio catarinense.
San>ta' Catarina está, pois, empenhada

na e'Xecução :de sua parte, den�ro ,do que lhe

cumpre para plenamente confirmar a sua

integração nOs ideais que e'stão �endQ�;
cac].os ao, desenvolvimento do País.' E tanto
lhe basta, para pQd,er sàmlar, rmma grandé
serie de, o1>,tas cOn,sagradoras de seu povo
e de seu Gov&rno, a: presença' do eminente
presidente G:i'rrastazu Médici, sob cuja in�,
pIração ,a t�rra çata,rinense haverá d3 con
tinuar' crescendo em dignidade; e conceito,
aos, olhos, d� Federação, Bra�ileira.

BANCOS PREPARAM
,CONGRESSO

.-,' \i

Gúslavo Neves

A Comissão Organizadora do v;rn
Congresso Nadonal 'dos Bancos se

reunirá em Brasília hoje para fazer
tIm balanço das medidas preparató
rias do Congresso. O conclave será
em Brasília; em abril próxÍmo, o seu

ponto 'alto será,provàvelmente o de-
,bate de alguns trabalhos ora em elil
,boração por, tép�cos espeómlmente'

,

selecionados.
, .>::

"

(

'Entre -êsses trabalhos estão os se

guintes: a) Reforma das Sociedades
Anônimas, ' e ,o Sistema Bancário
(Sindicato dos Bancos de Minas Ge
rais), b) Incentivos Fisçais e Política
,Bancária (Sindicato dos Bancos de

, Pernambuco); c) Redução dos' Custos
Operacionais dos Bancos (Olav�

,.. Egídio SetubaD; Os Instrumentos dai I

Política Monetária (Germano de Bri-
to 'Lira).

psdireilos
, ,

, .

\

o Consell/O de Defesa dOê Direitos dai
Pessoa Humana voltàrá a funcion�r, dentro
ce 15 dias, A convocação já 'foi determina
da pelo Ministro da I Justiça,

O reinício ,das atividades do Conselho

v,Bill precedido de manifestações bastante,

p'ositivas, 'embora disCretas, quer do lado
do Govêrno, quer çlo lado da Oposição. É
êsse um, ato políti�o i'ilip_ortante, na medida

em que o Conselho ponstitui um instrw.

mento virtuali de equilíbrio den}ocrático
à disposição da 'transiçã0 Cto regime.

Ainda não foram definida a data, da

n3união e a pauta a ser cumprida. Isso se·

rá feito esta semana, '1'10 Rio, pelo secretá
rio-geral do Ministério da Justiça, Sr. Ma,

nuel Ferreira Filho, também secretário do
ConsellJ.o, 'De quaJquer fMma, es\'a ptimei�
1'a i·euniiío do ano' deverá j{idicàr desd,e lo

go se realmente melh9raram .a;s _condições'
,fUncionamento da<i[uele',órgão,

; ,

" , ,I

ESPERANÇA,
,

Registra'se' certo' ,otimismo, A insufieiên·

da "-rev,eÚida até ago,ra decor.reria ,de di fi

cul'dades náturais, pois qU2 inerentes à im-'

plantaçJí.o de qualquer ór!li'io cole�'i,,:1f).
Obs8l1Va-se que,' apesar ele ainda insatisfa
Lório, ,o Conselho apresentou no uno pas-

sado rendimento 'inegàvelment,e ,suj:wi'6r
ao que antes fôra obtido,

, \
Os obstáculos já estariam vencidos. ÊS-

\,
te anO o Conselho passaria a reunir-se cbm

,
a periodicidade determinada p,ela lei, ou se

ja, duas vêzes' po.r mês. Estaria 'compost:i,
a 'esta' altura, a rotina para um funciona
mento normal.

Parece evidente, todavia, que os prin
cipais obstáculos não' são os de ordem in-

• tyrna. De qualquer modo, merece ,louvor o _

esfôrço do professor Alfredo ,Buzaid. O
_ funcionamento ':regular dó Conselho, ,em'

que se empenha o Ministro, certamente con

j,ribuirá para que s.ejam superadas ,as, drfi
q,lldades de outra natureza" que persistem.

" Quanto à 'prÓxima reunião, adianta-se
que p�lO menos, 12 processos estão 'conclui
dos e, poderão, ser apreciad01>. O mais im

portante dêles, cuja inclusão na pautá se

tem como certs" diz respeito .à operação
gaiola, que gerou a prisão de vários advo·

,'ados, no' Rio, pouco antes das eleições de

novembro. 'Nesse caso, informa-se que tô-"

das &S diligênéias foram completadas rá-

pidamente e s�m problemas.
'

Outros processos, constituídos à base

de denúncias recebidas d1.j.rante o recesso"
s6l'ão distribuidos' a relatores,' Inclusive o

\íltimo" l�efel'er).te à pr�sã(r do engenheiro,

,(

MAIS RECURSOS
Rubens Be,y-rodt Paiva� e:c-Deputado pelo
PTB. -dei Sã:o Paulo, cassado em �964" de' �

quem' � família não tem notícias desae 20
, (de janeiro, quando foi detido.

Nessa reunião' ocor.rerá ainda a 'Poss,�
dos nõvos líderes do Govêrno e da Oposi
cão na Câmara'e no Senado, os quais, como
�e sabe, sãà membros"natos' do Conselho.

....

O Banco Interamericano de De
senyolv'imento aprovou uma linha es-',

pecial de .crédito ng montante de
US$ 1 320 l1:ül' (Cr$ 6,6 milhões) pa
ra auxíliar 0 Brasil a financiar a ex

porta,çãq de maquÍnaria e equipa,
mento para :a fabricação 'de papel na
Argentina.

" ,

OPOSlÇÃ�
0, Brasil recebeu' cinco linhas de,

crédito rotativo para o financiamen
to de bens de cãoital, por um total
de US$ 9 milhõês (Cr$ 45 milhões)
concedidas em 1964, 1967, 1969 é
1970. A linha bspecial ,aprovada
ontem, tanto como as\g,uatro conce
didas anteriormente, pFovérrl. dos" re
cursos ordinários de' capital, do, batl
co.

o comportamento no Conselho dos líde
res do Govêrno, Senado,r' Filinto MUU8T e

Deputado 'Geraldo Freire,' continuará exa

tamente o mesmo. Êles' devem seguir, 'natu.
ralmente, a orientação do Ministro da Jus

tiça. não' se dispondo a pedir alteracão
quant'o 'ao' ritmo ou ao' ,srstema' de' funcio-

, namer�_'to do Copsepio.
' ,,'

Mas os líderes ida Oposição, Senador

Nélson Caf11eito e Dedutado Pedroso Hor

ta, ,muito mais ajustados entre si, do que
os seus �mtecessor,és, lutarão, por '<,Tanas

modificações considerada,s indispensáveis
ps,ra que o Conselho tenl;ll).' o desempenho
que dêle se pode'ria eStl<�Tar: A prln�pal' de
las é q�e o C6n�elho deixe de (trabalhar sob

,
I

sigilo e passe a informar amplamente t-Q

pinião pUbÚca sôbre, tôdas as suas aitvida�
,.les. I

I

"

LUCROS �AIXAM NOS EUA

'Os ,luçros das' 483 maior�s emprê-,
sas industriais dos Elltados Unidos
rl10straram uma diminuição,' de 21%
no último trimestre de 1970, segundo
um estudo realizado pelo First Natio- I

nal City Ban!{ -of New ,Yor1( ,

Q estudo atribuiu a redução prin-

'O City Bank notou, no entanto, '

que os dados referentes ao, último
vtrimestre do ano devem ser sempre'
vistos com cautela, pois muitas fir·:::
mas deixam para fazer operações de'

de,dução de impostos nesse período.

PRODUÇAO AUTOMOBILISnC�
'f,,

A produção da indústria automo-.
bilística brasileira no mês de janeiro'
(dados preliminares) atingiu a 28 060
unidades. Os carros de passageiros
permaneceram como o tipo, mais 'fa-' )
bricado: 20 722 veículos. Em segui
da, vêm os utilitários, 3 905, e' ônH
bus e caminhões,' 3443 unidades.

"

A' produção de janeiro foi parcial-'
mente, prejudicada pela redução nas
operações da Volkswagen que estêve
aquém de' sua capacidade" por c.ausa

do incêndio de 18 de dezembro, Mes
.mo assim manteve aquela fábrica a

liderança, produzindo no mês pas
sado 10,428 unidades, o que Cor

responde a uma: média de 869 car
ros por .dia, a contar de 14 de jánei
ro, data do final das 'férias coletivas
c reinício> de suas atividades.

'0 . f

FESQUISA, SALARIAL _.' I

� Uma pesquisa salarial está 'sendo
realizada junto a um grupo de êrn
prêsas comerciais da capital paulista
pela Federação de Cômérciõ, pata
saber das oportunidades salariais do
seu mercado, A pesquisa se :destina,
fundamentahnentey a orientar ',os eID

,pre'sários na adoção de, estruhi,tas sa

lariais condizentes', com o preÇO' .da
mã9-dy-obra pa\llisrà.

'

Na verdade, consideram OS técri�
cos que existe uma enorme disto:r;ção �
sálal'ial em todos os ramos de ativi- n

dades da capital paulista, mas, no

comércio, ela parece ser mais acentua-

da, pois na indústria, mais, organiza:"
d,a administrativamente, ela tem'iina
por ser corrigida pela própria dis..;

puta das, emprêsas 'que remuneram
melhor seus 'empregàdos.

-

"(

,

)'1
'INDUSTRIALIZA'ÇAO
DE SOJA

A' Sallbrá vai inaUGurar em 1972'" ,

,

em Ponta Grossa, Paraná, 'urna fábti-
ca pai�a industrializaçã,? de soja, 40
porte das maiores existentes no muri
do com capacidade para transfóithar:
anualmente. 360 mil tambores, doi
produto. A 'nov� unidade colocará o

Brasil' em situação, de competir"" fto
mercado intemacioUi,u.

, ,

Inicialmente, o nôvo parque i int1;ús
tria!' da Sanbra fará a eXtração ! de
óleo e p�oduzirá farelos. e lecitma. IINos< anos

_ seguintes será c,omplemen
tado com instalações para refinaçã9
e produção de gorduras e margatinas

'

vegetais.
.

BRADESéo COMPRA
MAIS DOIS

) ,

-$

O Banco Btasileil'o de Descontos
incorporou o Banco Agrícola da Alta' ,

-

Mogiana � o Banco. Nova Amériéa.
O número de agências do Bradesco
se eIeva assim para 444.

DELFIM RETORNÃ APóS
OBTER CREDITO DO BID

I nipois de ,assinar em Wàshington
um contrato de empréstinlo de US$
66,5 milhões (Cr$ 332,5 milhões)
com o Banco Interamericano de 'De·
senvolvimento, destinado a obras de

elétrifica�ão, regrt:ssou ao Brasil o

Ministro' Delfim Neto, acompanhado
do professor Lucas Nogueira qarcez;
,presidente da Centrais Elétricas, 'de
são Paulo. .'

Esse empréstimo, o maior já con-'
cedido a emprêsa brasileira" será a

plicado nas obras da Usina' Hidrél6:
,

trica de ilha Solteira, no, comple�o
energético de Umbupungá,,\

'

Delfim Neto não fêz declarações à
i'mprensa, prometendo que fàlará ads

,jornalist.as após enco,ntro que mante-
_

rá com o Presiderite MédicL- Sabe-se,
'el�tr(\:tanto, que nos', Estados Unidos, �
além do empréstimo, o Mihistro· da ",

Fazendfl manteve contatos ,com auto..
ridades do Govêrno norte-;:amet:icano,
dentre elas o Secretário de Comércio :s

Maurice Stans.
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'o ESTADO,' Florian6polis,·terça..feirat-.:t6 de'fe'ftreb:iJe:j971,·._(�ág. S

I ,
.

"

. .'

, \

, ,

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIME TO DO EXTRE O SUL
.' ( , �

,

", "t$stá 'presente Ino processo de

.engrandeclmentode Santa Catarina: .:,..

.. •• ,.JI

" /"

SINDICATO
,

DOS ARRUMADORES
DE FLORIANÓPOLIS,

, ,\

Sede: Rua Conselheiro Mafra,175
, '

! ..
.

EDITAL

,MISSA DE 7° DIA
-'MARIA JOS� MANZOLLI (MAROCA)

Clóvis ManzóUi e Judite Irene Manzolli, convidam pa

rentes e, amigos pára a missa de 79 dia, em intenção de

sua querida ,e saudosa mãe MAltIA JOSÉ MANZOLLI, fa
lecida na'cidade de Resende (R. J.), na Igreja de Santo

Antô�io no próximo dia' 16 às 18,15 hs.
'

,

'�ntecip,ada:inente' .agradecém a "todos que compare-
,ce1'iql,' a êstê ato ,de fé cristã.

\
,/ ",',

"--.,/, " PREFE,ITURÀ 'MUNICIPAL DE FLORIAN'6POLIS
SECRETARIA DE OBRAS

,: PROC?ES�(!): TOt,\AOA.DE PREÇOS N. 06/7�
"

A .Secretaria de, Obras da. Prefeitura Municipal de

Florianópólis, fa� saber que em 5, (cinco) de março de mil

novecentos ':e .setenta. e um,' às' 16,00 horas, em sua 'sede,
fa'r� '�ealiza�' Tómada de: Preço, . para �,alienação e um

1'ratot Matcá: "OCTOBAR-Modêlo -, TG-50 ano 1963 ...:..:

mótói ,�, 'IM"36/TL-6929, �Tr��r .esteira, cOni;ndo Hidrâu

'liéo', �q\lipád�"'éolll Angledozer, 'Situação: encontra-se em

ser,�içó.:' " .' , ':, "

"

' "

,;,

'

.,,: ,As, pr.QpQstks a' serem apresentadas devérâo obedecer
às se�;ritÚ"c}�usúlas:'

"

",',
,

,

. ,'I?) EJ;Il "e'Ílve-lopes fechados, deverá ser 'apresentada a

proposta dê', preços; condições -dé 'pagamento ou outros

dados, 'que, po'ssa� servir: ;de julgamento.'
•

'Iranv Carlos Braza ',:" 2�,) 'O valor' mínimo' da -lícítâção será, de er$ 10.000,00
': (' "--.t,.!'

o. ,
'. '-!,'. :'"')

,

.Arosny HilSS , ",
(dez: mil .cruzéíros), ,

Ai id F' des G
,. "',3,9) .No mesmo 'envelope 'deverá "ser 'aD.,resentado os I

CI ' es ernan es arcla.'../ . " 4

",
, PARA, DELEGÀDOS REPRESENTANTE,S, NO seguintes documentos: '

,

CONSEL.HO DE FEDERAÇÃO
"

-,

" ,

' .

"I,' 'I·,'
,

a) 'I�fliJldúalização do proponente, ,de acôrdo com
\

:,i\
, éh�pa _ B:

,,' "
, a l�gisiaç�o. :vii�l:lte.'

,

, 'EFETIVOS "
•• , • ',O) ,At�stadÓ d� idoneidade financeira pass�'do por dois /

Enio Gomes Padilha ;; '�stà��!çCime�td� Bancários,
' '

",�,' Bento Qui'nti�o lVIaf'lano:ida Silva
"

,
'

'

" �t Certifíca:1;� negativa das, 'fazéndas Federais, Esta-
',o Amaro Marques Vi�ira" , qual, .Municipal e INPS;

,.:;, SUPLENTES
'

' , :,., i�)AS fitrn:as já inscritas .na Secretaria de Obras,

Geraldino Augusto :p'Avlla ' ':
"

'

,i ' $e,tá,.. dispensado a
\ ,apresentação ,dos documentos, relacio-

" Paulo' Alfredo da Silva '

...
<, had�s', nH claúsúia ,knterior

'

Alcides Fernandes G�téiá ,,; "";":}/:';;::, ;" " �� Secretq,i.'ia:q�QPr�s :I�eserva�se o ,direito dC,suspen-, '

" Fica aberto o prazo de ,(5)' cincó' dia,s �ata: ofereei� ,

. qer ou caneelat ,a' ,presenk: Licitação,:, sem aviso e sem

'ttu:mto de impugnação contra _qualquer candidato. �, ,/" ,,' qú� ", dissc.li,ãj� ,qu�isquer' reclaín�ção< ou indenização.'
,

; , A Mesa Coletora Única ,funcionará na 'sed,e do Em-' ';,�, ':, ,i,,Em :Fló�ia-l1ópoFs, 12 de feveI'erro de 1971.
,

'

':�i'c�to, inir\terruptameral'e ,a.;s 8,00 às" i4;oo, horas, �oiÍiór: � ,,' ":', \\EngQ, '�i:lO'êI\ PhHiitpÍ'� Secret�tio 'üe"0btas da 'PMF.

lhe alteração, Portaria, Mil}.isterial n. 446, de 27:68-1965.',.
"'" ' '

, -,
'

"

"

,',

, , '-,
' ./

'

,

AVISO '

'

,

� -,:,_,. Asso, R�c!.u:r:ino Fariªs,�-:: Presidente� ,� _ '" ":_"'" A �in�t�icuia' dá Escola Ptofl.ssionlll Feminina 'Dr.
',' Jo��ge ,Ücerda';,,'se.rá, aberta, nos dias ,11- 18 e 19 de
.

,

,,' feveteiro' ','

, ", ',' ,

Melh0tes' informações' 'serão prestà'das' pelas funcioná
, :riáS ,do 'Éstábelecimehto.,

, , A rúà GaL,BiWmcotirt; 72.
, FiõtiáMpoÜs, 2 de jariei,tb de' 1971.
. ',' r,' 1-, . '�'" .' •. : '. ."',: :.,... ,i.,"., .•

,
:

.

.

"

.

.De acôrdo , com a 'alínea "b" do Art. 13, da Portaria

Mt�isterial n. 40, de 21 de janeiro d:e ;1965, fáço sabei- aos

que .êste EDITAL virem ou, dêle tomarem, conheeírnento,
que as chapas registradas concorrentes a eleição', a, �êr 'te�
lizada no dia 4 de' março próximo vindouro,', nêste Sindi
cato foram as seguintes:

PARA A ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA

Chapa -,A:
�nio Gomes .Padilha
Paulo Alfredo da Silvá

,'Àmaro Marques Víeira
"SUPLENTES 1

Ioni de Oliveira
Anastácio Leodoro Barbosa'

,

"

"

"

Irany Carlos Braga '

CONSELHO FISCAL 1· ...
·

" Geraldino Augusto D'Avila
" .Zeferíno Silvestre R;;111ios'

,

Bento,QlIintino Mariano da

SUPLENTES

Silva '

""'''"ASSOCIAÇÃO FILATÉLICA SANTA CATARiNA;>
I ,� _t:>

,

Assembl�ia 'Geral" Extraordiriá;ia
", > De ordem do Sr. Presidente, fi�am �s a,ssociádos éotl:c

: VIciados J c��parecer; ,dia" 17L de� fev�reito, às 1!),3Ô h., à
'

séde social, a Ru� d6s nheus, 9 - sobreloja; Ed. 40rge: ':
, ,b'aux, r>ara, tom�reni parte' na Assembléi� Gerai E;xtraoi-'
dinãí'ia, destinada a modificar o atu,al 'estatuto., "

,

Será realizada às 20 h&as �o mesmô dia, e no meSmo
lódal, um� Assembléia 'em segunda cohvocaçã� para �ata:r

,. dó' referido assunto, em não hav�ndo quorum na primeU.-a
, .� .

-

.

;",::, eLU.E, DOZE'-,DE AGÔSTO
" ,," :' •• � ',_',:. _�':'.

-

-".'i !
•

. 0;' :- .•

'

. -_' • ..

• .

,; COMUNICAÇÃO
. ,Ayjsamos ,aos �etlhares associados que no diá 16 à
,26/2 ,a BÓiT� (lo ,clube náo funciOriar�; ,vdltarii1o a reabrir

<;lia, 27,' çle fevereiro,. (�ábàdo�, ,com fi' tradicio,nhl "Onda
JoveIll".

, 'co,nvocaçã,O.
,

"Floúa:nópolis, 30 de janeiro de 1971.

,
"j_ ,Teixeira da Rosa _:_ F" �ectetátio.

'

�---,-'-- --, ,-

.',1"
-

, EMBRÂrEi,,'�. ,';:� ":'
..

DAtfL O G í:A'F',i�"
A Emprêsa Brasileira d� Telécom�nicações nQ� di.�i;:15)í6 ,� 17, ábritá insbrições

para' o exame que fará reali�ar para�o' p�eenchi,me.iÚo�'<Íe'�,�ga: �ó cíltgo,dE( DATlLO.,
GRAFA, e leva ao conheCimento das Pessoas interessadas, ,'as, exigênCias que se'.
fazem necess41;ias:

EXIG�NCIAS:
,

-, Idade: 18 a 25°ai103

'i _-
.. ',�,' �

.

"

'/

I

f,
'- 'sexo:- fenüriino

,

,� Eséolaridade: Curso Ginasial, completo
- Ótima 'áparência
- Desembaraço � experiência profissional (Datilógrafà)

,

OFERÉCE: '

,,'
"

',/
\

'

I',

- Seinana de 5 (cinco) dias
- Férias de 30 (trinta) dias
- Seguro de Vida em Gruíjo
- ótimo ambiente de trabálho.

INSCRrçÕES:-'
'

,

_:._ Ruà Saldanha Mai'i�lho, �/n. :...;' Próximo'ao Banco Eradesco
, - Horário: ,9:00 às 12:00 é 14:00 às 17:00

p"ra Inscr�ç'ão os can�idatos deyérão apresentàr:
...:. 2 fotos 3x4

" , '

"', '

- Certidão de conchlsão do" curso ginasial
. \ _..-' )., ",

- Pagamento da taxa de illSCl;ição de Cr$ 10,op
, SELEÇÃO:,

'

- A� candidatas inscritas, _serão submetidas a t�ste' de:
'_:._ P�ortuguês, Datilografia, Matemática e; PSicoténico, em .local e horário a

serem determinados

('

I', I.
'111','

)

�L-'--
j

,,",.. : ...

;,< ,:', .(-

--�------�--'"'!""!""---��'"'!""""_""''''--_'''''_''''-''''-:''''_.,..�---!,",,"----�---�-....;,�....-_.------�--.;...-_---___:..í.._-�-_----.:.........._----���__.,_'Ut'r��':"",.',

à' o abastecimento de água
continua deficiente .em

quase tôda a Cidade e há

várias semanas algumas
ruas estão sem. receber o

, ,

sendo esperados em FIo..

TLuriSIOt!n� Abastecimento de agua o.ãn
b:':� :

era
atende à demanda da Capital

.

"li'-.-'.� .. 'J.J! " ,""
i

;

Em nota' 'distribuída
imprensa, a, 'I'urismar

Empreendimentos . 'I'urísti
cos Ltda. está comunicando
a Inauguração, dentro de

breves
,

dias, \na Lagoa \
da

'Conceição, .de barcas para
passeios -turístícos,

\
'

As barcas, com capacida
de 'para 120 pessoas, são

providas de motores cen

trais, com asseri.�os confor
táveis e cobertura de lona.

Contarão, ainda, com com

pléto serviço; de som e ba�
a I bordo, :podendp s.ervir
lanches rápidos, durante

0& Passeios.'

A primeira dessas bar
cas da Turismar' será colo-:
cada em' funcionamento
,até o fim do mês em curso,

proporcionando aos floria-

,nõpolitanos e turistas, pas

seios pela Lagoa da Con-

ceição' e outros recantos
da Ilha. '

, -\

,�nscriçãà 'para -

,

Curso de Madureza
foi prorrogado

,

,

.

Nota do Diretório Cen- /

traI dos Estudantes da Uni

v�:r:sidad() 'Federal de San-
\ .tá Catarina esta eSclarecen

: do 'ciqe, tenc,lo em vj.Sta Q

grande, ',�lÍillero de interes

sados' em ilife'rmações e na

efê'tiva�ão .'
de imatrículas

para o Curso Preparatório
aos' ,Exames de Madureza
do Àrtigo 99, foi estendido
o horário de inscr;}ções pa

ra todo o pe,ríodo diurno

dá semana. Dessa forma, os

interessados' poderão diti
gJx�se ao, Piretó�iô Centrai
'dos .Estudantes, dllS 8 às 12
horas e das ,14,àl? 21, à Rua

Alvaro' de Carvalho 38·A.

Iíquido nas suas, torneiras,

Embora o D[\ES tenha in

;formado que o abastecimen

to ,está normal, não há

perspectiva de normaliza

ção do fornecimento da

água de forma a suprir as
'

necessidades da _populaÇão
dentro dos próximos dias,
devendo a deficiência per

durar durante o período
carnavalesco, quando mi-
,lhares de turistas estão

rianópolis.
Fonte da DÁES alega que

o manancial da adutora dos

Pilões é' mais que suficien

te para abastecer a Capital
e que a rêde, apesar de

"muito antiga, comporta o

abastecimento. Contudo, a

realidade não confirma es

ta versão e as' torneiras de '

diversas ruas da Capital
estão sêcas,

o fato dê 6 consumo da
, �

água ter aumentado duran-

te õ verão, razão pela qual
lO 'líquido não pOderia aI·

cançar as 'zonas rnais altas

da também não

A nova diretoria do Sin-
dicato dos Trabalhadores

J

Escola de Policiél
f�z hoje exame

de habilit"çãd1
Em:"ofício' enviado a O

ESTADO, a Escola de Polí
cia do Estado agradece a

cobertura que vem receben

do dêste j'ornal, ao mesmo

tempo em que ,comunica a

todos os inscritos em seus

diversos cursos, que o exa

me de, habilitação àquela.
Escoia será realizado hoje,
com iníCio às ,,8 :horas, no
Instituto Estadual de Edu

cação, à Avenida Mauro
Ramos. Por outro lado, to

dos os càndidatos deverão

apresentar,se no I.E.E. ,às

V,45, munidos apenas' do
éartão de identIficação e de
caneta eSferográfica.

Cidade,
encontra explicação na ver

são apresentada, pelo DAES

que insiste em dizer que o

abastecimento é normal.

Alguns hotéis 'da Cidade
recorre ao Corperde Bom.

beiros para encher os re·

'servatórios .e, com isto,
aplacar as reclamações dos

hóspedes quando a tornei

ra torna-se, um objeto me

ramente 'decorativo. Entre

tanto, o trabalho cumprido
pelos bombeircs tem tor

nado possível o
�

atendi
mento aos turistas que se

hospedam ,nas organizações
hoteleiras de Florianópolis.

Trabalhador "na Industria
,

'

I'

elege os [novos dir�eutes
Blurnenau (Sucursal)

Em solenidade que ,contou

com ,3, presença de autori·

dades)-- convidados e Im

prensa ,jocal, foram empos

sados os novos membros

diretores' do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indú�
trias de Fiação e Tecela

gem de Blumenau. l)urante
o ato, usaram a palavra o'
Presidente Felipe João de'
Souza, Alfónso dos Sant,os

·'Theiss, Luiz Antônio Soa
res e Félix Theiss.

nas Indústrias de Fiação e

'Tecelagem de ,Blumenau fi
cou assim constituída: Pre
sidente - Felipe João de

Souza; Secretário _j Luiz
Antônio dos Saniós e Te

soureiro - Lauro Edílio da

Silva. Suplentes, - Osmar

Werner,' Paulo Heiniein e

João Amadeu de Medeiros.

For;:tm empossados para
membros efetivos do Con-

selho Fiscal os. Srs. Mário

Schmidt, Valdir,' Damásio

Correia e Akacrinb Rodri·

gues e, na suplência fica

ram os 51's. OUo Gross, '

Francisco Wiese e' Arminio

Bernardo NO,ering. Final

mente, pára delegados re

presentaptes efetivos foram

designados os Srs. Felipe
João de Souza e' Avelino

da Silva, sendo que para

Isuplentes foram escolhidos

os Srs. Arno Laffin e Nil·
ton Vieira.

I '

Agricultores vêem como
aprimorar

.

fruticultura
.

1
.

Com a finalidade de ob·
servar as técnicas de pI'O-

'dl}ção de frutas de clima

tempeI'ado, 29 agricultores

?-e Caçador rêalizaram re

centemente viagem de es

tudos aos pomáres de Frai
burgo e Curitibanos. Em

Fraiburgo visitaraIl} os po

mares, de maçã, pêssego e

ameixa, de propriedade da

Sociedade Agrícola de

Fraiburgo - Safra - ob·

servando
.
ai( práticas adota·

das no preparo do solo, tra
tamento contra pragas e

doenças e outtas,. Em Curi

tibanos, os agricultores pu
deram avaliar os aspectos
de irrigaçã6, colheita y co-

,

mercialização da nectarina,
cultivada pelos colonos ja
poneses do Núcleo Celso

,Ramos. Os agricultores pa
çadorenses, com orientação
técni,ca do P'rofit - Pro-

jeto de Fruticultura de

Clima Temperado dever�o
expandir, Ilj) cO,rrente àno,
o cultivo de frutas de cli

ma frio,
-

no município.'

TECNICOS VOLTAM

Regressaram sábado últi
mo do Estado, do 'Ceará,
técnicos' d� ACARPESC,'
que hayiam' seguid\> a con-'

vite do Departamento Na
cional de "Obras Contra as

S'
/

ecas - DNOCS, onde pro-

feriram palestras,' levando
a experiência' de dois anos

\

de trabalho, no Serviço de

Extensão da Pesca de San
ta Catarina. Os técnicos de
clararam que a receptivi-
,dade pelo Trabalho de Ex

tensão foi enorme, haven

do intenções de criarem

serviço idêntico ao da
ACARPESC naquêle Esta�
do.

" , I, {;I f I • r

BANCO- REGIONAL DE' DESENVOLVIMENTO DO EXTRE
.

O 'SUL
Financia p,�grésso e estimula a produção. àtravés de
financiamentos ·a ·jndústria e agro-pecuária catarinênse
, '

"

,
"

•

1 ,.'" \

"y -

•• ',I ..... � .
,

REUNIÃO

A ACARPESC - l}.ssocia
ção de Crédito e Assistên
cia PesqU€lÍra de Santa Cu .

tarina fará realiz'ar ama

,nhã, 4'''" às '17 ;l�oras n�

{;11.J.be de Ganchos' do Meio,
uma 'reuniã.o c�m indus

triais, prefeitos, :iÍi'readoreB
e demaisl pessQ�s ligadas ao

desenvolvimento sacio-eco.
nômico de' Governador Ce!;

so Ramos (ex-Ganchos), com
o objet�vo de elilbdrar :um
plano de trabalho para
1971_

,

A nota salienta que o's in

tegrantes do C.D.M.

Conselho de Desenvolvimen,

to Municipal"":'" dIscutirão
os diversos problemas e ne,

,cessid51des prioritárias atuais
do Município "e seu princi
pal rama de atividadés.
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SERVIÇOS DE REFORMA E PIN
TURA CGlM A GARANnA TOMAZ
FRETE NO TRANSPORTÉ DO RE

FRIGERADpR GRA;rUITO.

o E§TA:PO, Florianõpnlis, terça-íéfra, 16 de fevereíro 'de 1911 - Pág'-6

CAIS F'IU):DERICo. ROLLA 69

TELEFONE .3095 - CAIXA Po.S
TAL 7'15' - FPo.LIS./ - SC.

M"'�
___,.... 1�_._���""'_:I!' __ .,._---__ .

-..:miii__;,m;..;;...._iõiiii__iiiiiiiiiiiiiii§i��w���""�,�����-Q2&�i§i�õ§m§-;;;;#�;z;i4Si::&�,;a�§i§����iiimiiii,��, �
-1 .•.���-:-��,

i: TO. M A Z APARELHADA PARA CONSÊRTO
o.FICINA ELETRO REFRIGERA- E REFORMAS DE GELADEIRAS

ÇA.O DOMESTICAS E COMERCIAIS.

Esporte

fala0 o· de· c8'deira
,

Gilberto Nahas
1 - Parabéns Sr., Governador,

pela .ínauguração de mais um .giná-.
sio sobei'to,' desta feita na cidade
de Itajaí, que ali,ás já estava dê há
muito necessitando de uma praça
de esportes moderna, capaz de' ofe

recer aos· desportistas da cidade

praiana, confôrto e meios adequar
dos para a prática dos desportos. Va
leu a pena os esforçD�,' principal
mente, do. grande desportista itajai;:
ense Francísco Júlio Wippel. Agora,
lemos com satisfação a notícia de

que .o govêrno vai construir 'o está
dio', olímpico na Polícia Militar do
Estado de Santa Catarina. Excelente
a idéia e ninguém melhor do que a

Policia Militar precisa de um está
dio ólimpico em boas condições Eu

me lembro daquêle estádio, há mui
tos anos atraz, quando eu erà apenas

praça da Marinha e lá frzia exer

cicios físicos; pois a Escola de Apren
dizes ainda não estava' an funcio
namento. Bem que àquele legendário
estádio merece, uma reforma ampla
e ressurja bem api.jrelhado, capaz
mesmo de oferecer os<.:rili:is ill$dél'.
nos 'métodos para a· prática de to
dos os esportes. Aliás, as Fôrças Ar-,

madas, sempre primaram pela prá
tica de educação física e recr�ação

.

No decorrer da. próxima semana

já se saberá a data da reunião de
Assembléia Geral Extraordinária que
marcará as eleições na diretoria da

Federação Atlética Catarinense.

Nesta mesma oportunidade o sr,

Ody Varela estará fazendo a entrega
,
do, relatório onde contará todQs os

detalhes --dos certames promovidos
pela' sua entidade no exercício de

1970, bem como, os' inativos que o

levaram a abandonar o esporte.

Também nos próximos dias está
sendo aguardada a reunião da. Fe.de
ra�ão Catarinense de Futebol de Sa
lão que ditará a qata para a reunião
de Assembléia Geral qup.ndo serão
eleitos os seus novos dirigentes.

em conjunto e aqui, tanto a, Escola
de Aprendizes, çomo :0 149 BC." e

Base Aérea possuem ótimos' est âdios
para êsse fim. E diga-se .de jassa-

,geíll, das Fôrças Armadas. tem.: sai
d�� muitos e .muitos 'autênticos .des
portistas, principalmente para ;: o

,

esporte' arriador. A �formulação dos'
métodos atualmente empregade 3 no

treinamento físico militar e écní-:
cas 'do controle do, estado fisic) da

tropa e as experi,ências bem srç;df�
das eu outros palses, com os LaVO'»
conhecimentos técnicos no c: rnpo
da educação física, estavam a' indi- '

cal' que' a Polícia Militar, necessita-
- , "'-
-va de uma, praça de esportes .ern

reais condições de atender as suas'

múltiplas atividades. _Que se faça
t::go, um êstadio' olírapico ide rtico

ao, clàs' l' elhores existentes no país,
completo, para atletismo, sal de

ginástica- olímpica, de museu: ição, -

ataque e defesa, ju'dô, box e e sgri
ma, seção médica, cOm' apar ilhos
de recuperação muscular, pista para

pentatlo, quadras para jogos � se

possível' uma piscina olímpica. No
Brasilí as Fôrças Arma "as d;o :ran�
de importância aos desportos__, � re

centemente enviou à França três

Oficiais de ca,da FÔl"ça Armad'l, 1arSl
em Fonta�nebleauJ acompanha:,' a

. I

reunião do CISM através .recursos
, ,

da Comissão. Desportiva das Fôrças
Armadas.'. Não se pode negar-' tam
bém às Fôrças Armadas a mudança
radical que se observa nos recrutas

tempos após a permanência-, nos.,

quartéis, graças a prática desportiva.
Por óutro lado tem sido grande o

intercâmbio entre as Fôrças Arma

das e às entidades' civis esportivas; 'e
I
.até nacionais com, relação a sele

çõe�. Nunca 'pois, roi tão bem rece
bida a notícia da construção de um

estádio olímpico para '3. Pólícia Mi-
l. "

Iitar do. Estado.
2 - Até agora nado. de candida

tos "para a presidêrrcià da FAC., É
a tal história. Ali é amadorismo no

duro, -trabalho, incômodos, viração
para arrumar verbas, falta .de verbas
e ,exige mesmo sacrifício e muito

trabalho. Odi Varela, justiça seja
feita, .deu conta do recado, mas não

.quer mais.z inda mais agora que tem
mais uma atividade, ou seja Presi

dente da Associação Comercial.
3 L Parabéns à Mato Grosso, .que

di�em ser terra de índio' e ltIg��r
atr'�zado, pela ,'inauguração de .s�u
estádio, construido pelo govêrno, rio

próximo dia ,3 ,de março de jogando
Flamengo x' Corintians. Parabéns Sr.

Governador de Mato Grosso.

- _.

setor amadorista
I

,
\\

Até o momento as duas enti lade
lutam com os mesmos proble· nas!
Não "há candidatos para os cargos.

Ody Varela da FAC já teve a opor
tunidade de se pronunciar de que.
entregará o ca,rgó a Assembléh se

não �urgir n/enhu!11 'candidato pois
não continuªrá em hipótese nenhu
ma.

Já o presidente da entidade salo

'nista embora tivesse divulgado que
I . . .

quando expIrasse, o seu comprrmls-
so ,com a entidade, salonista não lJlqis
continuaria, está sendo' demo Tido

-' pai' desportistas destã sua inteção,
podendo ser reeleito, rara a te apo
rada '7lí72.' I

Juntamente com seis Estádos da

União, Santa Catarina, já se ercon·

tra em atiy-idade treinando com
...

<'

,muita disposição e. esperando con

seguir excelente resultado em Cabo

Frio:

Hamilton Bonetto, José Mens,
Afonso Corrêa e Edson Andrin�, se

rão os' representantes cataripenses
nestas disputas de Caça Submarina,'
marcada para o mês· de maio, I

As inscrições para a expedição
de carteiras,}e pescador amador de

verão ser efetuadas com o sr. Afon

so' Correa na A Esportiva. O Depar
tamento Estadual de Caça........e Pesca,

\ nos próximos días estará, visitando
o i�terior da ilha e ;lqueles que, não

tiverem as r,espectivas licenças, te

rão seus ilpetrechos de pesca apre·

en(Jldos. \ /

-,

SÓ TOMAZ GlR:A:NTE O ODE rAZ
* TOMAZ
Lo.JA DE PEÇAS E ACESSóRIOS
RUA 7 DE SETEMBRO N° 3

Fo.NE 3095 .; CAIXA POSlil'AL 775
/

- FPOLIS. - SC.

1-71
Será hoje à� '20 horas na sede da'

\
FCF a reunião do'Conselho Arbitral
da FCF para tratar do campeonato
eatarinense. Como sé, recorda, no

sábado, apenas Avai, Figueirense,
Próspera e Ferroviário estiveram

,
, j

r presentes, não havendo número para'

a reunião. Hoje contudo, será, rea
lizada, com qualquer, número e as.'

decisões serão tomadas e aprovadas.
Nota-se tamanho desinterêsse pelo
futebol catarinense que seus

·

gentes nem comparecem a uma can: .

vocação de .tamanha importância. De

pois ainda surgem os' diretores 'que
vivem a reclamar: Nos demaia.Esta
dos, 0)3 clubes não só já se reuniram;
como já iniciaram seus campeona->
tos.

Mais 'mTI teste fará a seleção ban-:

cária catarinense que' 'irá a Guana

bara nm março, jogando hoje à
noite às 21 .hQras, contrà o, Aovai. O,

match treino deverá. agl'açlar, já que
o Avai vem de dois excelentes Te·

sultados contra o Caxias e os Ban

cários, já melhor estruturados, der

rotaram ao Figueirense no último

ipa'tch: .

O prélio .deverá agradar' pela, mo
vimentação, já que os bancários, es

tão 'com' ótimo planteI e c'orrendo'
muito, melhorando dia a dia o ren

dimento técnico e· físico. Serão co-

brados pr-eços populare�, visando
um melhor comparecimento do

·
público.
ÁRBITRO CARIOCA EM

FlORiANóPOl!S
Encon'tra,se em 'Florianópolis, o

á'rbitro/ carioca Artêmio Zanon,
\

que

atualment� cursará na Escola de Po

lícia a carreira de delegado. Zanim é

formado em direito, e durante 10

anos morou na
_ ç.uanaba�a, fundo

nando como árbitro na Fedel'ação
Carioca. É natural de, Videir�. Po

derá. ser elemento de' grande valia

para o nOsso ifutebol, no momento
em que a ,FCF se preocupa em ele

var mais ainda o nível das arbitra-
,

.

gens, com árbitros com mais eleva-
do grau de cultura e prática" tal

como vem sucedend0.f, em outros

centros do Brasil. Artêmio fu�cio
narà hoje à noite, duranté a amis·
toso Seleção Barlcária x Avai.

. PEÇAS E ACESSóRIOS
PARA REFRIGERAÇÃO
EM GERAL, ARTIGOS

"ÚNICA NO GÊNERO"
PARA SORVETERIAS.

arlineli conquista o
campeonato da· ldade

\. .

� \
:

Embora sem oferecer um final

empnlgante, agradou a competição
disputada na manhã de anteon

tem, na raia olímpica da baía sul
,

que se' 'apresentou com suas- agúas
muito, 'tranquilas .. É' verdade que

,�mais 'se esperava da .regata, íriclu
sive o duelo entre .Nelson Chírighí
ní. e ,_ Carlos Alberto (Liquinho)
Dutra �e Mello, 'decisivo pela he

gemonia individual da canoagem

,,'-ba�iigawerde. Não houve tão só

mente -devído ter a direção técní

,ca" martinelina, a -cargo de Jobel

.Furtado e Osvaldo Silveira, mano-
" .

brado no sentido .de ganhar are·
',gata e .o . título. Com Elmír impe
dido, por exigência militar, d2 com

péti-r 'anteontem, o "4, sem timo
neiro" carecia de um remaào:r à

altura' entre os que não estavam 1.0 páreo" _ 4 com timoneiro _

escalados' para 'remar' no "oito". Séniors - Na raia apenas Aldo,
Acert�damente, ,Liquinho foi o '2B" I Luz e Martinelli, deixando de con-
colhido, deviria encontrar-se .em

.

"!o' correr o Riachuelo. Bom 'dé.eIOftgr�pd� forma e,' p que é iJ)1n()];t�1J-:�
.

'. '''SUst€JBt!'J,ram ,DS doiS"" i'ivais, têrmi,
te; ser 'rema:dor versátil. O que o

nando os aldistas; por vencer' por
. quase üm barc-o e meio. A guarni·
çã-o, vellcedora foi esta: IRo,berto

R'eis, tini.oneiro; Edson Pereira,
Gilherto Neves, Martin Proes·

chmann e Antônio Vilela.
2.0 páreo - 2 sem timoneiro -

'Aspirantes - Tomaram, parte os.

três clübes, c4_egando o Riachue·

10 CWalte:t:._ Costa e Antônio' Fa,rias

Filho) 12 remadas à frente do Al

do Luz, com o Martinelli fechando
a raia.

3,0 páreo ,-, Single-skiff - Sé-
I

niors - Sem Liquinl:,lo para exi-

gir-lhe muito; o Aldista Nelson

Chirighini j\. enfrentou o timolfeiro
Jobel Furtado, permitindo-lhe que
o acompanhasse de pertq a maior"

parte do percurso. ,Nos úll"línos
cem

_
metros remou- fi.rme' e ,então

todos, puderam aquilatar a sya e

xuberante forma ,física e técnica.

'I)iferepça: 8 remadas. O Riachueló'
não tomou parte'.

'

4.0 páreo - 2 com timoneiro -

Sénio;rs - A prova marcou o 1',2,

tôrno da dupla Luiz Carlos Dutra
,de Mello-Saulo SOares, cÓm J�ni�
'Furtado como timoneiro. ( Vitória.
dos "Vermelhinhos" ,por unia' dife- �
rença de quatro e meio ba.rcos Só
bre os aldistas Alfredo' e' Tei;x:eira
que tiv.eram dificuld�des para ob

ter O segundo pôsto,
.

ameaçados
pelos riachuelinos Eduarda' e Rui

que vieram a pe.rder por alguns
centímetros de diferença:
5.0 'P:áreo' - 4 sem timoneiro -

Séniors - Foi a prova que, para
a maioria, decidiu a

.
regata e 'o

título a �a:vor ,do Martinelli que,'

Martinelli que.ria era os 13 pontos
.do' 5.0 páreo, sabendo àinda q�' o
Aldo ;Luz 'não lograria pontos pois
dás' três 'guarnições mi liça era

cQn;sideráda como a mais fraca.

Assim acontece\1 e o Mar7ilel�i
venceu,' com o Riachuelo I?-0 seu

aÍcanço e ,o Aldo Luz bem atrás. A

'partir da vitória do "4 sem", o tí

tulo já se. desenhava/ para o "ver

mielinho"; Veio o páreo de double,
no. qual\ O l'4artinelli obteve. os

pontos
r

máximos d'à, prova, eom o

Riachuelo ., alcançando o segundo
. lug-àr é o Aldo Luz não competin
do. I Conquistado êsse 'triunfo� o 'tí

tulo já estava em poder do Marti

nelli, pois sabia-se muito antes do

início da' competição q,ue o Ria

c�UrlO não �j,sput�ria
- como não

dIsputou o pareo fmal, 'P2lo que o

Mar.tinelli precisava tão sàmente

ir à raia, para fazer o percurs.zy· de
dois mil metro� sem se importar
com a colocação. Êles se julgavam o

melhor prep'a:rados para vencer o

duelo final, maiO tiveram que so

freI', um bocado, pois chegaram a

ver' a regata ameaçada. Como? �
�

perguntará o leitor. É que, quando
o "oito" ma;rtinelino rumava paTa

o ponto -de largada, t(3ve avariado
\, ,.0 barco. Lev!jrdo para o �galpãQ,

procedeu-se a sua recuperação, de-
, baixo de nervosa expectativa, visto
ter a direção g.eralda :regata, a car

go de Sady Berber, concedido o

prazó de quarl�nta minutos para
o barco se apresentar na :raia, sob

pena de ser declarano perdedr",T I> o

� que viria a importar na perda da
,

regata; pois não soma,rla pontos e
f ,

o Aldo Luz, com 15 pontos que al-

, ce-campeão.
,

.'

MARTINELLI,. 'BICAMPEÃO I

O êômputogeral da co'mpetição
acusou 57 para o Martmellt, 50 pa
ra o Aldo Luz e 24,para o Riachus,
lo, pelo que o Campeonato acusa o

seguinte' resultado fina:l:

1.0 lugar (Bicampeão) � Clube
Náutico Francisco "Martinelli, com

170 POntoS.
2.0 lugar (vice-campeão)

Clube de Regatas Aldo Luz, com'
150 pontos. ,

3.0 lugar - Clube Náutico Ria

chuelo, corri 80 pontos.

A REGATA, PÁREO Po.R �PAREO

remando iJ:npecàvelmente' conse-

CLUBES ELEGEM DIRETORES
lVr.ais dois clubes elegeràm seus

diretores e oficiaram à FCF nêsse

sentido. No América foi tranquila
a eleicã� do Sr. Kurt IMeinert para

·

a pre;idêncla do grêmio rubro por

mais dois anos. enquanto o Próspera
também reconduziu o Dr. Pedro

lZau Conde para presidir' o clube guiu suplantar Os riachu@nos por
A Emprêsa Brasileira de Telecomuniéações nos dia., 1;5, 16 e 17 de fevereiro ?

de Criciuma por mais uma temporá- cançarla, com o adversário sem 'cinco, barcos. O Aldo Luz che�ou
abrirá inscriçoes para o exame que fará realiZar para o preenchimento de 'vaga no da. Outras agremiações ainda rea- ganhar nenhum, seria ,o vencedor em 'último.

_

Celso 'Rohe'rto Vieira, .i.
cargo de RECEPCIONISTA, e leva ao conhecimento ''ctas pessoas interessadas. as liznrão eleições no corrente mês. da regata, sem,' no entanto, conse- Carlos ,Alberto Dutra de Mello, lo.
exigências que sé fazem n-ecessárias: guir o título. A' luta 'dentro- do' mar Costa e Adilson Nazário cons-

EXIGÊNCIAS.;.-;;" H ' galpão-oficina do. l'4artinelli, com tituiram a guarnição vitoriosa,
-, Idade: 18 a 25 imos

" �

......
o carpintei,ro �oão Flôres e, seus 6.0 páreo - Double-skiff _:_ Juv�'

- Sexo: feminino auxiliares, ajudado por diretores nis _: Unico páreo que teve mil
_. Escolaridade: Curso' Ginasial completo e ,rema:doi'es, para sanar a avaria, metros dê percur.so, com os 'mar-
- ótima aparência foi acompanhada segundo por se· tinelinos Jauro Soar'2s e F.rancisco
- Desembaraço e experJên�ia no trato com pessoas gundo pela família ruhronegra. que Carlos ,Vilf'la justificaJ;1do o Seu fa-

O'i=ERECEMOS: só veio a exultar quando o barco voritismo, pois venceram com ,cin·
- Semam' de 5 (cinJo) dias

.

se aI,Jreséátoli na � raia· dentro do co barcos de diferença a guárni-
-:- Férias de 30 (trinta) dias 'prazo c'oncedido. Dada a saída, a- ção riachuelina, não tomando, par-
- Segui'O de Vida em qrupo ,vançou na frente o Martinelli, mas 'te. na prova o Aldo Luz.
- ótimo ;lm1:Jíente de tnibalhó. 10g� sofre.u nOVa, avaria, párando e 7.0 páireo - 8 remos - Séniol's

IPJSCRIÇõES: "sóment-e, prosseguindo' quando a - Consoante acima narramos, a

-" Rua S31danha M;\rinho, s/no - Próximo ao Bann .Bradesco diteção da regata decidira gue não vitória da prova coube ao Aldo
- Horário: 9:00 às 12:00 e 14:00/às 17:00 .J seria, dada nova saída. E o que Se· Luz" por 1J;1ais 'de metade do pler_�Para inscrição os candidatos deverão apresentar: viu fói' o Ald'o Luz a 'tôda fôrça, dis- curso sôbre o barco avariado do

2 fotos 3x4 'tanciando-se sempre ,do Martinelli Martinelli. Guarnição vencedóra: \_

- Certificado de Conclusão Ginasial que se n10vimentava com apenas Alvaro Elpo, 'timoneiro; Nelson
- Pagamento da taxa de inscrição de <)$ 10,00 I seis r,t:)mos até o final do. percur- Chirighini, Antônio Vilela, Martin

��'�EÇÃO:

I
50, com as honras? de vencedor da Proe'schmann, Gilberto Neves, AI-

�
- As candidata� inscritas, serão submetidas a teste de:

-

,competição '1'emística, ficando o fredo Lino Quadros Filho, Manoel

I �: - Português, datilOgraf���icotécn�co, em �O��.�_h�l'ál��_���erem determ�l1adOS, :!�l�;��l:::;ã:e= �a::tu��md: ��� ����nT;�����. Ramon. Haertel e

I ���������.�1M�jlMB��'������������%�-���������������������'�I l. � ':�������.:�����;:�� ����::��� .
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,farmacap
Felipe Schmidt, 50.

.
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Rua

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

,-- .. ' ��-fl
GIJ.EBIA, AÇU AÇU,_ ".7l,'

Em exposição permanente os melhores artistas barri
ga-verdes - Artesanato, 'jóias, cerâmica

Etc & etc & ete
BJumi!maU - 15 de Novembro; n: 1.176
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JENDIRDIA AUTO,MÕVEIS
RUA DEODORO ESQUINA CONS. '�A

FONE 46·73

, ,

,

Karman Ghia .

Volkswage:a' "; 0-'" ." •• �. �-.; ••• 'o-._" ••• ;' ..

Volkswagen .

Vól�swagen 1.500 .

Esplanada - Jóia, " , .

:Uamaratt\Y' .

Be�car _::_ vj'côres, 1
.

Opala Lúxo 4 Cil.' ..

OpaI,a Lwco 6 cn.' .' .

E'mi SuE ', •....... ,
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SANTA' MÔNICA

" 'Na: mais bela: praia: d(\)' s�l <Il(f Bra'sil.

Api�ü'tament(\)s' 'li'es�denc1a:fs: d<:! luxb, mUflenos e

artamente fURcíonals.
_ Preços fixos,. sem Feaj,ustes sem eO'fl;eção rní).

, netã,Fia.
Entrega dias, chaves; do, ,-rimeiro bloco em de

zembro de 1971 e do segúndo b'loro em julho, àe llF2,
,

lncorpo-rádor:
.

Júli(\) Paulo· Tletzmanlli}. de Brus

qM'e - S. C.

Informações e vendas no próprio local da cons- �:I trução:
.

Av: AtlâEfic�,. '.n. 2.498, 'Balneái'io Gamboriú
I ), '- Santa Catarina'.

'

rvI L ',i""
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_,

.

5'

..

produzido por

lATICINIOS TUBARONE'NSE /S. A.
I'

I Rua _lauro Muller, 2.757 .-::. T��arão - S. C. l
'J__ "_____ .
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Fabricamos os mais modernos biquínis em ,Cir,é, .

'

Jersey, Rendão, ,Algodão, ete ....

Vendas por atacado e varejo. Rúa Felip� Schmidt. I,
Ei1ifício Florêncio Costa" 13'9 andar/sala 1.309

(CO-,.
,

masa). M_ K. R. C0ufecções, fabrica o meIh�r em

rotlpas.

'B'IOU,1118

INCAS.A DAS LOUÇAS"
,(Cherem Netto & tia. Uda.)

MAIS ESPECIALlZADA DO RAMO -
. OS MELHO

RES PREÇOS - ESTREITO - RUA GAL. LlBE

'RATO, BITTENCOURT, N. 200

- Em frente à .churrascaria "Faisíio" :::_

jOgos de Jantar - Chá T Café - Jogos de_Cristal e
Vidro - Tudo para Restaurantes _ Bares '_ Hotéis

, Peças'avulsas _ pratos � xícarâs - canecas -

;
.

vasos -:- bibilôs - leiteiras - açucareiros, etc.
.

Faz reposição de peças de jôgps de porcelana, de
I I qualquer marca e de Cristais Heting

j'

11Ii'='" -----__!_---,-------
-

:' ATENÇ10 1

VENDE-SE

,Apartamentos em Canasvieit� - Preço de,
ocasiao. ,

,
i

Terren@ na Lagôa da conceição :_ Área 20x40 tn2

todo murado.
ALUGA-SE
Salas para escritóriõs.

INFOIÜVrÀç_õES: Rua João Pinto, 21 ,- Sala' 1

FONE 2828.

ai .....

BI'N6CUlO - lONGOI ALCANCE
I
'I VEN'DE-SE

Tratar com ANGELO - Fone 27-33 ou Rua Max
., I'

Schramm, n. 255. _ Estreito.

PRECISA-SE DE CORR�TORES
Tratar à rua Gal. Liberato Bitteliccnlli; 59, Estreito

; I
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66,

64
Veraneio ." .' ;- "

_ , 69

,Aero Willys
Chevrolet

Jangada'
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Lancha a, ,Tutbina 1.
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Lebó' .- Dau5se:l' .; , C'i;,l.. L;lda.
COMl!RCro \·DE': AUTOMóVEIS E ÓFfCINA '

Ruà Dr, FIW1vi�, Adaeeí, 952
'fROGA � FINANC1A - PONTO CER,TO'

PARA BOM' NEG6cíO
.

Valk:s,wagen .. '.: _:,. ".:. '" .. :' _

::: '. _"61
VOi})f(sWagen " ., "" , . '" ,:" " " " 6'2,
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COMPRA VeNDA E TROCA D'E. ,vEíCULOS
Rua 7; de Setembro, 13 _ Fone 3886

1 VO'lkswagen sedan _ .. "

1 Volkswagen sed.an '

•...... _ _

':_"

1 Volkswagen s'etdan .

1 GOli'dini
1 Variant

•• "\' • '.' •• o••.�
•••••• "o •••••••••••

........................\, .

AUTO,MÓVEIS
COMPRA, TROCA E VENDA DE VEíCULOS
VQlkswageh brancO'. . . . . . . . .. ano 1971'
Valks'Wàgen bege claro, .. '!"" a110 1969

VolY.o:.swa'gen bege' eíaxo: .. .-... ano 1969

Volkswagen azul. . • . . . . . . . .. ano 1965

Vo�ksWágen braNCO' ..... , ano 1961
Karrnan Gnia - vermelho . _ " ano 1968
F0i"d Corcel _ brafico, 4 portas ..

'

ano 1969
For Cei'ceI· _ ama'relo, 4i portas I.. ana 1969
Chevrolet Opala - bral1c@, ano 1969
D. K;_ W_ � Belcar�S ...!.. vermelho ano' 1967
Aéto Willys _ az�l '..... a�õ 1966
Aél"O WiIlys _ brlmco' .1 ••• ',' •• _. ano 1963
Gordini IY ....: cinza ..... _ . . . . .. ali).o 1967
Variant. Wolkswagen - azul}

.'
... ano 1970

D. l):\W. � Vemaguet ...... a�arelo "
.ano 1965

Lancha Turbilla
Lancha com motor popa 20 HP "

;
FIANCl AMÉ;NTO EM .ATÉ 30 !\1:itSES

A. 'COELHO AtJTGMóVEI$
João Pinto, 40 Fane 2777 _ Florianópolis I

�

" VISITE
I). ART,ESAIfArO CATAIINENSE

AGORA
EM SUAS NOVAS INSTA.lA'ÇÕES

Rua Trajano, 51'-A :(jl,lnto ilI. escél,:laria da

'Igreja Nossa Se'nhora do Ro�;ário) -
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DR� EVI,LASIO CADa·

Advogado
Rua Trajano 12 .: Conjunló '9

, ,

! aAB':�C·-688" .;_ ..C'PF O'O�6239
----------------

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

DR. NORBERTO CzERN'AY
. CIRURGI�O'DE�TISTA'

;/

]mp]à:Jilltr� � ttansplante . de !\lentes - D'e'lII'tistéria, Ope�
rat@r]a pe�61 s�stema de 'alta r(i)'Ía:ção, - Tratamento indolor
- Prótese fixa e móvel.

/

Consultório': Ed. Julieta, 2Q

amElar _ sala, 2(KJ :_ Rua Jerônimo, Coelho, 235 bo

rãrlo' das' 15 às I'9'. horas. '

"RES'IDtNCIA
.

t' LOTES
�

, . . .

"
-

, "

,i

:1

Ve:nde-s� ./ líltm'i ,res.id:ência, situada, no, ,JARDl.l\i.

ITAG1JAÇÚ. C'(ilillil ,(�,,;s. s0i�s !!61l!lj:lga§lás,
,

três <Ji�artos,;
. baeho, eoúlJlI]Jia._' «lepel'lldêacia ,.de '3mpregada, garag,CIDil,
var3!mda e', esta�61l'lalme:nt6l" a!!)€}�! sem hr.bite-se, r

• , ,_

, LOTES "- Vepd!em-se,' . mimos, lotes, : sítuados no;

JARIDiJlM ITA-GUA(\:'Ú, e��l ãgU�' instalada,. ruas- I ealça<ilas,
e rl�eji))31g,em Jiill�viai." '

;, ." ",' ", .
',\ ,I",'

,DmIGIR-SE ai rua Urm-amó S.ales nQ 37 � F01Ue,2981.
I : \! :' �

, \

•

"", . "

•• 1." '

•

r-
I

,

Of�rece-se pa'iá 'OS, sêguintes serviços: 'Pednefro, pín
tor, encanador ep siRêiPalme:\}t� para serviços (ae

'

gotei
ras.' Tt.atm< fone' 630:4 f�.f?�'�rom Irineu João. de 011ve11':1. )

"j .,., .r �

,. , .. l\iÓVE:IS CIMO
,

MiJDANÇAS LüGMS..E! PARA OUTRAS 1 eIDAóES ,

mSPENSft,MQS ,ENGRADJ1:AM�TOS. RuA PÀDRE
ROMA 53 - FONE, 2'1'18 - ANEXO AO DEPós.iTO

" -. _", _.: __'" ,

, '." ..

, Clínica,' Geral, ....:..- Pro;l,e,se� ...;..,
. C'b:�r.�iii··

, CLlN:ICA �ERAL .:_ PROl'ESE, FIXA E MóVEL ;" '

.) '.
"

ICORO� OE- JAQUETA -::-'CIRURGIA

DR., ,E,DMO BARBOSA SAi�TO!S'
•

" Ci'rtlrgiãd' Del'l,tista,
,

Horári'&� dê' 2'a� a' 6a.' feiora". das 'Ji4 .às 19 horas_

RB'a' Deodoro, 'Hf � -Ed'i,fí\d", SoriJIia - Sa", 13
. ATENDE PATRONAL DO INPS.

, / . _\ "

VENDE-SE URGENTE
Por 4 mil cruzeiros, um terreno, medindo 12 x 34,50.

Ver a rua José Collaço, no ponto final da linha de ônibus
da Trindade.

Tratar à rua Rafael Bandeira, 43 - fundos.

Uma lancha com lugares para 4 pessoas, motor

Jonhson 35 HP, partida 'elétrica. Apenas por Cr$4. 500,00.
Somente a vista. Ver e tratar no Veleiros da.Ilha. ,

Uma €asa de. madeira, recentemente pintada, com

l-nz, ótimo tetre'l1!Ü'" bem Ji]0 ponte final' da linha de
Itaceeubi , A�as por Cr$ �. 500,00. Ver e tratar .no local.

'LAMCHA'
/'

,

Vende-se lancha 21 pés, casco em cedro rosa, motor

centro 167 HP. Estuda-se ,fina,nciamento até 30 meses.
.

Ver e' tratar no --V,eleiros da .Ilha: com' o Gerente

����� ,

\
/ I.

VE.DE�SE
, l

. "

Vende-se t 'a�artfllmeI),ta ,de�@cu'pado. no, Ed. Cidade
,

de FlOrianópolis '(em frente 'ao Cíne Ritz). 'Traiar nos
.

terefoíie� ,2756 �u 6474. '\
"

, . ..

DR. � RO�B'ERTO MOREIRA AMORIM
I ,

_. .'. .. " '" � ,

, POÉNÇÁS'UA' PELE
- Das Unhas � Dv Com'o Cabeluda .:' Micose --

AÚ��g�a -:- Tratamente il.u' -Acne Pele Neve Carbônica e

, 'I
. DEPIILACÃO '. "

.

,

'

. ��-Estagi�FiO 'do �OsPital. d�s ;Clí!lÍcas .da U.nive�sidllde
de São Paulo.,

CONSUL'FAS: Díàriamente, à partir das ,)3" horas
"

' CONSULTóRIO: R.. JeÍ'óni,mo Coelha, 325 _:.: Edifício
( Julieta � 29 andar.� saia 205.

. DR. 'ANT'Ô'PUO SlNTAEI�tA','
'Profess�r dé1 ,Psiquiatria' €la �Facúldade de Medicina

Problemática Psjquisa Neuroses

, DOENÇ�S )"IE�TAIS
, '

,
C'O-liI'suH&ri:'('j,: Edifício Associação Catarinens� de Me·

dicüJ:a, Sala ia - Fone 22-08 � Rua JerôniÍnó Coelho, '35iíl
- Florianóprilis

A 'DiRETORIA

SAíDAS DE LAGES '.; CHEGADA EM FPOLI3--
14,30 horas

21,30 horas

5,30 horas
CHEGADA EM LAGES'

5,00 horas
13,00 horas'

, "21.00 horas
"

SAíDAS DE FPOÚS ..

7,30:; horas diàriamente
. " , ..

'5,,00 hO-1'as 14,30 horas
, 13,00 horas 21,30 horas

'21,0.0 heras ,'J - 5:,30 ·hera&
.

Sa�das' de Florianópolis.....:.. São :Miguel do' Oes,te'
1 �, ".1 '

1 ')'
' 19,00' .11o-ras, diàriame,nte' .. ,

S�idas de São M!guel do Oeste, -'- Florianóp0Hs

D;r. ALDO ÁVILA DA J�UZ
ADVOGADO

',,,' \'; : .. " C. P., F. i
0017766289

Rua Tenente Silveira, 21 _. Fone 2768
-

-

i· I

r

/

PROHEL'
,',j ..

. \

Rua D. Pedro T (últÍ'tna casa a direita) casa 'com

2 quart�s, sala-, oaíl'Neiro,: c0si',ha, garagem, varandàíil\

fechado, frente' pará o mar. '-em HABITE, SE. Custo ..

'

Cr$ 25.000,00.',
'

BOM, ABRI(,O ' :

Rua Hermínio lVÍmes, cas, ,'om 2 quiu·tos 2 ralas

,copa, c�sinha, banheiro, garagl,m, varanda parte 'de

tráz, sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, cosinha ,�hur

rasc?rta, terreno de, 360 m2\ rl}ns�rução 180,. m2,

lAGOA DA CONCEiÇÃO
No melh@r {)O'ut@ i1d' I;ago�, em te,rreno dê Í:' PC!

28 metros excelémte casa: telpa �obiHada com 5 'l,uar
,tos 2 salas, c'(o)srnna, banheiro, preç'v de' ocasião.

'Casa no' melhor pontO' d:, Laiwa da C(\)nceição,
gasa de mar.'eira, ,coÍfll 3, qu�rtos, §'a-}a, cosinha, banhei,
ro' de materiaL Custo Cr$ "12.000,00. /'

TERRENOS _ ,
'

.

Rua 'Lauro Linhares, s/n. área 15 m., lateral 50 m.,
frente 1.200', de fundos., Custo, Cr$ 80.000,00 com_ 50 a

60% de entrada O \ sal� a. combinár (Trhldade).

SÃO JOSI!i
,

,

Sito a rua, Ponte de Baixo, área 40.656 11\2., P:o:-eço
l Cr$ liO.OOO 00 seI'.do 50% à vista e o saldo em ,24 mêses.
�

, JARDlM IT,/.\GUASSU
TerreFio com 360 metros tendo' 12 m. de frente

com 36 de funclos" meihor PQl).to, do Jardim Itaguassu.
Preço Cr$ 15.e(ilQ,OO'.

JARDIM ATLANTICO'
Terreno de 14,50 por 27 m. de' .fundos. Cm10 ....

Cr$ 8.000,00 fimmciar:Ios.
I

CANASVIEIRAS
Local Jardinl' Marilânoia. 3 lotes de 1.260 metros,

custo Cr$ -18.000,00.
_' CONTiNENTE

Jardim Continente Lotes entre a �ua, SantO''!
Saraiva e Av. Ivo SflveiTa. I

•

Um lote à Avenida PreSiré'ente Kennedy medmdo
14 per 35 me'iros de esq,uQna.

TE,RRE.NO - CENTRO, p

Um terreno à Av. Ofhon da Gama D'Eça éOI1l
27,00 m., pó!" J!00',oo m., de fundos.·

Téneno da rua Hoep'e'ke medind0 16 'Ppr 15
metroS., ,

Edifício' Ba11ia, ap'artamento com 2 qi.tartos, sala,
c'opa e cosinha" ba'1heiro, pronta entrega - Sinat- ....
Cr$ 14,mm,OO' (pé poderá ser �inanciado -em pet:juenp

. pra�o.
APARTAME.NTOS
,E,DI,FICI,O "ÃL.CI,ON'�

.

Com financiawento em 10, anOS' pleno centro dá
cidade a@ lado, do Teatro. Próprio para casal ,sem filh0s.-
'lU pessoa só. A melhor oferta do momento para em·

prego de' capital. .

'

ED'lIm:I,O "CEISA"
NO' ponto 'mais central de Florianópolis, conjuntos

para esc-.tódo!> e consultó:ri@s. Entrada pequena com

grande finand� l1fmt() ..
,

E.DIFICIO "BERENHAUSER"

� ,

-�,.����,I
I' I

f

.Vendendo
No coração de FlorianópoÚs, rua, Trajano, TI, 11) I.

últimas unid-ades a venda sem reajuste de qualquer
nattlreza.

-

I '

E'DIFICIO "JOSÉ VEIGA"
Anartamento para pronta entrega, preço fixo sem

reajuste. "

. ...

CASAS - CENTRO
Rua Coronel Lopes' Vieira. n, 7' área no terreJ'

338 m2. casa com 3 quartos, sal1a, c,opa cosinhq, 1 l.);,l'
nheiro. dependências de empregada, garagem. Custn
Cr$ 120.000,00 a combinar.

Rua Marechali Gama D'Eca (Chácara da Molendll)
('om

\
4 quartos liwing, sala de jantar, sala de estar, ,J

quarta de ,eTrrlPregada, ,com banheiro, garagem bem '

P.'rande ('ofre embutido, telefone, lavanderia Custo
Cr$ :���oo�gs LiMõES

\

Rua Jerônimo José Dias n. 126, "casa cem 2 fluar-
tos
.. sala{. cosinha, 'banheiro, casa de niadeiI1a, terreno

.:f
medmdo 10 Dor 35 metroiS-. Preça Cr$ 12.000,00.

.1'
CONTINENTE

.

. I
,Q_asa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 �Hjr I16, 'área conto 210 m2, com pintura .nova. '

-

Uma casa à rua João Cândido. Preço Cr$ 8.000,00.
EDIFICIO DANIELA

.

Grande lofa para fins comerciais, localizadas em .

área de�grande dénsidade habitadona1 na rua Anita
, Garibaldi. Íl. 35. preco de ocasião, parte. financiada.

CASAS - CENTRO
Casa na rua Vidal Ramos, n. 60, com grande ter·

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

o saldo a combinar.
<

Mansão na Avenida ,Tromposki,' n. �8, grandes
salas, grandes quartos, 1iwing, 2 banheiros, dependên
cias de empregados, garagem, cO)lstru�ão em ter'reno
de 25 por 50 metros quadrados no melhor bairro resi-
dencial de Florianópolis. �

COQUEIROS I

Casa na praia das SIIcudades; frente para o'mar,
cQ,nstruida em terreno de 900 m2. Preço Cr$ 50.000 00
com fjnanc��nt@. 'I" ,

ED!FICIO NORMANDYE
Um ótimo apartament@ na Praia da Saudades. r:Olll

hall so.cial .3 quartos, 2 @anheil'os. sala, copa e cosinha,
jardim de inverno, 2 vagas, para garagem.

' .

ITAGUA,.SSU
CASA com' dois pavimentos. te:ndo na parte sunerior,

3 quartos, living, copa, cos,inha, 1 banheiro. parte �nferjol',
sala de costura, disnensa, lav�r(1deria. banheiro área de
�prvi,('.fJ área\ construidn, 12'27,29 ·m2 área terreno
380.85 .m2. "

\
.

.

_

5. .&.0 M'G�E-L'
EM SÃO MIGUEL, com frenté.para a estrada federal

e fund'es para a estrada 'EstaduaLUma Chacará com duas
casas de madeira em terreno,de 14 mil metros quadrados,
sendO' 120 metros p�ra estrada Federal e 80 metros -pela
Estadual. Cr$ 40,000,00.

'

A PRONE� \
I

1
I

sala 02, Fone 35·90. I

�.,�

R.esolve seu Problema
Rlla Tenente Silveira, n. 21,

L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, terça-feira 1& de f�vereiro de 1971

encerra oje visita
'. .

o leia a
o Presidente Gadastazu Médi

ci realizou ontem sua primeira vi
sita a Santa Catarina, na qualida-I

de de Chefe da Nação, desembar-
cando por volta das 10h20m no

Aeroporto IÚrcilío Lui, acom

panhado de assessores diretos.

Juntamente com o General Gar-
I

rastazu Médici viajavam no aVIa0

presidencial os Srs. João Leitão
de Abreu, Chefe do Gabinete, Ci
vil da Presidência; João Batista

Figueiredo, Chefe do Gabinete

Mlitar; General Carlos Alberto
Fontoura, Chefe do Serviço Na

cional de Informação; . e secretá
rios particulares.

Depois de receber os cumpri
mentos do Governador Ivo Silvei-
ra e dos comandantes do 5° Dis
trito Naval, III Exército e 5a. Zo-
na Aérea, o Presidente da Repú
blica passou em revista uma tropa
mista formada em sua homenagem
e integrada por contingentes da
Polícia Militar, Marinha, Exército
e Aeronáutica. Em seguida, o

Chefe da, ,Nação foi apresentado'
a diversas autoridades, entre

i
as

quais,' o Governador Paulo Pi

mentel, do Paraná; Deputado Nel
son Pedrini, presidente da Assem

bléia Legislativa; Desembargador
Marcílio Medeiros, presid�te do "

Tribunal de Justiça; Senadores,
Deputados e Secretários' de Esta

do, que integravam à comissã .:

recepção.

/'
I

Por volta das lOh15m, a comi
tiva presidencial chegou na Praça
XJV de Novembro, quando o Pre
sidente G�rastazu Médici de- J

sembarcou nas imediações da Ca
tedral Metropolitana e .acompa
nhado pelo Governador Ivo Sil
veira recebeu "caloros� saudação
da grande massa popular que se

acotovelava tias vias públicas. An
tes de sua, visita protocolar ao

Palácio dos Despachos, o Chefe
da Nação foi até a sacada e ace
nou por alguns minutos ao povo
que o aplaudiu carinhosamente.

Ainda no palácio, o Presidente
Garrastaiu

'

Médiú recebeu uma

comissão integrada 'por prefeitos
cataiinenses, que entregou ao Che
fe da Nação'um memórial de rei
vindicações.

ALMOÇO EM PONTA

DE BAIXO

o forte esquema de. segura�ça
montado pelas autoridades, cau

sou alguns tl",!-nstôrnos no trânsi
to da Capital, até a localidade de
Ponta de Baixo, mUlllClplO de'
São José, ou'de estâ localizada a

casa de praia do Governador Ivo·
Silveira. A comitiva presidencial
dirigiu-se por v'!lta das ,11h40m
em' direção' do balneário Ponta de

Baixo, onde' o General Garrasta
zu Médici .foi recepcionado com

um almô,ço pelo Governador Ivo'
Silveira, e Primeiq Dama do Es

tado, DÔll!a ,Zilda buchi Silveira.

AUDI�NCIAS

O, Presidente Médici concedeu au

diências aos Senadores Celso Ra

mos, Antônio Carlos Konder Reis e

Lenoir Vargas Ferreira, r,ecebendo
I também a partir das 16 horas os

Deputados Federais por Santa Cata

rina, o Presidente do 'fribUIial
I

de

Justiça e os demais. desembargado
res daquela Côrtejf a Mesa Diretora
dá Assembléia Legislativa e os re

presentantes das classes empresa
riais do Estado.

Os Senadores .catarínenses leva.
taro ao Presidente Médici um rol
de reivindicações do Estado, entre
as quais' se alinhavam o aceleramen
to das obras da BR-282, a rodovía da

integração catarinense; o aproveita
.
mento integral do carvão, através (
'da dinamização da Indústria Carbo·"

química Catarinense e uma maior
assistência às Faculdades que' inte

gram a Universidade para o Desen
volvirnento de Santa Catarina. O Se
nador Konder Reis apresentou 'um

memorial do Prefeito de Itájaí, v�
sando o aceleramento das obras de'
drenagem do canal de acesso, ao pôr
to do mdnicípio.

'

'_, ..
'

"

Os deputados federais por Santa
Catarina que integram a bancada
da Arena, apresentaram seus votos
de boas vindas ao Presidente MMi·
,ci e solicitaram ao Chefe da Nação
uma assistência mais efetiva ao ho

mem, do campo, através, de uma me- I

lhor política de preços mmimos,
assistência social-previdenciária e

adoção do seguro agrário, O Presi
dente Médici afirmou que, quanto
a assistência .previdencíáría, os es

tudos estão em fase' adiantada e

aproveitou 'a oportunidade, para .so
Iícítar o' apoio parlamentar para as

várias mensagens de origem gover
namental-que serão encaminhadas ao ;

Congresso.
O Presidente recebeu a seguir o

Desembargador Marcílio Medeiros,
Presidente do Tribunal de Justiça,
além dos demais magistrados da Côr
te que agradeceram ao General Mé
dici todos os esforços desenvolvidos,
pelo Govêrno em favor do soergui
mento econômico, social, Cívico e

.

moral do País.

MESA DA ASSEMBL�IA

O Presidente Médici recebeu em

audiência o Presidente da Assem
bléia Legislativa, Deputado Nelson

Pedrini, que' agradeceu a visita do
Chefe d� Nação ,3. Santa Catarina,
informando-o- ainda que' a Mesa Di
retora da Assembléia fôra eleita

(

\

,
.
/

num clima de absoluta austerídade,
dentro do esquema do Governador
eleito de Santa Catarina, engenhei-

. 1'0 Colombo Machado Salles. Disse o

Deputado Nelson Pedrini que os

serviços
_
administrativos da Casa

serão moralizados e que o povo te
rá uma nova imagem do Deputado
Estadual, seu lídimo representante.
O Presidente da Assembléia Legis,
lativa declarou ao Presidente Médi
ci que, ao conhecerem-no pessoal
mente, êle e seus colegas "sentiram
se mais brasileiros".

CLASSES: EMPRESARIAIS

Na última audiência concedida
pelo Presidente Médici, foram rece
bidos os representantes das classes
empresariais, os quais manifestara�

_

ao Chefe da Nação a irrestrita soli

dariedade da classe "pela maneira
, I

acertada e segura com que vem

conduzindo a política 'de desenvol
vimento do Pais. Expressaram ainda
o .seu reconhecimento pelas ínúme
-ras oportunidades 'que o Govêrno,
vem dando à classe, através' do diá
logo' franco e honesto que constan-

temente, é mantido, ,
" ..

\

O Presidente Médici dirigiu-se ao

Presidente da Federação da Agri-'
cultura do Estado de Santa Cata
rina, recomendando-lhe que procu
rasse cada vez mais sensibilizar os

agricultores' catarinenses, no sentin
do de, que continuem plantando, co

mo aumentem seus esforços em fa
vor da expansão agrícola do Brãsil,
meta que se inscreve entre as prío-.
ritárias do Govêrno.

JANTAR NO VELEIROS

Encerradas as audiênêías no tér
reo do Hotel Royal, o Presidente Mé
dici retornou aos seus aposentos,
descansando' até às 21 horas, se�uin
do depois para o Veleiros da Ilha,
local onde

\
a Presidência da Repú

blica ofereceu um jantar ao Gover
nador Ivo Silveira e aos Secretários
de Estado.

O Presidente Médíc! segue hoje
pela manhã para o Rio Grande do
Sul, a fim de Inaugurar; um enge
nho 'de tratamento de minério' de
cobre no município de Caçapava do
Sul, participando de um churrasco
com mais de 500 operários. De Ca

çapava do Sul; o Presidente Médici
seguirá para Pôrto Alegre, conce

dendo, a partir das 16 horas, audiên
cias no Palácio, onde pernoitará, re·'

,
tomando à Brasília amanhã pela.
manhã. '

�=_o::::::-CARLOS HOl'PCKE S. A. _ COM"-RC-IO E INDúSTRIA, oom-u-,n-iC-YalC"j com pesar o faleoimento, ocorrido ontem, nesta Capital, do Sr. Oscar
Rodrigues Da Nova, ex-Gerente da filial de Joaçaba, convidando as pessoas
éjmigas para o seu sepultaIhento, a ter lugar :j1oje, às 10 horas, no

C\lmi-lltério de Canasvieirlls. 'V

L, ,-

I '."'_---,

ASSEliJBLEiA LEGiSLAJivA ,Di» �StADO DE
i i �

SAlTA CA�ABINA
CpMUNICAÇAO

Participaram do 'almôço de on

tem o General João Batista Fi-
I

gueiredo, ê General Carlos Al-
berto Fontoura, o General / José

Campos Aragão e outros' asses

sores do Presidente Garrastazu
Médici. O retômo da cómitiva pre
sidencial deú-se por volta das

('

l4h20m, quando o Chefe da Na-

ção dirigiu-se a,o Hotel Royal e

concedeu. audiência a parlamenta
res, magistrados e representantes
das classes empresariais de Santa

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
• CI!�lDl'e o doloroso dever de comunicar o falecimento nesta Capital, no

I
'lia de hoje, do cidadão OSCAR RODRIGUES DA NOVA, ex-deputado à !

, ""[. Assembléia Legislativa, que exerceu mandato parlamentar no período'-
, de 1950 à 1962, havendo-se com uma conduta irrepreensível no exercício
(' -

.- e suas funções cómo um exemplo de fidelidade para com sua região,
com o partido a que pertencia e c_om os superiores interesses de Santa
Catarina. ,i]

Externando sua profunda triste7,:a pelo acontecimento inesperado que
enluta a família de Joaçaba 'e do Estado, o Poder Legislativo - por sua

.ilesa Diretora, Deputados e funcionários - se associa às manifestações 1 I

de pisar à ilust�e família enlutada e comunica que foi suspensa a ativi- ii
dade administrativa na Casa, no dia de hoje, como homenagem ,póstuma I

I
a tão ilustre varão.

I

:'11I
Palácio do 'Legislativo, aos 15 de fevereiro de 1971.

II

I

NELSON PEDRINI - Presidente

\!!
_JCatarina,'

__ I,· _:,j

Programa funcionou com o relógio
O One-Eleve.n da Fôrça' .Aérea

Brasileira que transportava 'O Prési
'dente Médici e' sua comitiva ater
rissou no Aeroporto Hercílio Luz
com 11 minutos de antecedência,
precisamente às 10h19m. Já aguar,
davam o Presidente o Governador
Ivo Silveira, o GeneraLJosé Campos
de Aragão, Comandante'<interrno do

-. III Exército, Almirante Herick Mar:
ques Caminha, Comandante ,do 59
Distrito Naval, General ,l\lorimar
Campelo, Comandante da ID 5'-'/Bri �

gadeiro Leonardo Teixeira Colares,
Comandante da 5'-' Zona Aérea,'Secre
tários de Estado, Prefeito, Municipal
e parlamentares.

.

Ao descer do avião o Presidente
recebeu as honras militares, ,pas·
sando em revista as tropas comanda,
das pelo Capitão da FAB Carlos
Amado Machado. As três Armas. es- '

tavam representadas nas tropas per,
filadas: duas companhias de Mari
nheiros, a Cia. de Operações Espe-

). ciais .do 14 BC e. uma Cia. de Fuzi
leiros da FAB. Após a revista o

Presidente, que' v,estia um {terno
cinza-escuro; cumprimentou .as 'auto
ridades .civís e.militares, entre -elas
o Governador' Paulo Pimentel, que
viera' 'do Paraná .especialmente pa-
ra avistar-se com o General Médici.
Ao entrar .no automóvel que o trans- ,

portou ao centro da Cidade o Presi
dente queixou-se do calor.' O sol
das 10h30m já era muito quente,
obrigando. o General Médici a utili
zar-se de seu lenço, que aplicava
constantemente à testa.
O cortejo- presidencial chegou ao

centro da Cidade às 10h50, precedi
do de batedores, O Presidente desem
barcou nas imediações da Catedral
Metropolitana e, acompanhado pelo

de conchavo político' tradicional,
I' mas foi formada da vontade 'expres

sa manifestada pelo engenheira Co.
lombo Salles. Na oportunidade, o

presidente da AL encaminhou ao
Chefe da Nação uma cópia de seu'
discurso de posse, no qual estabele
ce as' diretrizes I fundamentais I da
meta a ser cumprida neste biênio.
Destacou o deputado "a moraliza
ção dos serv'ços administrativos da
Casa, a conscientização do povo pa

.

ra � Assembléia Legislativa .mos
trando .a imagem diferente do que

'/ é um 'deputado porque nós emana
mos dêle e desejamos, ter um conta,
to com ,êle".

.

Ao despedir-se do Presidente, da
República disse o Sr..Nelson Pedri
ni: "Ao conhecê-lo, Sr. Presidente,
ficava mais, brasileiro ao ver pes
d -se I? General Médici afirmou que
ficava mais brasileiros ao ver peso
soas jovens 'perfeitamente integra
das no nôvo Brasil, de dimensões
.continentaís e até hoje' pouco co.
nhecido dos próprios brasileiros.
Durante, audiência que concedeu

. aos representantes das classes em.

presariais, o Presidente Médici per
guntou 'ao Sr. Norberto Ingo Za
drozny como ia a "guerra dos felpu.
dos". O industrial respondeu que a

guerra ia sendo vencida com as ex.

portações têxteis para o mercado
americano que iniciou a batalha e,
hoje já entramos nos mercados da
Inglaterra, Áfl'ica do Sul, Alemanha,
Canadá e Escandinávia.

O Sr. Norberto Zadrozny anunciou
que o Chefe da Nação recebeu com

alegria o convite que lhe formulou
pára visitar Blumenau, acrescentan-:
do que sua ida à Blumenau poderá
ser concretizada em maio ou [unho
próximos, provavelmente.

Governador Ivo Silveira, dirigiu-sé
para o Palácio dos Despachos onde
surgiu numa das sacadas, sendo maio
to ovacionado.,
Ao deixar o Palácio, íntegrando

. a comitiva presidencial, 'o Governa
dor Paulo Pimentel manifestou-se
muito satisfeito "pela nova' oportu
nidade de verificar o crescente de- ,

senvolvimento de Santa Catarina".
A Imprensa compareceu a Ponta

de Baixo, onde em sua residência
o Governador No Silveira 'Oferecia
almôço ao Presidente e comitiva.' O,
esquema' de segurança impediu
qualquer 'contato e os repórteres e

fotógrafos não puderam trabalhar.. '

O "Buffet", do almôço fi do jantar, .

estêve à cargo, do Manolo's Restau-.
rante. Os "menus" foram os seguiu
tes: Caldo de Camarão à' moda da
Ilha. Casquinhas de Siri, Filet de
Linguado; ao môlho de, Camarões;
.Peru Assado à Brasileira e como

sobremesa, Salada de Frutas ao

Marrasquino.. Isto, no almôço. No
jantar: Canapés de Peito de Peru,
Defumado, Lagosta à Parisiense, Es
calopinhos de Filei ao Madeira com

Champignonsv-e Aspargos, Batatas
-Ó, Noisettes e Papos de Anjo com fios
de 'ovos, como sobremesa..

No período da tarde, no Hotel
Róyal, as audiências estavam' limi
tadas a dez minutos de duração, o

que foi rigorosamente cumprido,
com exceção da entrevista com os,

Deputados EstaduÍlis,· que durou 14
minutos.

O Deputado Nelson Pedrini fez
questão de frisar que havia' decla
"rado durante audiência com o Pre
sidente da República, que' a escolha
da atual mesa diretora -do legisla
tivo não partiu, nem foi resultante

/
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