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FRENTE FRIA Negativo PRESSÃO ATMOSFERICA, MEDIA.;

1003,9 milibares TEMPERATURi'\ 'MEDIA: 31,59 centigrados
UMIDADE RELATIVA, MEDIA: 91,7%; Cumulus - Stratus
_:. Tempo médio': Estável,

.
' Florianópolis, quarta-feira

SINTESE
BRUSQUE

Iniciada durante a primeira
quinzena deste mês encon-'

trarn-se em ritmo acelerado ás

obras de pavimentação da

Rodovia Brusque-Itajai, Grande

parte deverá receber já no

primeiro semestre deste ano

a camada asfáltica, estando

previsto para o 29 semestre a

conclusão definitiva da pavi
mentação da rodovia. Enquan
to isso, ainda não foram mi
ciados os trabalhos, de pavio
mentação da Estrada Gaspar
Brusque, cujas obras foram
autorizadas pelo Governador

-lvo Silveira, que desejava
inaugura-las ainda no seu go

verno, pois a Rodovia, leva o

seu nome.

GASPAR

Continua sendo uma das me

tas prioritárias do Prefeito

Paulo Wemuth do municipio
de Gaspar a abertura da "es·

1Ira'da.�esvio" que irál escoar

o trafego dos veiculos da Ro

dovia Jorge Lacerda, evitando

a passagem pelo centre da cio

dade. Neste sentido o' chefe

do executivo. gasparense vem

mantendo contatos com er-

'gãos da esfera estadual visan

do um convênio que permitirá
a rea�ização da "Estrada·Des,

vie",

'BALNEARIO CAMBORIU

Continuam sendo efetuados

os serviços de instalação dos

novos aparelhos' teléfonicos do

'Balneário de Camboriu. Ja

parir a temporada de veraneio

de 72 o serviço telefônico da

qúele Balneário 'deverá estar

em excelente, funcionamento

com a instalação inclusive de

uma nova Central. Atualrnen

te uma das principais deficiên

cias do Balneário de Camboriu
é ç serviço telefônico objeto
inclusive de criticas por par

te de -orgãos ,da.·Imprensa-, do

Rio e São Paulo, como rói.o
caso da revista Veja, que a

focalizou em uma �da suas re

centes edições.
SAO FRANCISCO DO SUL

o Departamento Est�dual
de Caça e Pesca, através do

Inspetor --,Célio Virgílio Bran

co de São F"ancisco do -Sul,
I

'

vem exercendó severa fisca�\,
.

lização ,na pesca, visando a

preservação dos camarões que

estão' ,sendo pescados por in

fratores. Várias tarrafas es·

tão sendo apreendidas: ei só

devolvidas após o pagamento,
da mul!a.

'"I

BLUMENAU

Na noite do dia 15, na lo

calidade de Testo Salto, foi

atropelado por um Volkswa

gen, o ciclista Arthur Baum

garten , que, em consequências

dos ferimentos recebidos teve

morte instantânea. O Volks

era dirigido 'pelo funcionário

da ,CELESC, 'Roberto Henger.
hardt, que não pôde evitar

o choque ,com o ciclista já que

êste cruzou a sua frente. Ten

tando ainda desviar a bicicle

ta, o Volks capotou em plena
rua . .A vitima possuía 68 anos

de, Idade e residia em Testo

Salto. I
'
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Me'dl·C'I� s'enul·u ) \ '

"

O Presidente Médici deixou Floria-

nópolis na manhã de €lntem, seguindo

Ontem Para o, ����i:ô���c��gr�ee �:���:!arad� t:
"

"

onde inaugurou l.1m engenho de trata-

Rio G.,do Sul, (Er�i���f:;i��ªi:::�� 'Carnaval tem início amanhã
Sucedem�������·�:'��-���\��

.'

',' j
I

de energiQ e Iétrtc'a

. ,

I '

/ -

,.

Qs moradores da rua Nossa Se

nhora das Graças, no Estreito, en

viaram à Celesc, setor Floríanópolís,
'..,.<

um memorial solicitando a instala

ção de um transformador capaz de

permitir ao menos o .funcicnamento

dos aparêlhos eletro-domésticos. A

energia que chega ao Estreito e a

muitos dos bairros da Capital é tão

fraca que em muitas residências fer

ro elétrico e televisão não podem
ser ligados depois da 1,8 horas, isto
sem falar nas geladeiras e chuvei

ros elétricos que simplesmente não

funcionam' a partir das primeiras

horas da noite, quando a demanda
de energia é sempre maior.
A população se' queixa, j também

dos frequentes cortes de energia e

1

de defeitos que costumam ocorrer

já com uma certa regularidade" bas

tando um relâmpago ou uma chuva

de verão para que � Cidade logo fi

que às escuras. O black-out geral
mente se prolonga madrugada) aden

tro, causando prejuízos aos cinemas,

bares, restaurantes, hotéis, enrís

sôras de rádio e' TV, e enrprêsas
jornalisticas.

-,
'

Florianópolis dispõe de uma' rêde
de distribuição de energia que deixa

a desejar e há bairros' em que, em

determinadas horas do 'dia, a volta

gem cai violentamente, não permi
tindo qúe os moradores se utilizem

de aparêlhos eletro-domésticos e que

até mesmo, possam ver o seu pro-
,

. -
(

grama de televisão.:'

( -

Os- operários do consórcio de firmas

empreiteiras responsáveis _pela constru

ção ela nova ponte constroem o flutua

dor que servirá de base para a -execu

ção das obras na baía. Os, prazos estã�
em pleno decursd e a obra tem sua con

clusão prevista :para o final de 1972,
quando a Cidade poderá contar com

um novo complexo viário.

Obras da ponte
têm selr curso
normalmente

PHILI I 81 CIA. casa do conslrulor
INFORMA

Na página 5 desta edição esta publi
cada a relação de candidatos chamados

pela' Cohab-SC para efetuarem a esco

lha das casas sÚuadas no Nucleo Resi

dencial de, Barreiros. O prazo esgota-se

no dia :?O.
,

,

'água
\

mortes em auro ..

fij

,'rom a C8'usa
ülle.r

� �'-'-'"

Toao o município de Lauro Muller

está inundado e o violento temporal
que se abateu sâhre � região causou

danos maíeríaís aind� incalculáveis,

destruindo' casas e desilh_rigando :Iamí

lias. Pele menos duas víii�as íaíais' já
foram c,onslaladas, mas

-

no�ícias ainda,
não confirmadas r dão ,conla de que uma'

•
• /'

' P

I I

família' inteira - composla de 5 pes�·-

soas _! eslá desaparecida. A Preíeí-:

-Iura Municipal de Laura Muller deere

lou onfem estado de Calamidade Públi

\ ca no município e ° Govêrno enviou pa..

, .

ra articular as primeiras providênciás
os Secretários Vieira da Rosa, da Se-

, ,

gurança
'

Públic'� ,e Antô�io �fóniz de

Aragão, ,da Sa�de. (Úllima p,ágina).,

Pavilhão. da
,

.

Réssacada·
quaselpronlO

(Página 5)
-

Câmara' vai
.
Ufsc adquire

,dar cidadania milhõéslem
ao Governador equipamentos,

(Página 3).

, :

(,Página 3)

O Presidente da Assembléia Le

gislatíva, Deputado Nelson Pedrini,
esteve na noite de ontem em visita "

, \
a O ESTADO, acompanhado dos

. mel11bl"0� .

da Mesa Diretora daquêle
Poder, Deputados Aldo' Peneira de

Andrade. Homero Miranda Gomes e"

Milton Carlos de Oliveira. O Sr ,

Nelson Pedrini declarou que foi a

sua primeira visita oficial a um ór

gão de imprensa de Santa Catarina,

tendo escolhido O ESTADO por ser

'o mais antiga veículo jornalístico
catarínense. Na oportunidade, reite

rou seus propósitos de manter as

'p�l'tas �10 Legislativos permanente-
\

mente abertas à- imprensa, propor,

v cionando aos jornalistàs tôda�' as

facilidades de Informação a fim de

que a opinião pública mantenha-se

sempre bem informada sôbre o que

se passa na Assembléia.

o ESTftOO,lem
. visita da Mesa
da'Assembléia

Presidente viu" e-m
.

sua visita
._ I

t'

o ·trab'alho de Santa ,Catarina
Dizendo que foi uma honra para

Santa Catarina receber a visitá do

Presidente Garrastazu Médici ,à Ca,

pital, o Gove,rnador Ivo Silveira de·

clarou ontem à noite a O ESTADO

ql!-e"'o Ch�fe da Nação ficou viva·

mente impressionado com o desen

volvimento, aqui verificado nos últi.
'

mos tempos;, '''fz'uto do tl'aba�llo (I,

do patriotismo dos catarinenses", O

Sr. Ivo Silveira'apresentou ao Pre

sidente um documento contendo os

índices de crescimento econômico

estadual, nos mais diferentes seto',
res de atividades, o que' 't:ausou
excelelÚe impressão \lo General Mé·

dici. Por outro lado, o General Mé,
dici 'l'ecebell com guta sUl'pliêsa as

reivindicações que lhe, foram apre

�elltadas durante as' audiências que

concedeu na tarde de segunda-feira,
pois em tôdas� elas constatou o em

pe�ho com que Santa Catarina bus.

ca soluções para os seus problen'las.
colocando o interêsse estadual aci

ma de qualquer outro.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
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�INEMA
SÃ,C) JOSI§

,�,5 -r-r- 19,45 - 21M5rn
'Dick Van Dyke - San� .Âfin K.owes

'

p ,CALH*MBEQUE MAGICO
Censura 5 anos

í'
RIT%

17 - 19,� - 2[M5,n�
Christopher [Je�
A FILHA D.AiBõÓC,A DE
FU MANCHU
Censura 14 anos

CO,RAL
1" - � 2�rro.,
Frtnciseo Rabal ,- l}iaria Cuadra
PECA:DO DE UMA "O�''rE iDE
VERÃO

-ROXY

p, :- 20h

,I, Programa Duplo _

SINDllCAio DO ,CRlME MJ1SSAO
JMPqs1;rVE1. 'CONTRA A 'CAMORRÀ
Censura 1� 2\IiÍiQS

If -_._�---...-----

JALISCO
17 � 200
tino Ventura

1
_.:: BOUJ'vil

D,�lbois
TRAMA 'PARA: MATA'R
Cens�lra Ul u:raos

"
,

Maria

17 � 20h
Ja(;k Lemmon - Cathe�'ill).e i),enE'-Uv..e
UM DIA EM DUAS V�DAS
Censura ]4 a,nos

RAJÁ
2Gh

'I'
COPA 70
CcnslJIra 5 aIWS

i,1 __--:-'_"-- _

I

III
SÃO LU�l

20h
SATYRléON
Cenusura 18 alll0,S

TELEVISÃO
,

TV CULTu'RA CANAL 6
16 horas - COl'l'eio Junior
16h20m - Lanceir.ós Iile BeJ;l.gaJ�
16h45m - Batmann

\
17h20m - Elas, ,e !Eles
18h2Gm - 'l'V 'Ed<l!lcalNva
i'9 horas -' Meu Pé de 'LattalJiljQ
Lillla

19h30m - Bola em J:o,g,(jJ
19h:'5 - Sima��e:me:n:t� l\iartÍ-tl
20hü5m - Noticiário
2Gb J 5m - Club.e d�s Ai-tisitas'
22 hora,s -'- Noticiárie
22h30 - As Brm�as
23h05m - Ci:da,�le das n�s@es

TV ,COLIGADAS ,ÇA:NA''- 3
16 horas - Club,e da Cr:iaiJilça
16h20m O Me'Nine Slllb�ilriÍ®,o
1�h40l)ll Seriao.(jJ de Awmta,ras

l'7hlO� � MuHleres ,em Vanguatrla
1,7h501ill - Ra,rpar da Selva
18h20m - TV Ecll1cátiwa
1'nh05m1 - Próxima Atraçã{)
10h40m - Tele ESPQl1ie
19h50lill '- Noticiário
20hl0m �'l.'tllâ\os ,C@ragem

l 20h55m Fa'r;a Jlum<lr Nã,(j) Faear

Guerra
21h55m - Noticiário

'I 22hJO!n Asshm na T.eiJ'ra Como

r�o, Ceu

I 2,2MOm - Os ilBltGeooeis'

j' '2'3h50m � P<oltr.on� 3
. "

I /-,' ,

'[I ifuRDEZ
(I
..

, ,

II
I

I

ii

Comple:lJil�nt10 invisível

0, ménor e mais leve de
todos
De som suave e natural

visite, telefone ou escreva

à

COMERCIAL APEMAC
Rcra Felipe 1 Schmidt, 58
-- 49 andar '\ - conjunto
401 - Fone 4181 - Floria

nópolis � s.e,

II

t··, :

•
(''I

Zury Mac�ado
dente Pedriní, com um grupo de

Deputados comentava com muita
.

sãtisfaçã'�
,
a 'maneira como foi rece

bido em slfas visitas oficiais no

Oeste catarinense.
,.. *, '"

Ontem, na M�seu de Arre Salt'lita
I

Catarina, te�7,e ll.en!issagem die'
pintores ea<j;,a['!ÍiJilenses. EH Heil,
está exp(jJ!wdo qlU.illtrô vali,(i)sas te�a5:
de 'sua c(jJ[,eçãe.

,
... 01: ...

I

Angela Ca,m'{il(jJs Ri!beirJil, Raíaha I

do Clube Doze de Agõs1!(jJ, dom.:i,ng,G,'
no Balneário Canasvieiras, reeebeu
a faixa de Ra1liliha daquele Éa!.neál·10. ,

* ;I: ...

Estêve de a�iw,e['sái'i,(jJ na 1Ú1H'ma
I

semana, mas tfes:tej.o:l!l CJilm iIIIm [antar]
íntím o, ,a !b(jJlil!Í>t;a Se,N}ft(jJ['a Bernadéte i
Viegas.

'

'" * ...

Enquan>t(jJ muita gente
cidade [[%Iil'a �aze�' deseaase
dos' festejj,os de (

. Momo,
invadem a ii'lita, para ver 'e

no 'camaeai da terra de 5(jJ[ e mar. I
'

*'* ...

Al1teGiflrueaml., .e m'lmd(jJ �if�cial e a
i

sociedade, CQlill imens(jJ pesar aeollil-:
panharam 10 sepultamento do ex

Deputado Senh(jJ'l' Oscar Rodrigo da i

Nova,
,* '*' ...

Paulo Ferreira brua, G,I!lnter,
Steiner e PaltliLo Sc!h[.e,nijper, f<oram os'
mais alil1�mldo.s 'casais na

- sexta-feira, no bar dG Oscar

Hotel.Tarcisó' Meira, o mais ponito e maís elegante casal

da televisão e dne,ma brasileiro. , * * ...

,O joma'lis:ta �
Ma,re4[i(jJ M.eàedr.os

FilIw, eOlltÍl�I\Ila com Sllas merecidas
férias na coúfoi'tável residência de

veraneio. em São Miguel.
J Su� tão

conceittwda coluna "Trivial", e� I

O Estado, somente no próxtmo mês ,

voltará a informar.
.. * '"

Está ,;el1clo esperaü'Ú_ ''Cm nossa

cielade r>ara' passar '? carnava� n�'

"Terra de Sol e Mal''', ,o' j.ovem casa1'
da' sociedade pauHs-ia Regina e I

Roston Nasciment0.
* * ..

Can1Jl.V?[, earnava[, agora é .o

assl1nt(jJ ala liIQa ,cike $.0i e mar, S,f'xta·

:feira,- começa os festejos de MOlíl�O,
com o, trili<llkilOiI'lal - Baile l\![;l!l'líl,j,c�I.}a[,1
!fiO ',Clu�'e_" Doze de Agôsito. iÉl lil1ais

I!!m-a, 'promoção, do j01'l1ali�ta Lázaro'·
BartoJ.tim.eu,

.

',cm destaqlue em elegancia no Era'sil
e sua ef!ic�ell1te equ,i['l,e, A 1Ii1amg'l!!'
ração da EscoJa de Aperfeiçoamento
Soci.al, qil:llC será" seKta-feü'a às

:A '

17,30 .mIM'as, cont.a emp a preseiU'�

,

,do Governador do Esta�o e Sen'hÇlra
,

[vo Sil veu'a ,
, "

l.
.. '" *

•
-

A exóti,ca lililaqlllÍ!l.agem
Carnaval 71, p0derá sea'

,

Jalw ,a maqu.ilador:�' de
'

para ()

feita por'
L'Dfficiel

.. * '"

o '\GoiV.el"illad,or' [;\1..0 :;\l;lillwe:ira esd:a

semana, será h(jJmen.agea,Clio com úm

.ahn'ôç'o,1 pelá,' ",8,ociedade AmigQs
do .Barne�rio Canasvieiras",

.. * ..

P,elo 'te�efone, a simpática Maríly
D,()!?ck ililOS disse': 'chega' .amanhã a

iIi..<os.sa cJ,dade !]J,ar,,_ a i.na'llg(lllra(;ã<o da

S.oeãlla", 'j,\[aft'ia AlUglLlsta @ líl<lilrue mais
,

Cabeleireiro.
,

.. * ..

Chegando de sua viagem� ao

Oeste catm'iÍne)lilse, 'o Pr,esiJclente do

'p(j}�elr Legis1.ativ'o D.ep1.l.tado Nelson

p<lr];:ÍJi:i, Em seu Gabil'iete <Iil Presi·

Pensamento do Dia: De tôdas as

emoções da vida, é o

am_or__ a, maisjegoísta.
,

'\

C&SA--
,

'

, I

Basta vocé tler o terreno, ef nós
construjmos ,a sua casa, totaluiente
financiada.

Voeê, prõpr,jo escoih� a planta,
"

,a pa1rHr ele 79 m2. con} clois ou mais
'{_lIUU·tos, ,

'

O acabamento é de \ primeira
'tQ'iU,aH-dad,c: ftilFô "de ,Iage, ah,ef:tu!'as
em �n,(itd,li\ir,a ,de le1, Y,er!'agens de Ila
.tão cr>(H1J.Hldo, '!ou,ça ,CELITF metais

DECA, rehóco com massa fina e

pintura plástica-,
) O financiamentd vo,cê paga' em

10 ou 15 anos, E só começa a pagar
depolis 'que estiver' morando' na sua
'Casa p['ópria.· �,

,

Venha conversar' conosco. Se
'yocê tro'uxer a escritura' do terreno,
começamos de imed,iato a ,COQ,stru-;.
ç�h\ da sua casa,

,
, '/
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Musica Popular
. ' ,Augusto Bv.eeh'.e,f"- -,

Zappe & Motheres of Invention.
A música p,op internacional está cada _vez mai�. d<?�dona. _ _

N� 'sem,:a.Ii-a passada, 1l"�1.W6H·se no Albt!rt H.U, em Londres, U-lll 1C(}�êrto
de mú�lir.4JI 'l_)O[9, mm 6 guíltarrÍ!Sta e �ocalista Fr�k %ppa e o eo�jflJlntl» MGllhers
Ailf ,Inventfon.

\
C"m FjfarmDj1tCa e: T�do.
O ifatp de eu .c!I;assLf�!i: a apresentação dá' ZllP'Pa e J) Mot'her,s como "eon. -

eêrto", tem a sua §;lJlstiJfrkcaçâ,(jJ. É_ que os dois foram acompanhados por quem,
a,d.i�'lil!ili1J,em9 Pela O<l'lll'lrI:€sltra iF,j�armô"ka de lLohd�es.

Em l[mitas partes 'da Europa e nos Estados Uni�los é assim ,que' se enco'P.itra
a-rmisica, uJt�ma'ffie<l1te: os .iJnrtérpretes 'clásskos unem-se aos de mÚ,siéa p,op, à

• 1)il',0C�!ra de 'm.oV0S calilílinh'@s.

Só que nessa apr;es.e<liliaÇã� feita, no Albert Hall não �oi possível procurar
novos c;amiill!h(i)S, [sit(jJ, 'POT"lt'llle <O show foi suspense. À certa·,�üiuTa, 'Os dlretores
('�ro.ql[eia casa tffe 'Cspetáf·lJll,(j)S �rcebeí['ani que as i1etra$ I

de á:lg�mas .das músicas
,que ,eEtavam s€!íl,d.. alá a!�f'.e.s.efi�adas eram/da pe�<I.

'

" '
' ,

Pra vocês terem ,LH'liJ.a i(jicéiía do, que foi aiPres�ntado �ã,
I

ª9.ui' estâ o nome ele
urna das músicas a!presefllta:da.iS, "P,\:,If �r:a,nk'-�a1'lra, � -s:Mot'héTS _of'·lnv.entíon:
Mi);!'ha 'GuHana Q,uer .Miilta,r 'T,úil Má. -("My Guitar:Wants' To KiI Your Mama")

•
; ',')' ;,

\
<,
.i,' �

:. "

•

•

" , (, ,

M,U!íldo Jpv-em, _ ' ';
Fiqu,em de ,Q[}J0. tatil1ihém', -ho �l:Indo' JcwemJ', pr6çlilzíd.o e' a�tés{mtadó p�lo

désc-jóqueí J, Gí Xavier e'" que: conta, ainda; com a' cála'boração de Mário
A[ves NetG,

' J

D.entro eLn po.uC{) êss� 'P��giáma estárá iÍnt�oduzirtdo atgumas novidades no

seu r.oiteir,o, as quais vão de'ÍK'al' vocês ainda mMs 'por dentro do 'que vem _�con .

tece'llldo nos setm'es lntlsical, al'tísiic@, teatrà[ e 'éiiÍ�mãtogrií'fj'éo;
-{!--------

Hoje e a

___:_ Eu' não 'dêi...a�e'i
N<i.nguéMa, Bit�ti,lRç,ar' "

4
"

lV�e'1ll' 'Samba ,ói�·'l�. ,('BIS)

lã
I

, ,

Se cbegar a1gilJll�m no, coreto
E l;lIle-u :samci::querer 'bagunçar 'olê-Iê

J ,

•

(

n-
' .(.�\, -'

I"
'I

8'
,

,
' _

- ; ,
-�

I 'i' ,I , J

',,' o "J s, J "_,C I

)

Q,.,.a",,t,a·f<eil'..a -::._ 'Jl de feverej,i'o' i:lê '1'911 c'

ÁRIEe - Se atguma diseussã.(jJ' 0tl qu;lque�: pr6blerba doméstico surgir nesta
\ \Íl!JI.ad,u·feira" tente ap'azi.g,\'tll'l' a' sitúaçã�; .que s'erá melhop. Um bom
di.a iPa�a (jJS ililegóCiÍos 'TelacJ.onadoS ,com �ivros ,e pmdutos educativos:

TOURO - Pr:oc,u,re 'l\l!leditail:' e� tre'connecer' q'ue "nada há dé nôvo sob o, céu"

quer pa,ra l."ocê, ql!ler Flúa os demais, $ixitos e ,derrota� sãp coisas que
I
se Te,nNem .na v1da de tod@s. O 'imfJortlinte' 'é o seu otimismo.' -

GEM.EOS " Go�u ent,hlsiàsJ;l1<O e'-bl!ls�an<l{) aper:fei�oar çada ve� maüt a sua

capacillade ,j)i'0fi:sS11J)!piai/ terá cóndic@es de prosperar em ritm.o satis
fatór,i\0, Ho�e � lum dia_ f.ej;iz para Gêmeos. Aproveite� com dinamispao,

CÂNCER � SjXas e0ilí1rol.ilCiies 'fi1lii�I�ce!Ílras -haverão pe roudar para melhor a partir
da, sem'ana ,próxtlna. PrE)vina-se' psicolôgicawei1te - para adotar medidas
mais pmdlutivas e' compensadoras. Data' positiva para os estudos.

LEÃO - A qdrta-feira, dill qe Mel,'cúrio, pode !avorecer o seu ,êXito através ,da
palavra oral. e escr-ita'. Favorecidos ,os estudos, a,s' viagens, os contatos
com o sexo oposto. Boa's notícias deverão vir pelo correio, carta"Ôu

') ,
\ !

te[er(jJiNkm.a. .

'
.

,

VIRGEM - Dia muito feliz para você, que é 'de'Virgem. Esta fase ,de influên

cias, ref.or,çada 'pelo flmxo de Mercli,rio ,em �quárÍ.{)1 tende ,a ser bené
fica para o seu setor de traba!ho. Em p.alllta a ,colaboração alheia.

LIBRA - Tôdàs as promessas de sua Quinta, Casa ''Astral estarão em evidência
nesta quarta-feira: favorabi[idades pàra I 0b�er ,êxito fácil nos7jogos,
esnortes, loteria, vida sentimental, viagens, ,e ,div:er:sães._

ESCORPLi\.o - Sua Quarta Casa de influências dem.ota :sucesso 1I10S assuntos

domésticos, CONtatOS com patentes ma.ternos. fav:or3bilid:;tdes para
com<rira O,I!! venda de imóveis e inclinação I,l il'e.e{)rdar @ passad@.

'

SAGITÁRIO - ma muito 'Premissor à você de ,Sagjtá'l'iG. Os setores m'ais favo
recidos serão, sem, a menor dúvida, @ das 'Viagens e, dõ!,S �.'mizades.
Nativos e nativas de Libra ,e Aquário ,ser"lhe.ão" �lrito iben�fi.(los.

CAPRICÓRNIO - Boas notícias com relação a q\l1es�ães de dIDnihelÍ:�o'lou Ide seu

intel'êsse profissional djevem ser esperadas n@ transc'Urso desta CN-arta
feira, Contatos 'importa,ntes com pessoas que pa'êerão aj'udá-l!}.

• ('
AQUÁRIO :_ Sua pei"sonal:id�de e aparênC!Ía pessoall deverão .merecer malor

atenção ,de sua parte. Os esforços q.ue fizer \Visando :melhorar 'seus

, planos de tra,balho serão compensador,es. Visit.as 'e,m evic[lênctia.
PEiXES - Ponha' de lado as tensões emoci:onai,s e d.édi!!l,ue :maior ,atenção aos
,

seus objetiv.lj)s prãticos. Co�tudo, I).ão s,e d.e�e lev:ar $lelas, prome$S'as
,

que mereçam a sua dúvida. Seja -seu a'!illi.g@; ,aeredi,te .e� si.

i '

1.-_-----------��--'---'-
3 j i

, I

ABre \ ESeO�A
:1811_IOSI.

\0 (endereço iJ!eI\to pam
'YOCê',3!]Jl'ender a di�g1r. ilutl
Deed.ol1o, 1),9 - :29 ,and'.,r -

sa,la, ,4: - ,OentlnG. Rllla ,Cel.
FedJro Cemoro, '2.!lM9 ...;..

EstreitoL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UFS'C ini'cia acôrdos
. . .

, ,

para. se
.

instrumentar'."

Depois de permanecer
cinco meses fora de Santa

'.

Catarina
.

ret�l:�DU 'a esta

Capital o professor Caspar
Erich Stemmer, diretor

.
do

Centro Tecnológico da
.Universidade Federal de

Santa Catarina, ,

O. professor. Sternmer es-

)�,'teve d.urante três .mesea.na
',A1emanhil, .' a 'Qonvite .: do

'�'Serviço ele " Intercâmbio
.Acadêrníco ',Alemão,: verifi-:
-cando a situação. atual do
': desenvolvimento " ,do . cone.

·

trôle numéric.Q de máqui-:
nas feÍTamentais',- rià

'

Un.i-; ,

'versIdade de :Betliní é' til-',
·

vetsas iúdústliiaS. ':,
. \

'

.

. ,

como repi-eséntánte" • do

,1VIinÍ?tério' :,: dê ; ébtll�eraçãb
,

: ÊC,onô�lfca :', ,C,CJht,act§ü _. ?S�
·

pnlnen'os -estudos,. que' vi,
. :: sam a' assimit�ra' �e', Ninvêé

nio; que ph�vê' o" fórnédi,'
'mento, a Ütulb \

de' 'q:oÍj.ção;
.'de m�q'u�n�s, ':ei:iÜil)alÍ1e,l1to� .

'e
. insirutÍ1�nt<{s ,_ d� . 15e'séil�fé'

,,,sa;'1).o· vaiqr' 'dê; ttuatr:o mi-'
.. lhõ-es ,de ttiartos' � "cêréa
'de seis� milhões' de cl:uz'ei-

·

1':05 ._ d�stiúàdos' ao ;pet-
'

, \ .

'

..

Úis,c ,paga se�s pesquisadores,

feiçoamento científico dos Tina esteve, também, 30
alunos e professôres .

do dias na 'í�<Iter:ta, realizan-

Centro Tecnológico. do v.isitas, e, mantendo en-

Acertou, ainda, o profes- contros com autoridades
SOl' Caspar Sternmer, o, es- inglês�s,'
tabelecirrrênto de convênio Conseguiu, junto ao Con-

entre a Universidade ,Téc- , selho Britânico; a libera-

nica de Achin
,

- a maior .ção de três professôres, '

uníversidade técnica da
. que viJ.:ão, a .Florianópolis,

Europa, com um total, de sem quaisquer ônus para a'

12.000 alunos/s()J;ne!lte, no ,Utlive'l'sidade, além 'da .doa-

Curso de Engenharia -, e _ção de 10.000 libras ester-

a ,Universidade Federal de Iinas em' equipamentos mo-
Santa Catarina, para cola- demos,

bôração com ,os ,cursos' de .' O, Professor· Caspar Stem-

p6s-graduação .do C,el)tro mel', fCst�v�,' �inda, ,na Uni-,

-r:eério�ógiéo.' :Através dêss��el:sidàte :d�_;:\yat�rloo, no

éunvênio ficara "asseg'(ll'a� Cafládá, uln dos' maiores·

'da 'a' vinda 'de io prbfes- / cent�os 'ti� pesei'u'isa no se

sÔl'es, num periôdo' e!l: 'Cin- ,:' {oi: 'elil' �oniputação eletrô�

(!b� anos; ,�oHlborãção' 'nu' ,nica, "estUdando p�ssibilida-,
t>r'ojt:!to e, iriitalàçã-o de 'la-' des ',de: ·b\r�o: de, pr�fes�:
hÕ�'atóriàs' em·' Florianopo-: ,sôl'es e \equiwmentos para:
lis; ': desenvohíltlento

,.

de
.

,; :a' Unlvei'sidade' ;Federal' <;ie
trabalhos - de

'

pesquisa' e:· < 'Sàhta Càt�ii.·lria,
bóisas, para' pl'of,eSsôl'es<': e' �", 'Nó�,: <ie�ódér desta sema

eItgenheirós .;, c'�tarihehses ,.-na, ',(i)'; p}'o�essoi·· Stemmer

tral'a" a' rêaÜZa',çaà � de Cm'::',' ��yetá}' ,�eàli&ilít)ir 'suas fun�
Sos' tle Doutórametü{)" ,Ina" "ções como Diretor do 'Cen-
Alemanlui:,

"

," t1'o 'T�énológiebj ,c�rgó qúe
� o -, :bi1'eto�' ,tlo C�!'ltro';" \;üll�a séndo exercid� pelo
Tecnológico, . d� ,Univ�r5ida.- 'iJl'oféssor' _A'tlallJérto 'Ran�os
dé' Fede!'al 'de SaJita· Catà' : (;;ain\)eÚi.'

. � :

Até o final d�sta sem'a·

.' na, a
-

'universidade Federa(
·

de' Santa Catarina provi-
· delJciará o ,pa'ga:nlento dos

'pr,ofessôres enl regime de
·

dedicáção exclusiva' ,e' que
;', dinamizam pesquisas' téc-'

'ni�q'-Ci�iItificas no âmbito
,universitário.
, :

A' -informação' f�i presta-
'/da 'Pelo presidente da Co'
missão Permiinente do

'Tempo Integral e, Dedica

ção .Exclusiva, ,COPERTIDE.
Acentuou .

O· professor
Acáelo Santiago � qu.e os ,re

'CUt;sos j,á foram liberados
'e ,referem:se ao �ês de ja-
neiro próximo _passado.

'MADU'REZA'
'-As inscri<;,ões' aos c.útsos

de Madureza, ,'mahtÚ:los ,p'e
lo Diretór'io Centrál dos

Éstutlantes dã� Univel'siela,

dé Federal de Santa Catari- _

lia' continuam �bertas a tô

das as pessois' interessatlas
e" poderão ser feitas:, dlâ
riamente, dás' 8, às 18 e das

19 às' 21 horas, na €eele do

ól:gão; à i'ua AlvarQ de

Çal'valho,
O Diretório" Central dos

,

'
-

Estudantes mapterá cursos

dé" M'adureza pára o giná
sio,

.

clássico e científico.
VIAGEM
Luiz Salgado Klaes e Jo-

Receita convoca 50
contribuintes: Renda

"

,

: "

> A Assessoria. de Relações
.. Públicas da Delegacia· da
,Receita Federal em' Flàrià-.

. n.ópól,is, convida os contri
'. Quintes abaixo relacionados
a cómparecerem à' Seção de

. 'Arrecadação da Delegacia,
a fim de receberem as no-,

tifiçações de Imi>ôsto de,

'. Renda ,- Pessoa Física __:

,.:;;Jielativas ao exercício' 'de
'1970 e que deixarem de se-

, 'rem entregues por insufi

ciência de enderêço: João

,Albin� d'a Silva '- João

André S'chmielt '- J,oão An

Nnio Machado Jo�o
'Carlos Cecílio - João Car

los ,Corrêa _:__ ..joão Cherem

�,João Elise de <ram�os -

João Feliz da Cunha
João Fernando Serra tine -

João áahassim - João-Ge-,
raldino de Oliveira -.Joã'O

Gonçalve� :da Sllva - .José
Guima.rã�s JÚ�lÍor -', José,
Hamjltón.' Martinelli

João Hercílio Leal - João'

ltaníar da Silveir.a - João

José, Lamarque João

José' Laui'eano - ,João
Luiz Silva -:- João Manoel

Tiófilo � João dos pássos
Fioravante - João de Pau

lo Magalães '- João Paulo

"Martins - João Rodolfo

Pereira' - João Viétorino
dos Santos - João'Vigilio
Manoel Inácio João Xa

vier de Souza � Joe DiasJ

Jorge. 'A1,lgusto Venves

·Vieira -'-- Jose EtehTin.o Sil-,_

"á, ...;.. J,org'e MaIíqel FeÚ�� c

.

berio ..:::. Jorgirio José, de.,'
Souza :_ .Jóse 1\br�0' Alv�/',
� José'Ai�iro Almeida -:-

:

José Assunção Tava��s :___

José ,Carlos da', Gist� ---:- Jo-,
sé, Dorval' Alves '-' José
Duarte -'-o Jós'é EdUaI'do ;da
Rosa - Jose Fellx Vieira

__

- José .Ge�aldo Mafra �
José JOaquim' de .A!raújo
l- José· Joaquim Pereira
- josé Jorge' - ,José Luiz
de Sou'ia .:__, ,José Manqel da'
Silva '....:_ José. N,ilton Gui-
mal'ães - João de Oliveira
- José lÜcárdo de Souza
__:_' José Silva Dútra.

se vai a

Co�gresso de

Odonlologia
O círurgíão-déntísta Odra-

cyr Cubas, presidente clã

Associaçãó Bí'asileíra dê

.Odontologia - Secção de

Santa Catarina '-:- confir

mou sua 'presença no IX
Curso .Nacional e m Inter
nacional ,ele 1I11Pll1tJtódóntlh
Intra-óssea, na (j_lIali!ladê
de Teprêsehblrtt� dê, SMl,ta
Cãtatiiia: 'O .certame, _

que
será ministrado '. no período
de 29' de 'março a 2 de

abril, na Guanabara, cons-
,

tará de' curses a, serem mi.'
nlsttados pó!.' ptofessô't'es
nacíonats ê 1!êios itãlitiii.08
Ahtônió 'Tãfllliui'o' de ' llêllâ'

e PieI" Luigi, ,Móndai, am

b6s da Universidade' de

.·1

.

,Visandó' a ,elaboração (Íf�
�stuci(>s'

-

sbBre' • � • implànta
çÍio . �9: ;�\1�sQ ç1ê'\:���trÔJli�ã
na

. F'a�úl(táiÍé ::tfe" Engert]{a�
(: . . - .

ria' de' J6invil-le, estlvel'atn
eril VIsita' iJ.q�elil 'escolà 8h
périor erigenheiros' do, IIi.,,
tituto' Te?norógi�ó --da . Aeri�<
hátitica; ," sediado! em S�o
J6Sé' dos' Campos. ,: O máte,
riai �olet'á<do' na 'fàculdade

que é ;-t;mb'éir.. i'l'ltégra�te
da Uni�eri;;idad�, p<ira :;0

, Dles'Em"ol�Ül'l�nto do 'Esta
do' de' Siint�" Catar.ina, fói
efÍ:vi�do pai�{ o ITA' .qu�
p��c�déra:.' . 68' 1e�1i.Ílúme'il
tos e',��j'of tÚ1Jltad�s se;�o·.
divUlgá'dós': hos.

"

. �ró�lmos
, ." ,'," <

•

.i:p'eses�

TÉCNICO� QUE
VOLTAM .

:':�. :' �:"", � .. ,,_

cuia
experiência aéiquitida em

dois <)nos de ativjt:iáües lh�s
erã basfante dominad.o, ;

S�g\lfidQ, os tecnicos tfa
Acáre�c; é. pensllmef)�o dos

. drculps pesq*i..r-ós dá C�a
fã cOlocar, erh t>ráticas "�s,

.

.
,

ptojetq_s désenJo�"idos 'em

Sarita Catariha e qúe fbrafu
�bj.eto

.

'elas" ccÍhferênciíis
•. Ptoh�hdatl�s. '-

Ivo será

cidadão. de,
FI�rianóp�Us '

" _r;"

Câmara' Munícip,ái
.

aprovou -em sessão de' on-
.

tem o projeto ';de 'decreto
legislativo qt\€ concede ab
Gov�rnàdor Ivo' Silveira' :6 '

título de Cid11dão HonorÍl�
rio de Flori�nÔpolis., A 1n.a�,'

téria, fôra apl'ovada 'nas,
c'omis�ões.·· e 'fi:!i r�f�retld�
da ontem em pléllário. d��'
vep.do ',a data da· entrega d\)
títqlo, �e1' . marcada brev�-.
mente.

, I

� 1
. �
:1

Comissões sôbre faturamento,
Prêmios trimestrais

Salário Fixo

.
Registro na ,carteira de trabalho
Férias
13° salário

F, G,'T. S.

Plano de Integração Social
\

.SOLICIT'AMOS:

� J
I

,

O ESTADO, Florianópolis, quarta-felra, ]7 de teverelm de 1!l71
,

(Cento e vinquenta e cinGo mil, e noveceI;ltos' e � doz

cl:uteiros e' cinquenta e, dois ·centa:Vos).
Prefeitura lVIuiü�ipàl cié São 'José, 02 de fevei'eiÍ'

dê" 1911.
..,

,

(Ass,) Cândido' At'll-ato Oéitriásio'� Prefe!.to ÍV!urticipa
VlSTO:

."

"1
Prefe'��o MunicipaL I

(

------------------��--�����I�

RÊUN,IO'AS ;':S'� ,A�, , ...... TR:ANSPORTES
: '.::"�::"

,': ;' ':'CÓLÊTivos,
.

Estado de Santa Cltarinl
PREf'EITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSI!i

FUNDO., DE· PARTIClPAÇÃO DOS
. .

'MUNICipIOS·
Cândido. Amaro Damásio, Prefeito

I
Municipal

iriUGUSIUSPROMOCOES e VENOAS-·LIDA.
Corretores -- Funcionários'

.

. I
'

_Necessitamos 25 homens para formar,nosso quadro de' Funcionários.
-OFERECEMOS:

'

"I ,
.

Experfência em vendas

Espírito de equipe e disciplina
"Bom nível intelectual J

-'

Boa 'aparência pessoal
, Documentação em'-Ol:dem

'Tratar ern nosso Departamento de Seleção e Tr�inamento à Praça 15 de No�embro, 21

I
'

- 4\l anelar � sala 405 - Edifício João Moritz, com o Sr. Queiroz I
-

I
I OIS: � JfAll 'SE TRATA DE ,.LI�ROS, CA�HErS, rUNDOS MúTUOS, ETC. I,
L_� �_._'�.......__,..""""":'•. ""_'r--':";'�.:"'_� ._.:..-__�___,..__ .........._, ":":""'__ .>e__ :"_h---'" J

._ .... __ , .. .'�_,_�, �__ , , , � __ , ,_. � .__
_I

Uma casa <'Ie madeira, recentemente pintada, co

luz, ótimo' terreno, bem ,110 ponto fiÍlal da linha cI

ltacorubi. Apenas por Cr$ 3.500,00. Ver e tratar no local

---- --

--��--�--�--��--���-�------��--�--���-� --------\----�--�---
------------------------ �� a. ������__�==��__�

"

s.é " Cm:loS ',Pàcheco, ,Pr!fsi
. dente e Vice-P-r.esidente d.a
Fed�ra�ão . Ç�ta,ri;�ense de.,
Desportos'· 'Univérsitái:ios
têm viagem 'marcad& pa,ra
Belo Horizontt\ ,no próXÍ!l1o,�;'
dia 6 de' març,o.. , ,

"

,Regréssal'am, de 'Fortare-
'.
Atendendo' a cbllVite �Íi- za

I

as:' t�c'ni60s' da
.

Asspcla-
Cial do Govêtrtador Israd ção: de Ctédito e', As-
Pinheiro, fOrlnul'a:do através'

.

� i s fênciá' P e.s q u 'e -i 1""-<:1

'da, Federação' UÍ1,iver��i�r,ja ,�de Sallta 'éatarifia qu�,
'Mineira de Esportes;. parfi�'.,. atendendo convite do bê.
ciparão

.

das solen'idades de'." piú'taI1iento 'NM'ional· tle

inauguração do Cdnjunto ObI'àS 'Cóllttã "à's $êcM, tles-

Esportivo Externo do Es- 10Caràm-Se até' a Capital
tádio lVIinas 'Gerais, realic cearehsé pata realizar Umá

zado em 'convênio com o série dê· palestras. Naqde>,
,Ministério, dá

.

Educação e la cidade norrle�tina, abor-'
Cultura. .,_',' aatam um· asiuntó '

�OJH� r

,F.!lço. saber em ,Qumpi'imel1to, do dispositivo nos § � I'?'

e ;l\l do art. 2<:> da Resolução 'no 1l7/p7 doTribunal de Contas

da União .que os bens incorporados, ao, Patrimônio do Mu

nicípio',
.

em recorrência da 'aplicação' tios recursos prove
riientes ,do Fundo de Partlcipltçâo' dos lVltlnit!IPios lnstítuí

do pelfi Consütuição Federal, sãó
'

os seguintes:
Pagamento restantê' do- :

trator ,mal'cu LAM

BORBHIN(, adqüiritla; através da ffrrna Bra-

satma d� São Paulo' .. >,0 ••• , I .Ji .• " , •. Cr$ 15,750,00
Entrada de um Jéep marca.Willys _:___, 90 HP -

ano, 1962, modêlo, .82.107,006 côr. aztil adqui-
tído·'de Frontirio' Coelho Pites".: ,',.: c-s 500,00

Adiântamento de' "uma :MototliVelat1ora., marca
\ ROiis1' fornecida fibr ,A.lttÔtll@ Fahria :.....SAS �

. Vi.'!rima' --:- 'Itália '., o •• , , ••• , • .", , • , , i', ', Cr$ 10,800,00
Aquisição .-de u�a pedreíra 'ria, localídade de

Sa'TIt� Te'reza disti-ito de São Pedl'o de' 'Alcân-
" tara:, ,na propriedade'r'do SI\ ,Paulo" 1!;stêvão
- ���pi-ildo por ;espa', Prefeitura;, pata i;xplo-
,r�çãQ , d�" mesl'ilâ . pata' o� servIços de' calça

: .m,eh�Ó��dêste':MiiftJtíj}l9)'::, ...,.'.:::':,(:,: ,':,' Cr$

Cô�str�ç�o, de um;á' é�}�a 4'áglJil.:: Ht�lü�ive réde

de, encaftalnento ,há "localiih;de de 'Sailta 're-
i 1 �','.,

-.
...

, :-.. ,,�'"_. �
"

.'\ " �� , •.
'"

'

r.ezil' fio -(�is,trito, .ele Sab,' :Ped,l'o 'de' •�lcantaI'a,
.

'. p'al:á::..aierrdim�nt�'·é . .forheciulentp' '49 iêferid,o
:líqüiclp' �quelà, p�Pl11ação, , ...-'<;,�"" .. " ,Cr$

C,ün'strilçãq :(Ie uhl.á)Es.i':9Ia: Muni9ip�1 -na locá

'): íiMd�� Qe�Altai ';\'�l·girih�,',n.O.'t,isttl:tp',de' $&6
" :p�(li;o 'd� Alc,ãnt�r,:r': .: ...�': . .': ;.,: ;i,;_',; .. '. c��
cÍJhsu'úçã� ',.d� . tilrt;l"Esêbl�.: í.\'lttlucip'al "hà loca--

,

". � Üdtld� 'd� :P�clia ,.Biané({:, ,iú/
.

di;;trit� qa'
�ed�' ',' . "�o ,

'

•••• '� :' ,;. :.,' , ••:" .} .... :: •• : • , : ..... _. ciS
Con�tI:1;l6ão de ,u-;;'; 'jMkré'ácrJ Muniêipal' no dis�

, ti'{to;' de. BarÍ'füroi;>, "com' .limá, área, qtiadl'ada

'�{,&O'o, �etrosê Jod� ��nstruíc1o', d� alvena-
'; I

5,000,00

1:873,16
"

.2.,214,33

"

.', .'

)" "

�3,054.39$
DA mRE.TORIA

C,G,C,

í." 'o: '�� �-: t ':' " .REL-�tOf{-fO
Sép':lwres: ;;tcioni�t?s. ,

, '.
" ,... .

':;DaneJo '. ,cwnpriniçnW' .às ,(Itsposições legais e estatu

tá.iiiJs: .

' " apresentamos � 11 voss'a 'escláJiecicla api'etiação o

Balailçb. Gel'ál e dé�onstração' de lucros e perdas, j'élathTos
áéÍ....recetl1 ,findo /:êxercício de 'i97Ó, acompallhados do

, tesJ,1éçtiy.ó ,parecer !lo' ComielllO Fiscal'.
<Pe1os' documéiJtos: 'em' 'referêncIa; qÍ1e demonstram os

resulÜtlos .oj}tidos tl.'O: e?,eh�íCio de "Í97-0; terã0 os seI1hores

aC10nistas t�d'o's o� 'clatlos, necessários "para julgárem, o's
atói' p'taticâdos, pela diretol'ia, qué,

.

entr�tanto, perh1a11Cée
à 'iht�{I:a, disposição " para quaIsquer. esclarecih1entos oll

"informações, bem ,cQino para a �xibiçãó de todos os

doturhentos; cuja apr�sêntação seja Julgàda conveniente

ou 'nécés�árÍél. '.'
.'..

,,'

Cagador; .25' de j!lneiro d,e' 1971: ,

: ,Selvino. ça"a�óri -:--- Drretor'Presideftte
, ,Zino jos4' Bernárdi '-"- ',biret0t'�Stlperintendente,.;

- Arit�nio Caràmór'i �, Di�e.t01'-Comerciai
. ,"': /: '::,.C:'G,t,· 'S3:0S4,j9S

'

BALANÇO GÉRA.� Ef'lC�R'R,Àb6 �M '31 DE I:)EIEMBRO
"

," J',
.

:

;:,:�:�b;,}�ÓO','�
I)ISPO�IVEt ".

Caixá.' ..
' :: �- .

. �afi:�O:"
.'

Cqnté);. lVrQvjÍnc�to:: c
",.-'----�

2,77.980,14
; '4rp(1l,35 ,323.761,49

REALIZÁV��L ;.,
.. r'

.-e6r��a( ��r�e�-tes :-: ',' : .'�'-
· Tít'u�os, a :Reéel?er, .. '-.: ..
Conjas' a Receber'" .�, .'.'

,

, lfupôsto d,e Rend� na Fonte
J

,._. '. '

..

"

" 10:693,17
571.037178
'lt.Q29,42
,1.259,19 597.019,56

IM9BILJt�Do
·
IrriQbil1zaçóes .

Financeiras',

Partiéipaç:Oés ,

'

..

: Mó��i� "e' '_lTtén.silios,
'

'. i
·

Máquinas' ;'e' Equipám€;htos
... ':dé Úficiní!, i'. / ••.• '

••• .

,M4,��u{ha�,' e' Acessórios de
'.Es�rit6rio ' ;'. �

\ .. ,,� .. � . ,

'

..

i

C>nlbús.. � _.
"

..

"OutrOs vei�ulós :; .. '-;'.:.
Imóveis':"';'1 Terrenos' \ ...
Irrlóveis .:...;,' Prédlos é'iBeh-
feitorias" :� .

Correção �oneíári�

324.853,06
. 33.384,60
1:39.il8,75.,

134.525,73

46.061,15
6.062.467,72
2-�3:i04,00
220.049,63

\

31}7.923,98
'

,

3.õ38.870j68

CIRCULANTE

Peças e Acess.órios
Lubrificantes .... , .....

518.726;00
75.248,00

I 27:630,0()
,264,881jOO

. .

Con)bustíyeis
Pneus e C�mara� ." ....

Impressos e lVIaterial de

Escritório .... , .... , .

Ferrafi:entas e Material de

Serviço' .. , .. , .

Mat�rial para Cortesia ..

19.750,00

10.500,00
3,200,QO 919,935,00

PENDENTE
Desp�sas Operaci'onais Antecipadas

COMPENSADO
235,2�2,00

'-

Conthitos Caucionados
TItulos Caucionados .",.

, -16,00
31�,082,00 318.098,00

-�'----
,

.
TOTAL, DO ATIVO '".".: Cr$ lB,504.435,35

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

\

centro' 167 I-IP. Estuda:se financiamento até 30 meses,

Ver e tratar no Veleiros da Ilha com o Gerente
Senhor .J050.

VENDE-SE
Vende-se 1 ap-art�fnénto desocuplldo no Ed. Cid3rJ�

de Florianópolis �em' ftente ao Cine Ritz). Tratar !lOS

telefones 2756 ou 6474.

de

ria .. , , .. , .. , ... , ... , ,'... " . . . . . . . .. Cr$
Pagamento como indenização,' a Sra. Darci Sou

za uma construção 'em sua propriedade, para
demuliçâo de sua antiga residência

I
a Tua

Getúlio Vargas s/ri, no distfito da sede, sendo
.

a referida construção feita pelo Sr. Aurino'
José Freitas , , , ' , , , , , , .... , .. , . , , , ,. c-s

Auxílio do encanamento d'água para o Grupo
Escolar de Santana ., . , .. H • , ••• ' •• , , •. Cr$

Uma rnàqüina Olivetti de calcular', elÉÍt�icâ ,CrS

Ulna máquínà Olivetti de calcular manual Cl'$
Quatro il1tel·éoft'u.lIHNltlores "MAme F'oNm" Cl'$
uma maquina de escrever' Bernington modêlo

21 com 140 espaços.n. BI-50785!59 côr verde 61'S
Cadastramento dó Município (ficháriot dos con

tribuintes), inclusive arquivos paí'a .classífica
ção dos fichas por impostos', , • , � ,Co • • •• , Cf'$

Construção' de 7,559 metros quadrãdoa �e t'IÍ1-

camcnto nUm total de élUafll.iã CI'S �1.4Z7,g3,
correspondentes' às tuas lVlaiÍóel Lour'eiro no.
distrito de Barreiros' numa -extensão. de :;]40

metros,' rua dI) Cemitério Público da .Sede..
14'i metros de comprirnentó, rua, lateral da

Cadeia Pública, 50 metros de comprirüénto,
rua Lltiz FagUl1deS {JfTi Ptaia dOlhptida 285
.-emtros de cel11prlmellto e rüa laho lió (lis-
trito dê Bar'l'eitds, c,tn�lifrtehh� fi lajotas 'riu/na
extensáo de 308;80 ,mpu'os Ue' O"ompriulento,
sendo que o c&sto ,desta obl�a' atingiu' 'à' ��
portânc-ia ,de Cr$ 34-,7-23,'(4, sendo q!le o .i·es�

tante das pemais obras ,(calç::.hÍ.ent00 atiI�giu o
.

montante de Cr$ 36,103,49 '. , . :. :'.... '
.. '. C,l'$ 71.427,2

. , '.' I

1'01'A-[ GEHA�\�' .. ':.:. __ , . ;� ':: � .1 .. CrS� 1�5,912:5 'ii
.

',' ., ... ,.. 1'1
:r.�. ,.�

,

.. )

(Ass,)Gern�allo João Vi�ira

P A S S \1 V O

NÃO EXIGíVEL
I

Capital. Ue:

gistrado' ,.',8:500,000,00
. I .,'

- Capital'. a
'"

Integralizar 2.6(!ROOO,OO , 5.B32.000,�Ó,
.":.,., .

Correção' Monetária" a

Capitalizar ' , , , , . .'

Fuildo ele Garantia Tempo
de Séi'viçó """:,,.: �

,
'

Fundo _de, 1{e:.;etva Legal
Fundo �le Resgute Partes

Benef.icll'u'ias " .,."" ,

Fundo de bepréd-àção " ",
Fun'clo de Depl:eelaçllO -

COl'.l'eção l\'lonetfii"ia ',.' _.
I .

,��527;3Q,
,'o. '. �

219..033,16 -
.

'

43:454;97 .:.

''\ :

32.005,OÓ
2:174.517;56

.
,

EXIGíVEL
Contas Correntes
Títulos a Pagar .,.,:'.:',

Obrignçôes a Pagar ."."
. Impcst os 'a Pagar '.,,'."_'.
Contas a Pagar ",.,.:, ..

498.857,04
U5·7.992,9i
1.311'1:516,58

74,828,04; �

6Ul06,92'
",'

( ..

CONTAS OÊ RESÚlTACO, .

Saldo a disposição da Àssembléià' .'. , ...

C:OMPEN5AOO

CauçôÍ;)s
.

Sôbré, ,Contratos.
Tí tu'los em CaUção ,.,.'.

f
'

:' 16,00
'318.082,0() ,

j .' ",

TOTAL DO PASSIVO . -' ...:" � Cl't 13:504.435,
Selvino Cararnori' - Diretor"Púsülenie'

.

zlllo José Bernardi - Direto�:SupetinteMent€
Antonio Caramóri :- Diretot-CometCial
Calvi Paula Linhares - Contabi!Ísta - Regis

,

trado no. 'CRG-SC. �ob n., 1.0UL ':1
DEMONSTRACÃO DA CONTA OE lUCROS, E ,PE-ROA:

. -

1) É BIT O ,
: ." -' '

, .

Despesas Administrativas , .-.-.

Despesas( tl� Transportes , "
,

"

Rcndimehtos de Partes Beneficiáúas '_-,
Fundo de Resgate ele Partes'· BeIleficia
i'ÜiS - G1'atificação à Diretoria __:_ Fundo
de Reserva Legal ---,- Saldo a Disposição
_da Assembléia .. , ",.:. � .. , ..

TOTAL bO DÉBIT,O' .... :,': Cr$
C'Rjj;,DiIT0

Rec('ita Operacional, .... : .. ;"

'

.. , .

'

.. :, ; : ;: ..
Rendas Eventuais' ,., .. ", .. , ... ,., .. :,:, .. '6'73'794'3íll;10,105.063,9f

"

10.000.666,4'
104.397,41

TOTAL DO CR1!iD-ITO .. ,.... Cr$ Hl.105.063,91,Selvino CarahlóÍ'i �. DirétOl"Ppesidente
tihO José Bernardi - Diretot,Sllperintendent

'

Antonio éaramt>t'i � > 'Dit'étor-Comet�ial
'

Calvi Pãula Litihârés __: hfiUib!lista - R.�is
trado ho' CRC.:sC.e sob n, ,L 010 .

'i"PARECER 00 CONSELHO FISCAL. '. I

Os 111embros tio Conselho Fiscal da" ,firrrla "ReunidaJ,
S, A. � Trànspo1'tes Coletivos, no cumpritnento do que
lhes incumbe o itém UI, do aI:t. 27, do Decreto,Lei- n.

2.627, de 26 de setembro de 194�, depois de cUidadosol
exame do relatório e contas da, diI:etoria, Baia-nço Gerall

e demonstração da conta de Lucros e Pêrclas, refel'ent�1
ao exercício de 1970, recól11et.elam à Assembléia Geral a.l
sua aprOITação, etn virtude de terem encontrado' tudo nal
mais perfeita ordem.

Caçador, 31 de dezemb1'o de 1970,
DI', Antão A, Tinn

'_Dr, Jblio Coelho' de Soun

Dr, Lourenço Faoro

VENDE-SE URGENTE
Por 4 mil cruzeiros, ,tlm terrenO', medindo 12 x 34,50 .

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

'Í'I'M,al' a rua Rt,tfael Bandeira. 43 ...... fundos.

Unia lanc'ha com lugares para 4 pef'soas. moto

Jonbson 35 BP, pai'tidll eléttica. Ápenas fJQl' Cr$4.500,OO
Somente a vista. Ver e t1mtar no Veleiros dá Ilha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mais uma ampla e grata perspectiva
para o' País - nessa época de tão grandes
perspectivas - se abre com 'a descoberta
do lençol petrolífero na plataforma subma

rina de Sergipe, .que poderá, inclusive, re

presentar a redenção nacional na produção
do petróleo, tomando' o Brasil auto-suíi-

eieute nêsse setor. li não hesitamos em a:I
f;nnar que, concretizando-se as esperançasI, de que o .petrôleo de Sergipe signifique ,o

II ' al�ance da produção suficiente pará o a
:1
'I 'bastecimento do mercado interno, o Brasil,
[I
II
I

lnda·. a

."

elróleop,

I "

iSila
;-' :. ··i

'

.. �

"

� visita que o Presidehte Medici �caba
de 'realizq,T � Santà Catarina oferece ao co

,meutarista vários, ângulos Ide observação.
"bstTaç�o feita do sentido protocolar, qqe,
'na veI1dacte, cep.ett muito- à espontaneidade
e singeleza dO ato, a presença do Pr,esiden

te Ida Hepública, em FlorianÓpolis t�ve o �s,
pecia1 efeito da admirável comlllicabilida-

..

/.

d6 dQ eminente �hefe da Naç:'Ío para com

O' "povo, cuja sensibilidade vibrou ante,'a
simplicidade humana 'do General Garrasta

,zu 'Médici, sem quebra da austeridade' da
alta Magistratura que exeroe., P,erco,rrendo

as' ruas centrais da Capital a pé,' tendo a

ladeá-Ío � Governador do Estado, Ó Presi
dente se rendeu 'à manifesta simpatia po

pülal', que se lhe demostrava nos �ntusiás
ticos 'lOl,plausos com que era

\ acolhido.

Nestes' tempos de tã.o pr:ofundos carac�
teristicos humanos exigidos 'mesmo nas

relações entr,e representantes da autoriada

de, e o grande público, nã0 deixa de ser -dig
no de re,alce o fato de o Presidoente Médici,
numa' visita ao Estado, procuràr: essa coe

,nitmhãb" de,' ,entendimento com o poVo, atra

vés' ,quma tática coml?�netração da solida-
" ,

:> .} ( ! \ '
�-

:�,'p,olí+�ca D""r�!.'ÍImen'ta·r'
,

. .�'1,,:', If. \?" ,l(,
.

,i'
','

,
.

0,

/
'

'
...

,

I ;
I ::-t

I ',�:
,-

riedade devida a ideais e interêsses comuns

a ,governimtes e governados.
,

" D� testo; os C�tarinenses,' cuja índol,e
\ ' . ,�( .

afeti'va. l'l.ã.o se exclui nem mesmo nas ma-
.

riifest�vções formais como essa, já, se habi-'
tuatam a ver ria pessoa d_o honrado Presi

dent:é a ,cOIlcentraçao dos pendores ,morais

é
. espirituais da soéiedade brasileira, mer

cê .do e.qUi.Jíbrib� de sua$ .ações de. G,9.yêlpO',
e .. dQ critério patriótico e HUmano de. suas

decisões,'
,Ocorreu, portanto, que, formada essa

imagem' da personalidade e da identidade
, do Pr�S:idenfe Médici, o povo catarinense,
q�e 'lhe 'acompanhava a' atuação presidell
aial com tôda a Simpatia, tev'8-a confirma-

o

dl:l ,na própria .presepça do' visitante ilustre
a quém pôde assim testemunhar diretamen

t�, 2 sua acliniração e a sua solidariedade.
,

Nem te,ria ,escapado à argúcia' popular
uina, Circunstância que não deve passar em

julgado, na apreciação do comportamento'
presidensial p:ara co� Santa Gafarina: é

.

,,'ciue':'n�n gesto de fidalguia muito' peculiar
.

11 'sua formação de �iÜtar ilustrádo, o de
p.eral.' EmílÚj Garrastazu Médici teria dese-

: :-

,I

A pluralidade de aplicação iro líquido nc

gró nos mais varíados fins industriais, am

pliam ainda mais a possibilidade que o

Brasil :possui, de m:ultipli�ar o seu desen
volvimento a partir dá hora em que, (Í 'S

\ • f _
.

torres. �e sondagens, levãnfiõaS tró�sc1õ""':'"'"

terra, o petróleo jorrar �ãõ encontro do
•

céu anuneíande a' abertura dc mais uma

fõnt'l� preciosa' de riqueza, prosperiâáuê ,ii,

progress�. ,

Acompanhamos com o, mais vivo in

resse o 'andamento da cXp70fãç:':'ô do lencol

pctrofifero -do mar de S;�gip�,
'

confiando
no .êxito· da sua exploração. Tõàávla, casõ
:IS novas sondagens nâ'ft- éorrespondam à'
expectatlva, �ão.vemos razão ': para (j'csani
mar. 'O Brasil 'é grande demais e a Nature-
7.;' não nos írià nligar, nos nossos 8 Il1j;
lhões e 50Q mil quilômetros quaãriiU'Os, pe
trõleo 'súficie�te para atender às necessid=

.

des internas e. pará sc�ir outro f> países
que Hão o D�ssue.:n. Entre tantas razões

que se" óferetem atualmente áo Brasil para
se , transform�r' numa das maiores 1'01;":>:

," .

, cias'. econômicas universais. a auto-sufici·
ência d� pet,róleo ê mais uma, ao o�le 1)1l

tece· a!!ora prÓ�ima. pa�a que continuemos
-, .' -.'

.
- -'

-

, . i· ,

c�da ve� ,mais confiando nos gloriosos des-

tinos dêste: País;,

.'

jado imprimir à sua visitá utlla, feição mui
to 'especiál, acentlIahdo a' sua parÚéUlar de

f�Tência para cqm o Governador ;rvo Sil-'

"{eira; 'de, cuja afinidad� ideológica tem re

cebi�o as, ',mais, COn.stantes provas. Em 'vés
peras de terminar 9 seu _mandato governa
mental no Estacto,' o .

Gover�r' dos ,Ca
tarinenses foi assim alvo �essa signiflcativa

I

?en;0!,lStraçãO .;d9"�p�êço' � esti�a eom que
Ó �em dis,phguindo' Of 'eminente Pre&idente
"da �pública.

.

A_ pOPularidaide do G<;>vernador iinrmça
ria tal11b�i? a ,m�nifesta afei9ão do uoss6

P?�o, exp_re;s�a para com:o rresic].�p.t� M�-.
dICI, qu.� certamente levou de Flonal!lopohs
'ess'a imptessão, �em assina'lada na manei
ra e�pdntãnea e

I calorosa' como 'o acolheu
a população da Capital catarinense.

'

.

Hàvptá. de. ficar 'registrado nos anais d0s
mais gratos acóntecimentos cívicos do I;lOS
so Esta,do essa: hOf;lrosa. visita presidericiál,
que' teve a superar�,lhe 'qUalquer .

sentido

protocol,ar a riot� .':m�rcanté duma' consagra
doia manifestação da so�idariedade popú1ar

. à pessoa e 3:0· G6�êrnÓ do GEmeral EmÚio
Gar.;,.a,tàZu Médici:·

,I

'� '-: .

Gustavo Neves'

"'.
. �.

alllo Positivo
,

),
O Presidente Emílio Garrastazú Médici

obteve nôvo e amplo crêC1t'(Y de confiança'
da classe política catariríense ao se pronun

Ciar, nesta Capital, e ainda que, )nformal
mente, sôbre pelo menos dois,· ass�tos
considevados de importâBcia capital para o

n;stabelecimentq_ da plenitude democrática
e a revitalização política do País. O· pri
m'eiro diz 'l'es;eito à renovaçã� dos qUàdros
políticos, qui' o Govêrno estaria interessado

,

em promover, e o segun?-o refere-se à luta

pelo forta�ecimento do Poder Legislativo.
A maneira c,omo 'o Chefe da Nação

abordou êsses dois importantes temas da

atúaliqade brasileira deixou patente 'às li

deranças locáis que o ,Govêmo encara 'com

certa' prioridade· o proçesso de recomposi

çã� da vida política, e que a mapeira mais

dicaz el inClUcada para isso é o diálogo

fr�nco\ C dÍreto com aqueles que detêm a

responsabilidade do poder.
,

Sem proI1Ullcia.plentos que- poderiam
trl' efeito apenas publieitários, mas preCe-_
rindo, ao contrário, o "tête-a-t�te" com os

dii�igentes' políticos, o Presidente fêz ques:
tüó de' saber até que p�nto foram renova

dôs os quadros parÚdários na último pIei-,
to, '�111 Santa Catarina, para, em seguida, evi

Clenciar os' pr�pósitos do Govêrno em pro-'
por e ineentivar a renovaçã.o como ponto,
de partida para a c1efinitiva solução dá cri

se ,política nacio'nrlJ. Tal procediplento c:aiu
1!'')' inleiro agradu rlos hqme.ns que coman

Llmu a pu11tica caLalilleuse, que aeena��nn

.I

ao Pre'sid,=nte com um índice de renovação
na Assembléia da ordem de. cêrca de ,55%,
talvez, um dos mais elevados' do 'País.

A manifestação do Chefe do Govêrno,
,

neste senticio, aumenta de importânCia na

meq,ida em que a re�ovação é colocada co

mo pre;;suposto· do aperieiço�memo e for

talecimento das instituições politiça$, '.em

especial do Poder Legislativo, Em, tê�mos
,

regionais êsse fortalecimento e aperfeiçoa
rilerito vinha sendo perseguido por, iniciati
va própria dos líderes parlamentares, e

,t8mbém nesf,e particular, portantq, o Pre
sidente encohtrou clima favorá.v-eI 'à propa

gação dos objetivos governamentais.

, COnsequentemente,
__

o saldo poJítico da'

vi<;jtri ptef5i�e"cial foi, ao mesmo tempo, um
hrestrito crédito ,oe ,confiança no PresicJ.,ent�
Médici ,ê nas metas do Govêrno, e ,um!J, no

va inieção de ânimo na classe p'Olítica es-
.

.

tsclu31, VRra o prosseguimento da obm de

�estauraçã:ó' do&. instrumento� políticos_

NOVA IMAGEM

A Mesa da Assembléia começa a -�olher
os primeiros' fnitos da, campanha iniciada

hn nol'('OS clil-lS a fim de melhoraÍ"t,�,<?:�m
(ln Poder LegislaÚvo perante a 0pillHío pú
blica e renor ein seu devido lugar a figura

(lo dÊmutado na vida político,administrativa,
'.la estão em mãos do deputado Nelson 'pe�
clrini; ilara posterior' conhecimento dos de

HléÜS parlamentares, algun� memorandos e

, �

estudos sôbre importantes problemas' regio-
nais, para os quaís se requer

.

a p�rticipa-·
'ção do Legislátivo catarinense.·

Êsses relatórios ,partiram, ,em sua maio

ria, das classes empFésariais e dos 'orgãos
de clásse privados, o que revela, j,á, um nó- ..

vo' entendimento do que deva, ser a PTEis�n
ça da AssembIéia nos. acontecimentos liga
.dos à vida· social e econômica do Estado.'
Embora o LegiSlativo não tenha iniciativa"
própria no sOlucionamento de tais pmble
mas, é inconteste o :S€u poder <!e influência,
junto ao Executivo, na. h}dicação das. pos'
síveis soluÇões. E' neste sentido j�stamen.te
que se deSeja, a Ipartir 'de ago'ra;-i:essaJÚtr
o papel dos parlatIÍ.entares ca,tai'inenses.'

.

HOMENAGENS ..

Ontem ,a bancada da Arena na Assem

bléia Legisiativa 'homenageou o Governador
Ivo' Silveira e senhora cóm um jantar na

S'antacatarina Country Clube, falando� em
,

,

' \ .,

nome dos parlamentáres. o deputado NIlsonPedrini. Foi! tIDl' gesto de reconhecirp:ento
pela . cond,uta sempre leal e patriótica co

mo o atual governante catarin:ense se por-,
tau em face dos episódios políticos e dos
momentos em que estêve _em jôgo o inte

rêsse maior. do Estada, segundo palavras
I do líder Zany Gonzaga.

Em o�t:ra data a ser marcada� a ban

cada homenageará o Vice-Governador Jor'

ge Bornhausen ,e senhora.

Sérgi,Q LDpes

l\1arc:ílio MedeiTos, filho.

r=-'-'----:·-----�' --'----,�

r T ft I V 1,11 V A R 110 o
!
1

A Secretaria da Saúde ja instal'ou a rêde de água em São M�guel; a

Celesc providenciou a iluminação pública da praia e agora' só resta o De- 'I
partaÍnento de Caça e Pesca mandar, .colocar uns peixinhos no mar para:

·

que minhas férias do próximo ano possam me proporcionar umas pesca- !
rias mais sortidas, sem aquela'monotonia de somente içar' para dentro dá'

· �anoa os escassos bagres e baiacus que parecem ser os únicos sspéoímes I
da fauna marítima que nadam naquelas águas. Se, dez vêzes fiz-me ao mar,

.

munido de linha, anzol, samburá e umas iscas maravilhosas de camarão-se
te-barbas apanhados de 'madrugada," por dez vêzes outra coisa não fiz que ; .

mão desapontar-me ao ver surgir' à flor dasvondas, devidamente tísgados, �,
êstes dois indesejáveis animais das águas que os cardápios geralmente igno- ; �!
ra1�. Registro aqui, pois, o apêlo ao Sr. Baldicero Filomeno para que, no

r ii
verão do ano que vem, mande lançar na baía de São Miguel uma cocorocas

1 j
i i gradas, pescadírihas de prata e robalos apetitosos que terá em mim uni .!: �I

admirador grato e r�conhecido, Só em mim, não: tanllj>ém ex;n Jaíme .'

: 'Abraham, .que de tanto frustrar-se nas suas pescarias não quer mais saber,
,

de peixe e agora só almoça churrasquinho feito na brasa'no seu lazer se

, marial, curtindo um calorão de 80. graus com a soma do calor do sol e da

sua churrasqueira dominical.

, No mais, foi tudo bem. Os dois celeiros e o pintassilgo do Norte (com-

prados especialmente para eu ouví-lns durante. as férias) trinavam durante
quase todo o' dia: ILs melodias do seu repertório, fazendo côro com o 'baru
lho das ondas a cujo cargo estava a percussão instrumental. Se o mar r{ão
estava para 'peixes, _o ar também não estava pára passarinhos, pois durante :. :)todo o tempo de' minhas férias o alçapão que permaneceu permanentemente t

"
.

armado à' sombra de uma .amendoeíra negou-se terminantemente a capturar '[ ;1
a mais vulgar ave dos céus, o mais vagabundo pardal. Que, por sinal, vinha

'

até a varanda para comer as sobras, de alpiste que caíam no, chão: ,

,

'Foram consumidas algumas garrafinhas de boa pinga, que ,era utilizada

rio, preparo de celestiais batidas de limão":cOl;n as
_
quais

I
os visitantes eram

recebidos. Engraçado, quase ninguém pedia uísque, Italvez por achar ,que
seria sofisticação exagerada trocá"lo pelas batidinhas e pela cervéj",,' geladi
que sempre havia no cong-elador. À economia 'foi só no dinheiro, -"não na

hospitalidade.
Aduza-se a tudo 'isto o ócio absoluto, Mal e mal' folheava os jornais,. tá- I

dia e televisão muito pouco. Ao se iniciarem as férias, pensei em escrever t :1
adiantadamente alguma�, crônicas para poupar-me o t,rabalhb .de quando t '!

vo.ltasse ao labor.' Pois a úniéa
_ co��a. que esc.rev: ci�rante t�do êsse t�niP?,! J

\. fOI o' meu nome, nas duas ou tres vezes que Vlm a CIdade retIrar um dinheI- '1 ;
• rinho ,do banco ..

'

Agora,
.

volto à. atividade un1.. tanto espantado com as �oisas,' :;
que tenho de fazeT no rol das minhas obrigações. Vejo, qt,l.e sou um homem! r
bas-tante ocupado, o que me faz pensàr quão amena é a 'vida daquêle ve,-,' :i

, ,,'.. ,',' , ,',,' 1

lhinho que' habita SãO Miguel', tã(il velho. que chegou a trabalhar nas barca-', 1
ças que faZiam o transporte. Ilha-Continente antes dê construir:ein a: ponte. '.I 1
Hoje já nã,o faz mais nada:,Sua única ocupação reside, na tarefa d'e, todos ii 'I
os dias, sentar-se na areia da fÍnüa pitando o seu cigarririho de palh:'1: P9S :j: .�
fi,ris de_tarde, deixando-se ficar· durante longo ternPo olhali).dõ para o

ma.r., ,.y:
..

somente para'o n;ar.
'

J .1

,,' ;1'
·'t[

plenl.e, j{J. então �om ,a sua. preslúl- :1;
, tr

.
,

. ·�t'
A sup�ênci:a da Mesa do Senado k

'é co-nsidérado um cmgo - POl' 'p�-:.t
radox,a'Vllue paFeç,a,l� ef�tivoí <Pois: I

o suplellt� �en� .d�Teito' a .

voto em .t�-:J
'

das\ as dehberaçoes do �tgão. d,,ltl-','.,.',t,.,'ge.Úte da Casa. f

os QSUJOS" \ i
O �oneUl:so ins;ituido pela pref�i-.'It�ra • Municipal para premiar o me-':

lhol' bloco de sujos do período �r- ..

navalesco está dando o que falar. De- 'I
zenas de _grupos, represerltanqo bair)}
1'os ,e ruas da �Cidade estão qesde Já'�
se otganizmido para anilnar o CaÍ'�;'
fiá"gl ilhéu .nos moldes dos bons l�
tempos em q.ue as vias públicas dO:!
centro desde as últimas ho�:��' da ,f;

. -,;

\

Espera-se que ;iá nêste anó te {lha
início a construção de novos· hotéis;
na nossa orla

I
litor,âne,a. Há grupos

de outros Estados 'vivamente ilíte
ressados em explorar o turismo etn' :[Sallt� Catarina. Mas o que �. difícil I,

.

de comp�eender é a timi?ez doS!.
empresanos do ramo do nOSsQl Es� ,c

taclo em toinar uma iíliciativa 'de
vulto. Princilplmente, agora, quan-

O SI I 'V· F te' d6 o turiSiHo externo, viüdo
.

,dos
" enac 01' JenOlr argas . er' Ira

, I

é, positivamente, um homem d� soro países do Pl�ata, começa a descobrii'

te em matéria eleitoraL Pois agora, o"Brasil e principalmente ,o Sul,. ot-
'mesIilo sem tei' compal�ecid� à re�- de a prodigalidade das nossa praias
nião da bancada da Al'ena que exa- oferece condlções excepciollais , pa-

I. minou os nomes para a eleição à" ra, a organização elo turismo em têf'
I

' Mesa do Senado, foi escolhido à 'mos verdadeiramente enip�e,sariais

I revelia e· posteriOl'm��t�__ e�e�0__Su-
'

__ ��la ,áre� privada.

/

SÃO MIGUEL'

era' d� máquina, Nos últimos anos, condu

zindo-sê dentro de uma linha de sobrieda

de, de téc�;ica apurada e de legítimo pa
'triotismo, a Petrobrás aproxima-se do dia

em que o sonho da Nação se' concretizará,
ao

.

�tingir .a produção suficiente para, o
. �oss� consumo e poupando, assim, precio
sas. divisas que serão aplicadas em outros

I
setôres de elevada Importância pam o de

, senvelvimento nacional,

Q' Covêmo do Presidente Médici não
tem poupado apoio a tôdas as iniciativas

. --,
-

.

I \

em muito pouco, tempo, passará a figurar', , que' levam à pesquisa e à sondagem .do

entre as maiores potências 'econômicas do subs�lo .hrasileiro à procura do pe1rólieo.
mundo, Há qQ.C se ver, ainda, o largo cam- ;Tem�� _!)lena confiança de que na imensi-

po q",e se abre no terreno -das exportações, dão do nosso te'rritório não faltarão- [azidss

I quando então o nosso País poderâ conip�, �.' que tornarão o Brasil uma grande Nacão

I,'
") exterior com as' demais nações produ- prod'ut�ra de petróleo, tendo em vista a

'iII
toras de petróleo,

"

diversiíicaçâo da _nossa gealogia e as carac-

�isso tudo, há q�1C se- louvar o .traha- . terísticas suí-generls que fazem do nosso

II lho extraordinário que vem ,sendo feoito País 'um verdadeiro continente,' üiule pràtí-
,

p�l;l .Petrobrás ao 1(l11!'0 de todos êsses : :c-fimente tôdas as espécies de rr��'fel'3is no-
, : J

I

3;:'OS,. desde"a sua criaçâo. Precedida de deriam. ser encontradas nas áreas que lhes
, '. -

uma campanha (jUC, no inicio, foi prejndi- "São ,propícias.
(;\lfh p�10 extremisnm passional;" a criaçfio >

A 'elevação gradativa' da renda per-
dl1. Petrobrás veio lançar o Brasil no êa- capit!l do homem brasileiro,

.

.aliada à im-

mil1h� que lhe abriu a' Dossihilidade d'" éx- pressionaIlte;' expansão da indústria automo-

tl'air do seu subsolo, tão pródigo em rlf!Ue- bilístkal aumenta a demanda de petróleo
II las mjnerais, (I mais consumido produto da

.

3' cadi' nô"o dia num mercado excepciol1al.'
.f

i

I

, ,
,

Além das telas de Rodrigo e Mar
tinho de Raro que lhe foram ofer

tàd:Js\' p'elo . GO;v'ei'nadOr Ivo Sil�ei�·a,·
·

o Presidente Médici levou' em sua

bagagem nada. menos que cinco,',cai

xas de nectarina produZidas na' re-

. gião de Curitibànos e que achou, ex�

eelentes quando 'provou durante, a,

sua estada em FlorianÓpol-is.
I-\lii\s, a nectarina catariÍlNlse, es

tá fazendo furor nos demais" Estados,
,p,ara onde, vai sendo exportada em

nível ainda razoável, ,mas que den

tro de pouco tempo será um· do&.
principais produtos agrícolas de

Santa Catarina a Ser consuniído ,pe
lo I�lCrcado dos gra!ldes centros. Ú

.
Secret�;.rio da Agricultura, �r. Glau-,
.co Ollinger, é um entusiasta do de-.

,envolvimento da {l'litlcult�ll'a, do.'
�lO?sO' ,E,�{ado � está dando· todo o'
apoio à iniCiativa dos. pr�dutores

i
que, se ,localizam pl'inci'pálnú;:n.ie ná �

l:egião do plàlWltO. e. do .V�l�:.:�o Rio

do .t'eixé_

I
,

COLETIVA

É muito bom o ní_vel da exposiçãó
coletiva de artes )plásticas de artis

I tas catarinen�es qUe o Museu de Al·':

I
i
te está expondo desde a noite· de s�

.

gunda-feira. A mostra, que conta

com trabalhos de Eli Heil, Hassis,
Sílvio Pléticos, Martinho de Haro,
Rodrigo, de Haro, Mey,er Filho, Jai

ro Schmidt, Luiz Cados da Silva"
Pedro Paulo Vecchietti, Mário. Rall\h
Corrêa, Pedro Bertolillo e Nelson

Machado, 'reune, c�m ;lgúmas pou

cas ausências, o que de mais repte

s,entatívo existe no gênero em San

ta. Catarina.

RENúNCIA

A l;enúncia do Sr� Atílio Fontana
à' presidência, da Al:ena -_ que se

efetivar<i� nos primeiros dias ,de

março - rião sei dará por outra ra

zão que não o impedimento,' const,i
tucional 'de exercer o cargo siniuh

tâneamente com o malldato de Vi

ce?Governador do Estàdo.
Quaisquer outras interpretações

ao caso sào· inteiramente infunda-·

das.
i "

'I
! NOVA ELElÇÁO

I
,

\

:;ssa

tarde se animavam, com os
. foliões; ,

;antasiados com as lllais insólitas ;1' .

vestimentas. J
Isto Se dFe, W11 grànde l)arté, :. ii •

atitude - da Secl-etaria da SegtÜ'ãnça ,: I
,

que não mais vai exigi1" a pr:éyia JV,:
cénça pal'a, os blocos ,de s�'iO's si« -,
i'em à� ruas, Convenhamos que o fq
lião que é obrigado a comparecer a 1\;,:um, órgão policial pai'a tirar 'cartei

ri�ha de sujo perde em mais de (
5Q% o espírito carnavalesco, "IF!eSC 'i

\ r

das
'

{lI

A . eleiçào para ã. Federação.
Indústria'g está' rndvimentando

'gr.upos ctnpresariais do Estapo. O
I

'

atual presidente da FlESC, Sr, Car- f
los Çid Renaux, será candida�o ,à

reeleição. Mas, a,o mesmo temp<il,' hà
uma corrente d€ indl)striais que es- .

-

tá exatí1inando discretamente, a \
pos-,

,sibilidade de lançar uma chapa que

possa fazer frente à sua candidatu
�·à. Todavia,' a

I

posição do Sr, Ca:t'íos
Cid Rt:naux está muito forle junto 1:·
ao empresariado estadual.

, ,

,os'·

HOTéiS

'."
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Mifliitério da: Educ:ação e Cultura

Uni�,�idade Federal de Santa c.tal1inl

����itj,ria de: Ensin'o e Pesquisa
p.,p8l'tamento d. Regisfro e C,ontrôle Acadêmico

,

EblTAL Me .

'

711.A07.01
�arca época de matrícula inicial para o per

ríodo ietivo, à inici!lr-se em MARÇO • d,<Í outras
instruçõ�s.

,

'

De ordem do Sr,' Diretor do Departamento de Regis
tro, e Contrôle Acadêmico, faço público para ciência dos

.íntéressados que:
I - No dia 27 do corrente .será procedida ,a pré-orien

tação de, �atrícula no conjunto Universitário - Trindade

salas: A e B do bloco n. 1 .próximo ao DRCA, para os

ê"andidatos classificados no Concurso Vestibular :Q[omovido
por ,esta 'Universidade e que deverão iniciar seus estudos

em MARÇO vindouro.' O l r, �rupo, constituído dos 150

primeiros candidatos classificados para a área de Ciências

Biológicas, deverá se fazer presente às 8:00 horas; o 2r,

grupo constituídor dos 150 primeiros candidatos. classifi
cados para ii área de Ciências Físicas às 10:00 horas; o 3r,

grupo censtituído dos 150 primeiros classificados para a

arca' de Ciências H�manas e Sociais às 13:0Q horas; o 4r,

grupo' constituído dos candidatos elassífícados de 151
à

:

260 para a área de Ciências Humanas e Sociais e dos

40 primeiros classificados para a ár�a de Artes e Comuni

cações às 15:00" horas.

,
]t' IlVIPRECINDfVEL O coMi>ARECÍMENTO DO CAN

DIDATO A' PRÉ-ORI}ijNTAÇÃO POR TER ESTA A FINA

LIDADE PRECíPUA DE FACILITA}t E BR;EVIAR O PRO

CESSAMENTO J?A ORIENTAÇÃO NO PRóPRIO ATO

'DA ,MATRíCULA.
, n � Nos dias 19 e 2 de março, serão procedidas' as

m:atr:í�'ulas dos referidos candidatos no' Departamento
de' Registro e Contrôle Acadêmico instalado, no' pavimento
térreo do Centro de Estudos. Básicos (Conjunto Universi

tái;�ó -'- 'Trindade), obedecido o Seguinte escalonamento:
. .'Dia' 19, 'às 08:00 horas - candidatos relacionados no

Edital' de Classificação do Coe.,urso Vestibular sob n. de

ordeln 'i ,à 30, para a área d�"CiêncIas IHológicas,;. de. 1 à

30; para a área de Ciências Físicas; de 1 à 52, para.a área

·d.e Óê��ias Humanas e Sociais' e 1 à 8, para a área de
. �rte's. e' Commücações,

..

Às lÓ:OO hoi'as - candidatos de n. de ordem 31 à 60,
. . "

pára ·a ill:ea de Ciências Físicas; de 53 à 104, ,para a 'área
ct"e Ci�ricias Humanas e. Sociais e de: 9 à 16, para 'a área de

Arfes e Comuriicações.
·

':_.is :14:00 horas - canqidatos de n. de QFdem 61 � 90,
I

·

para. a, �rea, de Ciências Biológicas;· de 61 à 90 para '-,.a
'

área de·:Ciências ,Físicas; de· 105 à 156, p'ara a área de

Ciências' Humanas e So�iais ,e de 17 à 24, para a área' de
· Á!te.s e, Co�unicações: ';

,

.

"

, ÀS :,16;00 horas _; candidatos de n. de ordem 91 à

I i20,: pará ,u: área de- Ciêu'cias Biológiças;, de 91 à 120, para'
a ·á�ea dê éiências Físicas;_)de 157 à 208; para a área' de

Ciêpcias Hm�an�s e' Socia�s e de 25\à 30 para a área de

Artes e Comunicações. ,

Dii.l' 2;; às 08:00 horas- candidatos de n, de ordem de .

121 à �150, para a área de Ciências Biológicas; de 121 �.
'150, pára a área de, c'íênciÍls Físicas;' de 209 � 260 para a

Íl1'ea .oe clên'cias Humanas e Sociais e 33 à �o para a átea

d� Artes' e Comutticações.'
, ,

..

,,'c 'IÚ';_;;_ No ato da' matrícula, o interessado deverá
u,. ap_iesimbr:,

. ,

. k �),:Cernüão: de 'registro cl:e naseirnent0'; '1
, ,.' b) Documento de identidade;

"'c) Título eleitoral;'
,

'd) "Comprovante de: estar em dia com as o]?rigações'
militares; .

.ê) Certificado de cOl)cll1sào e histórico �o ensino m,�-
i; dio 19 e 29 ciclo '(duas vias ,- não se ,!ceita foto-

,,/

,'o cópia); .

"
:'� () Atestado de boa cOl1duta; I

;

g)' Atestad� de sanidade física e meÍltal, passados,
preferencialinente, p'oi' órgão ófi<:>ial; o que diS-

...\' " .' pensa ii' j unta de prova de �aciÍlaç�o: ànti"variólica
l,', :e do resultado de exame abreugráfico.;

',. '; Ii), DUlls' (2) fotografias ,2 x 2.
.

.

A .imlÍortân,cia a ser recolhida, no ato, é de Cr$ 65,00
(sess'�hta e cinc6 cruzeiros), sendo Cr$ 25.00 (vinte e' cirico

ci'pzeii:os) ,correspondente à taxa de matrícula, inclusive
fO'r-ríéClmento da C0rteira de Identificação Estudantil e

2;�F40iOO (quarellta cruzeiros) a título de contribuição ao

Ó4ão" de repteseiltação EstúdantiL,..
' ,

;,�. ',�OTÀ: Se o c�ndidato :i:��' portador ,d� '4iploma de
,

.', � . i .

'

, '�,' -I. ,!
-'

"'.

Fi;ófessor. Primário deverá apresentar, além <1,0 .c�rtificaqo
d� cbP:clusâo e histórico (lo l'?'ciclo (2 vias); o histórico, ao;
cUrso' Iíor:mal, também, em 2 vias, e' o

. Diplo�18: respectivo,''''
de�idamente registrado na Secretaria do Estado que o

�xpediu. ,

'.
.

(

O dipldma de ,curso SUperior, devidamente registrado,
su�re a apresentação de documento de ensino médio.

Se o candidato fÔr portador de diploma de Técnico

em Contaj:üli�ade é suficiente a apresentação do mesmo,

devidamente l'egistrado na repartição competente.
,

, Os documentos expedidos por órgão oficial, dispen
sanÍ o reconhecimento.de firma.

-

Só sérão considerados válidos os Históricos, Esco-'

lares qlÍe apresentarem as indicações. mencionadas .na Por

taria Ministerial, n. 726, de 05·12-1967, se expeqidas a

pm·tir dbta ,data. (Indicação di,! entidade mentenedora,
do sistema de ensino à qU,e a escqla está vinculada e, bem

aS$im, do atà referente à autorização do fUlicionamento
ou rec011hecimento do curso correspondente do documento,
com a. respectiva data de publicação oficial).

" IV -, Em hipótese alguma, serão procedidas matrí

culas condicionais, ,e o candidato qU9 não comparecer na

data é hdrári@ marcadó para a sua matrícula, />erá consi

. derado retardatário e p�derá procedê-la como tal; no má

ximo até 72 horas após o horário anteriormente fixado, me

diante o pagamento da -mli!ta, no valor de Cr$ 55,00 (cin
'� :quellta e, cinco cruzeiros). Vencido o prazo acima, consi-

dera.l'-s�-á' des.isteIlte o candidato, e, a�tomàticamente, can

celado o seu ,direito à matrícula.

PELO REGIME DE CRÉDITOS ADOTADO NA NOVA

J<;STRUTURA UNIVERSITÁRIA, NO ATO DA MATRí

'cULA, O INTERESSADO APRECIARÁ O ROL DAS DIS

CIPLINAS OFERECIDAS. NO �EMESTRE, ESCOLHERA

AS DISCIPLINAS ELETIVAS E ORGANIZARÁ'O SEU

HORÁRIO.

Departamento de' Registl'(� e Cop.trôle Acadê'Inico
UFSC, em Florianópolis, 5 de fevereiro de 1971.

,;Tâni� Maria Gomes do Amaral, Chefe 4a Seção de

Mattícula·. ,

Bel: Nelson Moritz La ,Porta, Diretor do DRCA.
, i ...:___..;._-'---I. -.,,

"- -:-_

(� APIL REliELO
clóVIS W. SILVA

Advogados "-

Somente com hora' marcada
Centro Comercial de Florianópolis - sala, 116.

Ii. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis - se
. . �..,

,

Para a la. fase, alunos das áreas de Ciências Biológi
cas, C.iências Físicas, CiênCJÍas H�.manas e Sociais ei Artes
e Comunicações reprovados em disciplina ou com tranca

mente de matrícula.

'Às 14:00 horas - Pata a 2a. fase,1 alunos aprovados
na la. fase da área de Ciências BiológÍC'as, em tôdas as ':

, disJ1P.linas n. de ordem, 1 à 50. .

'J /. ,

. A's 15:00 horas _:_ Para ii 2a. fase, alunos aprovados,
da la. 1 fase em tôdas as disciplinas da área de Ciências"'"

., .....

Biológicas,' n ..de ordem 51 à 100. I

.

Às 16:00 horas - Para a 2a. fase, �lunos aprovados jovens com'
em tôdas as disciplinas da' la. fase da áreà .de Ciências ,bolsa� de esludos'
biolÓgicas, n. de 'ordem 101 à 149. Regressou à Capital o dades estão localizadas em

Às 17:00 horas - Para a 2a. fase, alunos aprovados
'

professor Nelvino Virgí- Campos' Novos e Videira,
em tôdas as dis,ciplinas@ala.faie,daá,rea,deC',ênci"sFí-., Blumenau (Sucursal) ,- .

.

dn aid f d d b"
I
",., " .. :' nio Zanchen, superVIsor ten o SJ o UJl, a as so os

sicas, n. de 'ordem 1 à 50.
"

'

Dand� -contínuidade à Cam- ,

.,
'

do" '(>etor de Associativis- nomes de Regional Agrope-
Dia 3" às 08:00 horas: panha 'em' ,prol da Educa-

d' t
.

dO" d C N
,mo a DIre 01'1a e rga- cuana e ampos '. ovos

Para. a 2a. "àse, alun@saJ;lrovadosem,tôdas.asdisci-;"'ão, .. com patrocínio '.douú- . .

I ", 'nização da -Produção, Ól'- Ltda. e Central Mista MelO

pl'l'nas da la. fase da área de Ciências Fí.sicas,· ri: d.e 0,1'de,m 'ti;'n,ical das auías do ,Curso .

,..

gão vinculado à Secl'ei;lJ,- Oeste Catal'inense Ltda.

de 51,'à 100. 'I, ,de Madureza 'Ginasial pela
. , ria' da Agricultura.'· Du: Igualinente, '.'foi 'aprova-

I

Às 09:00 hora,s _ Para a 2a. fase, alunos aprovad,os Televisão',
.

a Artex divulgou
rante sua estada em Brasi· , NOVOS CONVêNIOS do pelo Chefe do Executi-

em tôdas as disciplinas da la. fase da área de Ciênci�,s Fi,· ontem o r�gulaniento pa-
· , \lia o técnico da POP mall, vo, o acôrdo que confere

sicas, n. de ordem 101 a 153. l'a a concessão de bôlsas de
tev6 co'ntato$ junto ao In. O Governador Ivo Silvei- à Cooperativa Agrícola

Âs 10:00 horas - Para a 2a. féjse, alunos anrovados estudo, que ;;erão conferi- . -.

b'" cra, onde obteve' autoriza-·� ra· aprovou convênio cele-
.
Mista' Gua,bir1.), :1:!. de Res-,

em tôdas as disciplinas da ,la. fase, da área de Ciênojas Hu· das 'aos 'primeiros coloca- ,

, ção para funcionamento de brado enbre a Secretaria da pons�bilidade �td�.' o en·

manas' e So'c' iais, n. de ordem 1 à 6'0.
.

dos,' nos, ,exame,s, finaiS, para
..'. , . � .

. , Agricultura. 'e' a Cooperati· cargo de administrar o Pôs-

Às 11:00 horas - parr a ,2a. fase, alunos aprovaqos l' posterior I fr.equêpêia do,'
'duas novas entidades cou- va 'R:eiiionaí Agrícola Nor. to de Suinoc'ultúr:l';;pe' Bms-

em tôdas as diseiplinas da la. fase da área de Ci.nc_ia��: clássi��, c,ientíflcQ" nor�ail . l'lerativistas. As novas enti- te. 'CataÍ'Ínlúise itda,· pelo que." '.;, �.
'

Humanas e Sociais, n. de ordem 61 a 120., "��, eqmyalente .. AP?S o ter- r'
... ,. .. - .- _ "��

.
... �. _.:

.

Às 14:00 horas - Para a 2a. fase, alui10s apr6vados nuno dos exames de Madu- J ,( ,.
• ,

..e",!" ---, ..i
. �" !Ji;, l' I

em tôdas às disciplinas da la. fase da ár�a de Ciências reza Ginasial, 'efetuados .pe- .. CO'MPANRiA DE HABITAÇÃO DO'ES;tADO DE SANTA
H,Uinan�6 e Sociais, n. de ordem J,21à, 180. los órgãos educaCionafi ' _

Às 15:00 horas ,- Para a 2a. fase, alunos apmvad05 "pqmpetentes, a Artex se CATARiNA COfiAI/Se
em tôdas as disciplinas da la. fase da área de Ciinciils ipteressará. j�nto .;i. êsses . -

Humanas e Sociais, n. de ordem 121 � 180: órgãus, obtenp.ó a' relação EDITAL DE CO"VOCA.ÇAO
Às 16:00 horas -;- Para as 2a. e 3a. fases, aluno/> apro- dos cíassificacJ.os, com' as

varlos 'em tôdas as disciplinas das la: e 2a. fases da área respe,ctivas notas. De pos-,

de Àrtes e Comunicações, respec1}vamente, n8. de ordem se destél .. relação, a' Artex

1 a 38 e 1 a 29: ... oferecerá aos vinte primei-

ÀS 17:00 horas - Para a 3a. fase, alunos aprovados 1"-OS colocados, Bôlsas de

em tôdas as qlisciplinas: da 2a. fase da área de "Ciênc::ia� Estudo, desd!:). que tenham

Biológicas, n. de ordem 1 à 65. solicitado previ<!mente sua
,

'O' 4
'

..
OS 00 h • '�'Ílscriçã,.o:', .no." "'entro de

,_ Ia. ; as : ,Q.,as:, ..,.

Para a 3a. fase; alunos aprovados em tôdas as disci- Treinamento da
' referida

..�. \

plinas da 2a. fase da área de Ciências Biológicas, p.. d� . �prêsa.
ordem 66 à, 132. _o

1 ,

Ministério da Educação e CultUfll

�.s'Il'Ível'sidad,e Federal de Santa Catarina

Sub-Reitoria 'de Ensino 'e Pesquisa
Departamento de Registro e Contrôle acadêmico

Hosp.ilal se
moderniza

em Blumenau;EDITAL N. 7ll.A07�02
Marca época de matríc;u1a subsequente para

o períede letivo a iniciar-se :em MARÇO � dá

outras instruções.
De ordem do Sr. Diretor do Departamento de Registro

e Contrôle Acadêmico, faço público, para ciência dos ín
teressados, que:

'

I) Nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, serão procedidas nO,,1

Departamento de Registro e Contrôle Acadêmico, instalado
no pavimento térreo do Centro de Estudos Básicos (Con
[unto Universitário - 'I'rindade), as matrículas dos alunos
que ingressarem na Universidade Federal de Santa Cata
rina em 1970 sob o regime de créditos acadêmicos e .dos
totalmente reprovados ,ou com matrícula trancada nas

la. e 2á. séries de Cursos Seriados, obedecido o seguinte
escalonamento: \

Dia 2, às 10, horas:

131umen,!u ,(Sucursal),....,.
O Hospital Santa Izabel tor

nar-se-á o maior e mais mo

d�rno co�pl��o hospitalar
do Estado, depois de con- ,

cflIíçl.as ali obras de cons

trução de sua nova ala, de

seis pavimentos. Na nova

. tala funcioaarãe .

� Admi

nistração, !l) .Pronto Socõrro,
Maternidade, CentI:OS CI-
rúrgicos,· Pedíatría, Salas

_ de Reuniões, Bar e'Biblio..
,

" I

teca, além' de apartamentos
,

para médicos: e plantões,
O custo 'da .obra está orça

do .em Cr$ 3.252,030\00 e o

�to de assinatura, do con-
, ." "')
trato

:

para a sua execuçao

será prestigiado pelo Sena

dor Antônio Carlos Konder

��. ·11� próxima semana:

(nAflex estimula·

As 09:0'0 horas - Para a 3a. fase, alunos' apro:vados
em tÔdas as disciplinas dia 2a. fase da área de Ciências

Físicas, .n. ,de ordem 1 à 61.

,Às 10:0'0 horas, - Para a' 3a_ fase,

el� tôdas as disciplinas. da 2a. fase da

Hym,\nas e Sociais, n. de ordem 1 à 65.
I Às 11:<)0 horas - Para a 3a. fase, alunos aprovaqos
em tôdlls as disciplinas da 2a. fase da área de Ciências

Humanas e Sociais n. �e ordem 66 à �32: "-

Às 14:'0'0 horas - alunos das áreas de Ciências Biol'd<

gicas ,e Artes e Comunicaçõés' reprov�dos em disciplina'à.
ou em tôdas as disciplinas da 2a. fase ou ainda com tranca

m'ento de,matrícula na, mesmá, e aqueles /com conceito

'Incompleto na la. ou 2ã. fase, n. de ordem, respectivamente
1'<1 37 e 1 à i2.

.Às '16:00 horas - alunos

teprovados em disciplirias du

20 .. fase, n: de Ol;dem 1 à 47.
·

Dia 5, às OS;OO horas: �

O candidato poderá esco-

e lher o· estabelecimento de

ensino em que deseja es-,
t,uçhir e ainda contará coin,

Cr$ 50;'00 para' as despesas
40 curso" pqdeI).4o ' esta

.qU'antia sér altera4a, à cri-
, tério' dq. Direto�ia d;i Artex,
mediante mót�vo ,justüica
do.'

alunos aprpvados ,

área de, Ciências

da área de C.iências ,Físicas
em tôdas as dj,sciplÍnas da

.
P.o�; .outro lado, o candi

dato que desejar &c�Qer
sija �ôlsa; {<irei prova da

matrícula' no curso l,"especti
vo junt� 'a Direção da em

prêsa; bem ��omQ -

, pafa
perceber. a '·áj·lj.da 'de custo
_;.. do atestlJ,do de frequêIl-
�a e aproveitamento. Os
canQidatos informa a Artex
� poderão obteF infQrma-:
çõe,s

.

mais detéilnadas no

Centl'o. d!:) Trej,rtq.mento da
, emprê::;a.

AlunQs da área, de Ciências Físicas reprovados em

disciplina ou em tôdàs as discipl�nas da 2a. fase, n.' de

Ol'dem 48 à 94. ,

Às 10:00 horas - alunos da área- de Ciências Huma

nas e s'ociáis. reprovados em .disciplinas ou em tôdas as

disciplinas da 2a. fase ou ainda com trancamento de matrí-
"

cuIa na mesma, ,no de ordem 1 à 51.
,

Às 14:00 horas - alunos da ,área de Ciências Humanas
/
e, Sociais r�provados, em disciplina ou em tÔdas as disci

plinas da 2a. fase ou ainda com trancamerito de \matricuÍa '

na mesma, n. de ordem 52 à 103.
·

Às 16:00 horas - A�lmos tótalmente reprovados ou

com matrÍCulas trancadas nas la. e 2a. séries de Cursos I

" A Secl'etar,ia., de Educa
Seriados.

OS NúMEROS DE ORDEM, OBEDECIDO O CRIT])-
. ção e Cultura 'baixou nor�

mall para autorização de
RIO DE CLASSIFICAÇÃO ADQTAJ;>O ESTARÃO AFIXA-' funcionamento de estabele-
D_QS, NO MURAL DÊSTE DEPARTAMENTO A PARTIR

.. ; cimentos· Oij , curso� para
. DA, SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO.

.
-

.

\ ministrar o ensino pré-pri-
II) No ato de: matrícula o interessado. deverá apresentar:

/. máriq, Entre, as exigências
Atestado de sanidade física e mental' e de boa éon-

para conceder a refe:rida
duta (somente os que ingressarem em março de 1970). '

autoii�ação q. SEC destaca
A importâp.cia a 'ser recolhida, no ato, é de Cr$ 45,00· .

, '"s seguintes: iQ.'oneidade
(quarenta e cinco cruzeiros), sendo Cr$ '25,000 (vinte e cinco ..

.. moral e profissional do di
cruzeiros)' correspondente à' taxa de matrícula, inclusive

fornecimento' de Identificação Estudantil ,e, 'Cr$ 20,00 llE)tQr e corpo docente; con-

dições materiais $ati,sfat().
(vinte. ci'uzeiros) a ítulo de 'contribuição ao órgão de Re-·

'rias; escrituração, e arqui
presentação F�tudan'cil.

;\10 que as�egllre o conhe
I III) Em hipótese alguma seri[o procedidas matrículas

, 'cimento de cada aluno e

condicionais, ,e o almlo que não comparecer para a SU<l
"cqntrôle qo func-ÍQI'lamento

matricula na· data e hbrário marcado será consiqerado
,da escóla; garantia de re�

retardatário e poderá procedê-la como tal no máximo até ' ,

Jllunel'ação condÍgna ao&-
72 (setenta e duas) horas

.

�pós o horário anteriorment«;) professôres nas bases esta-
fixado, mediante pagamento de multa no valor de ,... belecidas pelq_ legislação

.

Cr$ 55,00 (cinquenta e ci·nco
\

cruze:ros).
atinel,te; organização {lidá

Departaníento de Registro, e ContrôlE\ Acadêuúco
tica adequélda, bem como ,a

UFSC, em Florianópolis, 5 de fevereiro de 1971.
. . �don�idade moral e· profis-

Tânia Maria· Gomes do Amaral, Chefe dá Seção d� sional da direção e .do cor-
Matrícula.

.

, , po qocenté, q,ije serão com-
Bel. Nelson Moritz La Porta, Diretor do DRCA. . \, '

�provades pellJ. apresenta-
�ão dos respectivos regis
tros, títulos e atestados,
cOlúorme a legislação vi-

gente.
\

/Ensino primario
ganha . novos

\'
eslabelecimenlos

. C,ARTEIRA EXTRAVIADA

Foi extraviada a carteira' de motorista' pertencente a

,s'enhorita Eladir Maria Anália Domingos.

Exposição :agro - Pecuária
t�m pavilhão quase pronto

;
:Continua em ritmo aeele

rado a construção do pa

vilhão, onde SI" realizará a

Exposição \�ro Pecuária

da Ressacada.

Segundo informações da

Comissão Organizadora, uni

dos grandes atrativos da

��xp�sição -será à exibição
de pombas categoria iIll'

ternacional, que serão ex

postos pela Associação Co

lumbófila / de Blumenau,
acrescentando que o suces-

, I

A Comissão Organizadora
da Exposição 'AgrOi;Pecuá
ria está, também, chamando
á atenção dos criadores para

a grande oportunidade de

financiamentos que será

efetivada pelo' Éári:(io do

Brasil, Banco dó Estado de

80 da Exposição já está ga-
, rarxído, pais ja foram iI).S
critos mais. de 400 animais
das raças mais nobres. Diz

ainda a nota que os 'cria
I dores terão oportunidade
de adquirir reprodutores e

matrizes- leiteiras, através

de financiamentos> adequa
dos e, à longo 'prazo. '

A Exposição contará com

exibidores de 40 municípios
e compradores' de todo o

meio rural catarinense,

�,> c, ...

(

Santa Catarina; Banco : Re-

gional de Desenvolvimento
do Extremo Sul,

. .}\1.i.J?istér�o
da Agricultura e Bancos

privados.

Novas COQperalivas obtém
licença 'que �..DOP Iraz

I , Ir'

Convi.damos as 'pessoas '�baixo relacionadas, a compareCereIl1 ,até· O: dia

20.2.,71" no horário das 8 às 12 horas e das)4 ás \ 18 horas, �o Escritório d,esta
Compa�hia:'isituadO no Núcleo. Residenci�l 4e Bar,reiros,· a fim de, efetuarem .;l

'eséolha de suas residêneias•.

O não comparecimento, dentro do prazo estipulado, os candidatos .perde

rão o direito de opçãp para a escolha· das casas; tendo em vista o e�evadÇl l11�m&

I
. ro d� candidat.os inscri:tos.

.

. ". '

�e,ação de mutuário's que não· compareceram à cham�da
�
para 'escplha das casa� popula.r�s --- São J-�sé ' <

2 QUARTOS ,.; ,
. ,19. Delerc�o Manoel FerreIra

20. Dorival paulino

:n. Egídio M.. do Nascimento

22. Geraldino dos Santos

23. Henrique Ramos Fontes Netto

2�. Hermes Alves Pons

25. Henrique Rámos Fortes Fílho

25. Isolina Silveira Wilamil.
26. Ivo Schulze

"

27. Jacinta Josefi11a 'de Souza

28. José Sorato Daltoé

-29. 'João Fernandes- Sotero

1. Armandina José Sílva

2. Afrton Rogério Ventura'
3. Ailton Argemiro Leite

4. Ati Vergilio Amorim

,5. Célio. Feijó
6, Carlos Zoberto' de Brito

7. Carlos Amorim dos Santds
'8. Ditemar· Gonçalves: Pereira

9. �r.ga K0e�ich
Evaldo Pôrto

Er'ozaldo Faust
12 .. Francisco, Coelho Pinto

'

,Francisco Ferrari
.

Honório .da: Silva FilhQ
Izomàr Dainasio de Mirimda·
José Ricardo Souza'

João BenignO de Oliveira

José Sidnei Méndes
José Ca:rlo� Pereira Macha.do'

" \

10.

11.
30. João José Costa

31. João .Carlos Lopes Cardoso

'32. José' Antônio Cardoso
33:'1 João Liliz dos Santos

34. João Paula l(le··Souza .

35. José Sil�estri 'Sobrinho"'
36. Jamil Carlos Brasil'.
37. Jósé R. da Silva

38. Jl,wenal Pacheco
39. João Gardóso Stuart

I�14.
" .15.

.
16•.
/ I7.
.18.

, \-
19.

Jaime Martins:'

José Cardos(') "da Silva
José Carlos' .Amini

:

Luiz Alberto 'outra:
Lindomar Torquato
Maria' Francisca pelicare

Miguel Soares de Medeiros

Mario- Luiz de Oliveira

Manoel José da Silveira

Maria Vinotti
Narciso Jaci Policarpo'
Nelita Dias'

Natalício Bonetti
I

Nilton Faustino· R()cha
Nascimento Elias Carvalho

Osvaldo Carlos de Souza

Pedro Manschein

20.

21.
22.
23.
24.

25.

.26.
27.
28.

29.

.30,
31.

.32.

=i3.
.34.

4'0. Lenir da Silva

741. Maria Vilma de Souza

42. Maria Madalena da Silva
, .

43. Mário Cesar Hermes

44. Maria Flores Coelho

45.
46.

47.

48.

49.

50.,
'51.
5�.
53.

Manoel.Ferreira
Nilo Hilleshein

Nereu Raul da Silva

Osvaldo José Lirio ,da Cunha,

Osny Azeve9-o
Odair Mário Martins

Paulino Pedro da Luz

Pedro Paulo de A'ssis Feijó
Pedro Alcântara V-iaa:ia

54� Pedro Paulo de Souza

55. Pedro de Souza
35 •

36.
37.
38.

56.

57.
, 58.

59.

Rony Rogério do Amaral Lima
SérgiO Apareci9-0 Carraro
�ilvério Rodrigues
Vitor Ferraz de Deus

Renê Muckenberger
Romeu Tomás Temoehko

Terezinha Alves dos Santos

Veronildo Silva
\

"

Valdemar ,GregóriO Costa

3 QUARTOS
1. Alôncio da Cruz �ereira

39.
40.,

41 •
60. Sisinio da Silva

61. Secundino F. da Costa
.

; I! P , � ..6i2. "Sol�n Szczypk�vski.
63. Sergilda Rocha

64. Sérg�o .José Canciani

65, Saul D. Preve

6ç. Santelino Martins �

67. Tareisio Bonet

68. Valdir Manoel L�iz
69. Valdir C. da Cruz

70, valderiliro José Coelho
.!:

.-
•

f'
•

71. �almor B. Jerômmo
'72. Wilson Carminatti

73. Wilmar Raimundo Magalhães
74...Walter Lacerda

75. Zoé Câl1dida SHva
76. Zenir Zulma da Rosa

77. E,nio. Catarina Machado

78. Luiz José. Martins

Fpolis., 15/2/71.

2. Ademir E. Sardá

3r AdernaI' E. Sardá

4. Alécio J. o.a Silva

5. Aldo da R. Arêas

6.·" Ary Mery da Si�va
7. Arcendino M. Machado

8. Alcione Oliveira Alves

9. Antônio Çassim!ro GOlfçalwis
r

Azarias Cruz Santiago
Augusto Buttanberg
Braulio Silveira

Clarivaldo Machado

10.

11.

12.

13.

14. Corina S. S. Pickler

15. Décio Elias Barbosa Cordeiro"

16. Dorival Orlando Eller

>.", I,

I,.
17. Doriva1 Juventino da l Silva

L
18. D�miel Agenor da Silveira

1

J,
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De acordo com o calendário da.
Federação Aquática de. Santa Ca

tarina, em elímíriatórlas piti;a, o

Campeonato Nacional dê Remo,
marcado para' abril. na ,Lagó!í, "l'itj:..
drígo de Freitasi�n8; Guàn�bara, 'se
rão iniciadas a pryrUr do, dia 7: de

. março.

.. '

.Nêste dia, na, 'raia olímpica. ,da
baia sul ,de ,FI9rianóp'oH� teremos
a realização da eli!ll�n!ltória, para
o Out-Rig.ger 'a ':8 remos, dela .ge.'" "

vendo competir.. OS ,clubes . Aldo
Luz, �A:artine;li(.Eiaéhúelo, Am�'l"i:
ca de Blumenau ..

:
'

..

Após a realização' d0'1' certames
regionais de remo, à F�deração A

quática de Santa Catarina' vai irii-,
ciar assim as dispu�a:s <:las elimin�
tórias com a finalidad,e de escol1;ler.:
os melhores .conjuntos que estarão
representando Santà Catarina' no
próximo certame nacional.

..

,Os clubes prosseguinào;nos' seus
preparativos após as regatas mu:

hiei:p.ais,� tàm:bém' d�ram _inici@. ,a'
fase de pteparativos para, as, elimi
natórias naciQnais que s�rão :tlt!I;l-li
zadas dia 7 de março com o 'páreo
de Oito Gigantes.,' , '

:É pensamento da di-retoria: ,da
entidade 'presidida pefu· dr. Ad;
Pereira Oliveira, mandar' à' Guana�
bara' sàmente gU!jJrnÍções. 'que· ve�
nh,am a alcançar nestris eliminató:
rias um índice, dqs màis e1ogfáveÍs.

-éaso as, gÓárnições, ' vetlcetltJ:râ •

não cumpra o tempo estiI:niiadó 'pa-
1'� o certame nacional à FASQ de- •

verá então formá.r i.ltná seleção de
valores 'para disi_:JUtafêrfi. êste '1Jã.
reo.

I
,

Vis!!, com isso a el1tidadê ,da rua
)

Felipe Schmidt, }:lar ,maior pütên-.
da a nossa representação que dis- ,

pútará em ,abril, lá nà Gu�nabara '

(:) t!tulo naeiona! da canoagem.;

'Ainda não .surgiú candidato pa-'.
rá as' eleições qU�i serão mardà<;ias

.

para o cargo' de presidente tlà Fe�

deração
.

Atlética. Catárinense.

Enquanto isso Ody Varela, vài

chegandO .ao seu final do seu rela-
'

tório que, será 'apresentado a As
sembléia na oportunidade dê reu

nião.

A 'Federação Catarinénse de Ca-'
ça Submarina ainda não sé tnarii
festou' sôbre a' possFbili:tfàde de

realização de 'um, Torneio Ifiterna
cional em· que pa:rticipariam tam
bém dqas equipes estrang,eirasl
uma' do Uruguai e outra da A'rgen-'
tina.

,

A Federação Catarinense de Ca- \,

ça Submarina. não promo�erá em.

ldl ,ilj

., <

Esporte
g-] 73

.

'

�.. -

tEu 'SR .... $'%7 ?1

1971,' . as dísputas-do carnpeoríato
sstadual..' alegando ..

·a sua, pTp.Sidên- .:

cia â faltá de coIa:bo':!:'áção de �eús,
, assocíadbs.

A competição 'que, é (iis))uta:d��
'anualmente nesta: époéar, ctirÍsÚ�

. tuía-se mi grande realiza'i;;ão ',' -' da" <'

.erítídade .e na" gtafid-e a:tra,çêo, dos, >.

ttirístas que �Se locálizartr' no' eoctte,.: .

· mo
. norte da .·miál·.:para': ã,.. temporã-, .

.ría de ,verão,,'
,

.

Fica ·assim: esclatécida', a, i\otít-:'ia ,.',

.. divulgada� ;por fonte -ç.fricial da �n- , ,

tidade de' Caça ,S4Bma'tih-a, ,que a ,_,

,exemplo das demaIs entida;�-]-es' a-'
madoristas, ,passa, por dificuld}id'es. "

As eliminatórias· pira. 'o . c�·eo: ..
.nato nacional de remo. manmdo;'

para a GUllaal;)ara';, es'tão 'com dá�,
.

tas fixadas para Q. dia 7, nesta. ca� "

, pital� quando teremos. a" trea�iza:· ,

ção do páreo de Oito ·GigantBs.

Os clubes que deverão" se ihscr,e'- .",
ver para esta disputa,' 'deve1'ão'

'

a�; ,

,

, 'tingir um índice devidamente, áfiun ,

ciado por antecedêncià pela ,enti-,
dade do

<

temo em Santa ,Catarina.

,

.

A guarnição mesmo, vence.dOra'.
· q4e :não atingir ao índice. desejá- , '. ,

do 'deyerá disputar ,cam .'uma .. 9W,

tra 'guarnição mista, formada pela
;entidade,' para cons�guir' o passa-,>
porte' para o· certame naéionaI.:

,

O Torneio de Verão, que dev((rá
,abr:ir a temporada de' 19,71, rleverá

começar a .sair /apó� o. ,Gamaval
epm a abertura das JnsariçõP$. aos' ,

· dubes inte:r:essado., Logo 'ap6s. ii.' .

entidade deverá marcar, tplúllão:
para ditar as normas, do :certamel
com todos QS presidentes de ,clu
bes' inscritos QU

.. s�us representan
tes legais.

A preSidênCia da FAC <'leverá
marcar reunião de ASsembléjq.; Ge.
ral Extraprdin�ria 'para dB�rls 'dO '

Carnaval,. quapdo então,'s� refini
rá -� situação àa �ede-raçã(:) . .A:lié'ti-..c
ca' Catarinense. / ,

Por enquahto não há cent'1.idâto
ao pôsto de sub.stituto do sr. Ody' '. '

Varela e
-

os clubes é, que te,rfío a

grande responsabilidade de apon
tal" o nome do sucessor poi� �aso
éontrário o atual presiGiente. 'lntrl'l
gará seu cargo à .Assembléi<> qtle
definlr.se-á a res'peito dos d,ertinQs.(
da entidade amadorista.

Um grupu ,de ,desportistas está
· interessado em promovet' tun ,'To.r-
"neio de Caça Submarifia de' â.mbi"
to internacional 'que contará com

a partiCipação de Uruguaios, que
olra nos visitam errt tempo:rada :de
verão.

;1
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APARELHADA 'PARA CONS�RTO
.

E REFORMAS DE GELADEIRAS
DOMESTICAS E COMERCIAIS.

,SERVIÇOS DE' REFOB-MA E PIN
TURA CÓM A GARANTIA TOMAZ' é'

F:RETErNO ,TRAN�!-i'()RT� DO RE

FRIGERADOR GnATUITO.

_" (
�' l' O M A·Z /'

,OF�ClNA ELETRO REFRIGERA�
Ç'AO

,/
� ",

CAIS· F1f,EDERICO ROLLA} 69
_

'tEtEFóNE 3095 - CAIXA POs.
'. 'J?AL,775 .: FPOLIS. - 'SC.

, :·$0 TOMAZ.GAIANTE OIQUE,FAZ:," .

". JIJ TOMAZ
',' '.' LOJA DE' PEÇAS E A€ÉSSÓRIOS

..

RlJA :,'1 . DE SETEMBRt)· NU i
,FONE aÓ95 .......

' UÀIXA PQ!ffAL 775
' ....

,
FPOLIS;, -- �C.

PEÇAS:É ACESSÓRIOS
'PARA: /REFRIGERAÇÃO
,:EM GERAL,' ARTIGOS .

. "'úNICA·
.

NO GÊlNÉÍlO"
PARA 'SORVETERIAS:

I

____-x

;

.;', .

.)-
" ).. --�." .. ",

,� A' sugestão, .foi, 'levada 1l0; c�n:he
, -címento ':do . preSrâ'ênte "dá' .'rêâe-:Ii�,
.' çãó: Catarínense de Cáça Subé��-
; rfna : que' ficou de.: estudar' 6' ii1i,lu-
to.

,-

'; _'
'.».

,
'

Participariam t��s. ou , q��t�� �: e
quipes d'a ílhg, duas de .j6iru�Úl�,"

"

."
.: 'I ." '1"

: urna-de :Blú:lhenau e outri;l.' de :tH�a-
tuba, aléín' dos úrugúafos:' � ': "

__
.

AMÉRltA é) CAMP�ÃO; ',"'. -

.

.

A repres�nt�ção 'Uo; êlúb� "NiiÍt�GO
América

.

de Biuin�nau' 'ságl'ou:s�>Éi�
· 0ampéã� dê ierrtb 'tIo thtel'i�r�'"cio�'§o-

, /, .' /
. I �

,
"

...;:'" .

, mar, apôs' a realização dá,r, tres,:eta-
:- p�s pllogi"é1m�da ,: p-�ia' ",F;e��y;kçã�
Aqllática' de Santa. éatarim(, 167. pÔr)'
'tos confra '. iiô' �o d!'úzeiro do; SUl'
((u� foi'o, 'VIce c��.p��o e o Caçhpei'ra

·

; CP111 61 P?fitos.'
,

v CJCL.fSMO vAI SER
'MOVIMÊNTÁÔÓ " , -{,

· ;' 'TererrlOs' no' .��óxi�o .(Úa,' 9, 'de
· 'm;:U'C)o a' teaIlzaçao de lima" gl'anâe

· 'competiçao
.

ciCiística . que sérá � des-
dobrada 'lpelas

. 'jJhncipai� ruas" da
'cidade de JoÜwiÚe.

.

'.
,

A 'competição' s�rã ef�tuàda' den
tro . (:}'os 'festejos pro'�ramàdos 'pela

,

passàgem de 'mais um ari�ve'�;sárlo' da
,-Citlacte.

.

,

-.:� .Gop.vitE�s estão' sendo expedidos'
aos' llivêrsos" éilibes' ,esportivos ,- CIo

.. nosso' Êstado :i>a�a -'que 'se façain' te
,pre��'ntar', ne�tfl" ci)ljil2�ti�ãor q.ie�te/r��._
carát�r: estadual.

...

BRUSQEJE CONVIDA RUBÉ:'NS'"
'LAN'GE'�'

'

li, ;

"

-', \ElementoS' ligadus> a ComiSsãó .Ma
· n:icinal 'dê Éspoí:tes "da' cidade ,: de

· .

BrÍlsque
.

éstãô 'âesej-aMõ' contiit êÓtn
,

o:'c�ncufsó',dê Rubens tange;' o iéo
.

nhecido treinador de, ,bãsquetebdl.-
-/ , (

de ·nosso Estado.' ,

: A :meft,ida visa' aCima dê 'ttrdo' 'tl-ar
melhores, cendições 'a ,qúe Brusque

,

ganhe mais· destaque na bola:':ao
.' \ \ 'I.' I .••

-

�es10, . pois ,atualm�nte está bem"
',' abaixli> o' -s�lt' nível. técfiic'o . de� Bíü·
menau e ·FlorianópoÍls.·'
,.Com o cOHcUrso de RubeM ;'Lange,

Brusque podéria galgar e
I pensar

mais -altó eln têl'mos de basqueteból.
.

0 treiliador' está est'ud,ahtlo li pós
sibiliclad'e de fransfetir...se· para '. a

cidade btl1squense.
_ __,._�I ,

CAÇÀ E PESCA· VAl EXIGIR'
éÃRfEIRA
O' DepáftamtmtQ Éstadufil 'de Cãça

: �. P�sca 'vil,i 'come��I!: a
. dàl' freqúe��

·

tes' batidas afim de exigir dos pesca..

" d,ores amadores a resp.ectiva .carteira
·
expedida pela Federação Càtarlnen
se tIe Caça Submadna' éOIÍl o visto
I'

,_

da entidade estadual.
.Desta forma 'os' pescadores. amado-

· r�� :que ai:ilda nã'o tiráràm· sllas car-
J

· teir'as de' pefcadores, amadores de
verão procurar o sr. Afons,O ·Corrêa

,na A 'Esportiva, afim de evitar que
seus apetrechos de pesc'aria sejam

. apreendidos.'

Cons�lho Federal' de Odontologia, ,

CONSELHO REGIONAL DE ODONTO·,
-L.OGIA\ DE SANTA CA:TABINA'

'r'���� �����,�_..--..--..�....�....���
I·

C,\I)'ERNOS JUVENTUDE ,I
,/

Brochuras ........Espirais em Arame ou Jj>lásticos
IOAL � LAel - Latonados - Cromados

-------_._._,--_._--'------

Tesoureiro

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (A'i.tomáticos)

leAL -- Indústriâ e Çomérc.io\,Auxiliadora Ltda.·
.
Rua r'oelho Netto, 160/170 -Fones ,349 e 3(}1 .)ex, Post�l, 137'--,,-, Teleg. iCAL - Rio do Sul - se

... '1":- . �I

RÉSÓtUÇAO N.o 11L
/'
o Conselho'Regional de Odontol@giã.-1(fo"<t:stado de

Santa Catarina, no uso das atribuições qu,e lhe confere

a. 'L�í n,o 4,324, de' 14 de abril'de 1964; e, tendo em vista
a manifestação da Assembléia Geral brÍdinária, realiza-

l <" ,

da no dia 16 de'janeiro'<;le'1971,
RESOLVE"

,. ,.,.
Atualizar as' con!ribuiçõe� 'devidas a êste Conselho

no exercício de 1971, da maneira seguin:te:
Anuidades' (60% do salário Irlínimo da Capital)
Cr� 102,24
'I!axa d� inscriçaó· (40% do mesmõ salário ,

Cr$ ·68,16 v

(Carteiras 05% do ,mesmo ,sàlãrió).
Cr$ ,25,56 ,

,
Emolumentos;, de certidões (l5% do JU,esmo

, Cr$, 8,50 ,

I Florianópolis, 20 de Janeiro ,de 1971: -

,Galileu C1"a:veiro fie .Á.'nlbrim, . CD

�rêsid�nte .

',.,. tésar Atila" Batallm da Silveira, CD

.'''p
���--��--�----�,��--�--�--�----�-----I,

,yYENDESÉ- CÁSA
Vende--se Úlna casa ,com· 2 quartos, sala de, estar,

. sala,. de
.

visita, wranda,- cosinha e bahheiro completo.
Dimensões 7' x 35 .. T,ratar na rua Bento Gonçalves, 16.,

bOCUMENTOS PERDIDOS

')

salãrio)

'Vend€ 3� ótl.la casa' - 'à Av.. Atlântica, ,777 - na Jar-
dim Atlântico.· 'ltatar no local. ...

. I.

, 1

.

faland·Q .

i

de cadeira·
• \

• '.-
...

.(.,1 ,"',... .:
(

,

r>. '::,;,' Estivemoi nos 'g�lpõ�s dos nossos
.'

'''0 Campeonato da: Cidade, ' con.'
, ,"

.

":' .
, '

_�luh�'s 1,�e "remo, onde 'Qbser�a�os< o qú�tii'do" pelo
'.

Clube Náutico Fl'an.
t:.', :ambi;';-rite reinànte'· àPÓS a regata

' ,

Ais,Cp , MartinélÜ; .. é o resultado p:

; •�;���·�t�,:F�:��Th.ea�t�d';��I:t�sf ,���; ":â�ip�t��f�, ci:a���l�rà:�:�'ó�o ;n
.

. �oas��tsh�é�:si��:Ço� :t�:::.r�:::� ���
" sohho' dos' :didgentes '. 'braSiieiróst<ti

.
" ') ::N:ó: Ri��h�el�' o' �H��' era de des- ,yidanlOS alcançar ,o bicampeonato'

>�6�t��ia,':qu�::dt�e�',�'ser', ii' taiy�ç�o'
"

m'als 'p�r não terem' tanto 'que, na politica de . aproxima.
. (lQ,'futébo1:bra),líeh-ü, Jog'á�ao :05 jã � t?doS 'os páreos do ção entre os. club�s (�Q-irm:ão�,' sem.
",

' ,bli.rticipa-BJ:es';: \iá "tª��,.:de, 'Pr�t{;'e : produzirem nos que
. pl�e procuramos cooperar para que

'.: ,':_rÍÍài�.,u�::c1�be,·tle"Mii{�s;,:uW;���:S:a�': '.. çàpcorr��am..�les 'aciía'Ín 'qua,' em .

.

as disputas se realizassem dentro do'
t

' :;.pa,uÍ'o e, ÚrrÍ,c:(J,o. ,Ge,;irã,
"

Justií,,'a' inié-,:': .

" "-tôda�;' ás "oportunidades em .que hou- < mais elevado espírito esportivo. Não
.

;

cticl�,' 'p6is' s��: rêal��nté oS ttuífQt,es' \ >vrcõoperação da' parte de díretores . ,P<?i� preocupamos em ceder nosso

.;c'éntr6s' Illfeb:bUstlé6{ do. 'p�ís:'J.fao· . ::e;Temador�s as coi'sas deram �eÍ-to " batco a. oito remos, o "Geraldo Star-
::: .. s'e: h:O:d��'t�m,Yâíil,r érlt' e':ti�r�r im�is·., ,'�;"� RiJ�h�êlQ pôde' "conquIstar •

duas '>
--

,lil1'?'" p.afa 0'1Aldo' ,Luz, para que

':.'," d1'Íl. cfo',: iilõ ·:.,G!'à�dé do 'S.ul; çollio ':.': '." r:,eg�t'às:� ,.Domingo,', �sta\�am ins�I�tos "

Rstp con:f;eguisse dez pontos rio côm·
,

tlti.'iiia,m, i;", ,nem 'Hlo. poU:eo.' um'� d�, '. :ei\1, todos :QS páreos e' só puderam. ir I : puto getal do Campeonato, O mes.

S�nti{ Çá,tari�á,
.

,:À- CBf). :.Íe,Va· �jn . qiJ,atro, ',deixando. de' disimt'ar, o '4 lYí�' fizemos com o nosso 'é0-irmão
cousldeiaçâo,,' �ãrh�s' tato�'ell,' re,tidk, cwn,�';s){iff' e oito' remds. c): ,técníco '�j:�chuelo, que se mostrou um clube
'rí.(lbli�o;" aensiéiád'e � d�n1óg,tã:fiéa ,:d.á,' 'O:iÜdó ,I5.isbôa' fêz 'o' que :lhe :era. hU:, compreénsivÇl, cedendo'nos o dou·
.:, < ., "." • ,y.. .:'

,
. 'c .

tAllrieI'rién.te Possivel: rilas t�do -cons- b1e
'

.
'para treinamento, enquanto

ct'djl;dé,. c,àte'goiü� c técnIca; (i�:' clcti�', ,p.it�d';�-ÔÍit:i-a o Riachueld '�ue, ac�, aguardávamos o que adquirimos em
.

p�l:qu'e un1 êertaple d'êste;', não 'p$de .
bou eÍü ��ltim:o iUga'I� não indO' além Pôi·to �Alegre, ao me&J)lO tempo em

.�et',�orh�çà<;lo"'e 'a-��pis;: ,<i� cltili�s, d�,,2;:t,p().ht'�s., q�le .cediamos o .nosso quatro sem ti. ,

. ire�:_idesistHi!ió ,pQi",fàJfa/l1e, vkr�á,.
.

"'.

',';.! ,', ',:� X x .,' .• �.
. Ii1O'ílei·ro para 'o Riaclmelo, 13 pon·

c,ofuQ ';;a�.��t€�,e no'" n�ss'o ·;'��teb·qL' ; '; , 'No' ATdo J,llZ, o de�conte'ntamento t'qs na regata por êle, venci<}a. Por
", ',< ' '. -: -;, y

". ':�>,
'

.

>, et�'.:ger�i;·<pol'ém· com' aigi:lns "'dire- istÇ>, j::npais nos preocupamo� com
.,

VaJ.hos ficar ': pàÍ:a,
.

:as
'

d'i$pÍJ.ta�; ':de .t,or�s:,)� ;e�adores ,�anifestandó·. con- .os resultados, que sabiámos fiOS se:

olltro tór��i'o; :re�nindQ',;�� dQi�� pd� pTmiWide 'com os resultados que l�ia favorfwel, mas sempre nos preo-

�eir�s coloc'adõs: !d(;' 'càrrÍp:�6n�to dh ,plópordQriár�� outro títulopara o c.upamos co� a esportividacte 'que
Es,tadn: ê "na:o, ��i '�ão;; t�nfío 'dúvidás; '[i\'I�t,ti�j!lli::' ,A�h�m êles que! o que ; qe�e reinar entre as três g17arides

,

I f _ ',' :,. ., '.- ,�:
'"

_ ,I ,
. �:: :... !o.,. ;.- \ . " "...

'" .
, •

se, os cluoos.' irãO- entrar 'liesse ,tor-
'. faltou, fai sorte e muita, Uma maio- agremiações. que tantas glórias tem

nelo. 'verdade seja," dita:
.

hão pq�e.' ria" ildhã .que' o· Riàch�elo, ..�ão
.

c!.is- c)ado ao rel}1O brásileiro. Agora,.
mos siquer -pensar' em, enlirár .·'num 'ptltâ�do' todos' 'Os' pÍlreos, favoreceu aguardamos as elimip,atórias para o

C�l'tame'
.'

riacional' :de 'cl�b'�s�
,

Não o'MàrtillelÚ, principalmente' na
-

dis· Campeonato Brasileiro, nas qúais es-..

, ;
" " �Plit� <,dp� páreos .de' s'ingle-scu�l e pei'amos

<

bons resultados, principal-,
J'terp.as estádio., 'Te'riâmos·"pJibli��· ü-lú' ,:t!eInos,' pois ,:aüham .. f1ue .êle5 �mel1te no oüo gigantes qU(;!, por jnfe?
'p(lrã, fo!il�s. o.fi domingos ,e ;lirida"p:Jl' iêii�ní' obtifj� 'Os pontos que coube. lí'cidade não pôde disputar' o últi·

cima' jogos noturnos'.· em .�'di�s de' r�m:, ao 'ivrartineIli, embora sàbendo �no páreo por acidente 1;10 barco,
sern:ma? Teria�

.

nossos: �lub�s cún- . q:u�; �ê houve cont�Ü)Uição da parte O. importa)1,te, porém, é que vamos

qi�ões financeiras pari! 'su.po�tar os dos .riaclÍu�linos ao triunfo d�s mar, colaborar com p- FASC, afim de' pro.
gahos com viage?s,-' hos1_)edage.m, tirre1ino.S, '�ssa corltribuição foi' in- porcionar uma boa llrepres'entação
pagamentos 'de, taxas?:'Não;"ellsa.,é:a 'vóluptária, "isto que o Riachuelo paTa Santa Catarina, em q�� 'Pese á
verdade. Sejámos JU-s'tos:. ,Antes, de àntliic-i�ra' 'antes da regata que Ílã'o p6lítica negativa' da Confederação
nó�, entràrão, Amazonas;' '�Goiá�; 'dlspút�ri� �s c,itados páreos. Logo, Br.asileirá

.

de 'Desportos, que está

se�gipe, Alagoas, mais,tllill do pã��rtã não:' VISQU' 'êste ou, aquele clube e criando ás maiores dificuldades para
,

e. do'.Ri� Grande ·de 'Sul->Antê�'de' que;. ·se·,;o Aldo Llg perdeu foi por- que· os clubes de remo· ,dos demais

p�nsarmos .em entrar' nessa ,coIDpe� ! que' Iilih,> leve. ,re�adores da class� Estados' da federação 'po,ssam
"

parti-;
tição; tereínós que ter: l!-In �st�di�, 'Ju«�ni1; e n'ão apresentou boas for" ,cipar na disputa �agna da cano�:
e me:parece, salvo' engahd" ql.Je _ O' �a'ç,Qes ,1>1\ra os páreos de dois com gem nacional. Estamos certos' de que

,
.. '. 'I e· <'lúatfo, '�eI1). tirnonêiro. A derrota o atua� presidente da FASC, des'o

. único em 'condiçÕes ;�e�is'd� ap�rihil; d,e' "dom:ingo, -todaviil· n�o, desanima Ary Pereka Oliveira, irá tomar as

grande pú):>lico; 'ho>moin:ento; e nuni 0$ à�di�'tas que' 'estão mais J coesos e medidqs necessárias. para que essá

futu�o:"próximo, 'será o 'do<Figúei�' . ,c@fuperietrados d� <'lue nunca e que política sej� alterada pelos dirigen-
rense .. Aliás, �-om b0a von�d�, u� nã({ desc'ansarãó ,enquanto 'não alcan- tes cebedenses, Com rêlação ao afas-

pouco mais
.
de compreensão dos çáre!Íl: 'a �ege�pnla', remfstica de tamcnto de Liquinho no páreo de

nos',sos c gov,ernantes; "em" ,prol (Ie r S,anta':;Çàtatina ,que' há 'mais de dez
.

skiff, para cod'er no quatro sem,

Santa' Catarina �sportivá, e o estãdio anos lhe'· ftigiu, .Para êles êsse dia o 'que fizemos foi procurar os inte-

d� 'Figueiren;e 'estaria pronto::' até está' pr6�i�0 e no momento só po- rêsses do clube, em que pese o 'le.
o fi;n' do ano. são maiS 'de. 20'�n<is df4�.,Jlensar ,no. Campeonato Brasi- gftimo direito do atleta em querer·

\

de trabalho,' e 'enquarito': .l�y.efn�� 'leiro de .Remo.
'.

medi!' fôrças com Nelson Chirighini.
municipais e est.aduais· ed:i'fic�ràrri'-- .

, ':,
'

, , x.X x., Felizmente, Carlos Alberto compre-
�é�dàdeiro� �olõss�s' de cim'�hto;' haú ' No Martinelli, o a!llbien�e era de endeu o problema e verificou que
tivemos siquer uma mel-ltoriíl, ,nó ah;gria e' ,contentamento com a con- a medida foi acertada, tanto que,

,:'AdÓlfO'. Kond�;-", o,mesmo', dê 'há ,30- <'llIÍsta .�u.e" s�gunüo o presidente com a vitória do 4 sem timoneiro, a

aI].OS a-tra�., '....',... .� �::.'; João· Éàtista Bonnassis, .foi de todos. regata' e' o título já, estariam ,garan; ..

e , 'icis a� �uas impressões' s@bre a vi- tidos, mesmo que, o. clube viesse a'

.2,--,- Armando, M�rquei{'·q4.e."vir.ia, tória 'dós rubronegrüS,: perder o páreo de oito remos". / t-

aqui fázel'. uma;s: coruerências sôbl'e �- . ..;.,

:��i�::f!n����a��e�:;�:dr�!��Vi:��� 'H-·O·····II"C··',I-a,5' / d-Iv','e'r's' as'·"co�promissos a�sumidos"pela. eBD .

.

de mandá-lo, apitar um jôgo em

Assunção do Paraguai. Para. muit.o�,
seria de uma utilidade enorme a pre- !
setÍça do Armando aqui, pela 'sua
versatilidade' em falar, pelos seus.

conhecimentos e s�a inteligênci�,.
Contudo, é' um juiz de futebol como
.os outros, que tem nas mãos os

.'.

,
,

,;

, .'

. o Presidente da RepúbliGa, con

firmou sua presença no próximo
dia 19" no estádio do Mineirão,
quandO- assistirá a decisão' da Ta-'
ça do' Povo, entre as equipes do
Flamengo x Atlético Mineiro e' In

térnaaibÍlal . x Corintians. Na opor-'
tuniclade d presidente, Médice .

fatá

a 'entrega do troféu ao ,campeão

respeito .

A seleção bancária de futebol
deverá E)mbarcar para a Guanaba
ra no próximo dia 2 ou 3 de mar,

ço, onde partiCipará do campeona
to brraflleiro dé modalidade, de

fendendo ° título de campeão na-

cional invicto.mesmos poderes que qua:lquer _

"bagrinha" . do apito. Contudo, tem

cultura,. tem cancha,' tem conheci",
. mentos,' tem presença, tem estudo ·e' �
é ,respeitado. Armanqo· não àpit�
pela fôrça física, que realmente não

o cafupeonato catarinense de fu

tebol dév·erá ser iniciado no pró
Ximo dia 7 de março, segundo in

formou fonj;e da Fed-etação Cata-
\ rinense de l<utebol, na tarde de

ontem.

É ponto pacífico de que as �qui�
pes do Metropol, Comerciár�o,
Marcílio 'Dias, Olímpico, Guarany
e Carlos Renaux ficarão à margem.

. '!
das di'lPotas' do campeonato es-

tadual de· 1971. \tem, é magro, mas fal1; � desfaz, pelo,
,.respeito· que já adquiriu, Errando'
ou acertando ê�e cumpre a lei; e o

que a, sua, consciência, deterini,nar .

. I�so é essencial,' pois ainda ('temos
árbitros, e gen!7..

também que. acha

que juiz de futebol,só é bOin quando
,

. "

,( , \ �

expulsa bastante e quando ,0 j-ogador
tem medo dêle. Não sou "es·ta
opinião, pois ácho. que antes de' tudo
é preciso saber apitar, e, a .prova el'

que. êsses que gostam muito de

Exist,e tàmbém um clima' de ex

pectativa por parte das diretorias
do Próspera, Palmeiras, Interna

cional; Almilrante 'Barroso, Perdi

gão e I-Iercílio Luz que . poderão
também õesistir do certame de 7f...

:A .diretotia do Figueitense Fut,e-'

'1;101 Clube ,promoverá noS proxl
mos dills 20-21-22 e· 23, bailes car

navales,�bs : �m suª, s'ede Social.
Visll com isso O' clube do Estreito

pt@porciofiât aos seus, /associados
.

e . sim.patisantes, momentos de ·a-.

legtia..
\

,Não há fundamento de que o

'Figueirense não disputaria' o. �e-�
tame catarinense desta temporãda
Essa .foi a noticia ,que à reporta
gem colheu de fonte ' oficial. O

clupe alvi-lleg,ro cohtirtua nós pre

parat1vos para �sputà�__\')ampeo
nato, justa�ente no ano do seu
"

Cinquentenári9'

A diretoria do Ava:í ainda não se

m,anifestou . sôbre a possibilidade
de armar uma equipe poderpsa pa
trà a temporada que se aprbxi'q1a.
Mu�tós J0gadores' foram bfeteci
dos ao, clu� àzurra po.rém a dire

ção ;ainda, não se prommciou' ,a

expulsaI, como Ramon,. Batreto;,
Sansão, nufilio,. que brlgam e' 'gãô
fórtei, na· verdàt1e nlio' te'lh Vez 'e
pouco apitam, principalinente' os
jogos da ,CE1>.

.
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A TE N·Ç'Ã·D "i�1
VEND,E·SI? /' II
Apartamentos' em CanaSllieil'as � PJ:eço ele J

ocasião. t .
.

.

.

"
- :1'I Terreno na Lagôa da ,conceição � Área 20x40 m2 .•

I
todo murado. '. , II :

ALUGA�E "

I j Salas para' .esc'ritóiios.
.

;

II INFOR�AÇÕES: Rua João Pinto, 21 ,sala 11:
I !.,..: FONE. �828.

.íiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii����ijiiiiiIiiííi����) .

Expresso'
.. Bbnnenau�nse Lida.

TRANSPORTE D;E 'CARGÀS
B'lumenau - Fone' 22·138«

.

Flonanópolis - :Fone '2670
Tubàr�o -'Fóne ·1070

AVISO.-+
.

A matl'íclllla da Escola ProÍÍSsronal"'Feminina <Dr;.

}org� Lace�da'í, será aberta.'nos dias 17· 18 e 19 de

I fevereiro·

Melhores informações �erão '�restadas pelas fu·ncij;)uá-·

r�as do Estabelecim.ento.
A rua Gal. Bittencourt,' 72. \

I' Florianópolis, 2 de janeiro de '1971.

,CLUBE D:OZE DE AG.i,SrO . I

, ,
COMUNlCAÇÃO :!; I

,
'-Avisamos a(i)S semhrr�s assoc�ades que no ,dia 116 :à, . 'I'.26/2 a .BQ,ITE do CINbe não funcjonará, voltando a rea'btl.l' .

dia '27 �1e 'fevereiro (sábado), ,com a tradici@nal' "enda

Jovem".
Departamento" Soc:iat

I

,

"I
, I

JENDIRG" A,UTorIÓVEIS

Na mais bela praia do 'sul do Brasi'l. '

, , Aoo'!'tàm�lR'tos resídeneíaís de luxó 'm'aa�'mos' e I
. .... .

. .
' .
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. • -. ' :' .-----,;" ":_.-._. - _._,
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" '\' ..' I" i
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. El'ltre�a das ch.avei;'�.I?ti.meiro :b��e� �m,:de;!' \C;QM�iRlÇiIP DE ,AUrtOMóVIEI� IE 10'FIC:lNÀ I

ze�bro de 1971 é �P ,s:,guBdo pI??? ��' .�:lilho :de 1972.
: " 'I . :' J'. ',: .' �l:Iá Dr;' F,��y&� .A-qo,cc.i-; flá2 i
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,
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'IP,IRA'ISI AUTOMÓVEIS
'COMP�A Vr;!NP:A ,IE TROCA ,DE VEfCUL.OS

R�a .7, ,de Sé.teilIltbl'� 13 _ F,one 3886

1 VlOlk-swa,gep :seç_an '. '"

ii. 1.V:01'J.tsW�lgen sedan '
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1 Viaikswagé,1i sedan .
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,AUrO.Mó'EIS
.

\COMPRA, TROC.A IE .:VENDA ·tDE. VEfCUlOS
V\olkswagen branco. ;'; ; .. ano 1971

V(i)lkswagen.- bege daro alio 19.69

Viill-!:-$Wagen - 'l,>ege' daro, : .. ano '19�9
\fcG'l!kswag-en' _. aZIil. • \ •.. ' • • .• • • . .

.

ano 1965

V��ks\Wflgen -- :branco ... " , ano '1961
�a�m�!Ii! (Q};Íj:a - ,Y:.e·l'lillelaa(i) ., '. an@ !l968

-

F-Ol'Q 'Ç.or,cêl .._ bra_,aco, 4 portas ,.. aRO 19,69
For Corcei -'-o ,axnate'ló, 4 portas ..

'

a,no 1969
.

'CheiVl'olet \�pala· -' braneo •..... ano 1969

D. K. W. - iBelcar·S - vermellUl ano 1967
'

· Aéro W�l1ys - ,azul' ; . .. .. ano 1966
· Aéro Wi).'lys - }n'anco ano 1963

Gorcl�i !III � �nza ano :f967
Var-iant Wo1ksw.agen - ,azul mo 1970
D. K. W. - Vemag'u,ét - ,amarela .. ano 196.5

:t;,lnch� Tw..bina _. '" '

.
I

Lap,cna ,e.om �otor popa 20 'HP :1
iFIÁNOI,,mENTO . �M ATÉ. 30 1VfÉSES li

.

A. COE,lHO AIJTO�óVE'IS ,

IRUí! >João Pinto, 40 - Fone' 2';177
.

_ FlorianQPolis
1!iiI���������������

.

. \'

EM SUAS NOVAS INSTAlA('õES

Rua Trajario, Sl�A (juhto ., escadaria· da

'Igreja Nossa �nhori) do �:os&rio}

.1.J.l...., ,'.' ., ..::.': 'i
I

....
_.

",
I

ED'ITAL
, ,I

(:QNCURSO___'PARA ELABORAÇÃO' DE AN.

'TE'PROJETO DE UMA UNIDADE VOLANTE DE

TREINAMENTO. I

·
,',;' O SÉRVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 1 IN·

.

":-OUS'l'RIAL -'- .'SE�AI � Departamento Regional: de Santa
-

Catarina, torna público, para conhecimento dos interessa- .

dos, que institui concurso para' a elaboração de' ante-pro
jeto. de uma' unidade volante 'de treinamento, o qual obe
decerá às seguintes. condições:

1 . J Sõmeate Pf»del'ão· se mscrever com� concerrentes,
estudantes de nivelo !!'upel'ior..

,2. 'As iruiç�:4;&es estarão abeetas na Diretoriá do De-
• \ '

. J

partamento Regi_.oa� .d(J SE��I ....., Palâcie da Jp.dllstrí.a,
3<? andar -e-e- Floríanépolis, até o. dia. 15 de março de 1971,
no horário das:'8;OO: às' 12�00 .horas. ,Tôd'as as informações
complementares poderão �et;

.

obÚdàs
.

naquêle 'ende�êço
·

e horário' mencionado ., -:. '

3. Os, e.oIi-€�rr�1des . dlev.erãli> apresentar até· a data

fixada no ítelD 2:
.

,

. ,.--

.3.1. "Lav-out". da Unidade.v�tapte, na escalá de 1.200,
em cópias hélíôgráficàs" (côr áziil), nas .dímensões e: dobra- .

gens regulamentares; .:
3.2. p.ecspecÍiv�s'rêàr·da"'llmdade)vQiJ.ante, em: eoIDlÍ:as

heliogrâãcas (4ôr� a��iJ.i); , :"', ,::
. 3.3.,- m.euloriaC·4e:;C'l.'ftivQ e _j\l<l,sti�ea,tivlO da ,sob.lll:,ã-G
adotada; , : �::.,:"

'

'I :,' .... , ....

. 3.4,. QS el�meIltos:: 'd� .iqenti.dade, em:envelope fecha
do, bem domo' �� ·�pàrâ4o.· os ó�sen.-hos e demàis' p.eçJ.-l$
doI atlte,prpj.etoj;'os- qu�s' não' poderão trazer 'nenhum' sirial
qúe 'permiti!: � :iden'Wi�çijQ �i>s concorrerites; .' '.

.4.:
.

À 'Côil:u.i?�ãQc .J<I4gadora será -€onstitui.rla por ttês

técniCf>.�· . Pfóf�Síóvifs.;' • fnd,i��d?s":' �:)el� SEN�I' e,.' o' 'seu
veredIto, em çarfite;r: .inap�lilvel, será prpferido del].tm.,de.
trintà (30) �iás a�Ós:·á data 'de'�iÍ�értari1ento çías inscrições. I

,

5 ...0
'

tij
.
.Iiáihô .vencecl,pr 'será ,,pre'iniado.. caben� aO

�

cOl1Cor.rehÚ� ckssifit�dõ em; l'nügar o prêmio de' .. : . .-.
, ... ., Z._ ., _ .�.:... j.,.'.. '. .' ,.

'
•

" ' "

Cr$ 5,000;00 (Cinc�' plli. fr",�eiro�)_
.

, \"'� \_ _ J.... >.' • ,.
'

• ./ ' • J . 1•• '" \... J

(3. O pªjt���,tG .ÇIo flrên;l�o .concedido será feito até

,tril].�a '($0) dias', �pÓs, a· pci.hi�eaçii,G· elo': resulÚíd'o do "julga.
mento:

" .

: ... .... ,_... . ....,
I • • • \ .' J.' ,\"" �..._. .

7. D.s trallalho,s ,1lpr,esentaàos poderão ser feitos ill!di�
.

vio.lJ.almeúte .ou' ,elll" .equipe•... "

.

,8'.·- 'b� e�ps" omi'ssa;' sérao resDl�iÍdos pelà 'cDiÜissã�
Julga��óra:

: ,eu;, �p,lllium icôt,dp COIn o ,SENAI. I

..

.'
, Florianop@li$; '15 ,(ié !€éve�irG de 1971.

.

·

.'. ;",,":,/, '.:.. ,> A' DI,R,e"ÃO REGlO-NAl
J ' ._,.�.!...; "_�"�-:"":"'::_-:":"

.. '

----'··--+--1;.
:O,!OBrUIIDADE

" '. .'
.

..

"

. �\ "

Pal'a 'sodedad.e '�!'retGra, Distribuidora' de Valtl,res,'
p,essoa- 9,.u.e ..ol?�ta-: ��·�.'�-ile,��.aIiJ._o',4e 'Capitais" ou qu,,�.. q-I!leira
illgre,ss,ar nes.ta, çarreié,it �«( .��mentG" e' do fJttNr.Q: ...

Tral1sfet:�Be T�pri!�emaç�.() de :\1i�a' orgat:i�zilçã�' fitJ,al1-
ceka, que �:Pefa,.eOm. i«i!doS .IOS papéis do mer.cadG de tCa,pi. ;.

tais, _çOln çait�iià '/�e. �neI.1�s. .!.orJnada, que pQr" si
.. só,

garan,te� uma �too.a JC��<\!a, a,B�l, ,escritório em Eloria·
nópoVs ,e ,siStelNa,'!:Ie' v€:lifj;Jà� j�rl;mtado.

. Bas� do !le;gó.e.iQ; Ce�tº ,e ,@i,tenta mil cruzeilros,. v,aleu·
dd somente' o" p.pnto e ":as;��nsta:ia�õ�s, �ais, de, cem, mil.. .

.' Ha'(erá ��?�tbridame. ,.'de· ílS:l�tên.eia
.

e '. trei.i;)�,ento
cons.t,!nje. ' Ln�erefSapos

.

;'p'�,er�G ,esçrever p<lTa a, caixa

po�,tal, 871,';e��J3[,�e:naM, ,sQliçitaRclo entre.v�ta.. ;pesSQài
e maio�e.s· W-f,Ôrrn,á-çõeB.. .

. , ."

.�
.....

. :. ' �

.

..
'

�.VÔDE-SE
IunMa" .!..' i5(j; . ,riordi�i .:..:.: '62; Candango '_ 58�' todós

·
em Perfeitas "��)ll'diç�:e�: '''íl'r,atar �e'lp telefone '62'tl4 .

••
1

I

VENDE-SE KOMBI 58
Motor Standart - Bom Estado ..:_ somente à Vista

\.
Cr$ 2.800,00. Tratar à R.. Conselheiro Mafra, 117.'

.- REUNIDAS ·S. A. - TRANSPORiE� COLETIVOS

C .G.. .c .. 83 .. 054.395'
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CO'N-VOCAÇÃO .I.

Ficam os senhores acionistas da firma Reunidas S.' A.

·
'l!ansportes' Coletivos, convidados a sé reunirem em

a\'Ssemblé�
..
gtCrlll ordinária, a realizar-se em sua sede

soe�;ill sita a rua Dr. Herculano Coelho de' Souza n. 555

na: eídade de Caçador, -EstadO de Santa Catarina, às 20

horas do dia 1 <?� de março de 1971, a fim de tratar sôbre
·

a' seguinte/
.,

.

ORDEM DO DIA "

· 1<?). Leitura, .díscussão e votação do relatório' da

�iretoria, baüqlço .geral, conta de lucros cperdas, relativos
ao- exercício de m70. . ,

2P.� Eied,çij@· do Conselho Fiscal ..

3@) FiXilÇão . �a remuneração da Diretoria.
J I

4�) Ôutt1tS assuntos, de interêsse da sociedade.
: AVISO

'A(\ham·s�' á disposição dos senhores acionistas, tia

sede da é.mprêS@l, os documentos. de que .trata o art.' !l9 do
.. dee�eto"lef :n ;", ;2 .,627, de :26 de setembro : de .1940.

"

., J�açàdq�, ··,i�;.. ;,�e.' [aneiro d� 1971:'
,

-. :.

.. Selvino. Caramori - Diretor-Presidente'
· ..• .,', j . 'Z1,"o'.Jos� 'Bermard1 _ Diretor.Superinténd�nte
'. .- An:t<1riio CiI'ramori - Diretor·Comercial··

Ré'llii.ljOAS S. A. _:_ TRANSPO'RTES' COLETIVOS
".'

C , G :C
: �3 : 054 . 395' .'.

�

�SS�M.B!r�ÉIA G�RAL" I;XTR40Rpl�4-R}A
\. cONvaéACÃO'

.

)'
.

Fl.cà.mps sénhores adonistas-.d� fi�ni.a Reünid�s S. A.
.

.,
_;:_ r,l'à�s,portes' CoÍeÜwos,' convidados a se �·e·�nirem· ,e,m

j ..

) � .. '. ;... I., •

•

"
•

, ", ,
• .,..., .'

·

.a,5$em);>Jéill geral extraordinária, a realizar·se BIll sua sede
_ ..

::S,9Ç!:a! �iia:'1!' r�f ,Dt... :H:erciilaIiL�; C?�lh{) ,de. S�li�� '-�.'. 5.á.á,
,

n.a CIda,de, de Caçador, Estado.de Santa Catarina, as 21

hotas: I,;iiii.dià '19 'cl,e m·árço 'de 'U)71, à "fim "d� t�at�i.· s6biie
'a 'segúlrite

� - > •••• �}� � �

ORDEM DÓ' DIA
� '

..
-'

l<?)' _:__:_ 'Aú�ento do capitill sociaÍ médiante
.

�pro;eita.
, .

.',
"

. m.ento do p'r'odutd d� .cõr��ção m��tái['� dq
, \,: '

.
,I . ,- .

�

-'
._

_. .'

.

ativo "e de fundôs .de reserVji.
'

.

..

'29(�� blllt�9s assuÍJ.t�s de inte�·êss� da 5.o�í�d��.
, t.qçado�, 'is', de Jaileiro de i971. ,"'"

.

-. T
.. _' - .-

.�Se�vji101 Ca'rà��r'i � ·Dir�i@r-Pr.esident�··
i... :.>' � >- . �

'2:'ii!Í� }os�, ,B�r:���d,! .
- 'Diretir.s���j.'��n:de!.d;e

. '�:uiltonio 'Caramori'':_ Diretor·Comercial
, lo.. "

<�. • >
....

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

'DÉSPÉRTE P.ARA� ii 'CULTÚIA
.

:':,:, .. " .;'.' '.·_"·AR'TíS'TI,CA' .,'
. :

,J .c,: ""'
..

-< _.' , ••
- , ••

.

1tàlriculatldo�se na ueASA'DA ART.E"
,J ,_ '

••
"" _ _

•

.' J '_ _
� •

" .' • ,.
•

"

, ·CI[j.l-sas�: Dese:hho, ·Música;. Pintura B, Ar,res ApUcadas.
JMatríe:$','à. :parti.r de '''15' de Fevereiro.",
.liORk:RIO.��da:s 15 :às. l8. hOilias ..

L()CA:� ....,.: '·,R,tta .. Pad�e. �oma, HO· .

. �
,

. t"

.

J"
•

•• �:�."',êÚ'RS;8, JOSÉ 'Bt ALENCAR _:
'I. ) ',�

'. '1 _ f�' _! ,.- j

'.
• -

J • -' • .' •• ...

·
... G'IN!SIÇ> ii, CIENTíFICO em ap,enas 1 ANO.,
: � prbiessores' excelentes.

.

,

..

M:ãt'rÍéu,úis àbertas das 19 às:'20 'horas_
i --

)..b�ài; --G;rup�. Escolar São' J�sé ..
Rda ·PefIl·.e.,itoina, -no .....:..'Centro.

..

�
... ,. ,�->

..

:

•.

�:).. ':"'�"(..P'�"RD�'···H':E�·L
�

.. ',:�,;�';=.��,;'.1
•• I. ,.: ,'�

"
.",'

! ,".

... ::"." .' -. '. 1If;""
•Vendendo

�lIr8motora � neoôcios
· ii' "

':' ,-'" .

_.' .. �IO�@�:�,G�r
"

I),)�p. eor�çã9 'de Florianópoiis, rua, 'rrajano, ii. 1'8"'
. ", ,...".

". \:- ;. ,tílm�as' 'ut\í«ades '-a vend� 'sem reajuste de ,qualquer' I

'Rua; 'ID.·.Pedrp-'F.(úl��Il)a, eas,a a dJr.eita)·'cas'a CQm"'- "til'a\hlt�z�,' --�." •. � .. ,-".' , ,. , " ..

2 .quar10s; sal'a�.'barihe�r;Cil.�. cosinh a" garagem v,àrandão" EDIFII,CIO �'JOSÉ VEIGA" I I
. fechfl90, frtÚlle'- p1\ra\ O mar. gem HABITE�SE: Cus,to

'

Apartamento para 'pronta entrega, preço fixo sem

Cr$.·25.00I!l;oo..·".· .... -.
. reajuste.',

' ,
.

180M AB:R':IGO: "". ,

' :CASA'S _- ,.CENTRO .'

Ru.a. 'Her,mín:io MiH,es•. casa �om 2 quartos 2 sal;;>",
.

Rua .IÇ.Gl'Qnel Lopes VieÍl�a, n. 7; área elo terren(l,

copa, cosij.ili.ã. b.a.rlie_jro. garilgeJill, vararida parte de 338�, �asa;· cOTlf 3 qua'l:tos, sala, copa eosiBha, 1 ba·

tráz.· sal11, bànhb·!)· ·l�v�-nderia,. '2 qUartos,. CGqinha ChUl" n'heii.o" ·dependências de empregada, garagem. Custo

rascarta\ 1ie�reno de. "��R m2,
'

c01'!.str�ução· 180 m2, Cr$ 1'20.00Õ,90' á combinàr. '

'
,

.

Rua Ma!l;1echa'l ,Gamà D�Eca (Chácara da Molen:<]'a)
OBro �',4' ,�®àrtos;; liwing, sala de ja.nbr; :sala de .estar,
quarto -de

.

empregilôa.,
-

com . banheiro, garágem bera
grand�., ('qfni embutido, . telefone, lavanderia', Custo
Cr$ ',200.001!l;OO... .' .'

. ,
. '.'

. -
-

I
. SACO DOS' 1llMõES
iR,úa' Jerônim,o .

José Dias n. 126, ·casa. com 2 qtlar·
tos, ,sala! .cosiriha., 'bánheiro, 'casa qe madeira, terreno

medindo 1Q por 35 metros. PfQÇo Cr$ 12:000,00.

I'
CON7JNENTE

'

ICasa. à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por
16, área conto 210 m2, com pintura. nova. ..

Umê .casa à r!la João Cândido. Preço Cr$ 8..000,00.
EDIIFICIO 'DANIELA ,

Grand.e loja.' para fins' comercims, lodllizadas em

área de' grande densidade habitadonal na' rua' Anita -'I.Garihaldi. n .. 3p, nreco de ocasião, parte -- financiada ..

C.A'SAS - ,CENirRO '

C,asa na r,1!a Vidal Ramos,. n. 60, com \ grande ter· I
r.eno. e ponto comercial'. Cr$ 100,000,00 de entrada e

,i

ri saldo a ·:combinar.
.

, 1Ma,nsãQ na. Avenida Tromposki; n. 48, .grandes
s?las, . �andes . q;uai-tos, li"!i,rig, 2 banheiros, dependên.
ciàs de empregado.s, garagem, construção em terreno .

de 25 por .50 pietros qua.drados· no melhor báirro resi·
"

denCi?'l de F!oi'iànópolis.
C.OQU!:;IROS
Cllsa

.

na PJ:aja das Slliudades, frente para o mar.

f'oDstrnidat I'e� terreno de 900 m2. Preço Cr$ 50.000.no
com financiamento.

-

E'D'I'F;ICIO' NOR'MANDVE
Um -0timo ,àpadament@ na Praia ·da Saudades. 120m'

hêll �oe,i.�l :� ,Qt;illrtos, 2 banheiros. s.ab, copa e cosiNha,
jardi;m .,dl" Ínv<'rno. 2 vagas para garagem.

'TA<;UASSU
.

. CASA com dois pavimentos. tendo na parte superior.
a Q1ÚltrtQS: �:i�iJ:l,g. coÍ3a. cosinha, 1 banheh-:o. pal;tl:! inferior
sa�ª ,:l� costura. disnensa, lavanderia. banheiro área de
�eryico.· área construidn. 227,29 m2· ,área terreno
380.85 m2.

·SÃO. MIGUÉL .

.

.. EM SAO MIG'�L. com frente para a estJ;aqa' federal
e �1i1;l�@S para a ,estráda Estadual. Uma- Chacará com �uàs .

casas de mao.e�ra em terreno de 14 mil metros quadrados,
sendo 120 metros, p�ra' estrada Federal e 80 metros pela
Estadual. Cr$' 40.000.00. I.

A PRON,EI..

,

SAO JOS� _

Sita a II'Ufl,- Ponte de' J3àixo, ãrea 40.656 m2. P,:,eço
L Cr$ 50.000,00. sendo 50% à vista. e o saldo em 24 mêse'l.
,.:_ J·ARPIM .. ITAGIJASSU '

Terreno cóin, 3QO ��W!)S ,t�ndo 12. m.· de f,rente
com 30 de fuJid(ls .. m!'i�hor �pC)uto' do Jardim Itaguassu.
Preço Cr$ 15.000:00.

·

-.JAIRDI/M A1'lAtN11,GO,
'f:er;l1eno. ,d� �'*� �qr 2'1 nl. de �I,mdos. Cmto

Cr$ 8,QO(MO ftnaillciallos.
CANASVIEIRAS
Loca'l jai'dim' MaxHà-ntHa. '3 lotes de 1.260 metro!!,

custo Ci$ 1.8.00(UlIl!}.
, CO,N.nNE:NT,f-

Jard.im Cont�,"e",te . Lo:tE'� entre a rua. Sr n.1o'l
Sáraiva e Av. Ivo '·Silv_ei�.

lJ1D Me .� Avenida' Presidente ·'Kennedy medindo
14 :p&r 3.5 ,mak:(ils ·.de,·esq')lIii-n3. .'

, .

, TtEIRR\E,!'lIP.'�
..

(ÇE;I�TtJt,Q . I '
.

_ ..

· Um \terr,enQ' à Av., Ot.hon da ."Oama V'Eça COltl

27.,00 m., P�t.. iL.OO;Q0 fi;, de ftindos.
'1'�rrena' da. 1'Jla Hoepeke medindo Hl' ::por 1:5

metres. "

.
'

:

'. EOifíCio Babill. apartaJJilento '.CGm 2 quartos. c;a�a
('opa' e cosinlia, 1--tanheiro. pront� entrega -:- Sina�
Cr$. li4.000;00 .que p�er.á ser financiado em pequeno'
praio�( "'.' "

.

.

A '" A \R ,T A: IM tE, N I' tO S
IEDJF':C,Q. "�(;,IOH" . .

. ,Ol!ll�: ffuãillciap._lePt.o..

em
. 10, ano� plenq eent� <la

eida4e �!:daQP do ]eatrp. Pr(>prio parA casal· sem fIlhos
ou "pessoa:.só. A ,melhor oférta dó momento para em·

prego de: ,ea,pitat' ':. .'!. ,

J ,ED'F�(íí.o :/�r.E_,SA'",' "�o

�o ponto, rnl'li! central de "'lonanõpolis. ('onjll�to!l
para escritórios. e· consultórios.' Eu�rada pequena com

I .

I'
.

grande; firianciàménto;: .. :' Resolve' se� Próblema
.

EpIF.rCI� , "BER�NHAUSER" Rua Tenente Silveira! n.· 21, s;l.la 02, Fone. ,35·9.0.

00 e .!!!i�����fiii!!!!t57��':�·!1'�i!i!�.�!�·.�.i!i!iii���'�'I!I!'�(�"��;�.�.!!!'�!!i"!!'�'-�'�"�'�.�'!!ii!�t�ía!!!'--'-�'�I�J

PR'E'FEITUftA MUN'I.CIPAL· DE FLORIANóPOLIS'
SECREl'A,RIA 'DE OBRAS

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS IN. '06;71

A Secretaria de Obras da Prefeitura Municif>a'l 'de.

.Flocianópolis, faz saber .que em '5 (cinco'� de março de·mil

novecentos e setenta e um, às 16;00 horas" em. Sl!l'a. 5ede.

fara realizar 'Pom.:ada .de !Preço, pal"a a' aH._e'l1aCão � .'il!J:llil'
Trattor Marca "OCTO'BA:Jlc.M�clêlQ - TG250 .ano 196� -"

motor n, IM·36/TL·6929. 'Trator esteira, '!7cm\:àtldo Hidráu·

lic0, .-'equipado com Angleclozer.· Situação' e)1cont,ra�.se ,em·.,

.

.- \
E"�� l �

A& propostas a serem apresentadas fleverão obe.deeel"·

as seguintes cláusutas: \ .

1<?). Em envelopes fechados deverá er. apresentada a

, proposta de preço!!, condições de

pa�
ento .ou ,outros': i

dados que possam ,.ervir de j:u·lgamento.

, 20) O val'or m�lfiim(i) da licitação se de"Ciji l!};OOO;(i)(;)
(dez mil cnzeiros), -

\

39) NQ me,smo envei@pe deverá s�r: ,apresentadQ .. os

Seguintes documentos: .

.
!

�

.

.a) I�di-vldualizaçãe ,do }>ropenente,' de .ac-ôrl!!e ,com

a legislação vigente; f�"
\,

b) Atestado de Id@neidacle nnance a 'passa'do 'por dois
estabelecimentos Bancários. ri�'��!!!ii������������� ���§iii.i��,

c) Certificado negativa das fazerdas'.Federais, Esta t I 'YISI.TEdual, Municipal e INPS. I
.

.

II ii
49) As firmas já inscritas na Secretaria de Obras, O ARTESAM a.TO.'CATABINENSEserá dispensado a apresentação dqs documentos relaeio·· , ",.

�nados na cláusula al}terior ) I! .

.

. 'AGORA
A Secretaria de Obras reserv3:·se o direito de suspen·

der ou cancelar a presente Lie1tação, sem aviso e sem

que d,is�c haja quaisquer recl81pação ou ._indenização. r . .1

Em Florianópolis, 12 de feJereü'o de 1971.'
'

j, 11
En� Manoel Philippi - Sec,retãrio de Obras.da·PMF:� ��.���������������������,

.

I I

. �.

..._'
'
.... ,

.. '

..

LAG.oA' :D� \C()�tt��IIÇ;�q. . J .. • , ,
'

No ',melhor ronto d4' .Lag08 em terreno de 12 pc:r
28', metros ;excelp.n;te' ,casa.; tôda móbiliada com 5 quar·

tos, 2 salas, "cosiI1i}l1a" banHeiro, preçv de ocasiãó.
ICasa nG' melh,ei': pauto·. da iLag@a da IConceiç,ão,

.

casa de made'ira. ,com :3 ,q'ija.rtos. ,sala., cosinha, hanhei·
to de materiaL;- Ousto iCr$ ·12.0ji)O�!lIO.·

.

TERiREINOS
Rua La�·ro Linhares, S/n. áréa 15 m .. lateral 50 m ..

frente 1.200, .de· fundos. 'Custo Cr$' 80.000,00 com·· 51!1 a

60%' de Ie-ntrada .-0' saldo a 'coml?inar (Trindade).
,
"

-

l.·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.
,

FlorianÓpolis, quarta-feira 17 de fevereiro de 1971

I, �I

,De ül er
B a i I e d o ferro r abre a'manhã o

r (�
,

navai que ganha fôrça
'I, ).

Um desfile macabro pel�S Pl:i��
eípaís ruas da cidade - Felipe
�lnnid"'c, Trájano, Deodoro, 'I'e

nente Silveira, a �faça XV de No-
! vembro e Ilhéus - por volta das

12' horas, de amanhã marcará ô' ini.
cio dá primeira festa oficii11 do
carnaval ilhéu, Intitulada \ Baile' do
Terror do Clube Social Paíneíras.
A festa está marcada para às 23

horas e e clube foi decorado com

motivos tétricos, cuja decoração
foi intitulada Um Carnaval do Ou
tro MUJl1ido. ,,'
O IV Baile do Terror estará pre

miando a fantasia mais original,
cabendo ao' véilcedor' .um trdíéu
foerecido pelo Departamento Au

tônomo de Turismo. O ingresso de
associados, e convidados somente
será permitida com' os trajes todo
em prêto ou branco, ou ainda uni

misto de alvi-negro, bem como
fantasias.

PROGRAMA OFICIAL

ear

\ ,

Por volta, das, 15h20m de ontem
o Prefeito Ari Oliveira acompanha
dô do Sr. �.itrton \Oliveira, reuniu-

I'

_/

se com a Imprensa' da Capital p,a-
ra anunciar aprogramação oficial
do carnaval de 1971: pàrticipoi.J.\ do
encontro o folião Marco Aurélio
Boabaid, coordenador da Banda
da Ilha. Na oportunidade, o Chefe
do Executivo distribuiu aos radia
listas presentes a cópia daS gra
vaÇões das cinco m�sicas classifi�
cadas no I Festival de Música de

Carnay:al de Florianópolis:-
) A :programação assinala para sex

ta-feira a realização do X Baile

Municipal, com o ,tradicional con
curso de fantasias de luxo, que
está sendo coordenaqo pelo cro�

nista Láza:ro BartOlomeu. Com iní

cio, marcado para às 20 horas de

sábado, será realizado o concursO

'das grandes escolas de samba.

DOmingo, às' ,17 horas, será rea

lizado o primeiro desfile daBanda
\ da Ilha, sob o comando do folião

Marco,Aurélio Boabaid. Cumprindo
o trajeto Praça XV de< Novembro
e Rwa F,elipe Schmidt, as grandes
soc,iedades farãe> seu desfile com

quatro aberturas dos, carros de

mutação. A ordem de desfile ser,á
a seguinte: "Vai ou Racha", Trevo
,de Ouro, Oranad;iro� da Iilia

'

e

Tenentes dp Diabo. As quatro SQ
ciedãdes api'esentarão 14 carros,
sendo 9 alegorias �e. 5 mlrt'�çi'íes.
Ainda no domingo, às ' Escolas

de Samba Protegidos da Princesa
e Filhos do' Contin�nte farão um

/,

désfil� extraofícíal; .seguíndo-se a'

apresentação, da Orchestra Phila.r-
môníca Desterrense.

'

Às 15 horas de segunda-feira se

rá reaÜzado 0 "banho de' mar à

fi:mt,asia" com um desfile que será
iniciado na praia de Itaguàçu e

terminado no Praia Ciube� O p�n�'
-to culminante da .noíte de segun
da-feira, será b .desfíle das <luas
escolas de sambas que' conc'5fie,rão
ao

- título de campeão fio .carnavaí
de FlorianóP9lis. \ ',', - r,

,

Finalmente, têrça-feira deverão
_,

• 4 ", I

sair às ruas tôdas as grandes so-
ciedades e, bÍdCOS e de carnaval, a

'exemplb dos anos anteríores. '. Em
bora não conste do prográma ofi

cial, a noite de, .têrça-teíra será
bastante movimentada, 'éõ:ri!trmaÍl
do-se a tradição de outros

'

carna-
,

vais. .

\

ORNAMENTAÇlÃO
,

, Enqu�nto, o desenhista Murilo
Pereira vem encontrando sérias
dificuldades para dar concluída
tôda a ornamentação' da -Praça XV
de Novembro e Felipe S<lbmidt,'�
Diretur iniciou nnt"ém a' eonstru
ção do palanque oficiá! e <:tas cin
co arqwõancadàs que acon1:õâarão'
os apreciadores dos desfiles car-

o

navalescos. Falando ontem a O

ESTADO, o Sr. Murilo' Pereira I a"

,pontou algwnas d,ificuldades que
está, encontrando nã instalação da
Qrnaínéntação da omamentáçao
das ruas, apesa� de contar com

total colaboração do C01:pO" ,de
'Bombeiros da -Capital, que o>auxi
lia com um' auto�escada :p.à ,decQ-

. f�ção. Entre as dificuldades ,�itou
o prpblema da readaptação do',
projeto que foi elabora,do para a

Avenida Mauro Ramos 'onde os

postes de sustentação são .mais
altos, 'obrigando a diminuir os ta

manhos originais das peças, já
que a Celesc não permite adornos

nos postes de, 'ilúlninação sripe"
. rior a altura de cinco metros.

I·'
.';, '

Os postes acessór�os - mal Co-

locados .:.:.� têm g'ofrido co�reçÕe�,
pois a Cel�sc instalou qs mesmos

sel? observ�r 9 nível necessário,
causando enormes atrasos nos
trabalhos. As instalações el�triCas
da rêde de energia do centro tam-

.-

bém estão sendo ;xeéutadas pela
-equipe encarregada da, decoração,'
poiS segundo se anunciou, a

,Celesc havia orçado tal trabalho
em' Cr$ '5,000,00.
PROTE;STO,
, Sob a alegação de que ao MUIÚ�

na rua
cipalidade. havia cortado parte do

auxílio concedido à Federação
Atlética Catarínense, 'o' presidente
Ody Varela: indeferiu o ofício do'
Bn:fieto Ari Oiveira rio qual soli-

\ '

citava as dependências da FAC

para que, a Escola de Samba Pro

tegido da Princesa realizasse os

bailes populares que havía progra

macio. A informação
-

foi prestada
, ontem a O ESTADO ,pelo vice

presidente da 'entidade carnavales
ca; Sr. ).vloracy Gomes, acrescen-'
tando que o clube recebeu, com

I

protesto a decisão 'do presidente
da . FAC, pois além de Miss Renas

cença, Sônia Silva, os Protegidos
, ,

da Princesa já haviam confirmaão
a presença de uma, delegação do

Renasceriça' para abrilhantar os

bailes.
Revelou .aínda o Sr. Moracy Go,-

mes que a escola -; tem . realízado
. '. ,

seus ensaios nas dependências do

IEE, com bastante afluên:cia de

<pú�licO, inc,lusive de turistas qJe
ensaiam alguns gingados do sam�

ba. Finalizou, dIzendo qu,e -a. esco-
, la sairá'-�s 'ruas com 18 alas e 15

.
-' '. -:' ---

/

\ destaques, - totalizando 240 compo-
nentes, dos quais 70 na bateria, O

destaque principal será a presença
. de Sônia S.ilva.
COPA SAÍ SÁBADO
Apesar de ter confirÍnado sua

decisão toma.da anteriormente," a

dirlilt9ria da Enll:;laixa<;la "Copa Lord
anÚriéiou Um" desfile ". -extra-oficial
com fant�sias de, carnav!;tis pa�-'
sados, no sábado. Como se· sabe, o

'

Copa Lord ri�o sairá às ruas por

que pretendia desfilar com ,Janta·
sias mistas ou seja, parte delas

inédit.as e outra parte reformadas
'de outros anos, pois, ,esta "con§:

truindo sua s.ede própria e enca

minhOu' recursos pana a obra e

não tinha con�:lições de saldar aS

dividas.
\

" Enquanto isso, atguns componen-
c tes da escola estão aproveità'nd,ó
para desfilar -nos Filhos do Con
tinente qu,e prqmete dispttrnr', o

prêmio em condições igiTIL1S,
/

ga
rantindo assim ã -tradicionàl nva

l�dade entre Copa Lorde e Prote-

gidos da Princesa.
- -.,-

ARQUIBANCADAS
�
O ingresso, para as arquibancadas

que estãõ �ençlo instala,dás, confor
me informações extra-oficiais, cus

tarão Cr$, 6,00, nos �elhor,es pori- ,

tõs, OU seja onde os carros e ,ep
colas arão apresentação oficiaÍ

'

e
\

Cr$
.

4,00 nos demais pontos.

Jovens violinistas dão e o n cê rIos
/ \

em -março na Capita'l e no VaJe
-:Os meninos Odair e Séí'gi0 Assad,

'que a imprensíl d'o ,1Uoj e de São

apelidou de "os mini-génios do v�o
lão",\ exibir-se-ão em Florianópolis
na 'primeira qui�zena de' março; no
Teatro Alvaro de Ca;yalho, em pro.
moção conjunta, do

\ Departamento
de Cultura da Sedretaria 'de Equca
ção e d.o' Departamento de Extensãó
Cultural1da Uni�ersidade Federal de

Santa Catarina. Odair, e Sérgio,
atualmente com 14; e 18 anos, tocam.
um repertório clássico, incluindo' pe
ças de Bach, Viv�ldi, Gluck, Puro

, ,

çell e Ibert, entre olltros grandes
mestres da música. Os dois ,jovens
já se apresentaram em várias capi�
tais brasileiras e recentemente estio

,

" I
veram em Nova York, ,onde tocaram'

li,a' í'Sodety of classic guitar".
,

O jornalista'Oromar Terra, 'do

jOl"Hal carioC)( O Globoí esteve em

FlorianóPolis tratando da apresen·

iaçào dtlS dois jovens artistas, e in'

fo�'m6u
.

que tanto ° Depilrtam�nto,

,

"-de Cultura da SEC como o Departá·
,

meílto de Extensão Cultural da

'Uhc interessaram"se i;neçliatamente'
pela temporada dos jovens, na Ca·

pit!!l e .no Vaie do 'Itajaí.
.

'I '

' '�
,

, -:c- Odair � Sérgio Assad são me·

ninos apenas' na iqade -- asseverou

Or
..()m�a.r,��e,�Ta -- acrescentand'o que

os àoiS'� irmãos fizeram grande su·

cesso na àprese�tação internacional
de Nova York, há dois anos. Odarr,
na época eom 12 anos, foi cónside.
rado o lltelhor concertista de, violão,
daquela 'idade, em' todo o mundo.
No Rio 'çle Janeiro, no' ano passado,
êleS tocaram na Sala Cecília Me�el
les e obtiveram grande ,êxito.
Esta será ,a primeira vez que, se

apresentam no sul do País, depois
,de terem estudado quase três anoS

com a professôra Monina Távora,
que foi aluna de Andres, SegÓ�ia,

,considerado o maior c_oncertista' de"
violão de todos os tempos.

'

o PROGRAMA

Os dois jovens violonistas cumpri,
,rão o seguinte. programa, nas suas

apres(;'ntações em Florianópolis e no

Vale do Itajaí: I. Parte: Andante, de

Vivaldi; Cibel e Minueto, de Lloiet;,
'Cán�n, de ,Téleman; Drewries AccOl":

� des" de autor anônimo; Bour�'é, de
Bab�l; Pavana, de Rosimmuller;,. Gà·

'

vota, de Gluck-; Al�gretto, de Weiss;
e Allemanqe,. de Haendel. ,II. Parte:
Mii:meto e Siciliana, de Ivo Cruz;
'Sans Cesse, de John Duarte; Suite,
de John Duarte; e Allegro Vivae, de

'Jacques Ibert..�
.

Logo depois da apresentação em

Florianópolis: 0S jovens 0dair e Sér

gio Assad exibir-se-ão, em J0inville,
a convite do" Sr. Lambertus Martens,
presidenté da Sociedade Harmonia

Lira. Possivelmente,' apresentar-se
ao ai,nda em' Brusq_ue, Blumenau' e

ltajaí.

"

/'

O .violento temporal'
.

que 'se'"

abateu sôbre o município de L�m
ro Muller causou além de danos

materiais ainda incalculáveis; des

truição de casas, pontes, rêde de

energia elétrica e de todo' o' abas
tecimento de água da cidade, a,

morte de 5 pessoas, tragadas pela
violência das águas. A' enxurrada
alagou tõda a região e o volume

crescenje das águas do rio .Tuba
rão chegou a 'preocupar as autori
dades que temiam a exte�são da

calamidade. por. .tôda.a região car

bOnifera.
O General Paulo Vi{�iTa da Ro

sa, Secretário' da: Segurança Pú

�ica� articulou ontem as primeiras,
previdências do Govêrno no sen-.

tido- cte assistir à 'região, atingida. '

pelas "chuvas. O Secretário seguiu
num, avião da Base Aérea P?ra
Cricíúma, sobrevoou -a região,
mas não pôde descre em Criciúma
.nas primeiras hoi'as, d atarde. de
vido ao mau tempo.. O Secretário:

,cf'a Segurança. ,seguiu para Criciú
ma na, qualidade de Coordenador

de Defesa Interna Civil e s6 con-'

-, seguiu dÍegar' a:� muruclpio aí'fVt'
gido pelas enchentes às 18 horas

\ "

. de ontem, tomando então, as pri-
.meiras. providências, mobilizando

.os efetivos, policiais na tarefa de
"

assistir ,aos
.

flagelados.
10 General Vieira dá Rosa

sendo já, constatadas pelo menos
duas vítimas fatais. Informações
ainda não confirmadas dão conta
de que 'uma 'fmaília inteira - d_e

.
sobrenome Locatelli - está desa
parecida. A' enxurrada foi tão vío.
lenta que arrastou .automóveis,
30 cabeças de g�do e postes de'
comunicações, destruindo ' grande
número de casas, postes de ener

gia' elétrica e a Estação de Tr�ta
mente 'de água da Cidade.

co'

municou-se por rádio com a Se
cretaria dt Saúde" solicitando a '

remessa de remédios e 'médicos

para atendimento a população, ,
,

Logo, que teve, conhecimento da '

extensão do cataclisma. o Secretá-
I

'. •

rio, chx! Saúde, Antônio Moniz'
.

de

'Aragão, seguiu para Lauro, '11ul;;'
ler com uma equipe de' médicos,

, levando
.' -consigo medicamentos

profiláticos e'preventivos; . contra

epidemias., ,
\

\ ,

A Prefeitura Municipal de Lau-
,

fo Muller decretou ontem(. estado
de Calamidade Pública no I mu

nicípio, tendo o: Governador Ivo
Silveira, tomado- cónhecimehlo da
situação. O Prefeito Municipal in':
formou ao Governador que "tudo

"'_ /... , �-
ocorrera, tao repentinamente que a

cidade ficou indefesa, a mercê dos
OS DANOS

,
,

São ainda incalculáveis os danos ,.

materiais causados 'na Cidade; em
prédios públicos e em ,casas par
ticulares, Muitas famílias' estão

ao desabrigo e .equipes .do .volun
t�rios e .(10 Corpo de, 'Bombeiros
procuram pessoas desaparecidas,

"_._l.:...

elementos",
. O Secretário Vieira da Rosa

retornou de .Lauro Muller na: noi
te de ontem 'e hoje

- será recebido
pelo Governador Ivo' Silveira, ,,'fli
zendo. um relatório da real exten. f

são da,catástrofe.
' -

,
)
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