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UMIDADE RELATIVA MEDIA: 91,4%: CUmulus - Stratus
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INFORMA
'A Bolsa de Valores de Florianó

polis negociou lp semana de 8 a 15

do corrente, no Mercado Nacional
38,800 ações da Fundição Tupy ao

Cr$ 0,20 preço minimo de Cr$ 1,00 e maximo
de Cr$ 1,20 num total de Cr$ ..••

46.560,00. \
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Entre os meses de maio e

junho do corrente ano, segun
do se informa em Itajaí, de
verá estar funcionando o, se

gundo fôrno da Companhia
Catarinense de Cimento: Par
tland. Este nôvo. fôrno pos-
<sibilitará uma produção diá
ria' de 12,000 sacas .de' cimen
to, o dôbro do que se produz
atualmente.

BRUSQUE

O Prefeito José Germano
Schaefer ,pretende; conseguir
a concessão do Governador
Ivo - Silveira para a assinatu
ra de convênios com ó Pia.

meg visando a' realização 'de
duas importantes obras na c:i
dade de Brusque. Tratam-se
do novo prédio do Forvm da

COJ:narca e uma ponte sôbre
o Rio Itajai-Açu numa das
ruas c:entrais daquela cida
de�'

ITAPEMA

o Balneário de' Itapema já
passou este anos a contar com

o serviço de distribuição Ide
�gu;l tratada. Em toda a ex,

tenção 'daquele Balneário o lí
quido corre abundantemen
te nas torneiras não havendo
o "tradícional'j, racionamento

n,,!s horas mais, quentes do
dia.

RODEIO

de Rodeio é a pavimenta.
do �cesso BR/470 �, a

-

cidade. Neste sentido o

dra,quele
municipio vem mantendo en

tendimentos cem orgãos da es-

fera estadual, visando a a;s
sinatura de convênio que pos
sibilite a c:onc:essão de' recur
sos necessár'los pata realiza·

ção �a obra.'

Está confirmada para a 'pri
meira quinzena de março a

vinda! a Blumenau d� urna Co
nussao designada pelo Minis.
terío da Educação e Cultura,
que irá -verífícar a situação

J da Faculdade de Ciencias Eco

nomícas da Furb, visando o

seu reconhecimento. 3 profes
seres do Il,io Grande do Sul

-,
serão os responsáveis por es

te trabalho de verificação:!/ -
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, Aprimorando a técnica do samba,
os componentes da :e;séola de Sam
ba/Filhos do Continente realizam en

saios sucessivos para, arrebatar o tí
tule dêsse carnaval. A escola preme-

/

te boa figura' nos desfiles oficiais,;

.pois entendem seus diretores que
êsse ano .:._ o do 139' aríiversário co

memorado hoje - o título será con

quistado para, o Estreito. (Página 5)
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" ' " A catástrofe de 'Lauro Muller, de, vigléntas p\,opol'ções, pode ser ana-

POUCO resta de' ','

lísàda nas duas fotos com a primeira mostrando o jardim da cidade to'

, ,

' " talmente destruido e 9' terreno 'onde estava. instalado o Clube Cruz 'de

, \,� ,

, . , Malta. Também a residência do Sr. Franquilinó Locatali, desaparecido iun-

't'
'," .

'

"M"�I;I\'
'
.: -: tamente comseu 'filho, foi levada pelas águas. Es,sa,cãsa,'estava Iocaíiza-

\ ,;..

R'ILf't
",

D'; er
.
,'" ;' da junto à ponte nae;::J;gml:lém l'UÜ" 'neja .acão das '�'cmas '

,
,i'

("f I,i.; ".;:.& " " """-<'i1""," ":,"'...:\_,....._-,� ':;;",,-:, ",�.:<I·\�"-;r,,, .. ...:."'_._ ... :"", ... ,. '_',,;<C �":,_"""o.:",, <.,-,J;,.�;, .... ;' .....- "

, ' , ,< '

, ,:' ". I,; � Ayal;,o, ouh'o aspecto desoladór -do- cataclisma.: qU,e podera determi-
, ;-

.

'

um' a transferência da sede do município para outra área, como medida

a,'P'o's
"

t'e'lpor'a'l
.Ue precaução, Aluda que Lauro Muller permaneça no mesmo local, será

.

",
'

,

' .', necessária edificá-la' novamente, po�s 'o' temporal foi implacável. (última
. Págir:a), =-Petcs de Vinicio Debiase, exclusivas para ,O ESTADO.

"

Udesc divulga
os 'aprovados
em Educação

-- •

"III!II!'

\
,

/ '

A, Faculdade de Educação
gou ontem à tarde' a. relação

'

dos
candidatos aprovados no� seus :eMa
mes .vestíbulares, Os quarenta apro
vados receberam o tradiciónal, trote
e anteciparam o seu çarnaval, sam

bando nas ruas ,�éntrais da', Cidade.
(Pâgina 3)
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'Deputados_: ;da v •.

Arena lanlam
,COI ·Ivo
A bancada da Arena homenageou

o Governador Ivo -Silveíra e Ia Pri
meira Dama do Estado, �ferecendo· '

I ,._

lhes um jantar no
'

Santacatarina

Country Club. O Presidente dà A,s-
"i

sernbléia Legislativa, Deputado Nel
son Pedrini, saudeu o Governador
do Estado, ressaltando' a harmonia
sempre existente entre o Poder Exe
cutivo e o Legislathjo. (última Pá

gina)

I

falta ua
"
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CiNEMA

15 - 19,45 e 21h45m

Yutia Solnisova

A 'EPíW}'lA DOS ANOS DE FOGO

Ce�""1 a 5 <lDOS

nrrz

I

17 ifJ,41 e 21h4:;m

Robert RecH0rd - Karharine Ross

WrUlE UOy
Censura Hi anos

CORAI" '

15 -- 20 e 22 horas

Roner Mame -- M:ulha Hyer
OS CONSPIRADORES DIAflOUCÚS
Censura J ganas

IWXY

14 e 21} horas-

TIm! ReYl1totd, -' Susan Clark

('RUnS SÃO os, HOM[1:NS
(; rynet Mnlvig, -- el'H s Papigard
C01\'( lNFINrrO AMOR.

'

('fJ>l;'ilra 1 p" ilJ"f),�

IAIJ"iC'O

17 e 20 horas

Mich�lC',1 Par ks - BO�flie liledo1in,

mWNSON, O AVENTUREfRO
('"mma 1 S �iJ,]Ql.'

GLORIA

17 ,e 20 hor�,

A CllA,l\Ü\ E O FOGO
I' \

l"h\;;llra ] O anos

20 horas

Harry Andrews - Barbara Ferris
lNOC'ENTF, " JvrAS NÃO MUlTO
lénsura 18 anos

S:{O ÚJIZ

, �I
20 horas

('Of' j\ 70 /

TELEVISÃO
TV CUL'flJHA CANr\I, li

1-' horas - Aheclllth
I fi horas - ('arreio IJl'nio!
llíh20m - lei Jal'kc;on

1 (,h'15IT\ -_ A.1ln181l

17h4�m - ThR ePIe,

I �h20m -- R,;rle Tele Erlucação
I 'I horas - O ivft'n Pé de La.r1\nja
I im,a
IfJh:lOm - Bola em Togo
19h�5m - Simpli'!smente M�ria
20hOSrn

20h15m

Ram(lrindns

liclinha Livre,

22 hOlas -- Cofinaflce

22h30rn - A, flnlXilS

2ih(l, m � Hawai .'i-O

TV COLIGADAS (>\:NAl, :l

1 �h 'iS -'-- Ahôrtilra

1 fi tWf:IS, - Clirhe da Criança
llíh20rn - O Menino Siihmarino

1 fih40m Jo- <:;eriarlo d(' AvHltnras

17hl0m - RIlI'�rcar
17h4Sm - MU,lI1é'l'e-s �m Vamguarda
I Rh20m - TV Edllcaliv�

-

1 fJ hOnls - Próxima Atração
lohJ5m -- TEle P'I'?l"lô
1 C)h,4 'Im - Tornal Nacional

20hO� -'- Trrfllios Coragem_
20h4'm _' J(H'naclf\ii nas Estt�las
2 íh5)m' - Rl'portcr Garcia

nhl0m - l\R<;im na Te-rm Como
n" ('éil
nh�()m - Grande Cinema

"'."'" '. ,�t' -'_

o Aparelho
UlIra Moderno

Alrás da Orelha
Complemento invisível

O menor e mais, ],eve de
todos

De som suave e natural

visite, tp.lefone ou eSC'ff\Va
fi.

COMERCIAIJ APE'MAC

J{nn Felillô Schmicl[, 5S
- 4° andar conjunto
401 - Fone 41 RI - Floria

nópolis - s,e,

Zury Machado ,

,
(

Mirandinha, o pianistà / que por

alguns anos foi um dos .mais aplau
didos pela sociedade, deixou a mw,
e. algnns anos rtepois, ",0�t,11 eom fi

espetacular música para' o carnaval

'71, "Terra rk S"I (' MM",

* 'i: *

Linda, linda, é a fantasia de

japonesa que está exposta na

Boutique Porâo 3, no Centro

CO�11f' rcial elo [l'ICJt'íanópol JS,
* * *

Somente agora fomos informados

que a bonita Myriar» I\'ioellmann

COfls,oni, foi eleita
-

Rainha elos

!lalne:'lrios, Tudo indica CJII>c. o

broto ,'H'omete, pOIS, 'se com 14 amos

-

Na" Suite Presidencial do Hotel

Royal, o Chefe da Nação, General

F;n,ülio Garrastazu Médict, em

eudiência especial, recebeu a Mesa

ela Assombtétn Legislat iva (lo �gindo.

* ':' *'

Pelo nascimento de Flávio oeor-
\

ri.do anteontem, estão oc parabéns
Carmem Rosa c Pedro Gni\FHln
Pereira ele Meno,'

* * *'

* * *'

Os Cantores da Ilha, conjunto que
foi calorosamente aplaudido no

último festival realizado nesta "terra

de sol e mar", hoje vão estar movi

montando o refrigerado e simpático
bar do Oscar Palace Hotel, \

* * *

A Diretoria do, Lagoa Iate Clube,
,

pede para seus associados providen
ciarem fotos; para a carteira sori�l,
que dará- acesso

'

AS \i�ntagens no

mar<1vJlhoso LIC,
-0-

Pensamento do Dia: Com a audácia

se encobre grandes medos

"" * ""

Maria Augusta, nome ele destaque
em elegância no Brasi], cnega hoje
a ,cidade de Bhll1wnau, para a inau

gtlr'3<:iio da Socila, Fi>íTlanh� às 1.7,ilO
lliH'as.

"" ,* ""

Roberto Luz, Renê. Ramon Betkowsyi
c Raymundo José Pessoa Ribeiro,
representantes de Serviços de Campo
Ford-W i1lys do Brasil, procedentes
de Sâo Paulo, anteontem estívcrau,
em nossa cidade. Com um grupo de

amigos os paulistanos almoçavam
no Restaurante Manolo's,

* * *

Parabéns ao. I
colunista social

Sobastiâo Reis, pcla-vmovimentada
festa que promoveu sábado, na

cidade de 11 ajaí, para a escolha da

Rainha das Praias, Fomos informa

dos que l'oi aplaudida �om justo
merecimento a nossa querida Neide

Maíian-osa, em seu espetacular
show ,

'* '" ""

Rodrigo ele Haro, um elos mais

renomados pintores catarinense, vai

exnor suas telas em nma galeria na

Capital paulista.
'* * ""

que tem,
Marambaía

numa passarela no

conquistou o título

R:'lÍnha dos Balneários, !'10m pre-'

ocupã�íes alguma; aos 18 anos

My,:iH�n, portp.t'á ser Miss Brasil, '

'* * *

NORSO'l cumprimentos a proprie-
tMi;l ele "A Cazcta", jornalista Maria

IHá' Vaz, Orlo seu aniversário hoje.
* * 'I/:

Maurício Amorim, volta a ser

presidente do Clube Social Paineiras

e muito gentilmente nos convida

para a tão esperada i
festa carnava-

, lesca hoje, em slIa, sede, "Noite do
"ferro]'''. Durante a festa terá desfile

para cÍ'i'tssHieação da mais interés
SlIn!,e fantasia, O convite ainda nos

diz, sem fantasja o traje só podel'á
ser �reto ou branco,

Atenç'ão, luz nrgl a Cuncionando, ..

Informou-nos a Drogarra e Far··

mácia Catal'inCflSe" que provllve}
mmlte em abril Helena Rubi,nstcin,
'f::trá fH'omo�ão de beleza. em nossa

,drlatk, gloy Al"time e José Valdir,
estão em atividades para o esperilclo
ac'ontt>cimento,

"

Ao saudarmos o 5°.' ,aoi�er9,ário da administraçãO'
estadual,' estamos estourando de orgulho�

,I Afinal, depoi$ de Ire\(istas as nossas atividades de
1 ano, verificamos um quase-empate.

Estamos nos sentindo como sé tivéssemos a ex

periêncIa 'do' Govêrno \ Ivo Silveira.
J.aneiro, portanto. é mês de festas.
Parabéns para nós, não é Governador?

um sistema'bancário avancado

C,AIHA' ECONÔMICA ISTADUAl O,El SANTA
FLORIANÓPOLIS seSANTA CATARINA EM tEMPO DE I' Z E PROSPERIDADE

DR. NORBERTO CZERNAY

CIRURGIÃO-DENTISTA

Implante e transplante de' elentes - Dentistéria Ope.
ratória pelo sistema de aIta rotação - Tratamento inelolor
- Prótese fixa e móvel, Consultório:, Ed. Julieta, 20
andar - sala 203 - Hua ,Jel'ôni'1l1o Coelho, 235 - ho
rário dRil 15 às J 9 horas,

� \

DR'. 'ANTÔNIO SANTAELtA
. \

Professor ele Psiquiatria da' Faculdade de Medicina
P'l'oblemática Psíquisa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: rEcli:Úcio Associação Catarinense e{e :!'vle,

dicina, Sala 13 - Fone 22-08 - Hua Jerônimo Coelho, 3M
Flol'iqnopolis -

DR. EVILASID CAON

Advogado
I, Rua Trajano 12 - Conjunlo 9

OAB-SC 688 - CPF 007896239

ADIL REBELO

CLóVIS w.l SILVA
Advogadqs

'

i

Sàmente' com' hora marcada
Centro Comercial de Florianópolis - sa!a, 116,
R. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis - SC

. ,

/

Musica Popular
Augusto Bueekt,'I'

Uma Maquininha Interessante
"Manchete" - eis uma revistá que anda publicando, últímarnente, repor.

tagens e artigos muito bons sôbre música popular.
No número 980 vieram duas matérias - uma reportagem e um artigo _

interessantíssimas. A reportagem é jrma entrevista com Jo�n Lennen e o :;trtigO
é urna explicação ele como funciona a máquina pubUdtár�� e o empresário, no

sentido de maní er o prestigio do artista-e garantir um bom faturamento mensal,

Só Cantar Não Dá

Acontece que o cantor, atualmente, não pode apenas cantar. "No' tempo do
rádio - diz o artigo ele Dirceu Soares -, isto era, possível, mas COUl a. televisão,
um outro íator smgir, ii imagem do artista, A Imagem, .em muitas, casos, recebe
hoje mats cuidados do que a própria voz".

O Papel do Empresário
- É aí que entra a participação do ernpresano. :El� leva. no 'Brasil, 20 p�r

cento da J'PIl<la total dOiantor (tIOS Estados U�,idps, a pal[t.icipaçã'o é de 5,Q%),
- Sua função é eumar cios chamados' interêsses dq artis�a,� arranjar con

tratos pra apresentações, gravações, estudar propostas e aeonselaar reper
tórios, Há \1111' tipo ele empresário (como Marcos Lázaro, Ror exemplo), que só
cuida' d" oarte financeira, Outros (como Colossi, .Guílherme Ar;aújo, Geraldo
Alves. Mô�ica Lisboa) tentam �ep�o,duzir, no Brà,sq,: Q esquema tJ.ol'te-americàno.
cuidando. desde a roupa ql)e êl� deve usar até ,o. que Ae�e declarar à imprensa
m�m entrevista. Na verdade,', o. �squema brasileiro' está longe de ser como. o

norte-americano. anele o empresário é dono do artista enquanto durar o con

trato assinado entre o.s dois, Aqui, êste tipo de empresário funciona mais, como

um administrador e um conselheiro, Urna regra geral: tudo vai bem entre

cntpresário .e artista enquanto está entrando dinheiro .para os dois.

Alguns Preco; �
Vimos prá que flue serve o empresario: Foi uma abordagem do problema,

SOl) u&t asoecto' milis' geral. VÇlmos, agora, entrar na, parte )i>:fátjc� do negócio.
Os preços de shows, por exetnplo, O show, como. todos sabem, é o. que clá mais

dinheiro ao artista, \
Alguns pi eços, entre os grandes' �art azes nacionais: Wi1son Simonal,

Cl'� 17 mil; Ro.berto Carlos, Cr$ 15 mil; Elis Regina, Cr$ 12 mil. Isto. livre de

ql';11quer despesa ele transporte, alimen.tagão f' ho.spedag�� do cantor, músicos
e empresários acompanhantes,
-l--�-----

O PrimeirO'
,

- No. Brasil, o. 'primeiro cantor que sentiu a necessidade de) montar, um
esquema de publicida'de foi Roberto Carlos, em 1965. Depois de tentar a bossa

nova e pS)dir pelo amor de Deus, que os dise-jéqueis tocassem suas gravações,
êle resolveu remontar a imagem. (. , ,)

- Uma emprêsa publicitária, hoje desfeita (Magaldi, & Maia), foi contra
taela para-armar a imagem ào nôvo ,dolo.' O resultaqo fo� a divulgaçi\o em massa

do nôvo cantOl�. Um rapaz bonzin]1o, sempre simpático e sorridente, vestindo

terninhos ,justos, o cabelo comprido, mas sempre limpinho e penteado com

medalhões,

Chorei
_

Eu volto. a falàr sôbre o' assqnto. Interrompo, agora" para prosseguir tia
puhliração' das letras elo. I9 Festival de Música de CarNavaL Hoje, o 31' lugar:
Chorei, ele l\1ig{rel Antônio de:S@uza. Intérpret.e: Hélinbo, ,

- Chorei. cho.rei. ..
E você.. não.,viu o-meu pranto
Cantei, cantei" ,

E você nâo. o.uviu: o nieu canto.

/

E agora vem dizendo que, me ama
, ,

Pi'dindo prá v{Jlt�r
Não, não. meu bem
En já 'tenho Ol)tro alguém em seu lugar
Mas chorei"",'

,Horõsp OCO
OMA� 'çAR.OO$Q.

Quinta·feira 18 de fevereiro. de 1911
_

ARlES - Ql.\iQta-feira em que você terá �mensas oportunidades de se revelar

profissionalmente, Influências mais benéficas para, investigado.res e

cientistas de um modo geral. Boas ilOtícias à vista.

TOURO - Novas oportunidades d� êxito virão neste ano para você d.e, TQuro.,
especialmente se pertence ao segqndo ou terceiro decanatos do signo,
Aguarde melhorias a partir do. final ,desta. se'qJ.ana.,

GÊMEOS - Para você, que veio ao mundo �ob o. portentoso fluxo. de Gêmeos,
a fase é favorável, tendendo a melhorar m,ais ainda. O setor de

trabalho mel'ecerá sua atenção, Sucesso na, vida íntima.

CÂNCER - Você poele esperar um dia relativílmente benéfico, pois as ten.clên
das desta quinta-feira são favoráveis, Pôr outro ladQ, tudo tende a

melhorar totalm,ente até a semana próxima. Bo.as notícias.

LEAO - Mais um dia feliz para você, que é de Leão, 1;'ode esperar colabo.ração.
� comnreensão da pessoa amada e dedicar-se mais ao trabalho.

Contuel�, não se descuide da sua saúde, alimente-se bem,

VIRGEM - Quem veio ao munelo sob a influência de Virgem, poderá viver

unfa data repleta de possibilidades felizes no decorrer desta quinta
feira, Procure incentivar-se com o seu próprio desejo de vencer.

LIBRA - -Para Libra,' tudo de bom, O So.l em Aquário ainda lhe
\
confere

grand�s 'possibilidades de êxito em' quase todos os sentidos. Alegrias
no contato 'com terceiros e boas notícias pelo. carreio ou telef�nema.

ESCOHPIAO - Tudo quanto você espera de bo.m poderá Ser mais fàcilmente

conseS(uido na. semana que vem. Contudo, tel'á hoje uma influência

benéfica para tratar de saúde e euid� de questões farn,iliares,
SÀGITÁRIO - Não perca suas esperanças, pois �ud(}. de bom ser� possível a

você neste ano
\

ele 1971, Boas perspectivas para as viagens e amizades

com nativos e nativas de Librã e Aquário. Co.nvites!
-< CAPRICóRNIO - Você está vivendo uma semana ineon,testàvelmente feliz

-

para o seu' setor financeiro, Aproveite a boa fase, que 1;J.o<je, quer

,
eluT"nte todo o fim desta semana. Boas indicações para compra oq

venda de casa. '
.... �'" ..... ' ....

AQUARIO - Você, de A€luário, terá hoje, uma, excete.nt� data; vara cqidár, de
questões de oi'dero, doméstica, íntima ou pes�oal. Co;a.bore CQID o.s

amigos no setor de trabalhlo. Boas notícias em ev.idência, Boa saúde.

PEIXES - Sua fase negativa está chegando ao fim. Nesta qlÚnta-feira p�derão. I
surgir possibilidades agradáveis de êxito para o.S detetives e cientistas

dêste signo, Mas se êste não fôr o S(ilU caso, mantenha-se
I
otimista.

AUTO ESCOLA--',�,'
1...-

BRIHHOSA, 1:1,
I:

r �

,

I' O endereç@, certo. para
você' aprender a dirigir. Rua
Deodoto, 19 - 29 andar ..:.

sala, 4 - Centro. Rua CeI.

Pedro Demaro.,
I
2,049

Estreito
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S,ta. Catarina e Paraná têm Matricu�a
A �

,.

� .....,. • d,u IEE 'e
convenlQ para nO'va rodOVia explicada

r

Universidade de Blumenau, divulga
relaÇãu :dos'h8provados no vestibular

" , ,�
,

.

"
" :-

Os governadores Ivo sn- 'faixfl de domínio dos imó- vação da rodovia PR-54,
veira e Paulo' Pímentél veis atingidos" bem corno trecho Garuva-BR-468 (Ga-
celebraram convênio . na as retificações.' e -melhora- ruva SC, súb-trecho Garuva

Capital, visando a pavimen- mentos dos terrenos situa- divisa P31'aJ1á com Santa

tacão asfáltica da, rodovi�), dos no' território catarinen- "Catarina, O convênio tem

Bembem-Guaratuba, A assi- se, Por sua vez, o DF_Jt elo, prazo de, validade por três
natura dêsse acôrdo foi pre- Raraná está en�ar'regado 'dos anos, devendo ' entrar em

cedida de solicitação do sr , serviços de íniplantacão e vigor após a sua aprovação
Paulo Pimentel ao Govér- pavimentação asfáltica da e' registro pelos' Tribunais
nadar Ivo ISilvÍ'üra, pela estrada que c'orta" Sànta' ele' Contas das unidades

qual o Departamento de 'Catarina,' 'federativas e correndo as

'E�tradas
'

de Rodagem ,de: Os" trabalhos abrangerão' .despesas por conta de seus

: .Santa Catarina ,fica,ria" cor? 'a' construção, ineÚlOramel1-' respectivos órgâns de atua-

0, encargo da Iibéração da '"tos, pavímentaçã« e co�ser.. -ção 'rodoviária.

feira .da;Ress,aeâfespera
vinda" de.JOuitós:expositore$

•

',' 1 _

�
"

.

I
".

I.
-

•

-)
...
" ' .' �.: .", '� ,

A Comissão O,rganizádorq'.;
da Expps,ição' F€!irà:'da:E�s�,
sacada ,informa que � rfl;rile�

,!rOSeIS carav'flnas de, :nil',��
"listas das- mais divérsç� ''!l'��
:' giões do Estacio\ se 'piepa-
ram para comparecer àque- '

; le certame, a fim de àdqui-,
� rirem a.nimais' leiteiros ,�
"corte, que serão vendidos
durante a Exposição-Fdra,
Informa, ainda, que ,o

, Município, de, GravataI. }Vem
,de Gonfir,I;nar 'a S lla ' inscri-,

inté
de

sos' dentro do, pànÍue", ci{j,?s,, .

" ,( , ,"

ot}r'!s' est�o b'astante' ádian-

ladas, já� em fáse 'de' aca

bamEl.nt9,

, 'escritórios, à l'lla Felipe
,Schmidt, 62 lojas 8 à lP,
,no EaifíCio Corp.asa, com

telefone 3339 e, qUe a s�
cretaria da Comissão está
,à c1ispo�ição dos interessa
dos, para quaisquer infor

mações,' ii nu; Saldanha
: '. \.

MarinAw"3D, !.çlefone' 40-2f?

j ,

i,

i" '11.' Erozaldo F:aust
'

12, 'Francisco Coelho, Pinto'

13, Francisco Ferrari

��. 14. �onórip da Silva 'Filho
"

� 15, Izomar Damasio ,de Miranda
� 16. Jos.é ,Ricardo So,uzãli

I
�' 19.

I I 20.
,

,
"

31. J0ão, Carlos L0pes ,Cardoso

32, José Antônia Cardoso

33j I João Luiz, dos Santos

34, João Paulo de Souza

35, José' Silvestri Sobrinho

'36,. J�,l'nil Carlos Br�sil
37,. José R. da Silva

,
38.. Juv.enal Pacheco

, 39'" Jo�o Cardoso Stuart
40.. Lenir da Silva
41'.

...'Maria Vilma de Souza

"42. Ma,Ma: Mádalena da Silva

43� ,Mário Cesar Hermes,
44': Maria Flores Coelho
45. Manoel Ferreira
46, Nilo Hilleshein
47. Nereu Raul da Silva
48, Osvaldo José Lino da Cunha
49. Osny Azevedo
50. ,Odair Mário Martins
51. Paulino Pedro da Luz

52. Pedro Paulo de Assis Feijo
53. Pedro' Alçântara Via."la

5�. Pedro Paulo de Souza

55, Pedro de Souza

56. Rony �ogério do Amaral ,Lima

57. Sérgio Apa.recido Carraro

58. Silvério _Rodrigues
59.' Vitor Ferraz de Deus

60. Sisiruo da Silva

61. Secundino F. d� Costa

62. Soldn Szczypkovski
63. Sergilda' Rachá
64. Sérgio José Canciani
65, Saul' D. Preve

66. I Sant<?lino Ma.rtins
67, Tarcisio Bonet
68. Valc'l.ir Manoel Lúiz

69. Valdir C, da Cruz

70. Valde;miro José Coelho
71. 'Walmor B. Jerônimo

72; Wilson Càrminatti
73. Wilmar Raimundo Magalhães
74. Walter Lacerda
75: Zoé Cândida' Silva
76: Zenir Zulma da Rosa

,77. Enio Catarina Machado

78. Luiz José Martins

Fpolis" 15/2/71.

João BenignO de Oliveira'

18. José Sidnei MeIldes ,

José Carlos Pereir.a :ryracha,do
Jaime' Martins,

,José Cardoso ,da Silva, I, '

José Carlos A!TI�rn
Luiz Alberto DUtra

Lindbmar Torq\láto
M�ria Fran,cisci peUéare
Miguel Soares de Medkiros

27. Mario Luiz de'Oliveira
28. 'Manoel José da Silveira

17.,

21.
22.

23.
I
I
I, ,26.

24.
25.

29. Maria, Vinotti

30. Narciso Jaci Pol�ca-rp'o
31. Nelita Dias

Natalício Bonetti
,

Nilton Faustino' Rocha

Nascimento Ellas Carvalho

Osvaldo o'arlos de Souz�
,

Pedro Manschein
\

Renê Muckenberger
Romeu Tomás Temochko

T,erezinha Alves dos Santos
'1

\
Veronildo SI va '

Valdemar Gregóiio'_Costa
3 QUARTOS (

1. Alôncio da Cruz Pereira

2. Ademir E. Sardá

3. Adernar E. Sardá

4, Alécio J. daI Silva

5. Aldo da R.'Arêas

6. Ary Mery da Silva
7, Arcendino M. Machado

8, Alcione Oliveira ,Alves.
9, Antônio Cassimir0 Gonçalves

Azarias Cruz Santiago

32,
33,
34,
35.
36.

37�
38.
39,
40.

41.

10.
11. Augusto Buttanberg
12. Braulio Silveira

13. Clarivaldo Machado

14. COlina S. S.' Piêk�er
15. Décio Elias Barbosa Cordeiro

16. Dorival Orlando Eller

1_'
17. Dorival, Juventino da' ,silva
18, Daniel Agenor da Silveira

,,O 'diretor do' Instituto ,A,' Fundacâe. UniverSidade' ,"WacJ:i.olz; ,,:Fridolino Hof-
Estadual de Educaçao, pro- Regíonal" de 'B�umenau' ,di-: :"fnmnn" :Gel'son,Cardoso, HansIessor José Bonifácio de vulgou, na última .tei::ça-fei- Bâumann, .. Heitor Gomes Coe-
Sena' informou" ontem que 1'3', os 'resultados da 2�' :Ch3'�, ' lho,· , :,H:élia � ICoerich. Ingo :

foram matriculados; inicial- mada .'d� ,y'e;Ubular: :un,Úré,�- ':' �ruegeí:," iuge -Schmidt, Isa
mente, todos os alunos' dos 'do. "Dos' : 21:6 insGritos"! >''' ,151:. 'bel', ,'" Boaveátura, Ivan dos
anos 'anteriores e que ores: 'candid,atos f01;31:n aproJhd'êis, 'S!Í\ntosfi:ly�",'Depin, Ivone Bu,'
tante se inscreveu' para o (1 saber:' Adalherto Sã,ndti,', dag,', ',IVONe j Geisel', Jaime
Científico, Clássico. e Nor- Adernar SestÍ:en" Ad�rhill'Ne-

'

Ti;>mélin;: "Jair. t Girardi, Jane.
mal. Para os segundos e ves: Alcides' dos 'Sant6s':" AI,' "t� AgO'stihi� 'Oenner : da Sll
terceiros anos do ciclo mé- "fonso- Bútzké, Altamjto p;l'ni-',' 'va, ,Joã'�",É,eduschi, João San
dio, os alunos foram .ma- no,

-

Amilc�r ,iosé B�r.ri:', Ani- tlrini,'- 'José,' ,Eél'uardo 'C'H'\Ta
triculados diretamente, ta :Z�ehfu�s; ..Antônio. ; C;'i�l' ',-]l;i.�,; :J6sé'; Gomes, José' Pfau,
sem nenhun� teste' de clàs- chetta, Ar,y ':'Antônio .Fisher ! Jussa:�a :' : 'M:a'l'ques Vieira,
sífícação. .Declarou 0., dire- 'Amn'arído ':I{r'e�'1inl�el;,�A�;r\i)�- .. ;,r;a\iro. ) -Rocha, 'Leandro Ro
to!: do, Insti�uto 'Estacl\lal" do "ide:>To':tiol, ;-Á�nard6 'J,�sé .;sa�-·,Lei;la;"da,'Sil1va Le,ln Re"
de Educação, '_q�l�: \"ent�Hd�:' j .Ju,nkes,,;Bél'ii�a�te,:,Sa'fit; ;Ét,:�{�,:dh�c��, ,·":'L.�il'á·, 'p'ajri:j,plqna,mos q�e' os alu\1.os, que .la, Giovanellq" .Kai'üi' 'Ka'ést.riêr,', ,'I:êand'J;ó'; 'ZepEn, .. Le'bpoldo
estavam �l�eCJ.lieFlt�ndo, ,um C�rlos:'-��lI:'t�Iis,-.. Çarlos' ,'F�h- !"s'éJuiffll,i,!,por�, Bylaal:ctt, L�i

C�ll'SO, sepa des�gr-aelavel tes; -Cprlos :'P:amplona, çanlÍ'li ,''là'" pàtl'lnI6TI?; LoürivaJ Fie,
fIcarem sem, estudar, por- SChwaftke" CarhÍ€lIn', 'GLÓ�;à-, �,\;tler;,\Luci'" Mm:ia' "Kliemann.
isso os matricula\TIos. O

' ,',' "', -,
" '

'
'

]lell�, ."Cal'mem, Coimoi'a; -'Ce, .- liuiz(çErne�lo:_Reis ,QuaresP1�,
que sobrpu foram ás' va-'" ,cHiá.: :do"' Na.�·ciriie�lt�, " �c�ik�, �Úuiz' A�tQhio': da Cu'nliar Sil
gas �presentadas' para ti: 19 :M:�t'zMr; qiaudÚ1:,'Lo'es; 'Cr�s� ,:" \'�irfl;.,: 'LU:�i'á "Muller" : J\IIqra
ano do ólr�o médi'o,' que tina.JCÍlist�f0lini,' 'Danrlü:> Go-'�:'Laine" Màlt'y: Maréos !Sa'100-
sãe em númeru ,q�. 50?, F_a: 'me;,,; :Q?S'qb��Jo 'da' ,$:ilvi' }.ú. ';! 'vaLGost�.' r,��í1(lro 'Da'l;a Ro
ra o

/

teste ",de �lassIflcaça"o >,
' nior;,;: Diet�r;,:Th:(}m$sêlr': :'Dt�a '. �á; , ,Ma�gareth' ," Waschb�irger,

foram lllscn[as 923 e com- Dias; 'l)!o�ingos' Jun'iÔíi, � 'Po, '�Mãrgaret 'Rosa Bot-h\Tle: Ma,
parecera,m ni; d�b::and,o de "

" ,

, ,''',' ,-'," "
'

' ",

raci"L>ál'sentêr, -"Doris ,Ga<\1:(-" ria" >
Bérenici ,Raiml111c1i.,' lV[,�-

matticular,-s,e 2'11 cahclida· ',' '. "" . , ,',,',' ,. '
,

" ]ler, .. D:oroty'.' Muller, "Ec1el, ;,'ria>: da; Gra<;a 'MoH'ira, MI'l-
tos, O ,teste foi 'de nível' bá- berto ,:Blaês�, Edinai; ,W�efz-:' ria': Jac( Ramos, Maria José
sico e,' foi l)astante" fácil.

lre, Ed,evaldo} ,Bill'bet, �Eg_icl,io', Bu-ss�,'Maria .Jucélià·' Bord«s,
AMsar ,q.isso, numa, prova' Volpato, Eletó,.'Giovahe�la';',' Mari'à""Lúiza 'Gens,ter, Matil,

que tinha ') pêso, de' 50 POll- EÚane Wie�el:Ji;l!er, , '�!ii�e:,-,:, d� 'eata,iiha C,al'dosp, Maria

tos, o primeiro classificado Doner" Elia,ne' wànke� EÜa-" Cezar 'Deggau'; ,MariQll Srjlni
só, c011segulu '36',5: SàÍ11en-' �e,Márzall, Eliane, Schtamm, " dei:na'�tei/ 1VIariia' Rosa 1"10-
te três alúnos conseguiram ,Eli�ià� R�u,h; EI�i(}l;rOl\ ,L?Jl��;:: (rj,�'ní, ,�ai'l�I;le,

'

Acl�)l1,' M.�1J'
nota acima .de 30, A clas-, Etm'iJ-to" Bà,ck,' Euclj!;les >,: Par: ,�'jr�c'io ; '" �ií'nfi1Íq ;Ja'çobsen.
lt,riçação" foi �té' 12115 o

\ oker,.:Ellg�ri,io' Lenz,:/E.((01i/;'a : �M'áfcio>' - ,Jàcóhsén-,' ".,"Nçréu
'

que 'càrre�ponderia, �numa' Einstá�d:" ,FranCi,sio ,icl'á, ".:s�i .. ::"R;O:���'R�'", ")'I'#;alC-i '�:Arist.ia'e�
provà fJ.ue' :valesse ele 'u, a _va,' Francisco ·,Mae'stl'i;., E�ed ,:Toh:\eHn,'/O,l'cló'�i" p.e'�ro Flo-

lO,à/notal,2. ", '

'," ,,�j'1:.>.": �- ,�'>' ,:'

rianí, Orestes Woestehctf, 1 .. �·1" fi 11': rl� frv"l'E'il'o, Se

Osmar Felsky, Osny Heinig, gundo a ordem de classifi
Otto Berkembrock, Paulo' 'cação, é a seguinte a rela,

Augusto' Perlen, Pedl:ü Reis,' ção dos quarenta aprovados
Neto, Ralf .Bretzke, Raulino para' o Curso de 'Pedagovi'i:
Buzzaren'o; Renato 'Bellfuss.: Maria' de Lourdes elos An

Roberto Severino: Felsky, ,jos, "Lúcia 'Amélia Bossle

Rodolfo ,Fútz -Paasch Role] Silveira, Anita Braga de ]\1[0-

Paupitz, Rosalvo , Cardoso', raes, Marlene da Anunci-icãc

Fontenelle,_ Rcselene Sti- Costa, Roberta lVÚlrÁa W:'l':

thorst, Rubens Artur Hering. . ken, Jurema Terezinhn roa,

Rubens Eschembach, -Rubens va Menezes, Vanda Maria
-Murrlo Schramm, Rui Fels- Domingues' Santos: Ana Mo,

ky:, Rui Gi,el\}w, Rui .Hobus, ",m, Elita Tzêlikis Rézis, ]\'fq,

Sergio' Wami�er, Silvia Í\Ja;ria; l:ioi ,iftibas Mac,iel, Gilbedo

K-raus,' Soliil1-ge 'lVIúi;:l: dá"Si�,' lV,[ichéls, Lourenço Mulli"l'.
va, .-Su'ely -A:i.J.:es Paulo", ,S,ue; ,'Sôiüa", l\(fa'ria' Teix'eira, EH

'[y" �reshe��: SilVio ;l?unteÚ,.

'ferino, " .

"Willeman" M�rcia Araújo.EDUCAÇÃO DA' UDESC,
. N<?l'méliá

.

pjerri, N[ària ele

,Lourdes,
,;

Silvq'," Sônià Maria
,'A Faculdade de EcluÓ1Ção" Dutra, Adir 'Azevedo Lpntz.
d,a, Universidade par,a q D�" 'Már;io, ,José ela Conceie10
s�nvolviment0 do" Estado de;" ZéÍia ,'Ramos' de Oli�reira, Ta

Sa�ta Catadlla, 'd:ivu(gO�)' ori,: ',m�'ra'" V:e.rtguin�.":' "CI�l1rlino
tem' os cariêmiá.tos alJtovadof.,

'

,Zermiar{{ 'e LÓcia' 1 Schefer
no ,'.concu;rso "",vestibular:' ',H:la- Mey'eJi. ,:

, "

•

I

I

, ,

i,
I'

,

I

..
,
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arnaval e
, I

A Prefeil.ura está realmente fazendo o

que pode, a fim de proporcional' aos festejos
carnavalescos dês te ano o' brllhantísmo de que,

, 1
tem fama., A ornamentação da Praça 15 de

Novembro, obedecendo a' motivos da lIha, c
lembrando a originalidade das rendas de almo
fada em que é hábil a mulher ilhoa, foi sem

dúvida' uma lembrança feliz: associa aos Iol

guedos dos três dias, de Momo uma das tra

dicionais expressões da arte popular,

E feliz foi essa idéia sobretudo porque
talvez se possa' vislumbrar nela, o interêsse

que não pode faltar, da p-arte dos Podêres Pú-
"blicos .do Municipio para com os nossos labo

íiosas : e pacientes rendeidas, cujo apêgo as

tradiçêes da família interiorana da Ilha: re

siste às 'fortes atrações do progresso cita

dino, 'que estão 'solicitando as atenções das

moças ilhoas para outras formas de ativida,'
des de ma is 'tent<.:doras· compensações econô-
micas,

já é tempo de s':' ir cuidando de preser
var, Como uma das dces da cultura folclórica

'O Sr. Tarso Dutra promete exercer o

seu mandato, de senador já a partir do pri-
meiro dia em .tôrno da pregação de uma

idéia - o parlamentarismo. Como S4e vê,
não será coisa. nova, 'mas só o fato de se

tratar de uma ideia política emnresta à-

promessa um aSgec�0 grave, e inusitado,
,quase impei'tinente:

Voltando ge, uma excul'são que rea'
lizou por diversos países d'a Europa aten

dendo a convites que remontavam na m"rio
ria ao seu temoo de Ministro da Educacão
no Govêrno dõ Marechal Costa e Silva' o

- ,

primeiro passo do parlamentar gaúcho em

terras bra-sileiras foi' na direcão da casá d6
Asr� Raul Pila. Dali saiu êle �om o anúncio
de reeditar a cruzada que notabilizou a

existência do chefe libertador e que lhe
'Valeu a aura apostolar que hoie lhe- ilumi-'
ria a velhice e a aposentadoria'politica ..

O aTIltncio, na medida em que se' ;�e
petiu e em que deixou transparecer a idéia
de ullla canmanha ideoló\!ica, desagradou
ostensivamente a 'direção do Partido -a qUe
pertence o Sr.' Tarso Dutra: Em sLla últinia
audiência com o Presidente Garrastazu Mé
(Eci, o presidente em exercício da A'renh,
Sr. l\atista Ramos, comentou o problema

)

III

I
I'

•

da Ilha de Santa Catarina, com raízes nas pri
mitivas colonizações açorianas, a famosa renda
de alu!ol'ada, que faz o encanto dos turistas,
tanto pela beleea de sua trama, como pela
delicadeza que revela no complicado [ôgo dos

bilros, manejadas com ad�il'ãvel precisão e

com a ligeireza dos dedos de fadas que habili

closttfllente ,teçem os surpreendentes efeitos

estéticos do desenho,',
, Há pouco' tempo, se falou na imprensa

acerca dum propósito louvável da Pre:feituta,.
visando à criação dum pôsto municipal de

venda de rendas de almofada, que seria ins

,talado em local no centro ela, cidade, Isso

implicaria, naturalmente, uma incení ivadora
assistência D essas mulheres que, postando-se
à' porta dos hotéis. vêm do Interior, da Ilha

'oferecer à curiosidade e ao api êço d:is via-
'jantes P produto do trabalho das rendeiras,
as, quais, em verdade, dêle se podem orgulhar.
Não .sei por que' a iniciativa, como tantas

,outras mal nascidas, ficou em suspenso'
'e continua apenas uma feliz idéia.

, �

!

, e transmitiu ao Chefe do Govêrno os têr
mos de urna declaração que aéabar� de 'fa
zer sôbre sua inoportunidade. ,

/ Ainda assiiri". o Senador voltou à car-'
ga e dessa feita pqrfj acn�scentar que a de
,fesa, 'da instituição do sistema IparIamentar
de govêrno no Brasil 'afigura-se-Ihe '.'um

. �compro!11isso, de cOTlsciência", além do que
a, q�es��o" é completamente ' aberta no

Pa,rtldo .'

No Govêrno e entre dirigentes da Are
na o que ,p�rece causar maior estran heza é
'''a falta de realismo" de um político que
até aqui tem se, distinguido exatamente por
uma conduta realista. O padamentaris'mo '

em 'si, mesmo encoTltraria adeptos e siP'lpa
tizantes no próprio núcleo do, poder 1'evo
luci�nário e muito mais �àcilmel1te entre os

representantes do poder político que o

., ,_�p6�(l.,0 9.ue se }'le,ga, entretantÇl, (que não
""

é, chegado áiQda b momento de levar ao
"

requinte os "compromissos de consclen�
cia" e nem de explorar em tôda a SU�l ex-I
tensão a faixa imensa das> questões àbertas
dentro era Partido oficial.

'O próxi:mo Congi'es�o � adianta-se
- vai operai' ainda em clima rarefeito. Êle
é uma instituição sobrevivente; que nem

ueu a
A. !I

mica
NOVA i�IxA DE JUROS NOS EUA ,I, '.

A prime, rate, 'taxa cle iuroS cobrada
aos clieJltes de maior solvência a�aba de
sofrer nova redução: o Bankers Trust. sex- I

to banco em importancia da cidade de No
va IorQue. baix'ou, ontem esta taxa de 6'
para 53/4%.

E' provável que; cemforme jvem acoll-
tecerido nas sucessi(las reduções dos ultimo�

.

qlJatro 111eSeS, todos os grandes bancos
concretizem mais esta bajxa. A deci�ão fl

companha mais uma queda - promovida
sexta-feira passada - pela Junta da Re
serva Fedei-aI, da, taxa" de redesconto de 5

para 4 3/4%;, "
,

.

Um infºrmante do B-anco . ,adiantou
que outras taxas de ,ipJ'os "��r�o ajustadas
ap tipo e condições .do créêl tto" e que

..

a

nova redução, além de outras re81izadas
nos últimos quatro meses "reflete as con-

dições vi2"entes no 1l1é(rcado".
.

- No ano _nassado esta taxa se sitliava
em 8.5%, quando o mercadn se c�)l'acteri

z�lva, ,por �rancle, dificuldade de. crédito re-'
/ slIltante da oolítica de contrô]e da inflarão,'
Desde então� o mercad:; tem estado folgado,
com clis1)onibi1idadl�s suneriores à procwa

dr (""édito. Além disso, as autoridacl,es mo

netárias vêm indu7inrln ;\ ,.acili6ío d�< fq�

X,l� nara. obtér a redução cio custo. finan
ceiró das emorêsas e ati\1ar a oroduci'ío,

As taxas de'.iLJros DOI: ���réstim()'s
80S cons-umidores che,!.'aram quase aos

\

1i
:mites 'legais, orovocanclo e'f,eitos uh1 tanto

I

de'sastrosos nã: indústria da constrl.ldío rle
moradias. No fim de I (no, o desenmrê\!o
COllleCOll a aumentar,', 'Êss" f1to, Íl'1ido [to
oroblé'ma d(l hlta ele morfldias e a úma
�f"'nh.liJd"l' climinuir"'n nns lucros d8S 1'."1'8'\

des emorêsas, contribuiu Dara ou'e as al
tas taxas de :juros começassem a baixar.

BANCOS E O TURISMO '

O Dresidente dI) Sindicat.o dos Rqn('ns
da Gua[18bar3" Drof, Teófilo' de 'A7Pvec!o
S ':111 tos. debateu -Onlel11 com o pl�esidenfe
doi, Embratur. Sr, ü\rlns Alrbeno Andrnde
PilltO, fonnas de partic:ipação do sistema

: bailcário' '10 de�envolvimento do tUrismo. O

depai-tamentó' técnico elo Sindicato, a par
tir de hoje, desenvolverá 'algumas idéias
neste serítido.

Algumas destas idéias foram �borda
çlas no 'encontro de ontem, quando o presi
dente do Sindicato dos Bancos' ofereceu
sua colabofação e a do depmtamento téc
nico de sua organização. Foi comentada a

iniciativa Ido Departamento de Imj)ôsto, SÔ
bre Serviços da Guanabara, penfütindo o

abatimento de 60 a 8Ó%I, dêsse tributo -pe-
\las agências de turismo, quando 0 fatura
mento Jôr pj'ov,eniente do tul'ismo chamado
receptivo, desde que comprovada 'a venda
de divisas estrangeiras aos bancos comer-

,

dais.

, FININVES1' AUMENTA CAPITAL
\ .

A Fininvest - financeira carioca es

pecializada no' crédito chamado diretíssimo
.' ao c0nsumidor _:._ 'convocou assembléia
geral para elevar seu capital de',Cr$ . , ..

5,146.625,00 para C_r$ 6.690.612,00.

CONSELHO DA ADEM!
,

\;
,

Foi empossado ontem o' Co.�;teJho
Diretor da Associação dos DiTigentes ....de

Emprêsas do Mercado I[)J_obiliál:io (ADE
MI), constituídó pelos SISo Abraão Herma
no Ribemboim �(Ribel11boill1 Engenharia),
"Carlos Moacir Gomes de Almeida (Gomes
.de Almeida, Fernandes). Donald Stewart
Jr. (ECISA), José .Hel1J'jqu� de Aquino e

Albuquerque (CM!)', Júlio 'Coaci pere,ira
(Real de' Engenharia), Luís de Castro Do
dsworth Mat-tins (SISAU, L�)s Chor··.,.
(GHOSIL), Lu�s Eugên�o, Freire (Lisboe
ta), Marco Aurélio lssler (Carioca)' e Teó
filo Carlos Magalhães (Nova lorque),

eJMF.NTO VAI DOBRAR \

PRODV'ÇAO EM 5 ANOS

A produção brasileira de 'cimento Por:'
duml ultrapassuu em 1970, a cifra de ,9 IllI-

Por i�so'· dizia eu - nessa evocação
das rendas de almofada pela ornamentação
para o Carnaval; parece, é lícito supor que a

Prefeitura não esqueceu o apoio devido a uma

forma . de atividade em qúe se empregam
ainda algumas hábeis mulheres, se não espe
cialmente' \Í)or uma questão de estima a uma

tradição que vem de remoto passado, através
de várias gerações, mas como meio de prover
as próprias necessidades vitais, pelo menos

enquanto outras atividades lhes, não solicitem
as' preferências, por mais compensadoras e

amparadas.

Andou, portanto. muto bem a Diretoria
de Tarismo da, Prefeitura ao 'aprovar, entre

as propostas que provavelmente 11;e teri2111
sido apresentadas 'para a ornamentação ,da
cidade no� festejos carnavalescos, essa 'que
reune, cerrnmuita felicidade. à intenção orna

mental 'um motivo folclórióo da Ilha e uma

oportuna sugestão a que nãs se' desprezem
encantadoras e expressivas tradições da ante

popular ilhoa. \

Gus!avo Neves

artitura
.sequer começou a reabilitar-se da perda de
prerrogativas, e de autonomia que 'sofreu
ao, longo de uma crise da qual o AI-5 foi
apenas o episódio culminante. Ainda que

-, Iôsse viável dnsrituir-se em tais condições
um sistema parlamentarista, êle nada mais
seria do que� um subproduto do' presiden
cialismo com rotulagêm inautênticà.' E com

a agravante de :que�'nem ao menos êonse
guimos

.

ai�da C!legar ao verdadeiro pres'i-
cl@nciaLismo".

" ,�'
,

Os ,é�saios de pregação, ideológica de
que se faz. aral:lto o Senador gaúçho pare
,cem des,tinados a servir menos como teste
político. do que como eomorovacão 'do
grau da toleranc'ia revoluciotiária a qual
quer fuga de uma partitura previamente es

tabelecida .

para a atua�ão parlàmentar:
Compreende-se que os paT1�mel1tares

�ovo� �ra.�am de. suà� provínc�as arroubos
, deQIQglcos e medIdas de salvaçao estra11has'.
:.'a essa paíijt�r�ô oficial. O 'q�e rt�C:l se conl

preende" ,na Arena e no Govêrnó, é que
,um político da experiência: do Sr. Tarso
Dutrã .

se 'disponha a ôroPbr sirnvlesmente a

troca de sistema d'e �o;êrno, quando até
mesmo p�'a alterações irrelevantts nas

chamada� .• �egras do jôgo hã reservas m

yanspolllvels.

,
\ (�, r

_
�- ••'. \

lhões de ldn��a.c[�s, � kbhâúdo assi'l11 o ciclo
"de desenvôlviweritb do parque cimenteiro
dOi país em q'ue à oferta acompanhou a

procUl'a" t�lltandQ alcànç�-la durant" qua'
tro a110S ,consecutivos':

.

Segundo dados >do Sindicato Nacional
da Indústrill de. Cimento, () Bras-il produziu
no ano passado 9.002.43 t toneladas de ci
mento Portland" assinl distribuidas. de acôr:
do com os' tipos: Po,rtla.nd- comum,
'8,G85.346 ion�iadas; alto fôrno, 683231
toneladas; pozqlônico, 191 707 toneladas;
cimento' branco, 42147 toneladas.

Os irÍvesti�entos previstos até 1975
,no setor, �ompreendendo ampliação de fá
bricas existentes, melhorias, técnicas e no

vas il1lplan'tações, a maioria destas já com

projetQs 'aprovados ou em final de estudos, '

estão estiIl?-ados eni, US$ 550 I\uilhões (Cr$
2.755 milhões), espentndo-se que a evolu
ção da oferta se processe da seguinte ma

neira: 1971 - 12 milhões de toneladas;
1'972 -;- ] 5 milhões; 1973 ___,_: 17 milhôGs;
1974 - 20 milhões e 1975 -;- 21,5 nu-

lhões de toneladas,
'

TRIBUTOS SÔBRE- VEíCULOS
.

, ,

A indtlstrla braslleira de autoveículos
com exceção de tratores, rec'olheu aos co�
fres públic0s,. entre impostos federais, es

taduais e muni'cipais, de janeiro a setem;
bro do ano passado, a .quantia de Cr$ ... ,

1.108.773 mil que supera o recolhimento
realizado em todo ó ano de 1969.

Foram recolhidos, segundo dados do
Sindicato Nacional da Indústria de Trato
res, Caminhões, Automóveis e Veículos si-

,;11ilares, nOs' primeiros ,nove 'meses cle
-

.

',. -

! I "

1970, Cl�$ $00,2 milhões em impostos fe-
cléi-ais, Cr$ > 3,06,8 milhõe§ estaduais e Cr$
1,8 milhão mtinicipais. Durante todo ó allo

de' J 969 foçam arrecadados, nas três esfe-·
ras de Go'vêrho, Cd� 1 032949 mil. e'1-

quanto em' 1968 atingiu a Gr$ 832751: luil
e em 1967 chégou à casa dos Cr$

,

624318 miL
'

J,
,

,J--1----'
-�-"'- ---

, ,---

iI TRIVIAL VARlaOO

Na noite' de hoje ingressarei no primeiro cordão carnavalesco 'que pas. ' h
"

sal' em frente à minha porta, embarcando com e passaporte no bôlso para I J.
,

o reino festivo �o sObera,.no� Momo" pa�ár�ada de aleg_I'i� e, irresp�nsabilida� ,: I", de onde sou arrugo do rei, A, rantasía .nao Importa. A última hora 'Imp'roVlisa- : '\
rei uma de príncipe, ou de pirata olf jardineiro é sairei pelas ruas com- Tide ; i

;. por u:n braço e .Lagartixa por outr�. E.U sou aquêle que estará mascarado
, :1' .

;' d� dr�cula no �aIle do Terror e o prImeIr� bumbo da Banda-da :lha. As me- 1 'f

" runas que desfilam nos carros de -rnutação dos Tenentes do DIabo, Grana-
'

)'I' deiros da Ilha, Vai ou Racha e Trevo de Ouro são tôdas minhas irmãzinhas: .'

',i,:, menores e lá de cima elas jogarão -flôres sõbre as cabeças da rÍlUltidãO,' que Ii lhes jogará aplausos à sua passagem.
,

.

.

_
'

'
'

,

Minha onipresença me colocará em todos os salões, ó'nde quer que haja: I
um conrete, onde exista um tamborim. EU sou <aquêle que pulará de mãosi I

dê-das com o mais .grotesco travesti pelas ruas da Cidade e estarei na' frente
I

de todos os blocos de sujos com as pernas bambas pelo álcool tomado no
,

. I' ,"

� Miramar e ostentando na face suada o riso, amargo da exaustão física. Sau-
darei com um aceno de fadiga os turistas' que se empoleirarem nas janelas
do Hotel Lux e os convidarei para virem comigo' sambar na Praça 15. J

,

Nos Protegidos, Copa Lorde e Filhos do Continente serei o mestre-sala

que fará firulas incríveis ao redor da porta-estandarte arrancando' palmas do

povo inteiro. Nos bailes das snciedades de luxo estarei sentado em ID€Sa de

Pistta e.�ubirei sÔb�e a cadeira �ara fazer jorr�r minha alegria. nas cabeç�s
dos foliões, Jogarei uma serpentina dourada ate a mesa da mais bela e trís- :

te jov-em da noite e, então" ela
-

sairá pulando desvairadamente ao redor do

salão, muito louca e muito linda, distribuindo sorrisos, dadivosa.

Concorrerei com minha fantasia preciosa ao concurso do Municipal e

a comissãO' julgadora me atribuirá o primeiro lugar, com a mais verdadeira

justiça. Os demais .cclocados nã,o contestarão o veredito do júri e todos se

curvarão reverentes -no momento do desfile, batendo palmas boquiabertos,
Mas logo depois colocarei 'b<3r�udas e uma camiseta de meia para samb.a�
no Coríntians do Pantanal até o dia amanhecer.

'

Eu serei também aquêle pretinho que trepará na árvore do jardim, "p�ra
I

apreciar os desfiles das escolas e das sociedades ·e que 'também sai pulando
atrás dos blocos de sujos com a'maestria de um futuro passista premiado.:1
Depois de dez anos de inatividade voltarei com redobradi selvageria corri' os !

, Borcrós e entoarei meu canto primitivo de guerreiro do. alto da escadaria' i
, 1

'
• • I

da Catedral. Tupã me protegerá."
,

l'

Hoje à noite eu serei o clarinetista dos Tenentes do Diabo que tocará
trombetas aos quatro ventos, do alto do .Morro da Cruz, anunciando, que é,!
chegado o Carnaval e convocando todo o povo para a folia. Mas eu serei tam- :.
bem �-lquêle homem triste que olhará qo canto da ruà .ou do salão passar, I'
à minha frente aquela linda havaiana, OU a colombina, ou a palhacinha, tiu OI,

t
'. .w" •

•

• .1

a baiana estilizada e, à falta de mais o que dizer; direi apenas: "Olha, meIÜ- i,·
,

na: cuidado com o Zé do Sequestro. 1l'.:le quer, quer, quer. � .

"

•

. J I
--�--------------------------��----�-------------\{

Em princípio" os 'univ�rsitários
pensaram em realizar a Feira na Começam :1 surgir esp�culações I :
Ressacada, mas a área de 3' mil sôbte, os nomes que ocupal'ão as

, metros quadrados, do pavilhão não li,deranças da Arena e dô GoVêrno
1 ' comporta a I exposição . que, em na Assembléia. Para a ;içlerànçal do

/"
1969, abrangeu urna superfície de ,Govêrno, embora não se elimine
12 mil metros ,quadrados, no pré- a possibilIdade' de S'91' reconduzido
dia em construção da Assemblé�a o Deputado Fernando Bastos, se-

Legislativa. :ksper�m �le;, �ue, ate tôres ligados ao SL�' Colombo S�l� ��
j.' lá a_pareça um local m,ais indipado, les falam com certa iÍlsis�ência no

talvez, 1'Qesmo pas ,o,bras do fVturo nome do Deputado Henrique' Cór-'
'

,{,',I Tl:ibunal de Justiça. dava.
�

-' ":,',',�'�-�'�;��'�������������������������������Y''''.,'

CARNAVAL
,

)

'I
I'
I

PROGRAMA DE COLOMBO

•
"

O Sr. Colombo Salles encerra

amanhã o seu" prbgrama de vi,sita
à Alemanha, devendo em' seguida
viajar ,para PortugaL Aliás, no, lil-

j'" timo dia 6, ,o futuro Govetnador,
. aproveitou uma, folgà ·da progra-

1 mação, e deu um nulo ,dE\ Frank(utj;
a Londi'és, onde se d�Ihcirou' dois
dias.
E' provável que, antes de retôr�

nar ao Brasil, '.0 Sr. Cólombo Sal-'

\ les passe pelos Estados.· UnIdos','
� onde o aguarda um conVite' � qU,e'

receheu para visitar o E,stáQ,o. de '.

Virgínia. Sua chegada em floria'.:
nópolis .

está confirmada para os

últimos dias do mês,' quando' en

'tã,o ultimará 0S preparativos. pata
a, sua

.

p�sse, P�'eocúpando':se prin-.
,cipaimÉmte cam a. definição do

seu' corp0 de ,auxiliares, que sGrá
anunciado logo depois do, sEm re�'

'--.,

Enquanto isto, á sua
' eü6iente

assessoria terminou o tt�balh0, de
. redação filiál, do Projeto' Catarinen,
se de Desenvolviment�,

..

çomp};;,c( " ,",', '.

mentado em: portnenores com· 9s

Subsídio� colhi/dos'nos·
: encoritr9s

1 regionais· qUe' o futuro Governador
manteve em ,segUida à s�a eleição.

VISITA DE MÉDICI

\

A visita do Presidente' MédiCi li

Santa Catarina foi interpretada
nos círculos ofidais como 1.Hl1a de
ferência múito especial ao Gover
nador Ivo Silveira por parte do

Chefe da Nação.

A despeito de todo o caráíter ofi- ,

cial e protocolar da .visita, segun
do aquelafj fOntes ela tem muito

, de pessoal, pois o General Médici
,

Útzia�questão de ser recebido pelo
,; 8r. Ito �ilv'Jira em Florianópolis
ainda durante O atual mandato do
Governador cátarinense.

FAINCO

Os estudantes do' 4° ano do cur

so de Engenharia' da UFSC mesmo

nas férias já começam a se movi-
I mentar examinando a possibilida
de de realizarem ,ê$te ano a III

FAINCO, promoção, que na ano

passado não se realizou.

Marcilio, Medeiros, filho.

, ARAGAO

,
'

O ' Secretário, da Saúde" lSr� An-'
tôtri0 Motriz de Aragão, foi. home- t.
nageado na noite de ontem com
urn jantar e com UÍn§v placa de +

,

bro:ruz:e (esta. colocada nas 'Une- i .

diações do aqu.eduto de São Mi- ·1'
'

-':t g�el), p�ra! P;:efeityr,fL), M�i�i��l dê<.·'
Biguaç_u e pela SciCieaadé do,s, Attli - .11. '

gos daquêle Balneário.
. .

A' homen�g'8ni prende-se à êfi- t
cIe�cia COII'), qu� a �e.cre:al'i�' ,pa j:
Saude a,ten�eu a reI)"mdICaçab dat
localidade, instalando· a rêde' de ,;

.

'abaste�imento de
i águ� em tempo

recorde.

MUSICOS

LENOIR
Segundo Üotícias divulgadas pe:.'j

los' pI'ipcipais 'jornais do País;·, o' I,
Senador Lenoil'" Vargas iF&rej�n !

\' .'�. .', :' I'
. acha muito cêqo para qúalqut1r I
julgamento sôore o sistema ]jlpaI�-\
tidário em vigor, entendendo que
o bipartidàrismo "50 irá' fUnêionar' ,

realmente depois da cristaliZação'
dos' :partidos politicos'�. ,

.

...Diz, ain.da ,q�e "'�m �anta -, Gat�- r
.

nna a �tuaçao começa a mudarJ
; potqúe.' lá, .'pe,lo :que '·8e Vii.; ;n3,�,:\íl·I'
trmas êleições: já existe umà < pe.r� :1:

cepçãb ·mais clara dos .postulados,�arenjstas". , [.
I

.O�SIÇAO I
,. !

Parlamerít�res op�si6ionist�s' qu� I:
estavam nesta Capital no início da f;
semana trataram informalmente r
da linha de ação do Partido em re-/"laÇa0 ao futur� Govêrno E�tadual.
O MDB, por sua bancada na: As-

Isembléia Legislativa, não pe&a r
err. fazer oposição sistemática' aos " Iatos governamentais, mas pr.eten.�� I: Ide fiscalizar o trabalho a ser exe-

.

cutado, de forma a não �í:ciOilr',
qualquer deficiência que, Z s.eu I
jlÚzO, constata:( na máquina a.d
ministrativa ,do Estado.

Não· há um. só mUSICO disponí
vel em tôda a Cidade para tocar
durante o períOdO carnavalesco.

�. Todos os que havia (fora os que
se improvisaram) foram contra
tados pi:tra tocar nos clubes e nos

salões nos dias d� Carnaval.

;,
,}Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Abastecimento dágua terá rer�:�lei:o;�nhos. do� CODtine.�te _qu���ç�_ Jí(�!�
reparos por parte do UAES a partida, em�71, quando�complela�seus_13 anos
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O .Carnaval de 1971 em'
-

Completando hoje mais carnával. Ao mesmo tempo, nageando o povo nordes- neta e a sambista Elisabeth ,

Florianópolis será aberto no- . 'um ano de sua existência - Elisabeth tentará apagar 'tino, os Filhos do Conti- Ambas darão 'um colorido

[e, oficialmente, ,com o H' O 139 - a Escola de Samba um po�co a presença de nente esperam ,fazer boa, todo especial ao,' carnaval
Baile do, Terror, no CJUwe Filhos do Continente realiza Miss Renascença nas filei- figura no carnaval de rua de rua e contribuirão para

Paineiras, 'que será' inicrauo um ensaio especial' alusivo ras da concorrente Prote- e conquistar o título, pois maior brilhantismo dos .fes-

I)Is 23,30. à' data; visando conquistar gidos da Princesa. para tal 'terá outra atração tejos ,

Pela manhã, às 11,30, um pela primeira vez o 'título 1):nqUé),p.to, não se confír- que merece tôda atenção I
O pioneirismo" em atra-

desfile macabro, simboíizan- .de campeão do carnaval da ma a presença da Cidi!dá- do público: Cidadã-Samba ções de outras cidades
do o entêrro da, tristeza, esta- Ilha, objetivo perseguido Samba campeã 'de 1970, os '\ mirim, Nádia, de sete anos ainda é de Dona Geninha

rá selfdo realizado ,pelas pnn- desde que começou a dispu- Filhos do Continente sairão de idade. Essa pequena que considera bastante váli-

eipais ruas dá Cidade, S,UIl- tal' o certame, ou seja a � às ruas com cêrca de 200 sambista tem despertado da tal inícíatíva pois quem
do da sede do Paineiras, a partir de 1960. Seus com- integrantes em 16 alas, dos grande. Interêsse aos visitan- sai ganhando é o público.
rua dos Ilhéus. ponentes estão confiantes- quais 50 na bateria. Além tés aos, ensaios 'da escola e Essa iniciativa foi seguida
,O Clube recebeu, na noi-:' na conquista do título e dos' 7 destaques com fan- promete que será grande pelos Protegidos" da Prin-

te de ontem, representantes envidam os' maiores esfor- tasías de luxo, a escola terá no futuro, pois segue os, cesa no ano ,passado que

o a llilihCH>d escrua, raiaca e .ços para realizar um sonho 3 alas mirins mistas. O passos da colega Elizabeth formou uma ala com as

televisionada, a .fim de apre- ri há muito acalentado. En- enredo Nordeste Brasileiro, que a Incentiva na arte de candidatas ao título de "A

sentar a; decoração - "um ), saios sucessivos vem sendo segundo a presidente sambar. Mais Bela Mulata, de Santa
.. Carnaval do o'utro Mundo", realizados no, pátio da Ave- \EugêIl!i.a Silva, nasceu de AS DIFICULDADE'S Catarina" e hoje .perdura
que foi realizada por uma nida Santa Catarina, - ce-. um samba de autoria de Sã'o grandes as dificulda- com a presença de Miss

equipe especialmente desi- dido pelo proprietário con- três cariocas - Wilson, des encontradas pela dire- Renascença.
gnada pela Diretoria do Pai- tra o pagamento dos ímpos- Maneco, Heitor'. toria e componentes de uma

neiras. tos do imóvel - com a Quando de sua estada no Escola de Samba, que visam

líJm troféu, oferecido pelo finalidade de "aprimorar o Rio, na residência de uma apenas o divertimento e a

Deatur, estará sendo entre- conjunto, e apresentar as sobrinha; Dona Geninha conquista de, um.. troféu.

"gue na noite' de hoje à fan- novídades que serão íntro- procurou diversas pessoas Financeiramente, as escolas

tasía mais origianl, 'i�ãuzidas no desfile dêste para trocar idéias a respei- caminham, quase sempre,
::,'0: �no,

'

to, do enredo da escola, que por' 'estradas espinhosas 'e

l A grande novidade, ainda considera dos malores pro,' de difícil acesso. A: Escola

/não confirmada, pelos dire- blemas da sociedade. Ouviu de Samba tem sua despesa
.. ,

tores da escola, será a v�lt� o samba, gostou e aptovou, orçada para o corrente ano

da' sambista carioca Elisa- mas seria submetido a apro- em Cr$ 18 mil e recebeu

beth, que no último cama- vação da alta cúpula da dos poderes públicos, .....
val destronou 'I'ide da hege- sociedade., 0:$ 7.100,00, conseguindo
monia que vinha mantendo Retornou à Capital com angariar do comércio cêrca

Em ato presidido pejo Se: há alguns anos' o título a, letra é partitura nas de Cr$ 600,QO.,
cretário da Casa Civil proles-, Cidadã-Samba; ,Essa 'atra- malas e ,à,presento;u aos

sor Celestino Sachet C na lção causou certos' ,descon- demais diretores, tendo
,presença do .Diret,or do De· tentamentos por pal�te de sido aprovado por un�nimi-
paliamento Autônomo �e ,) elementos de outras eriti- dade, _ dc.pois de algum
,Turismo, Sr. Lázaro Barto,- "dades sob a alegação de que debc:te' pois alguns' sugeri·,
lomeu, foram entregues na· ela estaria .impossibilitada ram outros temas tais c�mo
manhã de ontem às :socieda- ,,;, de concorrer por ser "pro- .. "Carnav,al. Paulista" e "Car-
des Carnavalescas e as Esco- 'fissional do samba" e além Ii,aval de Recife" entre
las de Sambas � �hequea I de tudo cari'oca e integran- outros.
correpondentes ao, aUXIHU uJ te do Salgueiro.:-Na ocasião, COMO 'É
Govêmó do Estádo, num to-

os Filhos do Cóntinente Tendo em vista o alto'
tal de Cr$ 20.000,00. As SOe ',apresentaram sua ,defesa custo das fantásias para,
ciedades Carnavalescas Te- dI ,provando inclusive, que acompanhar o enre, o �m
nentes do Diabo e'Granadei- Elisabeth é catarinense do aias; os FmlOS do Conti-'
ros da Ilha receberam Cr$ Est�eito e �obrinha da' pre- l).ente consentl'arão todo o

3.500,00. Vai ou Racha e' 'sidfmte da escola, tendo ido, tema. na terç�ira ala da
_Trevo de Ouro tiveram o

para a Guanabara quando e�cola, seguindo totalmente
au1cilio� de Cr$ 3,000,00. As tinha dez anos de idade. a letra do samba que não 'tegidos da Princesa, a pre-

. Escolas de Samba Protegidos 'A:, presença de Elizabeth sofreu qualquer 'modifiça- sidente da Escola de Samba
da Princesa e Filhos do çonti- só não dará maior brilhan- ção em seu oi-iginal. Assim Filhos do Continente deêla-
nente - as duas que conçor- tf�mo ao car.nâval de rua é que, nessa ala, será apre-
rerão ao título dêste ano, pois de Florianópolis _ êste sentado um "pierrô"; uma
a Copa Loi:de será hours- ano com total liber1dade aos "colombina", uma "pastori-
concours -' receberapi o au- foliões _, mas �ontribtÍirá nha", um vaqueiro nordes·
xílio de ,Cr$ 3.500,00. p�ra acirrar m'ais a' disputa tino; Um plantador, um

,
. , pl!lo título" .fazendo com 'pescador" uma renc;ieira ce

que os turistas e a popula- um cantador.

ção tenham um ,melhor Com êsse enredo, home-
A Comissão Ol'ganizadora r

dos Desfiles do Carnaval,

o Departamento Autôno
mo de Engenharia Sanitária

da população
-

catarinense.
Informou que êsses sistemas

passam por obras de melno-

verificar antes a situação in
terna, de sua instalação hi

dráulica, atribuindo ao ór

gão uma deficiência particu
lar onde êle não teu} acesso.

Revelou que alguns �stabe
lecimentos e edifícios /têm
reclamado 'a falta do-Iíquído

Ih oinoveu ua manhã de ontem'

entrevista coletiva com a

Imprensa da Capital, ocasião
'em que o engenheiro Aton-:
50 Veiga Filho, Diretor Téc
nico do órgão, prestou os es

clarecímentos necessários a

respeito, das últimas ,noti
cias veiculadas sôbre a falta
de água que atingiu a Capi
tal nos últimos dias. Na

ria e ampliação, visanuo
atender a d�manda" sempre
crescente nestas cidades
Falando sôbre o sistema

da 'Capital, o engenheiro
'e, posteríormente, constata

se um defeito em suas insta-

Aronso v erga Filho uisse que
o crescimenio '

da cidade tem

lações. Ftisou que o serviço obrigado ao órgão executar

de Agua de Florianópolis es- serviços de ampliação, ja que

tá em condições' de atender sua implantação data de \

tôdas as reclamações e solici- 1949. Informou que o aque

tou aos usuários que �e diri- duto necessita de ampliação
jam ao órgão para a solução para fazer funcionar as' duas

de seus problemas. adutoras dos Pilões a plena
Quanto àqueles que resi- capia, "cujo problema já es

dem acima do freservatór'o�tásendo definido e tão logo'
da cota 90, declarou que es- 'exista' condições, o DA:t;S

sa minoria de residências iniciará sua' execução".
não poderão ser abastecidas
dentro 'do atual esquema. CONSUMO

oportunidade, aquêle técni

co anunciou a, solução para
a deficiência no abasteci
mento das localidades de Jo-
sé Mendes, Saco dos Limões,
Caieira e Prainha, através da
inversão da a<;l.utora' do RiQ
Tavares que, ao contrário do
sistema existente, passará a

operar com saída do reser
vatório do Morro do Antão,
localizado na cota 90. Essa
dut te'

/ 't�a u ora ra
,
um SIS ema

flexível com eútrada :

por
baixo do reservatório, apro-'
veítando a água aduzida de

OS REFORÇOS
,

O consumo da Capital, se

,gundo informações do téc
nica da autarquia.vé exagera
do, atingindo o dôbro do
consumo per-capíta de São
Paulo. Além da campanha
encetada pelo DAES, a fim
de esclarecer o público e evi
tar o uso supérfluo do liqui
do, o órgão está', exigindo a

instalação do hidrômetros em

novas, ligações. Esse' consu

mo medido, alem de propor-

Esclareceu que .os usuários

residentes pouco abaixo do

reservatório, mas em local
distante, do mesmo, também
encontrará problemas de su
primento, pois a perda de

carga fará com que não ha

ja pressão suficiente pata
atendê-los.

Ao contrário do que se

comenta nos bastidores das

escolas, onde as notícias
correm mais depressa, ape

nas 15 elementos da Embai-
xada Copa Lord, estarão
desfilando no? _ Filhos doV'erba do GovernoPilões e, consequentemente,

reforçando 'O suprimento das

localidades atingidas, Esses

trabalhos, que estarão con

cluídos no corrente 'mês, pro
porcionarão um' atendimento
'satiSfatório da região e per
millião ao DAES' um per�
feito contrôle sôbre o siste-

Esses sambís-Continente.toi eniregue
semente onlem

tas, solicitaram sua parti
cipação no conjunto estrei

tense. depois da decisão
tornada pela Copa Lord em

não participar do carnaval
dêste ano, Dos 15, apenas
três fazem parte. da bateria

que êsse ano contará com

instrume'ntos cedidos pela
Escola Té,cnica Federal e

da própria entiçlade.
NOS BASTIDORES

NôVO PROJETO

Para à solução do proble
ma de falta de i água, infor
mou o engenheiro Afonso

Veiga Filho que a mesma,

importa na ampliação do sis

tema com maior capacidade

cionar maior economia ao

usuano, possibilitará, ao

DAES a avaliação da vazão
necessária para a1?astecer tô-
da a população.

'

CHAFARIZ

Esses valores, revelam

que, a escola do Estreito

ficará cc;>m, um déficit de

Cr$ 10.300,00, que segundo
Dona Geninha será ,saldado'

ma na Ilha. �
"

.. , .

Revelou que também a re-

giã,o do Bairro da Agl'onô
mica,' que apresenta certas

deficiências, será abastecida

com maior' abundância atra

vés da adutora da Lagoa da

,Conceição. - Apesar de seu

de reservação. Afirmou que
o DAES já está de posse de

um nôvo projeto elaborado

pela ,Nível Engenharia, em

novembro d� 1969,. ten'd� si

do entregue no
\

corrente

mês. Esse projeto 'prevê a

construção de mais cinco re

servatórios, dos quais um

para recalque de água.
O custo total da obta está'

'Orçado em Cr$ 10.483:469,88,
sendo que em sua primeirâ
fase será disp'eridiçla -a im

portância, de Cr$ 9.358.121,94
e na segunda et1Jpa o valor

de Cr$ 1.125.348,84: Revelou

que sua execução depende
de recurSo e tempo, mas al

guns itens do, projetol estão
sendo realizados, como a am

pliação das rêdes, de distri-

com outros recursos

mensalidades, devendo

fic;ar algum compromisso
par'a o próximo ano. Tam

bém o prêmio da conquista
de uma boa colocação con·

tribuirá' para amenizar a

dívida.
MISS RENASCENÇA

Contestando notícias veí·
culadas na Capital a ,respei
t� do uso e água no chafariz
da Assembléia Legislativa,
segundo as quais o líquido '

estava sendo utilizado super·
fluamente, <> engenheiro
Afonso Veiga Filho esclare
ceu que a água ali armaze

naqa, é permanente e não
sofre renovação col1stanté. O
chafariz é utilizado como

acessório do sistema de ar

refrigerado do prédio e não
se trata de água, circulante,
não havendo, portanto; con.

sumo da rêde de distribui

São.
,

/

Finalizando" o Sr. Afonso
Veiga Filho agradeceu � pre- ,COMISSÃO'
sença dá imprensa' e lnfop
mou que o engenheiro Boüs

Tertschitsch, Diretor Geral

do, DAE&, não pôde compa·

O trabalho desenvolvido

nos bastidores, principal
mente nas casas' das modis

tas, é bastante árduo e

exige grande esfôrço dos

respoI:fsáveis p�las fanta

sias. Trabalhando cêrca de

,pequeno, porte, essa adutora

l;ossibilitará tamb�m o equi
iliboo do sistema local.,
" SObre o col�pso parcial no
'f�Ínecimento de água yerifi
cado há cêrca de 15 dias, es-

16 horas d�árias, Dona Deise
Bilbao - defensora intran-Apesar de integrar as

fileiras da concorrente Pro-e,lareceu aquêle técnico que
o io"k OUT !Oi motivado pe
iai; forte§ chuvas 'caídas em'

sigente da comissão jU,lga
dora, entendendo que todos

os criblos na passarela são,

iguais' - é responsável p.ela
confecção das' fantasias de

destaque' dos Filhos, do

Pilões, fazendo ruir as pa
redes do aqueduto. Imedi1\
tamente, foram realizados
Jtrabalhos de �merg_ência,
�través de uina parede de

madeira e,. posteriormente,
refeito 6 caRal no trecho ava·

rou-se satisfeitá com a pre-

,sença de Sônia, Silva no

carnaval da Ilha. Revelou Continente, bem' como de

muitas outras como a bate-que tudo fará para anular
\

sua
. participação, ou seja

apr�sentar outras atrações
tais como a Cidadã·Samba

ria e dos passistas mirins,
garantiu que as fantasias
estarão concluídas, em

tempo.
fiado. Apesar das dificulda-,

des encontradas, tendo em

vista o difícil acesso ao lo,

buição 'que, no exercício pas·
sa�o, atingiu a 85 mil me

'tros.
ATIVIDADES

mir'im' Nádia, que é sua

cal do acidente, êsse serviço
foi, realizado em óito horas
e o fornecimento somente fi

,cou 'nor�alizado depois de
pito horas. gradativamente.
Abordando as reclaluações

dos usuários através dos ór

gãos' d� comunicação,.� escla
receu 'O engenheiro Afonso

Veiga Filho que múitos re

�laIIiam a falta de águá sem

composta pelos senhores Jorg�
Redwitz, Valillor de olivéi,
ra Sobrinho, Cp.ilderlco Ho�
ter�lO e Oscar da' Silva Jr:,
e;steve reunida, ontem, sob
a pres�dência do Sr. Airton
de Oliveira, da Diretur, tra

tando de detalhes do desfile,
objetivando uma perfeita
'organização e; princip'aÚnent'e
obediência de - horários.

DOZE PRETENDi: DAR O MA_DR tARifAVALDurante o encontro com

os jornalistas, o técnico do
DAES apresentou um breve

relato das atividades da au·

tarquia, especialmente \' as

obras re'alizadas no último

exercício, afinnahdo que o

órgão aumentpu de 5 para 21

Ó número de
, municípios

iatendidos, alcançando 21%

recer ao encontro em virtu

de. de encontrar-se viajando
ao interior do Estado para
tratar de problemas li.gad�s
à recente catástrofe'

�

que

atingiu os serviços 'de abas
tecimento de água de Laur.o
Muller e Criciúma, cujo?
sistemas são operados pelo
DAES.

I
.

�Vniversom 99 compõe-se de

22: figuras, ;com moderno

eqtuipamento de som, deven
do' .

chegar hoje à Flor:a

Íióp'ol�. 9 Universom 99

tocará, ainda, no Baile Mu

nicipal. e 'foi contr,?-ta,do por

Cr$ 2Q.OOO;00, ficando a

critério ,da Diretoria a

concessão dê uma gratifica-
.

ção de Cr$ 5.000,00, caso

o conjunto seja do inteiro

'agrado da mesma. Decla-
I

rou, ainda; fonte da Dire

toria, que até ·0 momento

ainda está aguardando as

partituras das músicas clas

sificadas no 19 Festival de

Músicas de Carnaval,- a fim

de que sejam' ensaiada� pe-'
la Orquestra. ,

O motivo' da decoração
é "Car'n�-Yê-Yê", de au.to·

ria de César Prazeres.

'Falando à - O ESTADO,
diretores do Clulre ,;Doze
de, Agôsto confil"l�aia'm a

programaçãó . estabt)lecida
pata o Carnaval 'de' 1971,
COm a realização de 7 bài
les, a partir de: sexta-feira,

,

dia '19, com o Báile de �ala
Municipal. Dia 20, sábado,
será o 1'" grande baile de

" ,

carnaval do 12, quando se-

rá eleita e coroada a Rai-
;{ha do Carnaval do ChÍbe.
[:ara .dia 21, domingo, ú

programa 'prevê a realiza-.
ção do Baile Juvenil, das

'18 às 22 hora's e, das 23

em diante, o 29 baile, cóm
é� realização do concurso

.que vai apontar as mais

,belas fantasias. pia, 22, sec

..gunda-feira, Baile Infantil,
,

das ,16 às 20 horas, também

i, com, cor..curso de fantasias

,infantís. mas 22 e 23, os

dois últimos bailes, com' os
concursos ,"Grupo Mais

iOriginal" 'e "Os Maiores
Foliões".

que' nós pagássemos o Iw·

pôsto de Renda e negou-se
a tocar, 'no Baile JuvenU,
que vem sendo realizado

desde 6 ano passado; e es·

sas alegações foram feitas

depois de termos. acertado

tudo verbalmente. Além

disso, o Band-Show, depois
de contatos preliminares,
ao apresentar o contrato

por. escrito, redu,ziu o nú

mero ,de figuranteS e o

horárip de trabalho ,propis
to iru,cüllmerte. Dessa for�

ma, não foi possível efeti
varmos o contrato, cqmo
era nossa intenção e '

gôsto". I

talvez, ' nos ..impeça de dar
um perfeito atendimento.
BARES E RESTAURANTES

O 'senhor Aquilino 'Silo

veira de Souza, ecônomo
-

. '_') \ .

do 'Clube Dozey, de Agôsto
informoii que, durante o

�eriodo carnavalesco fun

cionarão os dois bares já
existentes - u� no 19 an

dar e outro na priza - e

um terceiro, que' eS,tá sendo

instalado no 39 andaJ;".
"O restaura!!te' do' Clube,

funcionará normalmente,
das 18 às 24 horas, com

o cardápiô e etiqueta,habi
tuais, sendo que,' a partir
da meia-noite não haverá

mais a etiqueta de costu

me e serão servidos sàmen·

te cinco pratos; e <> restau·

rante não funclonará a:o

meio-dia.

'�,--��-���.���-��--�---�-�'�,-���-----�-�.,._�-'§,---��"-���������

aUGUSTUS PROMOCOES e VENDAS LIDA.
Corretores -- Juncionários

Necessilamos 10 homens para formar ,nosso quadro de run cionários
'OFERECEMOS:'

.'

\

I

, I
EXPEDIENTE NA
SECRETARIA

Quanto ao expediente' na
secretaria do Clube, ,acres
centou o presjdente Márcio

Colaço: "Apesar de' termos'

fixado até o dia 15 a data

,para atendimento aos as�

sociados, tend(\l em vista ,a
'

grande procu·ra, continua

mos a atendê-los e o fare·

mos até o último dia, �e
possível. .fi. Boate do Clube

estar{( ,�4ad<l durante o

carnaval' reabrindo, somen

te, no primeiro, sábado 'após
,o -mesmo. Solicito aos só

cios que �ompreendam as

nossas limitações no aten

dimento aos seus pedidos,
já que �st::tmos sobrecarre·

gados de trabàllio o que,

Comissões' s,ôbre faturamento
Prêmios trimestrais
Saládo Fixo

Registro, na carteira de trabalho
Férias
i39 salário
F. G. T. S.

Plano dê Integração Social

SOLICITAMOS:

também, b

Clube Doze
Infotmou,

ecônomo do
(

que há ,um grande estoque
de bebidas nacionais e es

trangeiras e que, pata o

att:ridimento elos foliões o

Doze conta com mais de

40 garções e cê'rca de 80

PORQUE O "UNIVERSOM",
Indagado sôbre o motivo

da preferêncIa, dada (a um

conjunto do Rio de Janei
ro, ,em detrimento de um

conjunto local, como fôra

anteriormente anilllciado, o

Senhor Márcio Colaço, Pre

sidente do Clube Doze de·
clarou: "Nós fizemos tudo

I

para contratar U�' conjunto
local; tínhamQs até elevado

o teto de Cr$ 20.000,00 pa-
I ra viIlte e sete mil, a

'-
fim

de contratarmos o Band

Show 'da ;Polícia Militar.

Mas o Band-Show exigiu

.'

.'
' ,,; ..

Informou o Senhor Muri-

.lo Ferreira Lima, diretor
social do Clube 12 de

,;'\gõsto, que o Conjunto
,:lJniversom '99� contratad?
,para tocar todos 'os ,bailes
'.de carnaval do ,Clube; foi
um dos quatro eonjuntos
que animaram o Baile Mu

nicipal da Guanabara e no

Clube Sírio Libanês, no Rio
de Janeiro. O Conjunto

Experiência em 'vl2nqas
Espírito de equipe e disciplina
Bom nivel, intelectual
Boa aparência pessoal
Documentação em ordem

Tratar em nosso Depal'Íamento de Seleção e Treinamento à Praça 15 de ,Novembro� 21
- ,49 anelar --'- salá 405 - Edifício João Moritz, com o Sr. Queiroz

NÃO SE TRATA DE lLI'VROS, CARNETS, FUM DOS lVIÚTUOS, E,TC.

trabalharão�essoas, que
na cozinha, copa e éam-

buza.
A secretaria do Clube in.

formou, ainda, que tôdas
as llieSas já estão 'v�ndidas,
tendo havido 529 pedidos
pal;a as 326 mesas 'existen·
tes, obrigando a Diretoria
a efetuar o' sorteio.
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Luiz Carlos Macha�� e Clube
Doze de Agôsto ainda não chega
mm a um acôrdo, TIO caso criado
entre dirigentes' do clube dozista
com o preparador técnico da equi-:
pe de basquetebol.

Porém, elementos ligados a Ion
te me�cedora de' crédito inf?rmou
a reportagem ·de que, tudo cami
nha 'para que a situação seja resol
vida definitivamente.

sta o
I'

'
..

i.

.' ,

'i1 orista
f.'.,'

..... .r: ,

-contratou nenhum . jogador" pára �
,

a tempo,rada que' se. avizinhr -fi-:
cando-com os mesmos da' te-npo
rida passada', com- excessão de
Lauri e Mauri que se transferiram'
para o grêmio Celesc. . ,.

Vai aparecer na equipe verme-.
lha e branca de 71, formando du-

,

pla de zaga com Raul
.

atualrcsate
. em . excelente forma; o jovem Ci
ro que ·atuava pelo juvenil do DO,
ze e que aproveitado, por Rozen
do Lima 'na equipe de cima. ga
nhou destaque e a posição da ·za-·
ga ·esquerdfi.·

� Rubens -Lange vai permanecer
na capital catarinense durante 'al
,gum tempo: Embora �enha.· G'6Thvi
te -da Comissão 'Municipal de" Es-

.

portes' da cidade de Brusque,...Ru
bens vai ·aguardar 'para mais' tar-
de, resplver o seu destino.

.

Os Clubes da ilha: já: estão se

preparando para as disputas. do'
campeonato regional de futebol
de salij,o.' Clube' Doze de Ag6sto,'
Cupido, Juventus, ColegIal e Ca
ravana do Ar, comecam a se pre
parar para a .éanip;nha de 71.'.

,,sabemos entretanto que é' pe�
·samentr do

.

veterànõ treinadór
pellmanecer na capital catarinen-

,

se J;}a temporada de.- 7i. . :
.

. .Por'sinal a equipe do Co1eg:ial,-'
dirigida tecnicamente Dor' Oswal
do Olinger, já vem reàlizando'co-'
letivos no ginásio coberto, 'visan
do com isso dar maior corisist:ên
cia

.
a equipe para a temporada 71.

.

Assim o clube base do D�-e de
.

Agôsto para a tempor�da d� 71'
'./

será": Fernando; Raul e 'Ciro Zé-"
no e JiÓão. 'Tamb€m o vet 'ano
Biazoto

-

agora luta'1dó) 'nos e' ;rCí
cios para voltar a forma" fàZ par-
te desta' equipe.

Poder� s�r dia 4 a' reumao Ide
Assemb1éia Geral 'extraordinár�
que elegerá' os nOvos dirigentes da·
Federação Atlética Catarinense. A
,data deverá sér confirinada nos

próximos dias 'pelo atual' pfesi-
. 'den'te da entidade.

" .O Clube D04e de Agôsto nãó'

"

O TOrneio de Acésso que, Fe
deração Catarinense -de FU'eból

D�PARTAMENTO CENTRAL DE COMP�AS
TOMADA DE PREÇOS N. 71/0042

A V I S o
" D"""rt1m.ento ':"ntral de C"mpras t;'r!l8 'lú'JicQ.,

""'B 'o1'1c"jM_e"'to d "s inter ss�dns, ,que. rec\>bé-;':; pro,
'1oshs de fil'm, s llahútadas prelimharmente, nos têr'llos
do Decreto CE - 15,12,69 .- 8.755, fl.té às 13 horas dQ dia
04 de ffi'1l't'f) de 1971, mira o fornecimento de Medicamen,
tos tlpstlrado ao Hospital Colônia Sant'Ana.

-

O EdibJI ('ne.ont�'l.se afixfldo ria s"de :10 D p:Ft"
f"_l'�"'to r.,ntral de Co:npras. à Praça Laur j\'[ülIel'. n: 2,
"'lG'1�I'''''''olis or;de '�riío pl'"stados os �s('lar:ci"'lento"

• ".é'C<'1';AS e fornecic'0s "ópirs de Edital.
r:-Iol·i�n/l')(lHs. i7· ele fpvrreiro de 19"1
�\1""'1;S Vir�or tia ilva -. Diret')l' Geral.
-, '

D�PA!til"M"EN'm CENTRAl- DE -C:OM!>RAS
T!"\'�.ADA i)!: P?E'"OS tiL n/007l\

A V I S O
() D�')�rtamento Sentral de .Compras, torna públic(),'

n:>rQ ('onherimento dfls. inter8ssados, que recebed pro·
PQsh\s de firmas habilitadas preliminarmente, 1.,l0s têrmos
do Decreto GE--15-12-69/8. 755, até às 13 horas do dia
02

. de março de. 1971, para o fornecimento de tecidos'
,destinado ao, HOSPITAL COLôNIA SANT'ANA.

.

O Edital encontra·se afixado na. sede do Departa
"1e]1to Central d� COr.J.pras, a Praça Lauro Müller n. 2,
Florianópolis, onde serão prestados os esclarecimentos
necessários e fornecidas cópias de EditaL

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1971,
Ruben!; Victor da Silva· - Diretor Geral

_"--------�---,-_._-- -----'_ ._ ....... _.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TOMADA' DE PREÇOS N. 71/0073

A V I S O
, O Departamento Central de'Compras, torna público,

para conhecimento dos inte'ressados, ({ué receberá pro·
l'lostas de firmas habilitadas preliminarillente, nos têrmos
do Decreto GE--15-12-69/8, 755, até às 13 horas do dia
02 de março de 1971, para o fornécimento de material de

estoque destinado ao DEPARTAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS,
O Editai encontra-se afixado na sede do Departa

mento Central. de Compras, a Pr�lÇa Lauro Müller n. 2,
Florianópolis, onde serão prestadas os' �sclá!recimentos
necessários e fornecidas cópias de Edital.

FlorianÓpolis, 12 de fevereiro de W71.
Rubens, Victor da'�Silv:a ..::.. Diretor Geral

OPORTUNIDADE
Para Sociedade Corretora, Distribuidora de Valores,

pessoa que opera no "Mercado de Capitais" ou que queira
ingressar nesta carreira· do momento e do futuro.'

Transfere-se representação de uma organização finan

ceira, 9ue opera coni todos os papéis do mercado de capi
tais, com carteira, de clientes formada, que por si só,
garantem uma ótima renda anual, escritório em Floria

nópolis e sistema de vendas jmplantado.
Base do negócio; cento e o�tenta mil cruzeiros. valen

do somente o ponto e as instalações, mais ae cem mil.
Haverá bontinuidade de assistência e treinamento

constante. Interessados poderão eSC1'ever para a caixa

postal, 871, em Blumenáu, solicitando entrevista pessoal
e l1'laiores informaç·ões.

O!E \RTÃN!ENTO'CENTRAL DE COMPRAS

., ,:>(' ,l

.

.

. A V I S O

,·.DIl·\.TAÇÁO 'DE PRAZOS'

rtamep.'· CeJ}tra1 de Compras, torna pÚbH'co,
iménto 'los inter(>ssados, que face- a não publi
'�P(} 'hábil; pelo Diá�io Oficiai, dós Avisos dôs
·b'lixo .. relacionados, ficam as suas datas de

Eadas, para o dia' 1� de fevereiro· de '1971, às
s, e as' datas de entrega de' propostàs para o

até às treze horas na sua sede.
PROCESSOS

�lr!->I!�' Victor da Silva - Diretor Geral
? 71/0M9

"A

'<l er:,
\

T "1:.eSSOS

2 �rturR,'

r :> 71/0.(1-25
>

.

71/0[26
"

') 71/0(12
l� � "'",olis, '3 de fe,vereiro de 1971.

'1\,pel'" "'i�"Clr da Snva - Diretor Geral

DE' RTAMF: \.ITO CENTRAL DE COMPRAS
A V I S O

DILATAÇÃO DE PRAZOS
O 'Do 'rtamentr: Central de Compras, torna público,

_, , .• , "(,,,1. imento (lOS interessados, que face a não publl
� ;,,"0 PTTl ,mpo há'In, pelo Diário Oficial, dos Avisos dos
Pr(li',"SSOS !baixo nlacionados, ficam as suas datas de
n1wrturR., : liadas, p::ra o dia 22 de fevereiro de 1971, às
o,linze h01 s, e as datas de entrega de propostas para( o
rnesmó dh até às tr,eze horas na sua sede.

PROCESSOS
T:-' 71/0044

DCC,. Fpolis, 1.5 de fevereiro de 1971,
Rubens Victor da Silva - Diretor Geral

.----._._._�_ .•. ,_- ---'-.-_._--.__ . __ ........__ . -_._--_. __ ...._.- --- ---

,

<Na-noite -de terça feira o Conse- ) .carnpeonato, por -, decisão do' Con.
lho" Arbitral da .FCF, que. envol- .

selho Arbitral,' será -feita pela
ve os'. clubes da .Divisão Especial, (FOF e os árbitros também serãÓ;'

....esteve.t.reunido.. sob' a presidência escolhidos pela mesma;' respeitar-
.. do Sr. José Elias Giulliare.. e COIU do-se os vetos oficia.izades ontem.

a parti�ipàção dos' Srs, José Amo- no tocante a alguns, -como -o Ava!
rjiri 'pelo :A-vaí, José Nilton . SO'o- ',,' que vetou publicamente 'O" Sr. ,10-
- gariígi: 'pelo Figueirense; 'José Pe-. . I ando Rodrigues. -Próspera, �a Ro
reirã Ságà:?:: pelo.Caxias, ,Jaci . Ca- .

'

.. ' gerío Ozório, Figuei-rense' vetou
-

'sagránde. pelo,'Próspera, Dario ,Alvir Renzi e Pedro" Moura '

e
..

: -Tosé' dos 'Santos, pelo' Juventus; : Parssandu vetou .Roldão- Borià, O
, , '.

Claudio Wagner. DeIO
.

América, número de árbitros! poderá 'dimi-A,' equipe, do F:8guei�nse, que,." Urbano Kisi'êmacher pelo Paissan- . .nuir a critério da. PCF. bem comonão .conseguia convencer na estréia,· " 'd' "

- .

, .

.
.' .

. du e 'narrY,Krueguer pelo Carlos .. poderão 'ser substituídos alzussew:'7.J"vindQ.,a ser derrotada 'pehi "
.... . � .

"Renaúx. "

. '. '

..

por outros, :Vi1:l;!i·lio. J01'ge 'teve.: Seleção Bancária; faz, es.ta noite, "
-

. .

'Convidados esoeciais na mesa, ',seu nome votado' por dois' clubes.
n9 mesmo local -, o Adolfo Kon- Srs. Orlando

. Starp�ÍlC Tomaz
. -

O assunto será estudado pela FCF.der', a sua' segunda apresentação· Chaves:Cabral; ., A fíonso
'

-Sanberg. As taxas serão a�inentadas parana: temporada; jogando- .amistcsa- Osni Meira,' imprensa falada e. es-'\ ál�bitros e 'auxiliares, bem CÇ11110 a
• mente com o América que,' �.o'. .

't 'A
._ ····f· »Ó: 'd' 'e f

.

I d 1 b
'

Cr cn a. ." reuruao
.

01 rani a e ran- taxa mensa os cu es a F F Pa-. o alvinegr:o,.'se 'p'reparapa'ra as-dis- '. - .

quíla, decidindo' os clubes presen- ra êsse fim foi aumentada para����b�� � Cap:l:�e�l1at.b Estad\lal5!e tes, por orónosta .do Avaí,' pelo c'r$ 650,00 por mês, devendo ser
l "üiiciS- &J: campeonato

-

'dia 14 de -recolhida atê o dia 5 do' mês 'se-
· JOCEIX FAZ SUA'RÉENTR-;ÉE março, em vez .de 7 'de março e zuinte sob pena'de suspensão mito-

término em: Setembro. Ficou ain- ��ática, <lt{ o paf7am'ei1to da dívi-
da detidiclo que ·O's club�; que rião da: A FOF pagará as� despesas' de
fõsserti \jÚtícipilr .. deveiia1]1 oficiar ,viagem dos árbitros -e os êlube� a
'à FCP -até o dia 28 do' 'corrente, taxa de almoço e janta e estadia
Apen'as OlííhPico,. oficialluente s:o· quando necessário. Ficou ace'rta·
licitou "licençã )ô� um ªno, nada do, pela maioria, que a 'Taca San-
h'avend() de ofidal quanto aos ou� ,tá Catarina', sería disputada anós
tros clubes ..A mõdalidade do cer- ',o' camneonato; já que ô hgueil:en-
tame será a mesma' nir�to com

.'

se havia 'anresenta-cl'o u"ua DrODOS-
turnô e retorno. Foi' acértaclo que ta oara a 'úla realização antes do
� CBp "faria um certame. nacion�1.:.' certarne em um ti.Ul1éJ, com -os' clu- '

edm os c1ub'es campeões e vice' dós bes podendo fazer 4. experiê';).�ias
Estatlos" que não -estejam ,na. Ta- ele atletas. O renresent(lnte do
ça .de Prata, cettaI11e 'p.aralelo ao ') 'r�lisS31�d� sO,licltou .... � presidên�ia,càtüp'eon�to: naCional "de ,clubes, ,mformaçoes quanto ao pa2:am.en-,
ficando ó Presidente da FCF en- to dos árbitros sendo 'infoflli.ádo
cárregado de na, CH-D; para on'de que ainda restam alQ:uns nara re-

seguiu onte-in, colhei' maiores' de-, ceber, e 'aue tão lõ�o os clubes
tãlhes a.respeito bem como a r ,-

.:, .dldem sua� di,;idas, :-0 que de��-
guJainentação do mesmo a 'qJai� rá ser feito ántes do �ahi.p�onâto,
as vahtagens e gastos. ·A tab�H·_!jio '\ todos receberão seus, vencimeritos.

...
. , �

11
\ .I\.

com
,

c. fiuueirense e
América "

.
-

. "'�. � . -

.....

· .

h·de Salão preten�e 'ab�;'a'����, ',iJ�g�1II OJe . ,.. ',.,

rada de-7I, ainda não; terrí.tdàta,
marcada, sabendo-se que pé18".mé
rios cinco equipes disputarão.' :�o"

• I •
�

..
" ',' '.' .'

'.

torneio entre 'as quars a: represen-
. tação . da Celesc.

' .
.

.

D!:P 'RTAMENTO ÇENTRAL. DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N. 71/0075

.

A V � S O

o Der'lrtamento) Central de Compras, torna! público,
para conh" cimento dos interessados, que receberá pro·

P()st�s de \rmas h?bilitadas preliminarmente, nos. têrmos
do Decret- GE--15-12·69/8. 755, até às 13 horas do dia

C,: de m:, �o de 1971, para o fornecimento de tecidos
d0stinado o HOSPITAL COLôNIA SANT'ANA.

O Edital encontra-se afixado na sede do Departa
meHto Central de Compras, a Praça Lauro Müller n. 2,
Florianópolis, onde serão prestados os esclarecimentos
necessários e fornecidas cópias da Edital.'

Florianópolis, 15 de. fevereu-ô de 1971.
'Rubens Victor da Silva :- Diretor Geral

.

.

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

. rEsIDttNCIA. E LOTES
Vende,se uma residência, situada no· JARDIM'

ITAGUAÇÚ, cpm. duas salas conjugadas, trêl>' quartojl,
-

ba�ho, cozinha, dependêncIa de empregada, garagem,
varanda e estacionamento; ainda sem habite·se. \

LOTE� - Vend�m-se, ótimos lotes, situados no

,TATIDI1\JT r"AGuAç'r. com ág_ua instalada, ruas' c:ilçadas
e drenage_. pluvial.

DIlUGill--SE a rua Urbano Sales n9 37 - Fone 2981.

·

I "b>fôgó' Figueirense <vers�s'.A
mérica ! poderá' oferecer· ótimos

· cont6rnos técJ)icos tudo depeQden-
· do' do:'coiiiportamento das. duas. e-../
quipes. O técnico Arpino, já, .,de-

· cidiu 'que rio gol estará .

Joc.eIY,
arite'ontém·' contratado pelo Fig\lei
rense qúe, assiin,' consegue' de vol
ta

.

aoós vários· anos seu excelente
viHor.

Avai oanhou '

dRs Bancários
na velocidade
'Jegando um futebol' à', bàse:' da

vel,ocidade, não permitindo que.o
adversado se armasse,; .

a equipe
do Av� conseguiu derrotar por
dois' tentos a zéto o coni,urito 'se

lecionado que· se� prepara,' para in·'
tervii:' no Cámoeonato Brasileiro
B·ancário' de 'Fütebol e que vir�
de uma vitória sôbre o Figueirense
pelo, escore de três tentos a dois.

. O jôgo' correu in1teúra:mente à'
feição do Avaí que, após sofrer
uma bola no travessão, respondeu
com uma serie de ataques que
desnort:earam o adversário. No
entaa.to, apesar do volume de JO
go

. do Avaí uma gbléada, apenas
dois gols surgiram, sendo o pri
meiro na fase inicial. através de
Cavalazzi e o· segundo na etapa
complementar, de autqria de' Ger-
.son.

.

O .árbitro carioca Artêmio· Za-
1 non, que aqui se encontra

.

para
cursat a Escola de Polícia, referiu
o encontro, não conse,guijndo se

impor. Falhou muito, sem, no eD!'

'tanto, influir no 'escore:
Os conjuntos ·foram êstes:
AVAl ::__ Vicente; J. Batista,

Deodáto, Juca e Mirinho (Fernan
do); Mmicyr e Moenda (Gerson);
Dailton, Rogério, Cavalazzi e

e Cláudio. I�
,'SELEÇÃO BANCÁRIA .:_ Dail
ton; Figueiredo, Zilton, PhiliDS e

Maurício; ZaIiilton e Aurélio;
Juarez, HaJ1leY, Alércio e Pedri
nho.

FERNANDO'NO AV�l'

, Aproveitando �a pugna que
f

4is-
putou com a sekção bancárIa. o

Avaí testou o jogador gaúcho Fer
nando, irmão de Édson, ex�dêfen
sdr do Figueirense. Jogando na

lateral esquerda na fase final subs
tituiu Mirinho, o plaYer c(i)lored

conseguiu" realizar uma boa. parti:.
da, caus�uido boa impressão entre
os· avaianos, sendo certa a sua con

'tr�tação; caso o Avaí não posS:J,
renovar o vínculo contratual com
Raalziribo, que está nas cogitaçõe.s
do Figueirense para a temporada
de '71.

.
.

� TOMAZ
OFICINA ELETRO REFRIGERA·

çÃO

APARELHADA PARA CONSftRTO
E REFORMAS DE GELADEIRAS
DOMESTICAS E COMERCIAIS.
SERVIÇOS DE REFOR.!I/IA E PIN.
TURA COM A GARANTIA TOMAZ
FRETE NO TRANSPORTE DO RE-

. FRIGERADOR ORATUITO. I
I

I
, I

CIUS �,EDERICO ROJ../LA 69
itELEFO�E 3095 - CAIXA POS

TAL 7"J5 � FPOLlS_ - SC.

SÓ TOMAI GA.ItJANTE ·0 DUE·FAí:
" ,TOMAZ
LOJA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
RUA ': DE.' SETEMBRO N° 3

FONE 3095 - CAIXA P09l'AL 775
FPOLlS. - SC.' J

'PEÇAS ,E ACESSÓRIOS
PARA' REFRIGERAÇÃO

I EM GERAL, ARTIGOS

"ÚNICA NO .GÊNERO"
,PARA SORVET�REAS.

.'i

i \

ça'· ia 14
, , I j..

/ Nolícias ·dh,prsas
.

'
,

\ o Presidente d� Federação Ca
tarine,nse, de Futebol. ser.:uiu oara

a Guanabara, afim de tratar d� as

stÍnt9s relaçionados com o futebol
çe �anta Catarina. Esta foi a in
fOt'lTlação prestada por fon�es li
gadlis a FCF.

'

.

,
U

O apitador Gilberto Nahas, de
verá seguir para aGuar aba"u nos

próximos dias, oTlde anitará al
�)uns i:'Jaos do campeonato brasi
leiro de-bancários.

-

Santa Catarina, nesta oDortnnida
de, estará defendendo o' título de
campeão brasileiro invicto,
-

Vi1'IIílib Jorge um dos bons api
tadores do quadro de árbitro� da
FCF. ainda não se decidiu se re

toma ou não aos gramados . em

1971. Tudo' deoenderá dos próxi
mos dias, salientou Virgilio com
um sorriso amarelo.

'João Henrique x Bruno
�
-Àca

ri, será a grande luta nelo título'
mundial· do

-

box, marcado para o

próx·imo dia 6 na Itália.

.

Cassius ClaY, o lutador· negro
que vai por seu título em _iôQ:o di
ante de Joe Frazier, está ecxigindo
que o corpo de jurado seja com

posta de 15 árbitros. Flamengo, Internacional, Atléti
co e Corintians, terminarão dia 19
próximo, as disputas do Torneio'
do Povo, em rodada dUDla que te-·
rá Dor local o estádio dõ Mineirão.
O -presidente da Republic� estará
presente e fará a· entre2::a do tro
féu que leva o seu nome, ao ca

pitão ela' equipe vencedora.
•

Paleceu anteonte, \ nesta capital
o' ex lateral esquerdo Enizio, que'
ajudou a dar muitas vitórias e al-.
guns títulos ao Ãvaí Futebol Clu
be.

O arqueiro Jocely vem de irr-
mar compromisso com o Figuei
rense Futebol Clube. Esta a notí
cia que _foi divulgada pelo pre�i
,dente do clube alvi-negro do Es
treito.

Vamos fazer votos Dara que em

] 971 a diretoria da-Federação
Catarinense de Futebol, venha a

introduzir nova rêCle de ilumina-
cão no estádio dr. Adolfo Kon- ."

,
A Taça Santa Catarina' tão fa- der. Desde '0 tempo' do saudoso

'.'

lada na gestão do ex presidente Osni Melo já se falava nas remo-
Osni Melo Doderá sair em 1971. delações da rêde de iluminação,
Gestões nêste sentido estão sen- porém até, agora nada foi feito.
do mantidas na: sede da FCF. Sabe-se inclusive que os holofotes,

. já foram compradós. I I

ASSOCIACIO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS DE',. �
.

'SA!JTA CATARiNA
De conformidade com os artigos 37 e 45 dos Estatutos, ficam convocado!l

os associados d,a ACESC, quites em seus direitos sociais, a se .teunirem em

Asservbléia Geral Ordinária no próximo dia 27 de fevereiro, às 20 horas, no'

auditório da F. C. F., para deliberarem SÔbl'0 o seguinte:
a) I Leitura, discu�são e votação por esáutínio secreto do R.elatório· da

Diretoria e. Balanço Financeiro, referente ao ano de W70. �..

. b) �eitura, discussão e votação; por escrutínio secr�to do Parecer do COI1�'
selho Fiscal, sôbre o item anterior.

c) Eleiçõe�, por escrutínio Secreto para a Diretoria e Conselho FiscaL
, O ·registro de chapas, de acôrdo com o § 19 do Art. 37, deverá ser efetuado

até 48 horas antes da data da realização da Ass mbléia.
Florianópolis, 2 de fevereiro de 1971.

Lauro Soncini -'- Presidente
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edifício SANTA MôNléA
em cQ!1sirução

Na mais bela praia <10 sul do Brasil.

Apartamentos residenciais dt:! luxo, modernos e"

. altamente funciona.is.

':Preços, fixos, sem' reajustes sem· correção mo-

I netária.
'

Entrega das chaves; do primeiro 'bloco em, de
, zembro de 1971 e do segundo .bloco em [ulho' de 1972.

,

. 'Incorporador: JúHo Paulo Tietzmann, de Brus; , J
que - S. C.

, Informações e vendas no, próprio locál' da 'cóes-
.

I truçâo: Av, Atlântica, 1'1.' 2.498, Balneári, Camboriú ,

II
� -Santa Catarina. I'�

� �
�,- ------- !

"

COlrtAR GRAMA A�ORA:.'É .

'fitll..JIC\lL

CORTA E RECOLHE
AUTOMÀTlCAMENTE
A GRAMA DO SEU JARDIM!

A VISTA

382','00 MENSAIS,

OU APENAS

50,74

CASA VENDE-SE
Vende·se ótima casa � à Av. Atlântica, '777 - ne Jar

dim Atlântico, Tratar no local.

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

rentro 167 HP. Estuda-se financiamento até 30 meses.

Ver e tratar no Veleiros da Ilha com o Gerente
•

Senhc�' João.

VENDE-SE
Vende-se 1 apartamento desocu,pndo no Ed. Cidade

de Florianópolis (em frente 1;10 Cine Ritz). Tratar nos.

telefones 2756 ou 6474.

Impala - 60; Gordini - '6-2; Candango - 58, tod<:>s
em perfeItas condições. Tratar pelo telefoM 62·84.

DOCUMENTO EXTRAVIADO

Foi extraviado o documento do ônibus de placa

50-12·54 Motor n, OM32H)19A0505 - chassis n. .., ,: ..
, ,-i("

321057011193 - MercedeS'-Benz, pertencente' a Emprêsa
Ribeii'onense' de Cordeiro & Cia.

Vende·se um terreno à rua Mélx Schrani1ll, medindo
.

14 x �9', TI'atar à rua João Carvalho, 33 - Agronômica.

PARTICIPAÇÃO
Paulo Roberto, Rita de Cássia, Renato, Rosa Maria,

-

João Vicente e Maui-ício, participam, aos parentes e ami

gO� de �seus pais João' Gasparino da Silva e Alda Maria

Kindermann da Silva o nascimento de seu irmãozinho

Marcelo, ocorrido no 'dia' 13 do corrente mês na Mater

nidade "Dr, Carlos Corrêa".

Indúslria em \ expansão necessita de:
SUPERVISORA' DE 1;'RODUÇÃO com bons conheci

mentos de direção e que seja dinâmica e enérgica,
GERENTE AUXILIAR, DE COSTURA com prática'

em roupas para bebês,

GERENTE AUXILIAR DE BORDADOS com 'conheci

mentos de bordados à mão.

GERENTE AUXIUAR para dirigir secção de engomar.

EXIGÊNCIAS: idade entre 30 e 35 anos; possuir' curso

ginasial ou normal.

As candidatas deverão apresenü\r-se para entrevistas

" na' F'ábr:ca "ORAN" à rua Frontino Coelho Pires" 1 -

Barreiros - no 'horário das 9 às 12 e das 14 às 17 hrs., de

2as. feiras às 6as. feiras.

'Ordenados a combinar.

OBS. -'- Inútil apresentar-se sem as Clondições acima.

JENDIROBA AUTOMOVEIS
RUA DEODORO ESQUINA' CONS; MAFRA'

\FONE 46-73

,
\

Kannan ,Ghja 6R

Volkswagen .'," .. , '.' '.... 69·

Volkswagen 67·

Volkswagen 1,.500 , .. . . . . .. . . . 70

,:Esplanada _ Jóia , .. . . . . .. 68

Itamaraty ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,68

I Belear -'- v/côres . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. '67
Opala. Luxo 4 Cil. " ..... . . .. . . . . . . . .. . . 69

Opala Luxo 6 GiL .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. 69

Emi Sul' " , . '. 66

Jangada : .. 1 ••••••••••••• , • • • • •• 64

Veraneio ' , .

i
. . . . . . . . . .. 69

Aero. Wil1ys ; . ; ' 66

Chevrolet 56 \

66

63

62

6'5
63

62

64

MINIST,tRIO DO TRABALHO E

PREVIDÊNCIA SOCIAL
EDITAL

A Delegacia Regional do Ministério, do Trabalho e

P,revid,ê:nda Social em. Santa .Catarina; face a .itnpnssihili
dade 'de localizar os interes�ados, por desatualização de

enderêços, torna público o presente edital, cientificando

os abaixo relacionados de .que foram, cancelados os seus

registros 'de Jornalistas Prnfissíonaís, com base nas dis-.

posicêes do Dacreto-Lei, l\: 972, 'de 17 de ,outubl!o de 1969:

Na oportunidade chama a atenção dos ínteressádos
, para :0 que estabelece a lhiea f� dó § }<'>, do artigo lO\>, do

Decreto n. 65,912, de 19 de dezembro de 1969.'
. Q,ualquer 'esciare�irriento' complementar poderá ser

obtidó no 4\> andar do Ed, IPASE, em Floríanôpolis, junto
à Secção' de Emprêgo e 'SaJ�.rio da .Delegacía.

Flávio .Ferrari, José .Ventu,reHi, Antônio Silva, Carlos

Willy Boehm, IJoão Ribas Ramos, Rodolfo Rádtke, Godo

fredo Marques Filho, Antônio Bortolotti, Marça] da Silva

Neiva, Wilson Alves Perpétuo, Agamenonn Gonçalves No

cetti, Paulo .Malta Ffli·r�z. Elisab�.th M. Scholtz, Jurandir

: Ferreira Neto ,João Flávi� de MO'l'a�s, Abelardo Calil, Bu-:

los, Ilka Araúio,Men;el,' AY�OJ:é Roussen�, .

Manoel Coelho,
Arno Hans

.

Brattig- Amél'ico,'Silveira D'Ávila, ' Adolfp M�
deiros dos Santos.. M;�ndel "Gonçalves, Liane Dolores Ern,
Jósué de Otivdra, �PaulÓ Gev�erd .Ferreíra, "Max Meldola,
Moacyr de. ()liveh:a;. ioão Galdini Figueiredo,' �nau
Duarte" Augusta. 1/11\11 ,Go�zaga" Francisc� ,José Ferreira,
Leonor Medéiros : de, Souza" Chdsta, Horstmayer, João ,SÔ

nego, Cássi�, Au'g,usto' M:�.;i��lij ,Cl�,IM1io Schmitg.. Ivo' G3n
dolfi, Aihel;�o".L�rtlb�,:'A:lP� Pedro Ditrich, Joã�: B:nja,m�'O
dos Santos Roberto 'l':J,ÍfJ ,Maitar, Jonas Leite Chaves,

Alfredo cia"·Sil�a. :Alt�nG Qaldeir;t filho, Eugênio V�cchit,
. ti Netto', Be11nà�-d{n� .Sout·� Filho, Vergilio Dias' Júnior;
Nereu c���êa',d�rs�uza;' I-&àh' Ol�g Von Hertwig, NO{'mim�
do 'l'edesco. Wils�ü: :êÇ>�lIij;j Pi.:Ilto, Jóão Liüz Neves: I,talino
Pen�Ífo,

,

M�uq ;M�i<�t�s(, Çe�so" de Moura BuncQ,. Alfred<;>
'Vendramiru, JI/sé, Salu�t,iano �õdrigues, Mário Abrel,l, Sa

muel Dutra da Si}7a,,� Fe�Jila;;do Pereira Chr)..<;tino, .f\d,élcjo
da· Costa, Ariél de dUveira Abreu, losé dos Reis Mattos"
N�stór' Cé��r

.

de" Car;aÜlO,' Pedro José Xavier, Anwldq
Alexandre da, Costa, ,l.JBé;lio Laus, Joaquim de Oliva' G .

Guimar�es,. Munick� �� �Q"Za Affonso, José João Dii!_s ,de

Oliveira, Addo Vânio' de, A:quino ,Faraco, João Machado

'Mel1d�s, Plínio' (}arei�, ;�dré ,Appel, 'MarIa.' Boskoy<itz
Kende' Benedito· G-omes Barbosa, Manoel Ramiro G;erma-

- � - - -_.. 1·' _. _'. .' -' .

no, Paulo Valle Nogueir�; JOã0 Batista de Araújo, Miguel

Sperandio, Joã�' 'Pe�e��' .á�eno, 'Ar·gem�ro Barids.oh, Hel

vidio' de éastn» Velos,lh FÜ�o:. Décio '13ar<CEüos de Oliveira,

Jayme, Carv.alho d,;f;i, {)liveir�. Milton Rittner, Estevão

Diarria�t, ÓciÜ�n 'do�, Sa:i1,t�s Wa.lbach; Manoe� Ferreira �e
Melo., Benig�o l\'_leild.�s :Cpl�ei�a �eto, Nelson M,endes Cal

d1üra, . Anib�l .
XaYier . Pereira, Eva Viegas Pires, . Avito..

'QueriI\o 'K.t:etzer; AIJ11i�Q'Má:vi�, Hess, Wilson Ribeiro Oon-,

çalve�, ArJ,1aÚlq Me�!léS, JO�Q ,'Álcides da Silva, 'C1áudit}.

Barbosa Lima, Paulo>Maca,rÍlli, �els.oIi Martins dê .Almeida,
Wallace J�s� Vaz, Joã� Pedro' Silveira de Souza, Edison

Flávió Macedo: Ma�'l�ne, Gertl'u'des' Moraes Mates, Antônio

Fernand�, d� A�ar.,l e Silva, '.Jo�é' da Silva Cordeiro, .José

Jaime Fur1áni�' Óel���� Ne,v,e�,., Wald�miro José Cadsson,
Maurício dos, I\eis,; l;u,��" �oJi}za�,a dos Santos, OUo Batlnga,'
Pedro Romero Filho..

FlorianóPo.lis, 16 de f'eVer�iro de 1971.
; Cyro'Belli� MÜI te!! ,.;_ Deiegado, Regional do 'Trabalho.

.
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. Lancha ,� Turbina

Financiamento' .até 30, meses
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Lobo SE' Dáüs'se.n \�'Ci�.. Lida.
. COMéRCIO DE AUTOMÓVEIS E OFICtNA

• Rua Dr: ,Fúlvio Aducci, 952
,

.

R.'OCA -:- fINANCIA '-;c 'PONTO CÉRTO
PARIA BOM NEGóCl0

'" Volkswagen· , �. r', ; . . . . . . . . . . .• 67

• Velkswagen , , ,. 62

Sirnea Tufão ;,:; :'.;' . .',' ..
' ..,,'.': .. '64

GOl:iHni .' , . , ',' ... , . , , ... , .. /.. o> ••• ,',
' 64

Gordini ; .

Gordlni' , .
'

.

.

KDmbi

" DIPlOMAI.
'

, �ua Felipe Schmitlt, 60' - F'one 20·51 '

. o,E,PARTAMENTOS DE CARROS USADOS

SEDAN VOLKS

SEDAN VOLKS'

SÊDAN VOLKS'

,. :'Y 0'•••••••
'

•••

GORDINl

AUTOMÓVEIS
Esplanada . , , , . , , , , , .. , . , . , , , . , ..

Simca Tufão .. , , , , , , ,

Opala. 4 cilindi:os (luxo) , .. " , .. ,.

Jeep �andanM (Jóia) .. "."" ".,.;
.

CAMINHõES \

F·60C}.·
r-600-
r-350

• 0'0 •••••••••••
'

••••••••• 0 •••••• o •••

............. ,

'

, '59
66

69

••••••••••• 0.0 .

.Doc1 \<e D·70{l " , , , , , , ... � . , , , , , I. , , , ,', • , , ,

FINANCIAMEl'hO ,ATI; 30 'MESES
mYER VEICULOS' LIDA.

Rua. ·Fulvio, Aducci, 597 .:_ Estreitõ'
Telefon�s 63-93 e 63-89

,

I
1.:..

T�

IPIR�NG'A AUTOMÓrEIS
COMPR,A VENDA e TRQCA DE "EfCULOS

.

Rua 7 d.e Sétêmbro., 13 - Fone' 3886

1 VQlks.wagen sedan ,.... 65
1 Volkswagen sed,an 63
1 VQlk�wa�en $edan ,. � ' 62

l Gordini , , ü4

Financiame.nto até 30 mês()s

I,'

AUTOMÓVEIS
CO�P�A" TROCA e VENDA DE VEfCULOS

V()lks'wagim � 'brancó ano 1971

Volkswagen, bege claro ano 1969

V'olk;.c;wagen bege claro ano 1969
Volkswagen azul ano 1965

Volkswagen branco ano 1961

Kanna,n Qhia :....., vermelho . .'.... ano 196$
.\

Ford Corcél. _ branco, 4 portas .. ano 1969

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

Chevrolet Opala - branco ano 1969

D. K. W. - 13elcal:-S _ v�rmelho ano 1967

Aéro, Wil,l:vs - aZIJI
/

ano 1966

Aéro W'illys - branco � .' .. ano 1963

Gordin'i Iil _:_ cii:tza ;....... ano 1967

Variant Wolkswagen _ azul ,'" ano 1970

p, K. W: '_ Vemaguet - amarelo. ,ano 1965

Lancha TUl"bina
"

Lancha com motor popa 20 HP

/ '. F�NCl AMENTO EM ATÉ' 30 Mf!:SES
.

A. COELHO .AUTOMóVEIS

RUa João Pinto, 40 Fone 2777 - Florianópolis

-'--.-'.

VISITE'.
'O �RTESANATO CAT'AUINENSE

"

AGORl
,

EM SUAS NOVAS INSTALA(�õES

I
Rua Trajano, 51-A (junto à escallaria da

Igreja Nossa Senhora do Ros írio)
i_o

__ ._. , ,__ '
--.__ ... __ , J_�

69

65

69
61 ..

57
\

CARTEIRA' EX'TRAVIADA
Foi extravia'da a ca'rt'êira' de motorista pertencente a�

sr. Cássio ÁvÚa' dOf;' SarJ.tos. '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, - TRANSPORTES COLETNOS

,
C . G , C. 83 . 054 . 395

,

ASSEMBL������:'�Ã�R9INÁRIÀ
.'

Ficam' os senhores acionistas da firma Reunidas S. A.

Transportes' Coletivos, convidados a se reunirem em

, assembléili. geral ordinária, 'a realizar-se em sua sede
social sita a rua Dr. Herculano Coelho de Souza n. 5�5,-,
na cidade d� Caçador, Estado de Santa Catarina, às 20

horas' de-dia l� de março de 1971, a fim de tratar sôbre
a seguinte.

O.RDEM DO DIA

1o Leitura; discussão e votação do relatório �a
'diretoria, balanço geral; conta de lucros e perdas, relativos

a; exercício, li{e 1970.
'

.

2\»,
a9)
49)

Elei,,�o dO' Conselho' Fiscal.
Fixação da l:�m\!ineração da Diretoria.
Outros. assuntos de jnterêsse .da sociedade .

:AVISO'
'

'

,
,Acham.se a

\ disposição d.os, senhores acionistas,' ;na
sede da ernprêsa, 'os dôcum�n.tos de que -trat� o a-rt. 9$), do

decreta·lei n, 2.627, de 26 de setembro de, 1940.
" Caçadór" 25 de' j�tlei,ro de 1971. '

'

, b' ',Se!,vino é:a�am�r.i'� Diretor:Preside�te. '

Zirio José Bernardi: _ Díretor-Süperintenderíte
'Ant�riio' Car.atnóti :_ :biret�r-Comerci�i

'

. _'_��"�'�' �

;

,":��:_:�:� ""_;�, ��_'.___r...._�..
. ,'-_ .. !.'__

; REl.IN.lQAS ',S. A.:.,..- TR,AN.SPORTES COLET"ios
,

\", ;.; ,,/, ..
.

C I G', ç :' �3. 054,395
,; .,.

','. A�SEMBL�I>4, GERAL EXTRAORDINARIA
,: ';;, ,;

:," 2()NVOCACÁO .

.

,.
'

'

. 'Ficá�"a�' s.��h�res aç�'?Írli�ta�' d.a fii-ma Reul1idas S" A.

.--:;: ,Transportes. Coletivo'l, � convidados' ,a se reuIl,Íl'em em

: ass�ml;>Uia� gér�l extraõrdiIlãria, a '�ealizar-se ew 'lua s�de
;'sócia,Lsita á:. r:úa Dr, Hei:c.�iaho Coelho :de Souzà n. 555,
"na cida<l,é '.e"Çaçador, Estado ,de Santa Catarina, àS,21

i ,

hqi'as, �.6, 'd}�.. 1? de �a�çQ de 1971,' a fim de tratar sq'pre
q seguinfe.'··

. '.'
.

_'.-' .. -'

ORDEM.DO'�DIA �

., l._

1 \», ·:.;..-2'Amnéntd cio." c'apHal ,social mediante àp.roveita.
',.,> .' .'\" .. '

,- .(""" ,',

m,ento' d() Pl'0duto da' correção mOl'l'etárià' d<1
, ',,'. ,': i "âtiV6 e de 'fun:dos 'de reserva.

'

,.2.<.» - Oü.tros assu�tos cie interêsse da sociedade.:
"

Caça'dpi', 25 de Janeiro de 1971.
.i J"", S.�lyiho Ca:ramori ;-'- Diretor-Presidente. ".

:', "
" ',';, Ztno." José. 8e'"n:éirdi .;.;._ Diretor-Superi;ntendente

'.
. Ari,t�io Cai'a�ori ,-. Diretor-Comercial·'

"

.,

"' ,DESPE"1Ê�P1UI.À A CULTURA
'. i

-:� ',:) t ��<,' ,. ARTísticA,,'
_. � ,

, ..

','.'aJ.,i'eêlándo-se":na "'CASA Dl A;RTE�'�
. CURSOS:' Des{mho, Música,· Piritura e' Ártes Aplicadas,

.
-

/

- Ma.tt'icUla"à 'partir de !'lp' -de Fevereiro."
- HOR'Amey.'_; das 15 'às is 'horas.

.

....
, tOCAL;:__;-Rua :pidre' Rbmfli, 110

.

; , .. .

.

.

'_. :. '.:. � .�., ,. � ,
.

- , .' .�: '.
'

., \.

.. ._.'CURSO .tOSE DE A�ENC.AR
... , ;...

'...... '., j
. .

-

•

,GlNÁsm.,·g CIENT1Jt'ICO ep! ape�as: 1 Ar>l'Q., )

Pro:féSs.ô.rÉ!s excel�ntes. :

I c,. Matriculas ;l;>ertas' das"l9.. .às. 20' ,horas.

, Loeal(Grupo Escolar. Sã�"José-.. , "

� 'llu\l Bedre Roma, '.119 ,-,.centro. "

J. , .'

'I
.

;1:'

�lli�um 1·
_ . .

]t,

CAPOEIRAS,

�

_'{f

Ru�, D, P�é. co' 1 (últ.im:l (;i, ,·a· ;; .direi<:) 'c )s::< 'coen

2 quartos, sa,la., b::nhé\ro, cosi, :la, garagp,r; vé!,:;ndúo

fechado, 'frente pêra o mar. ,;'m l.ABlTESB. (u ..to

Cr$ ?.5.00�;OO.
BOM ASRJGQ
Rua. HQrmÍ1;' io M.iUes, c&_sa 'om 2 qu�ntos 2 . �}a!>

copa, cosinha, ba,nheiro. ,�aragem, varanda, parte de

tráz, sala,' banheiro lavanderIa, 2 quartos, rosinha 'À<lW'
rascaria, te�reIlt0 de 360 m2, cO!lstrução 180 012 '

• r
• �'c ,

,

LAGOA DA CONCi;IÇÃQ
No melhor Jonto ctd Lago1! �m terreno 'de 12 p01l

28 metr,os exc.el�nte\ 'ca�a, tôrla 'nobiliada com 5 quar·

tos, 2 salas, cosinllllJ. 'ba.niheiro. lreçv de ocastão, ,

Casa no m?lbor, ponto, d,· Lagoa da Conceição,
casa de maçeirg ,com 3' q,uart(l�. sala, cosinha, ba7\hei.
ro 'de material. Custo Cr$ 12.000,ÜO.

TERRENOS , ,

. Rua Lauro 1 in'hares. s/n.. án''l 15 m,., l:'1teral ')(1 m.,

fre·nte . l.2,QO,. <;le fundas. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

60% de e:p,tr1;lda o sal,d� li C01llbinar (Trindade).

I
�

SÃO JOS�
Sito a rua, Ponte de. Baixo, área 40.656 m2, P ...eço

L Cr$' 50.000,00 sendo 50% à vista e o saldo em 24 mêsec;.
. ...: JARDIM ITAGUASSU

I Terreno com 36{) metros tendo
com 30 de fundos,' meliior ponto do
P'reço Cr$ 15.000 00.

.

' �ARQIM A'TLANTICQ'
Terren,o de 1�,50 p.or 27 m. de fundos. Cudo ....

Cr$ 8,OQO,00 financiados'.
.

CANASVfiEI'R.AS
Lecal Jardim MarilâncJia. 3 lotes de 1.260 metros,

cust0 01'$ l&"QQQ,QO,
" CONTINENTE

Jardi,m _ COl,ltlnent,e .. _;,: Loté� entre a rua' Sr '1to<:
Saraiva e Av. 1"0 Silveira.

Um lote à Avenida Presi(l ..,nte Kennedy medindo
J� por 35 m,etros de esquina.

TER.R.eNO - CE,N:rR,O
Um terreno à, Av.' Othon' dI! Gama D'Eça coro

27,00 m., por 100,00 m.,· de fund@s.
Terreno da ru'a lIbepcke, medindo 16 por 15

metros.
Edifício Bar,ia,. a:p.artametJ,to com 2 quartos, sala,

COPa e cosinha, "lanheiro, pronta entrega -:- Sinal ' ...

Cr$ 14,000,00 q<l'e poderá ser financiado em peq leu,r>

prazo. ,

!

APART �'Me,N,TOS
EDlflCIO "-\LCIOfl{"
Com finanei 'lmento em 10 'anos' pleno centro da

cidade ao lado do Teatro. 'PrópHo pára casal sem mhos
ou pessoa só. Á melhor oferta do momento para em·

1 prego ,de capital. ,

EEHFI,CIQ "CEISA"
No ponto mais central de Florianópolis. conjuntos'

para escritórios e consultól'ios>. Eritrada pequena com

grande financiamento.
EDIFICIO ' "BERENHAUSER"

.' ...
,

Vendendo,·

12 m. de fren�e
Jardim Itaguassu.

"

�. ;
. "lr, . O):; ;ão ,de Florianópolis. rua, Trajano,' n, 18

t!il.i,nlns 'ul1�(EdeS: ;:I 'v,enda .sem reaju�te de qualqúd
i'l"'.turezã. " '.'

. E!Dl�lÇ.lo. u·.l05Gli VEIGA" . \

Ap81\arn;eut\k para pronta e1'l,trega, preço fbw sem

. re..juste. .
"

CASAS - CENl.'RO
'[{ua Corónel Lopes Vieira, n, 7,' área do terri:mf>

338' m2, easa" C-j!)m 3, quiu-tos, sala, copa cosinha, 1 ba·

I'lhetr(l, dep.filn,dêr,Jicias. de empregada, garagem, Custo

Cr$ 12.Q.OOO"QO a çÓinbina.r, ,

R'I-I3 :wrarecnal Gama D'Eça (Chácar? da Molenda)
'om 4' qua'rtos,: 1iwing. sala de jantar, sala de estar, .

quarto de ernPl'egad�', com banh�iro, garagem bei
'1nulde. eó§,e .elV'bútido,·. telefone. lavanderia GUS\P
"r$ 200 000,ó'Q�.'�

,..

....
.

,

'�IACÕ O.OS ll�õES
\ !

Rua .JerÔnimo José Dias n. 121:i, casa corr> 2 qlwr- I' 1
ros'. sala( ,cos.inhà. banhé-iro, casa de madeira, terreno I
meciindo 10 :e.OI' 35 metros. Preço Cr$ 12.000,00 .

CQNTI·NE tl\TE
Casa à rua Aracy Vaz C1;llado, c/terreno de 24 por.

16, área' con,t. 21.0 m2, com pintara nova.

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

Grl\nde 'loj'a �ara fins (come;:.ciáls, localizadas em
área de graI,lde densidade habitac�onal na rua Anita
Garil;Jaldi. n. 35, preço de ocasião, parte financiada.

CASAS - CENTRO
Ca�a rl;l Ftla Vidal Ramos, n. 6Q, com grande ter·

reno.. e pQnto, co,m.ercial. Cr$ 100.000,00 de entrada e

o saldo, a co.oob,inar. ,

'

j'I 'Mansão na'
-

Avenida Trdmposki, h. 48, gran,des
salas, grandes quartos, liWing, 2 banheiros, dependên
cias de empregados, garagem, construção 'em terreno

de �,5. poli' M, lliletl;os quadrado.s it� melhor ,bailTo re51·
rlencial de F\Qr�aI\époIis.

COQUEI�OS
Casa na nràia das Sll.udades, frente para o mar.

'onstruidli 'em terreno de 900 m2, Preço Cr$ !'lO.OOO UO
"om fi,na,n�\�1JI��to1' "

EQIFIÇIO NOf.MANDYE. ,

Uitt ót�I1)Q.apartamento n� lPraia da Saudades, com

hal1 social .3' quartos, 2 banheiros, sala, copa e cosinha,
jardim de' ü\}vcilno, 2 vagas, para. garagem,

.

I'tA.GUASSU: . .. ,

CASA ,com QQis pavim.eJ;l.tos. tendo na parte superior,
'3 �u,artos, \ivi'Óg, copa, eosinha,. 1, banheiro, parte inferior,
��la·. d,� !!ostura, 'd,ispensa, lavanderia, banheiro área de
servko, área construidn" 227,29 m2 área terreno

3Rpi,aÚ qt2�
.

SÃO, MIGUEL
..

�l,'<I SÃQ MIGUEL. cóm frente para a estrada federàl
e fundos para a estrada Estadual, Uma Chacará com düas
càsas de madeira em terreno' de 14 mil metros quadraoos.
s,eJ;J.Q€I. l20 metros para estrada Federal e 80 metres pela
EstadU1;lI. Ç,r$ 40.000,00.
/

À PRONEI:.

Resolve seu I>Poblema
Rua Tertente Silveira, n. 21, sala"02, Fone 35·90.

.

ZAtJ!! �
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overna Dr vê' oje relato o agelo
I vo ressalta a união da

, <

(, , I
,

I·'

Arena em Sta. Catarina
\

A Bancada da Arena na, Assembléia

homenageou o GoveI;na,dor Ivo Silv.eira
e a Primeira Dama do Estado,' Dna.

Zildã Luchi <Silveira, , oferecendo-lhes
um jantar no Santacatarina Coúntry
Clube, onde estiveram presentes o Pre
sidente da Assembléia Ligislativa, De

putado Nelson Pedrini, o Vice-Gover-,
nadar do' Estado. Sr. Jorge Konder Bor
nhausen, 'os líderes da 'Arena e do Go
vêrno, Deputados za�y' Gonzaga e Fer-<,

'

, I
nando. Bastos, o Vice-Governador elei-

'

to Sr. Atílio Fontana e o Presidente do

Diretório Regional da Arena Sr. Renato
Ramos da .Sil va. ,

Saudando .o Governador, do Esta,do,
falou Oi Deputado Nélson Pedriní,' r�s
salt�ndo 'a, obra adràinistratíva �allià.
da pel� Chefe do PÓde� 'Executivo e, o
seu empenho .na pacificâçÍio

'

j)oií4ca
do Estado. '

\
,

O Governador Ivo Silveira 'agrade-
ceu a ma�ifestação,' de" à��êço, que os

'líderes arenistas 'lhe devotaram; asseve
rando a sua satisfação "ein ;.poder ve!-"
"no" fim d� meu Govêrno uma 'Arena
unida e cada vez mais 'forte, 'tom: 'os'
olhos voÚildos para o' desenvolvimento
sócio-econômico do,' E$tà!io:· "

'

Jau,co querauricultor
agindo como empresário'"

.\
'. \

Santa Catarina ofereceu ao Mi
nistro Cirne' Lima, da Agricultura,
sugestões para -a ex�cução de' uma /

das metas prioritárias em que o

Govêrrtb mais se empenha: a Re
forma Agrária. ,Revelou o Secre�á·
rio da Agricultura, engenheiro":'
agrônomo Glauco Olinger, que
Santa Catarina deseja instituir'
uma exper�ência com crédi 110 fun·

diário, propicIando ao heúnem, sem
terra ,ou ao minifundiário catari

nense recursos financeiros capaz.�
de permitir a ,ampliação de sua

propriedade rural, transformando
o minifúndio numa verdadeira em·

prês?-.
Para o Sr. Glauco Olinger o pIa-

, no é bastante viável, podendo ,ser

executado através do ç,rédito fun,

diáriG, financiamento concedido a

êsses pequenos
'

produtores, com

prazos de carência de três anos .e

prazo para liquidação da dívida de
15 a 20 .tanos,' sem juros.

, (

Explicou o Secretário da Agri-
cultura que os pequenos Produto
res serão beneficiados, com o pro
jeto," pois somente começarão .a

pagar Q empréstimo após três
anos de, posse da propriedade,
sem pag�r juros.
- Se nós cobrarmos juros sô

bre os empréstimos fundiários, 'o
agricultor perde prà'ticamente a

possibilidag,e de pagar a terra que'
comprou, pois terá que realizar
olltros investimentos, adquirindo
máquinas, 'fertiUzantes, sementes e

( ,

'

defensivos� pagando \ Juros sôhre
tudo isto. Por isso, o agricultor
Hão pode ser onerado com juros,
sôbre 0\ empréstimó que fê:z; par,a
a compra da propriedade, já qlle
em agricultura o que se obtém, de
rerii(l.a sôbre o capital. empatado é
muito pouco. N�o se /consegue a

rentabilidade a curto I?razo que é

possível na indústria, ou no co-
/ '

mércio. Por ess� razão,: os juros
que incidell1 sôbJ;e empréstimos
agrícolas <;levem ser os mais bai

xos, pois só assim serà possível a

expansão da, proPl'-iedade rural a

partir da \ aquisição da terra.

-/ Tudo' se resolverá com a' con
cessão de um prazo, de carência' de

três anos, porque 9,agricultor não
pode começar a. produzir, econô- "

miéamente, já rio prim!3iro ano,

período, destinado ao preparo do
solo' e ao plantio. No segundo ano

é que o agricultor vai colher a,.lgú·
ma

'

coisa, e só no teré,eiro é qu�
êle vai dispor de r�nda para co·'

meçar a pagar suas dívidas.
O Ministro Cirne Lima mostrou·

se propenso a apoiar o projeto
que

!
será elaborado,� planejando a

execução dessa exp,eriêI).cia, e /0
Secretário Glauco Olinger já ga
rantiu que se o Govêrno �ede'ral
não propiciar recursos par[j. q-Me

",

Santa Catarina ponha ,em práticã
os seus planos, ,"rós o faremos
com \ recursos estaduais, pois êste

,é um. dos Objetivos dI;) Govêrno do

,I
ii
I

I I
I

engenheiro Colombo Salles. "

REFLORESTAMEN.TO,

Referindo-Se IJ,O reflorestamento
- arrolado eOmO a segp.nda' ',prio
Jjdade, d� Gov�mo f�deral, seildo
'a primeira a Pesca, -: informou: o
Sr.' Glauco Otinger que:, Santa Ca.�
tarina solicitou ao Ministro arrne
Lima a ampliaç�o 40s

'

incentivoS
que O Govêrno concede aos 'grano
des reflorestadores, 'estetldendo':..os
também ao pequeno e 'mé4io, a-

,

gricultór. 'I'
: ' '.

•

,,;"

� O Govêrno cO:ncedendb b' in
centivo ao grandé; reflorestador

��tá tirando impô�to' :dos cofres
do Tesouro, daRdo &té Cr$ ..•..•
l.50Q,OQ por hectare (i>nde o', g;,rnnde
'reflo,restasior plante ;'essencias' fIO::
restais. Nós pro})t+Semos /ao. Min!s,
tro Cifue LiÍna que conceda ape
nas Cr$ 300,00 por' hectare pl�ntà
do, ao peqúeno e :médio agricultor.
Com êsse incentival,nós fal(emôs
umà. gran4e floresta em Santa tà�'

t�rina, a, base de pequeIlos' plan.tios
feitos nas peqllen!!S e médias pro-
priedades rurais.

"

'

< .:'
'

•

- O reflorestalnifnto. em) Santa
Catarina gâhl.iárá' ,trih ,gffaÍlde, ih.

, cremento _:'asg,�\iêr6u'. ':se ° Go.
vêmo Federal: estl'l�d-er êsté �: sub,
§ídio que concede aos gi-ãri�êk 'e-ili
preendedores

_

também • aos, peque
nos e médios produtores catarinen.
ses. ,As mudas 4as, essênci,as flo
restais seriam prodúZidáS pelas
escolas rurais de SÍllitá, Catarina e

I \_ ! '.'.

o .projeto catarinense de ireflores-
tamento contaria cOm a cobettutà

�

do subsídip fede:ral. \ ,
. �

Segundo (:) Sr. Grauéo Olinger, ri
,
Minisitro Cirna Lima' gostou da

id�ia "e, pediu a elal:>6ração de wn

p,rojeto global par� o Estado de
Santa Catarina.

PEScA
Na 'reunião mantida entre os in·

dustriais 'I'da pesca "dê Santa;YCa
tarina: e o Ministro Cirile, Lima fi·

cou constatado qp.e "Q ,principf
problema da �ansão da ativida
de pes<f1:ueira em Santa. 'Catánna se

,relaciona, preCipuamente, �m a

captura do pescado�
"

- Nós já temos implantado em

Santa Catarina um bom parque
, industrial pesqueiro, sendo qUe
apenas os métodos «!la captura' .do
péscado ,não acompanharam' orá·
'pidOl �eScimento indUsfriaL 'Preci
samos agora de àssistência técnica

especializada ,e
-

de aparelhamento
adeq�ado a fim 4e que po�sarnos
�aber exatamente que tipo, de bar·

cos devemos, adquirir e que espé·
cie de peixe pescar, além dq tipo
de contrôle biOlógicO qúe deve ser

pôsto em prática para evitar a ex

tinQão das espécies que 'habitam,
nossOS I

mares.

Para ,Q Secretário Glauco Olinr
ger, a indústria da pesca de Santa
Catarina já garantíu excelentes'

, perspectivas de ãesenvolvimento �
curto prazo.' "

'
" '

� __ •••_lõ,.M_.l�,��;,_,
....

Kênia· é,
,

quem cOQlamla
o ,carná�71
Kênia Neves Schmidt lrn68cm

de simplicidade e .símpatía, portado-
'

ra de um' sorriso: cativante - est�rá
:Comandando o cámavaí da' Capital,
"durante um curto reinado que co

meça hoje e termina na quarta-feira.
A, rainha do carnaval com uma es·

pontaneidade a tôda' prova declarou
ontem a O ESTADO que aplaudiu
as medidas pelas autoridades no sen

tido' de, permitir ampla liberdade aos.
foliÕes e acredita qué essa festa se

rá mais animada do que as ante

riores, tanto' nas ruas como nos clu
bes.
Eleita entre seis concorrentes,

Kênia recebeu a notícia cem emo

ção através da diretoria do Lira Tê
nis Clube, sociedade que represen
tou no concurso. A escolha foi rea- !

lizada sábado' e a promóção : é de
cronista Lázaro Bartolomeu, que ao

contrário dos outros anos a Rainha
do Carnaval era indicada pelo 'pró
prio patrocinador.

, ,Morena, cabelos pretos, olhos caso

'tanhos, 'Kênia é filha do casal Ro,
berto W�ldir e Olga ,Neves Schmidt
e 'êste é seu seg!mdo titulo" pois' já
cumpriu seu mandado ,de Rainha
do tira Tênis Clube no ano pas,
sado. Faltando alguns meses' para
completar 18 anos, Kênia SChmidt

I

completou o curso científico e espe·
ra ser mais feliz no próximo vesti
bular da úfsc, onde espera ingre&,
sar na, área de Ciências Biológicas,
Entre suas pr,,�C41eções ,_a r_ail:1ha .<,

-de nosso carnaval destacou a musi· ,

ca, a "da��a, a leitura e a ,praia.. No
espo�te sua preferência volta-se pa·
ra Ia ',natação e ,na leitura díz-se -as·

sídua:' de Antoine Saint-Exupery.
Em virtude dé seu descuido cof\1

as despesas no início do ano, suas

economias - fruto de generosa me·

sada' - sofreram um' abalo, demons.
trando que Kênia dE}ve aprimorar
mais seus estudos contábeis e admi
nistrativos. Por essa razão, viu-se
obrigada a confeccioÍlar' sua própria
fántasia, pois entende ser excelen·
té Íllodista. Essà afirmação poderá
'ser confiFmada' nos bailes de carna
val qtiando usará sua indumentária
que à hati�ou de Ódalisé:a Estilizad'a:
.Kênia ser.á coroada amanhã no

•Baile ,Municipal e ao lacJ.o de Lagar·
tixa -, Rei Momo - visitará �s clu
bes da CapÍtal, illcentivàndo a to
dos par� os ,fês�j'ôs eal'llavalescos e

'

através de 0\ ESTADO conclama to
dos os foliões da ilha para partici
parem ativamente da festa do ,povo;

,

Complementou -suas declarações, C.c

sempre, sorridente, inf�rmando q�e
foi con�idada 'parq participar 1'10 I

. Baile, 'de ,Debutantes Brasileiras, na

vEuropa' e lespera atender êsse COIl,

vite. Dep,oi�' de' um olhar meigo' ':�'
carinhoso para os' pais, que foi inter
pretado pelo repqrté'r icomo 'um apê.
lo, Kênia atalhou que "estamos es

,1;udando a possibilidade da viagem"
- seu grande sonho.
Fina"liialldo a entrevista, a ,Rainha

do Carnava} de 1971 revelou que vai

participar dos festejos' momescos

"até o sol raiàr'; procurando - dar
uma motivação maior à festa que

considera! um extravasamento. de

alegria e contentamento, caracteri·
zando bem o modo de vida do povo
brasileiro: trabalhador e brinca.
lhão.

�

CARNAVAL LIQUIDA TUDO
{ Diversas lojas da Capital, como

fa�em anualmente, vem promovendo'
liquidações' de retalhos, com suces,

50, pois a procura de retalhos, por

parte ,de foliões, têm sido muito

grande. ,(,-
Tem sido grànde, também, a pro,

curá de calçados mais apropriados.
aos bailes carnavalescos, t�ndo au�

me�tado bastante a ,venda de calça-
,

dos tipo conga, tênis, alpargatas ,e

sapatilhas.
' '

estão

garo
por

'Máscaras, por enquanto,
sendo muito vendidas para a

tada sendo pouco procuradas
adultos.

II

U er
".- ;

, Criciúma (Do enviado, especial)' O
Secretário Vieira' da Rosa;' da Se�

! gurança Pública, retornou ontem' da
região sul do 'Estado'atíngída pelas,
cheias, permanecendo .no murncr

pio de Lauro, Muller _: dura�ente
castigado pela enxurradas -"- as �qui·
pes médicas designadas pela Secre-.
taria da Saúde para atender a po
pulação flagelada. Os prej�ízos,ma
teriais sõmente poderão (ser calcu
lados através de' um levantamento

pormenorizado, ,pois a' ,devasta�ão
provocada pela violência ,das, águas
teve reflexos desastrosos na agricul
tú;a 'e pecuária de' tôda a bacia do

águas. Uma ponte de concreto ar:
mado que fica localizada no centro
da cidade ruiu e seus,escombros fo
'ram, levados pelas, águas, Casas' Co-
-rnercíais e edifícios públicos foram
inundados. Á' rêde de ,abastecimento
d'água ficou imprestável e a Rêde
Ferroviária Tereza Cristina te,ve OS
trilhos de suas Iínhas retorcidos 'e
os dormente, arrancados. Colchões'
c,am�s, 'cêrcas, e, até escombros d:
casas bóiam rio mar em que f,icou
transformada a região.
, "A lavoura da região sofreu pesa
.dos -danos, assim como a pecuana
sendo'que 45 cabeças de gado ha,

�ian: �esaparec�do. t
'I
I

UM 'DRAMA

UMA VI�ÃO DESOLADORA
A vista aérea da região inundada

é desoladora. Num avião .do 149, Dis
trito do Departamento Nacional de

I ' '

Obras e 'Saneamento, O, ESTADO
acompanhou o engenheiro .José Bes

sa, Diretor do órgão;, constata�do ' a

,extensão da calamidade. \ O munido

pio de Lauro Mull�r f�i a' região'
·

mais atingida," sendo que o trans
bordamento do rio Tubarão -devastou
'tôda a área,'círcúnvízinha. ,

"

,

Lauro Muller; .municipio -de '10

mil habitantes; sofreu prejuízos. ma
feriais ,'de grande monta, sendo que

, ,
_.

"
'

"nenhum -deyseus habitantes se Iem-'
,
,," " '.

bra de ter presenciado catástrofe
O General Vieira _da Rosa' retor- sequer parecida,' Dezessete .automô-

nou às primeiras horas da noite de veis foram destruídos e carregados
ontem, de 'Laul'o 'Muller, vi�i�,�do�' ,

I'.pela f(tria das ,ãg�as. Quatro, ônibus
penosamente por via:J()do:vi�ria.:, 9 ) .

- de .emprêsas -de transporte, coletivo
titular da Segurança Pública deverá 'intel:estadual" estacionados, >, numa

"

elaborar, um minucioso, relatórão- sê- garagem, ficaram totalmente destruí-
bre a real dimensão do cataclísma, 'dos, tendo a. enxurrada 'levado de
entrevistando-se na' tarde: 'de hoje 1-oldãÓ os pesados ônIbus,' além de

·

ter, dest�lhádo a garagem. .somente
na tarde. de ontem as águas come>
çaram a baixar,. permitindo que 'as
equipes da Cotesc ínícíassem os rser

viços de recuperação da rêde de CO"'

municações, totalmentel:destruída.
·

Lauro Muller, vista do alto, oferece
�m ,e,sp_etácuio desolador. Nas aéreas
'mais baixas da' �idade apenas, os
telhados' das' casas� e}:Uerge .sôbre as

., ,t<
� .'. 1, "

rio .Tubarão.

'I'ôda a cidade lamentou o drama
da 'fainília .Locatelli, proprietária de
várias casas

�

comerciais e do com.

plexo industrial mais importante de
.1 'Lauro, Muller. Além de um prejuí,

ZQ de mais; de 2 milhões de, cruzei.
,ros', a familía+perdeu..o seu chefe.

, O
,

Sr. ,Franquilino Locatelli, depois
de evacuar de sua casa ameaçada pe
las águas tôda a

� família, retornou
com um' filho menorvpra reaver al

guns documentos. Qun�o procura-
.va deixar o local, num Volkswagen,
foi ,c'arregado pela enxurrada e pe.·
niceu, ,denti:o do veículo, juntamen.
te ,com seU filho de 16 anos.

com o Governador Ivo slIveira.
Ate a taJ:d�', d�' ontem as '�quip�s '

'

do Corpo, de, Bombeiros ,e de volun
tários que promovem ,as operações
de buscas e' salvamento haviam, re-

-gistrado oito casos de vítimas fatais,
duas' delas afogadas de,ntro· do pr&.
prio automóvel, uma soterràda ,,'e aS

demais p,or afogamentj)�
,

,,('
..

f
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