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SINTESE
MADUREZA

A direção do Curso Prepa
ratório Catarinense comunica,
aos interessados aos exames

de madureza, bem como aos

ex-alunos, que em 1971 não
fará funcionar os seus dive�.
sos cursos, tendo em vista a

decisão das Reverendas Ir
más do Ginásio Imaculada
Conceição em não alugar o

prédio do referido estabele

cimento, que servia de sede
ao Curso Préparatório Catado
nense.

CRICIUMA

A ,Escol� de Au�iliar d�
Enfe'rmagem d,o' Hospital' São
José, de Criciuma,_ acaba de
receber autorização para fun-.

ci,onamento normal.
. Vinculada ao Sistema Esta
dual de Ensino e mantida pe
la Sociedade Literária e Ca.

ritati�a Santo Agostinho, en-

'tidade de utilidad� pública
que congrega as Irmãs Esco.
lares de Nossa Senhora da c

Provincia de Pôrfo Alegre, a

,Escola de Auxiliar. de Enfer-

magem do Hospital São José
é a 'prime'ira' no sul do 'Esta·

. do:
'

Em nota. distribuida à irn
p.rensa, a direção da Escola

l;fe Auxiliar de Enfermagem
está comunicando, que está

'JH)ta a preparar auxiliares de
'enfermagem, maiores de- 18

anos, em curso 'intensivo de

�m ano, fU,ncionando em re

gime de externato' e que o

início, das aulas sera no dia 15

d� abril.

. As matrículas estarão aber-

" tas à partir de hoje,' dia 2 de

março, d'as 8 às 11 e d�s 15 às
17 horas, sendo necessária a

a�resentação do certificado de
. COI1Glusão do '1'':> cicle do curso

médio.

RIO DO SUL

Embora marcado para o

próximo mês de abril o ter
mino da pavimentação da

BR/470 trecho-Rio do Sul

BR/116, tal. não acontecerá,
pois a firma empreiteira soli
citou ao DNER um novo pra
zo para a complementação da
mencionada' obra. O atraso

está sendo atribuído as cons

tantes chuvas que se abateram
sobre o 'Vale do Itajaí, duran
te os ultimes mêses. Enquanto
isso ,'t�do o tráfego com des

tino ao Planalto Serrano e

meio Oeste está sendo feito

p�J,o antigo acesso, passando
por Trombudo-Central e Ser

rUo

CONCUR:SO

,Encontram-se abertas no

Tribunal de Justica do Estado
/1 as inscrições par� o concurso

de servente, zelador e, arqui.
vista daquêle Poder., ,_

É condição essencial ter o

candidato mais de 18 e menO$

de 35 anos.
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I
O reinício das atividades escolares

alegrou a Cidade que ,iiu' passai; pe
Ias ruas centrais o contingente uni-:
'.formizado de ,'alunos, rUITId 'às ê�CÓ'
las. 'As crianças do ensino .prímárío
reencontraram-se _ com as �, pr9fe,s�
sôras, matando as' saudades do re

cesso escolar COUl muito' carinho. À
Universidade também reiniciou 'as

( "

aulas, em todos os cursos seriados.

fteaberlur8.,'das aulas
, '.

alegram ruas fa'Cidade

018"do leite vem
,

.arum
.",

"
.

)... '
.

" (Pá'gína' 3) "
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'Papa ;Iamenta, :MDB vê :como Gov,rnad8(eS
, inundações "

. " vão,atuar :' as': deSnl�el�sl,,'
da, Guanabara suasbancadas' do" �Presideltte
o Secretário de Estado do Vatica-

.

Confirmando para -amanhãi -às ,14 O Presidente Médiçi: recebeu', OTI-
no, Cardeal-Jean Villot, expressou a' horas, nó, PaÍáeio' Tirádenteii, 'a reu- tem nó Palácio do Planalto: os':;Go
consternação do Papa Paulo VI pc· níão de líderes do MDB; .represen-. vernadores "Abreu Sodré, "O'távio La

ÚIS 'inúndações' que 'cobtinim .de, \lu,.>' tá�tes dos' E�.tâdos 'di régião, centro: ge.e '!_;aulo i?lmentel:, -qU:e",apfe�·e�ta.
to e afJ..içãà, a p6pulação da: 'Guana-,

" .sul, é dos. intêgTán'tes. d�i's.' jJàl,lqaaas'
.'
ram ao' Chefe ''d"k Nação suás:' à;spe.

bara. O Papa deseja est�r ·,e\:;piritual.,·,'" � íederaís; 'o, :Qepútado �i?edro, F"aúa ' , didas pela, aproximaçfio.' do otélri'Í'ino
mente presente para ;c'ôns6lidàr) as

'

,'ildiarttou' que' a reuniâo. não tem..ca. de seus manda(o�,' As auçliên,bias fo,

vítimas da inundação é para estimu-' ráter: polítiéo,,' "é. .raeramente' infor-" ra{'n s�licitacías pelos 'prçpdós '}:io,
lar 'a generosa- obra .de socorros.v. ,mill 'e tem sentido- técnico.

-

. v�rtnadoi..es e' cada iiína tevera .du-

pondo à disposição uma paternal - Coligiremos -subsidios à respeito racão" de 15 minutos. O Presidente
oferta. Or'Presidente Saí:agat,' por ou-

'I
da forma .de ,atuas�o das banc��as da" República despachou' também

tro lado,' expressa o pesar do povo' e os Íevaremús - ao lfiler ,Pedroso com o MitllsfTo Costa Cavalcanti, do

italiano.
"

Horta"., Imerior.
'

l'

Ino . Judiciário de 1911
o Desembargador lVIarcílio Medei

1'05 presidiu ontem a solenidade de

imtalação elo Ano Judiciário de 1971
asseverando que a convivência cor.

dial entre os Podêres do Estado
consubstanciava "os mesmos própó,
sitos de bem servir a coletividade e

a Pátria". À noite, no Veleiros da

Ilha, a ll1agistl'atul'a catal'inense ho,

menageou o Governador do Estado
coni um jantar. (úl'tima página).

I

iniciado ontem pelo II
)

( ,

Segu�do dados ainda não conclusivos em poder da
'.

-
.

Secretaria da Fazenda. Sanla Catarina deverá ultra-

passar a, taxa de crescimenl,o. que o Ministro Delfim
Neio previu (para c·Esiàdo, na 'base de 14 a 15%'." Os,
resnlíades finais do ,levanlamenlo que está sendo el,a�

,
"

1 bcradc pelos íéeníces �a S�ctelaria poderá e�lar con-

cluído ainda hoje ou anulnhã, no máximo,. A taxa de
c'rescimenio do País; �o ano de 1970! foi da ordem de

"
-

llj�, estamio, porlanto o ,Estamo acima da média naeíe-
nal vários pentes. S'� 'na 'indústria de irans!ormáçâo, o
aumenhJ registrado ,Illi' da' ordem �ê 16.�SlQ. , 'Nos)êx�
leis, éntnianlo "O" cresciment.€) geral no Pais f.oi de 30/0,'
o E�lad� apre�e�nlo� �m: i.nIU�e �e lt4�Íc)�

,
'

Safra do Vale
..

ganha, novos ....
, � t _ . ...- ...

'armaz'el1S'

.

ExtremoOeste
recebe Ivo i�h

por' três dias.'
{0ltima' Página}; (Página, 3)
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SANTA 'CATftRI·NA ESTA NO
BRASILEIftO-'UE, •. ClUBIS

- ,-
-

'\. I � "'
••

Odair e Sérgio Assad são ail�da
muito jovens, mas poucos violonistas
brasileiros e estl�angeiros sabem to·

cal' com a sua arte e com o seu de·

sembaraço. Os dois são cartazes in·
ternacionais e já al'cançataJ'h grande
sucesso tocando em Nova York. No

prôximo sábado, dia 6, ambos dão
concêrtos no 'fAC e inieiam tempo
rada pelo interior do 'Estado.

Jovens dãu
, '"

concêrto de
violão no TAC

Médici hoje no Rio para
ver extensão dos danos

O Presidente Garl'astazu Médici
chegará às 9h30m de h'oje à Guana
bara onde, no Palácio das Laranjei· ,

ras, ouvü'á o relato verbal dos Go·
vernadores Negrão de Lima e Gere.
mias' Fontes sôbre a extensão dos

prejuízos causados pelas fortes chu
va's que desabai.:ê.\m na Reglãb 'do
Grande Rio. Apesal'l de th cessa((o

o temporal, 'a situação permanece

imiltéracla com inúmeras ruas ala

gadas C 'Outras tomadas pela lama e

detl'ilos.

De outra parte, o Grupo Executi

vo de Assistência às Calamidades

PúJjlicas do Ministério do Interior

aÍllda n50 foi solicitaclo pela:>, autori
dades locais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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or que:' reunir �:
o Presidente Médici deverá reunir o Ministé-

rio na segunda quiuzeua de março, depois
�<.

que

tiver cumprido alguns rotei I'OS de viagem que in-

clucrn sua segunda visita à Bahia e a inauguração
'.' de uma estrada 'de ferro ligando Volta Redonda

a Cachoeira Paulista, Embora não se possa ainda
obter nos circulos competentes qualquer informa
ção a respeito. alguns ministros têm como certo
que o Chefe do Govêrno quererá uma �;eunião
dêsse nível para aquela época.

Apontam-se' diversas, razões para fi convoca

çâo do, Miiiis'tériry e':a primeira delus 'seria a imi-
. "'

(

-nência de um ano de trabs lho governamental que
· desta vez se desdobrará com a peculiaridade de,
('11\ c',lr's:;mc te delir-eradamcntc mais 'estreito

entre o Executivo e o Congresso. Há pelo menõs
, . uma dezena de projetos prontos ou em prepara-

ção em vários setores do Govêrno para serem

st.'biüeti'd(s·:1 oneraçâo parlamentar, 'tã6' logo o.

· Congresso reinicie suas atividades, a 31 '.cl� março
; "

Disnõé-se o Govêruo -. secundo i nfornmcão idô-

nea' - a evitar o quanto p�sí�el: daqu(p�r' dian
te. O recurso à prerrogativa do dtel'eto-Iei" a fim

de·. permitir que, .através ele Slla particilJação na

,d"boraçàó de medidas importantes, algL,lmas. de

(Is sctol'es dé) energía elétrica têm colo

.cado Sm:ta Catarina em nível de competição
co:n as ro,lis' acl,iaptadas Ul}idades. da Federa

ç�iio Brasileira, quanto à penetração das rêdes

tr:ansnüssorc\s � distribuidoras ele fôrça e

'luz. Hã alguns d)as atrás,' tivemos ocasiào

de aludir, com base no excelente reiatól'io
apresentado pelo dr. Júlio I{. Zadr.osny,
Presidente da Centrais Elétricas de . Sant.a
Catarina (CELESC), ao extraordinário avanço
das ,lin4:ls� de detricidade, qu� já beneficiam
'tOdas a� J;ê,giões (;lo,q<.:stQçlo, inc!:o 4t�Y;�S frfH�c.
'teiras 'c<ltarine'nses com a Argentina. ES'S�
relatório, al-iás, oferece . margem a OUhilS
�o�$\UeraçÕ2's': 'que reservamos para breve,

Agora, temos à vista uma comple,ta repo1'ta
ge�n da, revista "Mundo Elétrico�:, d� Sil.0

.

, p,{·qJ.ó:.' sphre a eletrifjeação rural no 'Brasil
---,., e .. ,Santa' Catarina figura, ali, (:ómo uma
das unidades da, Federação que vêiu tom;:mdo

mais, a sérjo o, ser;viço de provimento de

energia .elétrica à? zonas rurais ca�arine�ses.

É 8<11)i(10 Cjue o Govêrno Federal estab'e

iécetÍ.. ,normas. básicas' 'para a eletrificação \.

,l:,t;,t.t:�.: por meio da' orgànizàção de ,cooper,a-

, ....

Eri'lll Ias 'Qnze em punto de Ia l1oche, Ao

si nal dado: por um a{lctão,' 'com o pole_gm'
.. direito:, e,sticado· e ,assÍl� exibido. do álto do

10rial ,preeminente que ocupava, a grande
celebração teve l.nício. /

j\ sua -e'SCIUel'da e à' s,la -direit,a, em locais

de jg'�al destaque,: se acotovelavam pessoas
c entjdades' da ínais altá ressonância. Abaixo.
na planlcie, a plebe' cnicJava de se' divertir,
a'o mesmo tempo em que .

os divertia, Era

i:lai'aineiíte' pel'c�ptivel O abisl}lo que separava
· 'c8sa$ duas' camácla�. Ell� eima, reis, impera'
dores, pr0c'or:.suJes, deputados federais,
eOltesãs, -; ;llll nas 'gov(;,l'nac!.ores" até'" um

Papa, ao' l)'asso que,. ·três metros abaixo, a

gl�ande incidêncfa era de l)irata:;, índios,
camareil'as, condenados, marinheircs,' jogado
�'es de fllteh'ol, loucos.'

impacto, o POd'M político comece a palmilhar' o
caminho de sua própria reabilitação.

'Prepara-se o dovêrno pai:'; imprimir' um

ritmo' nôvo à sua máquina administraüva, "após o

interregno que terminará quando terminal' tam

bém o interregno da Camara e do Senado. :Êle
deverá se repor .crn atividade pa rtindo do lema

de "tempo de marco, terndo de construir". Será

natural, portamo." que no momento em qge ace

na para. o Congresso e de um certo modo para
a nação inteira ·ttl expectativa ele' ser corr-esPQfrdi
elo o Governo se reúna ele mesmo, pura avaliar
o que se' pode rá fazer.

l

DU'LOMACIA

Além dessa visão panorumica, insinuam-se'

ai.idu corno temas cabíveis na reunião cio Minis

tério. as linhas .eerais da' mcnsasern ouc o Poder

ci<ec�tfi�� elKa�linbará ao Con�ress; no dia 3 t

de março e do pronunciamento que o General
Médici f,�r:í nacuela mesma data sôbrc o aniver

sário da Revolução, .ninda que - segu+oo se. an

tecipe' - /ne"ht:m dêsses documentos deva con
ter 'qu8:lq[,er desvio na linha de ll1<lnifesfaçôes

�

Pllblicas fe,iru's até aqui pelo Presidente.

,\

ti \1.2S 'entre 6s lavradores. A' Comissão de

EnergiÇ) . Elétrica de - Sânta ç:atarina· (CEE),
aplic8�ldo tais narinas e ajustan?o sua

execução às pecllliarid�des SOCIais e econô
n11ca5 de dda zona, já conseguiu reunir e

I ,

manter ntiv"s nada rmmos de 54, dessas coope-

rathras; enqüantQ Siio Paulo' POSS1cli 22 coope-

Catal'ina ..

É ainda meta
' .. ',' ,'.

. ampliação dessa área, de suas realizações em

matéria: de 'eneJ!gia elétrica. Em nove' anos
'f01'am construidos '1. 500 quilômetros de linhas

do Govêl'l1o estadual. a'

ele transmissão, 320 quilômetros
distr'i)l1.ücão, ,ilma usina' de 320

cje'6 subcstf\ções:
A qomissão de Energ.ia Elétrica do

Estado terQ sido eficientíssima nessa ofensiva

de rêde de

kVA, alén,l.

inistério
....

'1.. �::<'

. N;f".

, Ad1l1it�-�;"��lllbém que a pauta da reunião

,
. pod�rá' Incluir uu; exame do problema que ago

ra desafiá a diplomacia brasileira, após o' insu

�esso de 'Iibssa delegação ',na' Assembléia-Geral

Extraordinária da :OEA em Washington' sôbre
terrorismo e sequestres.

Nã� tern sido hábito do General Médici tra

tar de problemas específicos em reuniões minis

teriais. Né'in mesmo as' formulações de implica-'
ções politicas são

\ Jev,idas a êsse conselho, e sim

de modo geral submetidas a exame em núcleo

mais restrito elo poder revolucionário com o

qual o Presidente se reúne todos os' dias e que

é integrado pelos Chefes de seus Gabicetes Civil

e Militar 'e do Se/viço Naciol).al,de Informações,
Ocorre entretanto que 'o insucesso .de '. Wa- -

shington, para onde se sabia que a delegação bra-
\.

sileira havia partido com 17 votos previamente
assegurados, Je,;anta a contigência de ;imá re�i
são de tôda a "politicn . exterior brasileira para o

• .

l
I � .'

continente: .Isso-ultrapassa a area restrita da boa

\
convivência d:iplomçítica,' o que poderia ser dis

,

cutido individualmente com o) Chanceler Mário
-

:Gibson Barbos,i,'para envolver outros problemas
,di· g6vêrnü" .e�peciaJmente de segllranç,[ e reta-

ções' c()merciais)
� .

'/

rumo' ,�� . d�fienYOlvimento" �úi'al pelq utiliza- �

ç'ão da eletrkiqade, ; posta ao ,alcance dos

lavrild�res;, mediante.. o trabalho das coopera

tivas criadas especialmente:: éom o' fim de

POssÜJi1itar .'a. execução elós serviços dê 'eletri

ficação nas' ,resi),ec.tivils zonas de. ·prodú'ção
agrícola:

Dl.lrante:. o,s, a1198 . ele 1961 a

elpvada a cêreq. de 6· milhões de

1969 foi
cruzeiroS

. { .
.

_Com, issO estãu sendo beneficiado!,:' lias

zonas, rurais de San1!a Ciüarina, mais. de 15
mil. �onsUlnid6hs de e1étricidade posta 'à sua

eliS1Josição:pela C�E, que va-i por essa maileira

contribuindo, e con�- exemplar entusüismo e
-

tenacidade, para à
I

expalisão �âa riqueza. nl1�al
catarin.ense, paral�lamente à ação da CELESC,
-que não se detém no,-que já realizoir, como

garanha de ilcelerl-\Jntmto (l� nossa evolução
sócio-econôinica em, .geral J

Gustavo Neves

estou aqui·!
corro�a entre "dúvidas.I Durante longos anos

ilesitar'u em participar, 'embora consciente de

sua fôrça, :H,as havia conversas de que aquela,
�leição p\'évia' era, uma simulação; .de qüe os

nomes, antecipadamente escolhidos, eram os

daqueles que sempre estavam envolvidos em

tais refregas, A' l'enovação:
.

segundo os mes

Inos comentários, não era �m dos
v apanágios

da Comissão,

Mira!ldo-se pela centésima vez diante de
um graúde espêlho, aind.a. assim pequeno

panl.que nêle coubesse o elmo emplumado, o

Guerreiro avaliava su.as chances, Reconhecia,
:isto não,_podia deixar de fazer, que não lutava
com imbecís. Lá estavam Napol�ão, 19 e Il:9,
a Rainha Vitória,\ Ulisses', São Jorge e o

Dragi'i?, Céé;ar Bórgia" Vel'cingetori, ,Rômulo
e Remo, D, Pedro' 19, a Marquesa de S,antos,
dois Impéradores, Bizantinos, 'Prometeu,
'lvIaharani de Djaipur,. lvã, o TelTÍ\'cel" Tira

dentes, Andwçles e o Leâo,' Evandro de

Casti:o Lim�, Nicolau IW', Miguel Angelo
Buonarrota, Clovis Bornay, Carlos Magno,
uma PÍ'incesa de' Tôclas as Rús�jas e um Rei

Nagô:.
Se hOLlve�se lH11<l. decisão,.limpn, él'a!�certo

,. .

que à, Guerrêiro da lõàilândia pod'eria aspirar
à Dláxima glória 'CIo desfite.· Se ,o mérito da

süa encarnação fôsse afer�do em têrmos, de'

nem pensar I "'Sôbre 'esta vestimenta bá'icà'
depôs dois' carrüsolões de algodã�, forr�'(lo�
na altura dos ombros e dos' o!'aços pOr �nchi
.n\ell,Los de crina. 4-s botas de JaL&o crOl1';i:ldo
foram. calçadas depois /,que foi .suspenso em

Um guindaste. O corpete, que continha o

>iaiote com pingentes de zinco chumb�do foi
soldado na altutl! das costas. Um defeit� na (

confecção ao elmo q�ase impediu sua acomo:
dação à cabeça, 'ou antes; colocou o Guerreiro
diante' da segui'nte opçã,o':

.

ou o Ullava no

�ocoruto, ou decepàva as orelhas. Um. espí
rito inventiVo súgeriu que se lhes invertesse
a posição das orelhas a fôrça de 'esp'aradrapo
,- e assim' foi' féito. O escudo, apenas o

escudo pesava: i8 quilos.
De repente" foi retirado clêsses devaneios

ao' ouvir o séu'11omc\. Estava sendo-convoc"ado
nada menos do que para desfilar na p�ssarela
do 'Teatro Municipal - sonho, como já se

frizou, de 25 sofridos carnavais.
Isràel Roque, êste o nome do Guerreiro

: da Tailândia, levantou-se pesadauwnte, acos

sado po'r um torvelinho de sensações. Enca

minhou-se para a entrada, entoou a canção:
JEÊÊEE ,,' SUSCRJSTUL
JEEEEE;' ,.{. SUSCRJSTU' Iw; ''''I'

•

, JEÉEEE '�{ ,

SUSCRISTU!
EU EST6u AQUI!
'Jesus Cristo chamou-o imediatamente ao

seú conV1VlO· Os ,0Htros eoncorrelltes, se

lavaram ele 4�SP(üto. !N� rua, um bloco �e
sujos palilsáva:

DEIXA: SANGRAR .

DEÍXA �ÀNGRAR '

'Palda di!, C!ls!a Ramos'
,

;-;"-;-,-- • 1

./ ,J R IVI a L 'VA R IAD o

Pensando-se .um pouquinho, v�se 'que Florianópolis não é,um das nomes
.

de capitais de Estados mais bonitos. Para falar sinoeramente.ié até dos me

nos se não o Prior. Estou certo de que deve ter havido Unia boa razão' para
que, naquela época, {{--'granqe Hercílío _L� assim de'nominassé a velhi; Nos-

':
sa Senhora do Destêrro, pois caso contrário 'não o teria feito, homem de

bom gôsto e de VIsão das coi&is que era, tanto assim que, quando por 'mais
não fôsse) há quase meio século iluminou-se Pela bendita audácia d-e cons

truir essa pente sem a quatnós hoje.teríamos que atravessar a baía nadan

do ou segurando no cabo de um remo. Mas Florianópolis, como nome, atual

mente não prima pela beleza, embora a terra e a sua gente sejam das coisas
, 'mais lindas' e encantadoras que existem por aí.' ,

� -

,

Ora, Manaus é, um belo nome, Belém está acima do razóãveí e Reéife é
sensacional. Os', nomes de outras capitais também possuem .0 seu charme:
Natal; Belo Horlzonte,. Salvador, Fortaleza, PÕJ;to Alegre, São Luiz, Goiânia, I

todos têm um 'certo encanto que os faz soar de maneira' agradável à nossa j
percepção. Florianópolis, alem de ser de difícil pronúncia, peca pelo excesso
de consoantes línguo-dentais e palatais, embrulhando um pou-o a maneira
de dizer, dé modo a quê' muitas pessoas resolvam abreviá-lo com a \pruden
te economia de algumas letras.

Flortanópolis é a cidade de Floriano, o Peixoto, assim como Petrópolis -é
. \ ,.,

a de Pedro e Teresopnlís a de Tereza., Chamasse-se Fernando o nosso bravo

Marechal, a Cidade charr.ar-se-ía hoje Fernandópolis, cujo gôsto também não

gabo, sem' porém deixar de reconhecer que a sua pronúncia seria- bem mais

acessível às línguas rebeldes. )
,

) '. I'
.

'

Se porventura algum, dIa -eu m� tor;nasse urp. figurão ilustre na minha:.
, 1,i;�lhice (o que, creio, jamais acont,ecerá) ou até mesmo célebre, n; m'Ính�

"

�..' "_, "'í. '. '. .

mocidaÇl� (o �ue me parece ab�Oll!tarrénte 'impossível) .rogo aos meu� pós- �

t-eros que tenham o. bom- senSO :de múica procurar homenagear minha, pobre l

me�nória dando-me o hOlne' a qlgum nõyo município. Seria des'agradáv,Ú àos
tristes habitantes da diclade _ :dizerem que moi'avam em Marcili'ópolis, �endo .pj:

que arcar, em consequência, cóm o· pesada fardo' de se chamarem marci"
lienses. E até mesmo nome de rua; lembro encarecidamente aos futuros edis

\ '
,

florianópoUtanos (viram como sôa mal?) que não se preocupem comigo ao,

mandar confeccionar uma ·placa de acrílico ou esmalte para homenagear�me.
O nome de rua mais poético da Cidade é Rua, dos, Ilhéus que, nem por isso,
visa a homenageai" diretamente a nenhuma criatura humana.. À Rua cios
Ilhéus, nas' suas pedras e nas suas casas, abraçá a todos os qUe tiveram a

ventura de na,scer nesta ilha abençoada, sem distinções.

,'� Greio s,sr muito triste, aQ:1anhà; alguém 'olha� uma placa com o meu
tnild'8 nome e pet?un�ar para a pessoa ao iado,. "quem foi êsse cara?", e à,"
pessoa responder na indiferença da dúvida: "Sei lá, 'deve ter sido alguém:'. I

Nêsse tempo. eu talvez so fôsse lembrado por alguns' poucos amigos :e co
nhecidos sÔbrevi'{entes-, além de familiares, longínquos que se. recordariam

,

com certo tédio dOi> meus cabelos brancos e �das minhas impertipêricias.' 4 !
I imortalidade pesa demais e seria penQ�o para mim ter ,que carregá-la do

1

outro lado do túm�lo. ,Jfi .basta os �ardos que se carrega ne�ta vid�, pa:ra\ J

ter.
que

sUPo,'
rtar �eso �am.anh.o depOIS de m0rt�, ,q�ando t�do deve ser paz

.. '[Mas honra seJa feita ao bravo Marechal Flonano e a nossa Florianó' .

, polis, se assim qJlis 'a História. Quem não estiver satisfeito
.

com o· nome,
, , pode, chamar a cielad,e de Terra de Sof e Mar que, apes,ar de ser de uni' bom 'j

gôsto disçutível·" vá lá. Ou, então, ch'amá-la simples "e carinho�amente Ide
Flô, como começam, a, dizer alguns.

j
, i
\.

1,
'1
!

:FLORIANÕPOLIS
.I.

ralivt:s, seguido,. na ordem decrescente, por

Miiws Ger;tis' com 19 e os demais Estados
com m,enor nÚ111áo. a �oma dos jriv�stiment0s em' obras do CEE,

Tençlo .impulsionado" as Suas atividades, nes�� '·importante ,setor " de' assistência aos

'.._ <".a, ,CEE,,�!)).be,dec:�nckQ a ,um_'.;. p�ano�itJ,tegl'\l(JJ,r l1a,� ";;..,..,,,-,. f�:vâ\�cl_0re,s;,�_JjJo< �iJ,\ermédip" d<,l;) iI].s�€II:flção. ,de, ,f'
metas do GOVê1'1:Q, Ivo 'Silveira, chegou àquele

, l��d�s . :cle energia.' Parte .dessa· qual\tia
auspicioso resultado, que vem constituindo prgv,i:nha' da Urlião: 33%, l\![as as apliqflções
objeto ele. inte-,'êsse ,em. todo o país, dada a d� _ Estado' s�bitaÚ1' a 65.%.

"

honrosa ,posição assim oC'upada por Santa

"

./.

l�!,
111.,

\ 'RELA:ÇÕES POMpCAS '!

-

1

Sôbre o que foi dito aqui, na

úlpma edição" a ,respeLto das re:
lações dó Sr. Colombo Salles .eom

a Arena, mn. polí{icb com ,acesso
ao esquema. dO futuro Govêrno ,es

clareceu a esta colun.'a que, real-

mente, será mínima a influência

partidária no quadró governamen-'
ta1 que se instalará em nosso ESí
tado ,no próximo' rua 15.

O futuro Governador, porém,
avoca o direito de comandar pes
soaJ�ente a agremiação, nas de

cisões políticas que se circunscre

verem à área partidária, através

de um estreito entendimento 9,ue
manterá com a cúpula arenista

nas o'!ílortunidades em que fôr co

locada sôbr,e' a 'mesa dos debates

uma questã,o' de vu1lto.

Observou ai fonte que o Sr. Co
lombo SaUes tratará de conduzir''''

I ,

pessoalmente as relaçõe� entre a

Arena e o Govêr:no que representa,

_ L passando 'pelo seu crivo todos '0S

.! assuntos dessa- ordem, dentro dos

I rígidos limites da não' interferoo.-

I�·
éia.

i
I ANTôNIO PICHETTI
, O ex:Deputaqo Antônio Pichetti

'; .

está decidido a recomeçar vida

III nova, depois que não con,seguj_u
f , eleger-se .. para a Câmara F,ederal,

ficando como primeiro suplente

/.
\ da Arena. Vai nreofazer a sua banc.a

de a,dvocacia Extremo-Oeste, '

I retomando a atividade que ,estava

'1 exerc,endo quando foi convocado,
r para a política,

I Mas o Sr. Antônio Pichétti não

I ,pensa em abandonar a vid� pú
I :pliea. Voltará em 1974 a candida-'

'I t�r-se novam��te, podendo, inclu

sive, a sua próxima candidatura se

I'!
dar pelo MDB, caso a Arena - não

, lhe .propicie condições ,eleitorais

qtle lhe ofereçam um mírumo de

I possibili.dade de vencer' o pleito.'
I FINANÇAS'
I, Santa Catarina forma, juntamen-

I te com á.Bahia e Alagoas; entre os

; três Estados da Federação com as

II
finanças p,úblicas melh?r equili
bnidas; devendo fechar o balanço.
do, Govêrno do

I
Sr.. Ivo Silveira

com um 'superavit acumulado de

Cr$ 8 milhões.
'

1,1 i O Secretário da Fazenda afirma'

I, que 'em janeiro d.e 1961 o deficit

,\1 !. ;�'�d:aS�:e�cu�er��� l:�ém����:�
I bro de 1970' COD; o su.peravit que

I será mantido até 15 de março.

l� ��i�z�a 'o Sr. Ivan Mattos que'

a taxa "qe' crescimento } de, Santa)"

Cata:rina, prevista " pelo MilÚstró
D,elfim Neto entre 14 e 15%, have- L

rá d� ser superada até -0- final do
atual Govêrno.
PONTO

Ontem, desde os procuradores,
aos contínuos, todo o 'funciqnalis
mo da Assembléia Legislativa co

meçaram, sem exceção' a bater'

ponto.
Seguem normas 'estabelecidas

pela atual Mesa Diretora do Legis
lativo, que décidiu instituir a U
nha, dura pm'a com o funcionalis
mo' da Casa.'
.... -..:.

ENCP_NTRO COM l\'l:ED'lGI .

O Sr. Colombo Salles viaja, ho-
j.e para o Rio, tomandC) à tárde'.o
a;vião da S!!(Ua no Aeroporto Het
cílio Luz; a fim de avista:r-se coril \ ,

o P.residente Médici. A. viagem do

Por trá': eles$à excitação e até aí escon

dida de tôe!:1' i massa, feria-se HOS bastidores

uma disputa que era' a própria, raz·ão de ser

tb festa. Aos vencedores estava destinada a,

glÓria de, 'durante breves �as l11cmorahilís-',
simos instantes, fazer calar a turba, desde o

andão do polêgar esticado até o, Q.l'1li,� Íl.1ti111G
,pirat:J. 0" diante .dêsse juri coie1ivo>col�dl<'!'

". \ '

�: em ,: uestaq1l0" 1.\S suas _virtudes dé.: gU�lrell�o.
,

sunt,o ou 'nobre, 'Na verdac1e,''imp,btla;va''pôücu"
era, 'meSmQ 1-1m' 'detalhe, ·levar ,a' plflJnél 1Jr'iK,

",

,'srcrifício, então, n1ío teria nem graça.

cipal:� ,O q-lfe.. contava, pm'a todos, (-51'a ganh'ü' Somente' pa�'a envergar' o traje lev'ara, cinco

aoui\lek ml1111tos em qúe o corpo. quase alado. sUa(lDs hon;s, Pt'imeÍl'amente, vestiu ulila

,p,�ssea\l,{sôhre .Mdas '�s càbeç�s, provocando, (.
esnéci� de (,�l:uula de borracha, apel:tada, dos

,adniiràção,.. �l1_vefa, até elespr:ezo,{', "'i,;. '. '.�," . pés ao pes�oço;' com IIp:l ligeiro cOl�te 'na

Num ,banto, o Guerrei'ro êlá' Tãilândia 'se \." altUl'a do u"mbigo.· Necessidades fi�io!ógicas,
J ,

futuro Goyernador, a prin6ipib
marcaela para ontem, foi adiada

em virtude de a audiência com 'o
Chefe da Nação ter sido mareada

pa,ra amanhã.

Acompanharão o Sr. Colombo
Salles os futuros Secretários

!
I

j
','

do
" 1

,Des,envolvimento Econômico e dos '

ser:nços -Públicos, Sr.s. Al,?ides., I, r.
Abteu e Marcelo Bandeu:a Mam. Oi. ! 1

regresso' está _previsto' pára quin.' J
ta-feira, sendo. provável que 'o nô- ! !
vo Secretariado seja anunciaqo já I I

na sexta.

CELSO RAMOS
O Senador Oelso Ramos, qu�e se

encontra em Flo.rianópolis desde o.

iníc.io do' rece�so do Congresso"
permanece dividindo o seu tempo
entre a fazenda que possui em ta
nasvieiras e o� bate-paPos éom

amigos sôbre as coisas da J;lolíti- ,

1
'j

I
ca,.) ,

Estará ainda na Capital para a'

po�se ,do �uturo Governador, se-
/

guindo para Brasília no P::n do

mês, a fim de comparecer a sole
nidade ,de abertura dos trabalhos
parlamentares do Cong,resso.

o

HOMENAGEM "

Os Fiscais dfl, Fazenda e Coleto

res Estaduais' hOl'penagealãe o.

Governador Ivo Silveira hoje à noi�
te, com um jantar que se· realiza{
rá na' {(asa ela Áinizade: ,;

LA PIEDRA
Na praia ,de Itaguaçu existe um

bar - La Piedra - que tem numa

das p�redes a relação dos '''Irnra

,tor�", isto é, o nome ,e qua;lifica
cão daquêles que IP'en<luram a 'c9h
ta e' depois se esquecem de págar,\
Entre os, infratores do La Pie-

dra há gE1l1te bastante c.onhecfda.
'" ,

_' ..

. �- --··�II,:·�
\
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BANCO

-.

I·

REGIONAL DE OESENVOLVIMENTO� DO
.

EXTREMO
Está presente no processo-de

engrandectmento daSanta Catarina

Encontra-se na 'Capltál, o' transporte'. dos professôres A�sis da' Cunha Campos :_ bras.

professor Francisco Mal. - a serem indicados pela teiro, residente no Núcleo Procasa, n.

chado, Assessor' da Univer- Universidade Federal de São José -;. Santa.Catarina.

sidade Federal . de Santa Santa Catarina -'para rea- Licínio João Honorata �. bras. -: operário ....., casado

Maria, [ que, fara palestra, Iizarem: o levantamento das com Maria 'Aguia�' Honorata residente no Núcleo Procasa,

abordando' o CÍlm�us Avan. ínstalações ftlricas ,do Cam. n. '371- '..,-- quadra T �);ão Jós�, _ Santa Catarina.

'Embora. tenha sido re- ano iniciarão seus estudos topediatria, 413 de Dentís- ca; 212 pela de Cirurgia;
.

,
", '.� ,

" -, .
.

n' .: '

M'
'.

'1" b f rbli lt
'

çado, de' Rond�!,. i�, mantido pus 'Avançado de Itapipocá, ,

.,
iaormnga ígue -, raso - une, pu IC;t � so erra

gistrado a I'bstenção de no nróximo dia 12 confor tica e 417 na Policlínica. 2,595 de Exodontià; 1.376
' .'

, '"

"

. ,
' .

I
. 1" , /

- 'por
.

aquelá? universidade; ..no Céarâ, Essa nova' equi- residente no �Núcle'o Procasa, n .. 271 - quadra 'M- - São

.

muitos estudantes foram me consta do calendário Acrescenta que das pes de Periodontia e 3.051 de
' ',,"

.' ,'. '.

1
'

- Durante' o' encontro,
.

será pe dará contínuidàde:' áo José ..;.:_" Santa' Catarina.

,� reiniciadas na manhã de
-

escolar universitário, elabo- soas carentes de recursos, Ortodontia e pdontopedia� examinado ° eomportamen- trabalho de' uma equipe ja . Laércio ÁJve.s 'Machado _ bras. ...,- .funcion, público

, ontem as aulas para os aca- rado pela Comissão de En- devidamente submetidas a tria, além de 13.771 radio- to .. da "

. universidade' ,no; radi!!,ada: 'paquel� . .loCalid�- :._:_. casado com 'Ruth ,Andr�de Machado residente. no .Nú-

�l!��!�o:lem�:;���a�: < G��� ���� �!;�;u�:rr:u�:r���,r' .. ��gOl��:iS��:i:� :��alse:� • :�·;:�:�e���da�/:;:�o��e�;. :,�w,arf�-,�;�Ri;:,:':��,;: !��� '::��t�;d.::;�d�Ai�; ��,;i..�€.::,�o�i!, ." '.:t�.:t:t:a,:,r,'��.a,:.:.!::;",;�59, ':,'; ;,,:.q,U,�dr.,.a,' ';�,'
� S!���J?sé ':�;�ta

;E;ngenharia Elétrica: e Mé-
'

'À'rENDIlViENTÓ ,-
'.

, Coordkiiírção: ',cÍ� Odont6Ío- atendímento ao público: ne-
s.

quênciasse ptova,s,;'AS ':dúvi- dinlàç&(> -de-�an:ta".€atarinà:,;
.' ,'. ';J,;>ão' PI*p,ido: .:_"';'. bras, .� : motorista

_

� casado com

. éãiuca, n? Centro T�cnolÓé Duas'mil, {luirihentas e gia, 972. foram do sexo cessitado, l.
.
das' se�ã-o ,diriritrdas duran- .. e pensámento" di: ÊmUda'de 'i'hereziIifuá' .:tYunés Plâcrdo residente no Núcleo Procasa,

,_@ic,o; Direito, Ci�n,cias Eco·.': sessenta e cinco 'pessoas de masculino e' 1.460 do sexo Em seu relatóricr-o Coor- c" . , , .','
-"

.. -
"

, ,,'. ,..." »: ,,", "
.

,

'

"

.
"

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

,
. ,

' . "
.'

te, os debatés.. sendo Jevan- constituir, unla equípe 'de.; . P: ,�35 � qq?di-ll:, F.7_Sã-o' Jose --'- Santa Catarina.

'nômicas, ,Ciêneias ",Contá-', FlorianópoÜi',e"··,·nlunicípibs fellu...inin.• o. denador do Curso de'Odoil:' ",', ",,', ''''.''.''',''
'
'" -r. .' ,. ,,' .

'_'..
' '.' 'J'_' 'C' b' 't'_"'G' "I 'b

"

ilita
'

d
"

.' ·tadas,;,especialmente:,�s,r�� ;,det;,:.uniyer.�jt,�No� para quo. :' -. 'oao:"e asnao- errçarvesv-> ras . .:.;..-mll r-casa o

beis ,e' A�i�il1is,tra.çã� , qH" vizinhos foram atendidas, ',Ú relatório informa, tam- tologia informa, ainda, �o laciQmú],á,� :�oin
..

ó;,:,'fíifici� 'tras;� ath�dades:, Deverão' ,�Dfu'.'JVial'i'a L�ipes, Gônçàlves residente no Núcleo Pro�asa,

CeI,ltro Sócio·Econômico;. de marco a· "dezembro de béh.l," ,"que 7.8.8 pe.ss.o�s re- rei'or Ferreira Lima q'ue ,'" ...." '.' , ,_' ..'"
,. " ',,' ..', " " ,

" ., ".' - .

'

.

.

"

• . namen:to :do',"'Campus'!.>'.' s�r: 'aprove�t<tdcis: :'ucadêrni-, n, '2(i)�.:�,.'qlla'dra'1I -"- São,José.-, Santa Catarina.

, .'!'-Eü�ermagêm; , Me,cíié�na, J' 1970,; pelo CtU'SO . Seriado sidem ,'em, FlorianópoliS e 90'7< do corpo docente rea
.' '

' '. .' ',' , .
' . '. ,,"," < ,

• ..'" .'. ,

•
., .

"
.

,,' , .,
o, .

-

PRO;r:mTÓ,jRQlIWo_N: ';, ,i:. cds"�. <de: ,Edliêação,"";EçonQ_',: :" ,(
.' L�ucíiliro:o :��rt�hhô,;Nune,s': '.:...:.:, ·bras. _.::_ operáJ.;io ,-

Odontologia, ,Fà.rniãci� é'.' de. Odontologi�, do Cenü'i> 1.6,44 'em, municípios. vízi- lizou treinamento e aper " , "," , - ". ..,,', .. r ,.'
• ' .c' .'

. " ,', '

.

•

"

. ,
. '. -�" , ,A 'Coor,derraçã'o Regio�aL ,'In:ta, '.:Dirdto;. ',Médieimi'; ',. 'ca�adÓ;co)h:D9P,Ül1g�':da ,Silva: Nünes residente no �úcleo

�ioquíniica,' no' C_en,tro 1?io-
.

Bio·Médico da UniverSidade 11hos, :com: a, segui�te .

dis- felçoamento em Santa C�-. de .sa:1l� _C�tarini " do 'Pro:.: ;odôni:oI()ID�; "Sérviçp;' Sociál, ";Pro�ás�:' �;'-:i72 : qúàÚr:<l' G
..� Sã�'Jésé -'-'- Santa Catarina.

J.vié.dieo da Uniyersidade Fe- Federal de Santa Catlll'Ína.) ,tribuição por. nivel .àe ins-' tal:ina, nos �sta��s mal�i; 'I: 'jeto,; Rohd�n<já:' :s61iéitOíÍ,' a ", 'V�t'eriIÍ'ãiia; (',AgFdií'Ómüi;'
'

';"':Í'v1�né�1 :):fra)lha do ;Nascimento - bras: - militar -:-

tiéral de Santa.Cátarin�, l,'e- ' Minucios.<) ,

. relatório, e,n- trução: 228 analfabetos,' adlantados cIentificamente '., d' d' 'u" ,,', 1'·_. '" "'... ;" 'E:':...l "" .,o" ".' 'B' " " . .-, ,..' _j-' ., '
.

'Z' 'ld'" D'" mID'
"

g'a's' do Nasc'rm'ento r'eSl'den'te no

,

, r.E tO'
',\vm a e',�' �� a� paJ:"a 'O ; ,1uermag�m � ,1oq,t4�,lca� I

. casauo: eOIn'· 1 a" O. :'
.'

'fe,l'ente, . <,lo ano l!3tivo de caminhjldo- ao Reitor Fer- 1.23'9 . co�, çurso primário;)' e, ate mesmo, no·· x enor.. ' . 'F,', " . ,. '.' I", "". ,
'.'

.

. 1'{ú<;l�O: 'p'rçca:sá" 'n.j6� - quadra G � São José _ Santa

1971. reira Lima, pelo profes'sor 508 com {> primeiro ciclo; Estácrios trabalhos pl"áti.·,' ....
' ''''0:'- ',' ,':. '." ""." _.i,:: '.'.'-', ,'" :,.'; ;,_.: .: ,

","_")," '.,'
,

", Lauro Cald�ità, de An'eira:'
,_

;175
...

do'seg'undõ'ciclo; -74 'cos: 'pr"óIetós de'pe,sqÚisà� eh,':L:--:"�'ED:�"_Jt":;QE'�/�RqWIÇA�O"�
',"'"

,', ':f,a��!���',:�a�ia-o���ii�/�":"��;�:' � professôra estadual

Os al�n.os' do' 'C�ntro, d.é_· da, ass{n�la que; dêsse to· com instmção superior e cursos intensivos tambem\ 'i

>' , , , ','", .",.", ',i ,'"�c:,; ,
. 'I,,'. , •

"

,'. . �asada<:�oiÍi ,Gerson de,Oliveira:Outeito residente no Nú-'

E�ucação e.C,entro de Es�" o

tal, ,392 ti:vei'�m tratame_n- 208 sem idade· escolar. foram leva�os ,a �teito pe- Pelo. pre,S!iit,e '.f!,�Wal, . ppi"��i.á�'�;� erl: í;_'ga� ig�'o��do, eleb prdcas�;,:lc,163'.o;.;..: 'quad�a'. G - São 'José
.

_ Santa

tütlos Básicos, inclusive·os to,'de Exodontia; 459 de NO,mesm,o"período, foram los professores de Odonto " " ..
' ,i," ,.' ",

.
.

aprovados rio,Vestibular PerI'odontOa 66dep't
.

l° d '5247t blh 1" d 'U' 'dd F'· ficamnotif�ç<ldos,:<',"""":�"'�':" \. '" " ""CatariiIa.;�·,' "',"". '

,
.' 1'; 1'0 ese, ,rea Iza os .... ra a os 9gIa a mversI a, e e- .. 'EIso.n" RO'g,'�rio Ç�rfêa.,da ..n:o,sJl':, " b

.

.r9(·fv,nG.: pnblico·:.::..... .' "

" M,>,Iloel Be,rtolip,o. Felíc�ó.-'-bras,"- operãrio
- casado

-r::
..ff-n,,'·,ic.o. e 'Un,ificado\ dês te 118 de Ortodontl'a' e OdOI1' p'ela disc'pll"n,'d D nt'sti de aI de Sant Catarllla

'

/

'Y,�
. -

. 1 a e e 1 - r a . casado;' cow' .Mé\ri� ·,L�.cy ,Andr,âd,�' g�'�.,:�t'o�a n,sid�mte, no ·com� Heléria )�orfíri6' EéJício ;residente no Nú�leo 'Procasa,

Calouros, renúl�ri'1P�m s'juaç';io .,p'ara· com;'e�ar,em esl�dRs, .Járdt·i.Il:1""�t�r�os,'ÁriJô!Ii�'·'f· 70)'� , ,q.u�?r,a".\� �iguilC,Ú:�
/

n; ?�: �ti.'.:qt,í�4�·,a"Jji'� sã(l: José'� �á�ta Catal'ina.
'ã

.

ii bs 'seiscentos .estudantes gaçõ� n�li;::s, cel�ti:ca-
-

�ação" um�. vez� que" em da: Unidades Universitá- �a1r�s�:e���;,��i�i�i:,bt��:,;.L; ;�Ú�i��r,�:'�a��d� :com :6�- ci�Jã:':;�::; �ig��;f���d�il���adro�ra:��ide�:;�ClN��l;;;

cl;ssificados no Vestibuiar do de conclusão e históri- ,hipótese algum;i. poderá rias que integram a USP." q,i�a dá, "i:lva':Vieira re�'i.d�nte' rt�; Jài(Üm,'M;ti.+c9s '.A:lltÔnid, - .rroéà!i�;'..iI.'l'(li.� qüadl:a F .. ,_: São·�osé .....:. Santa Catarina.

àé 1971, da Uniyersidad� .

co �dó ensin� médio, atesta- 'S�T rásurada' ou alterada Cada bolsa tem, o valor n. a5::....:::.·,q�a4tit 3>,.'..} :ái�ú�çu! ::::' :&iiÍt� Cat'ârin;ic .",
..

":
'

,

" b�í�la;.:íA�l\��:�s. �ra,d({;"; p!,�s,� -;-:- 'pensiono l\l'ariI�hà-

F(:\cleral di Sal{ta : cat�#n:a dó clé boa conduta e de sp.� eml seus mínimos I detalhes mensal de Cr$ 800,00 e a

" "Mãi'i,o' Lop�s: ,;Çãldei��.';' i br��.,: �: »'ibIib�c��lQ � "sol� ,

viúva éfési.derite,!nQ: Núcleo'Procasa, 'n. "260 ..;-, quadta L -

êo;úeçaram"ontein pelÍl' mã·
.

nidade física e mental de' infOl'lhação. Qualqúer' duração de um ano, a par- ,

leiro resi,de�te �n� "Jardim' Marcos'''tAtitÔl!io" n., 84,quadra . sãó J�sé L:sd�t�\C'aiadn�.

�,Iih.ã; a eon'cÍ'_eti�a!i!�o; das
.

p�ssados, preferencialmeh- ato, de s�P-,Ú:!lção das ,ca- tu' de janeiro, devendo 'COl:-
'

I 5 -' Brgu;rçlil:' 7':�Sânti;'cã.Wd'rúi. I�'r: ,��;- _' .-" '

"

. ;" " José Co�tfu1I� 'de Amo�im ."....,. D,raS. - funciono público

. m,ltriculas para il1gre�so lia te, por órgão oficial, dis- , ,ip�S 'de plástíco da carteira, reI' por conta dos contem-' Arl. (:)syaicio-: ziÍii' :_ brás::. ,�iniecâhico�.·eletric; ,""";' .«asado ..:;.. d��d'o: -���,\Zenhldé FlÓi:i�b�ià',,:(f� Souza �orim' resi.

�,E:�ntro .de-,Estudos Básicos. pensando a juntada' de' -nÍoth,à a o: descoloração, pIados as despesas de' v'ia- COlll MaY�á"�à�etê . .ia.U�i�do�Ziril"re�iderit� no:J�Í:dirií M:�FCQS, deb.te:1iu :�>lú�iê';' R�ix;as�j::n•.,,33:t _;_.: quailra R ---'o São José

;'. '0s trabalhos estão sendo ' prova de vacinação anti� com a supressão dos dados ge� e de hosped�gem.
,_, Antônio: n; 59 ,...,. qÜ:adra 3 � aiguaçú ',,-,- Santa Catarin;t. .:' San,tá :Çataiiilá: ,,: ,

.' '.
. , .

,
��ôordénados' por dezénas de variólica e do resultado do. ariotades

: pelo 'órgão expé..
" ,', :lUda' de;Litna Urbartó � brâ�'.: � operá:ho � :�itiva .' : ·'·tiili,,�Go'ri4ga ;Pires:..- bias. :-='. operário '_ 'solteiro

: ',i)l'oÚ��sÔres
.

da Univepsida- exame, de' abreugrafia' e. elidor.'
' ,

Os interessaq.os deverão
residente 'D:o:' J�r'dil�' M�rco§·· :Nniôriio, 'n'- 52'� ;�tiadr�"3 r�siaenté; no N',udeo 'Prócasá; ri; '352';- :'quadra R" - São

dê; �o Departamento de., )
duas }fotografias,2x2.'

,

O; st�t,��a estã sen�o S,olicitar imediatamenté à
'� É'iguaçu � sà�ia ,C�tatÜi� :;: ,.'..' ..'

,
j��ê: ,�, Sántà:'O�tãrÍlia. "

: ". \; "

.. ,� "

.

1ré'i;istro e 'Controle A�adê- usado pela priméi.I;a vez Di,fusão Culttiral da, Reito-
'

Vilmat lr�fxdtá .;;...:_ bra� .
..::.:. ltisti�âdor � casado com'

. Aiistjdes"iGon:ç�lyes '. -'-':- 'hl"â�: 1
..:_:; ôp�rãrio �. casado

�·ú�o, na Trindade, s�rido'
.

A grande, novidade dêste em Sai.ít�· C;�a�ina 'e deve- ria da Universidade de Sã� NertiI1a Jli�em�'o Tei'xeibi,', reúdérit� ;ri(h:1a�.dini Marcos cOnl'Márià' DQÚ7àÍirÍ� :qoqçal�és.' residente no Núcieo

qúé, tod� o esquel;la já ha� ano no Departamento de rá . ser solicitado à UIJivel'.. Paulo o formulãrio de irls�:" AntônIo,�; 3{;'L :quadra ';2 ,- :Bl�uáçJi _;_ 'Sànk' Catari��. ' Pr�às�; "n.-:2�1 ':quadra. N _:.. �.' são' José'':'_ Santa Catarina.

, �ia sido prevÚll�ente estu- Registro .e Contrôle Acadê- sielad.e' po; � eptidades res- crição� que deverá ser d�- Marierie>Ré�iS: Peréií\a',::...:; 'btaS: �';' éostureira - iiú" . AtLBárb'osa: SoareS:�:"";:.b:ras. ,;-" militar - casado com

dado e �nontado, ()bjetivap.- I?-üeo é a carteira de iden- ponsávels pela identifica- volvido, para o seguinte
feii� ,resid'eht� :n<iÍ. -Jardim, Ma��os �'tõ�o; n"-51

'

. .....:. qna- Vilrn�; �ívés;:s�áres � re'Si:dé�t� ,rio N�de� Procasa, n. 243,

,po:. o seJ.! fUlJ,ciollamento, tidade 'est,udantil, confec- ção' profissmnal ou' _parti- enderêço: Cidade Univel'S.Í- dr'q' ?::.:...:., iÚguaçu�':_, S�nti{ Gat'àrina:'
,

" .

,,;
i --".:..qU'atctra':J:' ''':'''': 'SãO': Jos:é .:._: ..Santa Catárina.

.

8,1','\11 pr�jlÜzo elo interêsse cionada por uma máquina cuia!". tárla ,"Armando de Salles
. ,Natérêió ':.so..

'a�e�" Meló' _: bi'ás.,':"':' topógrafo:'':''':'' sai-
'

.. �4eljd;�s;t:isb�a "':'::"bias� � funCiono público _ casado

) dos vestibulandts" na pl,'O' Poiaroid, último tipo, im- !
Oliveira" _ Caixa Postal teitQ,_; - résIdetít�:' rio: )�ríÜm" M'a:rc�� ',Alitôruo';, Ii. 2 ..� �. éom ·Arilta .Pfuh�ir.o' 4isbda :residellte 'no Núcleo Procasa,

cúra de pl"Ocessamento rã- portada pela 'Universidade. BOLSAS DE ESTUDOS 8.191 _ São Paulo S.P. qlládra 'I 2'B_lgúaçU':"- SantaJdat�rinit,:: ; ":'
:' ," n. 239' ...:.ó'iJ'uadra '3' _:.... Sã'o José _.:. Santa Catarina.

'

'ijüio da matrícula.
'

Inteiramente plastificada, Estão' abert�s as' inscri� As bolsas são concedid;.ts
'.

Fraridsco' 'Víe(ta"':_ 'bra�. ,":. 'militar � càsad� ;com N�.i�' Ma'riá Fernandes":'::" bras . ..,.. funciono pública -

j Atendendo ao que dispõ� a car�eira estudantil exi.be çõ,es' às bolsas de estudo. somente aos portadores ,de
Le'ony�Jàndi:i-à' Viéir� '. resfcíente io Jardm Nr�60s Ântô-' sàit�ii'4,;residénte, iu{ Nticléo Pr�çasa, n. 366 '-, quacma! Q

o Edital de Matrícula,
.

e:x· todos os dados do aluno, que a Eeitoria da Universi- diploma universitãrio com
- llÍ�,' n. 76 ",-': _q�.a�a ), � :B�g��çu '�. Santa' Catarin.a: ,'� _:_ Síró:Jbsé ';" S:'I:iltà'Catarina.

pe,dMo .pclo Departamento, além de u�la fotografia co- dade, de São Paulo está. um plano'definido e ;orme.. '. A.1).,�ôriiQ,Be.ril'l�lZilino de.j�breu,,,,:,,,; 'bra,s. _: auxiliar de 'ij;i�i�ingos Nasbimentb .. DÓrn;i.Ílgue� - bras ..
_ comer-

Qs;:,esludantés devem apre· 10l:�da, -tirada, 1).0 ato da oferecendo: para o ano de norizado de trabalho, e
'escrítórÍo"':'" 'sol1ieiIo' :��sí.Hente i'Ío', .Jal·(fuÍ!. ,ru:átcós 'Antâ- Cfàn:te< ::, :c}.áiad� çom' Altértirià. dOs Sàntos ,GilÍego Domin·

;'lentar no' ato certidád do matrícula,. A caiteu'à apre- 1972 ,a pós·gràduados bra� pesquisa e, de preferência, nto, !l.' iii .�' q,tiádt� ,1 '.:._ Big!ià�u:� 'Sah� c�ui_,iÍiá-.: ,',i gü�s::t��íàépte P.Q :N�éléó pióc�&à, ,no 13 _ quadra B -

- r�g:stro de nascimento, senta segurança total ao ór- sileiros e esti:ang,eiI'os, inte- aos que estejam se pr�pa-
.

.

MarÍehe' t79Ii,�á�,v�s,,:,,;_ b�::� ,:é�s-tJrêltá -.;.' 's'oheir� .sãoJ��'ê., --.:;",Si��à Çaiari�á. O'
'

'. "

'

.

,ca�'teira de idelltidacle, �i· gão expedidor e autorida-, ressados em realizar pes- rando para o magistério
residehté tio Jáf:.diIp ,1\taiêÕ�: Á�ltÔn{ó;: fi. 53 -; qjlàJtk 3

.

,Hélio 'Rodtigli�s '�_ bras'; militàr - casado com

tulo eleitoral, coniprovante des que venham a solicitar quisas de natureza cultural superior, não se destinando
.:..- Bíg�àÇ,ti ;:'\:: Sá�#t� 'C���i�::

'

::/:,
"

': '

'

;; "":' : 6i(!õri,i,ck' G�fu�� R6�riÍ��e8 'téside�tê' no Núcleo Procasa,

de: cumpriIhento 'das 'obri- do estudante a sua. identi.fi- ou cient�fica;', em qualquer a dll"SOS de pós-graduação.
José l'il'atia de· Souiil .

...;". bràí(:_ militàr·...,l.. casado 'com h. 324 :....:.., q(Íádr� P -';- 'Sáó Jóse,- santa Catarina.

'Maria 'do Carmo Álbu�J�rque 'de Silú'za re�We�� '��. Ja1'':' '�
. !o Aldo, 'F,Hig�: Siiveirà' � 'btris:' '..::_ rãdio·técnico ...,- casa-

, din; M�r�os,�tôriio, ri, $8 q'l!-aci�a 3:_ <Big�aç� � ,Santa Çlo' coin" Arcilene Silveira tesidentc no· Núcleo Procasa,

Catarina:" n. 171 '�"quàdrà G - São José - Santa Catarina.

Adilson Krug,_:_ btas. '_, {en'eito' reside�te no Ja;dim '. .

. VICtOl: Plaeente ....:... oras: .::.. militar ...- �asado com

1 Ma.�cos Antônio ,,: n. 5 ...- quadra r _;_ Biguaçu ...- Santa Aglacy 'Vieira. Placente residente no Núcleo Procasa, n.

Catarina. .

.'

378 -'quadfa T - São José � Santa Catarina.

Alberto Assing .._,. bras.' - marcen. éstofapor - sol.. rioj:J.�to Cyprlano _ bras. - militar - casado com

teiro residente no Jardim Mareos Antônio, n. 33 - qua.. Maria d't Lólpa.' Correa, Cypriano residente no Núcleo

dra 2 _:.. Biguaçu '- Santa Catarina: Ptoc�sa,' n. "145 - <tuadra G - São José - Santa Catarina.

Sil:vio FI:anci,sco Maestri - bras. _:_ IIlotorista _ ca.sa- AntôJüo Gomes ....... bras. - militar -- casado com

do com Luii:a Maestri residente no· jardim Marcos An� Tecla Margarida Gomes residente no Núcleo Procasa; n. 151

. tônio, n. 56 - quàdra 3 - Bigu�çu � Santa CaWina. -:- quàdta G - São, José - Santa Catarina.

para ciência de que estamos autorizados, na forma da lei para ciência de que estamos ,autorizados, na forma da lei

. (Decreto-Lei n·.. 70,'de ,21 de nqvémbro de 1966 e régula- (Decteto-Lei n. 70, de· 21 de novembro de i966 e regula-

. mentação complementar), a promover a execução extra tnentação complemêntar),' a promover a execução extra

judicial das hipot4ilca:: ql)e oneram os imóveis acinla carac- judicial das hipotecaS qu,e, onera�, os imóveis acinia carac-

terizados. F�cam cientüieados, outtossifu, de que' têm o tetizados. Ficam cientificado�, outrossim, de que' tê� ó

,
.prazo de ,20 (vipte). dias, contados da la. publicação dêllte,.' prazo de 20 (vinte) dias contados da la. publicação dêste,

para, quer�ndo, purgarem o débito e 'evitarem a execução, para, quertmdo, purgarem O"débito e evitarem a execução,

o que poder� ser feito em Florianópolis, .à Rua Tlliadentes' o 'que pod\tã' ser feito' em Florianópolis, à Rua Tiradentes,

esquina com: Nunes Macl].aq.o, diària,mente, 'eicet� sãba� esquina �c�m Nunes Machado'; �iàriamente, exétito' sába-
çlos e domingqs, no. expediente_,d� 09:00 horas à 17:00 dos e domingos, no expediente de 09:00 horas à 17:00

hotas., . ,

horas.'
Florianópolis (SÇ), 02 de março de 1971. Florianópolis (SC), 02 de março de '1971.

FIN -:: HAB ,;_ 'Associação de' Poupança e Emprés;< Proy,inêia ..,.... Crédito Imobiliário S. A.

.timo __Agente Fiduciário.. Fid4�,téq."

�EXTREMO 'SUL
Financia progresso é estimula a produção através dá
fin,anciamentQS a. indú'stria e agro-pecuária" 'ç:atari'{1ens,e

-BANCO REGIONAL .DE DESENVOLVIMENTO DO

Primeiro dia de aula da UFSC teve
lalta� de um gra,nde\'RÚmero de alunos

(

\.

Esporte de Palhoça entrega a Ivo
"cartãoide'íprata.em_reconhecimentu

Um ca�'tão de prata con,

tendo a inscnçao "como

justo ,reconhecimento pe
,lo's serviços· prestados pelo
Ohefe do Executivo à sua

telTa e ao; esporte palho
cel1se" foi a homenagem

, elltregue--: . pelo Sr. Nereu
'. C�lesl� Ghizoni ao Gover

naclor Ivo Silveira, em no-

'llle do . G\uarani ESpol�te
Clube.

.

A solenidade foi

reálizada. domingo, quando
o tradicional clube de Pa- as homenagens, o

lhoça completou seu 439

aniversário, 'tendo o Che

fe do Executivo e, comitiva
visitado as obras do futu

ro estádio da agremiação e

homenagefldo com um

êhurrasco' nas dependên
cias do .colégio normal.

Na oportunidaáe.

e Dib Cherem. Agradecen
do a homenagem que a

agremiação prestava ao fi
nal de seu govêrno, o

-

Sr.
Ivo' Silveira asseverou que

aquêle encontro com con.

'terrâneos e antigos era a

\ prova mais cabal de que'
.havia cumprido seu dever

de governante, "cuja ma

nifestação de carinho e

aprêço muito lhe tocava o

coràção".
Após

Chefe do Executivo -proce
deu a inadguração do nô�o,.
estãdio do clube, denolIü,

naào "Renato Silveira", um
,

\ .

Jovem que sempre lutou

pela definitiva concretiza
ção do sonho há ·muito

acalentado pelos desportis ..

tas locais. Acompanharam o

Governador Ivo Silveira os

Srs. D/ib Cherem, Fernando ,

Basto, Lecian Slovinsky, ,

Nelson Martins e Germanó
José Vieira.

usa

ram a palavra o Prefeito

Nelson Martil:!s, o Sr. ',Ne
loeu Celeste Ghizoni - ein

nome do Guarani·F.C. ,_;. os

deputados Fernando Bastos

I

(,

SUL

Campus Avançad"o é lema
.

de' conferencia na' Ube'

DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente 'edital, por estliofem em lugar ignorado.

ficam notificados:
- 'operário - sol-

107 - quadra F '_

A.gente

'.
I

i'l>'

, .

.

"\
I

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

---
o

__ ....___.._�_�. _,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'... :;0 M A Z APARELHADA PARA CONSl!;RTO ;-1 I,
OFICINA ELETRO- REFRIGERA: E REFORMAS DE GELADEIRAS

çÃO DOMESTICAS E COMERCIAIS.
"

SERVÚ;OS DE J;1,Erom,i[A, E PIN
'TURA COM A GARANTIA TOMAZ

FRETE NO TRANSPORTE DO RE.

FRIGERADOR GRATUITO.

.... t,

,

.

U T. E '�,SERViÇOS,DE ELETRICIDAD't
" �' , , S� A.

,
,

, r-Ó

',c G c,� N. ,86.440450
,

'

ASSEMBLÉIA GERAL -ExrRAORbINÁR,IA "

C'O'NV'ÓCAÇAO ,

CO;1Vidani�se ós'; Senllores aéi�nistas'.�á;_'á,;ré:Unifêm-se
em Assernblêiá Gerai Extdof(Únãr�'t '!:ii :��,q� '�'9éi�I,: �1Jl
Capivarf, Tubarão, ,fis 1� horas -Ao dia. 2;3,,�Ae, mar�'o de
1971, para' deliberarem sôbre: o, seguinte. l',

',' "

;,
ORDEM DO Dlá .

'

"

"

"

"

'", '

1 _:_ Alimento de' capíta:i �oci(ll medi;inte, s iric�rJ;l�;.a:-
çãd de�' re�er�as 'e corre'�ão:' mone'târiá�> dOo .�ti��; ,,I ,"/' �.<.}

.'

',' ".
:...

' �

t' �. �.'.
,- ,I. '. "

.
.

.

,

,2 _:; 'Cónsequenté 'altéfação ç1:0' a:I't� 5?; ,qos-:ES!atutos
Sociais.

'

DR. ,BD'BERTO:�MoàtUIA 'l"ÓIUM
,

'DOEN,ÇAS DA; ",tiL,E! ;:'"
'

",. �,
Das Unhas � ',De 'Cóuro' Cabél\lôo.'�, MiCó,sé':-'::".

\ .",
.

.,

. �, ,t. .
� . : '", � .,:'

. -_ .

,

Alergi.a -, Tratamento, da; Acne' ,Pele,"Neve: 'Carbônica, e
� "p'eeling,�:. :

� '. '_�' �
',.' 17:" � : 'j': ,',' .:..�� �"�-':<',:; . _�" '�".�:: � ,�. ,�:

'

h I,J. \��t
DEPI,I.AÇAO ' "'. ,- i,

�x"Estagiário do, Hospit'aI d1!3 clíríicá�:Ua {Jfitver�ídad('!
de São Pau�o., ':: ':','", ,I, "

'

: "', ,;:�,:,:;;,:'
'

CONSULTAS: Diàriamehte, à' :pártir, das' '13' hÓl'a� .

, ,'..' ,
t

�
" �. . _'_:,

-

'" , .' "
"

, CONSULTó_RIO; R. Jerônimo Coelho; 325 '- EC;WciQ
:J1)lieta -,29 andar _,,:_. salÇi'�05.'

,.'

'::,' c,,'
,.

,

Rúa

"

Dr.RO�ERTO,MOR,GUT" "

:(Ex.ResHIente', dO' :ijbspital A. ç. 'C�margo' dÇi Assoc�çã!>
':Paulista de Cc;>mbate ao Câncer; EspeCialista pela 'AMB-SBC�

.

, Atende no,' Hospitál • Sagfada :Fa�Hia, . diâÍ'iámerite; ,

':das 1:4 horas em diarite'.' i
"

,,' "

'

/
" C'RM-SC>968 __:_ .cPF�':Oai91f218 .' ,,('. ',_ I -

i .' \'

",,/ ' '"TERRENO �. Ji!.'BBl:J�� ,
.

.,/
"

Com 1.850 m2. ,Vendo, u,rgente. ,Com duas, ,frente!3
'seúdo u�à para O' mar. Negódo d[reto"com õ ptopfietãfiej'

: à: R�â Consell1drO' 'Mafra, ,47,oti _Ifone '6654.
"

,

\ C&RTE�A ,EXTRAVIADA
Foi extraviáda a carteira de" motonsta pertencente lio sr.

Alceu Migt;el'Schlich�ing.

.�' ,ALUGA-SE·
I i,

Uma ampla sala � Rua ,Tiradentes, '5. Tratar com o

alfaiat.� no local.

"CÔ,fUNiCA,ÇtO' -A",'PBAÇA.,
Comunicamos' aos distintos cliElntes 'e' áIi'Jigos' que por'

motivo da venda' do pi-édio onde' 'esiãvamos instaladO's,
'

fom@s 'obrigados a deixil,-lo, e,
,. rios' mudani.ós para 'a rua

.'

AnIta Gar-ibaldi, 31 eS,<ínina Sá'ldanha' Ma�inho, onde

continuaremos aten'dendo ',co,m-
'

a, mesma, p;esteza' e •

��iciência.
> I

,

. 'j (\ ! � () 1 , ,

.:, Serventi-n Desnach'o$"Gerãis 'SIA.'
• I' ,

".
�,

.

:�-"---' 'COMuNjCltç,Aii'-l:,'�PBic�
l\iAUI,W PIRES, 'G12RENrE I>,A. ' ,SE�VENCIN

DESPACl-ios ·GERAIS' S/A.. em FLORIANóPOLIS;
comun:i�a aos, 'distintos clie'ntes re ,'amigos', seu' nuvo

'�nde��êco 'a �ua Anita' Gàribáldi�' :3L" esquina Saldanha
'Ma�ihho, "onde conÜnuqrã at�ndenâo' �

�om a �eSÍlla
'::presteza e eficiên�iàr em v�rtud� dá, veÍlâa dó ptédio onde
__
�stava �nsfàl�do,

,
,

'1
)

,

DR. ANTÔNIO SINTAELLA
rrofessor de Psiquiatria da 'Fa��idàde de Medi�ina

,

"Problemãtica. PsiqUisa Ne�l'oses
, ; " '"

.

,DOENÇAS MEJ:NrAIS ,,'
'Cowmltório: Edifício Associação Catadn6nse de Me

dicina, Sala 13 _:_ Fone :�2:()8 - Rua Jerônimo Coelho, 35!1
,

- Florian6polis -
' .

,
I

• 1l,"

;
I

I •
,;�',' t

'�llfS� lETQRES E VE'HD'EDORES
,,,',

CA�ITlL 't.;IN·r'ERIOIJ
"

. Para 1.' nçamento inédito \
de plano de APO�ENTA

'DaRIA'vin ulado à Mercado' de) Capitais, num programa
.

'sistemático de 'po'upiniç,<",', temos vagas para' Inspetores e '

Vendedores. - ,/ ' "

,

" ',,::fE;DE.SiE:., .

"

"
.�,Cúrso' secundâcío .

",<'; Çrrpacidaéle, de organizar equipe
I

"
:�, Pbssa' vÍálar

.

'

,

, ; • ',� pr�f�;l;ência 'cotn conhecimentos de, Mercádos, de
,', -'. ',' J Ça'picais',' . .

,
"

.'

.!
" ,,; POSSIl? LIDÀDES:

,

't
, �. S�perior ii cr$ 2.0_0(i),00

: . "J -ptomovémos � curso' ,

, ';,:iT;at ,1':' Ru� Felipe' Schmidt, 58 Conj. 707, -'

,/, \. Etiif..',-ElG-,(ênci@ ,Cósta :_ Florianópolis ' (

',;

" " ,D,EP.A {TÀMENTÓ, CENTRAL DE COMPRAS,
f' ; - -' .

. :,'",', ·":QMADA DE PREÇOS N.· 7.1-009.9 ',,',

"

'"

A V" S O ,
. ;> �

,: ,

" ,,-.o, Dep, rtàmento 'C,e,ntral de Compras torna pÚbirc,ó,
,�àr.à, -iiJi1lieunentó dos' interessados, que rec�berá, prppps
tas ,d�: fir,in,. s' l1�biiü�dãS :preliminarillente" hos' têrmos 'do ';

,rieci:éto; OE ':"",15'-12,69; � 8.755, até às 13, :horas do :dia

i6 ,de" iV;'lrçQ 'de', i971" ,para o fornecimento' de meili:�a
mi'ritos': tfes inádQ. ",áo ,Hospital Colônia, Saniana.
,

' I 'ft',tútita' �nco�;tra-se' afixado a sede do Departamento

'�e'i1tÍ'�í de ::;omÍ>�ás, à Praça' Lauro Müller, ,n': 2, ,El��'ia:'
,11(Jpo{i's:,::ond2 ·ser�o' preE:tados O'S esclarecimentos necessá-
{'ios 'e for�eLÍdas cÓp)�s de' Edital. "'l""

'. FiQ�iànúpofis;' 26 de' fevereiro de' 1971.
.

.R�beps Victor da Silva - Diretor Geral.

. E�t,a�d ;(I'e Sdnt�, Ca,'ti;;i'ba
, ASSEMBLétA LEGISLA:rIVA
DIVISÃO',D[: MATERIAL,

, ,,': � .

TOMA_DA 'D� PREÇOS N; 02/71
,'K Asse.nbléia 'LegÚ31ativa do Estado· de Santa Cata-·

rilia' 'PO'� i�C;l:iiIedio da /Divisão de Material, .devidamente '

,�'utoilz�d; . 'l-elo . E�.c'elentíssimo Sen'hor Rre�idente" torna

púb�ic:�; Para .C'onhecim!:into dos interessados; que rec�b�r:ã
'proposta_s, de, firmàs habÚitadãs preliminarme�tc" nos têr

.Í1JJ>s}�o ])e-c.:eto' i;el'n. 200, de 25-02·1967, até ,às '13 horas
dp 'di� 10i3, pa_rll �ornecimento' de Máquinas ,de escrever,

.

::. â,e�tiiJradú 'ª-Os 'diversos ;;:etores do Poder Legislativó.' ,
.

,
'

,

'

Jf';'�rl�td:'�nçÓ�tr�'se afixado na Sede do Poder :yé
,g.l�l,attV;O;:.â' Praça' ·da Bm).deira, Florianópolis, onde 's'erão

rii'�S,tp,'dQ�: (;lê
. ;sc:;iai:ecim,ento's necessá�ios. •

',h '"lhppü:n(polt�', 26 de' fe,vereiro de 19.71'., .

,.
,

-' .

, ÂiJ'p;õ J : :P,e�f�itó ._-__ Diretor Divisão Material:
� <

•

• '<'" •

� ':,;-:, �'�Ai5C�,· é,E ÉSMOLAS, AOS INDIGENTES DE
'," :' ",'_-FLI)RIA;NôPOLlS "DR. HE ITOR BL'UMu
'�, �;,_';<"';'_, '; \�A�SEMBÜiA GERAL ,

',. ·D:e�; órdcnl "!lo, BUf. Ptésidente da CaL"a de Esmolâs
aos :rrt'çli:�en�es, :de, FÚll'iimópolis "Dr. Heitor, Blum", con

, vfdá 'a6,s ,Sn;:-s.' sôcios" para a Sess'ão de Assembléia Geral
'a:,r"ealrzar,isf,' no \Íia:4 d,o corrente quinta 'feira às 1430
'líôrás;, '�Rl, su� :'s�de,' Avenida Rercílio' Luz, n.' 20 p�ra
'tratar, do� sd(uin�e: Prestaç'ão de coutas, léitura d�, Rela-

_' , "'. \ .

tóri,o, 'apres'!n1(ilção' e aprovação do Balanço do ano de
19m �, óU:h-'Js,�ssun�os. "

"

"
N�ó:' lia, efldQ núinero;Iegal na hora aCllna designada,

s�rã a,sesSão reiliizada 'àS' 15 horas, com qualquer número
de só.cios ',presente. '

'

flóriaJ;l' Rblis; 19 �de março de 1971.,
,

,

-

Jo�o' Di,. nin�o$ �a ',Silva -, Secretário. '

,� A, S_�a •. , 1:Údá, B�pple� comunica que �bnu\ uma sala
de cçstura :à R,',Conselheiro lYIafra, 131. Confecciona qual
quer tipo de costura, com rapidez e garantia. '

,C��A 1',0 CENTRO
,Vende-sp casa grande com;,_4 quartos, 2 banheiros so

ciais, dependências 'de empregada, garagem .. Tratar na rua,

Cel.' Melo AJV'im, 19 ou pelo fone 4704.

,)

, GUARDA ROUPA

Co�pro uni de 3 P0rta�. Tratar fone 2587.

( .

EDITAL,
'

.,_

,DEPARTAMÉNTO NACIONAL DE,: ESTRADAS
DE ROD,AGEM

16° DISTRITO RODOVIARIO
SETOR DE, INFORMAÇÕES

,CONCURSO N.o 1/71
CONTRATÁ'ÇÁO DE ENÇENHEIROS

Acham-se 'abertas as inscrições para 0 concurso

em epí-gFafe de seleção de ENGENHEIROS de diversas

especialitládes ,.para contratação pel() DNER. sob a

égide' da c.L.T., 'devençl:o os interessados procl}rar
maiores esclarecimentos, -e também 'para;, efetuarem
insc,riçõCs, no Sei-viço Admiaistrativo do 16.oDRF-Edi- \

ficiür Séde, sito à Praça do' Congresso, - Prainh:j: -
'Fpolis./SC, Je 2a. a' 6,R feir� el1tre,9 e 12 e de 15 às
17 hora�.. ,', � .

I

fl'Onar )pehs,- 26 de -fevereIro de 1971.
HILDLBRANDO MARQUES DE SOUZA

, Eng�o Chefe do 16.oDRF
,

,

,-----

\�ENDE�SE TERRENO

'(etreno C0m 38m. ften� por 18m. 'fundo à Rua
Abel Capela pr(rnimo' Igreja de Coqueiros.

Fone:' 4727

)

, aval ,perdeu
em Rio do Sul
".para"J,uvenluS

.

Q Juventus.: que 'tem participa
'; 6ãb 'cer�a' 'no Estadual de Futebol,
'cuJo iriício está marcado para ,�
dia 14 do 'correnté, deu, anteontem,
em' seu' ,c�mp'O, uma demonstra

ção da pujariçà: do 'seu' futebol,
conseguindo derrotar o Avaí, pelo
'�séoré 'de 'três, "

.

tentos a' um., o
-

jôgo
.

correu 'à' Ieição 'dos locais

�:que', atuaram .corn bastante' desen- .

, voÍturà: 'ao 'contrário do time da

: C�pitaí,' q�e estêve' Irreconhecívél.
, Os ,doÍs c<;mJuritos - vültarã-o ,.a se

defrontar,. :,possivelmente' rià prÓ�
xitna 'semana. ,

," ',+V-Al X PAISSANDU '

,'Já, eúâ, acertado para :;t',noite 'de 51):
\ f�ira'; encbntro ámistoso entre'Avai x'
'Paissandu 'no ;'Adolfo Kóndú;r Como

sê I sabe, o 'Paissand'Ll ,velrt melhorando
dlá: 'a· dia e agoi'a acaba de cont;'atar
vários atletas par� faze� boa figura 'no

I istadu'aL -o 'Avai irá � Bmsque ho cid
n'iingo' çiia 7 'Para' a 2')- partida, Nelinbo
deverã fa1'er �lgLÍmas' mudanças' na

eqüipe p�lJ,à o jogo de 4')- feirá ti se'rão
,colll'á40s ,pr�çbs pop�lares ..

, já': retornou da Guapabara onde' )

trâtou na CBD da participação de,

Santa Catarina po certame 'naciOlpl
de clubes, o Presidente' díulliare.
Foi conm:etizada t a participação de
c

'

I' '

Santa Catarina eom duas equipes no

cért,ame nacional de clubes, primei
ra, clhri�ão; já que na divi'são espe
dai apenas participam _clubes do
extinto 'Robertão, e c1úbes que pus
suam estádios com grande capaci
d'ade. Em_ Criciuma ,'para onde Sé-

- ""--'_\. .

�
.' ,

�uiu as�im 'que � re�totnou da, Guana-
bara, Giulliare' foi lançado\ cahdid�to
pela' 'Liga local, e Próper,a, com
Ciro Bacha na V'ice Presidência. En

qi'l1mto isto o Figu�irense la�çou o

nóme de Manoel, Santos enquanto
Rruguer vem recebendo adesões do

in.terior. Contudo, os votos só serão

conhecidos mesmo dia 15 de ,março
dia das eleições.

,

lauro 'Soncini
, . ,

rteleito para
a ACESC

I,
I,

A Assembléia Geral '€la Associação
dos Cronistas EsportivO's de Santa

'Catarii1a, em movímentada reunião

qu� ,contou com grande número de,

sóeios, reelegeu c"� por unanimidade a

,chapa da situação ,qúe assi\n coman

dal:á O'� destinQs 'da ACESC por 'mais
um ano. A nova Diretoria éstá as

sim constituid.l:
'Presic1en'te:' I;auro' SOP.cinÍ.

, -V�ce-Presidente: • Jarem AraújO'.
1<'>, Secretário: Gilberto Nahas.
2<? Secretário: ,Fernªndo Linhares

da Silva.
19 Tesoureito: Divino Mariott.'

,

29, Tesoureiro: Carlos Alberto Cam·

p'os,
! COllselhó Fiscal: Pedro Pau,lo Ma,

chado - José' Nazar:mo
.

CO'elho e

Ro)zen�o Lima.
\

DUrante a Assemblé�a a Diretoria

resolveu, d\:] acôrdo COI1f os Estatu

tos, afastar 9 associa€los, por falta
, I ,

de- pagamento e por' não pertence-
rem mais a imprensa esportiva. Ou"

-,tros' sócios em débito com a ACESC

serão cientificados, e também serãO'

afastados, caso não saldem a anuida

de anteÍ'ior em 30 (lias.,

r i I • I' ;�!' r
I

��"i :.�
,

J,' ,

-:

'-,

,CAIS FREDEiuco ROLLA 69'

1'ELEFON� 3095 - CAIXA POS

TAL 7'45· - FPOI;IS. - SC.

SÓ TOMAZ GARANTE o OUE FAZ

S'eleção Bancária foi
derrotada em Palhoca

'Em ]og,o' ., mais��isputad�s:'e' ;��:da S�le�'ãb. 'O"'jO�;:���a�o�"
com' prand� �lí,bliÇO' 'a 'é.��P�", d�· b;i�t�'�te"pel-a' rni:)lvitPen't�dio;�' ,i��
Guarani de Palho�a venc�ti', a' S'ele� . çltiSive' foi ihàÇÍiad«(,peia' primei"
ção Bàncã:ti� P�lI'- '3x2 "rPÓS ' 'e'st�r ra'<vez em Pà:lhóça; pelá-,iá�iO "soi-

inferioriza;pla' no '. maróadôr
" �m

' mil, A, V.,rdàde�< eom 'a, "equipe' �
duas oportunidades. 0s .bancáríos , ly.tur:Ub I:.irrd.' Gilberto' Nahas api-
apresentaram-se fuÍlittó

r

bem', 'prih-
>

' t�u o encontro; à.�ilil;td6J .'por 'O;'
eipalmante na la. etàpã;: mlÍ,s no marínó N'àséménto e, l):rtêinio, za- ,

período '�jnal, cansaram ,'e p.erm}
'! nç>n.::-,:PhiÍips, cla�"s�l�ção', :bkn6ariá)

tir'am mie :08
�-

rapáze� 'do 'Guaráni� fOI:�e�ulió
F

n�.�-segtil1do;te1ppo· p-or
entusia�mados pelá- fotciáâ, fi��s- 'à�sI'e�peít�, ,ao' árbitro.,

" À'; renda
sem três tentos; :tociÍQs ,é-�: c0ntia alcariçou'éer.6a: de: óes 600;00',e as

ataques e de, autorià do' c,entrb
'

du�s ,equipé; ",forinara�7' .assírn:
avante É'agé. O prinfeiro g-ol foi ct'e

" ,. ", ,: j" <', {

Figlieiredo -eS�ór,aI'l!do: ,de,
.

cabeça "I Úhà;an:i:Adds6ri - .Ár'li�d� '':::'', Ze-
um escanteio,'resultáclo-do primei- 'no�::_'Aldó_'__:_:ChicQ - Ca�,làs 'I;1:obe;

. . , ' .�

1'0 'tempo. ',No período finaI, ' Bagé' 'tó e Nazárilcto"�. Gesar ..:, 'Dico -.:-:-'

empat<:>u de. cabeça> para em
' ,sé- :J3àgé' � 'Luiz (zéca}. '�Seieçãb Bari-

guida', Fabine de�empatar: �ara os j é,ária: DáÜton -'({FernandQ)' ,_' "(J\J:a::-
bancários.' No\ramente Bagé e�par.· ,Ileea) -.:, Figu�ifedo. _:__ P:bili�'s.:..J:·
ta para'-'o G1J�r,an( q_ua:�,e' a� "fi�at Zift:dn (Ài);üsonr __::_ :'Ma;lTici� ;
da 'partida e doiL'JÚinutos'. lJ,UÓS Zai'riilton' ,____;_ 'Aurelici" - ,·Jua&z,--::;
marca o' 3:° 'gol,."'erri bela jog�d� 'y. 'Hatle!y --.:.' Alér�ió' Wá:l'llo:, 'Pabim;;).
individual;/ driblando,: até o' :ú'quei- : I -'Pedrinho.

.
.

- '",
. , " '

\'.-

, Gauchos:ganliaram' nO s�b�'do' -.�, ;". '>,'
,",

aos sUliJ;lOS, :lHeJinho perdeu' boa'
oportÍini�aéie; " PJlrrr.litindo q\ie .0
gbléi.I'o contrário défend�sse· cóm>.
class,e" e �poúco ,dêpoiS o rile�mo
Helinho perôeu, um ,penal, áUran.!
do' bQr, c;irria çlo,;travess[()':- _'. �"
O: gol. ,solitá."rio,' do , j ôgO: foi' ãssfl

"" na:tado":por·Ólâsio;-':abs; 1:faJminuto's .

de)
"

primeÜ1o' 'téiripo; .' .

'Na· a.rbitrágem, e$te;;e, o ';sr�' Gtr.'
berto Nahas;': com 'trabalho 'aceitá·'
�el :� 'os' �oi:Íj!H?-tol': .for�m êStes:.,
GAUCHOS.:___: rtamar;' 'V:ú:rÍIü\

bÚ-bertó '(César), Pedr�::e, Ciáud,iq;'
Roberto e 'Ah�a;po mfgihoY; ,Leã.o

. '({;Peodoro); Clési.o; (�rríínio)'-- li&-;
:lirih0 e: Teicó. "

.''- '.',
'

CÁTARINÉNSES; - D'eltdn,: _' A: •

dÜso� (é'g'qeiredo,):' zili;O�:. PhiÍipS
e MauríCiO; zartiiton e #eÚnlÍo ,(:Je� ,

s�s)' Jmi�ez' Harl,ey,.: Aié-cio ',�� ;'A�
<Úí;o '(PSJ,ulo) .'"

"

'

. Boa luta travaram 'riá :n6ite, dê

O 'encontro foi disptita,dQ;,i ·coih
bastante· ard'Ór e enttlsiaslne pelfÍÍ; �

duas. eq�iP�s
.

qqe re:v�lar·?na. exc� ..

lente ,preparo físiéo.é ,técnic0,,�es�
tanGIa ambas aptas á 'b�iÍhar ;

no

iniportant�' c�r:tnmé.: Os� gaJ,ÍChds
.' ,

.

) .� .' ,-

impress-ioÍlaram melhor, pelo' que
merec�i;a� ''o escore :<ie,;i.\:,.o de'�'
'finido- ',pela ... ,ptignai �n, etitaritd,
hC;�ve 'em ,'boa parte' 40. &e�ci((pe
iíodo,,, ligeiro domíriio i�criíç'O' dos
n:ossos ,e no primeirp "

.

teml?o,
quand? o escore já 'era ,fáv,orável

.. 1

,

,í • �., _,'-','
l': ,,_ '.'

' �; .

.

Fàlando de Cadeira: ,

1
•

GILBERTQ ��'S" 'p�ttamen:to __ extinto; 08< trbiifós
1

' __:_:�O J. T'ellle�'_ fre��dént�.' - �'a p�rece que· ficaram mei�: desgár�
Associação doS Cronistas, Esporti� ,ridos, e- a fofóc� 'voltou lt· l:!-{ivá,
'vps d� Join'viUe e' conh'ecedor: ' dó' bacana 'mesm:o" de: pÚblico

'

. 'Com

futebel catarinense há militas·' a- àlgúns requintes· de frustração - e

nos,'. tem' razão quando' diz,' entre inveja.,-E uma. pena. AlgunS ciCiá"

ou�ras coisas; r�ferindo-se' as crí- dões de bem,l se ' organizam, e a

tidas ao futebol de Santa" Cata- tônica é fofocar' os .outros .. Dá d6,
r,ina e à própria Federação: ,"Es- tamanha· imbeciiidaqe e ·.tnáu

- I

tranho, ,que estas críticas, só a- gOsto, se ocuparem de vida dos 'ou

conteçam em' épocas, de eleições. tros. 'Tem uma piadinha·'bôi:j. para.
Afinal de contas someJ;lte ,agora, é êsses '�desportistas", que vão fj,Ji
que nos lembramps 'de defender, o cando cadà vez mais sozinho "Fa��
-futebol catarinense?" Concordo ça. humor, não faça a gu·erra", Eu

plenament-e, em tl1�Q 'isso. E tem acho mesmo, que já dá tanto tra-

mais: "Porque será que os candi- balho a gente 'cuidar da' nossa
datas os à FCF não' desé-j.am se própria vida; que dirá dos outr�s.
'candidatar à presidência ,da FAC E o ,mais triste, é\ que essas pes-"
ou outros cargos di_reÚvos, do es- sôas, 'a-inda, conseguem adeptos;'
,poJ),te 'amadôr? É 'verdade, éo� o iguais a elas., Em contra posição,'
esporte' amadôr riinguém quer fa- ,recebi' de �,re�ente do, Sr. .t\rtê-
zer fôrça. Que 'o .Sr.'Ody Varella mio Zanon, 'uin ár-bitro récem,che-
que o diga, se é bom dirigir a FAC,

'

gado da Guanàbara, novo no api-I � ! I

poís até êle disse: "chegfl- de presk to ainda é 'verdade, urn livro de'
dencÍa". poesi•.'de -

sua auto,ria:· "Canção
da Vida Amôr", o que atesta so�
bejamente a sua elevada (ltt'lt1,1ra,
o que muito, precisamos, por aqui,
entre árbitros principalmente. Não
iriamos receber um forasteiro com

indiferença, cpm mêdo' de perder-'
mos a vaga, mas', sim com educà-

9ão e hmipitalidade. São bôas Wa::
neiras, que' indicam cultura. �an \

to a apitar bem, ou mal, o proble
ma não é dos, ár1)itros E( sim da

FCF, ,dos cllfbes da imprensa.

,2 - Antigamente,' o DepartamE)n-,
to de árbitros Ida FCr é;ra. 'urna·

coisa, onC\e _

todo mundo falava,
ninguém se entendia, saia briga 'a

valer, a inveja imperava, as v,er

ganhas creijeiam enquanto as ar-

, bitragens em' si desciam muito; De

repent-e, muita coisa se xrodificou"
I •

� /

primeiro com Moraci Gomes,' que
impôs respeito e, autoridade 'em

poucos mêses de gestão, afastou

alguns, fiscalizou outros e não

permitiu lá dentro a bagunça que

éra, normàl. Veio !vo Cabreira, féz
o mesmo, teve mais teJ?po no car-'

go ê fez muito mai,s, uniu. a clas

se, exigiu muito dos árbitros, ter
minou com a inveja, "padronizou
,tudo ,e por motivos que· apresen�
tau ao' público, se demitiu, mns

deixou para os outros -,o comentá-,
rio de que as arb�t·ragens em 19'70,
foram as melhores, 'de todos os cer

Itames já re<1liZaldOs; salvo' algU-_
mas exgessões. Agora, corp o De-

5' " ,'ii�

3':_ Nada 'melhor que a liberda-
de' de escrever, opinar, sem a

'certsura dos órgãos de direção dos

jornais ou emissôra. Nãó adianta .

fá'lat pelas esquinas, e n�o poder", '!
'escrever ou falar sôbre determÍ )1,
nadas coisas ou h,omens, porque a

a ,censura funciona mesmo; eU
me refiro a censura prévia que diz:

\ I
'

,criticou" propaganda ,par�u. Fe-

lizmente aqui não temos diSio. Temos,lliberdade de opinar, as sa

bemos como e quando.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDE-SE
Impala fiO

Candango . � ," '
.. , '.' .. :.. . . .. . . .. . . . .. ;i8

Volks , ;
" 61

Volks. ., , " .. _. ". � •...•....• ,. ',' ""., 132

,Tratar pelo fone 6284

AMAURI. AUTOMÓVEIS
R. ,Gasp8'1" Dutra, 90 ...;.. Foné' 6359 e : 6632

Compra, troca e venda: dê Veiculo.s

Volks :"":_'Ti �................. OK

Kalimanguia TC �.......... 197J

Volks Branco, , .. : ..(.. . . . .. .. . . 1970

Volks Verde
'

,..... 1969

Volks Azul "
;.... 1969

Volk�Azul ,<r r :»
'
••• � (

1969

Volks Branco , . . . .. .. . 196�
VoIks Beje ... : ' .. ". � .': ','

'

.. � 1968

yolks ,:B:ranco -'. , .,.','" '

.. , .. : 19lm

Vatiant .. , ,'... ; '.> : L , .I,. .••. , • '.' , .• 1969

Dart· COllpê .. "'.' ., •. , ..•', , .

'

•.•..: ; .. :.:. .. '1990.

Fin'anciamento até 30 me�es

,
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O 'ARTESÃ"ATO" CATARINEttSE
..

l'

,:�'AGORj(. :,
ÉM SlJÁS: N'O�'À'S :iN�TALÀÇÕES

I Rua Trajàno; 51.tf (i�ótó " escac!aria"-da'
.

Ilt.� _�. ����� '�::��Óh�:à,# RO���i.��.,.\:'," '.� ..,..... •

-, "M",:.u;IiS'fto<,,�
.

. ��',� .' '. /'
'

. ·�/r &:�,··ç.·Ã,O
VENDE·SE ,.

• " ) t
,.

.AI?artame�tos �ell}! ,.CÇln��Vieiras - P'r:eço

O€asi�Q. ..". ,'. ,.""

rerr�no nf\ 'Lagôa dá .Cop.ceiçãQ - Area 2Ox4,O m2

r
/

�Qdo ,Ín_Ul:adQ.. '. \

'.

,ALUGA-SE, ..

.

: Sala� pa�� '��I;it��:" ;. ,:" , , ,

. �NFORMAÇõ:ES; ':RU1:l ',João Pintó, '21,.'-,- ..
Sala 1

FON_E 282�.
. ,

..

.DE.CLJiRJ�Ç10 DE RE�.D'I�HTQ� �_.
. P'ESSOA: r�SICA ( E, JUR:íDI�A' .....

. .

'P.l'��u�·e "n�sso-s escritó:çios' às rua� Co�seIhéirô Mafr�.
21 � Salas.8.e 9 e rua Çoronel'Lopes 'Vieira, p.:,20�-:, Te7

TctMADA DE PREÇOS "N',·3(_7.1- '.',
'l'e$o1'l€ 2603 _ H�rário comercial ._ A,tEmqi.nré'rí{a íqPH1?

.

'A V I' S O'
'

r',' <' ,', " -: ' ,,,2' P�ssaal espeçia];7<lnll.· "'. ',; ',".. .� �, ,.'
·

À Comis'sao' de Licitações e Compras dã ,;Seé'fê.tári.�:-,,' " Y.···
" . .. ...

'

> "
,

da AgrieultUra, tatua pública para conhecimetttQ:' dÓlf in� r
,,!. "

.'t

ter�'ssados, que recéberá' ptopôStás de 'firin,às�h�J>�itadilS;'."·
.

" . , ),

ilOS têrmos do Decré�o 'GE'·_:_ 15.12·69/8.755;,.�tr' às' W
horas do dia 12 de março de· 1971, pata'o 'fornectm,ent() de

yp,il (1.000)' càixas is'�térmic��' portáteis f���ad;S inter��' e
.

'extet:r;amerrte' éom .'p'lástico .."alto
.

impach), _. iSolad9�;,' com
, isoPQr, com as medidas 'aproximadas -de- '23x�o){g5:ttn., cOth
alça, .contendd na tampa ou 'l�teral a /grl\yaçáo €��S�'

° E'ditaI enccmtnr-se 'afixatlo' na Secretátia'·c.là AgriéUl,,'
tur�:' no Eçlifício clns Se<Cl'etal.1'ias; 4'? :iiida'r,' a', tl/a ·:r,é�t(:mte·
,Silveira',

.

s/n.; Flo'rianópolis;' onde' 'sérão
.

ptestádoS" .,ófj
.esclarecimentos necessários: __. ..

.
"

"',

rr,��������������SE±2���!!-��\
JEHi)lROB� "UtOMOVEIS
RllA DEODORO :'ESQUINA' CONS.· MAm&

'., FONIÍ: '46-73,
Karrnan Ghia .. , .• o,' o ••••• ,•••••

'

•• ',... 69

Volkswagen .•. o • o ,_ • � •••• o �•••,._;,. .0.0 •• ,,69, ,.

Volkswagen . : ..
, .. , .. , .', o : ••• ". 6� /

Volkswagen :1.500 .•• o. o o'. ',' o '," , ••••• 70,

Esplanada - Jóia . ..: o'� .. '
; 68,

.'
' '. .. '- � �

I,,' :68Itamat�ty . : "',0" ','
'

, "

"Bel�ar - 'V/��té'lt I.
o ;;:. ':/.'.,'� ';'�>,� .�: :�.. ,,', :617�

Opal� LuXo <1 Cil.' ..", .- : ; "69'

OPálá L�o 6 Oi:l�. .. . .'" � •.'" .,; ',' • .

. 69, �

Emi· Sul. . ..•. " '0 .'••• ; •• , •••••••• o"
.

·66'

Jangada
'

... .: ... ,
" �'� �.:' ...< . ', ..'.'.', t , 64

•

r
"t','A '. ,���.'•. ».»: 69\,JVeranelO ...•..... ,.; ... :

•. ',' o'.I� ••" '."'.:.',.' "

Aero 'Wl11ys o o •••••• o;
1
••• , .••• ',' •.•••••

.' ••766' ,

Chevrole.t ., ,: ... " •. : 01' o .: • o •• -;: ,'; ••••': o'.
-

56. ,

Lancha 'a Turbipa "

Financiamento ité 3D: meses ',' ,

______

\
__ � '- '.' 1

,! I '

..

t

,Marc_os. Eduar_d', �a"deirjl .Maia' � Diretore Ó:

,J. G�nçalv�5.;-.D�re:t9r." . ". . "

COMPANHIA CATARINENSE, OE TELECOMUNICAÇõES
- COTESC -

CGCMF 83897.223

,ASSEMBléiA GERAL ORC·INARIA.;
Edital de Convocação _.

Pelo presente edital' ficam convIdados os, Senhores
'acíonístas da Companhia. Catarínense .de Telec,imunicaçõj.ils
-' COTE�C - para reunirem-se em Assembléia Geral

Ordinária, em sua Sede Social, à Praça' 15 de Novembro:

n. 8, em .Florianôpolis, no dia 12. de março de '19,11�, às

quinze' (15,) horas, para' deliberarem sôbre a seguinte

,Oi'dem do Dia;
.

'
'

I
,

t,

',
�

I" ..

a) Exame, discussão e aprevaçâo do RelatÔl'�o'. d� Dire

toria; Balanço Geral Contas de Lucros c, FérdàS' 'é Par:ece:
j

res dos Conselho d. Adminístração e',F'iscal, 'refété.nte ;aó
exc.'>r�í('io de '1970. ,

. �. .,', "I"
.' I'

b) Eleição dos 'Membros do Conselho Eíscal.

,c) Assuntos Gerais. de mterêsse, da Emprêsa, '

Florianópolis, 24 de fevereiro de, 1971.

,Alcides Abreu -:- .Presídepte,
Márió Orestes (�r_us_a .-. Diretor..

"

, .

II'\P�--- . --'��-_-,-----..!..._.,___..;-------�-"'""T --

\-�
... -_

': NA L-AGQA DA ,C�lHCEIÇÃO
.

' ,

Restaurante, e Lanchonete'
. ,�nUA;RIUS;'

Restaurante:: à lli carte �. peixe, camarão, siri,
-

,
- - -

.

ostra, carne', galiriha',;'beoiOas nacionais �. estrangeiras.
Lanchonete�' a. la "mí�úta '''':_, sorvetes, cigarros,

bombons, salgadinhos; S1i��S; "�ii'aminas, sanduiche.
doces. >. '. ,

" •

• ,

t \f:' .' r � J

FIHó AMBlêN'lÍE;

-�
LTDA., distribuidores excl.usivos da

'FACIT, éstá admitindo vendedores para' sua Hnh� de

,máquina.s de' escrever, sOfua,r e calcular.
. ,

Entrevistas das li, 'às 18' hs:,I
na DIFAC, LTDA., I

L�
rua Ten. Silveira,' 42. __Jt

.l,11 .
,"

,1 'DIFAC
VENDEDORES

"
.

\

/

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 30'DIÀ

"

Filha e,netQS,
(

: prQftlD-i:1a.mente CGTlsternados
com o désa:parecimento de'seu extremoso': e que

rido pai e avô'M<!)NSENH0R JOÃ0,CHRYSSAKIS
vem' de 'público. exte1'IlM' O&-, seus mais, sinceros

aglradeeimentQs·. ao" Sr� Proyedor;da "Irmandade

jdo Senhor Jesus d�S'.Passos,' ao Sr. ·Ameríco Ves- .

pucio Prátes, ao Sr. Revmo> Arcebi�po' Metropo- ,

litano D. Afonso· Ni�hues, a' Sociedrede Tradição"

Fatl;1ília e PrQpriédade, ao·E>iretor do Inst+tuto
Estadual de Educação,' a Irm�ndaci.e de, Nossa

Senhoia da Conc�ição,.às.�ãs do m�asio Ima

culada Conceição, a Irmandade de Nossa Senho-
.

ra dó Rbsario, a todos os �acelx10tes, ao Dr. Or

lando Schroeder, enfim a todos os amigos,e em

'especial a Frei Cassiano o nosso eterno agrade-
J

cime,nto.
I

"LÁVADOlt DE'CAPIV.ARI <$; '·1: t
.

.

". c G c, .; �.
_ 86:44�.�� I. >,," : ;'> .

,

ASSEMELélA GERAL' ORDINÁRIA, ,',

. ".

C o 'N y,O:,c
..

�·ç ,Á?' �' :.: �'" "

,

Convidam·se os senhores acümisj;as para" retimre;m

se ,em 'asseU;biéi� geral o��dihãl:i�, n�.' sede ,s��l; .�in 'C�pi
vario Tuhar50, 'às' 9' horas; do dia 23 ôe' ,ínirçó: de 197i�
para d�Übera�e� s6bre � segiur�te::

_

. ,

,·dRD�MÍ?Ó,DIÃ.
.

'.," ,/

.,'....

.' 1 - Exame, discussão' e votação do balanço geral.< re-
./'

,

' "
_. '.

•

'-. , ",,'
,

",1.'
�

�
�

latório da ,diretoria, demonstração da conta de, lucros ·,e

perda�,
. p1!l:ecer .. d9 c�lils�ll�o' flsc�í e' demaiS c!Jnpâs�. re.Ía.:

tivas ao exercício encerrado em :31 de dezembro' de 1970 .

.

2 - 'Eieicão' dos �leinbros do' Cónsélh6'Fisê'�1.·:
"

3 ":"_" Out;o� assuntos '�le int�rês�e �Sóéial. '.
. '. "'. ,. �

'I\lbarã'o, 'Feve�'eiro de 1971.

Eng'? Gecy. Rocha -:-;.
Diretor.

--��--------������--

Volkswi(ge'u', _;_

Volks.wagen -

VOlkswagen -

"

(

.U T.E . SERVIÇOS DE ELETRICI'D_DE.'
.

.

S. A.
". '

,

, I'

-I'

C G C � N. 86.440450

ASSEMBL�IA GERAL ORDIN:ARIA'.
'C O N V O C A ç Á O

CónvT�a'in�se os senhores acíoriístas 'para rétltí1:rêrn·sê,

em -assembléia. geral ordinária na sede social, em Capi-:

vari Tubarão às 14 horas do dia 23 de março de' 1971,
pari delil:fe1-a�em sôbre o seguinte:

. ,
.

..

, .Q,RDEM DO .DIA
J'

.

' l - �ame, discussão e votaçao do: 'balanço gé-far,.
'reiatório da diretoria, dernsnstráção' da conta :de lucros e,

�
perdas, parecer �lo conselho 'fiscal e 'demaiS cO��,as/ rela':;,

, tlvas ,00 exercício encerrade em 31 .de . deze�br::o·.de ,1970.1
,

"'·2 - Eleiçãó 'dos membros do conselho fiscal.: '
"

3 _:_ Outros assuntos de interêsse social.
.

Tubarão, 'Fevereiro 'de 1971.
I.

.

Q,c'? Henrique E. Miranda -'- Direto1".
',,_ .".... .... ...

I,

I
' ',� /'

' .\, -
•

CAPOEIRAS "�\. ,"'". .., ..

.

Rua. fi. PedI o I (última casa' a .di1'�ita), casa com,"
..

2 :quart�s, sala, ')anheiro, cosin'ha, �ru;?,gem� ,v;á1'à.ndfiq,
fechado, frente para o mar. sem 'HABlTE'SE Custo

, .
'

��Q�E���O.
.

i:'
.. ;, '-�,:;' ,''', .,.'" ·i

.

Um ótimo ten eno na Praia da Saudades; medIndo' 18
"

•

_"
./
•• ,_,., I

por 20 metros.
. BOM ABRIGO ..' "

Rua, Hermínio Milles', casa com.2 quartos "2' "sala�,
copa, cosinha, b:lnheiro, .

garagem, varand�" parte. Q.Q

tráz, sala, banheiro, lavan9.eria, 2 quartos; cosinha, chlir�
rascaria. terreno de 360 m2, construç�o 180 'm2';

-

LAGOA DA CONC1EIÇ.aO,
., \

No, melhor ponto d& Lagoll. em térreno de '12"por
28 metros exceleJ te casa, tôda mobiliada CQ1ill' 5 quar

tos 2 salas, eosir ha banheifo, pr9Çll .de ocasiãp. 1

'Casa no melhor ponto da Lagoã· da C9bceiçãcj.
casa de maceira, com 3 quartos sal!l, cosinha, ba1ihei
ró de material. Custo Cr$ '12.000,00. I, .

· TERRENOS
Rua Lauro Li:1hares, s 'n. área 15. m.: lateral' 50 m .•

frente 1.200, de fundos, Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

'60% de entrada o saldJ> a combinar (Trindade).
SÃO JOSI!i
Sito a rua, "Ponte de Baixo, área 40.656 m2. P!'eç()

Cr$ 50.000.0& sendo 50.% à vista e o .saldo em 24· mêse'3.

JARDIM ATLANTlCO ,

Terreno de 14.50 por 27 m. 'de fundos. Cudo ... o

Cr$ 8.000,00 financiados ..
' ,

. CANASVIEIRAS
Local Jardim Marilânoia. 3 lotes de 1.269 rnetro�.

custo" Cr$ l8.000,no.
r.:mq!NENTF ,

Jardiri'f' Continente - Lotes· ,e.l1tre $, na, S;mto'
Sàraiva e Av. Ivo Silveira. .

Um lote à Avenidfl Presidente 'Kennedy me{}ind'o

14 por 35 metros de esquina. \_,
TRINDADE

Rua, São Tomas de Aquino: !'1m terreno com 12)120 e

28x23.
'

TER,RENO - ('ENTRO
.

, Um t.erren.o r. Av. Othon 'lp GamJJ. D''Éca "Ottl

27.00 m., por 10C' 00 moo de func0s.
Terreno' da rua Hoepcke m·�dfudo lfJ. .. por '5

metros,
A P A R T ·t, M E. N T' O S,·
'Edifício Bahia, apartamento' com � quarto!il: salã,

copa e cosinha, ranheiro, pronta entrega"':'" Sinal, .... \

CtS' l4.000.0Ó que poderã ser finartciado 'em pequeM
pràZo..

'

'EDIFJCIO 'fP lCION"
, Com financirmpnto em 10 'nos pleno ,ceJ).tro da

cid'àtle ,ao lado .d" Tp<1tro. p.óprl11 ·pa'ra casal seM ,filhó!!
(lu

.

péssoa g-ó. A mol.h6r. oferta �o momento ·!)rlra �m

pi'p,go de ,éapitaJ.
·

EOI'FICIO "(' EISA" ) .

,
No' n�nto mds central de Florianópolis. r.onjunto�

para es�ritórios e consultórios. Entrada -Pequena c'Qm
grande, financiamento.

,e:DIFn:IO ""E�NHAUSE,R"

'No cora,cão le FIol'ia;n4polio �a. TrAj�nO', n, 18.

I últimas ul1idade�. a venda sem reajuste, dE' <{uãfquetr
L. naturêza..

�í � �f�D! � ·������������������������

IPIRANGA � AUTOMO'v"EIS' �� .:
;

,
'

.
.' "

'
, .

. COMPRA VENDA Ê TROCA' DEz-\ É1CVtO$
,

Ru'a 7 d� Setérribro,"fa ,.::_. Fone' 3886 .-

1 Volkswage.n s�dân .. : .. : . ., ...1.,. ; : ••••• '. : • • 65

1 Y91lÍ:sWagen sedan ., ;�-:, ..
'

.. ::'� .. : �3
1 sedan .',; ; : ;' 62

1
"

, 64

II I,
,)

I'

"

,1
I

I,
I
r

!

, II., ...
•

,

!

Ã,P:4RTAMENTO: �
.

' "�.
, .' -'·VENDO 'UM APARTAMENTO no 39.and'ar',4li"Rua.
:Ba'(lata Ribeiro n'? 316 .pre� de ocasião,· Também ·,�m.lutb.;·.
'por' apartamento .em FiOrianópolis. ". �

"

' "': /' :' �
EDIFICIO "JOSI!i VEIGA'"

,

, A,paÍtamerito 'para pronta entrega,
reá:Tu!!te,

'
. '.' ,

, ;. CASAS - CENTRO . " .'
,

" .�' "

.

,Rua .CÓrbnel Lopes Vieira, n. '7, ãrea .. d.o�t'etr��q;.
,

338 .m'z,. casa.'com· 3 quartos, sala, copa' cosill'ná,"l' b.à�,,'.
'riheirô, dependências ·de empregada;' garà�m.·, ().us�o'
Ci$ 120.000,00 a combinar. 't·. ',' '

�, .",
Cása na rua Vidal Ramos, ri. 60" ,com gra:nde teJ:-,

reno, e pont9 comercial. Cr$ 100.000;00', de entrada ,�'.
o saldo ,a combinar, ,

'.' .'

Mansão' na Avenida' Tromposki, n� 48', grl,indes
salas, grandés quartos,. liwing, 2 banhêiros,' depen,d.ê*.
das de empregados, garagem, construção em t�rre�, "

de
.'

25 por 50 metros quadrados no melhor 'bairro resi· .

denci;al de Florianópolis.
CONTINENTE

ESTREITO' . '.

CASA. á Rua, Melvim Iones,'Atraz do ·Postó. 5. Casa'
de Material, c/150m2 de construção cf3 quartos. sala, copa,
cosinha. banheiro e garageIr. c/ um 'rancho .de madeira. . I
com 36m2, cf escritorío, lavanderia e deposito.

Cása à rua Aracy Vaz Calado, c/terrend dé 24 por
16. ãrea conto 210 m2, com pintura nova. " ',:,

Uma casa à rua João Cândido. Preço' Cr$. 8.000.;00 .

EDIFICIO DANIELA .

Grande loja para fins comereiais, 19Caliza�s, ·em
ãrea de grande densidade habitacional na rua Anita·,

Garib,l,tldi. n. 350 preco de ocasião,. parte fin�ncia�.
.

CASAS - CENTRO
COQUEIROS \,

. Rtla. José Lins do ·Rego. dois terreno com. 33 metros

de frente com 24.55 de fü'ndos, à'rea Total 584,50m2
PR-AT� DA SAUDADES, "

Casa na praia, das SI\Udades, frente p�8 o., ·mar.'
'

constr.uida em terreno de 90.0 m2. Preço ·cr$' 50,000 (10 ,

"'om . finan('iamento
' ,

EO,!FJR!'" !lJOP.MANDYE
ri � ,.

,

Um. obmà aDllrtamento n� "Pf;ara da, Satldades::..�otU

halldfo€lal .3 Eluartos, 2 banhmros. sa.la, eopa e cosmha,
j!!rdim rp i,nMPrno, 2 vagas para garagem.

ITAGUASSU , '

v . CASA 'poro dois pavimentos';' tendo na parte superior;
3 quartas. 'Hving, copa, cMinha. 1 banheiro� parte inferio!' •.

s'ala de costura, dispensa, lavanderia, ham��iro �r.ell- � "

!lf'lIvico. área f!onstruidn. 227.29, m2 ãrea· terreno'

SRO,R5 m2.
. r

.

SAO MI�" IEL ,

.

EM S3,(l 'VTJGVET ,rorri fi'ente nara a estrad'a�federal

'e',fundos Dara a estrada Estadual. Uma Cha�.ará coJ:Il .!lua� ,

casas de madeira em terreno de 14 mil metros .q�adra.d\)S,
sendo 120 metroR tH)r� estrada Federal e 80 metros t>ela
·tst�dua1. Cr$ 40.000,00.

I '

'A PRONEL

. R�solve séu '''Problema
\

,:::;
Rua Tenente' Silveira, n. 21. sala 02,' Fone 3tH)().

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Têrça.feira, ,2 de março de 1971

I,

Presiclin:do as' solenidades de ins
talação do Ano Judiciário d� 1971
o Desembargador Marcilio Medei�
TOS, Presidente do Tribunal de
Justiça ressaltou "o alto congraça
mento dos três Podêres do Esta..
do nesta região do Brasil, e das
eminentes autoridades civis mili
tares e ecesiástic,as, unídas nos

mesmos propósitos de bem servir
a coletividade e a Pátria".
,A instalação dos trabalhos do

Tribunal de Justiça compareceram
a;s mais altas autoridades esta.

duais, entre as quais o Governador
Ivo Silveira, o Presidente da As
sembléia

-

Legislativa, Deputado
Nelson Pedrini, Comandante do 50
Distrito Naval, Almirante Herick

Marques Caminha, Arcebispo Me

tropolitano D. Afonso Niehues,
Secretários de Estado, Juízes, Pro.
motores e 'Advogados.
Antes de' proceder a exposição

do relatõrir, dos trabalhos dó Tri
b.unal .de Justiça, asseverou o De

'sembargador
.

Marcílio Medeiros
que a comunhão com os demais
Podêres era a "concretização de
um comportamento tradicional
mente seguido neste sodalício, re-

,
vestido sempre de dignidade e in

dependência, estabelecendo com OS
demais Podêres do Estado a con

vivência mais cordial e a compre
ensão Perfeita para o entrosamen
to dos problemas do íntergsse co
letivo.
/- E' ar oportunidade de agrade
cer-�e publicamente aos Chefes do
Executivo e do LegiSlativo a aco

lhida sempre Pronta às proposi.
'ções qae daqui partiram

/
no senti

do de melhor apar,elhar o JUdiciá

rio para a realização de sua mag
na e importante missão.
- E' 'o congra,çamento, também,

da família jurídica de Santa Ga·

taI1ÍIla, tamificada na magistratu
ra, no ministério- públiéo e na ad

vocacia, valendo-se os seus com

ponentes do cor,dial' encontro para
o testemunho público da devoção
à causa da justiça, ' procurando
todos, neste ensejo, traçar ,novos
rumos :para o aperfeiçoamento das

respectivas instituições, visando

ao pem comum.

O Desembargador Marcílio Me·

deiros ressaltou ".Q expressivo re

sultado das atividades, judiciárias
de 1970", destacando em outros

6etôtes não diretamente ligados à
.( atividade judicante, o nô,vo CÓdigo

de Divisão e Orgallização Judici�
\ rias. O Presidente do Tribunal de

Justiça: manifestou 'a preocupação
da magis1ratura pelo flagrante des

nível remuneratício, verificado en

tre os' vencimentos dos magistra
dos catarinenses e os de' outros

Estados.
- A magistratura ,catarinense _

afirmou _ honrada, digna, respon r
sável, esforçada' no cumpriment0
de seu dever, !perece todos os es

tí!m�los,' inclusive de ordem remu

neratícia. Como Chefe do Poder

, ' .Judiciário, impressiona-me esta di·

e ustiça -inicia
r

� Criam-se entre os 'homens,
como entre as, instituições, certas

Falando em nome do, MiIli.stéao '

praxes que o tempo teima em

Público, o Procurador ,'aei-aI.
'

'do' conservá-las. E' o caso, por exem-
Estadõ, Hélio Rosa" r�ssaitou : "na plo, da 'praxe em uso nêste Trib>u�
alvorada de, um nôvo .ano 'j,udiéhl:� nal, segundo a qual o Desembar-
rio" aI crescente ,res�onsabil'fa:ãde gador mais antigo, que é, via

'

de
dos homens, do_;;Direito.. regra, também o mais velho, fale '

,- No panorama que' nossos em nome de seus pares em soleni-

olhos descortinam -,' I. as��vÚou dades corno esta. Seria muito mais
� com o extraordínãrío. -d�inV01� interessante que se fizesse ouvir
vünent6 rio campo

-

da" tecnologiÍ=� .. ""

aqUi a voz do magistrado mai/:;
e da ciência, a:voluma:-s� a respon� jovem, que trouxesse sua mensa-

sabilidade da Justiça" ,na " honra gem com eloquência, com vibração
em que a humanidade' busca· en� e com idealismo. Mas como isso

.

'. I' ;-,..- . / �

'contrar o seu,'verdadcifo caniin.lio. não pode, acontecer,' aqui está o

_ A,dvir.ão., 'neéessàriam:enÚ�; 'dêS. Desembargador mais a�tigo, velho
se estágio de evolução,' e R::histó. ;'" 'e cansado, sem ter mais na,da 'a

ria', é repositório fiel, prbbleIhas e �er, porque já disse tudo o que

conVUlsões, proyocados 'pela 'irid().. tÚ),ha, 'a dizer nêsses 40 anos de

mcí,vel !tiria da inteligênciá. do 11€r sé!rviços prestados a Santa Cata·

mem, determinam,io' uma
'

interven- fina e a sua Justiça.
ção cada ve:z;, maior da Jw.stiça,',np ,\

-:- Sr, Presidente, andou âcerta.
afã, qe que os si&tem,as ,postos em do o legislador ao determinar qlle
uso, a,lcancem a sill!. verdadeii:à após o recesso o Tribunal de Jus·

meta, fazendo prosperar ,a paz, e a tiça' reiniciasse as suas atividades ..

()rdem na Iobtenção �: <fe�i(:ictad,e n,um, ambiente de solenidade, por-
huplana. .."

" , ' que assim se dá oportunidade a
';'.'!

Aue, as mais I altas autoridades do

Estado, a que representa;;J.tes de

tô4as as classes sociais, a que o

p6vo catarinense, enfim' possa ter

�nhecimento do. trabalho aqui
realizado.
Mais adiante, o Deseníbargado�

Alves Pedrosa, referiu-se ao Gover·

nadar Ivo Silveira, que' prestigia
-va a solenidade, registrando o

faJo de que pela última vez o Chefe
, do Poder Executivo comparecia
Inesta qualidade a uma cerimônia
do Tribtinal cté Justiça.
_ Felizes dos homens públiCOS

_ assever�u - 9-ue p6dem termi
nar o seu mandato, descendo à

planicie e ynfrentando os cidadão�,
com a consciência do dever tran

'quilo, ,pronto para receber os a·

braços. e os apêrtos-d�-m�o que ,o

esperam para testemunhar o a

gradecimento pelas grandes obras

que reali7!0u nos cinco anos da ad�
ministração.

fiqil situação, esperando que se lhe

_ dê, como 10i reito com outros
,cargos, e I carreiras, :pronta e aae
quada solução.
Afirmanao que sua preocupação

dominante sempre róra a de "se

guir a grandiosa trilha de meus

ilustres antecessores". dentre OiS

quais destacou seu paí, 'o Desem
bargador João da Silva Medeiros
Filho, o Presidente 'do Tribunal de
Justiça encerrou o seu, ru$chrse
com estas paíavras de Rui- áarbb:
sa: "A ninguém impo.nt�' '�ais do
que a magistratura fugir ,do me-

. do, esquivar humilhações, "�,, não

conhecer cobardia. Todo' o,' bom
magistrado tem muito de. �her0ici�
em si mesmo, na: .pureza niiá,�llia
da e na plácida rigidez, q1:le"râ, n�,
da se dobre, e de nada se

-

tema
, '. r'

senão outra justiça, assente cá, 'em.,
baixo,

,

na .conscíencla .das Náç(}eS,
e culm�nante;' lá em ci��<no. j'ui
zo dívíno",

ALVORADA E EVOLUÇAO ,

'� I,
,

:., ';

Q DEyER. CUMPRmo

O Presidente da Ordem, do�' Ad
vogados do 13rasil; SecçãQ 'd�j;'an�
ta' Catarina,' advogado

. ·'João. José
Schaeffer, falando em no�e, da
classe na solenidade de instalação
do Ano Judiciário de 1971, afirmou
em seu discurso' que "em nenhum

outro periodo da hlstótia, ,OS nes.
sos modos de- vida, os ,noss'0s', sÍs
temas de orgllillizaçã0" tôda a., nas
sa sociedade, estiver� tãiQ ,Çótn
pletamente sublnetidos ,à " trans
formações como atualmeqnte'.,
_ E ao I>ireito, sob pena' de es

tiolar-se, de perder sua função e

sua própria razão de �r; imp�de
acompanhar as modificações pr()..
fqndas da realidade dos fatos.

Mais a,diante, afirmou o advogado
João José Schaef��+: , "Mas' se'

entre o instante da mutação dos

fato,s e a' vigência da norma legal

adequada ao fato nôvo, há um rua-
r

to, t�to menor quanto mais rápí-
da a ação do legislador, existe

Igualmente um período inicial d�
aplicação da norma legal, em que
redobrada deve ser a atenção do
Poder Judiciário, pois a ê1e, em

últpna instância, cabe zelar
_ pela

correta apllcação, do Direito, que
se, exprime e se exteríoríza, é ver-'
dade, 117uito através da legislação
-comum, mas que ,tem nos seus

princípios ,gerais e nas normas

, constitucionais" suas ilireúvás mes
tras.

-. ....l

,

_ E Q Poder Judiciário
nense _ afirmou � não
tado com o seu dever

, ;.
.

Catarí
tem fal-

jh.,. t

A PRAXE ANTIGA'

o Desembargador, Alves
.'

Pedro-
sa _ o mais antigo do Tribunal de

Justiça -:- foi o' último 'orador dá

'so�íudade de fustalaç[o do Ano
Judiciário.

Governador, faz Viagem de três dias
•

I

.

\

ao Extremo-Oeste 'de Santa' Catarina
�,

o Governador 11'0/Silveira con-4

firmou foua visita ao Oeste Catari

nense onde procederá a inaugura..
ção de diversas gbrás de sua ad

ministração., A comitiva governa
mental desembl'rrcará por volta das

9 horas, da próxima quarta-feira,
no Aeroporto de Xanxerê, seguindo
para a ponte sÔbr'e- o Rio Chape
càzinh9, onde o Ohefe do Executi

vo entregará oficialmente ao
I
trá

fego de veículos.
\

O programa a ser cumprido pelo
povernad<tr do Estado prevê a

inauguração' do Grupo Escolar
Bom Jesus, de Xanxerê; da põnte
sôbre o Rio Chapecó; trecho da

t�strada Abelardo Luz�Mate Leão;
fio si:-;tema UHF da Cntesc. em

Xanxerê; do Grupo ESColar de Xa.

xim e visita ao Hospit� Regional
de Xanxerê.

j
Denois de pernoitar em Chape

cd, 'i. 't()�riva governamental se

guirá via aérea para São MigUel
do Oeste, onde. o ,Chefe do Execu
tivo inaugurará o aeroporto local.

As obras que' serão entregues à

comunidade de São Miguel do

Oeste, na quinta-feira, são as se

guintes: Grupo Escol�r de Iporã;
ponte sôbre ,o Rio Macaco Branco;
rêdes de baixa tensãó das locali

dades de Tunas-Belmonte, e Santa

Helena; Forum de São Miguel do
Oeste e Quartel da Polícia Militar
de São' MiWel do Oeste. \

Na próxima I sexta-feiras, o ao-

vernador' Ivo Silveira entregará ao

tráfego de veículos a SC-22, no
-

trecho SeárarChapecó, bém como

a pbnte sôbre o Rio Irani. Tam

bém consta do programa oficial a
visita ao trecho Chapecó·São Car

los, numa extensão de 15 quilôme
tros. A tarde, o 0hefe do Executi

vo linaugurará a primeira etapa das'

obras de construção da Penitenciá
ria Agrícola de Chapecó; a Cadeia
Pública de Chapec0; 6 edifício da'

Secretaria do OestJ e o Gil,1ásio
Coberto de Chapecó. Â noite, a

conlitiya governamental será ho

menageada 'coin um jantar, ·ope>r.
tunidade em que o Governador Ivo

Silveira entregará o estudo de via.

bilidade da Fundação Universitária
de Desenvolvimento do Oeste.

..

•

ano lU IClarlO
,Magistratura presta' homenagem a
I,vo'Silveira 'como reconhecimento

, .�.,'
�.
,i., .' Chefe', 40 ExetuUvo ressall,a o respeilo mllluQ

Ao agradecer a homeilage;l, dos admiração do 'homem plib'lico, para ' lb que vossas excelências decidinun

Desembargadores e Juí�es catarlnen- com os integrantes da colenda Côtte prest�i·-n\.,e 'e nó qual não quiserãtn
.

ses, afirmou o, Governador Ivo· Sil- de Justiça e para com todos' os:cam- I faltasse a' riqueza moral da preseri.-
veira que' ela o "confortava e enal. pimentes da nobre classe. I< ça d� SI:111S e,xcele'ntíssím.as esp6sk's.,'
tecia". "Sei que da .inalterável har-

.,

A admiração se converteu, em: es-
.

Sellhol'ês Magistrados.
'

,

monia entre 05 podêres por nós re, tima que esta homenagem reálça; AgrJadeço o' cavalheirismo inspira.
presentados -' afirmou: '""7 emergiu A maneira como me· mantive·em' dÓ' 'desta hOlnenàg�m ,ào' governa;nte
edificante exemplo a mais' no eleva vigília, durante todo o período go- que se apresta á retornar ao meio

do plano de compreensão, e aplica vernamental, sôbi·e. os problemas do popular e a delicadeza das dignís-

ção dos princípios constitucionais Poder Judiciário, auscultandb-Ihes simas damas que alcançam no cora·

qu� regem o equilíbrio de relações as causas para removê-las, deve es' (ção de minha mãe o da espôsa im

no Estado. E não me' passa desper tar também na origem dêste movi- possibilidade de ser presente. Esta, .

cebido que, em ,um quinquênio de mento que me ex,lça. Acode-me, en· a) perfeita companheira da jornada
acatamento- mntllO, não se cOnSoli, tão, o poder afirmar que fiz -quan. que· enterra mais uma etapa, não

dou apenas· a, antiga admiração do to pude para proporéionar à Justiça pqderia ter a substitui-la, na ausên-

homem público para ,com os int�� de Santa Catarina parte do muito a cia �nv()luntária, s�não, a que me deu:,grantes da colenda Corte de Justi. que -ehi tem direito desde longo a VIda para servrr ao povo, Uma'
,

' �

ça e para cOm todos os componen tempo: instalações ap nível do sóli· não excede a outta no direito de'

tes da nobre classe. do conceito em que é' tida no Esta- ver com ela repartida a nobreza dêS:
O disc'urso do Governador Ivo Sil· do e na fedei·ação.,

.

te ato,
'

veira foi o seguinte' em sua íntegra: ,
Não é, êste, contudo, o lugar pro·

"Entre as manifestações' que ve· pício à exposição de como me aj;ive
nho recebendo" nos últimos dias do

.

ao imperativo de corresponder- à

mandato governamental, a dos Ín' transcendental importância da tare"

, tegros membros da magistratui;a dé
.

fa que incumbe a vossas excelências

Santa Catarina me tom,a' inteiro 0, :no seio, da sociedade.
coração_ Aqui, só desejo denuIiciar a mi·

Ela conforta e enaltece. Diz-me nha sensibilidade tocada pelo prei-
que nãe faltei ao déver de honrar'o)

,

Poder �udiciário 'e fala-me da fidal

guia ' dos seus promotores a cujá
frente vejo o D'esembargador Mar,

cílio Medeiros que, nl' presidência
do Tribunal de Justiça, revelando as

virtudes que: se fizeram' tradição na

sua 'família de cultores do direito,
ma Iltém, com os dignos e eruditos

pa!'es, o prestí�ió naCional da ma

gistratura catarinel1se.
Sei que da inalterável harmonia

ent.re os podêtes por nós represen,
tados emergiu �dificante exemplo a

mais no elevado plano de compreen
sãc. e aplicação dos princípios cons

titucionais que regem o equilibrio
de relações, no estado. E não me

passa despercebido que, em um

qUinquênio de acatamento mútuo,
não se consolidou apenas a antiga

Com um jantar na séde- do Velei

,ros da Ilha" a magistratura catari
'nense -homenageou .ontem li ií'oite i/
Governador Ivo Silveira, manifestan
do,' "em depoimento'público" - co

iD.(. afirmou em:.séil discurso de sau

dação o Pre�ide�f� dó Tribunal ,de

,Ju5tiça,
'

Desembargador Marcílío
.: Medeiros _' o': reconhedímêiito ',dó

I "

Poder, Judiciário pelos grandes ser

VlÇOS prestados à Justiça de. Santa
Catarina.
O' Presidente do Tribunal de Jus' ..

, /"
' ,

tiça, pronunciou na ocasião o seguín- .

te
. discurso:

' "

;'A razão da homenagem: que ora
lhe prestamos, nós os' desembargado
res e 'os juízes catarínenses, é teste
munhar a Vossa Excelência, hoje, a
catorze dias do término do seu man

dato, é testemunhar,' repito, ao no

bre ,conterrâneo', ao homem simples,
,

ao . homem do" povo que' não. sofreu'
da vertigem das alturas com' a as

sunção 'e exercício da mais alta 'in

'vestidura do Estado,' que não exor-:
, bitou,

.

não perseguiu '

e, prínctpal
mente, ao Governador' que nos'cinc(.,
anos de govêrno cultivou e manteve

as melhores relações com, o Poder

Judiciário, o respeito e o grande
aprêço ,que, sinceramente, .lhe trio
butamos. ,)'

'Merece. ;ealinente, Voss,a Exce

lêncifl o reconhecimento dos magis.
trados de Santá Catarina, não por
vantagens remúneratórias qu'e nos'

haja ,concedido - O'S aumentos de

vencimentos foram normais, nas

mesmas, oPQrtunidades e às mesmas

bases dos demais servidores esta
duais _,' mas por' outras, formas e

maneiras, com que' nos ,distinguiu" pe
lo apoio ,que sempre deu à, iniciati
va de leis . que visavam, ao, ,aperfei
çoamento, da,'ltláq,uina, judi�iária, pe·
los conceitos qúe, a cada .0pottUlúda
de expendia ,à. respeito. de' nossa

mágiStratura, pelo pronto acataimin.
to às nossas decisões, mesmo, às, 'mais
desfavoráveis, aos. ,inte.rêsses, do go.-

• . " •

vêmo e, com especial relêvo, por
seus esforços, que repercutiram em

': todos os·"qt;tadrantes do Estado; na

sentido de dotar a justiça desta ter

ra de melhores 'e mais condignas
instalações.'>

,

Em verdade, a missão que o juiz
exercita nfi .socíedade, pela suà pró
pria natureza, exige ambiente con

digno e condizente, que à dignida
de natural com que .se deve apre
sentar há de juntar-se a decência do

lugar de trabalho. O próprio prestí
gio da justiça esmaece, se ,in5taladã
�al ,�, precàriamente, em condíçôes

-, inferiores às de serviços' de--ménór
expressão."
As defícíentíssímas instalações da

,

'justiça em quase tôdas as comarcas,
inclusive Florianópolis, constituía
um problema vexatório; que muito

,

mal colocava O' nosso Estado. Ques
tão antlg:ã' e objeto de velhas rei

víndicações, Vossa Excelência en-
I '

'

frentou-a corajosamente, com
-

obje-
tividade e determinação, conseguín
do em grande parte resolvê-la, na
medida do possível.' Começou' e u1aü
gurou, o seu govêrno; nada menos

de dez foruns _ Cailoinhas, Capin,
zal, Curitibanos, �ionísie C-erque��a\
'Joinville, Pomeróde, Pônte Serrada.,
São Joaquim, 'Trombudo-Ce�tral 'e

, Xanxerê, . alguns media:r\te convênio,
com as Prefeituras Municipais:-,
concluiu dois iniciados por seú res

peitável antecessor; - Campos No.
vos e Concórdia -, adaptou' O' ,de
'Imaruí, pronto já est.1 O' de ;:ião :M:i�
guel ,do Oeste, com, inauguração
marcada para o próximo dia 5, 'deu
comêço a cinco outros, hoje quase'
termiriados _ Blull\enau, Ibiráina, ,

:.ldaial, PaljlOça e Sãó José' - e;
destacadamente, o, inagestoso Palá�
cio da Justiça; obra ein face de exe

c;Ução, com a metade Ida' estrutura
jã levantada, e qual aJé�' de ateu,

..... d�r a Uma necessidade, enriquecerá
a Capital', barriga-verde' de. rim

-

edi
fido de grande. beleza arquitetôníca.

e 1911

Não se trata de obras suntuárías,
não constituem, absolutamente, gas-

,
tos dispensáveis ou supérfluos, 'por.
quanto na justiça é que se alicerçam
os mais essenciais direitos do' ho

rnem, a vida, a honra, a proprieda
de, a segurança, a liberdade, tudo-o
que. o rer humano tem de mais cá
to e precioso, e, por conseguinte,
prestigiá-lo e fortalecê-la, aparelhan
do-a'. condignamente para que possa
cumprir' o seu papel, é .atender a

ama das precípuas' finalÍdades ,,'do,
;E.stado" . que' 'é proporcionar' condí-
çoes .à própria convívênóla social.'
Não �e' Iímítou, -diga-se ái�d1.,

Vossa Excelência, no . conveniente
aparelhamento da justiça, à constru
ção de 'forul'lS, tendo voltado tam

bém ali suas vistas' para. outros seto
res importantes, construindo, entre.
Imutas, obras, a Penitenciária Agri
'cola de' Chapecó e o Manicômio Ju-
diciário da Pedra Grande, estabele
Cimento �de' há muito. reclamado e

que' vtrá suprir �ave l�cul1a de nos-

, so' Estado em. matéria de estabele.
CfulEintO,s pe�áis.

"" "

'

, \

Não seríamos justos nem tampou
, cp gratos se não fizéssemos êste de/

,
poiniento pú!:ilico, ,que lião é liso'nj�:
'rn'ns tão, a'peqas uma: verdade que as

làjes e as pareues ,; dé cO,ncreto dós',
edifícios;:que entregou ào Podel' Ju�
diciárió

.

perpetuarão pelos anos . a,

fÓr.,!;,. hão perhútil1do� q�e se, percam
no olvido� li despeitó de curta 'íi....

.' �emória ,do� ,homens; os ,gra!fdes-;s;�jl
j VIÇOS:, que Vo.ssa Excelência' :pre�0t1J.,
, ii justiça de Santa Catarma., ',' !

.

Ao deixar o -govê'rno; leve cO'nsi�
go,. Dr. Ivo SilveiÍ:a: a certeza do

·

aptêço ',e reconheci:.ll1ento dá justiçá'
catari,nense; que 'por meu intemi�-

· dio" . n,este' momento 'de' quase des'-;
peDida,' formula a Vossa Excelênê.i<!
�,sua Exma. Faliúlia, aqui reprelien.'

· tada na pessoa de sUa veneraIida
mãe,' os melhores' votos de' paz, sa�
de e feliCidade.

Vossas exc'elências' e o goveJ,'na

dor, senhores, MagiStrados, podere·
mos, ' a qualquer tempo, recordar

, , .

sem susto ,os Clnco anos que acaba·
mos, de consa_grar ao Estado.
Nada pedi. Nada me foi pedido,

Respeitei e fui respeitado."

J:j7�í���������,����������������������,�1
I ASSEMBL'ÉIA LEGISLATIVA DO' ESTADO 'DE

, , ,

SAMTA CATARINA

CONVOCAÇÃO, EXTR'AORDIRÁBIA
'

o DeputadO Ne!son �Pedri�i, Presidente da Assembléia, Legislativâ,
na conformidade do que dispõe' o art. 48, parági'afo 39, letra a, da 'Consti!

tuição do Estado, dêclata <;onvocada a Assembléia Legisiativa' para, no

�I próximo dia 15 de março, às 15,00 horas, em Sessão Solene, nos têrmos

do art. 54, inciso II, da Constituição Estadual, dar posse ao Engenheiro
Civil COLOMBO 'MACHADO SALLES no cargo de Governador 'do Estado

e ao Se'nador ATTfLIO FRANCISCO XAVIER FANTANA, ,no cargo de

Viee-GovernadoJ,'.'
,

FaJácio da Assembléia Le,gislativa do Estado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 1 C! de março de 1971.

Deputado Nelson Pedrini ...... President�:

-
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