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PHILIPI &: elA. a casa do conslrulor

SiDtese do Boletim GeometereolÓjfico de A. Seixas)Netto

válido até às 23h18m do dia 3 de março de 1971

/ FRENTE FRIA Em curso PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;

\ 10106 milibares TEMPERATURA MEDIA: 22,39 centigrados;
; uMÍDADE RELATIVA MEDIA 92,5% Cumulus - Stratus -

Chuviscos esparsos - Tempo médio: Estável,

INFORMA

De 11 a 15 de 111a1'\;O visite no

Parque de Exposições da Ressacada

a Feira Pecuaria e Agro-Industrial
Vá e leve sua família � conheça o

Parque de Exposições Ressacada.
Florianópolis, Quarta-feira, 3' de !'larço de 1971 -_Ano 5 6 - N<:' 16.583 - Edição de hoje 8 páginas - Cr$ 0,20

SINTESE
SAO JOÃO BATISTA

A
'

Associação' dos Fornece

dores de Cana de Açucar do
Estado de Santa, Catarina, te.

râ. ainda êste .mês totalmente

conehçdo, o prédio de seu

Hospital no Município de São

João Batista. O, nosocõmíco
, :, terá uma Maternidade, Aparê

lhos de Raio-X e completo
Centro Cirúrgico, oferecendo
totais condições para um

atendimento perfeito aos as.

sociados.

JOINVILLE

O Delegado da Receita Fe

deral de Joinville, Sr. João

Pessoa Garcia, expediu infor

mação aos órgãos de divulga.
ção esclarecendo que os cen-

- tribuintes e demais pessoas in

teressadas em assuntos da Re
ceita Federal, domiciliados em

Municípios do interior onde

'não existem agências e postos

�a RF, que -las m�smas pode-
/

I"ão utilizar gratuitamente os

,serviços dós NúC;leos de Assis·

tência e Orientação Fiscais

'instalados j unto às Prefeituras

Municipais,
.

'onde receberão '

dos seus encarregados tôda a

orientação e assistência, bem'

como formulários de divulga
ções 'da Delegacia

�

da Receita

Federal de Joinville.

DECRETO

Decreto assinado pelo Pre-"

sidente Médici
-

retifica, na

parte referente ii série, de

classes de motorista CT-401, o

'quadro único de Pessoal, da

Universidade Federai de San

ta Catarina, de que? trata o De

creto nv 6J.456, de 4 de ou

tubro de 1967.
,

,

. Tabela anexa acompanha o

ato do. Chefe do Govêrno, que
tomou' o número 68.226.

BRUSQUE
Termina hoje o recesso d�

C;âmara Municipal de Brusque.
A primeira reunião dos edís

brusquenses terá na pauta dos".,
trabalhos uma importante' ma.
téria. Trata-se do anteprojeto
.de lei, que regulamenta o 'Re,.

�imento Interno da Casa.

BLUMENAU

'Sábado próximo, o Centro
de Juventude Evangélica de

Blumenau, estará reiniciando

suas .atívidades. Haverá na

ocasião, a posse solene da no
va', diretoria, ,recentementê

eleita. Já no domingo, será

introduzido 1}0 Serviço da Pa

, róquía-Centro, o Professor Ca

tequísta, Laurí Guerla. Natural
do Rio Grande do Sul, o Pro,

f�ssoi' Laurí exercerá ainda

em Blümenau, as funções de

�rofessor de Religião do ce.

�': .. légio Normal Pedro II e EscO

la Barão do Rio Branco, Pro

fepsor de Ensino Confirmató

,rio da Paróquia Evangélica
Centro e Assessor Direto do

Pastos Piske.
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Médici viu a. extensão Polícia pega
•.

. portadores
da- tragédia das .chuvas de maconha
o Presidente Garrastazu I Médici

depois de sobrevoar as principais

localidades atingidas pelas fortes

chuvas e verificar "in-loco' a exten- \

são da catástrofe, reuniu-sfe- cOl� os,

Ministros do Interior, 'Pransportes, t,
-

Saúde, Planejamento e Agricultura,
resolvendo doar a 'importância de

Cr$ 20.000,00 para auxílio às vítimas

, do Estado do 'Rio e Guanabara. Após

conhecer tôda a situação, o General
- Garrastazu Médicj_ declarou que

"o Estado do Rio foi a área mais

átingidà pelas chuvas". As .. obras de

�rôteção'" às" encostas, cbnclunr o

Presidente, não, permitiram que as

chuvas 'causarssem-' consequências
mais catastróficas.

A Delegacia de Repressão ao Ví·
) cio prendeu" e autuou ontem três

indivíduos que foram surpreendidos

por seus agentes portando quantida
d�s de, l11àcol,l..h:a:. Ro.bel'tõM,dos;·San..
I

,IH \r ii.

tõs, 'motorista; Laércio Duarte, fun-'

cíonário público; e, Nilson dos San

tos, sem' prflfissão estão prêsos na

Casa 'de Detenção. (última página).

Cafezinho i.
subiu: leite

'--

não demora
Alguns estabelecimentos comer

dais do centro da cidade já -estão

cobrando o nôvo preço do cafezinho,
,ou seja Cr$ 0,20 por xícara, Muitos
"habituées" estranharam o aumento

inesperado ,da ordem de cinco cen

tavos, mas o consumo não diminuiu.

Os 'proprietários dos estabelecimen

tos têm demonstrado que estão sa

tisfeitos com o movimento que não

caiu e tende aumentar. com a vche

gada de dias mais frios.
De outra parte, os revendedores

do leite estão aguardando determi

naçqes da Sunab' para um nôvo au

mento no preço do litro. Uma nova

portaria do órgão fiscalizador está

sendo esperada Para qualq_uer mo,

mento, majorando .0 prêço ,do pro·
duto.

Comissão estuda o' vestibular
•

unificado, ,a partir de 1972

o GQvernad�r eleito Colombo Sanes anunciará. a

composição do seu Secretariado na próxima sexta-feira,
, . j �. l' I

•• � � � � 1
_

I

depois de relir�ai de 'Brasília para onde seguiu onlem,

acompanhado dos Srs. .Alcides ,Abreu- e Marcelo Ban·

deira Ma-iat nomes' que ocuparão em sua administràção
os cargos de Secretários do Ileseavelvimentn Econômi:
co ,e d;'Servjço(S'ociais. " Sr. Colontbo Salle�' seguiu
onlem para a ,C,ápilal Federal, levands çÓ,Dsigo os, no

mes, de seus auxiliares,' de primeiro',esealãe a
_

fim de

submetê-los à apreciação d� Presidente Médici. Seu

relôrn,o' está m�trc�do para amanhã. �epoi� de ama

nhã, o ·Sr � Colombo Sanes deverá divulga� ,olicialmçnle
a compos�'ção de seu corpo de auxíliares.

Descoberta de Bucher volta
petrftleo tem e reassume
fala de'G·eisel Embaixada

O Presidente da Petrobrás,',Gene-,
ral Ernesto Geisel, deverá prestar
esclm:ecÍmentos à opinião' pública
nacional após ;_ liberação do poço
Caioba I/por parte da emprêsa, A

liberação do poço, que está pre'l�sta
para breve, parece estar na depeno

- dêncía do encerramento: dos testes

de plataforma.

Após um' período de férias em

seu País reassumiu a embaixada sui

ça no, Brasii . Ô embaixador Eurico
Bucher. O Sr. Enrico

J
Bueher vai

permanecer no cargo por tempo in- '

determinado e sua transferencia

para outro país _só se dará por au

torização _da Chancelaria suíça; Fa

lando a jornalistas disse que o epi
sadio do sequestro era "coisa do

passado", não tendo conseguido ain

da esquecer a morte do agente
Helio. Disse que pretende trabalhar
bastante e logo que possível- rever

todos os amigos brasileiros. Afirmou

aÍilda que suas ferias na Europa fo·

ram tranquilas, exceto pela perse,

guição dos jornalistas que queriam
saber a causa dos sequestros no Bra

sil.

adequação do nível de complexida·
'de elas provas dos vestibulares aos

conhecimentos ministrados no ensi·

no medi9 'e, bem assim, o criterio

r,igorosamente cl-assificatorio dos

exames; e g) examinar a viabilida

de de realização, em 1972, do vesti.

bular uni�icado por area de conhe·

cimerito em cada distrito geo-educa·

\cional.
É a seguinte a oÍ"igem dos pro·

fessores escolhidos:, �valnir Chagas
(Conselho Federal de Educação),
padre Vasconcelos (Conselho Fede·

ral de Educação), Serpa de Oliveira

(DAU), Bruno' Lobo (UFRJ), Luiz

Leão (UFRGS) e Adolfo Neto

(USP),

Terceiro artido será

'Enquanto isso, os técnicos da Pe

trobrás que trabalham na Platafor

ma' I prosseguiram a operação "quei
ma de gás", o que está chamando a

atenção de pessoas à grande distân·

ciq, tal a intensidade da clarida'de
no local. Jl no pôrto de Aracaju o

movimento é de rotina com as lan·

chas e helicópteros conduzindo téc·

nicos e operários.

de àpoio a Revolução
o PRD - Partido Republicano De

mocrático - será o terceiro .partido

político brasileiro e o ex-Vice-Presi
I

dente Pedro Aleixo já aprentou a

documentarão, nccessárra para o seu
-

'!\.,.,. :::-::... �� '"

lal1ça-nlen.tó, ; faltando 'apenas a rc

visão final do documento

O PRD nascerá com a preocupação
de evitar atritos e de não provocar

agitações, O seu ideârio não trará

maiores novidades e seus fundadores

dirão expressamente que o nôvo

partido "vem para {ieàr e .;pa'J.'a
- de·

fendel': QS� p,l:i.rleí.píQ'S _·Q;Q:" •.Jll.ol'imçnto
revolucionário' de' 1964., .o- nôvo par

tido não será lançado através .de

um manifesto, mas sim de .um pro,

grama' que justificará- sua, fundação.

o -prof. Newton Sucupira, dire-

tor do Departamento de Assuntos

Universitários, baixou portaria crian

do a CONV1,i:SU, destinada a exa·

minar li viabilidade de realização,
em 1972, do ve�tib'ular ,unific,ado

por area de conhechuento em ca·

da distrito geo-educacional.
Integram a Comissão Nacional de

Vestibular Unificado os professores
Carlos Alberto Serpa de Oliveira

(coordenador), Valnir Chagas, padre
José Vasconcelos, Francisco BrUlío

Lobo, Manoel Luiz Leão e Adolfo Ri·

beiro Neto. i

Essa comissão terá os seguintes
objetivos, conforme' texto' da porta
ria enviada ao "Diario Oficial":

a) realizar estudos sobre a pos,

sibilidade de l'eunir universidades e

escolas por area de conhecimento,
em cada distrito geo·educacional;

.

b)' estudar ,a uniformização dos Pyo
gramas a serem exigidos no vesti

bular em cada distrito geo-educacio
nal; c) estimular a utilização de

computadores na correção de p�'o:
vas e, classificação de candidatos;
d) estudar a possibilidade de mu-

. formização da taxa de inscrição no

vestibular, em cada distrito geo·

'educacional; e) examinar a possibili
dade dê aplicação de n,ovos metodos

de verificação de \habilitação a es

tudos universitarios a serem intro·

duzidos no vestibular; f) garantir a

Desperdicio
deixa o morro

I ,

,sem agua

Numa das constru('ões da Cidade

o encanamento danificado desperdi
ca a água que irá faltar nas tomei

�'as das regiões? mais' altas, prejudi.
cando as populações das encostas

dos morros - a que mais sofre com

a falta d'água. No centro da Cida·

de e na maioria dos bairros o for

necimento nopnalizol1, o que não

justifica o desperdício.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



15, - 20h

Anthony Quinn - Virna Llsi
O SEGREDO DE SANTA VITORYA
Censura 10 imos

RI'I'Z
17 - 19,45 - 21h45m
Milton Rodrigues - Odete Lara _

Annik Malvil
VIDA E GLORIA DE UM
CANALHA
Censura 18 anos

CORAI...
15 - 20h

Ilicharçl Burton - Genevieve Bu-

.�,j).l.d. ;;;,.. .

,

:���A .ri9� "r'Jnt ,DIÂS
p�, Cen.�lir:i '14 'a�cis

.. '. "
. RnXy,

ti !-�::úih, ".-.'
.

íMg-iatrrli')ru;PIll) ,

SATYRrCÓN T" VERGONHA
Censura 1fl -anos

JAUSCO
1,7 - 20h-

Anthony Quinn - Vrrna Lísí
Q�SEGREDO' DE SANTA YITQRIA
Censura -m anos

'GLOllIl\
ri - 20b ','

Lino Verl1;ura - BourviJ
Du.bois· ,

TRAMA PARA MATAR
Censura il8 anos .

R/UA

Marie

20h

Rock Hudson - Gina

� .. ,:;-;;-, Sandrí); Dee
'.':" -QUÁ.iNDO 'SETEMBRO
ICensura 14 anos

SÃO ÜJIZ,

Lollobríglda
.{'

VYER'

20h
Jack 'LemlTIon - Catherine Deneu
ve

UM DIA EM DUAS VIDAS
Censura 14 anos'

7ELl:VISÃ:O
TV CULTURA CANAL 6

151145m -:_ Correio Junior
"> 16he5RÍ :� : Lanceiróg \ de . ;Bengal a
- Filn'le
161135m - Batman - Fihne
17h05m, - Elas e Eles,
1!lh05m _:_ Rede ele Telq Eduêuqão
1!l1145m __'_. Meu Pé de Laranja Li
�a - Novela
i9h25m .Bola em Jogo
19h3'o111 Simplesmente Maria
Novela
20h05ín CorresíJondente Bame-
rindus
20h2Óm - Viagem ao FUndo do
Mar - Filme
22hl0m'-.:� Tele Notícias

22h30m - A Selvagem - Nov-o.la

23hOO � Inferno no 'céu - Filme
23h55m - General CusteI' -'- Filme

. _./ " )

, Tv COI..tGADAS CANAL 2,

16hOO - Clube' da 'Criança
16h20m - O Menino Sl1bmarino -

I

Filme
16h40m � Seriado de Aventuras
.17hlOm - Mulheres em Vanguar
,da'
18h20111 - Tv Educn:tiva
19h05m - A Próxima Atração
Nov:ela

,

19h40111 -'- Tele Esporte
<

19:h5Qlh - Jdrn.al Nacional
20hlOm .I..::- Irmãos Co'ragt)m - No

vela
20h55ni - Fáça Humor Não Faça
a :,C'<uerl'a
21M5m - Rêporté!, Garcia
22hl0m - Assim na Terrn Como
no ,Ccu �� N0v:�la
22h40m _.... Os Intocáveis - 'Filme
23h50m - Poltrol1r:l 3

o ilparelho
Ullra Moderno

I
,

Alrás da Orelb,a
ComplellHínto invisível
O menor e mais leve ele

todos
De som suave e natural

visite, 'telefone (ou B(lCreVa
à
COMERCIAL APEMAC
Rua Felipe Schmidt, 58
- 49 andar '-. conjunto
401 - Pone 41 Rl - Floria

nópoiis - S,C.

','

\

Zury . Machado
Casarnento - Recebem 'a ben

.ção do casamento no próximo dia
'12, às 20 horas na éapela do Divi
no Espirita Santo, Sônia R�is Gar
cia e Benedito Carraro. No Lira

. Tenis Cube, os noivos recebem os

convidados' para a recepção em

-x-x-x-

'da, que tem' .etiqueta Hoepcke, O
modêlo de -Lenzi em nossa TV Cul
tura, foi exibido por Mariza.

Casamento em Blumenau

Sexta-feira às 17,30 horas, na Igre
ja São Paulo Apostolo, dar-se-à a

cerimônia do casamento de Vera

Beatriz Bianchini e Rolf Paulo
Gertner. Os noivos receberão os

. cumprimentos' no 'I'abajara Tênis

Cli'lbe.

--x-x-x-

Carlos Alberto Lenzí, Presidente
do Santacatarina Country \Club,.'
nos confirmou que !ogo-logó, dará
início a completa reforma ao Co

untrY.

comemoração, ao acontecimento.

-X-x-x
\,

Sábado, com' grande animação
vimos no Clube Doze de' )\gôsto a

brotolândía em pauta,'
,

.

-x-x-x- -x-x-x-

:De Paris --, Estamos sendo in- . O Secretário Armando Calil Bu

les, no sirnpático bar do Oscar Pa
lace Hotel, palestrava com o Em

preiteiro Silvio Resende,

formados que, o casal Noemi e-x-x-x-

Yves ,Gasnier, está bastante preo

cupado' com a visita da Cegonha,o U @antor, LuiZ', Henrique, catarí
n��s� rarncado nos Estados Upi-'
dos, recentemente fêz o segundo
casamento, Desta vêz, sua espôsa

.

é atriz do cinema americaho.

-X'-x-x-

Lélia e Cesãr Guimarães,. que a

está' de; valta de São Paulo, Otávio
.mento, . vão receber amigos.' para
.um ·:jantár.

José Pacheco da Gram-Meta Pu- �blicídade e Cesar Struve, da TV

Cultura, em <rodada de uísque, fo
ram vistos anteontem,' no bar' do
Oscar Palace Hotel:

-x�x-x-

Jantar - Será no 'restaurante'
Braseiro dia 13 próximo, o elegan- -x-X-X""'"7

,

te jantar em homenagem ao Vice-
. -,

Governador do Estado e senhora" ,O' costureiro Otávio Santos, já
dr. Jorge Konder Bornhausen.' está de' vota de São Paulo, Otávio

-x-X-x-

Muita g1mte espera com ansie

dade, a nova fase da R.adiq Guaru

já, que tudo indica, será muito
breve .

-X-x-x-

.

Santos' agora está com a responsa
\ -

l;>Üidade . dos L, lançamento da ..

R:: K. -M." Confecções.
.

.. ,I

Lína, uma loura bonita e chato.
mosa da equipe ela Socila' em'
Blumenau, esteve em nossa cidade \.

e surpreendeu muita gente, pela Falando em costureiro" Lenzi, o

maneira de ser. �Lina, é uma das: nome em alta costura, levou ao

mais competentes professora . da programa "Elas e Eles," um belís
Socília em. nosso Estado, simo vestido confeccionado em ren

-X-X-"r-

Pensamento do dia: Cada doeu
ra /usta uma amargura.

, ./

-------_._---- .

DATILóGRAFO PERDEU.-SE
FOI PERDIDA- NO CENTRO DA CIDADE A CARTEI�

.

RA DE HABILITAÇÃO DO SR. JULIO CESAR GARCIA,
N. 11&582,

Rapaz- datilógrafo cursando 19 Cantador, balconista, ;

deseja , trabalhar, na Capital. Informações pelo fone 3022,
com sr, Divino.

RESIDÊNCIA E LOTESCOMUNICAÇÃO A PRAÇA
Comunicamos aos distintos clientes e amigos que por

motivo ela venda do prédio onde estávamos instalados,
fomos' obrigados a deixa-lo e, nos mudamos para a rua

Anita Garibaldi, 31 esquina
....Saldanha Marinho, fone 2402,

onde continuaremos atendendo 'com a mesma presteza e,

'cf!ciêncié;',

S�!vmHdn· D�stli!chos Gerais SIA.
I

Vende-se uma residência, situada
-

no JARDI1\I
ITAGUAÇÜ, com duas salas conjugadas,

.

três quartos,
.JbaJ�ho, cozinha, dependência de empregada, garagem,
varanda e estacionamento, ainda sem habite-se.

LOTES - Vendem-se, ótimos lotes, situados no

JARDIM ITAGÚACÜ, cOI'h água instalada, ruas c�lçac1as
e drenagem pluvial.'

.

DIRIGIR-SE ,a ruá Urbano Sales nO 37 - Fone 2981.

..

.-

'.
...

I

Basta você ter o terr,en0, e nós
construirnos a sua casa, totalmente
financiada,

Você próprio escçHhe a planta, •

'-. a partir de 70 m2. Co.pl dois ou mai�
q lIal'tos, f

O acabamento e ele primejI'a
(jualicUi.cle: l'ôrTo de 'làge, aberturas
em madC'ira de lei, ferragens de la�

�ão cromado, louça CELXI'F· metais

DECA, rebô-co com massa ffna e

pintura plástica.
O financiamento você paga em

10 ou 15 anos. E. só começa a pagar'
depois que estiver morando na sua

casa pt:ópria.
Venha conversar conosco, Se

�ocê trouxer a escritura do terreno.

começamos, de imediato a constl'u-,

ç�J o da sua ('a�a

RUA FÚlVIO ADUCCI, 763-1Q�NDAR-FON'E: 6294

, , ) , ,)i �L

'. < f ", ,j,I",tf .' r \ __ �� ••

"
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, J

Musica Popular
,

Augusto Buechler

.

-',

MAIS DE /30

I ,

x
Há um compacto simples na praça que esta vendendo que. nã6 é mole.
É' claro que en estou falando)' do disco de Cláudia, ·com as composições"

J'esliIs Cristo e Mais de' 30.

,"Jesus Cristo" na voz de Cláudia;' é outra coisa. Na minha opinião ela

janj.ou o Roberto Carlos, na interpretação desta' música. Mas eu quero falar,
mesmo, é do nutro lado do disco. Quero falar' de mais uma grande música de
Marcos � P8ul0 Sérgio 'valle: Mais de 30_

, . ,

, ,
-,

-;'" estr�t� d� TTlÚSica não apresenta nada de revolucionário mas' a m'eloaia
é simples e agradabilíssima - como quase tudo o que é feito por Marcos Valle,

'

Já .a letra traz, não digo raridades, mas boas 'boláções:' A chave de tudo
é o número 30, com o qual Paulo Sérgio arma uma série de "construções":

.

"m�is·· de 30 anos", "Mais de 30 vestidos", "mais de 30 cruzeiros", "mais de 30

ternos", "mais de 20 conselhos", "mais de 3D' minutos".
--,-.----.-.-.-.-.-

/ .

NO SOM LIVRE·

Marcos Valle apresentou ;. sua música no programa "Sorri Liv;re E�portação"
rrv CoÜgádas, dOl�ingo, às 18 horas). Foi apresentado por -Elís Regina, q.ue
disse

. o seguinte:
'

.' :. .:.' '.'

�_: .T·em um compositor aí, falando que a gente' não deve confiar 'em. gente ' I

que tenha. mais de 30. 'Mais ele 30 anos, mais de' 30' vestidos" mais de 30

cruzeiros .. M-as como é que Ja gente vai poder confiar num cornpósitor que
tenha 'mais de 30 sucessos, .no caso, Marces Valle?

�

. ".

/'

,.

0:;;--,'-'-'-'-'---::-'-'-'
\ ;

LETRA

"Mais de 30�/, ele Marcos e Paulo' Sérgio' VaUé: -'

- Não confio em ninguém com 'mais de' 3e} anos
Não confio em ninguém com mais de 30 cruzeiros
O professor tem mais de 30 conselhos
Mas êle tem mais ele 30, mais de 30,' mais de 30, ..

Não confio em ninguém com mais de 30 ternos
Não acredito em ninguém com mais de 30 vestidos'
o diretor quer mais de 30 minutos
Prá dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida ...

••••·I.IJ,�"-
,

.,

F, :=r
I Eu meço a vida nas coisas que eu faço

-

Ou nas coisas que eu sonho e. não faço
Eu me desloco no tempo e no espaço

Faço a passo faço mais um paço
Faço mais um ..paço traço a traço

,I ,'.i••pr , "

íro rí l' 'dSou prisioneiro o ar po Ul o

Ó Artigo 30 eu conheço de ouvido

Eu me desloco no tempo e no espaço.

Na fumaça o mundo nôvo . faço'
Faço o mundo'" nôvo na fumaça

..1IIl_...._.........� ..>'..........·_..
• ...".�.. ""'.'"'......_"""' !IIl"

.. ,

" I

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

ANITÁ GARIBALDI

Renovo o convite do Xavier e o me'u, para que vocês aéompanhem e

prestigiem a nova programação daI Rádio Anita Garibaldi, "i ,110, Há uma

porcão de gente se 'movimentando, nara que vocês tenham um rádio mais

moderlJo, Um rádio com boa música e que mantenha vocês sempre bem
informados,

. Ligue p�rá a Anita e fique conhecendol a sua nova programaçãol•

Horó scop'o
,

.

Quarta-feira - 3 de março de 1971

ÁmES _: Dedique maior atenção à família e se,us amigos no setor de' trabalho,
poill �les contribuirão efetivamente pelo seu progresso mate}ial.·

.

Torlavia, será b9m prevenir-se contra falsas amizades e resfriados
I • tra�çoeiros,
''P6JiRô·:J. !Você está vivendo 'uma data promissora para ,as viagens curtas, (Js

- estúd'Os e as amizades com nativos e nativas de Câncer e Peixes (s'êus
melhores' amigos zodiacais), Procure mant�r o equilíbrio nervo�ó e

psioológico,
.' ,"�

G1!:MEOS - Quarta-feira magnífica para você impor novas conçlições em ,seu
setor d� atividades, A boa influência de Mercúrio denota êxito

;"
" I' .

, 'viagens e na palavlia, oral e escrita, Conte com a colaboração
superiores,

,

CÂNCER - Urna longa viagem seria algo importante na sua vida� nesta quarta-' ,I
fE'ira E' mesmo durante tôda a primeira 'quinzena dêste' mês. A
triplicidade solar é intensamente feliz para você, também, na vida
sentimental.

\

LEÃO - Excepcionais oportunidades de sucesso deverão se apresentar a você
ESCORPIÃO - Dependendo- do ano e hora do nascimento, que também 'são

decisivameme importantes, poderá.. apostar na loteria, nesta quarta
feira, En,tretanto, procure corifiar mais na sua intuiçã(}. Sua eSl)iri-
hmlidade o(a) ajudará.

,

SAGITÁRIO - Boas notícias estão em evidêneia, podendo trazer-lhe alegrias,
estímulo e felicidade. Conte com a contribuição de gente amiga, no

setor de atividades ,ou a fim 4e dar alento aos seus interêsses.
Divirta -se.

CAPRICàRNIO -'- Data em que tet"á explêndidas 'oport�nidades de manifestar
as mas aspirações.e objetivos profissionais, Trabalhe com decisão de
vencer; te�á sucesso, Dia 'positivQ. para os estudos, as viagens e 'novas '

aIÍlizades. .." r-'-."".'(""? $ q
AQUÁRIO - Conte com a sua "boa estrêla" para o setoi",dos negócios.Iucrativos-

e do seu mãxiÍllo interêsse pessoal, O que' você iniciar hoje, visando

prosneridade.monetária, será como uma árvore frutíf"era. Colalfore, ·com
o seu otimismo. I ,

PEIXES � Boa disposição física e mental lhe serão' tofalmente ;ecomendáveis.
Nã� rleixe para amanhã o que puder fazer hoje, e sem perder tempo,
As a)egrias que desfrutar na companhia de pessoas amigas 'deverão
estimular suas energias inatas ,/

dentro de Dais alguns dias apenas. Por enquanto, procure estimular
da mE'lhor forma possível o seu setor de trabalho, Contudo, evite
exr:essos ..

VffiGEM - Mantendo sua calma' e evitando excitações e a ppecipitação, tudo
acaoorá bem, Mercúrio e o Sol em oposição poderão significar pequenos

\
atritOE e desencontros de opinião em sociedade, noivado ou casamento.

LIBRA ,- Atel1ha-se mais aos a'ssuntos de maior interêsse, pois a pessoa mais
;\

benefidada. no fil'al de tudo,'1 acabará sendo. você meslpo(a). Boas
notíciros e incentivo no amor estão ep1 perspectiva, Trabãlbe com fé e

esperança,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.;

) ,

o jornalista Alírio Bossle,
presidente elo Sindica to

dos Jornalistas prof'issio,
ndis de Santa Catarina '" d3
I. .

Casa do .Jorna lista, aCHba
, dr' ser nomenclo pelo Go
vernador Ivo Silveira para
exercer o cargo áe diretor

executivo da Superínten
dência Lotérica de Santa

Catarina. Em outro ato. pu

blipdo no Diárin Oficia}
do Estádo de ontem, o

o ESTADO, Fnrianópolls, quarta-f'elm, 3 de março de 19"1l - Plig·.

CENTRAIS �1��T.nC�S DE SANTA CATARIJlA S/A. - C,ELESC
._

( .

. .

lNSClUÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRlBUlNTES
.no M1NISTji;RIO DA FAZENDA N'? 83 R7R 1192/1.

Senhores Acionistas:

RELATÜIUO DA DIRETORIA

. 'A .Diretoria da Centràis El€triças de Santa Catarina SI A. - CELESC., tem a honra

de' submeter a Vv. ss. o Balanço Geral encerrado em 31 de dezernbrcde 1.970. inclusive, as

,�Qnt'!1S de Lucros i= .Perdas 'e Parecer do Conselho Fiscal, conforme prescrevem a legislação
e os estatutos sociais vigentes,

Florianópolis, 26 de fevereiro de 1971.

Julio Horst Zadrozny ,

'Diretol'-Pr�sidenle
'_ Remi Goularr

Di l'eLo'r-Coinerci a I

Moacir R. Brandalise

Di reror-Executivo
Karl Rischhleter

Diretor-Técnico

\ I
Roberto Mundell de Lacerda

Di reter-Financeiro
Milan Milasch

Diretor ele Operações

)..

RAtANÇO GEUAL ENCERRADO EM 31

�F. ri\E�O DE 11)'70.

ATIV.O
I l\-t' O B I i I'Z A ri O

'Be,ns e Instalações em §erviço
Correção Monetária

Outras Propriedades'.
Correção Monetária

MENOS: Depreciação
Auxílio. pari! Construções

Obras e Serviços em Andamento

Almoxarifado, ao prêço médio de custo

pISPONí�EL
Caixa e Bancos

Bancos - Contas Vinculadas à Obras

Especificas ,

j

. .

REAI"IZÁVEL CURTO PRAZO

Contas a Receber:
Exercícios .Anreriores
Exercício Corrente

ObrigaçÕes e Empréstimos·a Receber

116.162.414,79'
99.83,4.054,34 .215.996.469,13

11. 158.864,34
1.076.245.62 12,235,109,96

(31 ,217 :062,6.4)
'( :3,290.518 ()3) ( 34,507 . 580,(7)

-, '(:",

", .

3.047,241,89
D.IS3.7) 1.71

REALIZÁVEL

Título� de Renda

(Substancialmcll!"e Aç?'es)
Obrigações e Empréstimos a Receber

PENO'ENTE �
'" Diféi'ença de Câmbio não �ealizryela
PaganWlltos Antecipados e Despes<1s
Diferidas

(\'Imoxarifados de Manutenção e Diversos

';:'�'Õ''í:>rêço médio de Cllsto

.

. '--':"\ �

C O MP EN S A ÇA O

N Ã OI E X T G ·í V E I"

. Capital - Ações ao Valor Nominal ele

Cr$ 1,00 cada

Ordinárias
Preferenciais

Adiantamentos Pam Futuro Aumento

.'
.' d_� Capital
cí"ovêrno do' Estado
Centrais Elétricas Brasileir<1s S/A, �

ELETROBRÁS

Outros

� COJl"eção Monel<lria do Imobilizado
. Réserva Legal
Outras Res�rvas
Lucro à Disposição da Assembléia Geral

PASSIVO

120,672.722,00
13.755,194.00

2. R98 .424,38

449. S11,44
599.329,02

EXIGíVEL Á/CURTO PRAZO
Fornecedores

Enwréstimos e Financiamentos com Avais e

G'Irantias Hipotecárias
I_ocais

C�ntrais Elétricas Brã\!!'Jeiras SIA. -

ELETROBRÁS
( ,Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico - BNDE

Banco Region_al de Desenvolvimento

ijconômico - BRDE

,Outros
Exterior.

5.256,940.46

1: 673.909,40
(
142.067,41

1.213. S36,53

BJD (U$ 734.572.66)
Outros' (U$ 16.788.50)

!3a-nc'o lnterameriéano de Desenvolvimento
1.161'.134,46

83.103,07

Juros em Curso

Impôs to Úrico, Quota ele Previd�l1cia e

e Empréstimo C,-mpulsório - Eletrobnís
Outras Ohrigações. a Pagar

EXIGíVEL A LONGO PRAZO

'tinpr""slimos e Financiamentm; cóm Avais
e Garaptins Hipotecárias

. Locais

'C'ent\'ais Elétricas Brasileiras SI A, -

ELETROBRÁS
Banco Nacicnal de. Desenvolvimento

Econômico - BNDE

Banco Regional ele Desenvolvimento

Econômico - BRDE

3u"ti·üs

50,143,905,18

9.191i982,83

216.794,10
3R9.800,78.

Exterior
Banco lntemmericano de Desenvolv(mento
3m Wi\ 2 ..697,585.23) )3.353.047.10
OU1ros (\J$ 16.788,50) 83.103,07

. Olltras'o'bli gaçÔ"ts a P"agar
.• 1·

COiVJPENSA çÃO

> I

\. 27,683.756,88'
21.'446.462;06 242.854.217;36

3 .066.626,82

992.756.43 4:0,59,383,25

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LuéROS E"PERDAS �lRFE�'EN11ES
EXERCíCIO FINnO EM' 31 Im :pf,ZEMRRO pr lq70 ..

'

-

,

�
('ONTA DWREN'OA

RECEITA DE �XPLORAÇÃO
Fornecimento de Energia Elétrica

Receita Tarifária
Receita de Adicionais Tarifários
Outras Receitas

.'

59.55'9.467,66
R.. 85Z. 5;!1,30
1.299.815,39 69,711 :�04)5

Nomeados ftlírio Bossl
'e Moacir BrandaUse

Chefe do" Exe�utivo .

"mcou o Sí·. Mbacir Brandt

lise para o. cargo .de di:

tor-cxecutívo, do. F'lindo d

Desenvolvimento" dó Esr
do de' Sant�. Catarina

Fundesó." 'Durante 'algu
tempo G nõvo diretor-ex:
cutívo do Fundesc õxerce

p mesmo' cut·go. nas; Cer
trais Elétricas .- ele ; Sant

Catarina. ",'

Bôlsa da Univettfdüle
de' São Paula aherte'

,.

'

:.' .' . �.,'. ;j �·,�t-:·� ,;:t- ',�.,,:".'��'"
A: Reitoria d'a UDESC .recebeu conúinicaçãó· d.e�.:'gue

•

.'
-

,

,.'� :'-. l"
•

,' •. �'4 o"

"', 'J..... ; 'i :'.. . ,'\,

se "encontram -abertas as inscr lçêcs às'" ból$<í':L, de estudo

que à .Unii;el'sidade de São ;PllltlJ. o'fer:ecd .pal;� \1;> 'ano de
.

HU 2, - a ,pós-graduados bl'aSi!<litós, � e*IH�gelr'o$.,' ii1l�1!4S-
sedes era .realizar pesquisas (k haturezá,,' clllturà); d,J� :�jen.

-. Wü'a:: �in lllla'lqLler das unIdades 'que :?':int�ii-�II,l;� ':,é:'q.dil
bolsa':tern: o valor de' 800 cruzeiros e, a d\,ll:áç,";ó de, 1,.ano;

� \�. -',
_.,'

,

•. :'," '.'
. "'f..' .:

_'_, '.\ ,'i :', ,: .:',,' �,�. "._ .: <

a .partir de. 'janeiro, devendo cÓ{r;pr" pOJ' <épnt:.�; dtos' :,eOlle.

,tetn:i)lapps
: ;as .d,ésp.esas. de viageM; e· r?�;p:�4�f��<� t',: ,

: 'Os "ínteressfrdos. deverão solicitar ;.0 :,;foM'l;Ulátip", ele

insqT��ão ;{é _3l ",�íe agôsto do �or��.�te :���, \ 1ífti��nd�;s�:. à
Divisão ele 'DlfLlS,10 .Cultural da )lleltona,'da ,UI)l.,4rsHla.de
cÍe São Paulo � Cidade UniversiÚi'i'; :'A�nlarid� '\<1p; Sàl�s
Oliveira", Caixa Postal, 819. São Palllo. .: ':

.

.,

t
•

� _

'," \
.

A��;ri-so-a-:os-boi;islas::' aulasY-;";;"�m-'\'�;'P-"""'81;""""dl-'ás
�".," , ';;'!�;:� '�.j"?'," .• , "",,�

começam'
/

N�t;;--;;;'��dicla pela Diretoria de-�dniinisfr1!�50' da
. Secrehn:;ia d� A:<:(I'iri,iltura informa, que �s. aul'�s na' 'uni,
ve]'�id!1cle Federal de' Pel�tas. no Rio Grande' do .Sul serão

inici8elas no' próx"{m; dia 8, segunda-feirá:. . .. '

'

Os alunos bolsi�tas. segu,ndo a mesmá ,rióta:, 'devérão
'pl'ovidenri�r COl�.· ant,e('edênei� ,. os dÚumentos �
PlPlitp exi"ic1os pela Universidáde�'

.

--------------�--------�--���--�������'-

Edudaides lancam' jornál ,f.�o' �I�t.• lâo'�:,
Dondo' �01'1i.nll irl.�ne � DrntIT�hwçãp i�� ����l::' ��si��

o. Djretóriü CentrRI dos Estudanté� M; priivd��l��'d� '.F�1é�
]'}d çlp STnf<, C'11�1"in8 lancará.· a partir' fie' �.re��é;$ dias .. o

jorll�] "P.�ratão"r órgãq de im�rensà"o.ei(lial:' do) .. tjniver
sitárioc, rat,lrinenses,

.

. <.'. ,':. <;'. " f��� �.'

: '.

Pnrfl t1mto. nesql1im e f1eb!lti:'� ,e's�;ão:!�s,enilq\ p'��p'llta
dos nelas llwmhros, elo Consf'lhó 1Eiect!tlvo ;'�a'qUellÍ ':e:ntF
(hr1e.' que IlHimflln �s nrepilrativüs'. para 'o.: ÚiÍ1Qàm'�nto!dc
jorm11. oue propOTC'í,ol1Ará nlais, t.iÍn meio. 'de comUnicação
:,\0 unive(sitllrio catarin·ense.

"

'><,. .,
, .

DEPA�TAME'NTO CI;NTRAl DE ;COMPR�S '
.

/ TOMADA Ó'!; pRt;COS' N. 71�tió3 ' "':::'�:
A v I. S O

O Den;)rt�mento Central' ele 'CoIPpI'a�; .torna:.púbJlco,
pq.]'p conhedmento dos intei-ess��l�\�, 'qll:1 'r?c!�tj€ra>PfO
post?S de firmas hahilitadas prel111unarrn.entej',nos termos
elo Derreto CE - 15'-12-69 - 8.75(i, "até às ;h )i.�:rll('l �!do
di.'l 1,7 ele m}lf('O. ele um, pqra \» :fqrneü!rOé:nt:o' qe: u�e'bsí,
lias de uS'o dOlUé�tico, déstinado à Pblígia';' ��Utj�r; d�

"', \ ,'o
,. f

Esiaclo. '

O ErlUa] encontra-se afixac10 na sede dÓ De.part;1111ento
Cl'n1ral de Compras, à pràça Laur.o ,Müller, n .. Ú Fl:Oria,n&
poHs. anele serão prestados os escl�recinie�t�s rl.écéssãrios
e

.

forne�ic1as cónias de EditaL ,'.

Flürir>nópo]is, 01 de março de 1971.
Rubens Victor di! Silva - Diretor Géra1,: ..

,

',(

de

DEPARTAMeNTO <;,�NTRA!,. o� ÇOMP,R,A,S,
TOMADA DE PREÇOS N. :11/()l;o2.', .

A V
"

�'. Q . ';. "::;,;:".� ,,; :::.,::.t ..

'

,

o Denartamento Centrar de : Compras':; tOh;l�i.':pu�li�o,
pad CQnllecimento' dos intete$$ados, �u�: iéc'ebeH�tiib.
postas de firmas habilitaclas preliminannente;,: nds:, têrrÍlbs

\ .' ,"
..
'

elo Dérreto GE - 15,12.:{j9 - 8.755, até .'às }3 bqr�s',do
dia 16 de milrco de 1971, para :0' fornpcimentl} .çJé forra
ção,. em houde de !ii: q_êstina�d a9 Pa:lâ;ci#,' M'; 9p�;êtjl�_(;

O Editill encontra-se afixad9 nl! secle dn"�ePiü·tam�nto
Cpntral de Comnras. à Praça Lauro l\iüllei, n: 2" Florianó,
polis .. onelE" spriío nrestar10J os es,cl:lrecim�ntos ,n�cess(lrjos
e fornp;'icl8S rÓDí�s de Édital. "

.'<, : .

;.
' '.

Flori�nópolis, 01 de nprço de 197..1.
Rubens Victor da Sjlv�" - Diretor G�tal�
DEPÀRTAME�nO" çÉ�TíÚl

.'

�tt êCqM'�,'''''''I?R'''''""Á"-S�-"---
," I

AVISO,
DfLATAtÃO DI; PR�ZO�

O Den�rt3mento Central de Compras,' torna púhlico,
n�ra ('onhecimento dos interessados, que fae\:.3, não pu
b]iraf'i'ío- em temno .hábiL pelo Diário Qficiill, dfJS Avi.sos
(]()'; Processos abaixo. relacionados, ficam RS f.uas çlatas <)e
ahrrtura. adbdlls, ])ara o dia 08 de mar;ço de 1971, às

Cll1,i'l7� horas. e aS déltas ele entr"egã dé' propo�-tas pára o

mesmo elia, a1é às trere �l(lras na sua sede.
P R O C E S SOS
TP 71/0075
'l'P 71/0074
TP 71/0044
TP ,71/0b54 '

Drc .. Fnolis. 01 de março ;de '1971� .

Rubens Victor da Silva - Di:I:etor Geral.

"

16,230,953.60

)

2,482.692.86 18.713.646,46

1.199.67340

366.391.68 1.566.065,08,

/ I 1,495.767.12

DEDUÇÕES Á RENDA DF, KXI'T_;ORAÇÃO .
;

Despesas de Exploração'
Custo Tarilário
Custo Excedente
Diferença de Câmbio

41.171.034,51
I 8 ;.�5.2. 521 ,30.

307'.919,59

50,331.41540
3, 925 .7�7.ÔOQuota de Depreciação 54,257,212.40

r' .;

MAUHO GETIENTE DA SERVENCIN

,162,;104.73

252,067.67 2.910.139,52

PTTms.
DESPACHOS G]<;r:AIS S/A, em FLOnIANÓPOLIS,
comunica ao? distintos cli.entes e amigos. seu uôvo

cnrlerê<;o a \'Ila .Anita Gal'ilJuldi,.:31 esql�jna Saldanha
M81'inho. fone 2402. oade continuará ateÍlder:d� com a

J'!10S!u[I PT'('st('za (' eficií'ncin. mil virtude da venrla; do -pré-

121.908 .. 907,55

)
392.012,359,22

134.·;127 .916,00

3.947,264,84

1 .050.890,07
531.512,40
125,756,72

10.098,535,23 150·181.875.26

29.252.688,50

..

9.530.991,33

1(.657.668,67

3.723,957.71
2.197: 932.31. 46.363.238,52

59.942.482,R9

\

13.436.150,17

179.704.83 73.55fU37.89·

121.908.907,55

TOT:A.L 'DA RENDA DE

EXPLORAÇÃO

REGE!_TAS ,ESTlÚ�HAS A l';X.P,LORA('ÃO
\'

15.454,,591,95, .

136.762;39
2. 886'.'�tl,44
39,4.311,22

Receita Patrimonial
Juros Debitados. à Construção
Outras Receitas.' 3.:'417.891,05

TOTAL DÁ RENDA BRUTA

DEDUÇÕES A RENDA �Rl!TA
Encargos sôbre Empréstimos e.

Financiamentos -Ó, '

Pnovisão EstãItlráriá Artigo.45"
Lê�,� d

.
. ,

,
" ; � . -,

'. ( .

RENo'A,ÀNTE�.DO IMPõSTO

. DE RENDA

h�y,isão para.Impôsto de Renda
.

18.872 .483,00

:/

'8,372,850,97·

216,900.09, ': ,8·,589.'7�0;97

1p' ..282.. 7�2;03.
, '160 ..oco.eo ;

'. "

RÉNDA LíQUIDA DO EXERCíCrO

RJireriã6 de Previsões do E�ercíçio
Anterior

j'(), 12i.732,03

I.: 507.315,60.

RENDA'APÓS' REVERSêiE!S
Reserva 'Legal:

.10.630.047.,63,
531,,512\40 �

.

,SALDO:A mSPDSIC;\O DA
; ASSEMBLÉIA GERAL- 10.098. �35,23

\ Floriànôpolis. 31 de elezembro ele 1970:
Julio HOrSt Z;:tdrozn)' \ Moacir R. 6fll"d:Jlise Rl)berto .l\�lI11dell. de Lacerda.

.

Oiretor� f'imincei 1'0
.

'

M.ilan Milasch

Diretor de'Oper�ções

Di retof."Ex�Güti vo
. Karl Rischbie�er

Dl.retor,Présid�llt�
, RlljIJj. G1)1I1�rt

Di.retór-T6cnico-
Nilo D�nrio B'III1I

Chefe Dptb Contahilidacle
CRC - sc ....:.- 3,)97

Direlor-ComeTcia]

Prêso falso ,,-agente de
eniidade previdenciária

A Superintendência 'Re" institHto -é, na- 'letra "g", I por', outro meio, que :fôr

gional (lo Instit1Jto Nacional dispõe que "jornalista lJrO- púbÜcaçl�'; a .percepção
.

. /

de Pr�vidênç.ia Social em . Dssional ·é aquêle cuja fun-
Santa 'Catal'inéi '; está. distri- ção remunerada e luibitual

l'adiotelegrãfie:1 e telefônica
de ,noticiário nas empÍ'esus

. "j01'l1a1ístic;lS". Define aindafl busca ou

de informa- 'como jornalista profissional
aq.tÍêlc que' execlJ.ta a orgu
nizuçãp e u conservação
'Cullir!'al 'e técniCa do arqui
vo reel'ltorial', bem como a

"organização, or,i�ntação e

'direçi'(o de todos êsses tra

,ba1110s'. e serviçüs.
'

buindo a publicação intitu

lada 'GlossáriQ da Previdên.
cia, apresentándo os aspec
tos bá�iços 'da j;)revielência
social. O documento; que
foi elaborado pelá adminis
tração central' da autarquia

.

define �s- diversas ati'vida
des rela_cionapas·. com O

compreende
documentação'
ções, inclusive. a fotográ
fica, .u redação· de matérl'a
a ser ,publicl:\.dll,· contenhà
Ol) nãQ élóm!mt,ários, .u l'eyi-·
�Rp chi matéri<l quando.' co.m
!l.Qsta : tií';ógràfi�il!u'en{e� ,

a <
, _..

ilústrsção, por elesenhos 'ou ;

:'
,..!

I

INfS,,: e�ita ,publicação Que
de1ine�",o

'

quê' é�:iJorQansta'
Un1'i:'1'uISll, Gg�ttte 'd� .. ÇA- meio ruTaJ� ne)' seritjd0 ; i qe ,'�ieiíiais ; ,elo C011CttfsQ de ali-

PEMi,' q_tit! .êstav� à'gindo no 'que seja l'�sg'uardado' o b'o� �lélltlíçã�, sera realizado no

interior: do' �mlicí.piÓ de.' nom� da- entidade, pi'ó,ximo dia 19 do corrente,
Nova Trento, foí denuncia- Esta foi fi seg�lllda vez, já I em\ Ararangllá, um encontro

do pelo president� do Sindi- Mste ana que, neste Estado. cIosl Clubes 4-S do extremo

to dos Trabalhadores Ru- ,élementos jn�scmpulosos ten-' sul catarlnense. O encon1 ro

terá a finillidade de premiar
as vencedoras do concllrso

'e promQver a 'confralerniza-
Anteriormente havipm s; ção entre os clubes 4-S dos

do �pfêsos em Joil1ville. el0is�,-, inllnicípi�s de, .Araranguá.
. indivíel�l�S que sé. passav81ii

'-

'M�lrllcáiá, M�leiro:, Jac.in·to
por. delegud.os da Confed6- '.M'idl.ado, Praià Grande,
r8ção Nai;ional dos Traba,· Somb,'io 'e Turvo.

Ihadores na Agricultura.
Em ambas ás situações foi

da

'de

rais, tendo a Assessoria Ju

rídica da FETAESC requeri
elo ,abe[:tura de inquérito po

licial, Í'icflndo comprovada a

çenúncia.
Ás tÍotícias ..revé;lam .que o

Tndiyíduo .José :Abelino Aml-"
cleto, -dizendo-se

.

agente' da'

Caixa de Pecúlio' dos Mili

tares .. 'Vinha obtendo ·a ins-

,cricií0 .
dos a!!ricllltbr�s, nos

I quadros �e associados do

órgão, '. utilizanelo-sé de coa-
, ções.' (Aproveitando-se da in

genuidade .dos ,agri�llltores elo

interioi de Nova .Trento, o

falsó agente da CAPEM(
prometia a.poserrtadoria com

uin 1TlO de conttibuicões. co

brardf\ taxa5 e ·mensalidndes

c0mnletaméhté diversas das
t:lhbla� fnrjl�çidas pel� C"li

xa de' Pecúlio dos Militares.
I

'. tain hldibriqr.a boa fé ela

pidação rural, através de

peeliente�' excusos.

po
ex-

.

O COl).curso Estadual

sn\icitada . a_ interferência

FFTAE�C, ' 110 sentido
,Alimentação, realizado anual

mente sob,' orientaçã.o da

.. ,Aca)'esc: cOiltOll com maisos. i'nte'rêssesdefender da

de ,I imo', con,c"rrell1es dns

'''di;,ersos clilbes de S.anta Ca·
t�rina.

cl�sse ruraL

Ct\Ml�Ei)�S SE RElJNEM ..

Rtlloio.d9 as, caJllpeãs n�l�'
-_._--_ ......_�- ._--�--

!:stad'l ''di! Sá.J)ta Catarina

A$Se;MaL·�IA ,LEGISLATIYA
DivisÃO DE MAtERIAL;. '.

:rOMÁDA DE PREÇ�S N: 02/71
A Assen)hléia Legis-lativa elo· Estadó 'de Santa Cata-

.

l'iTí3 1101' inter.mé<Jio da Div.isão· de ,Matei'iàr, devidamente
auiorizael8' pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, torna

p(lblir'o,. para confecimentó dos' interes$aelos, que recebcl'Íl
prODostas ele firmas. habilitadas preliminarmente, nos têÍ'
mo; elo Decreto Léi n. 200. de ,25-02-uí67, atê JIS 1.3 .horas

Ido di�l 1013, pata fornecimento de Máquinas de escrever,
de�tinad() aos. diversos �etores do Poder Legislativo,

O Erlita-l encontra-se afixado na Sede do Poder Le

gislaji\'o à Praça da B��lldeira, Florianópolis, onele serão
prcstrld03 os esclarecimentos necessários.

Flori:�nópolis, 26 dI' fevereiro de 1971.

Fm contato com os escti
tC)l'ins dai .CAPEMT, ne.s1"3

CaPital. fi,ÇÇ)lI cQn�tatado
Ql,;e .T()sé ,Abelino, 'Anacleto
v;',ha agindo i)(H!a1m6ilI6;' in
clnsive com 11m" crede.nci�1

que iá havia sido cassada

an1eriormehte, sfmc10 01]e a

nl'éinri8 ('APEMI solicitol] à

féilü
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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epoimento
Não pode ser interpretada apenas como

.

um ato, de: cordialidade, por mais alcando-
· r'ada a homenag'em prestada ao Governador

Ivo, Silveira pela alta Magistratura CataM-
o nense. A 'feliz expressão com quê a definiu
'0 erudit'o Pr·2si·dente do Tribunal de Justi
'-ca, desembargador Marcílio Medeiros, reve-
'.

Ia: mais do que a amistosa inten9ãp do re,

,cohheçiinento ao ChefB cio Executivo da

:parte da 'JudiqláriJ e '8n;'�-ra�ã'Ó ":da h�n-i1o-'
'n,ia' mutuamente, mantida' � consalidade;
héste: quinquénio; entr·8c ambós' os Podêres.,
Un:1 "depoimento público" é,. na verdade, a

sIgnificação do preito com que, em vespe:;'
ras de recolher-se à vida privada, o sr, Ivo

Silveira é alvo ,de consag'radora deferênéia
, ,dos Magistrados d� sapt-ã Catarina�

No seu magnífico' discúr�o, 'proferi�o
durante o jantar oferecido ao Governador,
Oe desembargador Marcílio MedeLros acen�

. tuou; CHloe à ra;zão 'Jdessa h9m�nag'em áa
J "testemtinha.r ao nobre conterrân:eo,., ao

. hpmem simples, ao- homem do povo que
'-rla'o- sofreu ida vertigem das alturas com, a

.

'assúnçãó e' exercício ela �ais alta· iniresti�
dura' do Estadá, que não exorbitOu; não

'[ ,Perseg'uiú. ,e, pl'inéipalmente,. ao oove�nador'
que nos 'CmCO, anos de governo CUltIVOU. e

,
.

'

Mais ou menos assim o pescador FtQ-
1'0' narrou aos amigQs e a espõsa 'a estra

nha aventura .de qUe foi partiçipante, de'

segunda para térça de carnaval:_" '.'

Cêrca das 5,30 da tarde, aproou sua ba

leaira pa'ra a- Ponta do Rapa, onde preteno
dia recolher o espinheI ali deixado pela ma-:
ri.hã. AO cbntrál'io do costuráe, rtão levou o

filho Deca, alegando que o esperara du.!

rartte mais .de meia hora, tendo, enfim', de

sistido - versão que vai -de encontro aO
-

. \

que Deca -afirma, .. ou' seja, que pelo pai foi
enviado ' em puscl1 do compadre _ Tonhq,
ihoradór da. Lagoinha:- de Baixa e que em

meio da viagem ouviu_ o ressoar do motor

ela baLeeira; ainda .mais, que chegar1do à

praia para certificar-se, verificou, indubità

vélmente, qué aí "Estrêl"tt do, Mar" . s\') afas

tava, 'achanc\o aq"lilo' muito' estranho. Flo-

.TO. Gomo' já foi �Qito, desautoriza 'êsse, teso.

! .. temunho, levando-o em conta de uma natu-.

ral �onflisão; -ele ve-� que aqu'ela hora ves

jJPrtina o ,sol estava, descaindo contra quem
vinha do leste., Mas, por fom da Ponta das

Canas, ·avist01.l Floro um iate à vela, mas

não se. espantou porque fl,essa época é co

mum �. súá' navegação por a.quelas, costas.
Dando início à sua faina, observou. que o

iate se aproximava e, tomou o fato como

,natural. Dentro e11) ppuco, o iate pràtica
mente o abordava; a-í teve a' ln:imeira' sur
prêsa: a tripulação: pelo, menos a parte da

tripulaç�o que apareceu, er� constitui,d'a
por mulheres. "Môças e çonit,as". � Ainda

não haviam acabado as surprêsas na

I,

J.U.anteve ::s melhores relações corri o Po

der, Judiciário, o Tespeito _e o grande aprê
ço que, sinceramente,. lhe tributamos".'

.

Píl-ra alem, pôrtanto, da simples circuns

tância de um encontro formalística, a reu�

pião festiva em que os nobres membros da

Magistratura· receberam. o Governante qUe
se .de�p�de, tev.e o' signifLcado mais profUu-

.Ji,? dmnlj. honrosa manifestação pública fei-
e ta pelo1? íntegros rêpresentarrt'8s do Judiciá

rIo. Estadmil a quem, fiel à sua condição
es�néiai dé#eleito do povo catarinense, nem
disso· sé esqueceu em momento algum de

sua g'estão, nem subestimou o p�óprio fes
tino ante os compromissos que assumia pe-

'

.
- rante a s�a gente, a sua terra e perante a

sup:rerriacia .do' . interê,sse de seu Estado, as

s�gu·ra.da pel\f,ls tradições e sabedoria de suft

Magistra�ura e, pela consciência democráti-
ca de, seu pov�. \._

.

Tenha-se em vista que à carinhosa recep-
,I '

I

çãó ·f.eita ao Governador, o Judiciário asso-

ciou; na autorizada e sábia pa]avra de seu

ilustre
" PJi�siqente, desembargador Maremo

'.Medeiros,,\o' natural reg-ozijo pelas notáveis
j. "

conquistas âêste quinquênio que finda, 'ex-

pressas na construção de forul1s \ nas .co

marcas do iritefior' oe' do pàlácio' da Justiça,

\
.

'\
(

.' I , ,

i .

veis até aqui alcançados e avançar progres-
sivamente ao encontr« de,-.novas. m�la� que
estabeleçam o. �stágio' .id� para o'. é.n!!intt

, . "'�l .- ...

em, Santa �atatina., "., i' ,::.
.

:
,..

.É i �lar9 que _ei-�stem ainda algti��s de..

ü:ciêqcia�, pois"nãQ !se poderia admitir a
.

per,feiçã-Q. nu� -dos ,:sêtôres que tem sido tra

dielonalmente:
.

(los ;inais c()mple�os. na es

trutilrà soclãl ' �brnsi,�ira. MaS,' p'�e�'?s se
,

guramente nos
" ��1,Jlhar de . �a�r ,

v�llcidó
'jmpOl:tant'es :. Jbstácnlos plJja '::que pudésse
mos chegar ao p�drão .qU-e Mje desfruta.'
mos e que; por certo, não haverá ele d�cres.
cer daqui para a. frente.

,

. Os 22% da' popuhiçifu de Santa Cata.
riria: que. iniciam o ano letivo de' 1971 são
o testemunho mais' eloq�eóte q�e o" rioss"

•• , ',••• ', ','r.,, _

Estado poderia apresentar sôbre.o Ild.Qtiní�
.• -. I'

I -

•• ;. \ �

< "':: ,-' �"

vel índice de esçolariz.ação, que� ãtingim��
Os milhares de' jovens que 'atualmeÍ)te�<t�ÓI
lugar no.s banc�s.;t1os no'���i.. :. '�fubleleêl�
rir�ntos de, .'·eitsino ''Prim�riÓ; m:édi�;��:,'�s���.
-rior, hávefã� de sé toríialr;' d�ntrb'�d�.,.nâis

.

-..', ; .' ;�.. l'-
.

"", '�". "'.

alguns', anos, fôrça$ propulsoras: ,do' 'êles�11"
volvimento dêste Estado; colocàndo.",a sQa

..-. ,
.

.
.. . � '_' ,.

_, '-. t' .: -(.

intçligênciíl'.e o cOIibe.cilperltt( à�quirjclo."no
.

eósi,lO Qne' lltes é .• mi.nist��do;�.If;. ��r�iÇ:ô�;'�'�
c�mu!)id�de CafiH;in�Iise' � dà>�l\��,d�<C6�;U-'
ni(.l�de brasileira.'

•.

.,' :',
.•.. '."., ./i .'

.

f\ :'\. li:"

,

u
. ... �'. 'I.,'

.
\ .... :::..

�. ) '�"'�

.
,.,

,.

na capit\il ,do Est&dG, além: de':'o��' .�ttr�s,
como a 'Penitenciária, AgI:í�6�a: de ;'Ch�J,iecó
e

.

o Manic6nio. judi'C:iário .

da Re&ia�Gr;and,:e:
São real.izaçÕes. <iu�':; cprno �is� �o. em:iJi�n�e
Chefe do. P.oder ';JudiCiário, ���rtP8tt1:1r'ão
pelos a:nos a fo�à, não permi�i�dff': qHe�;�
percam n() ovidO,.:á. déspeíto. de"Gurta á,. rne.-

•

,

.

,>;...'. '.
,

: ··r·
" '.�

_" . .'.:'.' t
.

-
:

mória . gos hox:n�ns�. , "Os, , itt�hd;e$. ,��f:Viç<?s
·'prestados pelo. Gcrveilladól' 1'YO i SllJ�if,�,'" ,

..

'" ' �: ..
'. .' ", �!:� �,-� i:�:< ::; .�l �,� ;,:.t� .:�.�.�"� '��":.\� �. �".�\ "'�

Nã oportunidade ,'da -aberlu-ra,j' �p's' t'r'�
balhos do 'Ano 'JÚd1Ciário :d�: elgti;;·, ô: :·'Trl'b-d
nal de Ju�tiça pôde a.i;'sinl: 'ren:dé�: <);�S��':p,b
coril:J.ecimento ào· Chef6Í 'do ·E1}e�ufiivO : �,que
lhe proporcional). �quêl:ftS. ÇOR:q:wst�: :�. ,t
as, solenidades que m�;r��al,n �p 'teiq��i6: q.1j--$
atividad6s do Judic;ário.;_ 'aPó�' !iS ,féD"s,,;;1·é�
gais, teve, a impriii1Íf�lhes' '0' .c,1:i�o. ':d1f,th
pronunciamento

j histÓrico;.'" l1S> _,
hónras

prestadas ao hoine� si'mpí'es, :�ó'!hb:rheÍni'(fÓ
povo; que, no 'cohc.eÜo d�'. cií1tt'tr �nfihente
membro' da altá 'CôitltFôeii Jdsti�a' do Est��
,do, (;) dês,eniba:rgaiq6� ,ÁIv�s' tiecl.tpsai, .'�.xt8t
riádO;'durante a sessã.6:·má;JgU�àlli :desf54tà.r�
da felicidade "<1,os .hQmens,:públ�dGl'5; :ct,,!e ,�i
dem te,rminar o �eu in'ancl'atp; :dé,s��dQ!; à
planície J e enfretlta�dOi;?s:;9id,�?\?��; /c�� ,il
C0nspiência do de\éªr ..

· t'r.aú!1$.!i:J7>:/ >/:'
.

,,', 'c
.

,ç�S�*��;����ki\
"'ç,"

verdade, mal tinham ·começado. As môqas
usavam apenas a parte inferior dos biquí

. l1is, dos guais em�nava -uma estranha lu-.

n1inosidade. Fizeram sinais para que Floro
subisse'ao "Qarco.

.

Velho morador da
.

Cachoeira do Bom

Jesús,. homem _de natural desconfiado,' Flo
ro' admite que no momento pensou: "Está

aí muita esmola �ara pouco santo". Esfre·

gou os olhos, fêz três esconjúros e virou

as costas. No instante seguinte, um arpão
passou a cinco centimetros de sua cintura

i 'foi encravar-se na bordiJ, int.erna de sua

embarcaciio. Voltou-se para o iate e viu
,

,...
• J

que p�lo Qlenos três moças, .empunhavam
arpões. Uma delas diSSe?:

.

- Amelik!

_'

Floro insistr- em. que a palavra era

esta: "Amelilc". No primeiro instante, 'pen
sara que, as moças' eran). argentinas, sem
co�tudo ,explicar porquê. Mas -a língua êle

nuncà ouvira, não senhor.
- Amelik! Amelik!

Acabou entendendo <!J.ue I �ra necessário
que subisse ao iate; foi o que fêz. Cinco

mõças passaram para a baleeira e comp1e
taram o seu trabalho com: muita habilidade.

Transbordaram o peixe capturado, coloca
ram seu barco a reboque e ganharam o

oceano, acionando dois motores potentis
shnos, que emitiam um zumbido sem par,e-

_ cença· com nenhum outro que Gonhecesse.

Havia uma moça que aparentement.e
comandava as outras, porque era ela quem
se dirigia a éle. Não entendia nada, só di-

( .

zia a tal de "Amelik" e à .tratâvá a empur
rões. Depois de urnas boas quatro. horas

de navegação, ·desligaram 'Os ,motores,\... . fi

,zeram silêncio 'e" ligaram wn àpÍ).rêlho ,de
'l'ádio

.

que existia ria cabine. 'Certo têmpo
depois, um vu,lto' negro·se le*"àntO'1:l do mar,

p!;1ra seu gTande espanto. Era enoÍ'1i1e, ti

rlha 'o 'casco de .ferro; media pt:a mais de
30, braças. Do submarina, ,sim,. porque '. se

tratava de um submarino; surgiu na esco
tilha outra môça,' com iIldillnentáiià·.· jd�h:
tica às do iate, só 'que ao contr,ário.: usava

'únicamEmte a parte superior ·do biq�i. De-

pois dessa" vieram.'mais UIn.as· dez, e,. por
fim, um efubruhO' amarelado que se trán:;>

formou, cO'mo num passe de'mágicá,' num
bote de borracha, com remos e' tudo.

Chovia uma chuvinha ral.iJ;, mas não

hayia vento. O mar estll.va , .réla��vament�
calmo. A distânc,ia entre o. iate e O' subma

rino· não era grande, e embora fÔsse. pos�

sível, n�o houve troca de p�là.vras . �ntre
as tripularites das duas embarcàçQes.

Nêsoo instante, ou seja, no rnometlto êm
'que as tripulantes do,' submarino desciam
o costado negro em uma escada de. cordas,

para atingir O boté de borracha, a .coman

dante do. iate ap'ontou para Floro.'com, en!')r
gia:'

Amelik! '
,

..

FIO'ro foi' obrigado. a' se recolhê r '.à ca

bine, O'ride ficou sob a guarda de duas tri
pulantes.

(História .<:te pes�ador é muito compli-;
cada, continua amánhã)

Paulo' d� C�s!à Ramos

(i)' ESTADO,··Forianj}polis, Iq�fmr3li'3 'dtõ março d.. llnl

Em homenagem ao sol que veio iluminar a minha manhã, resolvi ir -a ,

pé para o trabalho. A calçada revestida de azulejos tristes, cinzentos, apre- :
i

sentava as maplas da presença humana constante e buliçosa sôbre o -seu

Idorso. Os tôcos de cigarros atestavam. que a humanidade anda rumando ]

: 1 rr;uito ultimamente."Apesar de tôdas as ad:lrtên�ias dã ciência e do alto 'P�� !

• f
ço que, estão nos cobrando pelo furao, sao muito raras as pessoas que se

preocupam em 'deixar de fumar. Aquelas ehêpas espalhadas 'pe10 chão, das
'1 , ' ;' _

: mais sofisticadas, com filtro e escritas em letras douradas, às mais medes-

i t�;, estavam � indicar que' o G,qv�rno �rre�ada uma not� violenta r:os iri,i- f
· postos sôbre o fumo e' que as fábricas vao de vento em popa, em sólido es- I,

plgndor fin�ncei�o.·.. '.
' . '.

� I,Mai; àdíante, acompanhando o quadriculado dos làdrili�os, estava mar-

I -i
cado a caco de �i:jôlo o jôgo da, amarelinha. Devem ter sido aquelas mení- f
ninhas que moram no comêço da rua e que estão o dia inteirO' a brincar na I

, calçada. Mas é claro, só podem. ter sido'.. 'elas, que acabaram esquecendo c$f-
'

i .

do no chão o braço da. bonequinha com que ainda brincavam ont-em, 'fe-
, riam sido também as menininhas barulhentas que chuparam tôda essa quan-

: .1 tidade de balas que os papéis estão a indic�r?
� ':

No curso da minha 'caminhada 'fiz a constatação admirável de que .ia
I mais �s calçadas de um lado se encontram com as 'do lado opôsto. Cada cil

. I çàda permanece circunscrita' à quadra que serve, formando pequenas ilh�s
I que dão origem ao arquipélago urbano' em que vivemos. Antigamente: a pio-
·

. .

priedade territorial dos imóveis urbanos se exercia de maneira hem mais

efetiva também sôbre as calçadas, como se fôsse um prolongam-rito dàs
próprias casas. Após o· "jantar, as' famílias colocavam cadeiras na rua e �li
se deixavam dcar atéJas primeiras horas da nOite- nas conversas:simples que
se faziam naquéle tempo. Hoje, não; as necess1dades da época retardaram
.a: hora do iantar e mal dá tempo para. as pessoas sairem da mesa e assis€ir'
a primeira novela da' tel·evisão. Atu,almente as fa�ílias já não conversa}:n
cdmo antes, quando todo o tempo disponível era empregada nas ,reuníões�,
,c�seiras, onde pais e fÜhos reunidos comentavam os acont�cimentos do dia1
ou as trivialidades da vid�. A televisão está separando as, famílias, mi�a.t

I. o-ente.
' . , "

I
b

Sem querer, fiz uma frase; mas convém ainda lem,brar' que hoje em �a : ·t
são muito poucas as pessoas que se preocupam com as calçadas onde ,pisaI?' .

Como a maioria tem automóvel, as calçad�s ficaram relegadas a um segUfI'l- f .,

c;lo plano imperd�ável, passandO as �às'a ocupar o primeiro_ íugai r:_as a.ten� .i
'cões gerais. Eu, por exemplo, sei que existe um paraleleplpedo �olto ,?a:.
�sqU:ina da Rua Crispim Mi�'� com a �ve�ida Mauro Ramos ·e um bura:C0 I
P;� Felipe .,Schmidt, lo�o a'pos a :co?f�uencla COI� a. �edro Ivo. Mas �El. �té 1
hoje me pergurítassem quantas. esp.e�les de ladr:tlh9s revest�m a calç�da d� J
minha rua eu confesso que bmxana a cabeça s·em saber responder. Calça �f'
da?Que ,calçada?,;; talvez. dissesse pum,susto. f' .,

..

t
. O importante, porém, é que as calçadas me deixaraJ? à porta do local t

· de trabalho e de repente '-eu senti' por -elas uma profunda afeição, vincl;a'-:',
talvez da minha �nfân�ia, ,quando �s adul�os ta�nbém �unham cadeiras1 à'"r .

I : frente da casa, apos o Jantar. e, eu flCava aI, �o redor, bnr:cand? com me�s li
i

: carrinhos ou pulando, amarelInha com as cn-anças da mInha Idade, pur.[!.s, :1
ii

com, um dia eu fui. " .... -
. t. 1

i j ,
,'-,

, ir
;. I

oposicionista com duas candiqa-, 'I'turas de considerável suporte elei-
"

.

ti'
toraI, representada&. pelo Deputa-.:
do Federal Jaison I Barreto e p�lo \.. Deputado .Estadual JY[a�wel "-'�:�F';
.çalves ,(Piranh�), atravé,s de. 'SU.,.b..

-

,'1'.1legendas. I
Para' a Prefeitura . de JOinvilie, ii. IIpolíticos de relativa expressãO OOS

meios oposicionistas do Estada l I
consideram a candidatura do De- l i
putado Pedr� Ivo Campos con:lo' ;
pràticamente inderrotável, ptin�k J
paImente se, contar com a sorha 'I.de V?tos. de-uma suble�enda c�m ,

um candidato que' conSIga ang'anar I
\

. ,

maior número .d� votos para a 1�- j: :
. genda da oposlçao. I

,
ANTECIPAÇÃO
.5? SeQretár.io de Serviços áo- ,I:

craIS do Governo do Sr. Colombo i

Salles, Coronel Marcelo Bandei�a J
Maia, f�i O .prim�iro auxiiar da ��� t:tura adnumstl'açao a entregar J31 I

inteiramente :laborado o pi:Oj�to i
de estruturaçao da sua pasta. .. I.
O doc�menio foi entregue . em, i,

mãos dOI Sr. Colombo Sal!es e re-' 1:
cebeu os maiores elogios. çlos; de
mais membros da' assessoria �o
futuro Qovêrno.

-

RENúNCIA

t, O \Vice-Governador eleito Ati�io
Fontana renunciará na próxima
semana à prestdência da Arena de

;modo que: quando assun1ir o ca::
.

go, esteja completamente desvin

culado do cargo
�
de direção do

Partido, o qual está impedido ô;e
ocupar após o çUa 15 por impedi�
menta legal.

. \

Desta ',forma, íl-ssumirá a presi
dência da Arena em caráter efe
tivo o Sr. Renato Ramos da Si1Yla,
que há vários meses v�m exercen
do o pôsto interinamente.
KONDER REIS

AS �ADAS'
Maooflio . Medeiros, filho.

(

J

O Senador Antônio Carlos Kon-
<'

der Reis .encontra-se em Florian:6--

polis, revendo amigos e catalogaÍl-.
, 1"1 -

do material que levará para Br�-
sília a fim de deflagrar se-lr trab!l
lho logo' no inícib ,da reabertura
do Congresso,. ten.do em vista in-

- terêsses do Estado em pauta.
.) ".

AGRICULTURA
O Secretário da Agricultura, S.;r.

Glauco Ollinger, eada vez mais ern- I
.

• I

polgado com o sucesso que vem. I
obtendo na região do Planalto e, I
no Vale' do Rio.

I
ào Peixe o Pro

jet0 Fruticultura,' dinail1i.zado por
I

�ua pasta.
Dentro de' poucos anos,' se. tUd;o

corresponder 8.0 que está sep.do
feito rio' setor, Santa Catarina se

rá um dos maiores abastecedores

do mercado nacional de frutas do

clima temperado, estando em sé-

'�ias cogitações entrar na faixa# da..

- ._ -.1- -�.:..-- ----- -� -- ._- ------------ .... - _.-

exportação.

..
'

"
)

I

ApI'esCll,taudu I.. índice excepcional de assim é, não se trata de benemerência dos
I ,ZZ% lllJ sua população írequentandn esta' podêres públicos. -Aqui'. o dever de colocar
belecimentos de ensino, tiveram início as o ensino ao alcance de, todos "éstá sendo'

'·:·liiíláS nos"csfabelecim:entos escolares de
'

cumprido, .. e:, bem cumprido. Nota-se que
I Santa Catarina de todos 'os ní�e.is. A di- êsse esfôrço atinge não apenas os podêres:
"liâmic3!' do ensino não sofre solução de " públiéós mas as prôprias comunidades que;;
contínnidadc .

em nosso Estad'o, aumentan-
,

ein tantos
_ casos; se .unem para manter- es:'.

.. do. gradativamente .as Opol't\unidades para'
',<'. ),tab�l�cim'entos escolares _qu� proporcio-

que um número cada vez maior dé catarí-; n3I1l .aos seus filhos novas oportunidades
nenses possa, receber nos estabejecímentos' dê" aperfeiçoar os eonhecimentos.

.

escolares a instrução adequada para que as .. ', ;Foi Santa Cat�ina quem deu ao País
novas gerações viceje in bafejadas por uma uri. dos mais edifiêantes exemplos de ca-
cultura crescente, a qual possibilitará aos

. pacid,�de nó' trato com os problemas edu-
homens de: Santa Catarina 'usar do precio- cacionais ao elaborar o seu Plano Estadual
ISO instrumento da illteligência e do conhe- de edutaçaô, ,documento Que hoie é r-s�

, I" '. . --

cimento para construirem a grandeza dês- p�itàdo no Brasil inteiro e tem servido de
te. cst"do e." dêste País. base para os Planos de outras unidades da

_. Santa" Catarina 1>0ssui uma tradição Fêdenição.· Volta e meia técnicos e estu-

no ensino que não pode ser esquecida. díosos' em 'Educação aqui chegam para co�
Sempre figurou> entre os primeiros Estados nhecer de perto o nosso Plano e constatar
:'da Federacão riêsse sO"tor, denotando. a pre- na prá�ica 'que o mesmo vem send(J a,ryliclldo

·
.

",,�ação do seu p8V-O em aprcmler sé;i_J'- � .' risca, graças a quê o ensino e·m Sta, Ca-
,

pre lJIais aJim de que PQssa .colocar o seu tarina tem produzido os admiráveis restll-

·

talelito e' os ensinamentos �dq;liridos a ser- fados j!Í conhecidos de todós, akançmdo
vico do b'em c()mum. E os milhares de' jo- ao mesmo 'tempo os mais elevados Índiás
vens :qlle a 'cada ano encerram os cursos do País. O alcance dêsses Íi'ldices, a !la.' de

"

nos diversos·' níveis dê escolarização' estão' reprçsentar p'ara o nósso Estado considerá-
aí para atestar que em Sauta Catarina:� a �el 'p.I'estigio no setor Educação" no plano

,I oportunidad'e lhes cftá sendo dad.a. E se nacionilI, estimula a todos a superar os ní-

j

'":",,

RELAÇõES·
,

A área política vem se conduzin
: _;do �om a maior discreção no 'pro-

f .cesso qué: levará à posse. do : '$r_ !

Co�dm90 Salles, acompanhando à,
distância a evolução dos. 9-conte-

'1: cimentos que se registram na

'1 entoura,ge 'do futuro Govêrno, dos

f I quais só tem notícia' através da
i I qUilo que públicam os jornais.

i A timidez dos' políticos. para
l com o futuro Governado+, é· ditada
pêla conhecida aversão que alguns

i dos auxilÚues do Sr. Colombo
I Salles têm parti com a sua classe,
e encontra �suàs origens mais pr.0-
fundas nas condições em que se

deu a eleição do sucessor do Sr.

Ivo SHveira, que chega apl Govêrno
sern quaisqller comproptissos além

da inabalável f1delldade ao RresÍ-
dente' da República,' que avocou a

si a responsabilidade ,de' indicá-lo
pal'a o pôsto.
Nas suas relações com a classe .

· pÔIÚica, falta ao Sr. qolombo s�i�
res aquilo� que, mal cO'mparando,
poder-se-ia chamar de iPccàdo ori:.

ginal; isto' é" a sua ascenção ao'
. I

.

P9der graças ao trabalho dos po-

i1�ticos do. :seu Partido, gerando
então wn compromisso' partidário
que tradictonalmente 'Os eleitos

não tinham condições de relegar.
\
Uma vez já conhecidos os' pro

pósitos do futuro Governadór de

se transformar êle. próprio no coo'
:' mandante. da . Arena em Santa

t I Catarina, no líder número um do

Partido, homem intelig.ente' e ']Jers

pica" que é ê1e certamente hav�l'á
de se' aproximar dos políticos no

momento em Q.l,le achar opo�tuno.
E, pelo que se tem observado, êle

Governador; se avoca o direito de

escolher o momento. �_

POSIçõES
Os resulta.dos das últimas eÍei-

.'

, ·ções em Santa Catarina influiram

até certo ponto no prestígio dos
líderes oposicionistas do nosso

Estado junto à' cúpula nacional do
MDB.

' -,

Tanto assim q\le o Deputado
Laerte Vieira será vice:líde'r do

Partido na Câmara,. cabendo ao

Sr. Pedro Ivo Campos uma 'vaga
no Diretório Nacional da agremia
ção.
PREVISõES

Por. falar e111 MDB, a al:ren1ia
ção está disposta a jogar os seus

melhores trunfos' _gas eleições- mu
nicipais dO' próximo ano, quando
estarão em disputa as Prefeituras

de :todos os municípios catarinen

ses_

Em' Blumenau, por exemplo, a,

sucessão do Sr. Evelásio Vieira

poderá ser disputada na 'área
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Lauro �üller
Turvo

Rio Fortuna

Orl€ães
Urussanga
Curitiba

I
Bras.. \

:Ck4-do
Càsad.o
Solteiro

Casildo (,
, Solteiro
ç:ilsado
Casâdo

, Casàd"O.
Casàdo,

J!:1tas,
Br.a,s;
B.'ras:
l31·as.
.Bras .

· Bras,'
Bras.
Bras..

Bras.

.

Silvillo Triches ,.. Criciúma ,

. Vanildo Pezente , ......• Titnbé
Valdemaro Rech' _ São Martinho
Vendoll'llO' Schlickmann .... ,Lagupa
Valdyr • Fernandes Criciúnlü \

'ferner Schlickmann .........•• São Luclger�
Wadih de Alburnuerque AraúJ'o ..

� "Lages
Walmor Antônio Correia Florianópolis

,

I

TOTAL 36.3.77

'"

Forqúilhinha, (Criciúnléi), 25 de fevereiro de 1971.

'Wilson F. L. F. Bar�ta Diretor Administrativo Edson Gaid:inski
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PRO.PRI,AÇÃO PAGA
�. t

PRESTAÇÕES A PAGAR

, I

crs 25,00
50,00
140,00
118,75
25,00
11q,60
200,00

,

89,60
35,00

425/10
10,00 ,

25,00
50,00
12,80
35',00
185,00
20,00

:: -> .,,)15;ÓO ::.

180,00
20,00
10,00
10,00
62,65
20,00
60,00
40,00
25,00
97,50
125,00'

\, 35,0.0'
80,00
50,00
21;20'

,

372,90
321,65
300,00
90,00

'350,00
10,00
20,00
20,00 "

20,00
-

70,00
100,70
62,3!)
55,00
100,00
_1,55,00
30,00

:118,7Q
110,00
110,00
65,00

,700,00
387,50
20,00
80,00
110,9°
20,00

200,OP
195;00
165,00
165,00
-10,00
10,00
20,00

496','00
50,00

/,'
90,00
20,00
20,00

1651,001
110,00
20,00
20,00
120,00
llO,OO
185,00
95,00
80,00
20,00
50,00
200,00
50,00'
110,00
\ 20,00
95,00

• 87,50 /
62,50

550,00
475,00

225;00
450,00
,60,00

.,

131,25
·225,00
1.022,40
1.800,00 .

-

422,40'
165,00'
75,00
90,00

225,00
4qO,00
115,20
165,06
15,00

. 180,00 .

•.v�,�.:'_ ..... _. ••.. '. _ _".:.�� .

"- ...
-

.., ',.:';.. 1.,
�225;00 � �. :' ••.,«"

20,00.
180,00 ...
90,00
90,00
295,35
180,00
140,00
3.60,00,
225,00
202,50
375,00
315,00
120,00
150,00
190,80,

Cr$

.. )

556,10
'

1.516,35
2.700,09 .

10;00,
150,00
90,00
180,00
180,00,
180,00'
630,00
111,30
293,70,
45,00

90.0,00
45,00,
270,00
1�1,25
� 90,00
90,00'

.

135,00
3.00,00
112,50
180,00
120,00
90,00.
180,00 '

··1.800',00
.

'"

)60,20
'135,00
135,00
90,00

.

90,00
180,00
144,00

.. 450,00
11.0,00
180,00
180,00
135,00
90,00
180,00
180,0.0
180,00
90,00 .

15,00 '

105,00
120,00
180,00
450,00
30.0,00
156,00
90,00

180,00
105,00
412,50
187,50
450,00
525,00

Cr$ 10.336,70 Cr$ 26.040,30

Diretor Financeiro

'\

Oeste,:reclala� falta de
conservação da 8ft·282

Continuam os municípios do Oeste Catarinense a 1'6

clamar a falta de conservação no trecho implantado di>
BR-282, que .liga os. municípios de Lages e Xanxerê e qUl
se encontram em precário estado, devido às' constantes

chuvas caidas na região. llá semanas atrás as respectivas
, .'

I

prefeituras procederam a um "patrolamento" superficial,
q�e não, chegou li satisfazer as exigências do tráfego na

quela região, sende inip;'Qt�lávÊHs' os trabalhos dó Depar
,titniento 'Nacional de 'Estradas de Rodagem.

. .,

( '::
i' T�rt,\bém ,do :Ib�niéíP'io::de. Herval d'Oéste :coiltilllÚim a

: v�r�:���à��ÇÕéS ;�Ô?í:e'; a, ârin���ução' dá nova' ponte i qJe
dev,e ligirr ,Herv�C d'Oeste.ia Joaçaba, na Vila do Distrito
'ü:e' L,\:l�êrn_��; uma, vezr.que no momento t�l passagem-está

. interrompida, até' Para: pedestres. As Câmaras Mun�ctpais
d,os dois, muriicípios aguardam" somente, ,o auxílio do

i��·1�;\?:. . .'

.:

-,

"

.

. ..

• , "

Na última', reunião geral da Associação dos Municípios .

tdo' ;l\Ieio ;üeste :Cafahnens&, realizada na Cid.ade de 'irani,
com a participação d�s municípios de A.gua Doce, Campos
Novos, Capinzal, Catanduvas, Concórdia, Erval

'

Velho,
Herval d'Oeste, Ibicaré, Ípira, Ipumirim, Iraní; Itá Jaborá,
Joaçaba, Lacerdópolis, 'Ouro, .Pinheiro Prêto, Ponte Serra

da,« Piratuba, Peritiba, Presidente Castello ·Branco 'Seara

-Tangará, J'l'eze 'I'ílias e Xavantina f�ram aprovad�s, ul1â�
riímsmente, as seguintes proposições: ao deputado Nelson
p;ec.ÍÍ1Iii. p10çãp 'de aplausos pela maneira .brilhante como

vem, coridu�indo.ll presidêncía do POdér,' Legislativo' de
. ' ".

"

. \ '. '.'
'.

.Santa- .Catarina, bem como hipotecando. Jrrestrifél solida-

riedade às diretrizes que foratn determinadas pelo dínâ

.rnico .pàI;��mentar, visando' �. .moralização do, poder, pú

J?lieo' e. que; be,m.;se co�substanciam no' seu último· pro·
hunciamellto.:.··

.
,

.'
'

.

.'
: ,1'ai11bém Joi : apr.ov�d� 'o eomPà�ecimento - especial da

Associação ;dos Municíp,ios .do Meio' Oeste Catarineils� 'na
" ""

. "
.

'

,soleIiida-qe ; de, posse do, Gover·nador Colombo Machado

�alü:;s, cuja, comis�ão; s�rá integradà. dQs prefeitos de Joa·
. çaba, ::Canipos', Novos;: Tànga)."á:; Capin�al e Herval d'Oeste.

MeitJ.:r?uralrellí hes'q:nlsa
da, sua sóciD�econoDlia

" .

�
...

.

\

.� "

.

:i t

Técnic'os da' Fijndàção .Getúlio Vargas e d<l Acaresc

esthTe!am:r�unido�, a fim de estabelecer o plano de ação
pata a i:.é;llização., d,ê '. tima' pesqúisa' sÓclo.e��nômica jünto

: ao Ó.I11.éi� : rúral
.

cataiinens:e ..A :pesquisa; 'que se' realizará,
iámbéÍn, . rios EstadoS: de 'i;'erltllmbuco, Ceará, :tY.tiUas Gerais'
sã(;<IP�úlo e :�Rió G:rande ;;'dci

.

si:tl, terld�' por objetivo �
.' obtençã'ô de dad'os para, u-m_: diagnósÚco da mão· de. obl�a

,
,nó m�ió' r.ural·�tàsiie�ó, �eli�oda da,s estimativas' do pro-

,�ut� :� j:e��,a ,soc�al ,�. eStil?ativa da :oferta futura de
..
pro

, du�os�, a�le,o,I�.s: Iio BrasiL A 'pesquisa, coordenada pela
�undação Ge!(J.lio Vll.rgas,' abrangerá 3.0 municípiOs cata5

dhénses" �hOS quais serãó �aplic'ados' 66 \-questionários � se

.rem levalÍ�a�os' por técnicos <lo' serViço'de Extensão 'Rurál
;:

"

TO. '\
• "'. _ • .1'

"
• .�. •

\

,

Gnvêr-no compra· 'terras
�Oll' auua.. '�sulfurosa

of'·

O Govérnader. do Estàdõ de Santa. Catarina acaba de

a-J5r,ii- éfedit()' especiill: de� �5 mil cru�eiros em favor do
Minisféiíb PúbFco, destinado à aq�isição,'�or co�pra da

Pref�it�rá Miii\i�i,pal ,de Pira:tub�, 'd� área de terras· �om
.

106,527 'lndros quàdradÓS e. 'Oild� se 'encohtram localizâdas
jazi�as de águássulgul'Qsas: ".

'

,

.;li,

e'.;

.

Decreto do Governador Ivo SilvtÚra autoriza a Secre-

�aria �dá· Fazenda a prestar, ga'rantia de regresso do Te-
., .

".. .

I'

s.0uro;,a}avGt'do Banco do EstadQ de Santa Catarina S. A.,

I •

em cobertuta da finan:çà que êste último concedeu ao

\I�,stituto� de ,Pr.e�i'd,ência .do Estado, para oper.ação de cré-
dito go�n, O'Eanco Na,cional da HabitaÇ.iio. '

,

O,Íl1ont�nte dá garantia será ,de 'q-qatro".J.riilhões, qq,i
, l'lhen,tos' e uh: mil,. ,quinhentos e trinta e oito cruzeiros e

quatro :centavos.

'.', ,

CENTRO'· _AUDIO' VISUAL
"

.

�prenda' Francês; inglês e ale�ão, pelo -método audio-
visual, com professores especializados. ,

Inscrições à R. Felipe Sc�dt. 58 - Ed: Florêncio cost�•.
sida 2�9� Inicio'das aulas: 3 de março.l

I
,

.
' \

'CÜNjCA DE· TUMORES
Dt. ROBERTO MORIGUTI

,,(Ex�Residente do Hospital A.. C. Camargo da Associaçijo
Paulistá, de Combate ao Câncer; 'Espe�iálista pela AMB-SBC)

Atendé no Hospital Sagrada Família diàriamente
das 14 :horas em 'diante. ,,' .'

.

•
..

,CRIVI-SC
.

968 - CPF .021911218

.. T�RRtNO � BARREIROS
C·�·''''�'�Ó'· .

,

". pm, 1.�5 m,2.: Vendo, urgente.. Com duas frentes
ser.qo, uma para o !TIar. Negócio direto com o proprietário'

.
à Rua, Conselheiro Mafra, 47: ou Fone 6650:1:.

"

--.-...,..--.,..,...--------'-----------,.
CAIÜEIRA EXTRAVIADA

Foi extràviada a càrteir� de motorista pertencente aó sr.

Alf:eu Mi�el Schlichti�g.
.. .

GUARDA' ROUPA
Compro um de 3 purtas. Tratar fone 2587.

DR. ANTÔNIO SANTAELLA
.

'

Proféssor' oe Psiquiatria da f";aculdade de Médicina
J:>roblelhática Psíquisa :r\Teuroses

'

DbENÇAS l\:I:ENTAIS.
Consultório: Edifício Associação Catarinense de Me·

<Úcina, Sala 13 - Fon.e �2-ü8 -:' Rua Jerônimo Coelho, 35f
_ F!°ranopolis -

/

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte

CRD proibe a .partir dD
',i'

.

.. .:
'

,
,

dia ,15 -dente -de -leite
�

.....:..,

A diretoria 'da 'Coíif.ederação' Brn
síleira de Desportos - acaba de a

provar uma régularrientação -

proí
bindo a pratíóa- dos",éhamádos 'JG
gos

-

de ""aentés-cie-Ieiite�';' que' deve-
'rã entrar em"vig()r'n,6',pr6xf�0 áJ:a-'
.!Q, de março, (áté que+a :comis'sãd,
fófffiâ:(h'" i

-

pelO" . as�e�i;or j'uriçÚco
'Valed Perry e' pelos ,,' p-rófessóF�s
j,vaJdemàr

- Areno" e._ Célio ',- Cidade,
da, Escola Nacional de Educaç&o '

Física e Desportos.j-apresente um

projeto que .regulamente a cate
goria ..
,O projeto que a CBD vem de a-

'

provar. e que agora -serã encarrii-'
nhado ao CND e para as elitidades •

, filiadas à Confederaçã,o" foi
•.ehj.�o',.

\'

'Tada por Valed Per'l'y a pedido, do
-CND, que entendeu que os 'ineno
res de 14 anos estão praticQ,ndo, o

'futebol sem' a' devida
-

'r.egulamên
'taçãó, colocando em risco a sua

saúde.

: -

-

O problema é que os clubes
, que praticam o t�dente-'de--Ieite" ,não
'têm organiz'aç1io' em '�eus departa
"mentos e ,não controlam' à ,:Ucha
'médica dos 'jogadóres.' Quiro ,fa.�
'tor E\ que não há regTa óficial, ,e os

Jogos são disputíldos' à revelia çias
'entidades em campos não apropria

,� dos, "com dimensões muito exagll-,
'radas para o meninos, que se sa

',cri'ficam correndo
_ demais, Além

':disso, há á reaÍizàç,ão dé partidas
�em horários impróprio�," deixando
"que os garotos fiquem €Xpost�' aa
: intenso calor qa manhã.

: A 'regulamentação: é, â}segti:in,te:
. '''À diretoria da-CBD; consiéleran.

,Ao que as federações, suas" filià
;:das, têm protestado contra a rea

"lização de campeonatos de infa:tl
'tis, ébamados "dentes-d-e.leite" e

'_'�tescolinhas", à sua inteira reVelia,
,:embora deles participem, ;rnwitas
vêzes, as�;ociações que lhes são fi

Fadas;

';'Considerando que competições
,dessa natureza Vêm sendo realiza
,dás ;;em _

vários Estados,' sem a di�
:' t:,eção dàs- Federagões, em: horários

, itrlprppr.ió,' ',.cO'm 'regüiament8,ção
di;rersa, incl-qsive com; .ofensas às

" ,!'egras .•,}ntern1iciopais e;:,�s,ein I 'qual
f, quer pr�yio estudo téctrlco- e cqn�
trôle médíço;

_

'

-

Considerando que .O'. Conselho
Nacionar,'dei Desporto&, ja reco
.rnendou-a CEIO a proíbíção de tais
competições até que 'sejam por ela,
devidamente regulamentadas;

, ,

,

'Resolve: 1 - proibir !}S Federa
ções e Ligas que realizem campeo

,,' nat'os ou torneios de futebol de
,

;que' participem atletas ,'me�ores de
14 anos incompletos,' e às aSSocia
ções. que deles participem; 'Jer';'

mitam que seus atletas
-

particineIrl,
ou cedam suas praças de despor-
tos;

,
,

,

'2 - tendo em vista ,a decisão do
,CND, recomendar, às, Federa.ções
que se dirijam ao Conselho Regio
nai� de IDesportos, se necessário,
para impedir a realizaç.ão de tais
competições

'

quando "promovidas;
por entidadeS não desportivàs;

,

3 - estabelecer que' as infrações
ao item 1 da presente resolllção
sejam comunicadas aos ór�ãos
da Justiça desportiva para os ef,ei
tos do artigo 3;0 do Código Bra
sileiro Disciplinar de Futebol;
4 - Designar o dr. Valdema-r A

rena, professor catedrático de Má
diôna' Desportiva da Escola Nacib
nal de Educação Física e' Despor.
tos, sr. CeIio Cidade, Pfo'fessor as.

sistente da cadeira de' futebol da.
mesma Escola, e o dr.' Valed-l Per.
ry, as,sessor jurillico desta Con

federação para, com a presidpucia
do ,primeiro, constituirem a C0mis
São' que deverá estud!j.r a mlltéria
e,' apresentar p'rojeto de, rep'ula

mento dentro do ,prazo de trinta,
dias.

/ -"'>' .', [,
, -

':Herminio .Menezes· é Di
:na

.

travessia da Baia
,.)1

. "

Apesar da brusca mudança j da

temperàtura e do vento soprar em
sentido contrário, tornando 'lllll

pouco' agitadas as águas da baía

sul, a Federação Aquática' de San
ta Catarina conSeguiu r

lavrar
mais um ,tento, com o êxito, ol;>ti-
'do pela iI Travéssia da Baia, Sul
a' nàdo.' O númer0 dê patticipàntes
daqas _as condições do, tempo" foi
muito men6r do que no ano pa(>-

,

_ �ado, "quando se observou excelen

te tempo e ótimas condiçõeS ---do
mar. Foi pequeno êste a,no, maS

. selecionad_o, tendo-.se a destacar a

pa�ticipação do íelemento femini�
, no e de crianças, o que ocorre pe

.la primeira vez em disputas dessa,
natureza. Cristóv,ão Olínger Fran-

, cq,' de 11 anos, filho do -- campeão
, do passado Vinício Ol'!nger, tomou
,'parte na competição, juntamente
--

com ,l3eu irmão que, obteve 0, se

'. gunr:lo, lu_gar. Chegou em 10.0 lugàr,
,,:merecendo aplaus0s. .&1gela Fran'lt,
,

do, I-piranga,
,

de' Blumenau, com a-

penas 13 anos chegou em 15.0. A

� melhor colocação feminina foi, ob-

,tida por Hel'enita Menezes, que'
,

C0l;110' Cristóv�o perténce ao Lir�_
• Tênis Clube, desta Capitá,l. Ctlegou
,em 5.0 na sensacional p1:'Gva' ele
'quase três mil metros que pela
segunda _

vez COnsecutiva foi venci

, da por s,eu, irmão,Heirninio ,Mene
, zes' :N.�tt_o. Ambos, são _filhos ,de, oU
,

tro
'

granâe campeão do passado
Jorge de Menezes, prepan!.dôr dáS

equipes do Lira.' Hermínio ratifi-

, : • t;t-1l

'-

cou, assim, a sua coníÜção de me-

lhGr nadador de Santa Catarina,
démonstrando que está apto ia ga
nhar tôdas as provas que disputa
rá por ocasião' do Campeonato Ca

tarinense de Natação. Ganhou a

prova - Praia Clube-Trapiche da

Capitania dos Portos -'- com o

tempo de 40 minutos, bem distan

ciado de,Vinício Olínger Filho, que
também, impressionou b,em.

O! terceiro lugar foi cons.egl1ido
por Hans Ulrich, do Ipiranga de

Blumenau. Em 4.0 lugar ch 'gou
Josias de Càstro, do Lira; em 5.0

Helenita de Menezes, do Lira; ,em

6,0 Rodrigo Meireles, do Lira; e,

",,7.,0 �lsqn Flor,es; em 8.0 Beate)
Frank, do._, Ipiranga; em 9,0 Uar

tin Proeschmann, do Clb.be de Re

gatas Ado Luz; em, 10.0 Cristt'vão

Olínge,r Franco, do Lira; em 11.0\
José H. Boel; em 12.0 Emília M'1zo

la� 40 Lira; em 13.0 Alfredo Feis,
do'" Lira -e em 15,0 Angela Fmnk,
do Ipiranga. Foram 16 os partici
pantes, somente não completf'nd't>
o pércurso o aldista Roberto P.,eis,
que, sentindo-se mlll, por ter "laU-

,

CQ antes feito ligeiro lanche, teve
que ser recolhido por um dos vá

rrios barcos que acampanhavam os

nadadores.
Todos conseguiram medalhas 0-

ferecidas pela FASC e ,SAWE-T,-'\"R
Imobiliária que ainda oferto -�m
troféus às equipes ve'ncedOras fe

minina e masculinas.

Figueirense
.

\

Inallgura
melhoramento
O Figueirense ,está aguardando

resposta do E.C. Ferrovíário .pa
ra realizar uma' partida_ domingo
em seu estádio, quando fará algu-
,mas inaugurações de'.melhora
mentos em sua praça de,' esportes,
que a dia a dia � vem melhorando

,

'seu 'aspecto oferecendo .rnaís
comodidade a atletas e torcedores."
Vestiários, tunel para o campo se-

\

rão oficialmente .ínaugurados;" sen
do possível a presença do gOver
nador Ivo Silveira, que [ã foi

convidado pelo Presidente Spoga
nicz.

CAMPEÕES E VICE

AGUARDAM TROFÉUS
Os campeões de Juvenis e infanto

juvenis, respectivamente, Figueirense e'

Colegial e Avai e São Pa;;'llo, aguar·'

dam um aviso da FCF para récebe

rém seus troféus, pelas 'conquistas do

campeonato passado, E' possível, que
tão logo a FCF marquÇ! a data, os clu

bes façam um amistoso entre si para'

festejarem o acontecimento.

,

FAC tem
assemblé,ia'
sexta-feira

'J �1:

<'

o ,Presidente Ody Vare!Ia marcou-
'a data do dia 5 de març'o, Ilexta-feira�
para a Assembléia Geral, que trata'�
rá da eleição dos novos dirigentes

/
, da :entidade amad�rista de ,nosso
Estado. O Presidente espera que com

pareçam representantes de todo o

Estado, bem como solicita o coÍnpa�
recilnento maciço da imprensa fa

lada escrita e televisada. ,O Presiçen
te fará' na ocasião um relato sucinto
das atividades d'a IrA,C durante) sua
gestão. Até o momento não apare
ceu nenhum candidato, para a Pre-

sidência e ontem a AssemlJ,léia Ge

ral da ACESC oficiou ao Presidente

da FAC para que, em nome da Im

prensa esportiva 'aceite o lançamen
to de sua candidatura a ,reeleição

,-para que o esporte amador de Santa,
Catarina 'não sofra parillisação _ O

ofício em
__ pauta foi aí>sinado p,0r,

todos os diretol;es da ACESC.

Capoei,ras
realizüu
torneio Mirim

Tendo P01� palco, a Praça de Espor-'
tes João Navegantes Pires no populo
so bairro de Capoeiras, teve, iugar no

último sábado de, Fevereiro e prbs
seguindo no domingo um grande tor

neio mirim, patrocinado pelo SESI e

cujos premios 'ao vencedores foram

ofertados pelas Organizações Koerich.

O certame, muito bem organizado
,

por estagiários do SESI, congregou: oi·

to 'equipes infantis, ou sejam: Cruzeiro,
Fiambreria, Alpi, Avante, Vasco, Amé,
rica, Botafogo e F,lamenguinho vi�dos
de Capoeiras e circunvizinhanças.
Uma equipe infantil de Curitiba foir

, impedida de comparecer em virtude de

contratempos' de última hora, mas,

confirmou sua pa11icipação em novo

torneio na próxima Páscoa.
, Dividida em 2 chaves elimina1Ôrias
a competição iufantil teve como fina

listas as equipes do F]all1engui�ho e de;>
Botafogo, ambos de CapoeÍJ<ls. Após
40 millutos de renhida luta; a vitoria
pela coptagem mínima coube ao Fla

menguinho dirigido pelo desportista'
Juarez PeTeira Silva,' um dedicado ba

talhador do esporte,' mirim. vaTzeann,

'" TOMAZ
OFI(iINA E�E�O RflFRIGERA.

...

ÇAO

CAIS'; Ii1l.EDEltICO RÓLLA rJ!)
TELEFONE 3095 - CAIxA ros

TAL 7"J5 - FPOLIS. - se..

APARELHADA PARA qONSER'FO.
E REFORMAS DE GELADEIRAS
DOMESTICAS E COMERCIÀIS:

. SERVIGbs PE R�FORMA E PIN

TURA COM·A·GA-RANTIA . ToMAZ
FRETE NO·TRANSPORTE DO RE-.

FRIGERADOR GRATIJITO.

SÓ TOMAZ �ARANTE O OUE, FAZ
• 'l' Q MA. Z
I.OJA DE PEÇAS E ACESSORIpS
RUA 7 DE SE'rEMBP.o N�· 3'

FONE 3095 � CAIXA' PO�AL 775
- FPOLIS. - se.

��ÇAS � ACESSÓ�IOS
PARA, REFIÚÇi-E;RAÇAO,
EM GERAL, AR':{'IGOS

"ÚNICA NO Gil:NERO"
,PARA SORVETERIAs.

No setor amadorista
.

... ',' ,.' ,

fina ditou a decisão negativa.

A grande notícia desta .semana é, a
reuriião marcada para '<;1' p'n5X\l\lb "4ia'
5, sexta-feira, na sede da' .Federação
Atléticá de Santa CatllT-ina', ,N�sk'r 0p9r·

.

.tunidade deve'rá se;r apontade:o .subsrí-:
tuto dó sr, Ody Varela," na 'presidêneia 0_ cliib(, palmeirense jogaria
�da entidade. " ... -

.. -

Cilp'iüil, numa hqm.-enagem· ao Govei,�
• ' "�'

nador Ivo -,Sí,vei�a que- deixará' o p�:
O zagueiro Jbio Càfió�, mâis _�9nh�-"_ .

'<ler .e ao r», ,CólomQo �ª1ies 'que as;-
.cido por Nené,tu;, vinc.ul,add ii}?, Çillb� " suó_li'r�ó, alió' 'cargo' de' no'sso Estad�::.

i" .''''�",:,
.

"

.;"
! "�:-

•. ."

- ,EJUI�,t' ',DE :�OT'lrlçÁçÃO '�
.• , � p�ro p1e�eilté edital, .por esfu.reJ.Il em lugar igtrorado\

, dcil:� - riôUficados'= '. , -

'

,

-e__.... ..

'.'

. Assis- dá Cunhá' Campos _.::_ .bras, '_:_' operarro sol'

teíro, j:ésidente:j-fo Núcleo Procasa," n, 107'� quadra F ..:.:.
São José' _._ Santa Catarina.

. - .

:Li�inio" J�ão lIo�9ràta ,;- b�á�, - operânio - casado
corri -'l'iraria Ãgi.;iar ,H��o��ta, residente no ,Nú�leo Procasa,
ri. 371'"---'-' {tuadra 'r --; Sãó :José - Santa dtari;na.

"

Í)oll1i'ngii 'Mígti�i _-''bras. ::_ fvn�. pública - :solteira
residehtf no N(icleo, Pr<;>ca'sa, .n. 271 -'-quadra M - São

José' � Sàrtta Cà-tadna�
,

'.
,. .

".', "

.

La�r�'iQ Alves l\bchado' - bra�. _:_ flJnéion: p(�plico
c���do ,c(j� RúflÍ Andrade Machado :r:esident,e' no :N'ú�

c1eo ;Pro:casa, n. 259 - quàdra' L - São JQs.é _.; Sap.tá
Catarina: '-

.

. J0ão _Plãddo _,' b:-as. --' motorista '� casado, com

'Í'hêr�ii'rihd'" Nunes Plác!do residente no, Núcleo Procasa,
_.• ,

'.,
.<

.• '. ·.C/' '.:""1-' ," . '. •

n, 135 _"., quadra F - .':iao Jose -, Santa Cil�rma.
"

João Sçbastião, Gonçalves I- bras. - militar - casado
,com Maria! :topes G6nçah�es r:esiden-te nO ,Núcleo procasâ,
n. 208 ',2." q�kdr� H __: São Jós'é�� ;Sall� Catári'na. :,

.'

Laildili)1o Martinho Nunes - pra�. .� operarlO

casado '�oín:·Dimiing�_s' da Silva NuneS' re's,idente no NúclJó
Frocasà,:�, 172 'quacÍra :G�-'- 'São: José'-,: j, Sánta-Cl!-tari�a.

Màncel Bratina do Nàséímento ::.:_ brás. �.militar -

casado eOIl) Zilda· Domingas. do Nascimento ,residente no

Núcleo 'prJ)'easa,
.

n: 169 � qúádra· G � São José - Santa

, ,

Ainda esta semana, a diretoria da

Federação- Catarinense de Futebol de

Salão, deverá' dar a conhecer da im

prensa e 'aos clubes, a data do 'início I

dó- Torneio de acesso, bem como, o

',:prazo para c_as inscrições,
"I -Ó, -.'

-

- Q-- TornelO---,de Caça Submarina que
estava' sendo 'organizado, nesta capi
tal, ',não 'mais :súá efetuado, A falta de

colabo'r'açãó 'de elementos vinculados a

Fed�r,'Íçã0;êat�riÍlense de Caça Subma-

,: COMUMItAÇ,ÃO/, -

.
.

,- A ,Sra-.: ZiIda Beppler comunica que. abríu- uma. sala

de costura à R; Conselheiro Mafra, 131. Confecciona' qual-,
quer' tipo. de costura, com rapidez e garantia.

. CASA NO CENTRO
Vende-se casa grande com 4 quartos, 2 banheiros so

I dais, dependências de empregada; garagem. Tratar na rua

CeI. Melo Alvim, 19 QU pelo fone 4704 ..

__ , """.-.,.,---, ''''-�''��---------

VENDE-SE TERRENO
Terreno com 38m. frente por 18m. fundo

Abel Capela próximo Igreja de Coqueiros.
Fone: 4727

à Rua

J)B�I ROBERTO MOREIB'A AMORIM
DOENÇAS DA PE;LE

,

- Das Ul}has - Do Couro·Cabeludo _. Micose _o,

AJ�er,,,gia _;_ Tfll.tamento. da Acne Pele Neve Carbônica e

"Peéling":'
DEPILAÇÃO

Ex-Estagiário do H,ospital das Clínicas da UÍiiversidade
�� ,Sã() 'p�úio. � -, ;,' .

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 13 .horai!

CONsuLTÓRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 - Edifício

,.Julieta - 29 andar :_ sala 205.

"EDITAL NOTIFICAÇÃODE
, Pelo pl,"esehte edita!, por e�tarem e� lugar ignorádo,
ficam notificqdos:

'
. ,

Elson Rógério COl,'rea da Rosa - bras. func. público .::

caBado com Maria Lecy Andrade da Rosa residente no

Jardim Maréos Antônio,. n. 70 - quadra 4 _ Biguacú -::
,

Santa Catarina.
Aristides Vieira - bras. - militar - casado com On

dina da Silva Vieira residente no Jardim Marcos Antôruo,
n. 85 - quaqra 3 - Biguaçu '_ Santa Catàrina.

Mário Lopes Caldeira - bras. - biblikltecário - sol:·

teiro residente- no Jardim Marcos Antônio, n. 84 quadra
5 - Biguqçu - Santa,Catarina.
Mi- Osvalclo Zim _ bras. - mecânico eletric. - �asado

com Maria Salete Laurindo Zim residente no Jardim' *atco'S

An\ô�io, n. 59 - quadra 3.- Biguaçu � Santa Catarina:

ZÚda de :Lima Urbano �..

bras. - operário _ viúva

residente no Jardim Marcos Antônio, n. 52 - quadra' 3
- }3i!!uaçu - Santa Catarina. f

Vilmar Te�eira - bras. - 'lustrador - casado com

Nercina Jurema Teixeira, residente no Jardim Marcos
'

Antônio n. 36 '- quadra 2 - Bigriaçu _ Santa Catarina.
'

)
, .'. .

.

.
,

Marlene Régis Pereira _' bras.' - costure�ra � sol"

teira r.esidente· no Jardim Marcos Antônio, n.' 51,._:' qua:
dra 3 - Biguaçu -----' Santa Catarina .

Natércia Soares Melo ---: br.as.;- topógrafo I":':' sol

teiro � residente no Jardim Marcos Antôni9; n.. 2 -

'qu;idra 1�- Biguaçu _ Santa Catarina.

Francisco Vieira - bras. - militar _ casado coJ'ri
L€ony Jandira Vieira residente no Jardim Marcos Antô

nio, n. 76, - quadra 4 - Biguaçu - Santa Catarina.

Antônio Bérnardino de Abreu - brás. - auxili1ir de

escritório - �'olteiro residente no' Jardim Marcos Antô

nio, n. 19 - quadra 1 - Biguaçil � Santa Catarina.

Marlene Gonçalves - bras. - costureira - solteira

residente no' Jardim Marcos Antônio, n. 53 - quadra 3
. ',' ,

- Biguaçu -'- Santa Catarina.

José Maria de Souza - bras. - militar - casado com

Maria 'do Carmo Albuquerque de Souza residente no Jar

dim Marcos Antônio, n. 58 quadra 3 - Biguaçu - Santa

Catarina. "

Adilson Krug - bras. _ ferreiro residente no Jardim

Marcos Antônio , n, 5 -/ quadra 1 _ Biguaçu - Santa

Catarina_
Alberto Assing .:_ bras. - marcen. e�tofador - sol

teiro residente no Jardim'Márcos Antônio, 'n. 33 ..,... qua
dra 2 - Biguaçu - Santa Catar�na.

Silvio Francisco Maestri - bras. - motorista - casa

do com Luiza Maestri residente no Jardim Marcos An·

tÔnio, n. 56 - quadra 3 - 13iguaçu - Santa Catarina.

para ciência·- de que estamos autorizados, na forma' da lei

(Decreto-Lei n. 70, de 21 de novembro de 1966 e regula
mentação complementar), a prom�ver a execução, extra

judicial das hipotecas que oneram os imóveis acima carac

terizados. Ficám cientificados, outrossim, de que ,têm o

prazo de 20.,(vinte) dias, contados da la. pUblic� dílste,
para, querendo, purgarem O débito e evitarem a execução,
o qlJe poderá ser feito em Florianópolis, à Rua Tiradent�s,
esquina rom Nunes Machado, diàriamente, exceto sába

dos e domingos, 110 expediente de 09:00 horas à 17:00

horas.
' .•,,� I

Florianópolis (SC), 02 de março de 1971.
FIN - HAB - Associação de Poupança e Emprés-

A.k.rDntOl li',,tlln;6,.;n

do Cupidó e' que está afastado algtins
i;n6sés de nossas quadras por motivo ,4e

. . '.
�.... : �. \i

. .contusão, ,já -voltou- a bater bola, po:
.. :. "de,.r�.6.·�··· s.er ap�óvdado Petó. tri�ôlór ,�,

caminhada em busca do pnmeiro tllMJ
. .

Io
- de: c'a�pe�o regional.

.
.

-

t ','

Catarina: .

,
'

.

.

. ..' :
Serilia Maria Outeiro � Qras, '---= profes,sôra estad�lal;

casatla' com Gerson de Oliveira Outeiro residente no Nú�

cli-,o P�ocasa, n. 163, _; ql1�d"r;'r G _ São José - Santa

Catarina' J

MahOel'�ertolino' Felído -bras." -:- operário _:_ casado
com I-IêÚma Porfírio Felício residente no Nlj_�Jeo Procasa,
n: 79 �: q�adra E -,- sãb' José ''':_ Santa Catarina,

.

Eslévan de Quadros FÚho''_:_' bras. __:_ comerCiãrio .;..,
cas�d� . êrim Olga'Miranda Quadto$, residente no NúcleQ'
Pl:ocal1�; n. ·111 :_; quadra F �. São Jo� - Silnta Catarina.

Olivia. Linharés ,Prado -.bras ..._:_ pensiori. Marinha ,.:_.
Viúva l'e'S\dEmte no Núcleo Ptoca,sa, 'no 260 '-;-. quadra L ..,.....

são JÓsé,,.---, Santa Catarina. .

'

;:.'.
.• " "I

José, Coutinho de Ainarim _' bras.._ funciono público
_._ casa'do,.�oIil '�naide' ÉlóÍ'isbel� de Souza 'Amotim tesi
dente ífo NÚcleo Prlilcasa: n. 337 -. q,uadra R - São J�sé
__,.' Sàilta GataiÍna;'

"

:, t�!Z Gonzaga Pires"';_:_' pras. operário -- solteiro
residente rio >]!\l'úcleo' Procasá, n. 352 - quadra, R - SãÇl
José _.� Saiitá càtarlria.

- , ,
'

/.
,

.•.. ' N'i�HdéS: 'GilTIçal�es ':":". bras:' - operário - casa�o
,C_01� Mari�;' ]jór:v�lini( Gori'çàlv'es "

. residente ;no;" N\iéleQ
.

PrOcasa,�. 281 q,'l1adra N � São 'José �'Santa Catatii1a�

Mi Éârbos'a' Soíú'es
-

-_:_:_
-

bras. _;_ milItat.':_ casado com

Vilinli, �lyes, soài-es ,residente nO Núcleo Procasa, �. 24B�
-.

-

quadra ,J ...i..;; São José - Santa Ct!:tarina. -

. ,,',
Euclides Lisboa ,;_ bra�. - funcion; público, - casado

com Anita' Pinheiió' ',Lisboa resú:nmt� no Nijcleo Proca�a,
n. 239 - q�adra' J' :.:.: São José '';_;_ Santa Catarina.

'

,

Náit Maria Ferriandes - bras. __: funciono pllblica ...",.

solteira residente no Núcleo Procas'a, n. 3Q_6 _' quadra., Q
- São José - Santá Catarina.

'

DOmÚlgos Nasci�e!1to Domingues - bras. - comer

ciante .___,_; casado' com Albértina dos Santos Galego Domin

gues, te,�1dente rio l"{úcleo Procasa, n, 13 - quadra B -

São: José _ S�nta Catarina.

Hélio
.

Rodrigues'''::':' bras. militar - casado com
Cleonlce Gomes

-

Rodrigues residente n,o Núcleo Procasa;
ri. 324 - quadra P � Süo José -'Santa Catarina.

Aldo Tiago Silveira - bras. _ rádi�-técnico .;_ caSIl
.

dI) tom Aí'cilene Silveira· i'esid'enté no Núcleo Procasa,
n. 171 _ quadra G :__ São José - Santa Catarina,

Victo'r Placente _' bras. _:. militar � casado coht
.

,
'

.
Aglacy Vieira Pla�ente residente no Núcleo :procasa" n.

-

378 __:_ qeadra T -: : Sâ(i José ---" Santa Catarina. :
Donato Cypriarió - bras. _:_ militar _; çasado com

Maria/da �a�fl' Cqr:réa Cypí�a:no resicJente no Núcleo

, Procasâ; n:: 145'� qUadra G � São Jpsé - Santa Catarina..

... ,

"AntôÍlio( "Gomes _:_ bras. _ miiitar -. casado com

.Tecla Margarida 'Gómes residente no Núcleo Procasa, n, 151
- quadra G "- São José --:-- Santa Catarina. \

para ciência: de qüe estamos .a�torizados, na forma da Ipi
(Decreto-Lei n. 70; de 21 de novembro de 1966 e regUla
mentação complementar), a promover 11 execução extr�
judicial das hipQ'tecas que onerám os imóveis acima carac
terizados. ric�in cientificados, outrossim, de que têm'
pra:z;o cÍe 20 (�\nte) dias contados '�a la. pubÜcação dês�e>
para, qtie:i-endo, purgarem o débito e evitarem a exectÍ.ção,
, .,

- I -' ,.
"

p que poderá, ser feito em F�orianópolis, à. Rl).a Tiradentes,
esquin; cóm Nunes Máchado, diàriamente, exceto sába
dos e domingos, no expediente' de. 09:00 boras à 17:00
horas.

Floripnópalis (SC), 02 de março de 1971.
Provfncia Crédito Imobiliário S. A. -

.,.,: ..lOM _.!"-..:..:_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



í ,

VENDE-SE
Impa.la

-,

••• o ••• 0'0.00 ••••••••• 00 •••••• o •• 60

Candango , . . . . . . . . . . . . . .. 58

Volks .....
/ \.,........................ 61 I

Volks '".................................. fi2

Tratar pelo fone 6284

r�-AMI\"RI' lUTOMQYEIS
R. Gaspar Dui;8> 90' - Fqne �3S9, e 6632

Compra, troe" e venda de Veícu'los
Volks - TL .... ': :............... OK

Karmanguia TC .� .:. ,: .: � . . . .. 1971

Volks Branco " : ." � .' 1970'
. j , , ,

Volks Verde , ó •• :•••••• ; ••••• :;.. • •• 1969-
Volks Azul '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969'

Volks 'Azul ,'
.. � ';�' '_;I" ••••• 1969

Volks Branco _.':. ',' '. 1968

Volks Beie 1968... � •.• ! •

'("'5
•

r' e; ••• r- ••••••• t"
••

Volks Branco 1969

]969
'

11)70

... ; •• ," O- • t • � �

"

•••••

:
•

(
..

Variant ;:
-., , ;

'

...•.
,

Dart Coupê , :. :' o ••••••

'

•••••••

,

'Financi<l,,,,,eri�.Ó Lt� 30.meses'·
"

J,

\

�
,--

,

,

. '.'
. '.Y'JSrrÉ, .: �

"

,m,�� �m
ABT�SA�A;r� "CA�ÂR,It�.ENSEJII·

" , ,·AGORA· ;

, EM SUA� NC)\":�S \IN'STALÂCÕES' ,

�
, ,

" .
.,

-
-/

{, \
,. �.

'1 Rua' Traiano; 51·A'. UU:ntó ii esCáda,ria da'
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n CANDEIAS;, , I
. ·

clubé' de IuHsina, GD
�

.
E SUA AÓMIINISTRADORA

participam a séus' aúociaabs' e : .ain'igos
�
que estarão

I '., em F@IAS C0LErIvAS: rió, periodo de 13 a 29 de :
..

. l
I i março. I

� -4- _.�=---f

�:VEBQÊD'OlÜ:S:
'

DIFAC :{_;T'D:A.:,·' distribuidor�s " exçltl!)ivOs,
, FACIT, .está ád�p.ndo..�endédores para s�a.linha de
máquinás de escreve�; :somar CC 'calcular 1 ,

.

I ,Entrevfs�as
-

.��s, :J('ài, i8 'h�.,
.

�a', D.IFA:C·
( rua TeR. S}IVelra, ,47., '. I.•. :,

' .\"
�

1

li:�, ---)---"" -�- ',,' 'i:i�L_ " .
.

. ,11'·Ã�:::=�fj::��:ITE�- �1
Filha �\;�et��;: iP:Jiofún,d�nie�te ,coI).sternados

I "
com o·'desapai®j!riM-to !de"_.'seu é'ldiemo'so' e.que-

r
rido pai. e á:vô'MONSE$0:R/iOAO CH·RYSSAK.IS

, vem de ,pÓ.b\liéo,,�xter::rir "oS � se�, mais" sinceros
I agratlecirn.entos,

.

aô" Sr. 'PrÔY.edbr' da . I-r�anciade " .

I (io'Senhor Je·�us.·dO&;Passosj·ào ,$r"Ameri�o Ves- '�
pUeio Prntes, ao.:Sr: ReWI).o:' Ál'Çebispo Metropo-. �

,litano D. Aforso:�,Nfehu��! â· Sociedade :Tradição :�
Família. e ,P!"9p'riedade, ao I;>iretor dp Instituto I

'Estadu31 .de ECiúéa,ção; a, Irmandade
'

d� Nossa I'Senhora' da Con'eeiç�>às ltmãs do' ,Ginas�o. 'Ima·
. cuIada Conceiçã;o', �â :\�rri.�pdáde d�' Nossa Senho·

,

ra do Rosario,.. a todos' GS;'sa:cetdbtes; ao Dr. Oro

lando ,Schroeder, :.etif-im"a'.tQ:d0S\'&; !],1lljgo� e em

e�peci�l .� �ei, cá�si4no \ (,; nós'só '�tern0 ágrade-
�

:
. ClIlJ,ento. ' . .,'

, ..

. .'

1 -, OutrossiIÍ1·'OOri:vi��p:aXa"a �ssa de,30.o dta

II' I que. mandam .rezar,-rio dia, 3 de março" (quarta- i
, : .

feil;a.)' .à:'s '19 tbor'�'Da�;Igxéja:' de .S�tO'_ AntÔIÜO,_ à

I': r,ua Pa4re' Roma.';I>,�lP.' comparecimento' �e todos
I, ántecipam à�Élcitnen�os� , "". "

,_. I

: I,. _,
1

, __ ��dL.:�-���--'����_-�-- _

�._
� �

\' i U T li - SERViÇOS DE� EtETRICIDADE'
-- l�"

" .1-', :
S. ,À. : "

I C: G 'C"'_:·N.I 86.440450
ASSEMBL�IA GERAL' EXTRAORDINÁRIA

CON,VOCAÇÃO
C�n:n.(lam�e os Senhores acionistas para reunirem-se

em AssembMia Geral Extr�ordinária, na sede social\ em

_' Capivarí, Tubarão, às 15 horru; do ,dia '23 de_ março de

1971, para deliberarem sôbre o seguinte.
'ORDEM DO.DIA ,

'

,

1 '._ A.umentO' de capital social mediante a Ü}çorpora.
ção de reservas e correcão monetãria do ativo.

2 - Consequente aÍteração do art: 5«:', dos Estatutos'

Sociçlis.
Tub3rão, Fevereiro 00 1971.

Qc9 Henrique E. Miranda - Diretor.
,------,--------------�-------------------------

EDITIL
,

DEPARTAMENTO. NACIONAL DE ESTRADAS
, DE, RODAGEM

·160 DISTRITO ROD@V!MUO '

SETOR·DE:�A.GõES
CO'NCURSO'N;D-,t/71"

I CONTRATAÇÃO DE EN'GÊNHEffiOS
,

Acham-se abcltas as ilílscri�; ,para o concurso ..

I '.
'-' \). \

'; em ePígrafe 'de seleção de ENGENHEIROS de 3IV:ersas
: e&pecialidades para oontmtação ,pelo -DNER, . sob a

,I égide da C.L.T., deverido Os mter:essados procurar

maiore� esdarecirá�tos, e também para efetuarelll
inscrições, no. semÇo Admihlstrativq do, 16.OJJRF-Edi
fício Séde, sito à Praça do Congres5,o. -- Pr�inha ..:._

Fpólis./SC, .de 2a. a 6.a feira entre 9 e 12'e de 15 às
17 hoias. .

. \
•

Florianópolis; 26 de fevereiro de' 1971.
HILDBBRANOO MARQUEs :OE SOUZA

/

Eng.o Chefe do 16.oDRF

\, � ,�", (�, .. \ .,..

�:._��. �,�, �l

C G C -- N. 86.440450
I ASSEMBUIA GERAL ORDINÁR,IA'

CONVOCAÇÃO
..

Cori�idarri-se 'os senhores acionistas' para. "reururein:se
ent. assembléia geral ordinária. na sede social, em Capi

vari Tubarão às 14 horas do dia 23 de março de 1971,
, b' ,

.

::' .para deliberarem sôbre o seguinte:
ORDEM DO DIA

.
1 _ Exame, discussão e votação do balãnço geral,'

'relatório' da diretoria, demonstração da .centa de '·lucros,.,e

perd�s, parecer do conselho fiscal e demais contas rela
tivas aó exercício encerrado em 31 de de�embr.o de' 19W.,

,
.

2'� Eleição dos membros. do conselho físcal, ,

'3 .:_ Outros assuntos de ínterêsse social,
,
': "

Tubarão, Fevereiro de 1971.
"

'QC9 He�rêque E. Miranda - .níretor.'
,

JENDIROIl. AUTQIÔVt:.S
RUA DEO�RO ESQJ]INA OONS. MAFJt�

f FONE 46-73 I
'

) •

'Karman Chia, : : J: . 68

. VOlkswagen ..• :�. " ••• '.'., •••• ;. •• ' ;69 ..'

Volkswagen ..........•..•...••.•..... 67

Volkswagen 1.500 •.•..•/.......... •••
70

Esplan!il-da - Jóia 'o
... '.. .. • .. .. .. .. .. .. 68

Itamaraty : ......•' ••.••••••. � ./....... 58
Belcar - v/côres ,................ 67
Opala Luxo 4 cu, " " . " . .. 69'

Opala Luxo 6 Cil. ,.................... 69
.

Emi Sul . '.: .....••.. ; •....•.•• '.. . . • . •. 66

Jang�çla �' ,,,............
64

Veraneio, .•.. ".'

'

','" ;. .•.... 69

Aero Willys' ; •...•. , � .. '
.... ; '

•.. /. ... 66

Chevrolét . : . , : ..• ',' ..••.•..... � . : • . • • '56

Lancha" a.' TuI-bina "". ,;, /, <

Financiamento !ire ,30 meses, .

__ • �_. .: •• _:__
•

_
,I'.

•
••

-

f
�

.' "'}
���

r !�---�---

F - 600
F - 600

1

1
1

1

I
'

,

-.

·It .

,AUTOMôvt!s' . ,;
, .\,

: -

,I,' '7. I

•

-

COMPRA� TRQCA E VIiNPA" 0.\ \ 'E,fCI,IL.OS·'
Vo!kswàgen T.,·L. - 'Mul'�nte' il�O lQ70i71

, 'í" 1 ,
-

Ford .Corcel 4 Pôrtas Iu.x.o branco�.... ano 1970 I
D K W B �

.

,

.

"

1
" '<' f , '19'6'1 Ie.car .-'- ,�zu .' . ;" ..... ,.l, ., •••• ano ''''':'

D K W BelcarlS - vermelhQ ..•...... ano 1967'

Chevrolet Opa,la 6 C. � branco .:..... ano 1969'
,

Kombi - verde· .. � " ,,'. , "," anO 196.7 .'

Gordini ..;_ ve,rinelho,' ', ; .••. , .. ano" :i96'õ'
.

Gordini _ cinza ., � .. .. . ano 1007 :

Citroen _' a�arelo meW.�eo .; .. �:., ano '195'1 '

Volkswagen - -:verde.
'

..... " .

:
.' .

'.....ano 1969 ,

Yolkswagen .- beije. clar� ..•....... ano 1969

Volkswagen - azul ,ano 1965

Voikswagen' - branco ........•.... lt_fiO 197á/71
.volkswagen - azul : .•....�: ; ... : . . •. 2l}0 1969

Volkswagen. _ beÜe élaró :........... ário 1967

Aéro Willys _ branco .': � . .' .•.. ; . . .. ano 1963
,

1\
Volkswagen. _ azul ...... " ........ ano 196.1,
Lancha 18'H;P c/partida eléttic� motor Jonhson

Lancha Turbina
I : '

..

L�ncha com motor l'epa 2Q BP
' \

FIANC1 ÁMENTÓ EM ,ATE 30 MiSES
. A. COELHO "�UTOM�'VEI ;

Rua' João Pinto, 'W ..,.. Fone ·2777

�
)"

florianópo!.is

U T E L SERV�COS DE ELETRICIDADE
, .::I r -: '

S,. A.

, /

)
COMPANHIA CATARINENSE DE TELECOMÚNICA��ES

- COTESC -

CGCMF 8.3897.223

. C G 'C - N. 86.MO.443 '
,

ASSEMBLé,!A GERAL ORDJNA�.I'A.
CONVOCACA.o ,)

':' Convida'm�se os senhores aci�nistas parâ '\ r�u!lirem:
'

: se em 'assembléia 'geral ordlriária, ria sede::soCiâl',",(ún Ca�;i, "

�ari. Tuharão, às 9 horas do" dia 23 de março de 1911; ,

'"para deliberarem'·sôbrc' o seguinte: '
... ,I', ,'".,

': ORDEM DO' DIA' '. .':' ,� •

t ', .

..
1 .....!... Exame,' discussão 'e votação der' balâneo geral; r�·

'latório' d� diretoria, demonstração da conta' de Iucros; e

'perdas; parecer í do conselho fiscal e demai�. coht�s, �el.a
.tiv�s ao éxercício enéerradó em 31 .de dezeIÍ1bro ,df il97�, ,

,

: 2':':"': Eleição dos niembl'os do Conselho' Fiséal: ;, ... : '.
'

, '3 .;_ Olttr6s' assuntos dê· interêss,e Soçial.'i .�,: ;,' ;", '.
Tubarão; Fevel:eiro de:1971.'

I

"-- f"(

Engi?
.

Gecy Rocha _. DHetor. '. {

'. .'

/ , ASS�MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
"

i
'

Ed'ital de Convocação, ; I

Pelo' presente edital ficam convidadoa os 'S�nhores
.. acionistas .da .Companhia .Catarinense. de Telecimunicaçõ,s .

-'- COTESC - para reunirem-se em. Assembléia Geral
Ordinária, em sua Sede Social, à Praça 15 -de Novetnbro,'

·

n. 8" _!'!m Florianópolis, no dia 12 de' março de' 1971,' às
quinze (15) noras,' para deliberarem sôbre a' seguíPté

·
Ordem do Dia:

' ,

, à) Exame, discussão e aprovação do 1telat6l'iQ da' Dire�
( teria: 'Balanço Geral, Contas de .Lucros �. PerdaS"e ,Pa:r.�ce.

· res dos Conselho de Administração e Fiscal, referente. ad .

·
exercíeío de 1970. ., '.

,
"b) Eléição dos Membros do Conselhoijãscal, ",

c) Assuntos Gerais de ínterêsse da 'Emprêsa.;· "

Florianópolis, 24 de fevereiro de 1971. 'i
-

AI�ides Abreu - Presidente.
", v. - I e

Mário Orestes Brusa - Diretor.
, Ma�cos 'Edu�rdo Ban.deir� Maia'
J: Gonçalves"':"" Diretor.

Diretor,
-, <�

,.

. " .

VENDE-SE ,;
-.

. Vende-se .: 1, ap�rtamento
de, Floriapópolis (em frente ao:

.teleforres 27;56! ou. 6474..

í, .

, .\,'

, "

,VÉNQE�SE VEMAGUJ:t,·�.;· 6$;',::"'�'(:'><
. _.. . r,,): ",....., '1t:\:
'.-

'

A toda ,pr!lva; _ somente a' vista .. Trat�t;.·>�':r:��epn*
"Portuguêsa=-> Rua João Pinto, 43 'cem o: Sr-.:GóMíânCi6.'
'rua Te�. Silveira, 47, I,,:

/

., /'." , ,,:, ',. - ':J"
f.�

" '

SERViÇOS �DE. ABERT,U�� DE (;ALERIAS E itSHAFTS".
. . '

.

PARA" PESQUlSA 'MINE]�,AL
CONvíTE, AS' FI,RMAS 'EMPREITEIRAS'

, .

I

A C�mpanhià de Í'esquis� dé R�cur§ós Mirierais,.:....: CI,"RM'� desejando organizar
.

o �adastro de firmas especiaÚzad�s �m' s'ERYIÇOS DE ABERTURA DE ·GALERIAS.E

"SHAFTS" 'PARA PESQUISÁ)MiNERAL, convtdà 'OS' interessados a solicitarem. a
,

rel ação de docümentos :neéess4riOs· para a sua: "PR'Jt-QUAL!FICAÇÃO, . di�igindo-se" ao ,

Esditório da CPRM ,no Rio dC'· Jllrieil1o,:·;à' Áv. P�steu);, 401 - Anexo, Praia Venmelh!l'"

.;
.',. • _

..
'.M ': , .�'

A DIRETO�IA
.

-oe!," ·"w.

....
---------�

-----------

· 'Rio'DE JANEIRO

.:-. ,

CAPOEIRAS. ' ,
'

Ruá Dr" Pedro "I (última casa' a, direita)' casa' com

2 quart�s, salà, banheiro, cosinha, garagem, var!1ndão
'

fechado; frente para o mar." sem HABITKSE. Custo

Cr$ 25,000,00� ....

.

,"

COQUEmos
,

Um ótinio 'terreno na Praia di'! Saudades,' mediti.db 'lS' .

'

por 20 metJ;0s.
BOM ABRIGO ,," , ..

,

.

Rua Hermínio Milles, casa com 2, qu$os' 2 �ala�,
.

copa, c�sinha, banheiro, garagem, vara,ilda parte. de.
'tráz sala banheiro, lavanderia, 2 quartos, casinha chur�

rasc�ria. 'terreho de 360 m2. construç�o 180, Ih2.'
LAGOA DA CONCEiÇÃO .

, .

' c •

No melhor ponto d& Lagoa etn terreno ,de..·..J.,2, P\}�," .

28 metros excelente casa. tôda mobiliada ',,�m'!:5 ,quar- ;.
.

tos, 2, salas, cosinha, banheiro. pr�çio '.4e '_qeási&9: '�';'
,

"

, Casa no melhor ponto da Lailoa:' "da 'Cont�!cao,
ca�a de marleira, com 3 quartos. 8,ala, cosJTlÍi&; ,ljiànhe�.

. ro de materilll. Custo Cr$ 12.000.00. .
. ,

.

TERRENOS
Rua Lauro Linhares, s 'n, área 15 m .. lateral 50 m.,

frente 1.200. de fundos. Custo Cr� 80.000,� com 50) a
60% de entrada o sal� a combmar (Trit:ldade}. .

SÃO JOS� ,

Sito a rua. 'Ponte de ·Ba.ixo, ãrea 4OJi56 m2. P!'eço,
Cr$ 50.000,0& senrJo 50% à vista e o �aldo em 24 mêse�.

JA�DIM ATI.ANTICO, J
Terreno de 14.50 por 27 m. de fundos, Cill'l�

Cr$ 8 ..000.00 fin�l'lciados,. '

CANASVIEIRAS
Local Jardim Marilânaia� 3 lotes ç1� 1-.260 metr�,

custo Cr$ 18.000,no.
'

'=�'NENT,,"· I
'"

.

Jardim�tinente - Lotes entre: a rua, Santo",
Saraiva e Av. Ivo Silveira. ',.

Um lote à Avenida :Bresidente KenDédy medindo
14 por 35 metros de esquina.
TRINDADE ,

"

Rua, São Tc'::nas de Aquino, um terreno com 12x20 e

,28x23.
-

TERRENQ _. CENTRO
Um terreno à Av. Othon de rqa� D'Eea '!Ol11

27,00 m .. por 10r.00 m., de funrlos.'
Terreno, da "ua Hoepcke medindo i�6 'por 15

metros.
AP.AR�AMENTOS ".

" Edifício Bah'a.' apartamento eo:m' 2 quartos. sala.
copa e cosinha. ranheil'o, pronta entrega - Sinal
Cr� 14.000,00 que poderã ser financiado em pequeno
prazo __

EDIFICIO "I,LC':ION"
'

.

:'

Com finanei' m"'l'lto em ,10 mos plÉmo� ('entl'� dI)
cidade ao laelo d' 'T'Pfltro. Próoril' nara casal sem' filho!!
ou nessoa �IÍ A mp.l.hor oferta 10 momento n�ra em·

Pff�'go rlé c3nital. (
EDI,FICIO "('EISA" ,

No ."'onto m1is cen�ral de Florianõpa)is.' �onjuntQs
p�ra ,es!'ritó,r�os e consultóriO,s. Entrada peq:u1imá coin
eram'!p fin�nciarrp.nto. I '

EDIF,CIO "'lERENHAtlSEP"
,

No corllciio de Florianópolis. rua. Trajano,' n. 18
; últiTn�S unidader a venda sem reajust.e d�' qua1'1uer
l, natureza.

.

r· ". j : "1"� ,"
"_ ,_

I' I

�).J ,:
':APARTAMENTO: ) -,

.

;VENDO UM,APARTAMENTO no 39 and�r Ua!Ru�'
Bàrata Ribeiro n9 316 Preço de ocasião,' Tanlbém permuto',' ',.

.por ,<loartamento em FiOí-ianópolis.
'

.. ", t

EDIFICIO "JOS� VEIGA"
Apartamento para pronta entrega, preçO Wta . .-�

r�ajuste, -

. ,I
.•

. 1
. i." , ".

.

CASAS - CENTRO'. ", ! { , '.

'

..

':
"

,

Rua Coronel Lopes Vieira, n. 7,:área do., teaeno.
338 m2: "cása com 3 quartos, sala, copa' cQsi;nna.� l,�

',nheiro, dependências
.

de emprega�a;' 'garagé�,:;,Oí.í�l? ..

'

,

Cr$ +20.000,00 a, combl!lar.. .' ;. ,; '; , ,:. ;

','
"

Casa' na rua Vida� Ramos, n. 60" C9Il,l·.,����,��,�t{�
'" reno. e ponto comerCIal. Cr$ 100.000,00 õe, én�'.:-�,. :
rj" salo9 a combinar.

'

,.' ...,..
.

,
.

Mansiío n::. A.venida- Tromooski: n. '48;, gtatrdêj,
'

s�13s. grandes quartos, 1iwing; 2 banheir08: ,dependên.. ,

rias) de emnregados, garagem. construcão em' ter'reno'
de 25 por 50 metros quadrados no me:lhor' bairTo: r�;
dencial ele Flori�nópolis. /

'

"," ','

CONTINENTE
ESTRJ<:lTO

CASA. á R"�. Melvim IODes. Atraz de Posto 5. Casa

de M'lterial. c/150m2 de construção c/3 QuartoS. sala. copa,

,':' 1cÓsinha. bilnheiro e !mr�gerr. C/11m raneho \ de' ml;ldeita
com 3�m'2, cf eserit"ti... la,,�nderia e, deTXl!;iío.'

_ Casa à rua Aracy Vaz Calado. e/terreno de � ynr
16. área cont. 210 m2, com pintura nova.

'

.

Uma caS3 à rWl João Cândido. \Pre!;Q Cr$ �.Qaíqí()()'
EDIFICIO DANIELA

'
.. I

"

'. '.

Gr�nde loia para fins comerdais. localli:�a$ ém
Rrea elf' l!randf' den�idade habitaMonal na

/

r�a Aniw
Garih�lrli n. 35 nrf'(,O .de ocasião, parte financi:adá. ..

CASAS - CENTRO
.

COQUEIROS
RIl3.. José Lins do Reg". dois terreno cnm 33 .metrds '

rlP frent" e"m 74 'í'í ele fundos, àrea TotáI 5S4,Soirt2
PRAt.\ DA SATmAn'RS \

�-

I C::'�il na praia das SrH,dades: frente para· o ma_r;.
constrllida em tf'r.reno de 900 m2.. Preço � 50,000,(10 '

('om firV'ln('iflmento. '

F=O��{jto NOPMANOV"E
, l ��' '", ,

. Um óti!'1o �T)'lrtameT1to na Praia, da Saudade�.. r::'Oi\.i
111111 soci'!l � qlwr.tOS:-2 hrmheiros:' sá_1a.' copa ê· cqsinha•.
jardiT)1' .!l" in",'''no, 2 vagaf; para garagem:

IT,AGUASSl! '

, " :", '" , .',!•.

CASA !'om dois pavimentos tf'nno na -parte' Sti�rlo:r.
a nt'l�Mos. living. c(ma. cMinhrJ. 1 h'Hlhejro'lPllr.te iJiilertot.
!fflla de rnstura. rllsnf'n�'!. l�",,'nelp.ria. hanl;teiro �éa'cde
!;prvi('o lÍrf'a ('onstruidn, 227.29 rri2 área tetrenó
:���.

.

S,ãO MIGIIEl .... .• ' ,

'
. . ,

\
F,lII[ SÃO lIiTT�lTET, com frp.nte' nara: a estrád:a. (êderàl

e' funrlns na r'! ::l estr::lrla Est�(l1Jal Um:'! Chae.arã:·cóm dás!
.

cas�s rlp marl'f'ir� em tp.rrenn np 14 mil metros ·qúadt��ot. '

SP1�(ln l?O mptrn� n""" e�t)':lcla Federal e &0 metfus t?e1a ,

Es.flldu:;lJ. .

Cr� 40.000.00.
.

. , ..•. _�._,

.'-.

A PRONEL
1

.

� !
Rf'solve seu Prnhlf'ma ,.":' I

Rua Tenente Silveira: n. 2((, sala\ 02. FOJ}e 35-90 .

.....,
<,

"
'� �. )]

"

'. 'I! (. !;' -i, 1: li
� , I

• I',
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
, Florianópolis, Quarta-feira, 3 de março de 1971

Instituto
convoca não
classificados

o professor Valmor Bonifácio de
Sena, diretor do Instituto Estadual
de Educação, distribuiu nota à imo

prensa, convocando os alunos que
não obtiveram' classificação no teso
te para o preenchimento das vagas
para o ano letivo que se inicia.

Falando à reportagem ,de O ESTA·
DO; o diretor do I.E.E. disse que os

30 ,primeiros, colocados, que opta
ram pelo ,

Curso Normal, poderão
procurar a Secretaria do Instituto,
para que possam. ser preenchidas as

30 únicas vagas existentes, o mais

rápido possível.
Comunicou, ainda, que foram ini

ciadas as aulas naquele Estabeleci
mento e que, após terem os alunos
tomado conhecimento de suas salas,
professôres e material a ser adqui
rido, tudo .corre 'normalmeílte no

Instituto Estadual de Educação.

'_

Motoristas
têm . carteira
em Itajaí
A Comissão Examinadora de Can

didatos para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação não estará
atendendo os interessados no dia
de, amanhã, quando se deslocará pa
ra Itajaí, on.de atenderá os candida
tos inscritos naquela cidade. A co:
missão designada pelo Detran, vol
tará atender na Capital à partir da,
próxima semana.

De outra parte, tem sido grande
o número de proprietários de veí
culos que procuram realizar o em'

placamento de carros para o cor

rente .ano. Em virtude de não terem
"ido entregues as plaquetas do ano

de 1971, para os· números dnferío
'es a 5.000, o. órgão está efetuande
l> emplacamento sem êsse' comple
mento, que será'entregue ao propi'ie
tário tão logo esteja em podêr do
Detran.

Exposição da
ftessacJda
lem adesões
Criadores do Alto ',Vale do Itajal

já confirmaram suas presenças na

jna].lguração qa Exposição-F�ira' da
Ressacada, às' 16 horas elo dia 13.
Uma qas gFandeS atrações da Expo.
sição-Feira da Ressacada será o

"majestoso pàvilhão metálico onde es·

/' ta:t:ão abrigados os bovinos, pombós
e aves; A entrada dos animais no

recinto do Parqu.e dar·se-á nos dias
10 e 11, sendo que o julgamento
será inidado às 8 horas do dia 12.

Novas esco,las
receberão' .

a merenda
Mais de três mil escolares das 27

unidades municipais foram benefi·
ciados pelo setor de Merenda Esco·

lar, órgão da Secretaria de .Educa
ção, Saúde" e Assistência Social da

'Municipalidaqe. As refeições distri.
buídas no último ano letivo, segun·
do dados da entidade municipal,
atingiram o número de 405.233 uni
dades.
Por sua vez, a Biblioteca Barrei·

ros Filho, instalada no Sub·Distrito
do Estreito, no prédio onde funcio·
na a Secretaria para os Negócids dó
Estreito, atendeu a 2,264 consulen
tes em 246 dias. O acêrvo da biblio·

teca é composto por 6,577 volumes,
tendo a Prefeitura da Capital adqui
,rido 623 volumes.

o Gardeal Vicente Scherer apon
tou' como causa principal da deso

rientação' da juventude de hoje a

ausência, ou mesmo a negação; de
tuna finalidade que .marque o':ru-'
mo das atividades pedagógicas.
"O ensino parece ressentir-se da
falta de uma alma", disse.
Se tôda atividade humana

Porl,adores de maconha f:v�s��aand�o D. Vicente diz que falta
prêsos;.,p.ela polícia ,'Aprendizes alma �para o ensino
'06 agentes da D�legatia' �k, R.e:

pressão ao Vício prenderam �s
.proximídades do Clube 1° de �io,
OS indivíduos Roberto cios Santos
Laércio Duarte e Nilson, dos Sàn. '

tos que portavam pequenas quân-.
tidades de maconha.. Os três fó.:
ram condiizidos a Delegacia de

Repressão ao Vício, onde
, roram

submetidos a uma "revista", apõs
a qual foram autuados.
Os três prêsos, após lavrado o

flagrante, foram encaminhados à
Casa de Detenção. Roberto dos.
Santos é motorista profissional,'
casado, tem �21 anos e reside no

Baírro .de Fátima" S/NO., Em, suas
declarações à ,Polícia RobertO dís- ,

se .fumar maconha, há mais de seis
.meses, Sendo que a última. vez

que adquiriu a "erva" foi de um

traficante de Itajaí, cujo" nome

desconhece, I comprando "dois dó
lares" a dez cruzeiros cada um.

" Alegou ainda que nunca fêz tráfi
,

co de maconha é que deseja ser

mternado numa clínica e, deixar
o vicio.

Laércio Du�rte é funcionário
püblíco, 21 anos, solteiro, reside
rio Jardim Atlântico S/N°. 'Porta
va pouca quantidade de maconha
e declarou nunca ter fumado a

"erva" e nem mesmo conhecê-la.
, _

NÚson dos Santos, 'o outre prê-
·

Sd, não tem profissão definida, ê
solteiro de 19 anos, residente à

rua Vergflio Fer�elra de Souza, 50,
em Barreiros. Declarou ter fuma-

.do maconha horas, antes de
prisão e manifestou o desejo
submeter-se a um tratamento,
xando o vicio.

sua

de
dei-

,

Assumirá hoje (, comando na Es-
•

. < � ..

.cola de Aprendizes MarinheirOS
,'.

de
r

Santa Catarina, o Capitão de Fraga,
ta, Paulo Fernando Peixoto Garcia

,

Justo, - nomeado pelo Presidente' da
República. O ato contará com a

presença de autoridades convidadas
e será realizado na própria Escola,
às 10 horas.
Como se sabe o 'Comando' daquela

Unidade Naval vinha sendo exerci
do, interinamente, pelo Capitão' de
Corveta Re�ato' Jorge Kilpp "Galvâo.
Por outro lado, o gabinete do co

mandante Herick Marques Caminha
informou que a passagem do coman

do do 59 Distrito Naval se dará no,
,

próximo dia 12 do corrente, às 10
hd�as naquela Corporação. Assumi.
tá' O cargo o contra-almirante José
.da Silva Sá Érp.

Iluminação da C i d a d e f:������ vê

faltam lâmpadas, em· Blumenau
•

rUim:
Várias ruas do centro da Cidade

e do Estreito estão com as lâmpa
das de seus postes de iluminação
apagadas. Na rua João ,�cântara da

Cunha, em Coqueiros, tôdas 311 lâm
padas se apagaram, depois daS for
tes chuvas que caíram sôbre "a Ca
pital, há duas semanas.

Já a rua .Nossa Senhora das .Gra
ças, no Estreito; não está em 'me-.': '�
lhor situação. Além de esta» c'om.' ,.

pletamente às escuras; o trã'fego·'
pela rua é penoso e todos os seus"

moradores tem dificuldades em
'

che

gar até Suas residências. Outro pro
blema do lugar é a .acentuada que-
da de energia elétrica; sendo', que

depois das 18 horas os usuários não

podem ligar televisão ou qualquer
aparêlho eletro-doméstico. Por vá-

·

rias vêzes os moradores da rua se

dirigiram à Celesc, Setor Florianó

polis, solicitando do órgão a coloca.

ção de um transformador que mano

tenha a voltagem regular.
I

'Os moradores da mesma rua re

'Clamam ainda maior atenção da Se
cretaria para Assuntos do Estreito,

,

.que mantém a via pública no mais

completo abandôno, Os motoristas de

,

táxi até : já se recusam a levar ou

recolher passageiros naquela 'rua,
pois li mesma não oferece as' rníní

'mas condições de tráfego.
,.\

,

Janeiro bateu recorde:
acidentes" de 'transito
Um recorde de ilcidentés 'a�toin'o

bilísticos com· vítimas, fói' registra·
do no último lllês de janeiro, cón·

. forme levantamento realizado pelo
'i:!artório da Delegacia de Seguran.
ça Pessoal; alcançando o número de

47, ou seja 4 a mais do registrado'eml novembro de 1970. Esse núine,
1'0, corresponde a um aumento, da,
ordem de 174% dos acidentes .ocor

ridos en1 igual período do ano ante.
rior.

Os acidentes resultáram em três
vítimas fatais e 63 pessoas feridas,
enquanto que em janeiro do ano ano

terior, ocorreu apenas uma morte
e 38 feridos. Os acidentes foram

provocados pelos" seguintes motivos:
atropelamentos - 24; colisões - 22;
capotagem - 11; tombamentos ;-2;

abalroamentos .- 2; e 2 acil;lentes
nã'o .especificados. ,

Os' 'casos fatais foram registrados
por . duas colisões e um atropela

'mento, respectivamente, n6s dias

,II?, 20 e 28. As vítimas foram um

condufor de lambreta que colidiu
com um' automóvel; um choque en·

tre duas caçambas �ulminou
'.

na /

morte de um operá1-io; e na Rua

Max Schramm um'menor que via

java de carona numa bicicleta ca\u
da mesm(!. sob as rodas de um c'a·
minhão.

, O dia 20, f�i .o que ocorreu maior
número de acid"mtes, atingindo o

número' de 7, seguindo·se o dia 7
com quatro acidentes. Apenas se,

te dias - 6, lI, 15, 18, ,19, ,25 � 29
- não foram registrados acidentes
automobilísticos. �

Promovidos oficiais
da,'olícia Militar de se"

'. \. \

o Governador. Ivo
.

Silveira" as·

sinou ato prOlpovendo diversos ofi·
cüais da Polícia Militar do Estado· de
SaJ;lta Catarl'l}a, elevando ao pôsto
de coronel os tenentes-eoronéis Míl·
ton Lemos do Prado, Francisco An·'
tônio da Silva e Alinor José Ruthes;
ao pôsto de tenente-coronel, os ma·

jOl'�S Edgar Cândido Pereira e Al·

fair Batista Nunes da Silva.
Ao pôsto de major, foram promo

vidos os capitães Serafhti José Fran.

·

zoni, 'Ney Luiz de Souza, Moacir de
Oliveira Corrêa, Paulo Nascimento

Muller, José Manoel Nolasco e Sid

ney Carlos Pacheco, enquanto que
os 19 tenentes Álvaro Luiz da Silo

va, FranGisco Domingues, Francisco
Isidoro Ferreira e Mauro Wolf fo·
rain elavados ao pôsto de capitão.

Outras promoções foram registJ;adas
nos de�ais escalões da PM catari
nense.

Blumenau (Sucursal) -'-, Está con

firmada a vinda de uma. comissão

composta por três professôres gaú
chos, designada pelo Ministério da

Educação e Cultura, visando, Ievan
tar a atual situação da Faculdade de
Ciências Econômicas da Fundação
Universidade Regional de Blumenau
A visita àquela entidade de ensino
superior está marcada para ii pri
meira quinzena do corrente mês e

objetiva 'o reconhecimento da facul-'
dade local.

.Enquanto é esperada a vinda dos
técnicos do MEC, em Florianópolis,
a coordenadoria dos cursos seriados
do' Centro de' Educação dá Univer.
sidade . Federal" d.e Santa Catarina •

está convocando os Ultiversitãrios
,elas cadeIras de 'Filosofia, Geogra.'
fia, Histórià, Letrás, Matemática e

Pedagogia 'para' o início' das aulas,
márcadó para o pró:lümo, dia 12.

\

Vale···elabura··
calendário
turístito
,BLUMENAU (Sucursal) - Uma

publicação elaborada pelO Conse·,
lho Regiona( de Turismo do Vàle

, ' ,

do Itajaí abrangendo as progra.
mações turísticas de Balneário

Camb()riú, Blumenau, Brusque,
Itaja,í e Rio do Sul, intitulada de

PrincÍ[>ais Eventos Turísticos de

1971, apresenta um roteiro rodo
viário enfre as principais cidades
do Vale do, Itfl.jaí.
Apesar de bem elaborado, o do

cumento apresenta uma falha, ou

seja a falta qe, programação turís-
'tica durante\ o corr�nte mês de

março, o que tem gerado protesto
por parte da população das comu-J

nidades integrantes da Turvale.
,

Muitos afirmam que as cidades têm,
atrações turísticas' mesmo em

março, quando se iniciam as au

las.
O Balneário Camboriú tem ape-

)
t

- '�dnas uma a raçao para o mes e

maio vindouro" ou seja a escôlha
de Miss Balneário Cambóriú que

participará do certame estadual.
Blumenau marcou para maio '

a

Festa do Divino Espírito Santo,
enquanto que Brusque tem para
abril a Festa dos Atiradores 110

Dia de Páscoa e, na segunda quino
zena, a tradicional c,orrida de bi

cicletas. '

O município de Itajaí apresenta
de 16 a 18 de àbril, a VIII Cov.

venção Distrital dos Lions Clube

de Sant�Catarina. Final�ente, Rio
do Sul comemorará a passagem"
de mais um aniversário durante

a, Semana do Município, marcada

para 15 a 22 ode abril próxiJl4.Q.

OMISSõES

Depois de apontar a ausência
de "uma finalidade e de valôreS
nas atividades pedagógicas corno

principais responsáveis pela, deso
rientação da juventude, afírmou

que tanto a família quanto a es,

cola, e, 'até, à, Igreja são culpadas
de omissão;

pre

,

cisa. de uma filpsofia que a orien
te pará o ideal visado, com maior
razão "a educação necessita de
uma doutrina que ínspíre.. coorde-

. ne e dê unidade e sentido à-diver
sidade das matérias de programa",

T

- Na família, na escolà, no am
biente social. não se lhes' balizou 'a
estrada da vida com os marços

, seguros de : grandes' exemplos·':e
de, grandes ideais. Nem ""

a \Igréja
tem sido capaz, de suprir a omís
são

-

dos demitis responsáveís páa
., educação; - 'frisou.

acentuou.

BUSCA DO ABSOLUTO ..•
t

"

,

Em sua palestra :r8l�ofôtii'Ca· se
manal A, Voz do Pastor, 'D. Vícen
te aproveitou a reabertura .do. ano
letivo para ressaltar a ímportan
cia da educação e do professor no '

,

processo do desenvolvírnento:
'. 'O estado -de insatisfação, de in

subordinação e até de revolta que
caracteriza amplos setores da . ju
ventude, segundo o prelado gaú
cho, revela "um perigoso estado
de alma, um mal-estar profundo",
cuja causa parece ser "uma crise
de finalidade, da busca de um sen

tido de existência e <la história do
homem e do mundo".
Na raiz da problemática da [u

ventude - prosseguiu _.;. se ericon

tra "a sêde de algo perene .e ab

soluto, a nostalgia de' um vâlor
que se perdeu OU desprezou".

IDEAL DO EVANGELHO
,:,j'

'para D. Vicente, não existe id�
mais fascinante .nern vaior mais
alto do que" a mensagem do: Evah
gelao e êle adverte que o pTogr�S�
so da ciência. e da tecnologia, por
si mesmo, não. transforma ne�
eleva o homem à níveis superío
res de dignidade e de aprimora
mento pessoal.
Os jovens - lembrou D. vícen

te - não querem um cristianismo
. despojado de sua transcendêncíá,
"sem céu nem inferno, sem cruz
nem ressurreição", porquanto um

cristianismo que não inspire sa
crifício, renúncia e até heroísmo

.

- por Cristo e pelos outros .:..;
não convence nem atrai' nínguém,

\
.,. �.� ..

"
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�BANCO DO f

EStADO. ,DE SANTA CATARINAl
.

, S.A. " J I
Comunicaçãó aos Senhores Acionistas

,

Levamos ào conhecimento dos Senhores AcioÍlistas que se encontram

à sua disposição, na sede ,do Banco, à' Praça XV, oe Noveqlbro, esquina
da Rua dos Ilhéus, nesta cidade de Florianópolis, os documentos a que se

refere o artigo 99, do Decreto-Lei n. 2,627, 'de 26 d� novembro de 1940;
Florianópolis, 3 dé março de 1971.

'

João José de Cupertin�, Medeiros - Presidente

Jacob Augusto,Moojen Nacu,1 - Diretor

José Pedro Gil _:_ Diretor
.

lIo,de São Plácido -Brandão - Diretor
Paulo Bauer Filho - Diretor

Cyro Gevaerd, - Diretor

li BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTÍl'�
I DO lEXTREMO SUL r
j CONCURSO PúBLICO AGFL0-42j71 I
I ESTAGIÁRIO TéCNICO ·1A v I S O N. 1

1, Comunicamos aos candidatos que se submeteram ao Concurso !,ú
blico AGl'!'LO-02!70 para o Car�o ,de Esta'giário Técnico e espe�ífico para

Engenhpiros lV1ecânicos, que no resultado final das provas escntas, logl'a.
ram aprovação, os Sr;'. Amilcar Sérgio Mência, Ourides Sebastião Steil e

José Alberto de.Souza.
,

_2. As notas finais, e ordem de, classificação, estão afixadas na s�de dr I
Agência do BRDE, à rua, FeÚpe Schinidt, �. 37 -89 ànciar. ,,'. I

3, Ficam os candidates aprovados, aVIsados que o exame pSlCojelllco
que completará o processo de seleção, será, realizado no próximo sába<lo,

'

dia seis (6), às 9:00 horas na sede dêste Banco, devendo na oportunidade,
ser apresenüldc o mesmo documento que instruiu o pedido de inscrição.

ARY CANGUÇÚ DE .MESQUITA - Diretor Superintendente.

I"

'I{; ASSEMBLtlA ,�EG�SLATIVA ,DO 'ESTADO DE,l
.1 SANTA CATARINA,.

,CONVOCACÃO EXTRAORDINÁRIA
•

' ;J • ,

(\ Deputado Nelson ,fedrini, Presidente da AsselI�bl�ia Legislativa,
na coi1formidade do que dispõe o art. '48, parágrafo 3<:>, letra a" da Consti·

tuição do Estado, dcclar.a' convocada :) Assembléia Legislativa para, no

próximo dia 15 de março, às 15,00 hóras; em Sessão Solene, nos têrmos

do art. '54, inciso n, da Constituição Estadual, dar posse aO Engenheiro
Civil COLOMBO MACHADO SALLES no. cargo de Governador' do Esta/do
e ao' Senhor ATTfLIO FRANCISCO XÀVIER FONTANA; nó cargo dé

Vice-Governador,
Palácio da Assembléia LegiSlativa do Estado

Florianópolis, 1 <? de março de 1971.

Deputado Nelson P��rini :c- Presidente.

de Santa Cat.arina, 'em

-

\ 'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




