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PHILIPI & elA. a casa do conslrulor

..� do �letim Geo�etereol6gico de A. Seixas Netto

válido até às 23h18m do dia 10 de março de 1971

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO AJ'MOSFERICA MEDIA:
.

1009,5 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 20,2° Centigrados
v- UMIDADE RELATIVA MEDIA: 93,4%; Cumulus - Stratus -

.' Precipitações esparsas - Tempo médio: Estável.

:SI MIE SE
JOINVILLE

\, _i Como parte c:omemor'àtiva
-�. festejos de aniversário �do
,

inuniclpio d'e Joinvill� fól

i!1augurada, às 17 horas dé

Q,ntem á rêde ',de ampliação
dos' telefones da cidade, pas-

sando ' de 2.000 para 3�600

aparelhos, cujos trabalhos fo·

ra.m executados pela SATESC
Desde às 8 ho�as da manhã

de ontem está sendo desenvol·

,vido o programa comemorati

vo aos, 120 anos dtP fundação
d.. .manchester catarinense

J elaborado pela Diretoria de

1uri�"10 da Prefeitura. Junto

à ponte sôbre o rio Cacheei

ca, nas proximidades da rua

9 de março, foi inaugur�do
um marco, alusivo à data e

simbolizando a chegada des

primeirós imigrantes.
O programa' prevê, ainda,

banquete oficial, com apre·

s_ença_ �o Governador Ivo SiI.

,� indústria, e o comércio

ioinvi"�nses não funcion�ram
dia de ontem.

BALNEARIO CAMBORIU

-,'O Balneário Camboriú apa
recerá em fihne. .

A notícia,
divulgada - naquela cidade,
acrescenta que a Companhia
Paulista, distribuidora de fil

nies, pretende rodar algumas
\ cenas �

de 'uma película de
longa metragem em Balneário
de Camboriú, nos- meses de

junho e [ulho do corrente

f' ano.

O astro principal do filme
�\?, >i,,�á" o '€QRs:ag.rad-o ator do ci

nema nacional, Agildo Ribei
roo

,BLUMENAU

Á' partir do dia 12 do -cor

rente e até 19 de Abril, a ar
'

.. ,ti5fa Eli Heil estará expondo

"".)rabalhos de
_
sua ,�utorja" n',

Galeria Açú·Açú. A Prefeitura

Municipal de' Blumenau e o

Depariam\nto de Cultura da
Universidade Federal de San·
ta- .Catàrina, prestarão colabo.

ração â amostra.

RIO DO SUL

" No recinto da Câmara Mu ,

nicipal de Rio do Sul, reunir
se-á no próximo dia 10, a As·

socíação dos Municípios do
-Alto Vale do Itajaí, para I o

debate de importantes assun

tos das comunas ligadas à

associação.
"
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De 13 a 16 'de março visite .110
Parque de Exposições da Ressaca

da a Feira Pecuaria e Agro-Indus
trial. Vá e leve 'Sua família e conhe

ça o Parque de, Exposições Ressaca

da.

, / 10 . : �J Uf. 00"

olom O leva·no R e ecretáriJJs
Ferrovia ,pára
s'ábado no
'Vale d8�gfaí

:
\

\

A Estrada de Ferro Santa Cata

rina deixará de existir a partir da

zero hora do próximo sábado, dia

13, cbnforme resolução do Mínisté

rio dos Transportes.
A decisão do Ministério dos

Transportes deve-se à pouca renta

bilidade e ao excesso de despesas
oferecidos pela E.F.S.e.

O comunicado oficiar, feito pelo
engenheiro Hélio Melo, Chefe da

14�. Região informa, ainda, que as

388 famílias dos ferroviários deve
rão ser transferidas para outras cio

dades, conforme providências que já
estão sendo tomadas pelo Miriisté-
rio. I

Armandinho
Chegou a
Florianópolis

legislalivo
" estabelece "

\

horário único

Ivo recebe
�lIoje ,títúlo .

�. de ,cidadan'ia
, , .

"A Mesa Diretora da Assembléia

Legislativa reuniu-se duas vêzes' no,
dia de ontem, tratando de assuntos
relativos ao funcionamento do PQ<
der Legislativo. No' encontro vesper
tino, que \ terminou por volta das

19h30m, ficou instituído o horário
único de trabalho da Casa. As ra,

zões que levaram a Direção da Ca
sa a tomar-ii nova medida, foram as

vantagens percebidas pelas jorna·
das prorrogadas e'gratificações. (Ül
tima Página).

<

Governa�or . I.vo Silveira

O \X0'vernlidor' Ivo SÚveira rece.
'beuá h,oje em sessão solene da Câ

mara Municipal, no plenário da As

sembléia Legislativa, o título de

Cidadão Honorário- de Florianépo
lis, coricedido pela unanimidade dd�
vereadores da. Cidade, O autor do

projeto que conferiu a Cidadania,
Veread:or Valdemar Filho, saudará

o Governador na sessão que se ini

cia às 20 horas. (Oltima página).'

ONU ajuda
.\

o Brasil em �

Em d_cclaração à It�nprensfl 0I Sr.

Eduardo Albertal, representante re

sidente da Orgànização da Naçõ_e3
Unidas no Rio de Janeiro" lafirmou
que o Brasil ocupa o primeiro lu·

- gar . no pr�grama das Nações U:ni
das de ajuda ao desenvolvimento,
pela importância dos projetos que
estão sendo 1evados a cabo na 01'

ganização. Acrescenta o Sr. Eduar

do Albertal que em 1965 o Bl'a�il
ocupava o 10\1 lugar entre as'" na,

ções que se beneficiavam ,da ajuda
internacional para O desenvolvimen·

to, mas desde então numerosas ins

tituições foram incorporadas à mis·
sã<:J dE) favorecer o progresso do
país em todos os setôl·eS.,

Cada qual
'se comunica:
como pade

Ap�sar das ofe�lsas ao 'vel'�lá�ulo,
ntém'mesmo Macluhan - o papa da

comuniooç.ão - poâeria. censurar o

cartaz, a�usando-o de pouco
-

comu
nicativo. O autor do cartaz, além de

uma "foncionária" precisa também
de um aperfeiçoamento no Mobral,
mas, o seu recado está dado, doa a

quem, d({er, com tôdas as letras e

ce�9as.
'

, I{.

:. ' O
- Sr: Colombo Salles viajou on-

"

tem para o Rio e grande número de

pessoas foi ao Aeroporto Hercílio

Luz para assistir o seu embarque.
'Ainda na tarde de ontem manteve
contatos com autoridades da cúpula
federaL Hoje, juntamente com os

nomes do seu Secrê'tarttréÍo, o futuro

Governador apresentará ao Presi

dente da República o Projeto Ca
tarinense .em redação definitiva' e

um relatório da sua viagem à Eu

ropa. (Mais "Secretariado" em Tri·
Ivial Variad(;l' página 4). • f .......v ...

Os nomes

I

São os seguintes os nomes de -Se.
cretáríos que' o futuro Gpvernadol'
apresentará na tarde de hoje ao

Presidente da República:
-

Adminis

traç�o: Ernani Castelo da Costa;
Serviços Públicos: P�ulo Aguiar;
FjlZenda: Sérgio Uc!hôa Rezende;
Justiça: Geraldo Gama Salles; De.

senvelvimentc: Alcides Abreu;
. Agricultura: Glauco Ollinger; SJú,
de: Prisco Paraíso; Serviços Sociais:

Marcelo' Bímdeira Maia; Segurança
Pública e Informações: .Delso Antu
nes 'Peret; Transportes: Nelson

Amim: Educação: Carlos Augusto
Caminha; G�vêrno: Almir Rosa;
Oeste: Plínio De Ne-z.

Últimos contatos

O Sr. Colombo, Saltes será. hoje
recebido no Rio pelo Presidente

Médici às 16 11<:>1'as, oportunidade
em .que- apresentará ao Chefe da

Nação ps noines 'q�le "comIloÍ'iío ; Q'
. ·se1lÍ.'t-S'ecr.é..tH�üid'o;: 'Se.u 'i-egrefs"6" 'éstâ
marcado' para amanhã à tarde, pela
Varig. Sexta-feira -, viaja para Lagu
na, onde lhe está sendo preparada
grande manifestação popular. No

sábado, ainda em Laguna, assisti
rá Missa em Ação 'de .Graças. '

Aves também
estarão na
Ressacada

3- Partido
não favorece
a reabertura
Na opimao do \ Secretário Geral

da Arena, Deputqdo'Arnaldo Prie

to, a anunciada _ criação do terceiro

partido não apresentará "qualquer
contribuição à abertura democráti

ca' no momento que, atravessamos",

Acha o parlamentar gaúcho que" ao

contrário, uma nova agremiação
"será motivo de perturbação" dêsse

processo de reabertura, prevendo
ainda q�e n�la seriam agrupados

, '/

ressentidos dos dois atuais partidos.
Defende o Deputado Arnaldo Prieto,
antes de qualquer iniciativa ,com o

objetivo de .se fundar uma nova

agremiação política '0 fortalecimen
to do Partido da -Revoluçâo - a

Arena - "como mil passo seguro

para a redernocratízação".

Covêrno abre
crédito pára
Lauro . Müller.

O Oovernador Ivo Silveira abriu

1Jm crédito extraordinátic de 150

[/IiI cruzeiros destinado a socorrer
ás vítimas atingidas pela enchente
q!'le' quase destruiu a cídáde de, Lau- ,

::-0' lI1uller no,;�Ç:j:a,� :-cle;",f�::,�reiro,.'
-últlrno: B m:&srné decYctlr l1êtcimlinn"
aincla 'a suspensãb por 30 dias da

ação fiscalizadora dos agentes do

Departamento de Fiscalização do

Município de Lauro Muler, além de

remir créditos fiscais. (última pá-
I .

)gllla .

/

A Associação' Catarinense dH Orui·

tologia reunirá os s�us mais belos

espécimes, expondo-os na Feira-Ex

posição da Ressacada que será iÍlau·

guracla oficialmente na manhã do

-próximo sábado. As principais ra·

ças de bo�inos párticiparão da mos

tra que atrairá a Capi�al os criado

t'es de todos, os quadrante;:; do Es

tado. (última !Jágina).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
,prngrama

CINEMA
SÃO .mSln

15 e 20 horas
I

Joseph ootten - }ason Rohfl,rcls
TORA! TORA! TORA!
Censura 11 anos

lUTZ

\ ,

17 .......: 19,45 e 21h45m
Franco Franchi -:- Ciccio

'

Ingras
sía

NOITES QUENTES !TI ALEGRES
Censura 1ll aí'1os

CORAI,
15 - 19,4fi e 21M5in
Harry Andrews � Michael Caíns �

Sasannah 'Yorl{

AA BATALHA PA O"RÃ-BRETANHA
Censura 18 anos:

,ROXY
14 r. 20,JHuai'l (P:l'ogrl\m,a:Dup'l'(J)
Lino V,entlJút -' BonniÍ -Mári,e
Dobºl�

.! .

-

'l'R.I\MA rÀnA MATAR

Richa:r<;t -. Burton .:_. Genevieve' l?u-
jold ' '.

"

.

' ' ,

AN4 DOS _tYiIr� PIA1'3
Cen�tínt., 18, ànos

'

'

.

.tAU�éo
17 e, 20 horas'

,

Franlt IlLir!ér \-::- Ci1rpl, ,White
PSICOSE '.nq: MEDO' "

Ce,l1SHJ'a. 18" n.nQR·
'.

ÇlT"olUI\
17 ,� 20. homs .

Harrr Apd,feWS, T .Mi'oh::tel Caíne
- Susannah York .

A �ATALHA DA GR�4.-BRÉTANÍiA
C�n�tir�(lJl' anos:

'
.

'

,
'" (-

. �'J ,�, RJ\.l.f\
20 horas ,

"

Rod Steiger -' Claire BIQol1l
UMA SOMBRA PASSOU POR
AQUI"

' ' . .

Cen�ura 1(3 an0S
\ SAO:T.JUI;Z·'

20 horqs
Spenc-er Tracy. - Ethel Merman
DEU A LOUCA NO MUNDO
Censura' 5·, anos

TELEVISÃO'
TV CULTURA',Ct\NAL 6

15h45tn - C01'1'e10 Junior
16h05111 :..,.;. . Lanceiros de B(l�gala
- FÜme .

16h35m -� Batrnan - Filme
17hQ5nr '..,- Elas e .Eles

.

18hG5m: - Reüe ele Tale BàuciÍ.ção
18h45in .... M.éu Pé de I,amnja- ;ü,
ma, � NOV(11a,
19h2,5m -, Bola· em Jogo.
19h30m .:_ SiP1pl'flsmente Maria
Novela
20h05m � Correspondente Bame
rindus

'\,_
20h20m - Viagem ao 'Fundo do
Mar - ,Filme'

.

22h30m - A Selvagelll Novela
23hOO - Inferno nO" C1:'ill � Filme
23h.'l5m --:,,�G�niml! CusteI' ,- :f'ilme

TV GO:T�rGI)DAS 'Ol\'N'Al-r :1
16hOO - :dÜQe<da�, CJ:'i�tJ.Ga "

16h20m '� o ,Mêiliho Submárin:ô
Filmé

'

:: ,'), '0.[';..' :'" "

16MOm .,.:.. �.$l?l'fad(1) 'de, .6;yen.turns, '�'....' J?':' .�' '.

17htOm -' MulheréS 'em' VangUl}r-
da_ .' ,.i�·

",' ,-:,;.," ,,,. -: ..
' ,

1Bh20�. "":;;JT:y' .:6.dU:éã!-Ni1
19h05in� _. 'A Ptó�ima, Atração
Novela

;J9.i�401n _,; .:rele ,Esl'>orfe '

;11l�5Qm _: Jqrn�r Naeional
.[,iÓfilOm -tl'i,nlios CotÇl;g�m _,_ No,.
\(,�l.�

.

-
' '

'20h55m ..,;.. l;'fiç[i H1,u'i1Or' Ni\,o -Fa;�a
'a:;q:uer�oa:",'" .

'�ihti51'n ....; .iieport:�Í' GiuGia
�2hlOm - ·í\:;s'ini. jlà '!'flrr& (',{lmo
�ó· céu NóveJo.

'

-

22h4(}m ....,; Os Intocáveis..,... Filme

'23h50m .....: Poltrona 3

"1
�

'. ���'·:/l? '

r::�::1
� ;:;,/: �

_
"

.
� i!

O k�parelbo
UUra Moderoo
Alrás' dª

.

Orelha
,Complemento �nvisível
O menor e, mais leve de

,., tQc:1.Qs, ., .

.' 'De �orlt suav.e €I 'natHral >

• ' 'I"
. ,",V'isite; teleforlf.'l·' ou: _esCl:eV&'
à.(: ��:--b�.. �l- I:"
CO:MERCIAL.. APEMAe
Rlla Felipe, Sobmidt, 5R
_::_ I�� a11(lar '...;,.. eemjlloto

�,.'40l -- Fone.:41'Ílr"- Flpria-
"

"'n'ópo!is ..)_ 's.c;
,

' \

> .. ' ,'.
" ,i

\.. "",11
, \i�.�i' �' .. ' ,\ :.:,' ,

'����'&r�"_;f�'::l�)J i<.;_}*;�

,
,

;

\

(

/

.Paineiras - Estartislau -

.>
Emílio

Bresolin,
.

Viée-Presidente: do Cíube
9oeiá1 Paineiras, em' Ofício 'q�le' nos
manclol1 diz: 'a: sede'. do Paineiràs
dàs 20 as' ,23-' horas, está ateridendd
·i:ntere1?sacÍos. .para compra de .. títulos,
dá ilOva sede� sociaL' ,

Zury ....Machado·
\ ' 1'.,

'

Nos convida o comandante do 59
Distrito Naval Contra-Almirante He
rick Marques Caniinha: para a so

Ienidade de passagem do Comando,
!lO EXl11o. Senhor Contra-Almirante
José di> Silva Sã Earp - A Solerri
dade será- sexta-Ielra próxima às
1'0 'horas,' na Escola de Aprflndizes
Marinheiros,

' ."

x x.x

/.,
f

.,.,

As maravilhosas [oías que' foram'

apresentadas sexta-feiras no progra-
,�a Elas e' mes, pela manequim
Eliana. São' Jóias de tilnlUia que ho

[e pertencem a .linda Hercilia Cata-

r-
rlna Luz, que gerrtilmente nos cedeu.
As pérolas, ph1ti'il4S, e brilhantes,
que apareceram no vídio da TV Cul

.tura, deixaram muita gente com

água 110 bôca.
x x, x :-:

,
,

:-: x x x

,

Oscal�-Éal". ';-' UUla .

noite :. �uito
�il1iada mesmo, �stayq sábado ,n�
íJÇll' 'do Oscar Pqlace Hotel. Paulo'
e Helihho, .tocaram q��e não foi mo:
le -' Neide, l\lJ::ariarrosa 'estava \ num
grllPO çl-e, .amigos, muita gente im

plorou,
.

más, Neide não cantoll..
.

:.-: x x x

Nesta meSma noite. estava no Os

Cqr muito animildo .cl�ro, açompa

nha<'lo 'ele uma linda. lour.a, o nosso
'particular amigo Maurioio Amorim'

\ '

,
' (

Ligia; e -iV!úrilo: no Iuxuóso aparta
mento do Casal César Ramos" a Av.

Atlântica, recebem convidados com

uma elegante recepção.
i, '

..

X A' manequim Maríza da, equipe
Elas e .Eles, dentro de seu progra

ma, exibiu um modêlo em tecido

Bangú X A confecção. foi de, Otávio
o çosturoíro contrata pela Ilrma
"K R lVI'; X Júlio Cabeleireiro com

os modernos cortes quo IflnÇOU, tem
transformado muitos rostinhns Iin-' '. Inalda, Rairih� do 2� Festival Uni

vorsitá:rlo da Oerveja, ; promeeão dO
'Grêmio dos Odontolandos 1971, está
se despedindo de seu 'reinado.

';-: x x x ;-:

dos, em belesocas,
, f

/
:-: x x x :-:

JÚlio Meríuo, gaúcho qi.w está

deixando Pôrto Alegre, para em,

nossa cidade ser
' gerente do vendas

de Machado Cía, SIA., e represen
tante do Departamento dos apare
lhos Ar� Condictonado Arcíl.

._:)�.�Í1f#,'..j;iII ••'. ;.,�I
x x x ;-:

:-: :li X x:"':"';

�&tavam, �4bado no ba� dQ' Osçar \

Palace e vimos milito ' animados:
IVan 'porto e Arinnndo G. Ribeiro.

:-: x x X :�:

Scorplo's -- Completamente toma"
da 'por g�nÍ(\ simpática- e muito ale

gre, também sábado a boate Sc('jr

.,pi.os.
:

A .boa músi�a" D!!\ntinha uma
cop.t�geante animilção. Betânia, Jair

ROcjl:igq.�s;', l!:0berto Carlos e' Cláu

dia, tinham suas músicas na pI'E}fe,
rência .(los . que lá estav,ilm,

',.. . ,

+'1'0 Plenário do Palápio do Poder'
Legislativo Vereadl'll;es" dEI" Câmara
Municípal, hojei vão liomenagear o '

Governador JV9', S��v�ira, .çom " diplo,
ma de,' cid<l<'lãi:r HOll!).rárlo· de' Floria-
nópoiis. .' .( ,

:--': x x x ;�-:,

"\'!-: x x x .,-.

Nosso� • cumpriml;lntgs 'ao Sénhor
EIQY Stl'uve, Diretor Geral.das Dro"

• , � ,,-'. ' _T

garias
"

F<\rmaCia!'i ,Cllta.rinense, pelo,
seu aniversário -� a�te-ont�m.

�'Q.tr(!l'Vi,st� - Já fomos infOl'lna{los
que-"Ç(uern, vai dm' entre"lsta; espe- -

.

. I -

cialmente, convida<'lo ,pela eq�lÍpe de. '

Él,as e Jj)les, na TV Cllltllra, e o jor
. nalista, lVIarcilio Medeiros' Filho,

'.
.

:.--;-: x x x :-:

x X,X :-:'
"

Esp?rte � ,�stãQ (nos' in'formando
que a equipe· q� futebol' de S'alão
.do Palmeir'ás, de São p�uio,' estáfá
em �<Íssa cidad,e na próxima, �exta
feira :..:. A.' moç<\c1�

,

(la 'diseutida
equipe, �e1'4' ho:;pede do Oscllr pa
lace .Hotel.

I

Rio .�. Será às 19':pºras de hoje,
na Igreja ',de São Francisco 'de Pau

la, que a Únda Rosani. 'Ba'�el' E-à�os
dará t;nitrada. naquele Templo,' pa
ra, junto a �eu noivo Nereu ,Ramos

Net__o, receberem a benção do filsa
mento. Rosani" Nereu, Luc],' César,

P�Jlsamento (jq Pi!!: . t\fiJ ;"iJtur_�a
não I't�" �'C:OITI.p�nlfi'�; nem ciJsfigo
- Ilá cQnsequ!"pjas.

Clínica Geral - Prole�e' - Clrllrgia
CUNICA �ERAI.; - PROTESE FIXA E MóVEL

.

nSCEDMÕ Bil;fosÁ�RsÃRros
Ciru�9ião Dentista

Horário: de (la. à 6a. feil,'�, da� 14 às 19 hOfas.
'Rua 'Deodoro,.18 -:- I"difício Soraia ..,_'. Sala' 1:J'

A'l'Ii:NDE PATRONAiJ DÓ INPS"
.

>;-iUizo-DE riI'REITÓ�'DÃSEGUNDÃ"VARA'ciVEL DA
.

CAPIT.AI> ,

.
.

EDITAJJ DE, PRl\.� CQM () fRi\.W nE'
VINTE DIJ\S E LEll-iI\Q

, , O Doutói' ,P,.tÚLQ PltREG'R,INO FERi-
'.;. 'REmA� ,J'ui� dé I?ir�ito <ia: ,2a, V�r;:l. Oív�l dÇl.

'Comarca; de FlQrianópol�;, E&tict.o, de '. Santa
"Catarina, .na fama' da lei, '

: .

,
'.

DR. EVltASIO C'AOM
Advogado.

Bu'iI Trajanó' 12'- IConju�lo 9
01\ li·SC fiRa - GPF 0078962:19
DR. NQRaERTO' CZERNAY .

CÚN;ç:� Dr; TUMORES
, Dr. ROBERTO MORIGUTI I

(li:,'{:Rusidente cio Hospital A. C. Camargo dá' Associarão
PauJistf!_de COlllbflte !lO C�1lCér; 'Espec'ialista peÚl AMB,SUCr

�A�endf' lW' Hospitp.l .S'il!Ii:ac\a Família, ·diàriamente.
dé\� 14 ·b"Jras· el)1YdiaÍltr..

'

CRM,SC 9G8 - CrF 021911218
,-

DJt� 'SEB1Ü�-T!AO':: MARTJNS � DE

MOVRA'
'Ciru.rgião Denrisla

\,.' -,.., ,.' " ",
. Protç�E' Alta RQtil();:lO, � Tratamento ,Indol@l', Atende

. prla manhã, d;lS' 8 às 11 bs. e à tarde dils 16 'àS 18jO h8. '

, Exclusiv3.D1('l1te . ÇQD�' h()ra marcada. �difíc1o' A'IlLUB' ,_;_
sál!! �3 ;..... 50 �nd'llr � - te!. 4ô7L

'

,'DR-'ANTÔNIO SANTAEtLA-'
Í'rf)fessor: ele PSiquiatl'i;i dq- Faculdade de Medicin'a

. ,

Problecrnátic!\ PSÍquisa Nem:oses
DOENÇAS MENTA.IS

Consultório: Edmcio Àssociaç�o Cata.r;inense. de lHe

dicina,Sala 18 - Fone 22,08 � Rua- Jerônimo,Coelllo,,�5"
,

� FIOl�<lanllPolis, -

\ .', .',
" 1

FAZ SABER aos qiJ.� Q p-r��én.te "ed,ital· \irem; pÍl_·dêl�·
conhecimen�o tiyerem .que, no pr6:timo dia '24 lie marçO., .

às ,':U horas, o porteiro' dbs aüclit:6ii.os
.

d�ste JuízÓ, tr�

Tá à público prega0 'de V'ea®. e ��em�taÇão � qUSIn'
mais- der � O ,m�or la·nce ofenicer;sôbre ,à quantià dEl'
Cr$ 7.000,00, valor' do �em :PenhQradQ ª JACY l;lERNAR
DES e, S/mull1er; a 'segu,ir (j,es_e:titos nos !!illtO& de Açw>,
E){ecutivf!, que 'lhe move �.sA.��TÓRIO
AMERICANO DE'F.MtM'ACO"J;'lÍ;�APIA. S/A,:

.

"Um _terreno situa.qo. no lug-ar denomin.!lido Armllção
da Lagoinha, distrito de R,ib�i!'ªQ ,da 'IUl,a; 'corrr a área
de 195m2, e nêle COflstruida urna casa 4e aivena�a c�.:
borta' de' telhas, :forrada, e ass�lh�, "Não h!l,v�ncÚ;'

, licitantes' na data acima m,encl,o.na4a, fica. c'lesign�o (J
'd{�' 29 ;.� março� à�: 11· hor�, pa;:ra tel' Jy.g&l" O 'pÍ'�g[o
'-de .leiHj.o. E, pa:ra, que cbeglJEl aO ,con,hepimento dr tO:
dos; mandou expe4ír __',pre!SElnte �cUtçí.l qú�, �ra. �fiJçado
no .lOçaI qe costume e pÍJbllcaqó JlJ;J. �Ol'� <ia. 'l{:li. PadO
''ª pa,ssado nésqt' cidade de F'loii.an.Ó:polis, a.Os: virit� e
iJiJJ,OQ 'dias --do l'llês de 'feveieir0 � 'mil nQve(i!ent9S' e :s{:l�
tenta fil '11m;' Eu, J�ir. Bm;b�, Esctiv;ãQ, o �ubacrevf),

,

.
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" .·O.RG��IZ�ÇÕf!$ ,KOEI[,CH� .... ,,;
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I' INFORMAM .0 ,"RESULTAM .DO,
.

'" , , ..

' , .' I

SEU ,'PLARO' �ORTE KOERICH f
L.OTERIA' FIiDt:RA.., __ ·06/&3/71

'

I
• 19 Prêmio - 46.623� Um fqs.çàó

.

" j -' I
Sr, Osni Silv.a �. Rua qetúliQ, Varg�, 347 .,.,.,.. i

São João Batista. ' ','

29 rrêlU�o -: 03.152 ,

....... 1JIl} F4tlCOO
Sra. NeuSq Maria PEI 'Silva .

....- R-lJa .!leitor Bl\]lllm,
517 - Estreito '

31? prêmIo;_ '53 ,.848 '''"''''' Nã()' dist:1!"��!lido
AI? Prêmió - :OfL417 - Um Televisor
Zulema' Fenner - Rua Ori1ipim Mira, 78 - Flo.

('

. i
I
I '

. - - - ,"""'_"'__""�;::-

Dr� ALDO ÁVILA DA, ILUZ
\.. '

.

ADVOGADO �

c, P.' F, - 0017766289
Rua Tenente SilVtlira, 21 - Fone, 2768

,
'

-:-7--._�_�__, .... �.,.__��� . ..:-,..",.,......-r--v

PR. ROBERTO, MOREIRA AMO'RIM'
O<?EN(;:A5 t),A Pt:�E "

- Das Unhas - Do Couro Oabeludn .......: Micose :_:;'

Alergia' - Tratamento da Ac�e :Pele' 'Neve� 0al'bôT1ic; Ié
"Peeling".

,,' > DE�Íl.AÇAO ' t

Ex..Estilgiário do Hospital das Clínicas da Universic1ade'
de São' paulo. \ I ( ;

CONSULTÁS: Diilriarriente. à parür elas' 13 hora�
,

CONSULTóRIO,: R Jerônimo Coelho.:325, E(\.ifício
/.Tulieta -, 2<?an('hir -'s::lln 20fi.

Somente com hor<1 marcada
Centro ,t�mercial de FloÍ'ianópoÜs - ,rSI.'Illli,' 'll,Q\
R. 1'rnrnte SiJoveira-, '2' -'- FlorianópoHs - SC
ti" ,

•

ADIL REBf;;LO
ClJóVIS W. SILVA

Acfvqg'-ldos

VEND,I;·SE \,

l'ianópblis
�51? Prêmio ___,. 41.2'1l .,..- Um Televjsor
Ivete ,Oql"iques - Ru!! Olavo 13Uaç, 52' "'"'"': FIo-

rianólJolis . .,'.
,

APROXIMAÇõES R�FRIGeRAPÓRES' CONSUL
46;.622 -'- LUiz GonZaga d� Silva
Rua Marcos dã Silva ;_ Síjo Joíjo' Bavst!l �.

"-l6,624 � Nã.o .distribuido
/
03.151 _:_ Não distribuido
03. 153 - Constimtin;l da Silva

E-ua Heitor Blumm, 593, '7'" Estreit(l
53.847 - Nã'O d��tril)lJtd0ü .

53: '849 -, Não p�pt�bttidQ _) "

06 .. 416 - Luiz >.Roberto Feoba}):
Rua Jerônimo Coelho; 325 _;_ flºl'lanópoli;;

I I
(')6 � 418 _:_ Não aistri)Juido

.

_ 41.270:_ Pedro G, Nunes

I
Rua Antônio' Hulse, 35 - Tubarijo
41 .272 _,.. Não di�tribuido
pi'êmio Koerich -'é' Prêmio imtrégue - Carta

. Patente ,'274, -, 'PpbHcidade JQalis Ltda., !tua da
Quitanda; 30 1- GB ,- Processo n. 56101170.

.
'

Von(]@-se 1 apartamento c1esoaupàdo VO' Ed� Ci:(tad�
de Flori�nópolis' (em frente ao Cine Rltz). Tratar !lOS

telf;fones 2756 ou 6474.

. ''i:

ft ESTADO, Florla.1tó'I_)oJis, qual'ta,.feil'a" 10 de, março d.e 1971 - l?á.g. 2

,,) ,

Musica· P'oDular
" AV9Vit9,.I""hl" __

<,

Jazz & Pop, '71

Prosseguimos OOm a divulgRÇão dos resultados da !:lml'l�te realilada', pel�
"Plavhov" e que apnnta os melh�lt� do ano que' passou, em várias "eSM!.liali.
dado�" dentro ela música pop e do jazz.

' '

Havíamos fíeado eU1 "gUitnf'l'a e violão" que teve Erre CIanton, José Fe,

liciano (J Goorge H[}fl'iaon nos três primeiros postes. A' próxima �sp,e�ialidade
é o Baixo: 1 Paul McCartney; 2. Jack Bruce; ' 3. Chll:rl�� .. Min(?:ij,�;. 4, Ra:(
Brown; 5. No�l Redding. E, ainda: Buddy Ç!ark (10), lwn Çllrter (ll)j ti De�
Young (do "Ynnng,HOtt Unlimited") (14).

. - .

OOOOOOOOOQOO
BATERIA

','

Ginger Bakel'; 2: I,ll.lddy Rioh; 3. llinli';O,. Star; .4. Gellt� kiupa;' 5'; Jo�

lV�orello; 6, �nncly Nelttm:. 7. Charlie Watts (dq "The. R�l�i�g S.timén,' E;
'amda: Bobbv Colomby (10); Grady Tate, (14); Max ROllCh (:11); '-.Toe Gh�mbe;t'(l
(23) e nc<'l Helt (do "Yol!g,Holt Únlimited") (25).'

".., . '" -
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'o ljcl�r 'absoluto, ·entl.;e O,S leUºres, fei ,�oe ,�o�k�Í:'• .",Q��ê�p:dij flôst(},,'fieo4
para Paul l\I[9ç!ll?tn�,v .JfUO Q obt('jve -,- segupd9,� �eyis�a;:+',: �r�sas .. l!,Q' �,é� �ri-

. meiro álbum. ("McCartney").··, : �
'. ',' ",: ,'_' .:,"" ',-\

Eis os (lell pl'ijneiros; ,1 ,Jqe �ockeri ir. P�u�, �J{;é�n.��J ,:1; cr,om.�;n�Si,,4':
Fran� ,Sinatril;' (5, Miok Jjlggel.'{ ;6, Elvis.�Eres,ley; .1.: ,:J�'Ws .. Tar{Ii:; ',6/ �idi:ie
Havans;,1). JQhpn,v Cn8h;. 10. ,Jl)n Morl'lsoh. .'

',' '.,
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Citfltôra
' �_ ',1 �
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, L, Di.Ml1e,W<lrwil'k;, 2. ,Çr;We SIick; 3, Ear?��a ,Str�is:in4; "4."; Joan.:; Bª�z;.
5. Melaine;' (;. Joni MitchelJ; 7. Diana Ross; �., �udy 'ÇQ.Vinll!
rald;· 19. Are�ha, Franklin.'

000000000000
Grupo. VOI1!li

'{" .:-'..� .

Os 10 primeiros: 1.' Crosby, Stills, Nash & YOlllnU �.' B�!lt1e.s; :("Cre�: I

dence 'Cleárwater Revivill; 4, 5th. pimension;' ,5 .. SimQm. &;. G�rf&,n��j;' �'; _.W�Ól
7., Three Dog _Nignt; 8: Rolling Stones; 9 ...Led Z;e'PPélin; 1.0. 'Sérgio Mendes
& Brasil �6G."

'
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O O O O O o- 0'0·0 O O O
Auto;', / Có.."po�itór :.-'-""_ ,

O� 10 '. primeIros: 1. 'BUrt Bach'ilrach

John L,�nnon; 8. Fyank 'Zappa; 9:
O O O O o' O O O Q O 0'0

'

Conj&'to' Insh'um�ntal',

)
Quarta-feira 10 de março

'ÁlUES·�' �ia explêndido, em' q�e' terá n9t*�eis ,�kQrtu�díld�a. fl�, \.Ii� ;r'�elar,\pel�
.que ima,(:(inar, p�nsal' OU disser ver'balm�.nte;' çQ4t(ÇQ,� ,�:cola:bóriç�lI'dé
,seus amigos z,ouiaçias, principalme,nte os ·que Pérten.cem ao si-góo de;H���

,TOURO ...,- ',MI�ito bom dia para você VIaJar, I;)ijcr!}v!tl' " e�tud.ªr, ;'��peºiilim�n�
. tê se aniversaria por' volta do dia lI? gl;l. pi��p:,'}!:X'itQl'Mli:'R:,�,�i�,'e
Illl vida $ocial se nasceu entre '7 e, lli! 'dçi;s� :,mesi'/,}:I)' ;�.ê�::Em·;tqu�I·

, . qút:ir outro caso; novidades.
. '. ,.,."., ,,:',<:' : "-�:":: :"

'"
,GÉllV[EOS � Bóªs notíc5as déverão ser redelüd�� hój�; tim(lllpàlm���:� ,�.

'�errift depois <'lo dia 15 qe junho. Dedil1ú�.&e �·OS. S@US ' i,�b'ªlbQ�)�
rotina' çom mais decisão e otimismQ. Terá o' apQiQ' UE_! g(!p.te iÍnip'O:r· \ �,A
tante e promissora. ,

'
,

. :',; :
'" ,

CANCER -, Boas oportu�jdade\s �evé�ão surgir para: ��ê ;no ,:;��tor : qas :vill' '!
.

"

.\, ,[2:en8" 'estudos e mf61'maçoes Illteressant{:l�, e�peçJ,qlroent{l. se .anr,versq·

.,......
.. r1:'-

�.,.,..'ria antes do dia 25 de junho. Espete a colábora<;ão :c;ll;l �s.st,'as';ded.i'
.,' ,

oadas ao seu trabalho.
' \

. .

LEÃO _;_ Boqs notícias podem' ser esperaq;ls/ne, dia de' hOje, particttlàr1nen�
se você pertence é\Q terceiro decanato do, 'signo. A- éoláboração :dé\ al·
'gUém. no nla!1o espiritual, ser-lne-ã sp.mame�te· inte��s��e;' 'Pij;tri.
pl\a compl;eensão.

' ' .

'.'

VIRGEM - S�iba a!?:ir com d�cisão e energia, ª' fim de cQorllén;a:p, �ua "�4
sawentos e obt�r os melhores resultados P6ssívei$ flQ �tor 'piofissio

()la1. �xito no e:;tudos e l1as viagens, se anivesar$a Q.�PQ� ,49 '�i3 1�
de sej·embro. '

,

.

LIBE-A � 'l'enh� m:1 is confiança em' seu m�do !le pf!n�ar e ª�i.f Mr!mte ·os
. demais. Um dia repleto de alegrias � l}ovld�es, � o que e�t6., ,�rV
pel;spectiva, pal'a' você. 'Se �niversal'ia ant�s 40 t!ia �,I} dt ae�m}iro,
terá êxito em viagem e- nos estudos!'

.

t

ESCORPIÃO � Boa disposição física e Jl,}enta,ll eis f} qqe Jh�. �tj dt *0<1()
importante agora. ,Sua ip�neira de agir, s� ener�� � ·tü,na.mi�rno nQ
setor de �h;idac1es, influirão favora�lmep.te ,s99r� IilS dew.ai.'!. 4-die
Qualquer 'viagem.

;

SAGITÁRIO _. Esta quarta-feira lhe prolllete, �J.U��Sllo nos 'e�tuqos e -fm v�
gens. particularmente se nasceu por �ltª' do diª 1�, 4e' dezeml>1Q. Q
dia é i'hdiCc1do Rara é\ éjssinatura de pªp�is e tuQ.Q �ul_lnto ·tenha :re�'
lação com E4ucação.

' ,.

CAPRICóE-NlO -- ótllllo período para você trata� '� qu,estõe:;: ,d_ QTdem·.do·
méstic,a ou sentimental.· Lembre-s� de' que" ° Sol et:O,_peixes ,the 'prQ'
mete nóvas amizades, alegrias e suces�o ;:�er�l, ÇOI\t� �oW � ç013bQ-
ração de qD.\igos e pqrentes. ..,' .• .

AQUAEIO � B�ª fa:;e púa você cuidar .�is 'de '�lJa: saúd�; p.l'j.n�ipaÜ).1ent!l
, 'do sist:rna nervo.so., Teíiha, em meht�' ql).ej f}s:' Ílle�â� 4� ,Vitl3, i' cOti �

laporaçno dê. ílml!!OS e tudo qUilnto possa, fªvofe�"lp(ª), 's�r�. i!JIPo:r;....r'tante nepta 4:), fejl'a.
'

.'
'

. "

PEIXES -rCuJdado com a' sua aparência ipessoat, Você poderá 'ser ·ui��iigen
te e muito. capaz, mas de.verá apt'esentai".se', devlda�eftte, a ··fim' ·de
conseguir aumento' de popularidáde' e . êXito social:· EsPere: boas 'no.
tícias. Dia feliz,'

,
\

I : .', -, I' .�,',

, ,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Receita chama:empreiteiros
e empresas transportadoras

,Videira Iniciou,
, /

"

,,

o�Je.m \ curso

de' fruticultura
Com a presença. de ins

trutores do Ministério da
Agricultura, da,Acaresc e

de emprêsas privadas teve
• ,T

lTIJClO ontem" têrça-feira, 'O Superintendente Re-

. em Videira, um -curso de gional da Receita Federal

'fr�ticuIÜlra para 27 têcni- . pata, QS Esta�los do Paraná

"
coso .do Serviço'de E':>.1:ensãb e Santa ,Catarina' está es-

Rural de Santa Catarina.' clareeende .aos empreitei-
, O curso, com düra�ão res, .soeiedades civís e ern-

prevista de 10 dias aborda- . prêsas 'transp@rtadoras ele

rá vários aspectos teóricos ambos' os Estados que, em

e práticos da' fruticultura
.

seu próprio bene�ício ne-

de clima temperado, corno 'cessitam, com urgêacia, en-

-Instalação de pomares,' com- trar 'em contato com a De-

bate, às pragas' é doenças, ' Iegaeia 'da R�ceita "Fede.r�l
adubação, : correção e con- de seu domícíljo" físcal, pa-

"";sel.'v�ção 'do' sole .é
F.
comer- l1a' informarem qual , o .va-

cializacão de fl:utas. Após . Jor 'F� seu, .cr�d,ito de int
'o treinamento, os 27, téc-. ,pôsto:,Qe lie,�da deseontaoÇl
nicos -,deyeriío re�lizar' um' ,'aI" maior' nos exercíeíos .de
,estágio prátieo de éampo,

I,' ,�70 ,é 197'1:
r ,

' "

junto aos: -eserltórtes _ da

Acaresc, situados no Rio :do '

P'�llie e pÍai?<1uo' de , Lages

integraçãode, ministerialbuintes interessados na res

tituição , do valor do crédi

to do Impôsto -Sôbre Pro

dutos Industrializados (IPI),
,

relativo a incentivos fiscais

ii exportação i e que não

�ucle:ram -ser utilizados, de

acôrdo corri' as demais mo

dalidades previstas na Por

taria 'Ministerial GB-284, de

10 ele setembro rde 1970.

, fiseo-con1ribuinte.

De outra parte o ,Secre' 1"
tárío da Receita �edêralj,
sr. Amilcar de 'Oliveira Li

ma inaugurou, às' 11 'horas,
o Museu da Faz�nda Na

cional, com uma exposi�o
sõbre o tema "O Desellvol�
vímento da Administração
Tributária no Brasil".,•

• 1. '.

\ E;.6lail:ece·, a nota que tais

'''-:JiI1edidns se: " fazem neces

sárias tendo em- vi�ta os le

vantamentos prioritários sô

bre " .O . assunto, que estão
" �'

.

.sendo .feítos nos, Bstados do

Par�'ná 'e "Sa'nt{ "Catarina
_

visaad« :�, rápida regulariza
ção dos, créditos tributários
dos: rontJ'ibuiutes;' 'ele con-'

, I,

fOl'l1,l-idade "com a política

A exposição, franqueada
ao
I pÍlblicb, acha-se' instala

da no prédio do ,_Mínfsté�'io
da 'Fazenda; no Rio .de Ja

neiro, fbcáliuwdo os díver
sos aspectos da, administra

ção tributária no' .País, des
de o período cólonial, até -os

dias atuais, ,

,
. , �. �

"

,Senai ,faz> escDlil.,
I
�'

- �

,pára .'m,elh'or�r' �
,

�ijo. ',d·i! ob ..a' têxtil
, ',B_rusque :'(Correspongen:
te)

, --;-' Prosseguem 'em
ritmo acelerado as obras
d.€;' constrtlçã9 do Céntro

, 'âr� 'Tréi�amento TêxtÜ
';QO' Sellai, destinada á for

ITIação de mão-de-obrá es-

,
peciálizada para o' parque
têxtil', do Vale' do, Itaj aí :ê
de outras' regiões do' É�- '

!ado.' Fiaçã9 ., e tecel�geni
�é'r,ão ,as .áreas- letivas prí-.
orftãrtas no, Centro, mas
atenderá' também as .sec- '

ções 'de acabamento, prin
cipalmente a .de tintura
.ría, através' de

.

um atuá
HZlJdó .laboratórío "químí
co têxtil. O'Ministro' da''''
I�dústria, e do - Có�ét�io

-

Sr, Marcus Pr'atini d� M��
,

iaeS:: 'em "'sua ree.snte visi
"ta; ao município,' fêz / no'
- rli�'curSo :

- 'qu:e ' proferiu
�,?-'fua' citàção espeCial; à

cónstfuçáo >'(lo "Céntro - ri:l�'-'
Treinamentc;> 'Têxtil' do
,�na.i, asseverando ser

aquela "a maior obra 'que
se r8'al�za em Brusquà �in
favor de, 'sua Indústria
pois, 'suprirá, .

o metcad;
.

, 'daI mão-de-obra espetiaÚ:
z:ada".

., uma , 93.\l,lpá.nha: [nstitucio-
,11a14 em forma' de, anúncios
vis�ndo valoriza� .os obje'
tivgs e os qesémp'enhos da

FIES€: e das entidades in
, te,gl)ante!;' ,.d� convênio; d)
publicar mensagens alusi

vas,' a efemérides. de Inte
rêsse da indústria,

Naquela cidade áméricana
o 'sr, Rolf' EI11ke ,t):atarà'"
da colocação das cotas, 'de

tecidos que f9ra� 'atribui
das pela ,CACEX e 'indús
trias texteis integrantes do

Consórcio Catarínense' d7
Exportaçâo. Além disso se

rão examinadas,' também,
as "medidas para a exporta
ção dos' produtos da!'· jl)'I)hí,,·
trias Tigre (plásticos}, Wet_.
zel (velas) e Mare�tó ,(char
pémst

A Ceorderradoria
formação da FIESC

naT,á sob, a
.

chefia
Raul Caldas, Filho.

VI_A�EM'

de In

fuücio
do sr.

_ O sr, Rglf 'Ehl)w, Diretor
de Coordenação da Federa-

, '

,

pOSSD,m minora,)_' 'os sofrim.en
tos d�'s família,,> ,desprovidas
clE' assistência socwl:' Cón��l'
nicam, que os, qm}attivDs de·
verão ser encaminhados' ,jl.o�
Núcleo 'Regional do' SESC,
�ituado na' 'Pl'Ma da Baudei

J'a, nesra CapitaL
com

rou·

�que

, ",

. -

:.. ":t\ p,refeitt�ra Municipal
'de� S�o' 'Bento do Sul está
distribuindo material esc�
)�r' às' crianças me�os 'f���
re'cÍdas das escolas do mu-

., � 't,üCÍplo. 'I
, '"i 'Aléin de' atender' aos alu-

, :no's das Escolas Municipl\.Ís
cêrca de 300 crianças" a

,Prefeitura está auxiliando'
..

também, os alunos que fre-

quent�m a,s escolas esta-,
., duais, ·distribuindo 'grande

,

quantidade de materiál es

�' colar básico_
Por. outro lado, a DiFeto

Municipal de Estradas

Rodagem de São Bento
Sul está rea-firmando a

I
,Os, infrl:!tores, ,se'gundo o

informe, 'estão' sujeitas às
penàHdades' previstas' em

lei'

I "

PARA TODA LINHA:
De Cr$' 3,0,00 Por Cr$ 27,00
ou ape'na� Cr$ 5,00 MENSAIS

,
A.' GO,nzaga' mandou iécnicos a

.,' S'ão Paulo ver selo.r imo�i1iarió
ríência e no sucesso alcan

çado por emprêsas como

Clineu Roch1 (5,000 imó-

,veis em estoque), Prisma
S.A. e o, S,indicato ·de Imó

veis de São PaulO'.

Segund� os estagiários; :l

viagem, foi de grande pro
veito' à 'implantação de no

vas ,técni�as, que de;verão
Fesultar em- aumento de ca

pacidade ,prõdutiva e con

sequente redução nos cus

tos operacionais; que a Imo,'
biliária ,A, Gonzaga espera
pôr em prática dentro três
meses, com um nôvo siste
ma de construção.

I," '. 'O professor Luiz Adolfo

91sen da Veiga e o técnicÓ
, N;ivaldo ,Hübner" ,respecti
vamente ass,istente -e res-

"ponsável pelo Departamen
t.o de Contabilldade da fir
ma A. Gon'zaga regressaram
de São Paulo, onde perma-

:_,neceram por vários "dias,
em visitas e contatos com

'as maiores imobiliárias do
]?aís.

'O _úbjetivo da viagem
foi inspecionar, conhecer e

._trazer para esta Capital,
novas técnicas contábeis
administrativas e organiza,
cionais, baseados na expe-

,

GRITIS,
� .

\
-

INSTalação a JaTO!
DCE elege dia 27 ..n9 Clube 12
Rainha dos ",t1'n'ivêrsilários Adaptáveis a qualquer

veículo.

Tranquilidade- e segu·
rança 'para você e sua

....

família.

,

.o Baile, que' vem mere

c�fido atenção' especial' da

departamento ..
, �oei;ll da

quêle Diretório, contará
,

oom :a pre$ença de' grande
número de universitários,
inclusive de - todo -o interior

.

, ,",Será 110 próximo dia 27,
no Clube' 12 ,de Agôsto, o

ba* para eleição e coroa

'çao da' Rainha dos Estudan.
tes Univel'silários d-e Santa
Catarina, promovido pelo
Diretório Central dos F..stu· Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

I
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o extl'aot'dinádo deseuvolvimento OI'

bal�oi que Florianópolis conheceu rle uns

, tempos-para cá tem coutado em 'grande: par
te' cem 'o apoiõ dos podêres públicos que,
aliados ao empenho da iniciativa privada,'

, aqu] .upllcaram considerável soma de in

,;)'e,�,time..,t9s.' A aplicação das verbas oficiais
no processo .de crescimento da Cidade deu-
se; 'sob" várias formas, sendo uma delas a

pavimentação 'das' nossas mas, obra que

'taínb�in contou' com os X'ecUl�SOS dos- pro

prietários dos imóveis situados nas vias be-

,nefici�das�
,

( ."
.'

"
.

.

Por paradoxal que pareça, os melhores
'

"

: �lIi,ç�lll,entos, a, paralelepípedos de Florianó-
.

,poli!!, .são, justamente os mais antigos. �
despeito -da ação do tempo e das

'

obras
subterrâneas de água e esgôto que obrigam
a arrancar as pedras do calçamento, as

velhas pavimentações -têm resistido heroi

camente. Basta uma ligeira comparação pa
ra que êste fato fique constatado. Já os

ealçamentos mais recentes, efetuados nês
te último qumquênio, 'I!uando a eficiência

administrativa da Prefeitura se Iêz sentir

efetivamente, estão deixando a desejar, não
fàzendo jus 3.,0 'esfôrço e dinamismo' dos
Prefeitos que, a Capital possuiu de Vieira
da Rosa a Ari Oliveira, ,Passando pelo pe
ríodo de 'Acácio Santhíago,

.. :'i

oas da'
»:>

I

Ora, a Prefeitura decide pavimentar
uma rua, sendo pará tauto necessárias apre':
ciáveis somas em dinheiro. Concorrem os

recursos dos cofres públicos 'e do contri

buinte para que a obra seja realizada. In

terrompe-se o tráfego, re�il"a-se a tena';
deslocam-se operários e, tempos depois, 'o
calçamento é entregue à população I]Ue dis

põe de mais uma via pavimentada, ganhan
do li! Cidade mais um ponto no seu quadro
de progresso. Passados alguns meses (não

muitos)' o calçamento começa a apresentar
sinais de .deíeíto. Surgem os buracos, as

,

pedras' se soltam 'e (li; veículos, sacolejam na
.

'
. -

nova Via �a,viml1ntada,; E o calçamento, mal
, ' .. _

. l' . .

: '.feito, não' resiste ao grande tráfego. Devem
então ser 'procedido o trabalho de restaura

ção, gastando-se nisso mais dinheiro, tempo
e paciência.

No particular da pavimentação merece

ainda um. registro o calçamento a lajotas.
Há locais. corno li vi� pública' de acesso à

Ponte HercíJio Luz e a Rua Desembargador
_A�o Hoeschl, em que as lajotas estão sôl-

\

tas do terreno, tornando a pista irregular 'e

acidentada. Não podemos afiançar com

segurança se o defeito é de colocaç,ão das

lajotas ou se f) material não é adequado
para' a pavimentação. Mas a verdade é que

Quiseram os ilustres v�readores de Flo-

-rtanopojts dar ênfase, a sentimentos popula
,,', .res r . Já profundamente consolidados na cons

ciência' pública, ao votar a concessão do tí

tulo de ,"Cidadão Honorário" de Flo.rianópo
.' ,1is,", ao Governador Ivo Silveira. Nascido,
'na cidade de Palhoça, o eminente Chefe do
Executivo estêve, por�, ,ligado ,semp,re, a

, .,llJ;Ila. carreira política' senl 'fTont,si.�às, mu�
, nicipais, não obstante hav'ê-la iniciado como

'�Prefeitô daquele progTessista Muriicípio, vi-
\ -

zinho da Capital do Estado, E a atuação
,púplica do sr, Ivo Silveira se p:'mtou, COJ1ti

�ti'adamente, 'por ampla visão integrada elos

problemas e aspirações de todos os Catari

�enses, Isso, aliás, explica por qU3, não a
,

y�nas Florianópolis, nem somente a Palho-

:'9a, 'mas todas �:;; regiõe,s d? Estado lhe vêm

: ':-r'r�stanao homel}age,l).s �ssirn expressivas,
',:>numa> eloquente 'manifesta'ção de r,�conhe

cimento ',pelos benefícios ele seu Govêrno,

; cql1cretizado� p.or tôda parte,
'

Na verdade, Florianópolis deve nmitfl

a<D :Govermidor que dentro de mais alguns
(Íi�s, " se-rá 'sÓbstituído pelo Engenheiro' Co-

I' ,:

';� .

orno. é· smo ''1 '

(A" :M:ANEIltA DE SELEÇÕES)

. ,ALtiOóLICOS ANÔNIMOS

'Grupo "Esperança", constituído c1,3 fa

miliares de alcoólatras cujas reuniões, 'fêg1
a finalidade de orientar essas pessoas, a

,,'ma:rieiTa de como viver com os doentes e

',- interessá-los ,em voltar a se integral na

família "e na sociedade, ,Reuniões' fechadas

Bas e 6as. As reuniões abertas dêsse grupo
'são realizadas aos sábados, na Churrasca;
ria Espêto ,de 'Prata, com a presença dos

Ipacientes,. Couvert ao prêço eLe Cr$ 30,00,
incluidas ,batidas e vinho Precioso Suave.

'ADORÁVEIS BONECAS

Diretor do Cinema Nacional

está aceitando candidatos
_

ao papel
do filme "Adoráveis Bonecas", para

(Velho)
titulo "

teste.
/,'

E' necessário que possa int,erpretar _ ufn
travestí cQm ...perfeição, que tel1ha beleza

para assemelhar-se a uma mulher de ver

dade e, finalmente, qüe saiba ,representar.
Indispensável' plástica perfeita pois haverá

algumas cenas de nu.

AUTO ESCOLA MODELO

Ministra aulas de direçào em modernos

e equip'ádos Volkswagen Curso complei:n,
com dez �ições, Cr$ 1.400;00, InstI'l�tQras 'es

pecializadas, G0111 conhe'cimento no ramo.

Aulas noturnas, desde 10 da noite. Opção '

para curso paralelo de mecânica, acresce

II

I
lombo Machado Salles, São inúmeras as

realizações deste quinquênio que expira 'e

que atestam os méritos do governante, ago
ea postos em têrmos dum justo e signifi
cativo preito, partido do 'consenso da Câ

mara Muniéipal. Viu certamente o Governa

dor Ívo Silveira que a Capital do Esta

lado teria de ser integ.rada no seu vasto {

,plano .de soluções definitivas e prog.re'ssis- ,

tas, de modo a que não ficaSse à margem
das atividades governamentais, tão febril

mente ostentadas em tõdas as 'regiões cata

rinense$, E o mesmo sôpro que pl'opeliu
auspiciosamente a.o adiantamento a�el'2rado
e �egui'o todos os quadrantes do te.rritório

de Santa Catarina de modo algum deixaria

de fazer-se sentir, vigorosamente, na Capi
tal ilhoa, onde um povo 13;borioso e inteli

g,ente cuida de expandir energias e pensa

mentos para unificar os anseios e o org�

lho dos Catarinenses no mesmo ideal du-

ma Ç)fensiva glorioso o futuro melhor. \

Por isso, a ,homenagem que, nWTI ato

solene e siniibólico, vai confirmar o senti.r

comum de todos os que vivemos e traba-

"

Cr$ '500,00.
JOVENS EDUCADOS

PreCisa-se de jovens do sexo mascuÜno,
bem comportados, usando cabelo curto, qlt8
se recolham às dez da noite, não tenham
namoradas, não fumem, não bebam, tenham
horror a jôgo (de' baralho), respeitem pai e
mãe e ,não pequem contra a castidade. IFl

cü1entalmente, devem ter noções de futeboL

T,ratar no Clube de Regatas do FI::j,mengo,
com o sr. Dorival (dit ,Yustrich).

\

INTELECTUAL SE OFERECE

Jovem intelectual, com três novelas

(tnéditas), 5,>0 prêmio em concurso de ora

tória no Grêmio Cultura'! Liberato Trajano"
três"participações no Concurso Nacional de

,Contos dÔ, ,)paraná, - colaborações esparsas
em div,el"sos Jornais do país, sem, passagem
I,pelo Cinema Nôvo, se oferece 'para Jurado

do Programa Flávio Cavalcanti. Entende de

pa�a.gaio, de voc�dor de f61ha, de comedor
de, 'vidro, de música popular ,e erudita, ,de
homem bonito, de piada velha, etc. Somente

não aceita substituir Márcia de Windsor.

PARA ÁSlVIATICOS

Última noviâade norte-am,ericana! Pre

ço para queimar! Cachecol r,sfrigerado para

o vel''í,o. Acompanha exemplar ,de "Espumas
Flutuantes", do ,renomado- poeta Castro AI-

ves, que, COlTIO se sabe, padeceu dessa mo-

léstia.
I

ida e
',i -'
I

,

as ruas assu�i: calçadas estão com sua pa
vímentação deficiente.

Sejam ��alele,pípe,dos ou lajotas, a

creditam .que, êsse tipo de material esteja
hoje superado na pa-vimentação das ,cidades

'J e' das �stradás. A s�lução incontestá� é,
sem sombra' de dúvidas, o a.sfaltam;nto
que, embors' mais dispendioso, apresenta
uma eficiên.cia infinitamente superior. Seria

desnecessário relacionar aqui as excelências
do asfalto em relação' aos demais materiais
'usados na pavimentação' das nossas ruas.

'Q�ialquer UI» sente, q�e, é ,melhor, sendo
-

por isto mesmo a _s6lução mais duradoura
e qu�, melÍut,f se compatibiJiza, com a, dinâ- ,

mica dos. di�s: atuais. Nos grandes centros

do País e <lo mundo ninguém mais se dá

ao trabalho de pavimentar uma ma com

paralelepípedos. Deita-se uma camada de

asfalto sôbre a via pública e, em, questão
de um ou, dois dias, a mesma já pode ser

inteiramente aberta ao tráfego com as obras

concluídas. E é justamente de' asfalto que

Florianópolis, está -piecisaÍíd'o para substi
tuir essa péssima pavimentação, que aí está,
superada' 'e rococó. Os Podêres Públicos do

Estado e do Município poderiam unir suas

fôrças para asfaltar a Cidade' que,
_

afinal

de contas, ainda não. é tão grande assim.

Ihamos por Flortanópolis escapa, a quál
quer conceito de particularização, no', C1,ll"SO

-' da gestão Ivo Silveira, .para com a' ,capital.
Ao contrário, tanto mais expressivaje acer

-tada é quanto exatamente não implica', o

sentido regionalista, mas' ip.6i$ivainente
consagra, na adJpiração' do po�o <;la CÇJ,pital
'do Estado, o GOvernac1.or qlte soubé fazer
s,e presente, em cada reG�nto 0.0 so16 esta
dual, sem ;,,Preferências e sem. ;preconceitos
ou reservas" -- mas, sim e, permanentemen
te com a esclarecida intenção de evitar dis

criminC\ÇÕ!e� e de servir ao' ínterêsse. c1.a fn-
tegraçã� 4� Santa Catariha.�

"

"Fazer de Florianópolis, uma das càpi
tais 'Ique realmente rG'presentam a 'capaci
dade empreendedora e a pujança roolizado'

ra _que ca�,;cteriza a população do Estado,
tal continu.�rá sendo o obj.et(Ívo daquel�s
que pr6pu�pam sempre maiores .fadlida<ie�
de intercompreensão social, econômica, e

cultural dos Catarinen�es, que o' ,�uturo 0'<)
vêrno €!olôrnb'o Machado Salles quér ii:ldis

soluvelment�! unidos para o desenvolvimen-
to. '

, .. ,\'

"c/ .' , ,

a",Sla'vo Ne,ves,
,

\

-,

-

i

<,

VAI CAS;;Ut?

l\lugamos -helissimos vest{d�s de noiva

([esde Cr$ 50,00. Com ou sem grinalda. Re

\servios com muita antecedência. Gra�de
procura, por incrível q:ue pareça: 'Conversí
veis para casamentos no Uruguai, casam,eR

tos apress�dos, casamentos contra a: �onta-
,

'

de dos pais, casamentos amancebados. Em
matéria de casamento, é conõsco! Só não

alugamos noivos. �Ainda.)
MAL DE SAÚDE?

Dr, Mordko Brongman. Aceita INPS,.
Instituto Municipal de Previdência, Monte

pio dos Fürlbonários Legislativos, NBOEX,
APLOMB,

•

�9Ciec1.ac1e Pia de Assistência Mé

dica, CREC�, CGS, CPF, .IPESD, Santa Cu

.sa, etc. Só :*ã.o aceita dinheiro.
;f. I

TROCA

Bacharel em Direito,r' 1>0 aluno em Di

reito Rom�rio e Direito Constitucional, tro
ca seu 'diploma por um de Economista. Não

carece de l')':l lugar, qualquer um serve, Dá

um Dódge Dart zero de volta. Negócio ur

gente.

A�GOLA

Vende-se uma mala por m_otivo de via

gem. (A exém\plo de uma certa c1.na. Jandi

ra, essa é ylélha mas é boa.)
�

n 1 d' C � R
"
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,Maroilio Medeiros; filho.

/

TRIVIAL VARIADO

Estão falando por aí na criação de um nôvo Partido político, medida .

, ' que em princípio me parece boa para o País e para a democracia, Se i
porventura alguém se lembrar de convidar minha obscura pessoa ,;para [

,

ingressar na nova grei partidária ,pe11de o seu tempo. Já tenho compromisso
' ,

I político e o meu Partido ainda está para ser fundado, desde que encontre

quem queira acompanhar-me na minha jornada cívica.
Eis aqui a plataforma que proponho aos meus concidadãos:
1 - Propugnar pelo ajardinamento da Cidade, de modo que em cada I

rua haja um tufo de floridas folhagens e, se possível, um flamboyant. em! I

J flor. Providenciar passarinhos cantando no alto elas árvores dos, jardins; \I ' 2 _:_ Determinar que as empadas do .antigo Chiquinho, hoje vendidas na '

I

.Casa 3 B, figurem nos cardápios, de todos os restaurantes e sejam servidas [

nos bares, livrarias e farmácias.
�

Os estabelecimentos que ousarem recusar-
'

se a servi-las seriam obrigados, como pena, a v.ender as .bananas recheadas'
,

I que um menino vem díàríaments oferecer ao pessoal daqui da: redação: in- ':tragáveis; .

I 3 - Tabelar o preço do' xuxu, atualmente vendido a mil cruzeiros cada "

I r um, em quantia rião superior ai 10 centavos. Paralelamente, transformar ,50 i
I

,I i por, cento das, bancas do mercado em frutarías onde houvesse nectarína em
'

i I profusão, e também uvas grandes ,e maduras, e pêssegos' e, mangas-.ro�a; .
, I

4 - Proibir o vento-Sul aos sabados e dommgos, so liberando-o as se-, I

I gundas-feiras mediante prévio conhecimento à população sôbre a hora em
\

! que caísse e a hora de serenar. Tomar as medidas cabíveis para que as águas I

das duas baías sejam sempre mansas e azuis, suavemente cortadas pelos;
barcos de pesca e pelos barquinhos dos Veleiros da Ilha;

5 - Fazer com que haja semnre uma jovem linda e irreconhecível a es

quiar dos Guarás à Ilha das ViTIhas,.- rebocad_a por 'uma lancha em CUj? I
leme estivesse o presidente do Partido, que, espero, meus futuros cor.reli

gionários identifiquem desde já;
6 - Colocar confortáveis poltronas de curvin sob a figueira da Praça

" 15, para os velhinhos e' os aposentados possam nelas se sentar nas tardes
! fagueiras. Providenciar jornais do dia ou, RO máximo, dÇJ, véspera, aos v�

lhinhos e aos aposentados, a fim de que êles possam lê-los nas, já menciona

das tardes;
7 - Estabelecer um mínimo de cinco meses para o verão, período du- I

I (
rante o qual só chovesse de.rnadrugada, das duas às cinco. Nas outras horas I
do dia a lua seria sempre cheia e o sol sempre vermelho, cada qual por sua
vez. Os brõtos se dourariam ao sol de dezembro, assim se conservando até

março no gracioso invólucro dos seus biquínis:

[I' à - Ordenar ao, Departamento de' Caça e pesca" que coloque peixes nas I
I águas de São Miguel, a fim de que os felizes veranistas daquêle balneário

I tenham algo a morder suas iscas nas pescarias de janeiro;

\ i 9 -r Distribuir gratuitamente ;pirulitos e doces às criancinhas que brín-,

!_ I cam no Parque Infantil Dona Tilinha. Para as babás, coca-cola e chicletes,j
I de bola, com direito a namorar um brioso soldado do Corpo de' Bombeiros .

do quartel ali em frente.

1 ° ,- Suspender, a ilúminação pública em pontos estratégicos da' Cidade,
principalmente nas proximidades das praias, possibilitando, destarte' aos

jovens (e não tão jovens) casais em ídílio assistirem às emocionantes e

nunca assaz festejadas corridas de submarino.
'

-c, Êst�s são-apenas alguns dos itens da plátatorma do meu' partido políti
co, que jamais lançará candidatos .às eleições para não fazer co.ncorrênéia �desLeal com as demais agremiaçõeS:. Tôda e qualquer sugestão por parte dos'
leitores (e, quem sabe, futuros corr�ligionários) será bem recebida.

'

o MEU PARTIDO

,
,

\

o SECRETARIADO

, '\

A equipe que assessorará o Sr,
Colombo Salles no primeiro eSca-

; Ião administrativo foi seleciona�da
I'
com a mais absoluta independência
pelo futuro Governador, que no

processo ,de escôlha não, sofreu às

interferências polÍticas de, Partidos
ou circun'stâncias' tão comuns aos

métodos tradicionais, A escôlha
foi eminentemente pessoal, dentro
de conhecidos critérios, e o Sr.

Colombo Salles recrutou par� a -

sua assessoria os elementos indi

cados ;pela sua exclusiv,a vontade,
entre aquêles que melhor lhe pa

receranl para se desincumbir dos

graves encargos estabelecidos pelo
projeto Catarínense de Désenvol-

,

vimento.
Assim sendo, o futuro Governa-,

,

dor não tem com quem dividir a

responsabilidade da seleção dos

seus auxiliares, recaindo sôbre os

seus ombros todos os êxitos e

eventuais desacêrtos da sua equi

pe. Se isto por um lado pl8sa' na
I
balança da ;responsabilidade" por,
'mItro lado dá também ao futuro

Governador inteira liberdade para
substituir êste olJ aquêle auxiliar

que não se adapte aos seus méto

dos de trabalho, não devendo, igual
mente nêsse caso, satisfaçõ!es a

ninguém, excluindo-se naturalmen

te o Presidente da República, a

quem deve fidelidade absoluta.

Muitos dos futuros! auxiliares do

s.v. Colombo Sanes ainda não ti

veram oportunidade de' se da"r a

i conhecer à opinião pública como

homens executi�os ou' administra
doreS. Mas, tendo sido escolhidos

a dedo pelo' futuro Governador,
êste deve ter tido razões de sobra

para c'onvocá-los ao trapalho, pois
caso contrário não se proporia a

, executar' um plano de Govêrno

ambicioso como o Projeto Catari

nense' de Desenvolvimento. O cri

tério de escôlha, portantó, está a

I indicar que teremos em Santa Ca
I
tarina'um Secretariado homogêneo

!
'

I ; nos seus propósitos e subm,etidos
a um único 'comando qu:e distli
buiu os elementos de acõDclo com

a natureza das funções" conforme

a habilitação de cada um. A equi
pe está- formada. Vamos c1aixá-la

, i � jogar.

ATiLIO FoNTANA
O Sr. Atílio Fontana chega hoje

,

a Florianópolis, a fim de manter
"

os contatos .lJreliminares para, a

sua posse na Vic�-Gow�rnança: do 1
Estado e organizar a equtpe

.

que'
funcionará no' seu gabinete.

" I

Nêste fim de seman� deverá avis-I
tar-se com o SI\ Colombo Salles, I
QUANTO VALEU ' :

Para se ter uma idéia de quanto
repnesentava para a TV Coligadas I

de Blunlenau a transmissão direta J

do Car'naval de Florianópolis, aqui I
vai o custo da operação: cêrca de'
,30 mil. j

* * I '\Aliás, por falar em' televisão 'v�- I

le dizer que os diretores da' emis- ,j
,

sôra blumenauense e da" TV '

,Cul- ii
fura de Florianóp'olis estiveranl
'ontem ,reunidos, tratando da trans- :

missão das solenidad�s da próxi- I
ma segunda-feira. A;; duas esta- :
ções trabalharão em cadeia, fican-

I
do assim ,decidido: ,no ato de pos- I

se, na Assembléia Legislativa, os
I

narradores deverão anunciar em i
prImeiro lugar o nom!e da TV-Cul� I'tura; na soienidade çle transmissão

'de cargo, no Palácio do Govêrno, o

nome da TV�Coligadas será �b.un
ciado antes. ,

NAMôRO' PERIGOSO

que passavam.
Conversa vai, conversa vem, o

luar estava �onito, quando de re

pente, passa um sacolejante Austin, I

cujo pára-choque' ':prende-se na I
ba_rra da! seja da mõça ,e, leva-a

(a saia) dependurada, qual bandei-
ra agita, n-um estranho e' tragic_ô
mico festivaL

PÉRICLES PRADE

Mais um livro na praça <;le auto
ria: de Péricles Prade: Os Milagres
do Cão JerÔlúmo, primeira ) aven-,tura editorial do autor na

,

prosa,

por sinal mui�o bem sucedida, co-
,

mo não poderia
......

deixar de ser.

Trata-se de uma coletânea de

contos surrealistas, com ilustra- ,

ções excelElntes de Horácio Borges,
das Edições Flama, de Pôrto Ale-f'
gr'e. E' a melhor ;publicaçã'o que

�Iapareceu por aqui ,nos 'últimos 'Itempos, sob o ponto de' Vista grá-
fico, que faz jus à qualidá,de lite� I'rária da Obra.' I

,------:--·----Jr!lW!!'1!III
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Senhores Acionistas ,

A Diretoria da Sociedade Lavador de Capivari S. A., na forma da Lei e Estatuto,
submete à apreciação de Vv, Ss. o Balanço Geral, ,demonstrativo da conta Lucros e

Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1970.

� " Os resultados apresentados, bem exprimem os trabalhos realizados nesse' exer

cício, alcançando um beneficiamento de 1.196.580,849 toneladas de carvão mineral,

superior ao exercício de 1969.,
'

.

Ao encerrarmos estas Informações, desejamos agradecer aos nossos servidores,
',clientes e colaboradores, bem como, consignar a Vv. Ss. nossos agradecimentos pelo
apoio a nós dispensado. .Tubarão, 8 de março de 1970..'

I

Eng'! Aloysio da Silva,Moura. - Diretor Presidente-
Fis. Roberto Vasconcelos N60as _:_ Diretor Superintendente.
Eng" Gecy Rocha .:.!.:-, Diretor de Operação.

,

. LAVADOR DE CAPIVARI S. A.

: (S�bsidiária, (I'a' Cia,', :Siderúrgica Nacional)
; ,

'

'8ALAN'C;0 GERAL
'

EM 31 DE DEZEMBRO, DE 1970
A T I V O ér$

IMOBILIZADQ TÉC,NIÇO "

Imóveis
"

, . .-. '_'
.

Equipamentos e Instalaçôes : ..

Veículos RodoiFen;Qv.', Máquinasv e

Tratores ... :: .... �; ...
'

... '. : ... .' ...
Móveis e Máquinas .

':
!, •••. .' •••• '.:.,' •• ,

-----

n.10BlLlZADO ACESS'ÓRIO
Imóveis.' . . , .

:i}.:q:uipaJüentos e
'

Instalações , Acéssóríos
Bens .Móvéis Diversos .: - _ .

'.� ,"

�t.AVADOR DE CAPIVARI S. A.
CadasÚo Geral de Contribuirrtes n. 86.440.443

RELATóRIO DA DIRETORIA

2.160.862,2�
5.553.023,42 '

,.

:;'F'

l'l\.i.OBlLlZADO FINANCEiRO ,

Parfieipação no, Capital' de Empresas
Incentivos Fiscais -

, __ :

Obrigações. 'Reajtlstávéis do \ Tesouro,
",

, Nacional'
_�
••••

'
• "

','
•••••

"

•• oi ••• "i
•.

Correção d� Ativo .Imobilizado .

�
I �. :-. ItEA��Z.Á:VEL -:A P'R�O LON�O

Imóveis Residenciais .. �' -,

.

Obrigações Compulsórias, .

Financiamento Im-obiliário ' .

, 'REA.UZÃVEL A PRAZO CURTO
ATrn'of{ô.tif�dÓ e DElP6sitos \

: _

Matei"i�i,s 'ElrÍl' transformação,
'

.

Conte.;;' "Co:h�entes. ,_ .... , 4; ••••••• '

Fõrneciment,ós .a- Fatumr ,'o • ,.

'

, , .' •• _ ••

'Contribuição, de ,Empregado� s/139
>

Salário ,_ . .' __ .

l"llIldaç�o M�vimehto Br�sileiro de' :Alfa-'
:' >-, betização _;, lViOBRAL:-; .' .. '.:: .. _ : ..

' '

19.1>45,00
, 98.866,00

17.442,91 135.853,91
\

1.630.225,56 1L65�.972,88

714.724,22
429.61tl,86
255.961,53 1.4.00.304,61

1.335.922,12
18.847,46

4.411.438,46
7.2,97,61
1.472,34

2.890,00 5.777.867,99

, 'pÀSS.rVO: REAL �
'. ,

'

.......•..... : ; . . 19.922.576,85
.: • '

, COM,PENSA;(;AO
�auçiio "da' Diretorla •... , .. , . , , . .

,
1.500,00

Creclpres de Bens rin Locação 25.322,00

:�eguros Contratados ,.'................ 33.505,43 60.327,43
,-:;'

'''i.

, ,DISPONÍVEL
C;üxa,' ,

'
.

_Bancos
,

' , .' .

3.008,02
-. ' /' 185.720,36

,:PENDEN-l'E
Gonhis a ClasslücSlr

,

",.. ,

' ..

i
P:espes<1s An,tecipadas _ ,

.

ti.',

15.029,53
881.673,46

,
'

"',> A�rrYÔ',REAt : ', �: ,�' .. , � .• � .

�.,_ "COMPElNSAÇAO ; ,',
\ ...

�:çõ�s: ':em' çay.çao -:: .. ''_ ,: .. _ � .. .. .

' '

,1.500,00 ,

pel,lS de, Ter,ceiro e,m Locàção .', .. �
_ , 25.322,00 ,

�óu}r�to$, qe, Seguro .: : . '. . . . . 33.505,43
.,' �

.

,

, .. \
.

I"
"

,
,>,P A S S IN,O Cr$

/ 'NAO EXIGíVEL
'

C.p'i��1
A�ões Oi'dinárias . _

' '
.

Ações ·Preferenciais " .......•.... : .

-'--ifê,s'en;ã":te-gal -

.

Res�rva ESpecial : .

�eserva p/ Reavaliação do Ativo Imo-
,

,Jlil>izado _ :: , , .

Provisão para Depreciação '

.. ;
-

Próv�s�o' para Depreciação c/Correção
\ _,' Monetária -..... , ... , ; .. , .; ..... , .

Provisão
.

p-ara Garantia do Tempo de
Serviço-, _ ' .

Provis,ão para, J}evedores Duvidosos .

Lucros' Suspensos ': .....
; ..... ;. _ .. "_ ..

8:502.400,00
6.49'7;600,00 i5.000.000,00

115.731,80
66.548,43

558,87
1.749.883,80

124.690,75

, 463.94�,96
131.058,74
338.960,78

,

EXIGfVEL A PRAZO CURTO
Contas Correntes '

_ .' _ .

Fornecedores ' , , _ ..

E�,lis.s5,o de Vales por Fornecimentos , ..

:bh)idendos '

'. � .

...

898.947,83
82.460,96
-(2.440,40
873.474,00

,'PENDENTE
,Contas a Classificar � ,

-Receitas Antecipadas _ .

_2.573,63
71.303,90

Tubar�o. 31 de Dezembro de 1970.
Aloysi,o da Siiva Moura

Presidente _

Gecy Rochà
Diretor de Operação

.

Roberto Vasconcelos N6voa'
Drretor Superintendente

Alberto Cargnin
Contador ,;- Reg. 3098

�,
• \ ., • 1

DEMONSTRACÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
EM 31 DÊ DEZEMBRO DE ,1970

01 - LUCRO OPERACioNAL ' ,. _ .

02 � REC.EITAS EXTRA.oPERACIONAL
02.01 - ReceItas Financeiras _ .. _

02.02 - Receitas Diversas .

(

40.500,41
99.228,94

,'" '

03 - DESPESAS EXTRA;OPERÁCIONAL
03.01 - Despesas Financeiras .

,

03. O? - Despesas Diversas , .

04 - REVERSÃO
Sàldo da Participação <;Ie Empregados ... _

05 - RESERVA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
Constitui<;l.a .; .... ".,.................. (-) 131.058,74

- Salão do Exercicio Anterior (reversão) ...
-

90.1l;i6,37 (-)

06 � LtJCRO, UQlJIDO ..... _ ...................•

07 - RESERVA lEGAL
/,5% de' Cr$ 1.223.220,91 ......•.........

08 - DIVIDENDOS .I (•.•....•..••

, 09 - LUCROS SUSPENSÔS
Dêste exercício , .

do exercído anterior _

1�897,79
8.792,95 (-)

1 ,

Tubarão. 31 de Dezembro de 1971.
.

Aloysio da Silvá Moura
Presidente
Gécy ROcha

Direto'Í" de Operação

188.728,38

896.702,99

19.9�2.576,85

60.327,43

19.982.904,28

17.991:376,13

1.857.323,i9
I

73.877,53

19.982 904,28

CRC/SC

1.121.765,00

139.729,35

10.690,74

13.319,67

40.902,37

1.223.220,91

61.161,05
873p4,00

288.585,86
50.374,92

33B.960,78

R�berto Vasconcelos N6voa
Diretor Superintendente

Alberto Cargnin
Contador - Reg. 3098 - CRC/Se

,
.

"

PARECER DO CONSELHO FISCAL ,

,Atà da reunião 'especial do Conlielh� Fiscal do lavador de Capivari S. A., realizada em

. . \
16 de feve�eir� de 1971 .\

.o Conselho Flscal do 'Lavador de CaplVan S. A., por seus membros abaixo assma

dos, te,ndo .�rocedid� ao exame periódico nos livros, contas e documentos da Sociedade,
e em reumap e.specIal,nesta data, aprova o Balanço Geral e a demonstração da conta

d: Lucr?s e Perdas, referen�e ao exercício de 1970, tendo encontrado, tudo em �I.feita
�rdem, e de parecer gue, sejam as referidas contas e Balanço aprovadas em Assembléia
Geral, por -se acharem rigorosamente exatas. Tubarão, 16 de' fevereiro 'de 1971.

Rámon Rodrigues Cashió
Jaubert Braga Vieira
Ibs Matra

-
\

·'�Polícia
�

investiga·
furtos

O quinto indivíduo que
,participou do arrombamen
to da residência do proíes
sol' Ántônio Mâncío da

Gosta, sexta-feira úitlma,
foi prêso segunda-feira por

agentes da' Delegacia de

'Furtos, Roubos -e ,Defrauda
ções, depois de colher as'

declarações dos demais ele

mentos da quadrilha. A' pis
ta seguida pelos policiais
levou até,« indivíduo Alta
miro - Livramento Filho,
'mais conhecido como Charlr
les - solteiro, 19 anos, re-
sidente à Rua Celso Bai

.

ma, s/n'9, no bairro de

Jardim Atlântico que

foi prêso em sua residên
cia. Charlles foi o único

que conseguiu livrar-se do

flagrante na sexta-feira,
percebendo a chegada dos

.policiais e fugindo imedía
tamente, não avisando seus

companheiros. Altamíro já
Irespondeu inquérito tendo

sido indiciado por roubo

de um quadro da (Igreja
Nossa Senhora do Rosário
que ,fôra vendido' para
uma "boutique" da Capital
e, posteriormente, apr�en-
,dido pela DFRD.

.
l

No seu.. depOlmento,
Charlles cOIltou que' ,na,@.

tiJ1?a quinta·feira faloú com

China outro elemento
do bando - quando êste
-lhe participou da: existên
cia de uma easa desabita
da na esquina das Ruas

Felipe Schmidt e: Pedro

Ivo onde havia krande
quantidade de antiguidades.
Perguntado se conhecia ai

'gum comprador de 'antigui
dade, Charlles respondeu
afirmativameúte. No dia

seguinte, voltaram a encon

trar-se e com a ajuda de
O'l1tro -indivíduo, 'paulin-\'o
fizeram uma incursão na

casa e levaram alguns obje
tos que forám vendidos a

um €stabelecimento co

mercial do ramo de deco
raçõ�s 1 pela Unportância- de
Çr$ 30,06.

Con�{l1ÜOll CharHes dizen
do que outros objetos fe).
ran:- entregues a detérmi
nada "boutique" da ci

dade, sendo que o prêço
se'ria acertado posterior
mente, A proprietária d�
estabelecimento {oi pre
senteada com um busto de
Jesus Cristo,' 'que não foi (

locálizado pela policia.
Esclareceu que, junta�

mente com Paulinho e ã
proprietária da "boutique"
apanharam um táxi, quinta
feira pela manhã e levarám
níais 'alguns objetos .

Engenheiro
fala ao

-<:�I
" li

comerCIO,
A Associação Comercial

de Florianópolis c�nvidou, o
engenheiro Manoel Phllip
pi,

.

Diretor de Obras da
Prefeitura Municipal p_e
Floria,hópolis a participar
c]I� sua próximà reunião�
que será realizada hoje, às
20 horas, na sede da Asso

ciação Comercial.
,Na ocasião será ab{)]:da

do o problema da- falta de

denominação de inúmeras
ruas ,da Capital, bem como

,da numeração de estabele-
cimentos comerciais, pré-

'

dios públicos 'e resi.dências.
A,lega a Associação Co

mercial que essa falta tem
causado inúmeros proble
mas, destacando-se a difi
culdade de localizar pesL
soas e efetuar' entregas,
atingindo até os se:r;viços do
Correio.

P-,\'ra a reunião de hoje,
estão convidados, tan:Ibém,
os associado�' e 'os, comer
ciantes em' geral. '

.lnstituto ,de Educação manteve' em
.: �, � ,.'

'.'

'71 mesmo número�de 'vagas,' de 1970
O Diretor do Instituto

de Educação, professor
Valmor

.

Sena, declarou

ontem a O ESTADO que
:, f apesar da ínstaíação do

5.,0 .grau naquêle estabele
, , cimento -_ equivalendo 'a

• ft.. •

antiga. 1.110 série
'

ginasial
-. as matrículas "MO ro
rarn anI:!>!ia4às, permarie
ceado :.0 mesmo núniero
de' vag# do ano passado.
Revt1iou o; professor

Valm�r: Seria que O' Instí

tuto 'ltstadual: de Ed.:uca
ção tem ,SUa capacidade
física e funcional ('esgota
da; o que obrigou, o esta-

I
belecimento a proceder a conservação do estabéle-
exames de seleção para cimento. O, Instituto gas-

,

candidatos 'a matrículas ta o equivalente à 85% de

nas primeiras' séries do 2a seu orçamento com despe-
ciclo. '.I'odo� os candidatos sas correntes, e os r�cur-
que postulavam transíe- sos são -ínsuãcíentes par� , Informou o professor
rrêncfa, de um' outro esta- manter o bom

-

'fúnciona- Wálrnor Sena que o qua-

belecímsnto para o IEE,\ mente do-estabeieCiin�ntÓl' .dro- de professôres do

foram obrigados a passar principalmente';aS 'de'spe-; ,inStituto' "supre .perfeíta-
por um teste seletivo. sas extta-pessbaí�'" rná� : mel'lte as: n�cessidatie� do

;, Disse "o Diretor ,�o ,Ins-" l�al,':�é :�ó;nsuniói {�; *�te: ';, C,o;�o; <4���?te, Srb:tl?: que
tituto que o orçamento dó. ríal ,p!'lrrnllx"ente;,: -',,'; . os 1licenClados em Filoso

IEE para 1971 ascende :-,à,
'

ÁTI'yID�E P�N:Á /,J' �i�kpeI'ceb� CrS);Ô5, le

'quantia de Cr$ 2.432.?4;", - Anesa;z: de algum�;' di,> : OiOfl,ándo ii�ra o -,' curso
sendo que deste nionta'b.- ficulq.ades; \ .o

' IhSÚtÜ,to g,Irui'siai. Ja a hora-aula
te dr$ 2.135.236 'serão em-' \ ÉstaCi:uaf, d� 'Edu<:;li!ção;

"

par"a, os professôrés licEm-
pregados em despesas de funciona plenamente .!em cíados do segundo ciélo é

pessoal e o restante na todos os .seús campos _:de; remunerada a Cr$ 6,00.
'

..

�.' ',;
,

atívídades, executando' os

�eus - projetos de .íntegra
ção entre professor, aluno

: e família.
'

,

Jastiça,.····
;:: ,.� '.

-,
.

Decisão: UIiâi1iinimi:eíit�, d�negar iá -ordern. Custas pe-
Io impet_rante: "";;," l " ,,' , - -,

Acórdão, assinado na .sessão, " ,.-
".,

6. Re�urs� ú' ÍI�beas-c�rplu�. 'ri. 1 Ó04, de Florianó

polis; em ,:que é ,tE�c�rre�te.�, -D,r:. Ji.âz dei Di�eito da 2�

Vara ,"��-offid,o" �"�, réCo�rüf?' Mauro Bázon.

,Relator-: Des.· .Alve·s ·.PedtQsa. .

. .
' :

{, "
y

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

�; .,'.'

Decisãó�, Unânimemente, "negar "provimento 'ao, recur-
so. Se�-ç?stas. "', . ";_.:-', -:" ': :' '" .

I

,D�cisão: Unanimemente, negar a ordem. Custas na ,7. ,R,ecltl'so de,: Habeas-corpus ,n."l 005,' de Tubarão,

forma ,da 'lei. �m qtff:('é -recorrf:mt� o pr., Juiz de -Direito da 1:). Vara

2. Hàbeas-éorpus �.. 4 614, de Capinzal, em que' é im- "ex,of'fl21o" 'e é, recorridO' Rogério Agiúar.
'

,

Il:.;� ,pet1;ll:ri{�' (> Dr. AIítônio Meliská Sobrulho e_' é paciente,
'

',,' ,,' ítela�9t;,: ,�esj ,�a:nd&-;:�N?S,:,' i� "
.;

" "'caetàllO'MoraiS.
.

'

'J

'
; Deci�&ó;, Uilâp.Ünetne.qte;,q:tegá'l;' pFov.J:i;lérito ao reclir-

'i;' ' 'R��ato�:' l?,e�. Norberto, de 'Mil'?uda Ram.os.
' .

so; _$�úil ,é1stá�:i'"
-

+", �- ,
· -'-. ," .. J, .

',;
,

. DedsãO'i Únârumemente, éoncedei' a ordem para cas- .;' r -"'�', ;"
, '

' ,

i br o ,d�c�'et9 d� pr�são prevelltiva. Custas na forma da lei. -

'

c ,8:' :RecUrso, de Habeas:CorpUs ,n. r 007" de Lages, em
,

_

3. Habêás-eotpus n. 4617', de Rio do Sul, em que é que é-iecbrt�nt� o Dr; Ji;üz-"de Dü:,eito. �a 1:). _Vará Crimi-

impetrl!nte ',�,' Dr., Amii' Carlos Mussi e é paciente Djlio nal."ex·oIf.icip': e é>reeorrldo Dario Sá'l.en., '

Ferreira da Silva Gonçalves. Relator, Des. João\.dê Bol'bà: ;.' '

'

Relator:' Des. João de Borba_ DÚ�ãd.: 'u�ân.iIhenlEí�te, rtêÚr':pr,ovimento ao recur-

Decisã�: ,_Urtâni.memente, conceder a ordem para cas- so:' Sem,Custas. ',C ',:
,';- -. , ".' ';' .'

•

sl).r o de'c;eto de prisão' preventiva e d"mninar a remes·
'

.- 9�
-

Habe�s.{;9rpus 'no 4,622, fie Camboriú', em que é im-

sa dos autos aI> Juiio cOÍnp.etente. Custas na forma da lei. petrante ó Dr. Ii-lrieu::Zonta 'e- é 'pa�iente Sidney Rogério
,

4, Habeas-corpus h. 4618, de :Lages, em que ,é im- SeU. :",�'
"

;, ,- ':, -

petrante
'

aDr ..
'

Cid Couto e � é pácümte Deocléciô BOl:ges Relator:" DêS; hlllidi>'co ��I�y.� Filliq; ,
,

·

::ÊE:Di�:::::��:::Oaoc�::: ::p:,=d�;: t.�����;';j�����fli�.r�:::,c::s:
bunal, Federal "é jmpetr;'ht� o� :D'r'.' :Jõão'; Ro�rio:' Sant.os' Régniér e é pa-

, 5., Habeéls-corp\ls ,n. 4 640, ,de Turvo, em ,que é im- �ient� 'Hii�irio '

Aguiar:' �.
'

,,'.:
.

petrante o DI': Dilthon Rosa Prates te é paciente Arnoldo Relato.?: Des., Ivo. SeU;- \f,,:

Jtilio daSilva.' Deeisãiii tÍrííinim�irteilte,' ��n�i�r ,íf·ordem. Cusfl:lS pe-

Rel�tor: D�s. ,ÁTisteu Sclliefler_ )
,

10 il:np�tra::ii�,�.' :'1 ,-; .

'

: L.

" .

'.

, "

..

-I Tribunal de
';".

RESENHA DE JULGAMENTOS •

Q ,Tribunal dê Justiça do E;stado julgou em sessão

ordinária de qualta ,feira', dia 3 de mar.ço os seguintes

P�oc��s�lbeas�orpus n. 4613, de Florianópolis, edque é

impetrante a pra. Waria Souza da Veiga e é paciente
Claudiónor de_ Oliveira.

RelatOl:: Des. Alves Pedrosa.

" I"

'r

,Correios e Teleuralos dÔ·floriidDPODS
considerado .Auencia Pa_lªQ�_o.Q.ra�iI

, ,i' ".1. i';"�' ,t\ -'11;, ...;, "". '

,

f
-, � ,'Il.'. �""",!'"'Ff�

.. t.,"" '"ft,.,Jf;.).aI8 .. :.�., ..... �"�' '. '. ,
' ,.... .

profuhào' do :si�or!; q\l� ,di:rig� e, umil câpacidade de trabalho

dô1S ,mais PI'ódutiVás,' Poud� ttánsforrii'ar os' Corroios e Telo

graf�s ,d� .Flôtianóp�lis;: Cnl À��Í1cia Padrão, para as demais

unidaclês da> Fédúa�ão âr�snéir�. '. .I
,

,De aspecto tlniido,dtiis afavét soube�,conduzir uma das

mais cOIDpli�adàs,' �p'arti'çõts" 'pÓblic<i� do Estado, -

que reune

o ma� �I�v.ado n'ú�ero de funcioóáti�s federais, com amor c

carirlho, mere�ndb � r��peito e a colÍlpreeJ;lsão de todos seus

subordinadQs.
' ,

,

Sua
_

o�ra admtnistrativa, se destaca em todos os setores,
internos e externos., Nã.o eXiste reclamos dos usuários, dada

a maneira co.rtês' � �es�o areti\la eom ,que rsão atendidos.

Todos os funcionários que mantêm contato com o público
déstacam-� relações públic�s. II o agradavel sdrriso da mo

rena, que ,atende- na _yenda <;le selos, é -atenciosidade das Sen

horas da tlj.,xa telegráfica, é Ç>S Senhores, dos registros, é gen-'
tlemann Lopes Vieira, é o ,trabalho eficel}-te dos carteiros e

tantos' outros em corte2jia c, ate,ndimento.'
Dificil se torna ao, coil;lentarista discertar sôbJ;C a com

plexidade de um serviço, da, flatu,reza dos Correios e Telegra
fos, 'que se estende, na ampla região do ,Estado.
,

Serve êstée comentá.rio, para �egistrar o ac�ntecimento e

apresentar ae ilustre-' Dir�tor Aloisio Ribeiro e sua eficiente

equipe de funmiónârios as n�ssa� congratulaç6es, em se re
r

conhecer um tr�balho, cuja citação -do, Ministro das Comuni

cações destaca Santa Catarina, entre os demais Estados da

'Fed�ração Brasáeira.

, ,Donllécio Soares

o Jomal "O Glôbo de ,SextcJ.-leira iíltlma, trai: uma no-

tida áuspiclOsa: para Santa ,Catarina.
,

o" Ministro Higino Caetano Corsetti, das comunicações,
'bntrevihacto ç tendo ,considerações, sôbre 'as novas taritas

postais, que entráó ,êlÍl vigor à 3 de abril próximo, cita os

Coneios e Telegrafos de f'lorianópolis, e Blumenau, como

'AgenciaS Padrâo, que servirão de modelos para as demais de

t&10 o· Brasil.

Para �anla Catarina e particulamente para os Florianó-

politanos, é uma noticia das mais ,importantes, visto que veni'

premiar o trabalho anônimo d� um Diretor eficiente, com

uma equipe de funcionáüos dos mais primorosos.
A transformaçã.o porque passou o Deoartamento dos

· Correios e Telegrafos da Capital do Estado e inunieras Agên-
cias em Santa Catarina, diz pem da capacidade administrati-

va do Sr. Aloisio Ribeiro, 'que projetando-se nos anáis do ser

viço público federal, graje,ou perantes seus superi�ies ullÍa

posição destacada, em conduzir com acêrto e eficiência uma

das mais importantes repartições pública federal no setor das

comunicações.
Quando em 1964, assumiu a Direção dos Correios e Te

legrafos eaÍ Santa, Catal'Ína, confessamos que juntameQ.te com

a opinião de uma gt�de maioriá, não, acreditavamos que a

sua gestão assumisse papel tão destacado no c,enário nacio

nal., Sem possuir curso superior de Direito Administrativo,
Administração ou Economia, provou que sendo' conhecedor

, ia.

1'J EMBRATEL
A Empl'êsa BraBileira de Telecomunicáções, ampliando

do Se�or de Operações de Florianópolis, necessita de:
DATILóGRAFA

o seu quadro de pessOlil

CO�DIÇõES MíNIMAS OFERECEMOS
- Curso Ginasial completo ou equivalente - Àssistência Médica
- Ótima aparência - Seguro de, Vida em Grupo
- Desembaraço e experiência profissional - Férias de ao dias '

- 'Idade de 18 a
-

25 anos - Semana de 5 dias.
'- Sexo: feminino - ótimo ambiente de_ trabalho

IN6CRIÇÕES:. As càndidatas deverão apresentar-se à Rjl!l, ·Saldanha Marinho,
s/�. (Fundos do Bn\desco) ;- Florianópolis, nos dias 13 e 1� (sápado e domingo)"
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horás, munidas- de dócwnento de Identidade·

� 2 fotos 3 x 4.
'

TAXA DE INSCRIÇÃO - Cr$ 10,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte

J

emo 1 ,

.,.",

, J', ,I�.' ,

<,.
o A vitória de Carlos AI�ert�,"::" oiLi-;" / :fi�iIrr:1ente será suplantado por Nelson.
guinho - sôbre Nelson Ch,i,righl-ni' na ,Chlrighini nos próximos anos.

�Jiminatória de domingo �a baia' s�ly'
i' .

. .

r
X

. .

.

X
.

' X
'stá dando margens" 'para: ��nÍlirios .,

.

'. e ,

:í1tr� �s rema'dor�s,' diret�r.��i �:'ad��i6s,;i
.

.

.O�
.

aJdistás, na' sua' ,ci�lióna: n'ão en

ío Martinelli e Ald�,"L,ú)':;';send0 todos," tenderam a derrota deseu singlisra no

orérn imariirues' em 'que.'iq{ �i:h> :b�lo:"" " terceiro :p�Teo do programa' .éli'mi�atÓ-, .

riunfo, vindo" révelar.: pririçipalb.J.eÍlt�;'·,' rio,. pois- o consideravam em "condições
'úé o "acúller" rúbronegro. se� �né0n-,;.! -, ; de. !e�:(á'rri(;)[ho� p�r''miís 'de!di;i�· bar- �
'ava, m�lhor, té��:a e'fí�iCan;;�iit�;, 'n�b(:;;'_' ,,: CDS. ;Pa:fa,,�igun:s: houve 'excesso' de con- .

[llerendo isso, no �ntarit�, representar ' fia�çi' e . para outros um pr�par� fisi-
[ualquer contestação; :a�.d�sse;,(f� .rema- 'c� ma'is' 'acenthado,' d��a '

á <irriportân-
lor aldista de querri'm'ú,itíJ.'si ��p�ra�', CÍ'a dÓ"Jjáre� ,f.le, àté"às 1�500 :�etrós

.�. ,

-.�. :"1.�:;<, ,_,' ô,� . Hêle�ava "�,··�kr6.va._: e';.·:·q\uanQ� ..s'�u riv;al
, ,X .':X,;,,';: iriidou o r.ush 'fúlminante, Nelson màn-

rI;
" /<, ' ";' .. � 'tev� o mesmó nÚIT)efQ de 'ré�madas qHe" .

Os martinelinos coin�rttaIJ1:'ó a��ri- :/' ,'não ,cheg� a" 30 millutos, q�lando'o vo-

ecimento, dizéndo que Liqulôho vê�-"" lume .de'movimento, dali pás 'CIos' rem,os
u porque, bé,m })r�p�a'do/ é; iQcolJ��'

"

IÍ�a 'águ�a, ,de, seu adversárip. já; ia a 35 .

estávelménté, o melhor. dO's�J"do país,'''· por mmuto. Logo" os ald,lstas ,acham

.chand� 'que, na "<ÍisPll.ta de. dpming�/;· '

.

'que
.

réssaltá a' neces�ida?e de Nelson

enceti mais peh� raça'� re:ipiirit� 'mdb- ri elev.ar O número de remadas' 'pa�:a '33;
ável de vencer, çomo d_e fátO: yeJtc:eu�: 'pois cons'içler�t;D 'que as que Nelson

ar um e meio barcos. Acham ''Os mat- consegue são mais vigorosas 'e 'proveio.
inelinos que Carlos ÀIl;��:;'�nÍffi4d�·. tOsas.

entusiasmado como ·se,·.eneón�ra •.e 'le;:':
.

land,o a sério �� .trein�II!�rit�s' e outros X.
\qUistos essenciais ao; bC!m" desepvol-

I

I'im,.to
!<cruro., fuiro doo

.•
'!'lol..,. di-

_.C

'

•..
Com

•Liquin�o d,�ifi,ruIÓ

_.
p'" o

-

. ,
'

r tarrosiJ�C�ar�ro�s!�C�arr�8s�---�--'-'I'
"

skiff no Brasileiro de Remo, comc -e,

1968 em Pôrto Alegre, Nelso_n, terá que
se contentar com o double; remando

em, dupla com Alfredo Lino. :Qui\dt<j�
'Filho. Aliás, foi essa a única dupla 'qiler '

.. ' I,)
Aldo Luz forneceu no Brasileiro d.ac,o

"quele ano, porém remandorro ,qóiS',C()ID'
timoneiro,' Liquinho .e. ,NeÍsoni só; v'oi�
.tarão a duelar, no Camp.e<>Ílaí�/cat,ari-',
nense. de Remo e na Taç;t':Brà'Siy,:"''éii:l'
23 e "30 de maio, respectivamente;

.

X x
X

Sob a presidência do des. ATY Perei
ra Oliveira, a FASC reuniu-se com,,:i1
CornissãoTécrnca de Remo,' oportuni:
dade 'em que apreciou as eliminatórias

,efetuadas domingo último, decidindo

aprov�r os páreos de quatro com, dóis
sem skiff, quatro sem e double, desig�
nàndo às guarnições do Martinelli, Ria
chuelo, Aldo Luz e para repeísenta�la

X

rio Brasileiro de Remo . Quanto ao pá-'
reo de '2 com timoneiro, nova disptit�
seiá travada entre Riachuelo e Améri:X

'ca de' Blumenau, domingo próximo,
juntamente com o páreo de oito remos:

',-
'

.. _�.

Novos·e IUsado!l_, 25% de entrada
.'

"f,�dlitádo, saído amortizável em
>'lO'�.20 - 30 . ...:._. 40 e 50'meses

" '

. � .. '� J Cibrás
(

'. :,:'·C�A. ':B_AS,ILEIBA DI�

.',-:':'" �",Rão é Consórcio
':' ':',:::i: Hão ,é Fundo Múbw

..

.1 '" '>;.,' .

'1

,��'Jli(fé'Plano"lnscrid@nárit
/

. "ã,o'
.

é Coop�ralh�i
",' -,

TABELÁ DE VEfcuLos

, ..

'Marca', Modilo Ano
.

Entrada Amortização!,.,_
.•

I

Facilit.da
Sédàn " 1964 1.500,00
�daIÍ , 1968 2.250,00.
Sed�D 1970 3.000,00
,Koml:ii 1968 1,2.250,00
FvSCAO O,K. 3.500,00
1.300 O.K. 3.250,00
Kannanghia 1965 2,250,00

, VARIANT O.K. 4.500,00
,Galaxie LTD 1968 6.000,00
Rural 1970 3,000,00
Aéro 1967 2.500,00

Corcel Luxo 2 pm-tas 1970 5,000,00
Chevroiet c1� Picup O.K. 6,000,00
phevro:!et' c14

'

Picups 1968 3, OOO,Oü
,

Chev. Opalé,l i 4 clds. 'Std 1969 3.750,00

�,ceiJamos seu �lek� l® tt. no ent.rada
45 planos a sua esc�lha
Todos os modelos d® {abri -�ação �acional

Esc��I�li�, na'Si prinr.ipais r idades
14 anos de, presUgitll nar,i.r'lal
Mais ,de 5.000 veiclRlos enrTegue�

F L O"R',I AR Ó P O J. I S - RUi! dos ![léus, �. 8, Ed. Aplub
� 126

VoIK�;lgen .'

Vo�kSwagen
Volkswagen
Volkswageri
Volll:swagen
Voikswagen
Volkswagep.
Vulkswagen
Ford Willys

.

Ford Wi1lys
Ford Willys

90,00
115,00
180,00
115,00
200,00
190,50
115,00
290,ÓO
306,00
180jOO
150;00
'300,,00
360,00
160,00
225,00

�,

I

.(
(\.

C�A-PR
LONDRINA -'-o PR
CAMPO 'GRANDE - Mi"
PôRTO ALÉGRE ..:... RGS
BELO HORIZONTE -- MG

�UANABARA .:_ <}B
.

'

·SALVADOR....;. BA
MATRIZ -- SÃO PAULO

- Ed. Bradesco, 159. andar
- Ed. ManeIa, 59 'andal'
_ R.. Don' Aqui'lo r(conj. Nacional) 79 andar

- R.,Dr. Flôre", 240, 59 andar
-- Ed, Helena Passit, conj:' 6D!
- Ed. Darke, 39 andar
- Ed. Rui Barbosa, 5Q andar
- Av. Viera Carvalho: 172, Sobreloja,

Fones -- 36n453,- 361244 -- 2393112
Br:lsília - Belé n e mais 180 agentes em

l
""", 'ainda em Goiania

todo Brasil
Anapópolis

'I. '

,

.

I'
--------.-

---

'TO MAZ

FABRICA DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAI...
E INDUSTRIAL
úNICA NA ILHA DE SANTA CATARINA

IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

ESCRJTóRIO E EXPOSiÇÃO /'

RUA 7 DE SETEMBRO' N. 14

,FONE 3095 - C. P. 775
FPOLJS S. C.

"TOMAZ" GARANTE O ,QUE FAZ

'I'

-.

Paisandu e
, , ,

Av_,jagam
hoje a noit�
, ,.Jogam 'esta, noite, no' estádio tiA
(iÓlfó- :KQnder. as ;equipes do Avaí
desta 'Cg;p��l e .do.Pavsandú da ci
dade- dos "�éi.dos;; A'equi.pe do Pay
$;indú 'vem' l'etiJJ:iuir., a -vísíta feita
lJ��O,; al'V'Íil''ztil, .dorrimgo na" cidade
de" Br,u�que::,:O' AzÚião que vem de
uma: .derrota.' para ,'o mesmo Pay-
�sandú, 'ppr '2' x. ° .tentarã se reabi

ikar;' p'à;ra"enÚ.,aT· com o ,pé direi
to 'no Campeonato, Catarinense de

, FutebOl, q_ue, tem séu iníCio marca
do:� para" o, ,próximo, domingo. Eis
a ,provável� ,con!?titillção .� do time
d:.e�N�linho pal'a o jôgo desta noite:

Êd.(mr :Paulinho Deodáto. Juca e:°,1 ' ,. ,
.

,
'.. -' ,., ,

Ra:U1ziriho;' lVlo'a;Clr ,e Moenda; Dail,
tP�, 'RÜg,éiio ;',

.

Cãvala�ú "e Carlos'
�ob.et,tO; ,c

.lncerta
a viu.da do
Palmeiras

; Aindé,l ,não estã.' definida· a apre

'sêptação.:,. da..,.. SqÇieCla4l;,.; ,.�_�p'ortiva
Pa'lmérras 'de ;�São' Paúlo, nesta capi
tal" "��ra" dilas: exibições. nos próxi.
'runs) dias 1'3 e 14.
l,
O, pr@bÍema" está' pendente nas

,p�s1;iageÍls( park· a ,delegação palmei
i�nse 6 <Ílle está-fàzendo com que
'�s 'promotores da exctltsão tentem

,j,qnto a' diretoria . da CELESC esta

p�r.ticipaçã:o vul�osa mas '.que teria

,corno principal objetivo 'hom�nagear
o, gov.ernador Ivo Silvéira que deixa

o' cargo e. o futuro governador Co

lombo Salles, que vai. governar o

nosso' Estàdo por 5 imos .

l '

1,1 ;' Inscrições aberlas
A! diretoria, da Federação Catari.

nensé de Futebol de Salão, vem de

'abrir, as 'inscrições para dois, tor

neios que desta forma abrirão a

temporadà' salonista de 1971.
. O Torneio' .de Acesso deverá ser

disputado por equipes que tentarão

galgar à 'divi.sã:o de hcmra enquanto
que ° Tor!leio de Verão sth'á dispu
tado. pelas demais' equipes interes

sad�s rui S1.13 realização_
I

Guarani
. 1

"

.

J

reno:va'
diretoria

I"

1
j

II

j

Carroussel

,

vem ai 10------..

apart�mentQ
que·voce
·-.esperava

.

Com quase todos ,o.s mesmos
participantes' do ano, passado" vai ;

começar ,o Campêonato
.

,.Estadual
de Futebol concernente ao ano em .

curso. Apenas 'não estarão, presen
tes o Guarani, de; Lages e' o'-O!ini-,"
pico de' Blumenau, :que, . estã;ó, li-·
cenciados. Metropol, IyIárcifio' Dia§; ,

Comerciário e ,AHétieo operário
resolveram que .permanecerâo 'forá

.

da disputa do titUlO máxirnq, ;pelo .

que Crieiúmâ' e "Itaj,ákteráo' 11.D;l!t
yez mais como seu, reP;r���!ltap.te�'
o Prospera e o BíwrÓ'so, iespeçti-

.

vamente. Definido em 13 'o p1;Ínie�.
ro de éOhcorrentes - Àva(..fig4e_i
r.erise, ;Bar,i.-oso,· AméIlica,: ,Gaxiâs,
Juven:tus, Fer,roviário,', pal:i!i.ei;ràs, ..
Hercílio' Luz, Carlos Rienaux;. Pã,y
sandú, 1hternacional e Prqspe'tà -

o Estadual n poderá ,ser bem me
lhor dO' que o ahterior,.isto se hqu-

/' ,
.

ver a impresciridível; .colàl)oraçá:0
do publico das cidades

.. co:ntempla
das e suas adJacênciaS;, GOn;l.', boas

rendas, os cluhes ,p6d�m
.

melho

rar' os SeUS. elencos, ... selecionando
os mais,capacitados física.e téCllÍ"

.

camente á medida que� o certame'
fôr t.ranScorrendo. O/vencedor e. o·

2,0 coloeado� além da :glória dos tí:
tulos, obtêm ,8. honra de tomar par .

te no Campe!,mato ,Nác:ional Inter�'
. 'clubes da Primeira ,Divisão que·;
a COnfederação' BÍrasileira' de Fu�
tebol ;Pirbmoverá logo a: seguir, me:
lhora:das as condições do nosso
assodation; �m" futuro bem próxi
mo :pode�emos. obter 'Íngresso iii.
Divisão 'Especial do �tebol Bra

siLeiro, disputando ,com Fltij, Fla,
Vasco, Bbtaibgp" Palmeiras�. Sano'
tos, Corintians, São Paulo 'e outreis

o Campeonato, .Naciorial da,
.

categ<?- .

ria. Tudo depend.e do publico, da'

capacidilde d6s nossos, dirigentes
e de eStádios à. altura.

\ x x'x

Consoante, a
.

tabela elabó:rada
pela FCF, a" rodada inaugural re-.

solveu para' a Capital o match.

Avaí "versus" Barroso, peli:> que' ,o

Figueirense joga 'no intêiio1:� en�'
frentando em Joinvilley o "conjunto
do América.·O melhor ,encont'ro d'e-.'

vetá ser presenciado', pelOS ericiu
menses que y;�rão o próspe.r� ci,ar' ,

combate ao time' dó Fertov,iário,
campeão do' ane- passado., O lnter�
nacional, de Lages, joga, em séu

campo, dando combate ao JÍlven�
tus, que, peló que rendeu contra o

Àvaí, é considerado como um dos

no centro

O ,Guar,ani da nO.8sa, Capital,
simpática equipe ,que por anos vem

se mantendo sempre, muito bem,
em tod,os os aspectos" embora não

esteja participq_udo do regional, por

estar paralizado, disputan.do juv'CI
nis e infaf\tos elegeu sua nova Di·

retoria que está assim 'constituida:
'

Pl:es:idente - Newtoin José Garcez
\

1Q - 'Vice Pres1dente - Idálio Ne

ry Schmidt·
2,Q - Viee Presidente -- Cantidio
Moraes Filho
}9 _ Secretário - Walter Nunes

2Q - Secretário - João Alciaes da
Sllva
1Q - Tesoureiro - Antonio Andret

U
2Q -- Tesoureiro -- Dirceu Macha-
do da Costa

Depto. de Futebol: -- Di·.. Nilton Pe-'
reira

,

Relações Pliblicas - Ney Hamilton
Santana

Conselho, De]\bel'aÜvo - Dr. Hipo·
Iito da Costa \(Presidente)
Conselho Fisca� - Walmor Pires
- Aldo antos'- E gar Oliveir·ª,a.,-__�__����������-�----:,:,-----:--""

·

candidatos reats ao titulo: O Her;';
cílio Luz, vai �;r�ce,ber o Carlos Re

. naux e o PaY�I;lIÍdü ,. far:á o mesmo

com relação' ao".; Jiglrnei-f,a�� Logo, a'
·

folga é, do' Ca;das. '�."
..

,,'.'

O drama dos' port-efros 'dos nos

sos esb1étios' ,e' .�e ,tantos '. garotos
.: 'q��'�ão, .dis�õ�m' Ide':,r�búisbS. pará
,corhPJar,,' :liiP in�r��s6 .para jogos;
-. de Úiteool, precisa �ter -um. pàradet,
, .

ro. ':€stes C;riai;d�, mtiitas �ezes,.a..:
tritos, com 'aquelea n;)s .portões,

J.,' ,1. ..

_ ,0-_., ",

tudo por cÇl.usa de um simples !).-
'ces'so as geriÚs 'ou, 'arquibancacl::ís.

.

Somos 'semp,�e a favor do :ingresso
g�aÚlfto

c

�os) mimores de' l� .

anos

nos

.

estádios; p0is de,vemos 'enca
ra;; as 'criá.:nça§.... comO futuros, :ses�
t\3ntiiiculos do nosso futebol. DaJ o

nosso apêÚ)! a :F:C,F.· p_a:i;a a institui

çã:o � d� ingreSso, aoos, "m:en0,res' .d\')
14 anos,' para, tanto, criando cartei�

·

rinhas, �om ·as 'respectivas foto":

grafias. e periodo: de validà;d�. Não
custa 'nada e 0S 'benefícios, para o

nosso futebol, serão, conhecidos
muito breve., Com. á palav.ra o es

portista ,José Elias ,Giuli?-ri presi-,
derite ,da" nossa 'entl�ade futebolís-

tiea,
'" I,

,,,x,x�x, ,

. Começou a' fase, de classificaçã,o
pára o, Gampeomito,��rasneiro de
Remo; . com'a :ie'àHzãÇijo de seis

pr�va� '�ürh.ina�ótÚ�; ,c.ujos iesul,�
tados colocaram, em eviélêhc�a os
bons: remád�res 'qúé pOsS'tlimo�.
Agora' v�i �ser Elfetuada;a prova: que
falta -, outiiggers' a '-oito' remos

'-- marcada pata 6 pr6x.im:o domin
go, ná baia 'sul. I?epoi.s disso, te.re·
mos o período sério de treinamEm�
to :que, pOderá ·dar ·a Sari,ta .Catari
ria a rrienior represeritação, que 'já

... mandamos para'.tenta:r' a ,conquis<�
ta 'do cehÚo, NaCionaL "

x.xx
\ ....

�

'r

Joe 'Frazier mantevé; O titule) de

, camjPeãõ :::Murl.dial, 'dos, ��os-pesa�
, dos, no histÓd6<? cqrijbate; de, 1�
'assaltos" efetl,lado,' ,no Madisori

Squate GatdeÍl,' . g!).nhançlo . q).l3-se
todos •. êléS> após fazer d� cassil.l.S
Clay' o� . Moahaned· Air; vérdadeiro
saco de pancada.: Um; grande luta�

dor q'LJe deverá p:erI,Ilahecer com a

corôa pçn' muito, tempo; a jUigar
pelO que' mostrou.

'.

•
2 quartos e sal�

I

[?!eço fixq •

garantia- '

.

exclúsiva!W!!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-FETAESC-
Fe deração dos Trabalhador�s'� AUri-
eulíura. do Esla�o de ,Sula ,tal'.rin�

-

EDITAL. DE CONvocAÇÃO'
Pelo presente Edfúil' de ''Convocaçã?, "a

- Federaçãp

dos Tralnlhadores na Agricultura do' ,Estado de. "Santa C<

tarina convoca os Senhores Delegados 'do Conselho de

_ :Repr,e�eritantes' dos Sindicatos' filiados ,,ª "t:Stil' F�eração
para se reunirem em Assembléia Qeral Q�ná.ria, a rea

lízar-se na sede desta antidade, sita' nesta 'cidade ;,à rua.

Arcipreste Paiva, Edifício Praça XV, .sôbre �oja, no dia

, 19 de abril de 1971 às ,(9) nove horas :�m primeira 60n·,
vocação, e caso não houver número ,legal, !lerá convQC!lda'

urna segunda Assembléia Jlara, 'às, q1),
.

on,z� ,horas, no'

mesmo dia' e local, com qualquer nÚIll!;lfQ qC l?rel?entes;
-para deliberarem sôbre 'o. aeguinte.

'

ORDEM DO 'DIA " " " '- �. ,., .

'

I - Votação e aprovação do Relátório <las principais
ocorrências, referentes "o :,exerl,liCif) 'dQ'W7Q,·, ,.

H �. Votaeão e aprovação, do . Balilnç!) ,FiMllclli,rQ �

Patrimonial do exercício de um>., '
,

, ", c'. , ,

'

'. III � Votação e aprovação da'�ev.isão OrÇl\m�ntária,
para o exercício de 1972. _ , " ,

, _ ,IV - :AsSiuntos Díversos.. , . ".,:, i "" t r : '.

,
'

,

De 'a.éÔrdo com os EstatutQS\�Qç,�is,:,ª;�prQVMii{o':será�
. feita 'por -escrutínio serre.to. ;" ,",), ';',' ',',' ,;. .'

, Florianópolis; 03 de niilrQº �e '197\." ..
'

,
'
..
', "

, Zaearias p,edr'� Schmi� :_. pr.l;l�id!'llt� 'qa 'Fé,4eraçãci
dos,. Trabalhadores na Agúcuitll�l\' ·dQ ; E�tÍ!c1�r:. q@; Sflnta

,

Catarina, .

.

.

.'
., ',,' ,," '; '.;> . ;,.;,.' .

,i·�",''':IIOIPéKE:\! i,ÊÍêuLÔS ,:,Ú�:·�:,�
ASSEMBLÉIA GERAL �QRr)INÁRIA' ...

Peio pr�sente editál �ão 'co'nvóca�ó'f3 �s;seni):(jres acio

nista; d� H�epcke Veíc\.llos:' 5:: A.'.j : a':s� :révriirem ,',em a.S<'

sembléia' ger�l ordinária,' qhe J;�Fá !�eliz!rda;; �()! di( 25 de

,�árco de 1971, às 19:00' U,'Ol'a:s,. hí\: sec[Er $.eeial; '�'Íl;uà: ·Con�
�ellí�iro ;

Mafra, 34, nesta ,Capital,' ,pàta' delib'�hiT'fH�; sôbre
a s�guirite,:

'.

';�.'.
-

.l.,_ �
,

ORDEM DO DIA . , .

:a)' É�ame, discussão e aprováGã.o;,'@ 'b,ªl�nçO" e:. da�
quitas rélaÜvlls ao exétcício d'{l 6i, :'õí: i�7Q, ã'\��;: �2'.1�70:;

,

par�cer) do Co_nse1ho Fiscal e, o, r�lat�rJ..o 'g,a :º-ir�tQri,a, o

"

. í).) Eieicao dós membros' efetiv.ô�: do 'êólfsêlb:c(fiScal e

resp!eéÚvQ� 'suple�tes. '" . : ',;
.", t',,;, :::

'

":,
"

.'

'. �j 'Outros assuntos de' int�rêS:se"da' ,iQ9ied�ije�' ..
'ÁVIS9 ',.. .," .''','' ",' '/r',�:; .'< ,; �".' """ .

,

,
. 'Eni �uprimehto. a0 Ai�p@�t� '!lo'�a�flgo.J)g.r" d? '�çr�to.

lei número '2,627, de ;;lti de', $(;}fembp()' d.� .' t9.49.. cQmumoa.

mos que' estãõ à � dispósição ,dos, �é,JiboJ\é$ ': acioni�t1!$,. na,
· sede" sO�lal à Rua: Conselhf:liro; Maf.ra, :34,:nesta:J�::�IlÍ�l,
os' docUlné�tõs' constante�' da:$ �eti�� :J!g,.r;:- "Jju,',e '::�' ào

- - 1 .
,-

.mencionado artigo. . j

,

, Florillnópolis, 19 de M.w!;o.;p.e. J9n,>. c"� , ,

'
•

Dr:. Aderbàl Ramos dª $ilviI '�;.P�e�or,pre,f1idente,·.

-,',- R\ESjPÊNCíÁ-"et >LDTÉ$�":·".',x:
'" ,yende·se ü�a rés'�dêrtciá;, ,�iiufida;:';�o·;.:' JARl'JrM:
'ITAGUAÇÜ, com duas s,a�às" Co�Ng�tii!1;'tr,êf" quartos

· banho, cozinha, dependêncIa' :. d� ',épi;�re����'i�ga:ra�eIÍl
',varanda, e estacionamento;': aII!da'� s'é�r h;ibi�s.e: ..

' ..

, .LOTES'.:""";, V�nd'êrh-s�, ·Ótim�i ;'':lote's; :'situaa<?s'�;' no
· JARDIM I'I'AGUAÇÚ �éofn' 'águâ {nst�laaã;· ruaS .ccalçad2�

, e qrenage .pluvial. \' .. ,,; 'c .',; :"', <: :; ,'.{, ':'
.

'DIRIGIR-SE ao rua Urbano 'S3:1e13;·::ri. '3'1 ::.....: Fone 12981;
.j" ,_ � ;'

•

•

•

• j ;. '\ ( lt ó,?.":" ,; ': . .' �.'. '., ... .

�

S. B. CAIKA DOS EMPREGADOS NO CqM!RCIO
SESSÃO DE ASSEMBLÉIA ,�ERAL ORDINÁRIA�F ����������������

'I J,ENDIROBA AUTOMÓIVEI�
RUA' DEODORO ,ESQUINA dON.S. MAFR&'

i FONE 46-73
'

1
OPALA Luxo '4 cil. .....................• 70

I OPALA' Luxo 6 cU: : .. :.:.: .: :'.:.: �.; 69'"

CORCEL 4 portas , . .. 69

CORÇEL .2 portas ": ,70'
ESPLANADA. .. , .......•.....• , .. ,. � �.. ,68.

ESPLANADA ......................•.. ".'. 67
ITAl\IIARATY. , .. '. . . .. .. • . . • • • • • • 67:.
ITAMARATY ................•• � . . . • •. ••• 68.

VOLKSWAGEN' e •• : •••••••••
'
••••• , 69

VOLKSWAGEN '," .' ..• ,.,. .. , 63

BELCAR v/côres .. � : .' ".'
' 67

AltRO WILLYS "" • , 66

AltRO WILLYS . , • ; • i.
'

65
EMI SUL' o. � .••

'

••••• 0"0 .' 0.; •• ,,66�'

VERANEIO '

,. . . . . . . • . . . 69

RURAL 4 X 4 : ,: •. ·.1:
'

.. ,.; .. ,.·.. 67
LANCHA A. TURBINA' )

Financiamento 'até. 30 .mesés I

L I'
� ..,.,... _ $, �

l'-��� ..--�-==�_.__ �.�:-=:<-:-. �.-.�.:.'
� 'f .' ,VALDIR �UTO:M.ÓYE�S' LTD:�., ,"'.,
,I'

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

R ..
· Vitor Meireles,- 32 -'��e 47,g9�' .

F;oriimópolis' - S. 'C..
.

"

Volkswagen·1500,' .
'
.. ;':' '. :..:J ....'.'•• :'. : :1971.

V:olksw.ag�l]. 1;300
,·
... :: ; .. :.!':·; � ::l970·

,3 Volkswagen 1300 .'. � .'. : :. .:. ' �' '; 1969
Volskswa'gen l�OO ..... ) '

'

.. '.'. : � .:. ,1967

I
'Financi'amen:to até' 90 meses,! ;; - ",I

"

"

, Opala -Standard', .. �
._.: ;. ';,;:. ',::: . :;.'� .;

'

.. '> i9�9

I' 'I�����O
'

; '. : ;'.: 1969

[!ME

VENDE-SE , 'I

, Be ordem' do Snr. Presidente, são convidados-os-asso-

dados desta Caixa para a sessão de Assembléia Geral Ordi

nária a realizar-se no dia 14 (Domingo), de Mm:.ço d� 1971,
l,.';·'r.,1

' ,;/ \

.' 'a�' 10 "horas .. da .. manhã.. na sede social .� rua Alvaro. de

Carvalho,
'

n.r 34, esquin� Felipe Schmidt, a fim de prece

der-se a eleição da nova Diretoria para o período de\ 25
.de Março de 1971 à 25 de março de 1972. . I
"

Não havendo número legal na la. Convocação.. faro

�se-á em _23. convocação com qualquer número, de aeôrdo

:�'éom o �r4go .21 dos Estatutos.

'L 'Floria'nópolis, 8 de março de 1971.
.

Eduardo Nicolichi

!i.-.�\, .Dalmiro Duarte Silva :_,19-Secretário.

c ,'

60
!i8

61
62

Impala l. ' ....•....••... , ..•.. : .

Candango .

Volks .

Volks ...........•................
'

.

.Tratar -pelo ,fone 6284

-II �������������.�'Il
I';_""!!!"

Rua Felipe Schmidt, 60 - Fone 20-51

DEPARTAMENTO$ DE CARROS USADOS

votkswaaen � I}ral'lOP ., ..•.. , 1 , •••••••• 1�64
Volkswagen � bej@ , , : '1969
Volksw<lgen �

I vel'ctlil , , 19.69

Volkswagen - branco 4 portas : ..". .. 1969

Kombi - verde 11m2,
.

Aéro � bl',mco � y
. . . .. 1964

A@l'o .;_ oim!t '

.. :. 1964

I
Aéro azul ..

'

.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1965

II
Ach'o branco ' ' v , 1965

Ij Rural - verde e branca -, . . . . . . . . .. 1007 "

.

J� �ur,al �.
azul e ._br:�Ga : �

.... '. -:.

:
. .. 1966'

'I'
/:",y;o:.q'::-$f __

- M.,.J.-.: & �m--�· _ -::-__sx;:::; - i i_
�

-
i

l
Terrono dom 20 x 40 metros localizado a. rua Verea·

. dor Batista Pereira no Estreito - rua da Mercedes _.
Tratar a,r\111 General' Bittencourt, 83 das 13 às '18,3Qboras.
com o, Sr, M�uro, ,

----".--�-
. -- �_.--

. CASA NO·C!MTRO ': . . ,,: / �

/
, Vende-se. casa-grande com 4 quartos, 2 banheiros so:

cíaís, dependências de empregada, garagem. Tratal"'na .rua

CeI. M�io Álvi�,.rg ou' palo fQne 4704. "

I "._ ._-

-
- -

• \lUliDEIAS .

I ,cl�b� de I�rismà .

'
.

'

I "

'

. I; �VA' ADMINISTRÂDORA
pastipipam a ;;eus as�qcia�los � amigos' que estarão

.

I i em FltRIAS COLETIVAS no I!€;r�odo de la a 29, ele I
I t maI,'CO,·. I

,
, ,.1

'-'7--=-�__ �=_�.: .. , ..:::,::-:"___:__.'_, __ ':"__.__I_._
-

$._ -.--.::-:llf
. ,� �

- --:., ---�--...-. � .

. cmU�GIÃO,Dt;NTrSTA '"

Únl?l�nte é. tra'tl'5pl�lPte .de dentes � Dentistértll,ooe
ratóri� V,elo �is�erpl\ qe alt(l rotação - Tratanlent� indQtpr

,
--, Pl'óta!l!1 fixa � móyel.. Consultório: Ed., J1lliefa, 2?

anga,t: 'F'- �alp 203. '--.: Rua Jé'r'ônihio Coelho; ,'2á�"'-'.;.,�"t{o-!.· ',';'

rário das' 15 às. 19' hor�s,
-

.

, '

.nn.� ;
WW'

\

DOCUMENTO ÉXTRAVIADO'

, Foi extravia'dQ Ó 'documento de um Vo�kswagen Se-
," ,

, ' ,
. I "",

dan·67, Jllotor p. BF-100364, placa 49·74, de próprkdade
do sr:, Nil6 Loélts:

.

.

-,

, .' , ,

�_... - � .._-_..___ -'- . .....__, ) "

TERRI!H\JO � 1.850 m2 . /

, FRENTE PARA O,MAR, VENDO MAGNíFICO EM

BARREIROS., INFORMAÇõES COM O PROpiUElTÁRIO,
RuA CONSELHEIRO MAFRA, 4.7, loja, teL 66M·_

44 �-" ? upa;; ?X,-. -

. __ .. ª?�ªQ".-4,

A T,E,NÇ A-O
,VSI'{IlE,SE. '. '-"', ' .. '.

't,PIH'ta,mentos. em: Cªnasvieiras �', P�'�ÇQ _�_�........=-�� -

.

__�.__.. _" --"-".--'0,.....,....,,,..........-

,

'

DOÇÜMENTO EXTRAVIÀDO. ,

: Foi extravf'ado' o documento de um Volkswagen 1969.

vel'rnel�p �ºtQr ·ri. BF-319,483, c'hassis -d. B9-653247, 46 HJ'>.
'de: propi.·.iedade do ,sr. H9mero· da Costa' A:t:aujo. '

,

,

,

" ','�. .
..

' ,

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

ocasiflU. "
.

Terreno na Lagôé'\ da:' Cunoojção - Área 20x40 lJi2
t�H;l1} , nWl'adó,.

'

._.

" AI...UGA,ae, /

. '�Na·�S. pflr;Il' :sáUórioll: ,

"

I ..j;
)!. j;� QUML'�ÇqES;, EU!l, João pinto, 2J -r Sala l' I '

'.-

j
.

FONE 2SZ8,,' .

,

, R.'Gaspar DJtra, 90 - 'Fone ,6�59 e 6632
.

Compra, tr��a e· venda 'd�' 'V�ícú'los
,Dart CORpe' luxo .. ,. :: : .' , ..

'

70/71

Ka'rmanghia TC azúl pavão ,'" . � ., ',0" :-•• �, ,OK i'
Karmal'lghia TC vermelho, ;

"
. : : '

'

70

WOlks'wagEm 1500
'

'70
Volkswag.eÍl vermelho : .....• .';,.:. " 69
Volkswagen branco .

'

'
',' ,,66

Volkswagen branco , .'......•.•.•.. :.; <. � 65 �

Financiamentú até 30 "",ses'

, :Foi extl"av-iado o "documeIlto do Volkswagen, ano '1971

,,7'" motor 'n., BF-44D291 - clmssis n. BP-782707, 'de ,pl'o.
prieda'de do sr. João' Luiz Claudino.

VENDE·SE - CASA
. Ve�qe:se uma Gasa com 2" quartos,

,

sa,la • de. esta,r.
sala de ,vísita, varanda, cosinha e banheiro completo.
Dimensões 7 'x 35. Tratar na rua Bento'GOIfçalve,s. '16.'

,
' ,

Saldanha Ma·'. Dois apartamex'ltos no centro

rinho, n. 2 - Tratar fone 3750.

rua

VEicUlOS u'sÀnos
..

. . ····T .

--'----�---�. _._._-_._-_. --_..

�.

Atlo" uálitlotlé
,

�

.

�.

YENDE·SE
Vfrn�guet -:- ,AliO, -- J.960

Tratar i'i &i,!l(: C()Qsélheivo Mafra - lOl
._-- �ll l'-���A:� LAG(Ú� P1·. CÔNC-EIÇAO -i

,l: ,I 'I' "I'

Restaur:;mte 'e· Lqn�hol}ete '

:,Aou�BIUS
,

ltestaurante{' a', la "��rte, ��, peixe,' tÍamarão" siri,
(Jstra, carne, gélHnhll, pebidas n�ciQriais e estdngeiras.

f Lanchonete: li la mÜnita �.:_ sorvetes, Ci@lTOS,•
bombons, salgadinhos, sucos,' �ifaminas,' sà�d�iche.

! I doces:
'

[;1
�. . & 2 g;,-JP23!Ç

. A'UTOMóVEIS
Sin),ca (motor n�V(ú .::' :. � ,; .•

'

62
Simcà TUfão ••••...•. � ; . • . . • • • .. .. .. ... .65,
opala .4 ',cilindros IUX;q, ;:; ; ./ ..

'

..• ', ..• : :69 ,

Opala 6 cilindros l�{)j ; ' : : •. : .,.'

.69\ '

DOdge Dart 4 Portás
'

; ; : � 70' ,

Corcel Goupe' luxa c/viini1 .. : : .. � . . •. 70
.

� .. �� �::::.::.��.�:::.;.: .. ::'::.:,: .. : !1
,.

�.;:..., 3,50 •.•.••..••.••••• ,., ... '.'., .•• ,'•..•• :�,....: 66'

I'
"

�odge � D· 700 "·O··'· �,." l'· •• ·.e· ',' ..,::. ,; 69...

'FINANCIAMENTO ATE '30 MESES _. CAPOEIRAS

,
'. , ,ME.YER:VEtCULOS i:IDA. �:, "

I
Rua! D. Pedro I (última casa a di{eita) casa com

.

R"a Fnlvl'O "A:ducc' 5-97 'E + "t""
-

.' ,,'�I.,I,I, ,2 ,quartos, sála, banheiro, casinha, garagem, 'varandão
, ," ',,,, .

""" ,
-,-,r,' ;l;S"rel a; " fechado, frente para o mar.. sem HABITE·SE::Custo

�' 'J'elefo!les ,

..63 ...93. e 63-189<
' '

Cr$ Z5;()00,00. .

"

. ,', ';,..

'

", ... '"

llS''-������������õiiiiii1.iiiiil��iiio�J;lb,'.,\' I COQUEmOS
'';;�-'- r Um ótimo terreno .na Praia da Saudades,.·medindo 18

�.�"��������iiijiii!��i!i��!i!ii =�!ii�iiii!io!""'!i'ij",'
,

por 20 ll;letrps:
. fr Li' E g' - & . '!1 i . BOM A!:��IGO .

.IPlqA""G-'Il : A'.IIT·O,HilI.UE_,I'S' ,
I I Rua, Hermíni.o Milles, caSa com 2 quartos 2 salag,

,� Al.� Y 'li. . I ' copa, ooslüha:' banheiro, garagem, vararida parte' d�

COMPRA ,vENDA E TRQCA DE tEfçVLQS. I
'

tráz, sala, bar\.h�i:·o, lavanderia, � quartos, casinha chur·

R,Ug 7 de .SetembrO; 13 _ FpnE 388P'
,. I ';1!' rascaria,' terreno de 360. m2, . construção ,180 m2.
., LAGOA DA CONCEIÇÃO ..

1 Volkswagen sedem "".� , .. ;.';;� ,:65;, " Nº melhor, ponto dd Lagoél em terreno «e·12 por
1 Volks,wagen sedan .. ;': ,•.. ':.; -'§2 2e'metros exceie�1te casa, tôda mol;>iliada,com 5 quar·

1 "G.ordini , .. , , , , ' , • '. '64 .'! tos, 2 salas, ooshha, banheiro, '1nçv de ocasião,
,

'

I
Casa nQ melhor. ponto da Lagoa Q;l Copçeicão,

1 Vol)\'sWq_gen Se,daI! .• , ..
'

..... ", .. "" �'! .m.: '

caSíl de madeira, com 3 qUartos sala. casinha. b:whei·
.

Financiªpi�nto f,\té �6 mêses,
.. ... _

1;'9 de matéril),l. Custo Cr$ 12.000,00.
. -- > . --! �::����SLinhares, s:'n. área 15 m .. lateral 50 m.,

fr€\pte 1,200.· qe .fundos. Custo Cr$ 80.000.00 com fiO a

6Q% de entrada o salp<>' a comhinar (Tripdaq�).
SÃO JQ$ts
Sito a rua; 'Ponte de BaIxo, ftrea 40.656 m2 P"eço

Cr$ 50.000,00 saneio 50% à vista e o saldo ('lm 24 mê!\e'3,
,JARDIM ATLANTICO
Tel'nmQ de J 4 50 por 27 m. de fundos Cm 10

Cr$ fi, 000,00 fina'i('iados.
CANASVIEIRAS
Local Jardim Marilânaia. 3 lotes de 1.260 metro�.

custQ Cr$ 18;000.00.
r;ON'rlNSNTF
JarrHm çontjne'1.te - Lotes' entre a rua,. Santo'l

, Saraiva 'e Av. IV1 'Silveira.
Um lote ii Avenida· Presidf'nte Kennedy medi'1do

14 pOl' 3r> m'etrof fle, ·esquina.
. TJUNI>AP�

Rua, São Ton' 'IS de Aquin,). llT" terreno com t 2x"20 e

28x23 ..
TERRENO - CENTRO ;

. Um t.erreno � Av.) Othon <ln t1ama D'Eca f!Otll

27,00, m .. por 10('00 m., de funrlos.
Terreno da Tua Hoepcke m adindo 16 por 15

pl�tr�s.p A R T A M E N TOS
Edifício_ Bahia, apartamento com 2 quartos, sala,

copa e cfÍsinha, hnheiro, pronta entrega - Sinal ....
Cr$ 14'·000.QO qu� poderã ser ffnanciado em pequeno
prazo.

'

, .

EPIFIClO "/! LCION"
. ,Com finílncir 'lwnto em 10 nnos pleno ('entro da

cjdade ao 11ldo d( T,,�tro. Pr'óprio para cas:Jl se,." fi1ho�
Oi! uesso'a só, A melhor oferta :ia momento 1'l11"a em,

prf!f!f) de capital.
EDIFICIO "(EISA"
'No nonto·.mPis central de Florianópolis, cf)nju'ltos

pilríl' (!srritórios � consultórios. Entrilda pequena rom

g'l'anrle financiaw �nto.
epIFle,o '" ',"l:>EN�A"�Ep'1I

I No corl'ldio )(' Flori�l1iinoli� rml Trilhno· 1'1 IR

l últimas unidadeE' a venda sem reajuste de qua}',uer Resolve seu Problema ,

' ,,' r I

natureza. . Rua Tenente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 8f).9().
.

- .': -,r-iiãíiZ&C Zí3 êê ;ixuãíârlt±: .. § ,", Nem' - t o'j �i

-
) ,

t -:_"-,:,;' .!

Vendetii ;c·
,-

, ....;.: ..

"!. "

ut__ ti _. -
,

.
"

';'1'"�'�'.-!i,..���������!iiii_�_����iiiiiii_imii,..,,�·.�'"·,

I
'

,.. VISITE'
'

'�.O ARTESAN�tO CATARINENSE
·,AGORA

RIO DE .JANEmo

APARTAMENTO: " .' . # ',. .

.

VENDO UM. APARTAMENl1'o,IÍp '3Q,:àft;'r6f.,.4â Rua.

'Barata Ribeiro n.9 316 ,Preço�de ocàsião; TàínÍ>élJl,_�imutp
por apartarriento' em Florianópolis; "

'.' [; -o'

EDIFICIO "JOS� VEIGA" ,

Apart�rríeIito para pronta entreg�t:: �í"eçº ��9: sem 'I,

reajuste..
,"

. "','
' I,

'" ,

CASAS"": 'CENTRO
.' .. ' .. ', ,'.

.

Rua Coronel Lopes Vieira, Q. '7, ��ç!('"dà�teITéno;
338 m2,' casa com 3 q1,lartqs, sala, cOpa 'eQli�fi�, 1 ba·

nheiro, dependênCias· de empregada,. garag�m..� Cu,sto
Cr$ 120,000;00 a combinar.'

.

.:,",.' ( . '-,

Casa na rua Vidal Itaplo�, ,.n;· 69.' ,C.QllÍ� Jn'1!Il4e' ter
reno. e ponto comercial. Gr$ 1QQ,OQQW9' Ç!e �ptFl.lcta r
iJ saldo a c0mbinar. ,.',' " !.,: '., ,

lVl;msão . na Avenida TFomp!>ski; 'ri.· 48; gnàndes
,

!1alas, grandes quartos, -liwing,';' 2 banijéiFo�( dépendên: .

eia.. de empregados, gaJ,'ªJ�em, C)op.stru(j�p ·fln.:f t�11'eno
de 25 por 50 metros quadrado!! no.meUior'�ªirrQ resi·
dencial de' Florianópolis:

.

COl'lTINE,NTE
ESTREITO I

CASA. á R1l3. Melvim Jpn�s. Atí�� do Ppstp 5., C,asa
de Material. cl150m2 de con�tr\lçã'o· c/3 qll,gtÇJ�; .sa1q, �9P� "

casinha. b3pheiro e ,garageIr. cf um rancho -de. madeira
com 36m2. cf escritori�. lavanderia· é deposito.'

.

Casa à rua' Aracy Vaz Calado, ,clt(,'lrrEmo. ,de� 24 por
16. área conto 210 m2. c,om gintqra, np.v�,·, ..

.,

Uma casa' à rua .João CânÀiqQ. �MO 'Qr$,fl.OQO,OO
E!DIFICIO DANIELA

- ,�,.

Grande' loja para fins cotnerei:ais,' 'tocii:1izadas em

ál'e3 de grande densidade habit'acion'al. na ria Anita'
Garibflldi, n ..35, nreco de pcasião, parte finaJJ'CiEld�.

C,ASAS - CENTRO '

-

... \,
'

COQUEIROS'
'

.Rlla, José Lips dó Re)!o, dois terreno' com 3.3 metros
de frente C0íTl 24. �'\' de fundos, àtell· Tot:Íl'584;50m2
PRATA DA SAUDADES

.

Casa na ,praia das .SRudades, frente para O 'mar,
constrllidll em terreno de 900 m2. 'preço· cr$' 5<Ú1Í)Q,(l0

.

"om fil{ll�jàJ'nent(>.. .

EtllFICIO NOP.MANDYE '.' -,.' .

Um c1timo apartamento' nfl Pi'aia -da' Saudades: con;
hall social ,3 qUllrt0S, 2 !banheiros., sálã,: copa c{ 'cosinhà,

.

jardim de Ínvl;'.rno, 2 vagas pa.ra garagef!l. ,;.
ITAGUASSU ', ..... 'e '. ,

' '"
.'

·

.' CASA ?O;n dois pavim.eflt9$� ..fe,tfdo ��_' *�rre �UPe�(lr:
'

3 qua,rtos. hvmg, copa, cosmha, 1- banheil'� t>art� infe1'l(lr.
sala de costura, dispensa, lavander.iá: 'banheiro 'Apea de
servico. área

I
construidll, 227,2!:} . m2' 6.rea terreno

380.85 m2.
.

SÃO MIGUEL .' ,
;'.'
" '

.

,

EM SÃO -MIGUEL' ('om frente para li 'estrada' federal
1 e fundos nar� a estrada Estadual: Uma Chaeái'á com duas
casas de madeira em ten;eno de'14 inu ,metrps qUll<lrllÔÓ$: .

sfm!io 120 metros D�r'1 estrada feç)er�'J e �o f!letro� pela, '

Estadual. Cr$ 40.000.00.
,.

I,.

EM $UAS N()VAS INSTALAÇõES
. Rua Trai?n�, 'S1":À' '(junto ,6 escádari.a da

�gl'eia Nossa· Senhora do Rosário)J
I...:.
L ....

--- '" - ---�...."

(..4,,;,' Pesqueira Pioneira dà, tosla ' SiA.
)

.

EItif31. (le CQPrvqçação
.4.S$��j4' GERAL

..

ORDINÁRIA·

, \

": .

Pela presente são ..convídados·os seMores aCionist�! ��I��������������!iii��'����!!!i�E:�
"
desta Sociedade, ·pa�a se reunirem em assembléia ger8.I . r

. ordinária, a realizar-se na su.l'!. sede s�cial a' TUa: Fran· I
',' cisco Tolentinõ...,... 15, em·Floria,nt'íPQlis, no dia 31 (trin�a I. � um,) de mélirço de 1971, às 15 (quinze) horas, à fint de

: 9,eli'berarem §lôpre o se�inte:" I', ORDEM DO: PIA
1.0 - :f!:xl}me, d�scussão e aprovação, do I!'�latório I

da airetoria, llf1anço geral, dem,onstrativ(!) de luoros e I
p��d�S e parecer elo 5::om;$lho Fiscal, relativos ao exer-

f' ClCIO de 1970.

,

2.0 - Eleii;ão dQ eo�elho Fiscal e 'suplentes, para
"

9 exercício de ·1971.
, . I,

3.0 - Assuntos.de interesse �eral. I
FlorIanópolis; 03 � :março de '1971:.

ARIJND0 ISAAC'DA CoSTA

./{,' 6JtIh... '. '1IP.•..•. <
j ,.' �.

,

, '

'. ',:' ,.,'
-

":
.'.

_',

. 1",',0,"0"VI:IS .
'" ,�': "'>, .

COMPRA, TROCA· E, VENDA DE, "Ii;rc::U!"'OS: .

VolkS'.vagen T. L. :..:..;:, Azal ntalll.ànt!Ol
<

8\1G 1970171
Ford Corcel 4 port��' l�o .branco'. 1!,nQ;197Ó" ...

1
.

D K W Belca: _. Íl<;:ul :' :'� .: .. : ". :, ano_,l961 .[D K W Belcar/S - vermelho" ,.ano_l�67 .

Chevrolet .Opala 6 'C. -»ranca : .. .'. : ano, 1969
Kombi - verde �: ...• ; .. :

.•.. ,:,.... , .... ano 1�7,
Gordini - vermelho ..... : ó •••• :'. • •. ahQ 1966
Gordini - cinza '

.•... � . > . .'; . , ;'.... :: ano 1967

Cih:oen - amarelo ;metálica .. '. ,. . . . .. ano 1951
.

, "

.

Volkswagen - verde ano 1969 .

Volkswágeil - beije cláro . o •••••••• IJ.no 1�69 .

Volkswagen -:- azul. .• : .- " ano 1965

yolkswagen - bráti.co ano 197W71
Volkswagen - azul , .•. , , ano 1969

Volkswagen - beije claro ano' 1967
Aéro Willys - branço .. ,........... ano 1963

Vúlkswagen - azul alio 1961

Lancha 18 BP c/partida elétrica motor Jonhson

Lanchil Turbina
Lancha com motór }'Iopa 20 HP

FIA.N'él !lVIENTO EM ,AT€' 30 n:mSES
A. COELHO '\UTOMóVEI�

João Pinto, 40 Fone 2777

I

\
<

Diretor' J'r€siderite

A1UG��SE SALAS PAliA
ESC1UTÓl\IO I"

I

ALUGA-SE 2 SALAS AMPLAS EM' EDJFíCIO' CEN·
.

TRAL, PRóPRIAS PARA ESCRITóRIO. ',VER E TRA:TAR
À RUA. 'FELIPE SCHMIDT, N. 14, COM AaNOLDO, NO

, PERraDO DAS 8,00 ÀS 12,00 HORAS.

vtNijÊDIÜiÊS
=

DE ,LIVROS
_\ l;?iv.uI9,,�Qrà $apiensf• Ltd�.

Necessita de pessoas' de ambos os sexos,' que tenha
'boa apresent�ção, com. prática. ou' não no ramo. 0s in..

.

\ I

tere;;sados devem comparecer a Rua Cons. Mafra;,,4l), no

horário c,omercial'

r
i I
I LRua
-..

A PRONF.l

Florianópolis

-.,__-------�-�
.

' , - ---
_,-------- _._---'��-

,

'--:.;o�.. ,.." '.� -:-���i?�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lançado nôvo
livro ,de
PériclesPrade
"Os Mi,lagres do Cão Jerônimo, é o

primeiro livro de contos,do escritor
Péricles Prade que já fêz várias in
cursões no campo da poesia (f:s�
I,nter'ior de Serpentes Alegres e. A
Sereia e o. Castiça!.), 'do ensaio e lia
crítica. Revelando-se' um mestre' no
domínio do conto e da história curo

ta, o autor impõe à sua obra págí
nas magistrais, desfiadas com a re

ceita única do surrealisnio e da fano
tasia. O primeiro 'livro de contos de
Péricles Prade deverá ser lancado
nost últimos dias do mês de m�rºo,
em noite de autógrafos no Santaca
tarina Country Club. A obra, publi
cada sob os auspícios, do COnselho
de Cultura do Estado de Santa Ca
tarina," é um lançamento, das Edi
ções Flama, com capa e ilustrações
do artista plástico Horácio Borges.

Conservação
do solo teve
bom resultado
o resultado da Campanha de Con

servação do Solo, encetada em con·'

junto 'pelo Ministério da Agricultu
ra, Secretaria da Agricultura e Aca
resc, superou· tôdas as expectativas,
tendo sido protegidos mais de 14
mil hectares-de terras ·contra a era·

são. A campanha foi desenvolvida
em 47 municípios do Oeste Catari
neBse e do Vale do Rio do Peixe.
Segundo informações prestadas
or fonte da Acaresc, êste resulta

do, somado aos 10 hectares in'ote.
.

dos antes, da realização da cam·

panha, representa 15% <:la área to·
tal em território catarinense culti
;vada por 20 mil agricultores da re"

gião.
O rhuniCípio que mais se desta

cou durante a Campanna de Con
servação do Solo foi Itapiranga que
ontou com o 1;rabanio de 2.400 agri·
cultores. A campanha 'contou com

o apoio das Prefeituras Municipais
\lue cOl).tribuiram decisivamente pa
ra o sucesso do empreendimento.

Bssembléia
estabelece·
,. ,.

OflrlO 'unlCO
Em reunião que terminou POl'
alta das 19h3Óm de ontem, a Me
a Diretora da Assembléia Legisla.
,ova instituiu período único de fun
ionamento da Casa, fixando o ho
ário das ,12h15m à� 18h15m de se-'

iundas às quintas-feiras e das
30m às 13h30m às sextas-feiras;
As razões que levàram a direção
a AL a tomar essa decisão foram
s vantagens recebid?s peras jorna
as prorrogadas e muit,as, gratifica.
ões.

Segundo fonte da Assembléia Le
islativa; ;dos 284 funcionários da
jasa, exatàmente a' metade dêles

ercebiam\ vantagens por jornadas
orrogadas, 'além de tempo inte-
ral, chefias. d� gabinete, dedicação
,clusiva e outras vantagens'; Tam

as gratificações P9r função
,

gl'ande número de
ncionários.

A nova medida adotada pela Me
l Diretora da Assembléia Legisla.
va, instituindo o período único de
.abalho concederá gratificações só·
lente aos fundonários que tiverem
!aS jornadas prorrog�das por mo.
1IOS imprescindíveis ao bom fW1-
onamento do Poder Legislativo e

evidamente autorizadas. Êsse tra
Ilho sel:á realizado no período da
anhã, em horário de caráter ex-'
aordinário. Durmite ° encontro,
ram examinados outros assuntos
lacionados ao funcionamento da
sembléia Legislativa.

Cotesc amplia,canais de R,essac�da ..

II.,' "'....,,,.' ,',.,
't"

"J'. "b·· .. começa a se
Igaçoe:s >lO,erur anas movimentarJ;

o Governador Ivo Silveira abriu,
nos têrmos do artigo 93, inciso.
XVII, da Constituição do Estado de
Sánta Catarina, em fav'or da, Secre
taria da Sílúde e .Assistência Social,
e "ad-referendum" da Assembléia
Legislativa, o crédito extraordinário
de 150 mil cruzeiros, destinado a
soconer as

'

vítimas diretamente
atingidas pela· enchente que assolou
o município de Lauro Muller, a ,15
de fe�ereiro último_
O mesmo decreto detel1llina, ain·

da, a suspensão" pQr 30. Q.ias, da
ação fiscalizadora dos agentes ,do
Departamento de Fiscalização, no

Município . de Lauro 'Muller, relati.
vamente a fatos gerados ocorridos
até' 15 de fevereiro de 1971:
Em igual prazo a Secretaria da

Fazenda elabora'rá ante-projeto de

lei, visando conceder remissão total
de crédítos fiscais, originadOS de
fatos ocorridos até aquela data.
De �utra parte, o Fundo de De

senvolvimento do Estado de Santa
Catarina - FUNDESC - instituirá:
faixa especial de crédito, deiltinado
a AnanCiar' capital fixo e de traba-

.

lho, necessário' à recuperação 'das
atividades de prodatores, industria,is;
comerciantes e profissio,nais ilibe
rais, estabelecidos no município de
Laura Muller, cessadas em razão <).as
enchentes.
O FUNDESC elaborará roteiro es· -

pecial, para ,tr�mitação dos processos
de financiamento, ,de maneira que
estejam decididos, na sua área, em

prazo não superipr a 8 dias., c,on.
t,ados da data do recébimento" <4l pe
tição.

,�t���,�P�R�EF�E�IT�U�R�A�M�U�N�IC�IP�A�L�D�E��1
FLORIANÓPOLIS I

o Chefe do Poder E..�ecutivo Municipal, solidário à homenagem que
I

prestará o Poder Legislativo do Município, com a entrega do Diploma de

":'CIDADAO FLORIANÓPOLITANOv a Sua Excelência o Senhor Gover
�ador Ivo SilV'eira, convida O· Povo em geral, par� prestigiar, com sua

presença, a sessão solene que ,aquêle Poder faTá realizar, hoje, 'às 20-

horas, no Palácio do Legislativo do Estado de Santa .Catarina, à Praça
da Bandeira.

,. \
Florianópolis, .em 16 de março de 1971.

ARY OLIVEIRA ,- Prefeito Municipal

)

i., .••

A Exposição-Feira da Ressacada
começa amanhã> a receber os ani
mais que palticlparão \aa mostra a

ser oficialmente inaugurada às 10
horas da manhã dê sábad�: Uma dá'S
grandes, /representaç6és de b6vin,os.. � _,' ". .' .'< . ;.

da ,Exposição' será a da raça holan
desa, variedades prêto e branco e

vermelho e .branco, que se apresen
tará com 176 animais de 16 exposi
tores. A Associação Catarinense de
Ornitologia estará se apresentando
na' Exposição-Feira da Ressacada
,com uma grande variedade de aves

'

•
e pássaros, nacionais e estrangeiros,
que fícarão . expostos no Pavilhão
Ivo Silveira .. O programa' da Feira
assinala para os, dias 10 e 11, de mar

ço . o recebimento dos animais e

mostruários. Dias 12 e 13 de' mar-
'co.. o julgamento de classificação
Para o dia 13, sábado, está prevista
a solenidade de Inauguração da Ex
posição-Feira da Ressacada; eontan
do

-

com a presença do Governador
Ivo Silveira. Nos dias 14 e 15, às 8
horas, dar-se-á a' abertura da Expo
sição à visitação pública.

........

Usúarius 'é

-reelamao
de· . empresa,
,O atendimento aos usuários da li

nhá de ônibus Escola, que frequen
tam o Colégio Catarinel1se, estão Jl
reclamar melhor assistência por

.pal':te da ...empr._êsa�q�e....s&Y:e àque_
le. banTO. As alega�ões dos escola
res, são no""sentido de que, quando
saem dQ �olégio, por volta das 18

horas, os Ônibus passam sempre lo
tados na Avenida Rio Branco - lo-

" cal mais perto, ,Pois o terminal ,é
.

na', Avenida Hercílio ,Luz ,=-:-: e só
conseguem viajar nos ônib!ls das
19h30m.

Numa promoção conjunta do Depar-
tamento Autônomo de TUrismo e dos
Veleiros da Ilha de Santa Catarina se·

rá realizada nos próximos dias 13 e 14
,i . I

do corrente: a I �ompetição Estadual
.. de' M()tonáutica, que contará com di
'versas atrações como 11:gata a vela pa·
ra as classes, "scJ;mrpie", "Lightnig" e

prancha. Do pl;og,rama canta ainda um

"shaw" de esqui aquático, escôlha da
Rainha do Atlântico Catarinense: e ai·

môço de confraternização com entrega
: de "prêmi<ilS. ,aos. v�ncedo're;.

,
"

. O programa elaborado pelos promo
tqres assim:!l,,! para às 14h30m de sába
'do a regata a vela em homenagem ao

Almirante Herick Marques <

Çaminha,
_Comandante do V Distrit0 Naval. Às
23 horas, seri ie�lizada a eleição da

Rainha do Atlântico Cat.arinense" na

sede dos Veleiros
.

da Ilha.

Doniingo pela manhã, serão desen

'volvid,as quatro pI'ov,às de ,motonáutica,
em ):lOme�agem ao Governador IVo
Silveira. A primeira modalidade conta

rá côín motores de 18 a ,25hp; a se-
. , 'I'gunda com motores de 33 fl 40hp; a

terceira com motores de 55 a ,65hp; e,

finalmente, 'a última prova com fôrça
livre dividida em duas categorias: em
barcações de até cinco metros e maio-

res de cinco metros.

A partir das 10 horas, será realizado
o "show" ·de esqui aquático em home

nagem aQ engenheiro Colombo Ma

chado Salles, seguindo-se o desfile de

tôdas as embarcações, A I Competição
Estadual de Motonáutica será encer

rada com um almôço às '13 horas, nos

Veleiros da Ilha, quando serão entre

gues os prêmios aos vencedores.

/

,

C'âmara dá hoje a Ivo
o t ítu I o ,de cidadania

à Secretaria de Segurança Pública O

Manicômio Judiciário. Esse empreen,
dimento foi uma das grandes preo,
çupações do Chefe do Executivo' e
do Secretário 'Norberto Ungarettí,
do Interior e' Justiça, que sempre

preconizaram a humanização do sís
tema carcerário de Santa Catarina.
A partir de hoje, os detidos dispo.
rão de modernas instalações, con

dizentes com as determinações Ie

gais, onde o atendimento será - o

melhor possível.

:rMPlútNSA' Ê REGULAMENTADA
Através de recente decreto, o Go

vernador Ivo Silveira regulamentou
a Imprensa Oficial do Estado, cuja
estrutura foi reformulada por ato
governamental assinado em 31 de
dezembro de 1969:

Considerada autarquia de. nature
za industrial, a Imprensa Oficial

'

do
Estado, segundo a sistemática que
lhe foi imposta, terá, o quadro de
servidores constituído de pessoal
temporário,' ,devendo as admissões
serem processadas através de crêté
rio seletivo, que poderá incluir pio
vas teóricas ou práticas. O decreto
de' regulamentação já foi publícado
no Diário Oficial do Estado.

"

O Diretor Técnico da C�mpanhl�' portantes' dó país através da opera-
de Telecomunicações de .Santa Ca- dora discando direto -: onn :Com
tarina./- Cotesc - Sr. M*rcos Ban- essas ativações, a Cotesc amplia, o
deira Maia, informou ontem' a 'o ES· seu sistema de canais íntérurbanós
TADO que a instalação ; de, mais em 100%, dinamizando ainda' mais
quatro posições interUTbana�,;� em essa operação com a intródiíçio do
Florianópolis ampliaram os canais Serviço, ODD.

-r, "

de ligação interurbanas 'pa�'a .

o Sís-.
.

O engenheiro Marcos Ba-ndeira
'tema Nacional. Dóis .círcuítos ma Maia ressaltou dentre as realizações
nuais para o Sistema Naci0naL'e da Cotesc em vias de conclusão, o
dois par? oito' circuitos onn melho- Tronco Oeste de UHF - que .inter

"
.

raram sensivelmente ,as ligações in- ligará São Miguel do Oeste a FIo·
terurbanas em todos os quadrantes rianópolis .- que tem ,i�augUraçãb
do Estado, '0 sistema ínterurbano prevista. para a primeira qiiínzena
teve um considerávef acréscímq de de abril.'

.

, ' ;,

canais, ao longo, das .díversas
' re- .,' A nova Central Urbana de Capino

gíões do Estado., zal, com a' introdução do . ODD na
Na' região sul o sistema- de UHF cidade, deverá ser inaugurada taro

já .estâ em funcionamento é desde bém no mês de abril, depois de ati-
setembro sua canalízação. tem sido vadó o sistema UHF que �ubstitui- /
ampliada, possibilitando a introdu: 'Fá,' às 'linhas físicas ora existentes
ção de canais, ODD

.

.,- -Operadora de "prôprfedade da.' Rêde Ferrovíá-
Discando à Distância.' Críelúma, Til- da Paraná-Santa Catarina.
barão, Laguna e Araranguá .são- mti- :Do programa �de inaugurações da
nicípíos do sul do, Estado' que. jã Cotesc conta ainda o ramal Xan-
dispõem dês te serviço. Além dêsses xerê-Chapecó, do Tronco São Miguel'
círcuítós já instalados. na

. região sul do
. Oeste-Florianópolis.

.

do Estado, as cidades de .Blumenau Nos ,últimos dias' de abril deverá
Itajaí, Joinville,. Brusque, Lages, ser inaugurada pela Cotesc .. a .. nova
Joaçaba, Mafra" Rio dQ;.,SQ.l, Yidei. Central' Urbana de Jaraguá do Sul,
ra, Caçador, Chapecó e'· Concórdia com trezentos termínaís, bem. como'
dispõem agora.de serviços'ODD ,êom a nova Central Urbana de Cambo·
Florianópolis e vice-versa, nu, com duzentos terminais. Em
REGIAO OESTE'

.

Camboriú. será implantado, <> .. siste
COm a instalaçãç do Tronco, Bá- ma ODD, possibilitando a di;;cagem, sico de Integração Câta;rinense,' FIo direta através da telefonista de Ita·)

rianópolis-Lages, paSsando pela" zo- jaí.
na montanhosa d.e 'Urupema', e Boa POSTOS DE SERVIÇO
Vista, o oeste, está, servindo I pelo Os, 'projetos da Cotesc: ptevêem
sistema ODD, via Lag��. Foram in-' ainda a ativação dos Postos de Ser.
troduzidos nas cidades' de i.ag<i viço Público Interurbano nas cida·
Joaçaba, Chapecó, CC)llcórdia e: C;' d_es de Pinhalzinho, Itaiópolis" Ga·
çador, circuitos que' atingem "todo . ruya, Barra Velha, Piçarras, Penha,
o Sistema NacioIJ.al., Os. grandes ced- Ilhota, . Massarlmduba, Rodeio,' En..
tros urbanos do país' - São Paulo. seada, Ubatuba, Araçatuba, It!l-perlcáL-
Rio de Janeiro, PÔrto Alegre, Bia. Gravatal, Nova Veneza e Içara. Pa-
sília e Curitiba' -' são alcançadas 1'8. até 'o terceiro trimestre dêste
agqra diretamente pelas telefonistas ano o Diretor Técniiw' da Cotesc'
das cidades do interior catarinense. prevê' a

. instalação de mesas novas
REGIÃO NO�TE interm:hanas nas cidades de Itajaí,\
A Cotesc está ampliando tlj.mbém Flol'ianópolis, 'Joinville, Jar�guá do

pa região norte a' sua ca�ção Sul, São Bento do Sul, "Mafra, ,La.
'interurbana, instalando circuitos em ges,' Joaçaba, Chapecó e de outras
ODn

.

entre as cidades de lUo d� 'pe9uenas cidades, além da amplia-
Sul, Brusque, Blumen<)'\J, ,Jaraguá ção do sistema urbano de inúmeras

.

do Sul, JoinvilIe, São Bento, Mafra cidades catarinenses, dentre as quais

FI'm' de, s' e''m a.n'a
e "Canoínhas. Tôdas essas cidade's Ãraranguá, Tubarão, Laguna, Tim
pçderão servir-se dos circuitos in, bó; Rio Negrinho, Lages, São, Joa-
terurbanos da rêde' nacional, ' atin- .' quim, campós' Novos, Videira e Xa-
gjndo os cenkos urb.nos

:w.�.
xim.

. tem prova de
GovêrhO abre crédito de 'motonáutica,
socôrro a Lauro Müller

O Governador Ivo Silveira, será
homenageado hoje à noite pela Câ-

I

mara Municipal de Florianópolis,
ocasião em que receberá o título de

Cidadão t:lonorário de Honorário de

Florianópolis. O ato será presidido
pelo Vereador Nagib Jabor e. tem
início às 20 horas, no plenário da
Assembléia Legislativa. A outorga
será precedida da saudação do Po
der Legislativo 'que designou 'o 'v«:
'reador Waldemar Filho, .. da Arena,.
autor do .projeto": ' ' .. 'T; "

Inúmeras autorídades já" conãrma,
ram presença" 'n� 'aêóntecun�nto,
que deverá contar. com a presença
do Prefeito Ari Oliveira que expe
diu .convite ao povo em' geral paI;a
participarem da homenagem ao Go
vernador Ivo Silveira pelos relevan
tes -v, serviços prestados; à gente ca-

, \ '. '

tarínense,

-
PRESTA'ÇÁO DE CONTAS (

.

'.
Está marcado para às -12h30m -dé "

hoje o pronunciamento que O Chefe
do Govêrno fará para: todo o ter-··
ritório catarínense. através de uma

cadeia, .ele,
'

emíssôras ,de rádio, co-'

mandadas pelas da, CapiÚll. Duran-
,

te sua fala, o Governador Ivo sa
veíra relatará as atividades admi·'
l}istrativas -' desenvolvidas no' quino
quênio em .. que estêv.e,na Chefia .. do " ... � ..

Govêrno.
"

, "\:
Tôdas as emissôras. do jnterior es.

tão sendo convidadas a 'particip,arem
. t/;

do "pool" que transmitiiá' a; flj.la do
'

Governador Ivo Silverrâ,,' .'

" I

MANICÔMJQ JUDICIÁRIO
Antes de prófern.: seu' relatório de

atividades, o Governador. Ivó Silo
veira estará às 10 lio�as, no 'Suh-DÍs- .:

.

trito da Trindade, quando en�egará
.

RESSACADA É INAUGURADA -

'

, ,

O Governador Ivo Silveira confiro
.

mau sua presença nos atos ,inaugU
x:ais ' da. Exposição-Feira ,'da. itessàêa·
da; marcada para 10 horas' do próxi
mo sábado. O ato será sucedido 4e
um. (lesille com todos .os animais
p�rticipantes da mostra. DiverSos
estabelecimentos bancários instà:lilc
rão agências no local para o finãh�

;, Ciamento das transações afetua4is•

Pedra.que'tombou sôbre'
caS'B foi removidaonlem
•

A Secretaria de Obras da Muni-
cipalidade concluiu .ontem .os tr�
balh.os de retnoçã.o da pedra que
t.ombOu . na Serv�dã.o ZiJ}.i. sôbre
uma residência, destruind.o futl\,l
mente o galinheiro e parte da .CQ

zinha, f.oram. corícluidos .ontem. A

informação foi prestada ontein· a

O ESTADO pelo engenheiro Ma
nuel Philippi, acrescent,ando que
hoje serão atacados os trabalhos
'de remoção de mais duas pedras
n.o Morro do Mocotó que oferecem
perigo de desabament.o. Enquanto
isso, outra equipe da Municipali
dade está concluindq os trabalhos
de arruamento dó Parque da Rés
'sacada e ob:ras complementares. de
acesso.

I
. i"."';'����'�

. �J}���\�;��.". "

Falando sôbre outras obras em

execução pela Municipalidade, de
clatou o titular da Secretati� de

...... �.'.Ai �'."r;.·,.,A· ',II
Obras que estão Sendo recupei'ádas
diversas vias p1J.blicas que f.oram
afetadas pelas f.ortes chuvas càí.
Wis na Capital rias últimas sema.
nas, principalmente no que tange
ao calçamento e galerias pIUv1ãis.
EnquantG �s .obras de construção
do Grupo Escolar de Armação do
Pântano do Sul estão em face 4e
aeabàmento, ,foi. conclui.da ontem
a construção da Escadaria Marga
rida, façi�itando .o aoesso 'às, resi-

I dências ÍOG.!l-lizadas nas imediações
'

dós transmissores da Rádio
.

Di;í
rio da Manhã.
De outra parte, a Secretaria de

Obras da Prefeitura Municipal está
elaborando o I?;rojeto de calçameI).
to e drenagem da Rua Abel Capela;
que ligará o bairro de CoqueiI1os
à Aveni:da Ivo Silveira, facilitando
o tráfego de acesso ao Sub-Distrito
do Estreito e bairro de Càpoeiras.

Em reuniã<> realizada ontem à

tarde na, Reitoi'ia da Ufsc, que cQn
t01:1 com a participação· do Reitor
João David Ferreira Lima,., Prefeito
A.ri Oliveira e os professôres Car

los Augusto Caminha e JâiIrie Cal'

pes de Oliveira, foi examinada �
a

rescolarização do 59 grau nas esco,

las munidpais da Capital. Durante
o encontro diversos aspectos dÓ
problema foram acertados, entre os

quais, a celebração de cOl1'Vênios
com os órgãos ligados à educação
e a Municipalidade. A vigência da

escolarização em 59 grau nas esco

las municipais deverá começar em

abJ;.il próximo.
Por sua· veil, o Prefeito Ari Oli

veira reuniu-se com ássessores da
Secretaria ,de Educação,- Saúde e

.
Assistência Social, visando a pro
gr\lmação do I Seminári.o de Integra
ção dos Planejamentos Setoriais pa
ra o Desenvolvimento das Comunida
'des RIU'ais de Florianó:polis. que

será promovido pela Municipa1l1a
de. p certame será desenvolvido pa
Capital, no próximo dia �,e as

reuniões serão realizadas' no audi
tório da Sertre, em Itaco:r;obi.
De outra parte, ó" Chefe do E.xe·

cuUvo' confu'1llou para o próximo dia,
23 - alusivo a data de mais, um
aniversário do' município - a inau·
guração 40s grupos es�olares

.

'de
Ponta do Morro -, distrito de Ca,
choeira - Aranhas e o pôsto Mé
dico·Odontológico da Barra da La-

. goa, recentemente construídos pela
Municipalidáde. Também a amplia
ção do· Grupo Escolar da Barra da
Lagoa já ,está sendo estudada com a '

abeÍ'tura de concQrrência pública
para a construção de mais, duas sa

las de aula fi novas dependências
sanitárias. Hoje será assinad� o

(
contratQ para a· ampliação dI) Gru\1
po ,Escolar de C,anasvieu'as" que te- "'"
rá lpais duas salas de aula, depen
dências saIÚtárias e pátio cobelto.

•
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