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FRENTE FRIA Negativo PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA:
1008,3 milibares; TEMPERATURA MEDIA; 27,09 centigrados;
UMIDADE, RELATIVA MEDIA: 94,2%: Cumulus - Stratus -

Tempo médio: Estavel. Florianõpplis, Quarta,feira, 24 de março de 1971

"

PIILIPI 8& elA. a c s do tonslrulor
INFORMA
Retoma' hoje a Florianópolis o SI:,

Ibrain 'Felipe Simão, que se eu

contra em Lages inspecionando
obras do núcleo local da Cohab-SC
e tratando de assuntos relacionados
com a Companhia da qual é vice-

presidente,
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SINTESE
MAFRA

A Cooperativa de €onsumo
dos Ferroviários Catarinenses,
com sede em Mafra, realizou
recentemente uma 'assem.

blêia: geral, ocasião em que
foi aprovada a filiação desta

Cooperativa à Cooperativa
Central Mista do Meio Oeste

Catarinense, ,com .sede no

:Município' de Videira. Pre
, sente à Assembléia esteve o

Secretário E x é c u t i v o da

ASCOOP" ocasião" em que: pró-'
feriú 'palestra sôbre os obje-
tívos da entidade:

'

I V'IDEIRA

, I
Mais de ,dois milhões de

, ,

'quilos de uva foram exporta.
dos pela Cooperativa Agrope

"cuarla -Yideirense, ,para os

"c,n,tros consumidores de São

paulo e Rio de Janeiro. A
I Cooperativa em seus três anos

d�-, e�istên�ia, 'promoveu a C9-
merclalireçãc de frut�� tr';go
e soja p�oduzidos por. seus 630
as�óciados dos Muni�ípio; de

Videira, Tangará, Arroio Trin
,�� 'Salto Veloso e Rio d��
An�as. Esta cooperativa, é ás

'sociada da Coo�erativa Cén.
trai Meio Oeste Catarinense,
atr:avés :éla qual vai aplicar os

Incentivos F,iscais, visando' a

in�talação da infr,,-estrutura à

cómerciàlização de frutas.

JOINVILLE

'O presidente .da Câmara

Municipal de J�invih� mante
ve contato com o chefe do '169
Distrito Rcdoviário Federal,
oportunidade', 'ém . qut:! comuni
cou "oficialmente a outorga dó
título de Cidadão I Honorário
-de .Joíhville ao )VT..inistr,p�Má·

,.:" bo Ari'Meil'tza;-' Yàós"'Tra1f'Spor "

tes,
A entrega do n(ferido títu

. 10 deverá ser feita na próxi
ma' visita do, Sr, Mário' An
'dreazza a Santa Catarina;

BRUSQUE

Segundo se informa na cio
dade de, Brusque, o Deputado
Federal Jaison Tupy Barreto,
vêm mantendo entendimentos
naquele Município com pplíti
eos. de prestígio; 'visando a

constituição do MDB. Revela
a mesma fonte, que alguns
préeeres da Arena, já teriam
ad�rido ao movimento d'o
deputado emedebistà.

BLUMENAU

Os primeiros passos para a

realização da Festa dos Canto
res do Vale do Itajaí, já fo�
ram dados pela Comissão Mu·

IÜcipal de' Turismo de Blu
menau e Socie�ade Cultural
25 de Julho, A Festa que faz
parte do calendário turístico
de Blumenau, será realizada
no período de 1 à 18 de Ju
lho próximo e êste ano con

tará com a participação de co

rais' a'rgentinos e paraguaios
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Em dois processos que tramitam
na FI Auditoria -da -Aeronáutíca, foi
pedida a pena de morte para mais
sete pessoas Indiciadas, que são
acusadas -de- assassinato e responsa
bilizadas por diversos assaltos 'à es
Itabeledmentos bancários na Guana
,para. Ao Juiz-Auditor M:;írio Morei
la de Souza cabel:á, aceitar. ou n&o a

JenúI1ciq 'ê' .marcar .a data para, quá-
,"

,.
'

, '

lificação' e, interrogatório dos .. acusa-
\I ", :',.'D'ro'xlw"as 's·"em'anasdos. Paralelamente, a promotoria �.,- v:

' .:,;", _ ': '
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recebendomais adesões

Desenvolvimento do Sul'
/'

vaiaexameem P.,Alegre"
I

'

MOO, paulista
expulsa 4'

, parlidárifÍs
,Por decisão da Comissão Execu

tiva do ':lId-ovírnento Democrático Bra-

, "sileiro' de São Paulo, foram, desliga
dos do Partido 'três vereadores e o

Prefeito 'de Guaratinguetá. O ato

de expulsão dos filiados, "inaugurou
uma nova norma de conduta, bus-

. cando implantar um sentido maior
de efetiva seriedade na atividade
política, para merecer a credíbílida-.
de de todos", segundo declarações
do Deputado, Francisco Amaral, pre
sidente da Comissão.

pe_ida penã'�
de morte para·
mais sete

"

,O ex-Vice-Presidente Pedro 'Alei
xo .tem recebido centenas de telefo
nemas de pessoas ligadas a diversos
setores, solicitando inscrição no

Partido Democrático Repúblicano,
cujo lançamento confirmou p�ra 0_

próximo dia 31. Revelõu o Sr, Pe·
dro Aleixo _que, efetivamente, ' es

tão prontos o estatuto, ó manif�sto
e o programa do nôvo Partido,' e
tem revelado às pessoas que o pro-

,

curam que a sua publicação, 'nos dias
31 de março, 19 e 2 de kbril viu

'douro, dependerá do recolhimento,
a' tempo, das 101 assiilaturas dos'
membros fundadores.

O Sr, Pedro Aleixo, que perma
nece em sua ,residência, em Belo
Horizonte, mantendo contatos com

fundadores do 39 Partido e conver-

Está marcada para amanhã, em

Pôdo Alegre, a Iliscussão e exame

do Plano de Desenvolvimento Inte·

grado da Região Sul -do País, em

encontro que contará com a pre
sença do Ministro Costa Cavalcan,
ti, do Interior, e os Governadores
Colombo Salles, Euclides Triches e

Haroldo Leon Peres., O ,ministro '

anunciou o p!ano ante-ontem, em

Brasília, ao Presidente Garrastazu
Médici e,· durante sua' permanên-
'ciá em Pôrto A,legre o General Costa
Cavalcànti realizal'á encontro com os

Superintendentes da Sudene, Su
dam, Sudeco e Sude.sul, a fim de
manter maior entrosamento entre os

quatro órgão pertencentes à sua

pasta.
Incremelftar, uma política desen-

volvírnentista nos. três Estados

I
abrangidos pela Sudesul é o objeti·

O,' Góvernador Colombo Salles assino'u
fixando Bermas ,para a ,liquidação 'de, convênios

, .

.

'cooperáçio financeira firmados �Ire o Çpyêrno do Es..

- lado e as PrefeUuras MuDlc'ip-ais..: 'O leslo do decrelo
fÓi dado a conhecei ·pelo. 'S�crehí'rio ,Vitór Sas�e duran"

,

'

..
,

• <, ." I,'

le a enlrevista q1l:e .t:o�cedeu nit 'tarde �e onlem à Jm-

p;ensa� ,Esclare'ce,u,", o Secretário do Govêrno que êsse

alo, hem como oulros �o nôvo ,Govêrno, ':rião represen
lanf uma hostilidade à admin�stração q",e recentemen
'(e ,en�erro� seu' pe�ío�o, m,as ,apenás .'l1ma tóin�da de

�,'po�ição do Govêriln que' se implànla em ,S,anla Calari
, n�� 'e, que tem' uma" missão .de plane'jamento" a, c'umprir"

.
"-' .. - .

(-úl�lma página). , ,

,
.

Duas mortes:' Colombo faz
,
alouamenfo '1�

. viauem ,;

',' e," trânsiló, ao interior
, ( .

- (Página" 3) ,

I

'(última Página)
v'

.: BR�282 reinicia nas
"

sando a respeito das :p.ravidêl{cias a .. :.
serem . tomalias até! o próximo d'ía" ,

�

31, não 'quis revelai':o'.nome dos 161',,:,
...:'

furidadores, ne-1J.1" dos ";ll�te' només
qué JcoBllJõe a comissão j provisól:iá" " I '

'_

pois- acha 'que sua rlhi�Jgação -de!ve-,,;/,>. ',-:,
'{, I t. .:' , ,��. ,_

rá se,r conjunta com' a; do manifes-
'

't-
to, do. programa e' do: esiatu.t� dá '::

, (_ . "-,'

agremiação, Adiantou.' .que dos se.te
membros, quatro deverãa' ser de
Brasília, visando facilitar as provi
dência's

'

legais, junto ao TribUllal
Superior EleitoraL

Nas, áreas ligadas áo Sr. Pedro
Aleixo, informa�se' que as próvldêu:
cias nos Estados, 'visando o r�colhi
mento das a�sinaturas necessárias' à
constituição do Pai'tido, de{rerão ser

, "-
iniciadas logo depois de reCebel\ au, _'

torização para fUl1cionar.

!. , 2459' aniversário
de ,Florianópolis foi festivamente

comemorado, com a entrega de mais

,seiS obras edificad?s pela ,l\1unic.ipa
lidade. À_ noite, foi celebrada Missa
em Ação de Gr,aças e a Câmara Mu,

nicipal realizo\} sessão solene alusi
va à data: q Governador Colombo

Salles', o Deputado Nelson Pedrini e

aútoí:id'ades ,'qconip_anharaJll o Pl'e·

fei�o, nos atos inaugurais. '(Ültima
Págipa).:

I'
,

Prefeitura inaugura no
t, /'

ànive'rsário da Cidade

vo central do nôvq Plano de Desen
volvimento Integrado que o Minis-
'tério do Inte'rior espera colocar em

prática, Embora o ministro não te,
nha adianta,do détalhes do plano,
admite,se que êle será dotado

-

-de
reéul'sos suficientes para o dese�
volvimento de métodos que' visem
coorde�qr os investimen�os 'públicos

" em tôdá a área- do Sut' do Brasil

permitindo ..maior estímulo, à fixação
da poupança local e nacional nêsses

três Estados.
O Ministro Costa Cavalcanti viaja.

rá hoje para São Paulo, de ,onde
partirá para a reunião de amanhã
em Pôrto Alegre com os Gov�rna.
dores de Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do SuL Seu retôrno à
Brasília está marcado· para sexta
feira, casQ seja convocada reunião
lllilústerlal.

o Coronel Ivan Dêntice Linhares

acompanhado do C0111andante dó
149, Batalhão de Caçadores, Tenente

Coronel Zaldir de Lima, estêve on·

tem, à noite na Redação dê O ES,

TADO apresentando 'suas despedi,
das e agradecendo a cobertura jor
nalística durante o período em que
exerceu o' Comando do 149 BC. O

visitante deverá elllbarcar; na Pl',Ó'
xlma semana para a Guanabara, on

de residirá.

'Linhares e Ialdir
visitam 'O ESTIOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu

program,8.
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CiNEMA

SÃO JOSÉ

15 - 19,30 e 21h45m

Gregory Peek - Richard Crenna
- Nancy Kowack

SEM RUMO NO ESPAÇO
Censura 10 anos

RITZ
17 - 1!),45 e 21h45m

SUECrA, INFERNO E PARAISO
Censura . 13 anos

'CORAL
15 - 19,45 e 22 horas

Burt Laneaster - Dean Martin -

Jeá,n Seberg
AEROPOR'I'O

Censura 14 anos

·ROXY

14 e 20 .horas

(Programa. D\Íplo)
.

�arry AncJrews --, Michael Caine

A BATAI;HA DA GRÃ-BRETANHA

Michael ,eâ:fn.9 -:-,',Nigel,DavQmport
INTi'ERN�9 c. NQ DESERTO"

Censura
;

in anos"
. .

, .T/\:USr:O
.

'. -

17' 'e 2'0: libÓS' � ,

Mária (ii· Cãl'lO ., Rildo G�lves
Tarcisió. :Meira:'
A��DESFÓRRA'
QensUl'a 18 ànos
""'. ' �Gí�óIi-rA.,·

17"'� 20 hàras
S�n Laúrel (O Magro) Oliyér Har-
d�t,(bcGordo)

..
'

OS�, � P!\I:HAÇOS
C&�s-t-Í::r.á 5 ,anos

, ..

RiUA

20�:;l1óta:s
Frank. Burke Carol, 'Vhite
'"

. "

.. ' .

A;PSfçeSE DO MEDO
cêrisma 18 anOs

��:.: '

. �sAO.' ItVIZ,
20 horas�.· I

.

Fi-anco·;,Franehi - Cicció Ingressia
NO.I'l'BS< QUENTES .E .ALEGRES
CéÍllinú'á 18 anos

, �':."
-

.:."!:..
. ·TEL·EVISÃO· ','

,
. .(,' ,

TV Cm,TURA CANA.�J, 6

151145!U, - Cotreio ,JR.
,

16h05m _;_;" Lanceiros de. Behgala

171�Õ5rrt' � Bij,tfnan � :Fi1We
17h05m - Elas e E·les

18h05m '-". Rede CatatiÍlense de Te-

le Educàção , ..{.
" .

18h45m - Meu Pé de. Laranj(j. Lima
19h25m - B01â em,Jógo.
19h30m _. CorresponcÍfintes .

BrossÍ

l�.iros ASS{)Ciaqo�";:'. VÚI. Êmbratel
19h40m _:_. Simp�esméÍ1te 'Maria -

-20Í:J:05m' - Côrl'cspoÍldi�hte Dame-

ríridus
.

201120m Viagem. �o Fundo do

Mar - Filme

22hl0m � Tele Notícias

2'2h30m - A Selvàgem .;;_ Novela

2311 - Inferno no Céu ;- Filme'
, 'TV COLIGAOAS CANAL 3

16hOO - 'Clube da CriÍmça
16h20m - O Menino Submarino
lHh40m - Seriado de Aventuras
17hl0m - Mulheres em Vanguarda
17h50m - Ramal' das Selvas -- Fil
l8h20m - Rede Catarinense de Te

le
,
Educação

19,b05m - A Pr6?{ima Atraç,ão
19h40m 'I'al.e ·Esporte
19h50m JOl;nal Nacional

20hl0�n Irmãos Coragem' No-
vela

20h55m - 'Reporter Garcia
22hl0m -- Assim Na Terra COl_
no Céu - Nov-cla

22h40in
'

-

.

Os Intocáveis - Filme
'-

23h50m - Poltrona 3 - -Fillne.
1 '

. ��
.� 7:(:�1
" ;'!tr:.t;�

O Aparelhb
Ultra Moderno ;... _.

Alrás ,dâ
.
O:telha, '

Complemento invisível

O menor e mais leve de
todos

De som suave e natural

visite, teieion� Óu ,esoreva
à 'I •

,I ,

COMERCIAI:. APEMAC
'1;, ,

_

Rua Felipe, Sch'l)1idt; 58
- 49 :lndar conjimto
401 - FOll,e 41 Rt - Floria-

nópolis s,e;'·

I,

lury Machado •.

I
I

iniciativa de alunas; do Colégio Co

ração de Jesus, Foram .ao progr»

ma Elas e Eles na TV Cultura e e.,

mentaram sobre a. citapa campanhz ;

Bernadeth" )Viello, Mari� Tereza ç\'i_.

bani, Yara Reis Gardia e }.'ània Co

micholli,

--xxx--

o
.

Secretário ela, Educação Major
Carlos Augusto Caminha. visitou. n

Presidente da Assembléia Legislaí i

va, Deputado Nelson Pedrini, no Pa

lácio do Legislativo,

x x x--

Continuando com a campanha de

vendas de títulos ele sócios propr+
tários do Clube

/

Social Paineiras
sua eficiente Diretoria, Enquanto is,

to, às animadas reuniões dancantes
.

sextas-feiras e aos s.lbaclo, conti

Préfeito. Ary Olivei'ra, come�ol"oü nuam reunindo a mocidade que S'l

ontem, os 245, anos da fúnpaçáo, dI!' be e quer se divertir, aL na RI11

Florianópolis'
.

"

: dos Ilhéus.
t

.

CasamenLo no Rio:
.

Movim�mtou �
sociedade

'

bl\aSlle!ra; O c�sa'l�en�?,
realiZado na última semana, na Tgn''''
ja" de' São Francisco, Rosani Bà�lf�r
Ramos e' Nereu Ramos Ncto, 110 :11-

·t:u'
.

n10r, durante a c2rimônia· r8!'

giósa, receberão a Santa Benção. Ro·
. sani estava eLlcantador" m,ando vc�

tido e' véu. cria<;ão do costuljeirc
Gerson, Nereu com seu porte ele

galllie ta!�lbé,m foi assunto entre os

convidados - Os elegantes casais

Luci Cesar Hamos e' Ligia Mur:lo

Ramos, no marm�ilhoso aparj:amen,
to de Luci' é Cesar, li Avel�ida .Atlâil

fiGa, _receberam aproximadamente
trc,zentós convidk d os, para os ,<lllm

primentQs, na belíssima 'recepç"o
Entre os que estavam �oi muito' <')
rpen(acla a eleg�ncla dàs senhoras;

Paulo K Bornhausen, Murüo ·.R1m'ls,
'liheodocio Atherino, Cesar Ramt)�,
HeI io Guerreiro; Rud Affonso' BalJer,
João Al'no Bauer. e Fi'anci§co Lir"

\ .. , .. � .

-,-'-�xx

Muitos não sabe.so horário da Ga

leria de Arte Nossa, Senhora de D(,�

terro, jun'tinho
<

e �scâdaríà do 7..0-

sarid, é das )6, às 22 horas - AIÉ'rr.

de peças antigas'; telas e tapeçarias
de .riomes famosos de Santa Catari

na e também. tem, artesanatos,

-- x x x

Estava completamente tomado
sexta-feira a boate o Clube Doze de

Agosto com a Noite dos Casais, ton
elo como atração Paulinho -e Heli..

'

nho X Ney Barrocas, um dos cosru

reiros do Rio, está pensando em

trazer
.

uma coleção de 'modêlos pa
ra ser apresentada em nossa cida
ele X A senhora Sara Abreu, tem 01-•.

elos bastante cumprimentada, {lf)!r
alto cargo que acaba de ocupar seu

esposo, no novo Governo .

--xxx--

Já está recebendo a nova coleçã..
em tecidos para

-

meia-esta','ão a 10j<1
Kotzias, onde vimos um dos c�v:•.
lheiroo elegantes da Cidade, preo.:u·
pado observando os' me�mos,

Já deixou o Hospital Celso Ramo.>,
senhora Fernando Viégas. poroa
Bernadete em sua residência, ainda
sob) cuidados do especialista Jo,'ía

Augusto Saraiva, 'vem' se .restabele,

q1lalqt:fer outi:a entidade, mas, SC'in cendo.
que seja divulgado Illeu nome,

--xxx'--

Bastante me surpl'eended quund0
uma senhora me I fêz a seguinte pC"·

gunta: Como estão os preparativo,;
para a festa dia 3 próximo com des

file "da coleçã� Nylonsul? Seu 11(;,

me ,está no convite·ingresso, Aju[�(l·
rei o Lar São Vicente de Paula· eu

'--xxx--

Nóssos agradeéiinentos ao Exmü

Senhor Magnífico Reitor da Univer

sidade Federal de Santa Catarü)"

Prolessor .'

João David Ferreira Li

ma, pela maneira simpática co!no

nos distinguiu,

, .

--x:;cx--

Em certa roda onde está Wal ;'81'

�ouza, o moço que além de locute.c

é Gerente, �a Turismo Brad�sco, ,TI' S
<

,�..",,;disse,:,nunca. imaginava q�te pZ jlltLi(��
que vendas: de patsageni foss;m r;

'tantó e principalmente para o exte,

ricr.

/

"

-- x x·x--

Sábado pensamos em ver Paulinho'
no Clube Doze, mas, a bor,te esta\'�

totalmente ocupada pela mocidacle,
o que é o mais' bonito da vjda.

--x x X-.-'-

Florianópolis
.

comemorou om�m.
245 anos' de sila iund:tção. Nas So

lenidades programádas 'pelo Pre�8i

to Al'y 01iveir�. compareceu o Go,
vernador ColomlJo; Salles:

.i

--' x X,X --o

.
, ,

Pensamento
.

do
.

Dia: Bebemos à

saúd.e dos o�trõs e estragamos a

nossa.

\,

MES DE AN,IVERSftRIO DE
,&

\ .

Nêsle mês grandes oportunidades de Compras
t,; ...

Redução de preços com descollos esp�ciais em todos

maleriais ou 6 pagamentos sem atréscimo

Especialista em vigamentos

MULL�R & FILHOS

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 763 Estreito - Florianópolis

Fones 6001 - 2425 - �35e e 6403

I.

,
.

•

Santa Catarina

,.

._

"

,

A campanha recentemente inicia
da, ajLide umà ,cl'i�nça a estud,�r. é

o ESTI\DO, Ji101'ianôl10Us,_qlt'al'ta-feiJ.:a, 24"de.ma,l'Ç(} .de 1!t71.- Pág. 2
.

.

.
.

:1 '

,
' 'J:( 'i i I .

Musica· Popular
;��W' ,�.

, . {Augu� Buechler

SOM SUBTERRÂNEO' J
.. "" ,I

I

Começou a ser apresentado, no último domingo, mais um programa' dó
nôvo esq�ema da Rádio Anita.Garibaldi: Soin Subterrânee, Um tremendo
barato.

.

,

Prá inicie de conversa, é :b�Ín salientar que é música de alta-pressão do

início ao fim, Egeu 'Sim�s - produtor e apresentador-j-e- demonstra clara.
mente que' conhece bastante

-

o que é quente em matéría de música under.

ground. Vejam s6 alguns dos focalízados , no prim�i�o progfatna: J�nis �o.

plin ("Summertime", gen�al);, E;lephant's Memo:ry; �phrodit(e's Child; Jae

Cocker (é O maior; realménte r; Eric Claptop. etc .. ,N� é mole não.,
----�- e , •

'I �:.

Quem 'ü{ na de .suoteri ;;'::eo, na de cúrt�çã:9 ,
e que 'tá: à f.tm de injetar

alguns watts suplementares' no .seu transit�rizado; �evel�rtgIr-se aos 1.110

kilococ1os dá R.A,C" todos os domingos a partir das 22 11o,ras -.
'

- - - -- -7'_ "� '::� I�< '�: ', ;: i,,' ',;� i.' 1';';" . .1, ;",;:( :,:,;:t t: '.'
. "

Eu conheço um, b?e�çlqy;� m��s���: r1J,�J�_: :'l�S;l� \���fiOS d: Uflder.
grou�d. Estou �c?st1,Uh�dO:�· 01l�'l� ��'�r9�lJ'm-�w IfQ;t,����,4�:. r.áclfos Mun.

dial (Rio) é Eldbr;ado (S�0�pa�9),;1 o,\ilÇb; os," P�0Z!�m.;�J :4e ?:tIl'l.slca pop da

,BBC. (Londres), VOA. ('Y:ofçe, '·of'�4Pi�t;i$)"a),,�Mi.9�����1!J.�?>��q.�ses. Baixos)
e óu trás' que não' me lé�bt()

�

�gC(t'ª;. Eór� 'os,�I�êQ�;: �+<:I�r.9.� ,
'

.

,

Diante disso, P988,0' ,Lqé� ·g:itij.nti�, ,'<'l1,l�.éii-:.pr;ogra,wA':�',&o'rn;· Subterrâneo
alguns watts suplementares 'no, .seu �ran,sist€)�ª,(iÇl,:�de.� :.<li.rigi_Ne aos 1.110

·

kllocíclos da ·R:A�ci., . tód��; dS'd6&Jngos "'�, partir: :das!22,":hor;ts> ,

'

·

. " � .,. ., ',.; " -

'�'.' -' ", 1 '. .", _( �:" .' '1' _� - J' "

"
", .

·

Não se esqueçarn, p:qis� n� ifç':pfõ�rno sl9�iÍl�9,,;dat�a.Jigacli�a para
o "Som SU'Í:!t�rrã,n$o": da:lt��rçl,,�ilitá.,,:G,arilianu';i;p:q.�;Vcq«�S!:fl,ãovão se ar·

" j '" '". <:' 1 ,':::..- ,'.', \:'. ""l' . ': ) '_'.' ......: i

repender, e�te.i�� �c�r�,qs. ,i
'.'

; ::L
'<', ,:,:�. ,\,' J, i:,.

'.
l '.� .. t-, ':' \�\ .:": �

'.,;,._"
li't!" .,'

,I. ��'.�'�.'�;.,j ,�,"'::'i."
.

'( ':', �:' -ii .:':; ,,',';, ',",,' :,,1 :;' :' ,,�: �,":c "F/.: ," ._,' '"''''
.

Embora com atraso, acU�o' ,,'to recebim�nto �e, 9�íci.<?; citc�ar do D�G,E.
,da Uni�ersidade Federal de S,::l.Iita clÍ;tar'jAll" eofi,l�cl�'1}d<1-me..� e" evid�nte
mente a todos os meus leitore!? -:- '<!1,le. ac:íu�le,; qigão' dé representação estu·

dantil .estàrá promov�ndo,'no, nerlodo·de'.�,:a ,12"d�"jUllio,{'o '1� Festirv;al.Uni.
versitário Ca,tadI1ense Id,a ea:ó{lã�) ,. �1°:�CACAt:' ,,�ridÔ �idO,�esignado para

Coordenador Geral do referido -Fést�.val o aca,4enuco :Seba�ttao César Evan·

gelista.
.

,�.
'

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

,

_ Objétivl1mos "_ prossegy.e o ,ofício -:";>' .ceim �sta:pr0m�ção, dIvulgar
nacionalmente ,os valores' catatin�nse_s 'no' �amI>O' a�isticq,tn'!lsICal, .

bem cp·

mo of'erecer a êsses mesmos"vaI9res, .. possibili�des. ,<l�' desta.que:'�

Feito o registro; colega Dal�: dos'Reis" como, vo� /
sabe, já está pro·

vado que 'festi�al de m1í�ica, ,enr F1otia:n6:Í>9Us;'d�,?,Ú�I�C<? � çoncorrentes ��
certa. Oxalá o 10 FUCACA 't:�Pt��Jo's�cesso'cj.o' cie n;;��as. iCle C�maval. Sao

os meus-votos.
,'"

.

"", � ,

'..

"

,"
,,- '"

1'0 FUcAcA ..

i�;.. �,,'.

I, i'

-, ,., ,

ANITA NOTíCIA SHOW,', ,"
-,:,"

, \ ." -

. Outra comunicação f�i�nd�á�:'p?r .ÁId;J�t.�iii�&.,.iIlfQ�dc:m� �ue
aS,sumiu' a 'direção do depá.hai;ie�tb .dêr!�o:;d0tri#is.�o ,d.a.Rádio Amta

,

,'�
....

,�� ..
"

Garibaldi.
'

.
.

."
.

..

,
.. ..' .

Dá-me ciência, tamQ,�m;� dei: /hbrárl6 ;do�,::inf!?rm.#J:\,'"qs.:�:a9:uela. emissôra
:dentro' de 'sua nova pr.óÚ�maçãO; �(ãb�' a,p,rese��a'do�' '��; �gurid.a-feiI'a a sá·

bado às 8h3O!rt, 10h3Qm�: "i2tl30m: :)5h30; lªh�õrn;e' 2�3!hn;
,

'.: ; :
.

.

-

\ Y"
Anexá. a .. comunicação, 'tqd�;.;.�, 1>rQkriún�ã'o 'da':}lbv�,:�;Á,G:, cujos des·

taques farei prbximaIÍlé�te.:: ': ;, '�. II'; .' :J" li' ':�.. ,' \
"

,

... .,' ", ,
"�

OUVIR É APRENI)ER�,.·
'';,. ", r

'
.

,,' '�,:j
A�aiXo de tôda a p;0��ma1ã:(),���:aáiÚ9�MuÇ�:·� ..:,:�o'�r���Pé:- �p.contrei

uma frase que vale maís do' qti:ei uma'pibllotêéa:: < , . :,;,. ;.

Inúmeras vêzes, através q_à �i.�t4��;, :01:lvi� �efu sido ,.3. única, 'maneira

de aprender. (Ralph"Níchoí� e:·'I!éo��,o'SteV.en�) .':;-
,

,�. ,:' , ;,:
'

" i', '!, ';:' � ",
,�, '

':" 'i

,

H O ri-s C 8<10
,:,':-_' ':;,::,::,�,,�íl,�"

.,

,
,

" ,,"

Quatra;.feira. ·-v:24"a.:7.:I�· ."!' i,'· ;
, �',.' "

"

..i ',c
.

, \ :.. 'I � ,�' �'�,
,:

'. ,I " ';<, ': ,,;,..
' ,

'.' .

,

ARlES _ Bons prenúnciosl;�str�is par� . o, '��Ur,sign?:;',:A- c'?:,l;l��n_ção, solar d��'
te período .lhe jiromete Il1l4.tps coi/sas be�,ars �'a�r�.�flyeIs: .quer �a V}'
(la Ülíima, quer no �contato a:Óin., te�ç:eit?S. JQ��irtá-f�H',a m�lto feliz p.'

ra você. "',
" !,

:'
"

...•. '.
•

de
'TOURO _ Muito bóm dia para' yoeêl �studar, : viaja� .

..e ,aprender coisas
,

gnmde imPortância p.ara � se.u fjitilro; "Qu,estões relácionadas com .10'
. vestigações, pesquisas e �estlidos de,' Ocul.tismo 'em destaque. PreV1n3:-..

. se contra, falsidades: "

, .' .. �'

. '..
", ,

G1!:MEOS _ Tôdas as possibilidades de suce�so em perspectivas no setor de

atividaáes, principalmente no período da tarde.· Mu.itas notícias im,

portantes poderão vir. hoje ao seu' encontro, pelo correio, informa·

ção ou telefonema. .

.

.

(�ANCER - O Sol em:, Aries é proipissor' ide 'elevação profiSsional".proteção
,

de seus superiores' e. tudo quanto.' popsà vir, de, bom, da,quêles q�e
estejam em condição'" de esteJÚler-l)1é' cooperação . fi�ncejra. apOlO

moral e beneficios:'espirituais.'
,

•
. .

.

LEÃO - Fase de esplêndidas 1nfluênci9:S p�ra você de;Leão::Já',q!!le'é pr�'

penso (a) a agir de màneira oti1nistil- � dinâmica, procUIe assoCiar a

ésta positiva atitude um sorrl.,sQ d� otimismo, pois o sorrisQ aumenta·

rá seu êxito.. ,

VIRGEM"":'" Espere positiva colal;JOração por parte de seU!!' anúgos astrais:

Câncer, Escorpião, Touro e CapI'lcórnio. Notícil/-s muito l,lgradáveis €;111

evidênCia\ especialmente .com relação. a heranç!lS, hipoteca ou'. ques·

,

.

tõés de dinheiro. "
"

LIBRA -: Data feliz, em. que terá pleno suce�so nos est1fdos, assinaturas de

papéis, trato de- negócios butocráticos e viagens. de, 'curta extensão,

, Informações importantes poderão ser, recebidas, 'principalmente .'

se

aniversaria a 10 de ·outubro.
. "

ESCORPIÃO - Boas noticias estão à ,sua espera, para torná�10 (a) mais alegre
'\ e f�liz. Dedique-se mais àquê!es que demonstram interêsse por vocr.

Progresso nos estudos, mi vida sentimental.e em tudo· que tenha a

melhorar sua vida.: ,

,

SAGITARIO - Tôdas as probabil�es de sucesso.na vida íntima e profis,
sional, muito especialmente Se você s,e dedica à venda de casa e cons'

truções, Os Mé<Ucos,,' Engenheiros e; ,Agrônomo!!' dêste signo serão cS

mais beqeficiados. " ,..", ."
CAPRICóRNIO .;_ Conte com a 'colaboração de· .. seus ,amigos, zodiacais tos de

Gêmeos, Libra, Sagitário "e 4ries);� � te�á' um Jdia I. de saLisfatórias re·

compen�as. O 'dia favored� aS', amiiades;\:aS viagens ';e os contatos COl1', .J,
.

escritores e jornalistas.'.i _

PEIXES - Tome decisões prátic�s, v.islmdp coris�guir o niáxillió de bons re·

, �;ultados.· A colab�ração que você re'cebet;, de.'�t:erceiros poderá redun

dar em consideráveis ,melhoriaS fulanCeiras."T�abalhe com otimismO
e aja com decisão.

�..
.

"

.
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Núcleo de 'Barreiros··Celelc vai
quer

.

�nHsio noturno rleger seus
diretores

LINHA DE' ôNIBUS
"

.

-

'A Emprêsa de Transpor-
.

tes Coletivos Biguaçu· ehte
ve autorízacão dó Departa-,
rriento de' É8trada� de. Ro-
dagem -para a implantação, FJntre outros assuntos

em' /cáráter provisór.io, de -constantss da pauta será'
uma linha de ônibus até o procedida, na ocasião, a

Núcleo' Habitàci?�ai'�le,narr l!,eição .dos membros lefe
reiros. .;,

' ,\ /,,!lYOS e, suplentes dos Con-

A 'nova linha c�Pleça�á "à se1hos FisCfll e Consultivo

Iúricionar tão 'logo' sejam e, de -díretorês e' à fixação
fixadas as', tarifas .pelo -90S' "hof-lorários: ',respecti-
DElR:,," vO�'.· "

,
,

, I

Os
. morador�s' '(1'0' Núcleo

Habita:cional; .rle : Barreiros :
nó próprio estabeleciplen
",to, podendo; inscrever-se as

crianças "residentes no' Nú-deverão apresentar nos /
"

cleo ou nas p�oxiiniq.adcs.I, próximos dias, um memo

riai à Sesretaria, da
- Educa

, 'ção, -reivindicàndo "a cria

,"çfíQ do eürsõ gin_lísia[' not�r
,

'no 'nó Grupo Bscolar-' cons-
truído no -Iocal. Mais de 200

assináturas
.

já 'fõram 'aPos-'
tas ao documento a ser' en-:

, �
,

'
�

de 1971. ,

) .

- Presidente 'da Junta

M"NISTlêRIO DA EDUCACÃO E 'CULTURA .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE' SA'NTA CATARINA
, EDITAL N. 06/71

" Torno público, para conhecimento 'dos interessados,
'que a Divisão do 'Materia'! da Reitoria da Universidade
'-Federal de Santa Catari�a fará realizar 'às".16.00 horas 'do
. dja 14 de abril de 1971, a' Tornada de' Preços, n. 06/71,
'para aquisicão de material destinado ao laboratório do

Centro Bio-Médico desta Universidade. Outros esclareci

mentos serão fornecidos à rua Bocaiúva, 60, de 2a. à

6a. feira. no horário de 12,00 às 16,30 horas.
FIorianópolis, 22 de março de 1971.
Josoé Fortkamp, Diretor da Divisão do Material.
- .-"- _.�. --�.- I

•• --------�

MINISTéRIO DA EDUCACAO E CULTURA
'

,

..
' UNIVERSIDADE FEDERAL DE' SANTA CATARINA

:. , EDITAL N. 05/71.
�

, ..
' Torno público, 'para conhecimento dos interessados,
que a Divisão do Material da 'universidade Federal de

'. Santa Catarina fará realizar às 16�OO horas do dia 12 de
abril do corrente ano, a Tomada de Preços, n, 05/71, para
aouisicão de máteríal de laboratório destinado ao Depar
tamento de Química do Centro de Estudos Básicos. Ou
tros esclarecimentos serão fornecidos à rua Bocai(lva, '60,
no horário ele 1206 às 16,30 horas, de 2a. à Ga, feira.

Florianópolis. 22 de março de 1971.
.

Josoé Fortkamp,. Diretor da DivL�ã� do Material.

ALue'A-SE CASA
Três "quartos, 1 sala de visitas, 1 sala de jantar, co

zinha e banheiro. Localizada à Rua João Carvalho. 56
Bain'O Aq.ronon1Í�a. Aluguel Cr$ 300,00.

.

Tratar na Rua Cris-)im Mira 107.

A Centrais' Eiétricas de

Santa'Catf1rtna' �:A. tem

reunião de Assembléia
Geral .OrdJná:riá 'marcada
para', Ó dia 30 do corren

te, com início às '15 horas.

, ;

S�guranç� �péssoal
r�gislrOll

'.: duas� morles'
\ r,

....

Duais mortes foram re

gistradas peTa Delegacia
de Segurança Pessoal, a

'primeira ocorrida no Hos

pital de Caridade, às 4

_ ,horas, quando morreu o

operário lRaul 'Rodrigues
. solteiro, 46 anos; residen
te no bairro de Capoeiras
e que no último sábado,
por volta das 21h15m, na
BR-IOl', na a.ltura do qui-
lomet:ro 202, próximo ao IPôsto da Patr{uha Rodo-

viária Federal, na locali-'
I:'Jdade de Serraria, fora

atropelado pelo' caminhão
Ford, placas 50-09-71, que
era dirigtdo pelo motoris-
ta Manoel José de Andra-
de.
A segunda morte regis

trada ontem pela Polícia

deu-se na Colônia Sant'

Ana, onde às 14 horas, -

quando nadava no rio ali

existente, morreu afogado
o interno daquele hospital
Elizon José de Souza, sol

teiro, 18 anos e que resi
dia na localidade de Var

gern. Grande, .no munící-
I

pio de Santa Cecília. O

corpo foi encontrado ho
ras depois por soldados
do Corpo de Bombeiros
da 'capital' qiíe se deslo
cara para o local da ocor-

ª i.

.

)

Coral inicia nova temporada pOlular
,

'

.'

i·'

" ,

Visando levar músicas do

seu repertório às localida

des que ainda .não visitou

ou há muito não visita, a

Associacão Coral ,de FIo·

rianópolis iniciflfá,. no pró
ximo

.

domingo, mais ,rima
temporada popular, sob, ii
regência do Maestro Aldo

Krieger, seu 'regente oH-,
eial.
A noya temporada <popu

Iar .da ·ACF. vai abranger I

as cidades de. Celso Bamos

/ I
Rádio' Ministér!o
çâo e =Cultura.

-

'" I
"

da E�lu('�duas etapas; antes e depois
de

I
sua viagem ao Rio de

Janeiro, onde tem apre

sentações marcadas na Sa

la Cecília Meirelles, na TV

TL1I)Y e,' na TV Globo, na

. palmente, de peças de au

tores catarinenses e ou

tros, nos gêneros popular
folclórico e clássico.

Sob o 'pntrocínro da As

r sociaçâo ,(l� Poupança e
I, '<Emprés'timo de Santa Cata

;rina" o Coral da Cidade di

vidiu a" Temporada em
)

A . .Temporada será ini

ciiida :. no próximo dia 28

com J-1]TI'il apresentação en
,

Celso Ramos (ex-Ganchos
{Js, :L5 horas e' 0111 Nov;'I 1, �! �\

,Tvento, �'8, 19 horas.

.Noya ,é!'rerito� .

Angelina
Itajaí, Bl'USqUé e BlUTÍle:
nau, ápresentandô um pro

grama "Gónstitl�id�, princi,

sénie "Ccncêrtos Para a

, Juventude", cantando aCOIl1-
,

' ,

panhada- da Orquestra da
\

I,

" I
"

Cticiúma e Arárànguá contam agora com.

mente: teJ:�fôrúüo :interurbano 'noturno.·
.

Economi'ze terr.;;p:o e dinheiro.
.�, À noite írrterurbano custa quase

e .. , ainda mais rápído! '�:.
Nos dias úteis, ,das 20 'ài{ 6 horas da' manhã é aos doo'

míngos e feriados,' a qualquer hora, os telefonemas in�e-·.·
v-'" ..

-, .

rurbanos gozam de um desconto de 40°i'ô':> Sempre CJ:J1e·

fôr pcssível, 'faça suas ligações interurbanas neste .ho- ::.
rário: das 20 às 6 da, manhã.'

,
- �'

/
" ,l;: � "

I �
1 �-

,

,
'

,
,

OCOT[·SC
'"

, ,

, I. (. I

COMPANHIA CATARINENSE. D,E TELECOMUNICAÇÕES
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o ESTADO, Florianópolis, "uartlt'fttir., 24· cl. ·m�rç, d. 1'71 - ,'•• +{

"

I

1
, I

I

·CJ· .. �.
;

'Sél'llo :assill'ados' hoje vários eonvemos

entre o Movinlento Brasileiro de Alfabeti-
" 'o ,)., • •

zação . -::- l\1QBRAL - e Prefeituras de

"t,Sant� .Cátarína, num documento em que o,
GQvçmo. do Estado aparece como interve

niente, dando o pêso da sua presença ao
�

cumprimento dêsse notável programa que

�,.�,isa· a ���porcionar a 't?do� 'os brasileiros

os benefícios da alfabehzaçao.
'

O analfabetismo é ainda um obstácu
lo plM'a que o desenvolvimento nacional,

cujos 'índices de processamento ) alcançam

�rÓIJOrçÕes excelentes nêstes últimos tem-
1 pos, atinja as proporções almejadas pelo
I'

.

(;ovêrn'o 'ê pelo povo brasileiro, com ;.t.
"',-,,-

,_ .

pressa que os dias de hoje estão a exigir
.

nummundo de permanente, transformação:
.

como (1) nosso. A alfabetização em la�g!l' '.
escala' daqueles brasileiros ainda não alfã�
betizados haye,:á de proporcionar' a um:ii! .

parcela muito maior da população melllo�"
) c l-

res Opot·tunid·ad.�s de trabalho, com o' que·

estarão mais perto do seu aÍcancc condi

. 'ÇÕ{�S; de .progresso social ,e valorização, e

dignificação da. própria criatura humana,

1 I

Os encargos decorrentes da evolução
do programa do'MOBRAL, cuja maior

parte recai exclusivamente sôbre os, ombros

dos podêres públicos, pode e deve contar,

com a colaboração das entidades particu
I�res e dos cidadãos em geral, pois uma
tarefa tão grandíosa e patriótica .merece o

•
1

�

.
.

apoio de todos aqueles que tiveram a opor-.

tunidade de receber a escolarização ade

(IUaOa nos bancos 'escolares. Santa Catari

na, estamos certos, dará o melhor do seu

empenho ',nessa campanha cívica pela alfa

betização dos seus filhos. Sendo' um dos

Estados da Federação onde os nív�i� edu-
.

cacíonaís atingem' cifras das mais 'elevadas,
'". �esp6lÍsabilidade de fazer com que aqui o,

':Í'X!t� do MOBML se registre' de forma

elOquente ainda, .é. maior;
,

' ':;,
PossuimoS condições de: iníra-estrun...

1
• .'. '.'

. ". '
_

�
•

1 .

�,ra; para: -erradicar ao máximo possível 0-,

a'�àlfabetismo,., objetivando
I

tornar. '.� ,mais
"\, -úteis, i pcia" partícipação �a 'vida' .esfa'{lu:lI;"
;

em tódos os escalões, os filhos dêste Esta

-do que se projeta na edificação do Brasil

. que almejámos, cada /vez mais próspero e

::

/'

l"

ente·
•

reSI
No memorável pronunciamento que H�u

I'
"

na opo,l'lunidad� ela 111 Convel�çào Nacion;d

,
.. , da- AHENA, em novembro de 1969, o hOli'

tadó Pl'{;sidente Gal'l'astazu Médic:. redir·

1 mando as suas· conVlçoes r-evolucionál'i:.ls,.

dedanrva:. "'Aqui ,véllllO, cedo pOi'que, ef'l,'

1'_
,,:e, o� PáÍ.'Lido da li.ev�luçiio, � ;igr�pamento 'de

h�,\�e]]s 'a quem cumpre 'dar s;lsteGtaçao (c·

liU.ca a llleu Governo - até ml:smO p'li'c'
que a plenitude dcn10crâtica se adiant'e --. ('

semear, .

no chão das gentes que os eleê:e

rcun, ; as sementes dfi duraçcio ele no";;iL

lde�li.s no exel'cíéio do poder". Por css"s P8

bvras o eminente CLefe Nac'ional. defiLli:1

as linhas políticas a que obedece,'ia o fwll

int';�ntesUiYel credo revolucion�Tio E, r.3

\-drÔ;tde, as realizações da Revolução Bras!'·

leil'�\ .

em totlos os setore� da vida s02ial·, t",
IUC'a: e económica; aí estão ates�ando ,à

evidência as conquistas alcançadas pela uniài)
>, rhis'\dmiscs' e do povo, em tÔ1'110 dos ,irk�"j<.;

reIÍovadorcs, personificados no 'Presidel'té
"'da RepubI'ica.

. �l ,.

�CJHHllOll à AnENA Pc1rlido da. Rev(l[;I�
Ç:ào c, m,;iim, traçou ao comportamento d·.

I '

:"

,_

II,
I

Apurar os fatos - "Dôa a

'II Calma - "Reina completa,

III ritório nacional"

Ii r:,; ,MMiC(} -: H�lmanitár�o

fL" .9.irur.giãP., -'Abali�ad?
I .. Dóbutante - GraClOsa

I . COlnerciante � Acreditado

II. Discurso - "No momento

'NeCrologio - "DescaT)sou"
I Molé'stia ,- Pertinaz

Desacato - A autor�dade \

'neinvindicações - Justas

;E'ar\(qer -. Lapidar .

,Colunista _. Ipformado

Juiz (de futebul) ..:.... Sua Senhoria

Juiz (de Dh:eito) .-'-r íntegro'
Sacerdote _ Piedoso

Inquérito - Competente
quen1 doer"

em todo o ter-

em' que ...
"

Aumento, (de vencimsntos) Irrisório.

Aumento (de 'prêços) _ Vertiginoso

Preço .- Escorchante

Escritor Festej3ido

ii .'

I'
�I

I:

,fico e politico
.

dos Brasileiros identificadm

11a mcs,jna aspiração 'revolucionaria ,o Cá)1li'·

nho I>utrfótico para essa marcha �resoluta e

desel11fledida. em que ninguér,1. se ,dewl''Í

deter a olh?r para trás, nem distl'air·se. U0S

destinos coinulls 11 que visa tôda a Né,çáo

.",:irnl<aKl(l',� pa'(a' a ofensiva - intimol'ata" .. '.'

.

Í)lIS fi\éü:as d� seu Partido - a' j-\REr\fA
,- 'súinam os" homcrls "'a quem cumpre dr,,,

;itlstentação _política ao Governo" e· que, va

lha a verdade. não tem. atraü;oado o caJU

pi'olllisso..assumido para, com a. callsa den!u'

er<,tic::i, em cujas aplicações se vem élPl;l'
moi'ailClo, o· espirito público, s(Jbreposto
quaisrluú interesses de individuuS ou. de

"grupo.' .....

.

'-' preclaro Genei'al Presidente :se vem

poitanto suhordüíando, pa�'a m�i(d' expres

s:'.o .dc sua fé l'evoluc:ionária, ao rondic'iol1 <I·

mento partidário,' como aÍiás' O denuncLllll

eS-Uls
.

pnlavrr.s, do Almir;tnte·de-Esquar'i·U

Au���\sto Halllan .i:úldemaker Gl'ün(>.w�ld; ae

tl'�iilsl\litir-lhe a Presidéncia da Re[lliblica a

30 'dc: oLltubro de 1969: "Vos5a' 'ExcelenC'u'
l'óuptilOu yábio c caloroso ape"o a tódos' (?s

'I)l1HSileil'os, quando afirmou que. (ii desenvd

-'I
;' , R I V IAI V a R IAo o

'� /

I

Para todos os que mourejam nesta fôlha a data de ontem foi de intenso 'j
júbilo, pois marcou o transcurso de mais, uma efeméride natalícia da nossa I

'

qu�rida Flortanópolis, fino ornamento do litoral brasileiro e cidade das:
�

mais benquistas pela sua imensa legião de admiradores. A data foi condíg- 1

, namente comemo(ada por .seua munícipes que, à falta de urna 'lauta mesa
'

de doces e guaranás celebraram o, evento com a inauguração de várias

obras no interior da Ilha, \em diversos atos solenes aos quais' comparece.

i. ram o ExceJ.eDitissimo; Sen�or Pr�f�it� �up.icipa}" Coronel ;Ari :Oliveira\ :'"�
Sua Excelênçia, o .Govemador ,QO Estado, 'Doutor Colombo Salle,s,.. entre
outras pessoas gradas da nossa, melhor sociedade.

Flô, corno a gentil aniversariante é chamada na intimidade, foi assaz I
i cumprimentada pelo feliz evento por todos os seus bairros. Trindade a'
, ! grácil e esforçada universitária. marcou sua presehça ostentando rÚiuíssi;U:o '

adôrno assinado por Burte Marx, fazendo-se 'acompariÍlrr do Saco dos Li"

mões, que compareceu aos 'cumprimentos de traje bippie entremeado de orí

rícíos de todos os tamanhos.. o que cajisou " desagrado'ao motorista que ti

conduziu. O jovem Estreito, que parece haVer pendido a mania de emanci

par-se <do Vát/T'io poder, surpreendeu os presentes com o�.not�vej. crescímento
que vem -apresentando nos .,ú,ltjmos tempos;'. o que êau$bu, admiração geral; 1

a ponto de muitos conviva;a� chegarem a exclamar: "'Ésse' menino 1ai longe".
A írrequíéta Prainha .tainbém esteve; lá, �iJ.tac.ia como' sempre, reelarnan

dó da falta d'água : doce' (pórgllé salgada hão falta) quê tem iacarretado 'ia"

mentáveis interrupções no' seu tratamento de' toucador. 0- mesmo .aconte- ,

ceu com a Agronômica,' que entre outras coisas é vizinha do Palácio residen-
.

ci�l do Governador, mas que- nem por isto possuí água em abundância, mm' j:
.

to menos quando chove, 'por paradoxal que pareça. Coqueiros compareceu t, i

com aquêle ar de prospe:t:idad� ·que o bem caracterizado ultimamente, e agora .f
melhor enjambrado com a j.mircente colocaçãd de uma ponte fixa, já que 'a I'
ponte pênsil construida pelo dr. Hercílio Luz hoje em di� m,al e :mal ajuda J '

a digestão do pEsado tráfego ilhéu, em vias de se acometer de indigestão i
crônica. 'f: .

P As Baías Norte e Su1 úzênlm'nl,ise-en'1j)is nas 'suas ondas encaracoladas

1 para .celebrar a grande data e a velha figu.eira sacudiu o limo dás suas fÔo

lhas a fim de comparecer mais remoçada à fila dos cumprimentos, o que
.. tê?' com s'2nil dignidade, diga-,�,e,. ressalvado o péqueno incidente' ·-caúsado

por �m filhóte de pardal que se ,abtlgava entre.a ramagem; ,'o qU3i1 de�ou, '

sair uni cocô:Únho sôbre a c8;b€l��a de Um cilstraídõconviva: Mas. hão ha�e-
" :

l ria de ser. per caUSa dist.o qU8. a comemoração perderia o brilho, poisf logo f '

depoi�
.

os lafa�i.ls d� M�ramar 'Sje organizarlizií éni a:l��!e, pass�atà ao ,:l�x:�o ':1
'

elo CalS Fred,enco, R91a, arll.apc:mdo aplallilos d� .:lnultldao qut:' se ;comprlIlUa .1
na amurada para assistir as eyôluçÕ€s do pelotão."

!

/
. , ,.

À noite, ou melhor, Ó anoitecer, o sol se pôs, como sempre,'

Serra do Mar e Flô adormeceu liÍlda e serena sob um céu ae estrêlas;
anos mais velha, 245 anos mais aJ:nada.

-,
.' \'

o ANlVEUSARIO DE FLüpoderoso, com o trabalho contínuado dos

.catarinenses. O apelo do MOBRAL não

pode, deixar de ser ouvi� por todos os

homens responsáveis .de Santa Catarina,
que não. podem eximir-se de fazer chegar
a luz da alfabetização aos coestaduanos

,

que it1feliiment� não desfrutaram da opor-.

lunidade de cursar uma escola.

A Educação é ,fa.tor básico para o

desenvolvlmento de um povo. O Brasil

está em curso. � um processo de desen

volvimento que b,.oje merece o respeito das

majs 'impor(ante� nações do mundo e im

buiu-se da,'�onsciência de que as possibi
lidades de progresso existem na razão di-

. f.eta em -que Q povo se instruir para ajudar,
. com o seu tiaba:Ího e o seu conhecimento,
': a edificar .� 'Jira�de,za desta Pátria. O apoio

.

:. oue se der; 'aÓ MüBRAL reverte inteh:�';

.mente a: far,ot,do País e os resultadoh não
.

se 'fai'ãó 'e"'lp.�r�I', pois hoje felizmente o

Beasil çaminha com pressa e obstinação
ao encontro 'do. grandioso futuro almejado

por seus fil,bos,

artido
,

vimento geral do país não poderá ser oLra.

exdusilia da AdminisLl\lÇ .. o PÚl.llLa e. 3itn.

uma' ta,refa glc1;>al da.. NàÇão'1. Dess.a fonr'3,

)CORCÍ(OU ao esfôrto unido aquêles 1";n'<] quem

a Rev�luçào nãb "represe]�ta 'ap�nas mai� um

simples ·ill.cidente histérico - e sim lH'.ia

� autên<tica",,,.e�A.PJ.'9Ju'Qda � "'
l�cvisão da's nOl':llcIS

poJítf(:o·,{dl*ip.istl'ut.ivas, S�lil quebra de ldi·

mos ·fundamentos
.

demOcI'áticoS qu_e '1 AR..í";·

NA, . sem dúyicta seria chamada a escoin'ar.

de velhos equív�ccs e r�niterites vícios já

agQra felizmenté irreversíveis.

Partidô: d,'l
�
Revolução, ue1". l.1averá �u'

gal' para q,uantos possuam suficiente, fé

no futuro ao ,Brasil politicamente r(�:ltaLll'a·
'do e digüii1cado. Nos seus ':quadros soml'n·

fe nào' ,haverá .�spaço pàra os ind.ecisos <lU

para' ó's que riáo lhe assimilem aquele catil·

ter. ue "('scola. em que se exerc;ie e se ,;lA'['

feiçoe a dinâmica. da vida den19cl'át�ca". na

"bu�ca de no'{as, metodologias de exercíc'io

do Poder, que acelêl'Clll.e 'objNivem a for

I1miação legislativa ,e asseguren: a
f sua" ex(;

cução". '.'

E essa. é' a ,60nce.ituação elo:-; Partidos nu

alto , en�e]�,lmCI�o : do PrSide!l1 e. Médic,i

I
� Gustavo Neves'

/ /

Mareiliú' Medeiros; filho:"

.'.

,.
,.

l-�

i A
I I1 r

1

SOLtlÇÃO

Pouca gente Teparou naquela,
construçã'Ü que está sendo' edifi

cada ao lado 'da Emachn., a socie-

daele de economia mista da' Pref,êi�
tura MuÍticipal que constrói .

as

nossas lajotas� Trata-se de Uma
fábriça de a:r;tefatos de cimento

que vai se 'dedicar prinCiPalmente
à confecção: de ttlbos, mas qüe
está sendo ptojetada .para se .traNs
formar até nns de ·1972 ntÍina usi

na de asfalto.

'-.

Isto porque um eros m.�iores an

seios do Prefeito Arí Oliveira e

fazer epm que, durante a sua ges

tão, seja procedido ao asfaltamen-,
to das principais ruas cJ..e Florianó

polis, o que é, sem dúvida; a me

lhor solução. para se acapàr com

êsses horrendos paralelepípedos e

essas ineficientes lajotas.

'I

'I
I

.&

Atraído pelo mercado financeiro

ilhéu, um homem de negócids do

Rio de Ja,neiro chegou a Florianó

polis com a.J.ntenção de aqui se

estabelecer comercialmente com

uma casa distribuídora ·de valôres.

Fêz as sondagens e constatou ser ,

um excelente ramo de ativida�s�
.

Mas outro dia, ao cruzar por um

Chuva _ Inclel1lente

Sol _ Causticante

Inverno - Rigoroso
Comandante dç avião acidentado "O

mais antigo da companhia, contando com

mais de 50.000 horàs de vôo."

Boneca _ "Ferro na"·

Comerciante _ Acreditado
,

Inqualificável - "Nósso prezaelo conter-

]:únéQ"
JUTisprudencia _ Mansa e pacifica

(
_ 'Í'a:rde

.

_ '\Pe:rfeita para a prática du es

porte bretão"

Chopp -; Bem tirano

Shak3speare _ O bardo
Vinicius _ Poetinha

Rubem Braga -' O sabiá' da cromca

M. M, filho _ O jov€lm colnnista J'

Auto Oficial _ "Uso exclusivo em serviçl3"
Processo - Sobrestado

Processo - Encaminhado

"Aquêle' Dinheiro" ,_ "Segunda, sem falta"

l\'IOBRAL

1 'j O MOBRAL alfabetIZOU no ano

! passado, em outubro e novembro,
40 internos da Bs:tlltenciáriá do Es

, i tado e já na. próxima segunda�fei
ra vai iniciar um nõvo curso. Ésse

curso' será desdobrado em três tur

, mas, cada uma delas com 25 inter-

I i ..[los, os quais dentro de aproxima
damente dois, 'três meses, no má

.

ximo, estarão sabendo ler e escre

ver.

O regime penitenciário de.Santa

Catar�na, um dos mais evoluídOS

do Brasil, visa não apenas recu

perar como também promover os

seus internos para' o reingresso na

socÍlsdade.

_

1<'lameI'lgo ,- O mais querido
Elegâneia -. Nata

Esperança - Á últih1a que morre
,

Menina!l _ Galante

Lei - ImpériÇ> da

Reputação - Ilibadít
Brilho 'das festividades

Máquina burocrática -

Recurso _ Tempestivo
Atitude - Intempestiva
Ofici!'],l _ Brioso

Valôres - RenovfLção de
) Estudante - ApliCado
�studante - Relapso
Pão _ "Nem só de vive o homem"

Empanado
Emperrada

1

n

NEGÓCIO É NEGÓCIO

Caráter - Sem ,jaça
Dia -. "Nada. como urn depois do outro"

Papel _ ';['riste
Posição - "Sempre estivemos entre a:quê- I'
les que, desde a primeÍr,a hora, abraçaram
a causa hoje vitoriosa ...

"

PauJo da·Cosia iRam.os

.

\
,

.

, ,

1,

amigo na' rua, êste lhe perguutou: 'j' !
_ Como é, ja instalóu. a casa? 'I'
Éle, ápressadíssimüf respondeu 1

enquêÍnto entra:va n� táXi: ',l :
_ Mudei de idéia. Estive' falall- .1

der com o Mirandinha,'o pianista). e
'

resolvi agora .montar uma boatê.

A CÀNHOTINHA
'

, I
T' ,.

,(

Ontem, quando ,o Prefeito Áti
Oliveira ia eqtrando, nt.i_m dóS gtu
pos inauguràci05 no 'Interior 'o: da I

, ,.
. '. �

Ilha, o.Governador Colombo
'. Sal- r

le� tomóu-o pelo braço � impediU:�9 �' i
ele prosseguir:

.

- Cuidado, Prefeito, o senhor'

está entrando com o pé esquerdo. ,

I

�aça como eu, vá de direito." ,11
- Desculpe, Governador, mas"i-O

I'
meu é o esquerdo mesmo: &OU ca-

1
I

nhoto.

o FUTURO , ,
-

'I. I

Ao encontrar-se com um re�rter I
',I

outro dia, na Praça '15; (> Governa-

dor Ivo Silveira abraçou-o, lem- Ibrando a insistência com que o

jornalista o procurava, à cª'ta de. I
I

notícias, durante o seu período de

Govêrno.
O l'epórter não perdeu' a oportu- I

.

nidade e lançou a pergunta:
- É agora, Governador, o se-

nhor já decidiu sôbre o seu futuro

político?
E o S�. Ivo Silveira, com a cal

minha de político mineiro, olhou

para o céu e ponderou:
- O futuro, meu filho, o futuro

a Deus pertence.

PRESTíGIO

A posse do Sr. Lauvir Barcelos,

ontem, na direção da Fiscalização

da Fazenda, foi das mais presti

giadas da fase atual. Contou com

a presença do antigo e do atual

titular çlas finanças estaduais, $1's.
Sérgio 'Uchoa e Ivan Mattos.

Constato'u-se, também, a pru-
'

dente' pr�sença de empresários na

soLenidade.
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A nota distribuída à ím

prensa informa, aínda, que

foram nomeados' para exer-

cer o referido setor, os

, acadêmicos UO'aldo Cesar

!
Balthazar, ceres.' Cascaes

" Duarte e' Nelson Pereira

1
"

Pavan,

� __l__
'

._._,
_.__
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;,: l,'".,I·� Banco Nacional, de Habilaçã'o:'
',1 COORDENAÇÃO G.ERAL no FGTS
:')" EDITAL N. '01/71.
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O COORDENADOR GERAL DO FGTS; tendo em vista o disposto nos itens 2, ,6,1, 1.0 e 12.da POS 07/70, .�

5 da' POS 14/70, baixa o presente Edital, contendo os segl,lintes coeficientes a serem utilizados n0 2� rriinestre de 1971 para:

CRÉDITO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELOS BANC09 DEPOSITÁ�I9S, NAS CONTAS ymÇULADAS:
,.. a) 0,049986 (quarenta e nove mil novecentos (' oúenta e seis milionésimos) relativamente' aos empregijdos que

.

fazem jus à taxa de juros de 3%. ,.
'

,

'

b) 0,052592' (cinquenta e dois IJlil quinh�ntos e noventa e dois milionésimos) relàtivanlente aos enlPr�gados -que'
fazem jus à taxa de' juros de4%.,

'

.. '

..
.

.'
, !

c) 0,049986 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta e seis milionésin'los) relativamente às: Contas,Inativ.as
,

. que tenham de ser atualizadas de acõrdo com as hipóteses. previstas no i.tem da 1?,Os 14/70.
.

.

.

N�tâ: A prÚneirà atualização de conta inativ.a é �eita pela multipÚcação de apeÍ1às,',um :�oeficiente i>�lo ..
seu penúltítno,'

saldo. RECOLHIMENTO, PELOS $ANCOS DEPOSITARIOS, DE CORimçÃO MONETÁRIA, RELATIVA À. TRAN'SFE-'
\RÉNCIA EM ATRASO A SER EFETUABA NO PERIODO DE 01.04.71 A 30.06.71.

. , ,

'Aufodromo
lerá

torneio·
,./

Font� 'da Prefeitura, Mu·
nícípal informou que a Di
retoria de Turismo está ul
timando os preparativos
para a realização de Um,
torneio de autódromo, que
será feito no Clube Social
Paineiras. Tão logo os alu
nos da Faculdade de En
genharia preparem u�a
pista especial a Direttir· lan
çará .

as bases do referírío .

torneíõ; : ;. o

•

,

:1

I.

'Por outro lado, informou
a -mesma que a Diretoria
de Turismo pretende co

locar em prática o plano '

turístico da Cidade que
está, sendo elaborado pelo
Escritório de Planejamento
Integrado - ]�plan,

(

Se a tônica é desenvolvimento, .se progredir é i:nelhorar, e crescer, PRO.
VíNCIA CJ��DJTO IMOBILÜ.�I() S/A. está presente. Dentro deste espídto,

• temos. a grata satisfação de Ç>ferecer as ,novas, instalações de nossa matriz em
- . I '

Florianópolis, a rua Tirad6ntés, es.quitla Nunes Machado. ,O sucesso das Letras
. ,

Imobiliárias Província é Caderneta de Poupança Província creditamos a tôda
comunidadé dest'L re.gião, que soub6 avaliat a solidez. e experiência do Sistema

Financeiro Província, do qual somo� parte integrante.
A essa alegria somamos a certeza de. 'estarmos contribuindo para a cons

trução de um Brasil cada vez maior, trabalhando com a poupança coletiva e

transforamalldo"<l em casas próprias.
\

I,

\
\

/
I

,
.

DCE criou
seu selar de

Comunicações
O Presidente do Diretório

Acadêmico do : Centro de

.

Estudos Básicos da Univer
sidade Federal. - de . Sap.tà .

" Catarina, ;no uso
o

de suas

atribuições, acaba de baí-

,,' xar portaria, criando o Se-, I,

-, tGl- de Comunicações da-
: quêle Diretório.

""'"" .....

".1:"i!��,�.
.

<i;;' .;üJi.;
:::,��

_

'\ ;:. I '��f:�:'
Professoj�s �urai� ,.faze�f·en��Ii,rO·: �9' ,Sn1t :i' .

• J �;;1'�'"

.

a presença, de várias super-"
visoras de ensino, chefes
regionais da'Campanha Na- .:

donal de ;AlimÉm1iação \Es'�
colar, representantes da.
Coordenadoria .. Re�op.iÍl de
Ensino e extensioüístas. 'dQC
mésticas rurais da Acaresc.

Durante ,o encontro fo-

A Delegacia da Rleceita
Fedebl em Florianópolis
oontinua ministrando um

'curso especial para. moní
tores, que 'auxiliarão a' to

dos os declarantes, na e

laboração, ,do questioná
rio-resposta 'do Impôsto
de fl,eIJ.da.
Segundo o 'sr, Jai-ro Lis

boa, Delegado local, a

principal finalidade do' cur
so é divulgar, ao máximo,
a maneira de .preencher
as declarações de pessoa
física, sem necessitar o

declarante recorrer a ter
ceiros. As aulas estão
sendo . �infstradas em

duas etapas,' sendo que
a 'primeira foi; realizadà
nos dias 22 e '23, estando
a segunda. prevista

.

para
os dias 12 e 13 de abril, às

\

20 horas; nas dependências
do Centro Sócio-Econômi-
00 da Universidade Fede

ral de Santa Catarina, ex

Faculdad�. de ciências' E
conômicas.

.

A exemplo do que ocor

reu no ano passado, êsse

é ministrado por
do Impôsto de

em tôdas as dele-

curso

fiscais

Renda,
gacias do País,

ENTREGA DE DECLA�

próximo, segundo infor
ma a Delegacia, tôdas as

pessoas que tiverem ren

dimentos acima de' 10
mil cruzeiros terão, obrí

gatõríamente, que apre
sentar declarações. As' que'
tiverem proventos até. ..

Cr$ 9.999,00 têm prazo até
o dia 30 de abril.

Os declarantes que pos
suem, independentemente
do montante dos rendi

ment� brutos auferidos,
veículos automotores com

mais de 30. h.p.; embar

caçõés .• de trans�r.tes, com
finalidade . econômica e

barco de corrida oii ,�e
creio, d� 'qt�lquer natur�
za; aeronave: i�ó'vel.

.

re

sidencíal com área- .. cans-
o �.

•

truida superior a 100 m2; .

resídgncia .de veraneio ou;

casa de.' campo: iInóvkl'!
urbano com. ou sem ben

feitorias, alugado, deso

cupado ou' com seu uso

cedido' gratuitamente;' :
tí

tulo patrimonial e/ou de
'o ". '. j

sócio-proprietário, de clu-

be recreativo -ou socíeda
de desportiva de valor ve
nal superior a Cr$ [i.OOO,OO;
titulo de renda 'e/ou

. títu�
los de crédito, de valor

superior a C1:$ 5.ÓOO,OÔ;
imóveis rurais; cuja ex

ploração tenha produzido
durante o 'ano de 1970 ié·

,
o

,

I PERíODO DE ARRECADAÇAo 1
. DOS DEPóSITOS I

!
1
I
I
1
I
I
I
1

01.01.67 a 15.;'02.67
16.02.67 a 15.05.67
16.05.67 a 15.08.67
16.08.67 a 15.11.67
16.11.67 a 15.02,68

16.02.68 a 15.05.68
16.05.6.8 a 15.08.68
16.08.68 a 15.11.68

" .

RAlÇÕES
Até. o '.dia 15 de abril

Com objetivo de elaborar
.

um plano de trabalho para

o corrente ano foi realiza-

do em Criciúma, um encon-.
.

tro dos professõres rurais

do extremo sul do. Estado.
A reunião, realizada no Co

légio' Moderno São Bento,'
de Críciúma, contou com

COEFICIENTES

1,266035
1,136364
1.01Ofi95

0,922571
0,848315
0.764G66

0,64C386
0,553-i19

ceita bruta total superíor
a, Cr$ 12.()OO,00; créditos e

bens de' quaisquer mon
tantes e �spéêies, dispo
níveis ou existentes no ex

terior, também. deverão ar

présentar' sl,las declara
ções até e dia.'3O de abril.

"

. \.i'
,

QUE� PA.®U EM EX-

CESSO D�VE COMP�E
CER

Os contribuintes do 11,11-

pôsto. de -Renda 'que, no

ano passado pagaram em

excesso o seu' Impôsth tia
Renda -é que' �ir;,dâ; nã:b:';re:.

.. cebera-rP, 'o 'cheque com a

reipecÚ:t>'a devolução, "de.
:. vem procurar' 'Suas notífi
. caçoes; na·· Delegacía da
Rece�ta Federal, Seção de
Arrecadação .. '

.

'
.

�ssa�ta' o'''D�legado, sr.
,

'lo " .'.. . . 'f," '.

JaIro Lísboa, que '�'esses
cheques têm, prazo marca
do,

.

develldó vencer ÍJ,o dià
, 30" de

'

abril. ...Após aquela
clata; não :ha�etá mais dê�
voíução."

.

.

As notificações que El1?:
o

tão à disposição na Dele
gacía (ia ',

Receita
.. Fed'8rttl�

para devolução, 'são' em
número 'de· aproximada;
mente 100 e não fOi:ahl
ent'regues .pelo correio , pô'r
ínsurícíêncía �.' de ... enderê-

,
. ,

'r�m programadas uma sé

rie de, atividades a· serem
desenvolvidas pelas escolas
rurais da região de Ará

ranguâ, com destaque pa:�a
'úma,. Campanha de Produ
,ção de Hortaliças a ser lâ,n�
çada brevemente naquela

� ,- ' ';

região..

,i';-5:" ;,.

I PERíODO DE ARREÇADA- 1
1 çÃO DOS DI:POSITOS I
I 16.11.68 a 15.02.69 'I
I W.�c� a W.OO.� I
I 16.05.69

aa
15.0P.�69

111 16.08.69 15.11.6!l
!
� 16.11.69 a 15.02.70 1

1 16.02.70 ai 15.05.70
I l

i ��:��:��: ��:��:�� \-
I I 16.11.70 a 15.02.71 I

MAIO·

CÓEFlCIENTES
0,477821
0.406359
0,349744
0,3i8637
0,242975
0,178420
0,139394
0,105650
0,042170

1 j ReCOLHIMENTO, EM ATRASO, PELAS EMPRéSAS,. DE J�ROS E CORREÇAO MONETÁRI� t;� ;�,
.....;......-----_......_-----------------._------ ,'.'

$S EM QUE 0.1'-:--MÊS DA EFETIVAÇÃO DO RECOLHIMENTO, .' 1,- .' :�..;.'. jll:�,;,'
" �j "

" ..

�� n�PÓSITO É, 1-----
,

ABRIL
./...-:

Vn!'"
39 :frimo

! IX I X'

149 Triril. 11Q Trim.
I I 71

DEVIDO V

/,

! I I
ITaxa 3%1
I 1

1 VI I Vil I
49 Trim. 119 Trim. ,! 2Q Tritn./(I 70 r .

------------�--------------------------------

\1
I

Fey./67, Mar ,[ 1,572!J54I
AP,r., Mai., Jun... I. �,4076661
JUli' Ago., Set. ..•. I. 1,2491671
Out., Nov., Dez� ... I 1,1345811
Jan./68, Fev., Mar. 1 1,036859i
Abr., Mai., Jun. •• 1 0,9302031'
Ju!., Ago., Set. ••• I 0,780910,
Out., Nov., Dez. '.. I 12,674258,
-J,an./69, Fev., Mar. I 0,5806161
�br., Mai., Jun. I 0,4929891
Ju!., Ago., sêt. I 0,4222181
Out., Nov., Dez. o • •• I 0,3790971
Jall:.!70, Fev., Mar. 1 0,2902901
Abr., Mai.,. Jun j 0,2141711
Jut" Ago., Set. I 0,1652221
Out., Nov., Dez I 0,1222961
Jan./71, Fev. Mar._! 0,0499861
Abr., Mai., Jun. ... I - I

I III I IV I
19 Trim. I 29 Trim·1 39,Trim. I

69 I ",
.

1

II

1,6309931
1,46197'21 1,4558811 I
1,2999011 1,294210 � 1,288532

1,1827311 1,1773281 1,17194l:1
1,0�2803 i 1,0776481 1,0725011
0,9737421 0,9688581 0,963985;
0,8210791 0,8165721 0,812071i
0,7120241' 0,7077871 0,70356.�,
0,6162721 0,6122721 0,608282
0,5228861 0�5228861 0,51911lt
0,4471101 0,4471101 0,44:711()

0,3997611 0,3997611 0,399761; ,

0,3063801 0,3063801 0,306300 "

0,226270 0,2262701 0,22627()'
0,173920 I 0,173920 I 0,17392(),
O,1278741 0,1278741 0,1278741
0,0525921 0,0525921 0,052592,

. 'I ! 1

II I' 1 I_
I I , I I.

1,1665641. 1 1 I I
1,0.673771 1,0622621 ! I . I
0,9591231 0,9542751 0,949437. ! ,
0,8075911 0,8031191 0,798656 0,7942021 !
0,699346.1' ",p95J.��I, 0'9909� -0,6867571 0,68�5801

"

0.604�001 0,6003291 0,59{j36�i 0,5924161 0,f?M4731'0,584539
0,5.153571 0,5116061 0,5078� 0,5041331 0;�004091. 0;496694
0,4435271 0,4399551 0,4363,90, 0,4328331 0,4292861' O,4�5747
0,3997611 0,3962�51 0,392839 0,3893911 0,3859511.0,382520
0,30638°1 0,306380 I 0,3031411 0,2999221 0,2967031 0,293492
0,226270 I 0,226270 I 0,226271) 0,2232341

\
0,2202061 0,217185'

0,1739201 0,1739201 0,173920, 0;1739201 0,1710141. 0,�68114
0;1278741 0,1278741 0,12787 I 0,12787�1 0,12787�1 0,125082
0,0525921 0,052592.1 0,0525921 0,0529521 0,0525921 0,052592

1
'

I • I I . I'
,

.

, �

."-�
::�.'

J Rio de Janeiro, 15 de mal:ço de 1971
EDMO LIMA DE MARCA
Coordenador Gera'! do FGTS

NOTA: APlicam-s: os coeficientes da col�na II aos depósilcs relativos aos empregad�s :"q.ue � iizeram jus à' taxa de 4",'0
no 19 tnmestre/69; aplicam-se os coeficientes da coluna III aos depósitos relaÚve$ aos empregados que fizcra'.n
jus à taxa de 4% no 2? tremestre/69; e assim pÇlr diante.

" . "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

'.

I

,)
II
I

I
'; i.gue.i'reo:s'e U\llr',','

,

�J ,,'
I �i i.. ,

Catarinenses' vão �aOs ,,' '

· Jogo:s Universitá.riDS�
.J - J-

. �
.

I
.I

�.
'.

.'

,�..

,',

·Foram 'extraviadós os' âocumentós. de pi'opriedade: dà .

caminhoneta Foi'd F�l.' � a�o :.d�.;:fà_bricàçao 1948 -

\ pl�- .

cas ,·.3271 - motor nQ MBRc'r3161" ""'- 'chassis sem ntimero
':, dé p):opriedac$tt do S�; :,AÍres :R?iià: .:

.'

,···"f.-

�.. '.'
.j" :

" i

. ./ .;
• ,. =,"

'"
"

. ,.:

,e
'�

" ...

.� ",

I
o ESTADO,F10l'lanóllulis. !J1úp·ta.rrlÍ'a, 24. rlt"1TIa};ço ele 19'11 - P:1,g. Il

I t' \

trazer at a,ção 'carioca
! i ";/

.Jllilsqn, quarto, zilgueiro, antigo
Çl�fen�or: do Fer\'oviá�:io de :Tqbarão,

, �; a Plais reoente. aquisição do, Avaí .

F.C .. .'que 'p'rocura novamente êste '"

;11,0; ;montar ; uma �xçelentEl equipe
9ar,SleJ. conseguir o cetro máximo do

,

fute.bol catarinense.
.

J'E;RROVIÁRIO QUER ATACIR

'" O: Ferroviá.rio" de Tubarão, depois
,," da' �ontratação de' Derval Grâmacho '

.' , ,"

.

par� dirigir, a equi� e do :zaguéi,
",

I

ro .�
.

"Nilzo ex-defensor' do Barrosp,_'
.

".
c tenta a aquisição de' Atacir; que já

def�!lldeu a equipe ein anos. ante
riÚes. O jogador, encontra-se: na ci
dade . .azul onde maÍltem entÉ�n,di
,nientos com os m�ntores da equipe.,

�
,

,-

{

'/
.I

,

a apita
'-

,
. ",

}

1 ..

"
.

'_, ,; ,

,

,

.
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.

., . ,'�
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,
"

Viajou para a Cuanabnra o Sr.
'. Nóy Walmor Hube�1er,' com a fj_,'ta:
.lidade de' resolver problemas /Í'11li

r
clonais relativos a divisão, de, P: r

recadação e Fiscalização do INPS
'onde. é Coordenador. Porém o: tem

po
'

que disporá na. Guanabara, será.'
.suficiente para tratar da fxiqií;ê'o
de um dos grandes clubes carioca
em nossa capital, para meados do

.,próximo"mês,
. I

A-, " '1(·

Com
I

vl'stas" a'0'8 '�II o ':J'Ooo's' ""t'o'ma;:m" .necessã 'os o o f L ' � primeiro' clube. �'ser .consultado "

'fr,.. " "�"'''., n ,c m s·, ,reIo, .

.será o Botafogo, pois na .atuaüda-Ie r •

Universitários, B·r.asjléiros, a serem-' ,'p�mehto;. � participaoão- ,��E' 'JOc':
.

B que apresenta rrHlior�� astros d,)
"

realizados em. Porto. .Alegre '; �,jh , ". gQSI étrru'ver:sitários, ' deverá ' se-r':;' lí-; futebol eariqca, ai�d� fi,aiS depois
.

\

Julho próximo, ,a .Federação Cat�", :"be:ra(l� pêlfl- .Reítorta ,!i1.ue : iriclni,vé _

" 'das contratações de Carlos .Alberto ,.rínense- de De;;po�toS, -

. Uniy,er�it��
,

:. dar� ..t6dp Q apôio -e-: assístênoía aós<�: . Brito' e', PauI,o: Henrique, .

'

j'
rios, (.F.CDU).,. at�.a.',v.és,· ",eu: PreSide.ti

'

.

..: ...
,'

'·t',·,· , t';
: . " ,

. , '-"'1 •. .'

\.
te

• '.' umversí anos. ea ªrIn�s�s.; [ ."., :-: Caso O; Botafngo -não .possa vir, o

". ,',,".:,1,,:.:." :', '"te Luiz'. Salgado .

�
:Klaes �'déna�s �

. .

';0 que -,nos surpreende' ;é qu> "á:,- '·�missário do. Figueirense estará �m. "_,
.' .membros dirêtôl't�§;j jfÍ.,' tra�qu .·n�!.!.·;, ,'T,ini��rsip'a;d'e, que' ;funci;na' cln�G1e:; .', Laranjeiras, i'entancto �. e�i�ir;ão do '" ,.', .' .

"

mas quanto ao .preparo- e'. paÍ'tí�i-'
.

19q7,: não .tenha até ,h'oTe 'suª, 'r"'a�!f': �: Fluminense que agora. conto' co-n,
'

.

;,,>
.

G':'
',' ',,'.,: '" ,';'

"

' ", ..

pação ci'os umvel's·itáttos.ca:t'ar1n�-.;; .·.'deesporres� para usó-::<Íos;·ali·"1ÓS"c.'·:'dois ,cata;i�epse� �a,�qlliPe titul:ir: ','" .':o_, r" ',.;;":,',0.,"�/e,=.. ··IA,.,.,n,:". '

ses'ao' certame naciOI').�L FOi.·ctjà� �: .. ' "i��lvsive '.c�mo 'conrtidfí:O-':di�':�t;{ orí- � , ,:Mickéy. ,6 Ja�r,'
,. ". , . , ,y � I I

urna, . Comissão' -ds- .'Supervisilo,·, . ��ç1j.o e'x;eqonheciri1eriJ� tédétaJ 't'â,r:' ::' ) i)
,,' " ,

.

.; .

"::. ,

,;; , '

,
" ., .... \ ,.,.".

cOI;J,&titulda ,do's, 'Dr· '.N;JI}on feT�i!�a::i:,' como, preceitua o D�eretí); IJei ,:n�d:�' 'AinCila :se os'. 'entendimentos
.

fra- ,', ;", �;;,.;.., " ,'�, . ".- ",,'.-" {",
-,

Tenente QorolTeliMil;J;QTI'Lemos .. oo. ?;Bi�7/ipGi�Ó7,O,'do a,�tip.;d:2;·o.-e.diS�� �as'sa-rem:� o,chrbe Vis'iÚidà:Sú'á'O "1:'1 !n'�s 'r.�amQS q"UPrílqo, ,e: Tep,entes�Ivq"çabI'�ii,a·.$ ".' 'pbl>�Ções .do'( D�cret.O J;êi�,3!r9�' a;r:p.-,'·:>·' ,FHnn.engó,·qi.�ê·reain;_en:te'contá .. cülr!" Ir'l"·':.·,·",,, Y.' '. ',',.\w,:'"i "�I,,,'::>.., ...I� .•,,:.', "

..
,'.•.,'1" ......".'

. i,',•• '

,

•

,'.,'.',.•",QSilva ;e"Djalma Htpo"kito ,pa;.SUva,,·' �éi�O\le;1941/bem c'9m�)(Q';DJ�Ci'�t,o'''''F l,lma,:grande ''tàrcid� �esta :��pital. . .' '.

\'irOs Universitários. Ca:tàrineÍlses;de- 5i74,·,'i::de.':.)�9.,.64 que' :d�,,�.põe,<·�<?,�r;,;,'�:r2 \

'

N�. fin)., dá
... �em<0__a ;:,9. de�j,),?,Jtistá

'" "'. . '"." .�;

'fi":O''�.�.
.'

")'ve'rã9 p�rticip�r di;t9d9�.�_s:es�$��.:: v execudí,O·;·dô.PlalJ.o Djb'itÓr.,de,PdU::.:·, ;NeY':aubener, ,es�ará de volta qwm- S',e'.',....:I."',·:! _ ,�.;,",�" . ",':, .' :.tes po:;;síyeis,.· ac�l�r.à;ndo:.se . &gora . .

. cacãó 'Fi�ü;i) e dos :P.E1sportmf,,::
...'.�"

. do ,.'então se saberá 'qua(o clube ,quf U I;� -

os t'reinam�ntos cye �_!l.lgumás m�, . .-:';:;,
". .

- 'nodel;á estar j'ogando 'aqui n; pró-
.

1.; " ..' , ,'" ,.

I'
'

,

dal,id�de� esp()rFvl:\s'.euq'IJan:to ou� ;,A.Jiá�:'.�q'.�r�sil, .�ã-O ��is��" a�-'" xiÍi:).o�mês de abl:il.
.

.• ,.

'.U.'.. ;.,' 'n,' I",".·r'·"',' '·B',',·a'·,".'.·".,'r.,·,a' De�,se'··'··,;','.J]"·.·."".':.·,",,'.,'.",�:'.·,'·,�',;,··.,'O','" ",' /\A."e".,'1:'.. ,
...•',.',',:....,'".t�as só após. a, turné,io .de ,. ealQl,rros � J:ii�nt�,d.egpOttivo unlversit��io "o;q:

' ,

. .

que ser'á realizado" na
l

FAc l. de
,
.. ; ;O�:i �lunos; ',a:qu,i. cerça .d!e'15 'mi) 'li� a"'"

';, '

29/3'a 4/4, �o!p.o·sej,amVolêi,r1)..a$�. ,:Ih:i'tártdorse,,:',ao c�mpare�úhento à� '.
--

·.v,al POmpr'DI'I. "E'
.- .". '. .

.,''_' '"o

d'
-,." ",.':'

quete e 'futebol"de 'salão. A Ace�O: ':ã�r�S, êO]n' apenas;' í.tm:a ':�inr{á' b' .

".

"'1''. U',0FemOS !I,·:·.I··',·.·'�U:'.�.' '.',' a·r:
-"

, :,'
ria Técnicft 'está assip1 �cihstit�ida� .'

':d��i6a;;do,�e.a� d��p�rt9\" ,·':a��iriI.�'..
.

� Q .

Futebol: Ténentes, caprei.��.ê Dj_al-
"

'. mi{sJ;llQ ê,m: ambiente; de 'cJubes pac

·P·'..·a,""SS �,'ma. .
.

. ralo qispútas: e' não, P�J'a: ,áp�im')r��!; ,
. i' '. \

Valei: Antonio Alves.
�- ,.

� : ·��t}to rtéçri�e9.· ;Enqqf\nfo'�.ilSb�· nos·

caBpaeSlaquete: Rub�ns Lange e �ilton �spir;ios �i).Ü;ios�e na Eu,ropa,. 'Por: .d'", ...e'., ,.',: J a' ,,·I,s'., U�.. ,O· '

,tUgal em ,particular, e· .em 'ml'itos .

Futebol de' Salão: Rozendo Lima .pa-���s, cta.Ail)ética do ·SuJ,.()S 'mi> .

'.

Remo: José. 01eniscki�1 e Saulo' ; vei;sitá�lOft se �obressae� 'em dis.. ..
Soares

' '.

":puta'1> .' arila��:ristas, sã�" ,�'\1têÍ1tiébS
.

Vela: Adernar Nunes Pires ',' .'

'

à'tle�as, . tern' in�Júsive. equipes pé
Atletismo: D:jalnla'

.'

. Hipõlito' �'
,

f:ut�:qbl
.

e 'basquete nas· divi"ões
Dermantino Martins'

I " ".

'prÚ1:cfpais,:" porque. as . Uni�en';da-"
Tenís ue Mêsa:· Milton " Peréir� ..• d�s •dão· tôdo' ô apôi.o e· condh5e� .

Tenis de campo: Alvaro Lu'iz'
�-

. pa.ra 'õ pr�pàr6, trernllm()riio '.f a�
Xadrez': Marti�1o: de ·Raro.· ...

peffeiçoament.o . '.'dos "jOVens' r �tu-
,

.

-

;>:;-.
' ,� .. ,

-

_. .,., j /.

Natação: Jorge Menez�s
.

,'. ,.; õ-D;ntêsi Uniyersitários, Pena' qúl'- no'
CAça SubmariI1�: Ãfónso' Correia' '.' . �rasÚ' não; se cumpr� a: ·legisb;ãO,
A verba para .os gastos ql�e: se

.

"f,ecl.é�al. a 'respeito,,' ',-:',:' .� �
..

'.

.

'. I

I' ,

Conte con6sco.
,.1,

',..
'I

., .

':, ,�ni s,sterná'bancário avancado
','

"
'\

.

",.;",
.

....-
..

'"

·',"'.{-'l"
1

j
j
c '

r, .:

f
,:';'

, ,

\' "

<,

Nós acreditamos qíl unindo desenvolveremos
AC S.I· '·Por te'Dr lumenau�Curitiba-RecifeFO

I
.. ;'.,'

,', ,

FlQAIANÓPOLlS' se

!

,
,

.. : '

Notícias' diversas
DEPARTkM:ENTO 'DE ARBITROS .SE. REUNE

Será hoje à npit.e na FCF a primeira reunião do, DI

partamento de Árbitros da FCF, eorn'a presença de todo!
ÚS apitadores'! do Diretor nomeado Sr. Ivo, Cabreira di
Silva e do PresideBfe .clà entidade Sr, José 'E:rias Giuliari
Na oportunid'aq:e. será formado ,O quadro "d�. árbitros pa'
ra a temp.9jacta . de: 1971" bem eomQ se�;�8. tta;tàdos assun'
tos de' inte:"êsse,' do órgã.o,· Como se recol'da o Sr, IvO

. Cabreira d:l Sil�a ,qirigfu <) departament9 'no .a:nd qlf
passou, col'11' :grande brilho sendo portanto muito beIli

. recebida sua; indicação, Na últim� reuriião do ConselhO
Al'bitral, os' ',clubes apreciaram a lista de árbitros qU!
funcionou ano passado, sendo vetados po� parte de

Avaí; Figueirense, Paissandú, Juventus e Próspera 01

nomes de lolando Rodrigues, Alvir Renzi, Pedro Moura
Roldão Boria e Antônio Ozório para a direção dos jO

g6s em que intervirem,
'

ESPORTE AMADOR HOMENAGEIA DEATUR

Hojj3 à noite. o esporte amador estará ho�enagean
do o DEATUR, na pessoa de seu Dir·etor Lázaro �arto·
lomeu,' com um jantar no Clube Doze de Agosto eJ1l

:reconhecimento aos serviços prestados pelo órgão, aO

esporte amador da Capital.
.

Grande número de dirigentes e desportistas já con'

firmaram suas· presenças à homenagem ao DEATUR.
ACESC REUNIU-SE

Com a uresenca de toda a Diretoria, esteve reunido
a ACESC, qÍJando".analizou as �ltimas eleições d� ,FA�
e FCF. Na oportunidade o preSIdente Lauro Sonellll, d

8.côrdo com os .:estatutos, autori_.sou à. Tesouraria pala
iniciar cobranca· dos talões de anuidade de 1971, agola
no valôr de

.. C1'$ '20,00 podendO os sócios interessa�OS
procurar'o Sr, Divino Mariot nêste jornal. Os SÓCIOS
em atrazo -:.::lor mais de mn ano serão afastados bem cO'
.'.. .

� o
mo àquel'es que ,não mais exercem qualquer ftmçaO 11

jmprensa eSpot;Úva. Foram exp�didos ofícios ao Sr. Co'

lDmbo SàUes 'por motivo de sua investidura no cargo
de Governador do EstaQ_o, ao Sr. Prefeito Municipal ]\fI

Oliveira, S01icitando' peqt{ena ajuda para� pagamel1t:
ria sede própria' em faze final de construç:ao, bem cortl

circular à !lútoridades, Federações, clubes e Ligas, c;
municando eleições e pos�e dos novos membros da e,
tidade dos cronistas, Foram também designados rep�'
senta"ntes' (;13. ACESC em vá;rias cidades do interior, A'

VIr Renzi J. Telles Osni Gonçalves, Raul Tomazoni, eJ11
, ,.

58'
Brusque, Joinville, Rio do Sul, Caçador, bem coma

l-C
. ., LageS,Tão indicaàos outros para Tu Jarao" nClUma,

.

'P.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�TER,REJO A ,A�EN�DÀ BEIR" MAR '�NCOCESA � íN�qSTIII� E CQrtt��,

, ': CIO DE CE�AMI�A ,S." ,A. ,_ J ,Vende-se um terreno' medindo ,15 metr�s, de frente

por 25 metros de fundos, sito-à Avenida Rub�Iis de Arruda, -.

Ramos (Beira Mar Norte). '

'
,

Tratar à Rtfa' Almirante Lamego, 162.'" ,-, "

C. G. C. M. F. ,- 86.445.434, ,

CONVOC:AÇA,O t, '.
.- I�" 11;'

Convocamos os senhores" Acibrtistas pàra , se" ,,::runi_
,

'rem em assembléia geràl extraf>ooinária, ii, r�alizar� .no

, dia 05 de' abril vindouro, "às;,'21
'

horas;' no 'sal�j) nOQ�e do
,

Edifício' Dom Joaquím.i 'a firq de:
' , •

"

"aY Deliber�r sôbre -a, alteração. pareial , dos. Es4it,utos
-Sociàis: .

'
"

,-

.
'

"
"

" b) - Tratar de outros assuntos de interêsse da-Socie-
dade.

' .'
- ,

,

Tubcrãq, (SC) 8 d� março de 1911. \ -

L�oclidE' Zandavalle _' t>iretQr Presidente.
Eng. Antônio P: Brog,,�1Ii '_, :piret�r�

,- -'--, - -._. , II \ ,-I - -- .....- ........,.....--

ALUGA-SE.- í"

VENDE-S,E
Uma Lancha com càbine, medirldo' 7,2in de c�mp"l

mento, 2,2m' de bocal e' l,6m de' pôntal) com motor 'de

120HP marca Grey Marine, Ver � tratar Bazar Xavier, à
Rua João Pinto com, o Sr. Jocâ. ".

AGRADECIMENTO,
, .,'

A,

Uma casa mistl)va ,r�a-: Del,rrii,nda ,�ilve�;.lS6 com rua

Aristides L�bo 95, C0Jtl ,2, �uàttç>S 4� banho. coti!P1eto!
, 2 cozínhas completas. ·2, - salas .e- ,,2:�..q'lj.fI;rtos., Aluguel

.
, , .

", '\1' "

Cr$ 300.00.
,

Com gar\lg�m., _, ! I," ,,:'
r

<
'I

Tratar a, ma Delminda Si�vei� ,167 P;éttq, �o ponto

DECA, rebôco'cõm massa fina 'e
pintura plástica. ,

'.

- O financiamento você paga ·em,
10 ou ,15 anos..� só. C?omeQtJ.\a pagar
depois que estiver' mó,randQ\ n'á." sua
'casa própria.

.

, '

Venha cottyersar conosco. Se
você trouxer, a escl'itti'ra, do 'telwel'}-ó.
começamos de imediato, a cortstr;u-:;
rno da sua ('asa,

- ,.

. ,

Basta' você ter O' terrenQ, e nós
construimo.s a süa casa, totalmente
financiada.

Você próprio escoJhe' a planta,
a pal't1r' de ,70 012. com dois ou mais

\ qual'tos.!
.

O acabamento é de prirneir,a \

qualidaele: fÔITO 'ele 'lage, aberturas
eni madpira de 'lei, fen'agens de la
�ão cromfido, louça CELITE metais

[DN5TAUTCRA mÜLLEFf i/TOA
�«<__==WA�;(""""9=�'>"".:<xw",,=w., ,�,_,,&,,,=:.,m:,:,,�� W�**��

RUA FOLVIO,'APUCCI, 763-1ClANDAR-�NE: 6294
' ,

,",'
, .. -

\\\

A FAMíLIA DE
, FLORDOLINA FURTADO

DALISTAE,DT
! ,Agradece as, manifestações de pesar recebidas e con

vida, SI;)US ,�al:entes.,� ,aJPJgo� 'p!oll;� a missa � �ét�mo dia

que será celebrada às {9,00 horas do dia 25 do corrente-
quíntà-feâra na Igreja de Santa Terezinha, Prainha.'

� ..,. \ , I
l

'CAS'A NO CE!ITRO, •

Vende-se cà�a rrande com 4 quartos, 2 banheiros so

ciais, dependências de smpregada, (!aragem. Tratar na rua

CeI: Melo Ahül1); IR ou p�!o fone 4"'1)4.
,'I

, .

"

-AUXILIJ. ,8 DE ESCRITÓRIO
.."

.. '. .

Pl'ec�amos de moça para exercer as funções acima

Exigimos' seja perfr-ita datilógrafa' e ,tenna prática ante-

ríor. \ ) \

"

, APresentar a B ua José' Cândido "da Silva, '657 ;_ Es·

trelto, no horário comercial.

SÁtAS p l\11� ,�S;Rl"fÓlun
AÍ:;UGA-SE De ÁS. SALAS AMPLAS, PRÓPRIAS PA

nA ESCRÍT'ÕÍnó, ,LOCALIZADÀ EM PRÉDIO CENTRAL

V�R E T,RATAR NA 'RUA FELIPE SCHMIDT N9.14, ,19
ANDAR, ;NO ,�EflíI)DO DAS 8,00 às 12:00 HORAS, COM

,b SR: AR,N.oLDQ. \.., ,

,
.' ... .,. '/

J.

ostra, carnlJ. galinha,
geiras.

Lanchonete: a la minuta - sorvetes,' cigarro«
'bombons, salgadinhos, sucos, vitaminas,' sanduiche,
I doces. FINA AMBIENTE

smEIAM!' ,,,,! ',v.,,���Jnt PASSA�'
.

' ", , ,( ,

.

"CENS, n TUJJS�' S. A.�
-csc N.' ,83.901.71:9/001

� ASSEMrl:l�IA GERAL ORDINÃttIA,
'EDiTAL DE "CONVOCAÇÃO '

,

-

Ficam
- convidados" os: -senhores

.

acionistas da,' SIDE-
,

. I .

RA� ---I Viágens, 1;'assagéns e Turismo S. A., a se reuni

tellí :'e� :As�émbléh >Geral Ordinária, a ser realizada no

�Óximo. dia 15 -de, �bri('de 1971, às' 15:00 horas nos escri-

tóríos. da Emprêsà Auto ,iriacão C;,tarinense S. A., gentil
mente &edidos à"Av. Ivo Silveira, esquina da 'Rua'Joaquim
Cá�neiro. 'a firrf de tratarem da seguinte:

,

ORbEM DO D!A ,
,

"

i9) "-;:- 'Leitura, discussão e aprovação do Balanço Ge

ral, eÍlcérrád� 'em :n':12-70 e relativo ao período de orga-

nização, da' emprêsa,
' .

;' ,

20t -!- ,Eleição do Conselho Fiscal, para o exercícío '

de 1!�7í.'
"

39)' - Outros' assuntos de interêsse social., '

. pt Dll:etOl:ü{ coloca-se -desde já à disposicão dos 8en11O.
"res acionistas, para prestar os esclarecimentos que se fize-,

rem necessários.
,

'FlorianópoÍis,' 19 'de março de 1971.
,

, Dr.' Wer�er� G�euel __',Preside�te.

Cenltáis Elélri-ca-s�,de S=-ln�a Cala�ina 'sjA'
','

,
!, •

;,' CEJ�ESC
-,

,

•

J
, ASSEMeÜ�iA 'GERAL ORDINÃRiA -I

" -"
\

_ , CONydCAÇAO
FiparrÍ cOIÍvi�ados os _'Se,nhores Acionistas da Centrais'

Eletri'cas de Sánta <;atarina SIA - CELESC, para se reu

nire�"em �se�bléia Geral 'Ordinária, que' se realizará

no- dia 30' de �arco _de 1971, às 15 horas, na sé.de socia(
à' Rua João da Co�h Moellm�nn, 129 nesta cidade de FIO" '

�j�,nóp�is\ e, 'qelibe�are� ,sôbre o seguinte:
-I � ORDEM DO DIA:

1;�"; ))�Jiberar, sôhre o Relatório, Balanço, Conta de ·Lu·'
, ", 'cros :e 'perd:'s referentes ao exercício de" 1970, e'
u' '.par�cer dó, Conselho' Fiscal;

"
,

2.: -"'Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Con·

�"'!",S�lho'- Ftsdal e Conselho Consultivo e 'fixação dos

, c"horári6s, respectiv�s;
,

3: ,.:..; Elei�ão de Diretores, e fixação de honorários;!
4., ':_5Outros áss\1ntos de interêss� soci�.'

"

,

'�
-

-

'Florianópolis, 19 de março de 1971' '

,

It,db�l;to' MÜ'1dell de Lacerda - Presidente
--_....._-', - --, --- ._-------

, i

i_..-iiõiiiiii!!íI-iiii----�iiiHiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiia.iiiiíi__� ;w__....

:ã :-...:-==---- ----, - - -,_ �-

-

�ompanhia Calar;nense de
-Teleconnrnir.�cies
� CnT���-

, '", " r;,C!.C.1VLF. �3J�o" 223
f

ASSEMBl�1.ti. GEIMl EYT�AnRO!NÁR'A
: ':� "ED,Tf.L DF. CONV"'CACAO

,FeIo prese�te eimal ficam c')1!vocfldos 'OS Senhores
;i\ aOioni�tas da Compmhia Catarinense de Telecomunica.-:ões

..::.. CÓ�ESC- :para f'e reunirem em' Assembléia Geral Ex

tra()rdinária, 'em '8'13 sede social. ?! Praça 15 de Novem

b�o, p'9 8: 'em Florian,!Ípolis, no di� 2 de' abril de 1971, às

dez (10)' horas, para -lelibl'rarE'n'h �'1hre a seguinte:
,

'

ORDEM DO DIA
,

a) Preenchimento de vagas na Diretoriá
b) Modificação' dos Es'tatutos
e) Assuntos G�rais de interês-:e da Emprêsa.
Fl0t!anópolis, 19 de março de 1971,

Mario, Orestes Brusa

Presidente em' Exercício
MãrcQS Ed�ardo Bandeira Maia

'pI Diretor
,'J. Gonçé!lves

Diretor

'l�COCESA 'BQ'('S1'1'� E COMtR-
,

CIO '-,DE iCERÂM�CA Sc- '1. '

C.-'G., c':M: F. ,-' 86:445.43'4
A'V I S 0-

, COi'PUI'l iramos aos' senhores acionistas que se:�nc'On ,

\ram à �ua disposi�ão, nos' escritórios da Sociedaâe, à Ga- "'

leria, Pi\) XTI, sala 8. em Tubarão (SC), os documentos a

CJ�e se .refere 0, Ill'tigo 99, do Decreto-lei 2.627, d.e 2G de
setembro di>, 1{l4ú" rélátivos ao exercício findo. em 31 de
j. ,

\

dezembllo 'q.e 19,70.
'

\ .

CONVOCA:Ç�O
Convocamos OS selihores Acionistas pata se retinirem

em assembléia geral.ordinária, a realizar-se no 'dia ,05 de
.ãbril .indouro" às 19 horas, no salão nobre do Edifí�o
Dom JOAqujm, a fim (le:

'

il) Deliberar sôbre' o Relatório da Diretoria,' BaJ�nço
Geral,' Demonstraf,vo da Conta de Lucros e Peràas e Pa.
�ecer' do Conselho Fi"lcal, relativo ao exercício encerrado
em 31 de dezembro,d� 1970;'

í' b� -Eleiç�o. dos "membros do eonselho Fiscal;,
e) Tratar 'de outros assuntos de inteiêss'e ria' Sacie-" 4

/dade. , ,
, •

Tuharão, (se) 8 de' março de' 1971.
l.,eocllde Zanchvalle _ Diretor Presitlente.
Eng.' Ant&nio P.,Brognolli - nh-etor.

)
"

� ,I ...

i"'8:!e::::�t�;��,
I"

"

� T 'li:.' '!lI fi
_I,

O
'

"

'-iii')
•

' tA .. ,(" ,�'il. " A , �, r' "ii',( VENbE-SE 'l ,
• 'I

l\part�mentos em Canasvíeiras-v c-; Preçó', d� :�Iocasião.
'

I�,j
i I Terror-o na Lagôa da Conceição' -"l>r�çb, de 'f2ílx40 m2 'todo mur�do.

'III'ALUGA-SE '
, I

Salas para escritórios. l
!

!

'

'INFORMAÇÕES: 'Rua João Pinto,�21 -' Sala I'! l�
FONE 2828. I I

, ," ,

'->-'--�
"

'�J

,

\
SEt:ÃO DE SANTA CATAJtINAI

,

A1ssembléia, Geral Ordinária ,:" _

,.

Nos têrrnos do Estatuto da Ordem dos Adv'ogadÓs do
'R1"?sil (Lei' 4215/f.l3). convocamos todos os: 'AnVQqADOS
inscritos 'nesta 'Secão e no gôzo de seus díréitos, para a,

�ssen>hléia 'g;"ral ordinária a ser ré1!lizada, em; 27 de
MARro' corrente. às dez (10) horas, na sede desta, Seoão,
'nó Edifíd� Florêncio Costa, 9\>, andar.. c�njtÍntos 007/910,
à' rua Felipe Schmidt, 58/62, com a, ordem do dia. abaixo
indicada,

'

....' ,

Caso não haja número' legf!,l .para 'essà neuniao (2/�
dos advogados inscritos) outra será realizadà no dia"29 do
meSmo _mês; li mesma hpra e no mesmo l�al' e indepen.
d�ntementé de, nova convocação, quándo, então,' se ,deci-
dirá com qualQl1er número.

" , ",

, Ordem do Dia \
, '

.

a) Exame, çiscussão e aprovaçãõ (lo relatório e contas
dá Diretoria, "referentes ao exeréício de 197f)'

.

b) Outros assuntos de interêsse geraI..·
.

Florianópolis;' 19 de ,março de 1971.
,

'Jóão José Ramos Schaef.er L 'P;esident-e. ','
-

' I
_ _', ; ,

!,

1
"

, ·ALUGA ..SE'"
Áp�rtam�n-tó mobiliado ',DO, E�i�í�iO" Cidáde de Floria.·

nÓJ'}OlÍs. com_' doi�' quartos, sala, cozinha;, b<,nhefro{ e;'de-
oendêncla de ,empregada:., _

,-' , :-'. '".�
,

- ,.

-

, 'T!'atar na-�ua dos Ilhéus, 14 � Fone, 4ú59.

:,' - ."'

E O' l, T.'I'I/ ,', '" <_',:
DEPAJtTAME,NTO NACIONAL" DE' 'ESTRÂÓA'S' DE•

f ' �

, 'RODAGEM'
(. I -

,'.,. ,.., I' I \ �

'169, D'C:T�ITO RODOVIÁRIO FEDER'At:"
SETOR de INFORMAÇõ'ES' '::, ,'"

'

(", c o N voe A ç'-!A O ,"',', ','

A 'Chefia' do 160 DRF.,' convóca os' ÊNGENHEIROS
inséritos referente CONCURSO N. 1171 - :,eONTRATA
CÃO ,DEl EN�ENHEmOS, à',comparecetrem>'no' AUDITó
RIO DO EDIRfCIO SEDE, sito:à Praça' do Congresso"
Prainha - Fpolis./SC., afim de submeterem-se' à' prova
escrita '110 próximo domingo, dia 21 do corrente.

F10rianópo}is, 18 de' mar.çõ d!,! 197f.
'

Hj'd�br(l"do Marques de Souza, Eng\>'Chefe dO'16Q DRF

DECI.:ARAÇ,AO.' � ;
n""hl'" n1!P foi p'{tr�viano o certificado 'de remstro

� ()()no�? """',",p-fino �P1T! rpsenT3 õe do�fniQ, 'em 24-3-70.
n'<'J" ,DelE'e't'da (1a Com1Jrca d� 'OrJefies, de ..meu ,automóvel
'H"lk�",,,rrpn 10R9 m"lt.or BF-32�,843, ch,assi� :B'9.:sS7.557;'
"fir hPltl da1'o, declarando referido' documel1to' sem vali
""de '11�11m'" visto QUf> estou proviqen,Ciando 2a. via.

T.al1ro Muller, 11 me março de 1971.
,

,

Arqllim�es PUrificaçíio\. '

,

C��lm'r Df','Pr,N".S'CO ';:--'_

BAR E' RES�ABR,ANTE
A nir(\tori" fio CLUBE DO PE�SCO avisa que o

BAR ,e o FESTAURANTEJ estão, permanentemente, à diso
posicão dos associados" sendo pern;litida a fre(ruência de
turistas- e publico em' geFal.

Florianópolis, março/71
A DIRETORIA

CAS;A ALU(:'l;;$E
..

_�
0_

l'uá.'Bo?ai'Qv�, 'n.' 2f4.: Tratar: ,

} .

, ,

A1t1tm-çe uma Cl'sa na

no 101'al.

, 'lUtAS DE-' B'ORDÀl)'OS'
Aulas particulares Bordado' Varlcor' e ·MT." Tratar com'

Vera Lúcia - �Rua Monsenhor Topp, 32- - fundos.

'tOTt
J

!
,

Vendecse 'um lote 11a praia de 'Rib�irão- dà· Dll:L TÍ-atar
fone 2608. c/Adailton.

Vende·se uma residência,' �ituad� no J4'RDIM
ITAGUACú;, com' duas salas cOnjugadas.. trêS quartos
banho. co:>:inhi. denendência de enipregáda. gáragem
varanda, e estacionam�t�, ainda 'se� habi�.ge",

_ tOTES � Vendem·se, ótimos ldtes, 'sit�ados' no

JARDIM ITAGUAÇÚ c�m água instalada, ruas calcada�
e drpnatte plm.·ia[

"
, ','

DIRIGIR-SE a rua ,Urbano Sales, no 37;� Fone 2981.
-_'- "

, ,�, �.

I
\� -;;-.- � -, �,.

I

CERTIFIC,I,D'O',EXTa.VI.lIO
Foi extraviado o certificad� dê propriêdade de uma

�an1iQnete Volkswagen. Motor nq 19508 _' CháSsis, 18.1428
Plaea 8681, pertencente, a' S. Afonso"&·FHho. '-,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Concurso de:
-a-

juiz teve só
I '

1 aprovados
Apenas sete candidatos dos 17 íns

critos no Concurso de Juiz de Di

reíto promovido pelo Tribunal ,tie

Justiça do Estado foram habilitados

para prestar a prova de Direito. Pe

nal marcada para às 8 horas . de

amanhã. O resultado da prova de

Direito Civil, divulgado ontem à tar�
de pela banca examinadora, apon

tou
.

como aprovados os seguintes
bacharéis: Paulo Benjamin' Frago
so: Galloti, Eleazar, Nascimento,
Atahualpa Mascarenhas Passos, Sál

vio de, Oliveira, José Gaspar Rubick,
�osé Gui:lherme de, Souza 'e Edgar
Rauen Soares.
A, próxima etapa a ser cumprida

pelos sete candidatos habilitados -"

IHre.ito, Penal _ apresentará uma

tese :elaborada pelo Desembargador
Norbérto de Miranda Ramos. O" re
sultado' será conhecido ria próxima
sexta-feira ,e os -aprovados, presta.'
cão r O 'concurso oral, que .�d$taH
de sete matérias. A prova ora1:. alii� \

da
.

não tem data. marcada, Úiefido
ser anunciada pela coínissãÓ. �a '

próxima semana.

Diretor de
'."\

fiscalização ',j
,foi empossado'

. Erh cerimônia
-

presidida pelo sr.

Sel'gio Uchoa� Rezende no Departa
mento de Fiscalização da Fazenda
assumiu ontem de manhã a direção
do órgão o Sl:- Lauvir··Luiz de.Lacéi-
da Barcellos, recém-nomeado para O

desempenho do cargo.
As funções' foram transmitidas

pelo sr_ Oroz�bo Caetano da 'Silo

va, quê as vinha .ef{�rcendodlá a�·
guns -anos.
Ainda onte�, rpor volta das . .10

h0ras, �o gabinete do, Secretário da

Fazenda, verificou·se _a, investidura
do COOrdenador. .,do Tesouro do Es'

ta�Q, S.r. Wilmar pillt� Le�os.:

Ta� ,promove
curso de arte
dramática
Constando dr dicção, interptera.

Çiã9, expresljão corpor:al' e direção
gêral, o' Teatro' Áivar�

.

de Carvalho

promoverá no mês de.maio vindou·'
1'0 um curso de arte' dramática,
destinado a m:tista amadores da

Capital e interior. As inscrições, eril
. caráter gratuíto, já estão abertas

no TAc e as aulas serão miniSh'adas

à� sextas-feiras,' sábados é aos do,

mingos� ,:�
O Curso de Teatro será ministr�.,

do por professôres experimentados,
iÍ,ãs seguintes matérias: Interpreta.
ção a cargo da professôra Luiza Bar.
reto Leite, da Guanabara; Direção
Ger�1 sob a responsa�ilidade do pro
fessor Emílio Di :6ia,se.

FesUval'de
poesia te,ni
andamento.

. ,
.

Em nota distribuida à imprensa,'
o DiretÓrio Centrál dos Estudantes
�Ia ÚFSC está' comunicimdo que' se.
rão encerradas no pl;óximo dia 25,
ps inscrições púa o Primeu:o 'Fes.
tival Catarine'nse da Poesia' Ún1vel'
sitái·ia.

O D.C.E. salienta, ainda, que após
essa' data, a Conlissão Julgadora es.

tará procedendo à avaliação dos tra·

balhos apresentados,', para a escolha
do pl'imeu'o colocado.

Durante a entrevista que'. conce· .

deu na tarde de ontem .aos jornalis
tas de Floríanópolis o Secretári� do "

Govêrno, Sr. Vitor Fernando' Sasse..
anunciou que 6 Governador Colom- ':
bo Salle� havia assinado' decreto es-

.

tabelecendo providências para : a li

qUlda,ção de convênios de eoopera
ção financeira do Estado p:ara' com
municípios. "i(

.' )'� ,; ..�
Frisou .0 Sr. VItor Sasse que esse

decreto, bem como outros' atos 'do
àtual' Govêrno, "não representam
uma hostilidade ao Govêrno

.

que
recentemente .

encerrou seu período,
'mas apenas uma tomada de posição

.

da administração que se, implanta
" ,; eni ,S�nta Catàdna.:-e )que, tem uma

missão de planejgmento a cumprir"
, ,

o DECRETO

/

. o
..
Decreto assinado pelo Governa

dor estabelece que as PrefeítilÍas i.

�ue .mántém , os referidos convênios
cõm ri Estado. deverão encaminhar à
Secretarãa da Fàzend�, num=prazo
de ... 15 dias, um demonstrativo da

-

execução do respectivo 'compromis
so, .

do qual deverá constar:
a) a .natureza da obra ou serviço

Ó Governador Colombo Salles

realizará hoje sua primeira visita ao

interior do' Estado desde que as

sumiu a chefia do'Govêrno. Acorri-

:, panhado de vários assessôres irá
.

. à região Sul, com a finalidade .de

participar da solenidade de inaugu
ração de uma nova linha de trans

missão de, energia elétrica' construí

da pelá .Sotelca.

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de março de 1971

A!]:MEN'I0 no FUNCIONALISMO
Em: sua entrevista o Secretário

Vitor' Sasse afirmou que não tinha

conhecimento, a não 'ser do que ha

via lido nos' jornais, acêrca do au

mente de vencímentos ao funciona-
Iismo est�duaL

.

,

...;-.:' Entretanto, 'tenho a impressão
pessoal de que a .. medida se' torna
-bastante, j�sta e que' será estudada
corí{� carinho: 'pelo Governador:!_°:M�s
não', tenho condições de adiantar

quando será dado o aumento e qual
o percentual disse o Sr. Vitor
Sasse,

CULTURA

Declarou. que o Govêrno preteri,
de dinamizar o Departamento

'

de
Cultura que, com a .Reforma .�dfni
nístratíva, passou a ser vinculado à

suá Pasta.
L._., .Nessa dinamização esperamos

l�var a ação, do Departamento do 'in.
t4-ior do Estado e .não somente a

Flo�'fan6polis 'qii�, sem sombra de

. dúv�c:\as,.. é a capita,i' i�tel�ciu�t" >_e
cultural do Estado. Pensamos tam

bém em estender sua ação a outros

Estados, Úvando a todo o 'Brasil
uma imagem da cultura catal\Íngnse,
já que aqui temos .grandes nomes

nes�e setór e. qilt� podem projetar
Sa�ta Catarina no cenário nacional

TURISMO'
S.ôbre o desenvolvimento do Tu

rismo! declat:ol,1' que a Secretaria da
Govêrno pretende incrementá�lo

, ./

ainda mais, estando em cogitações a

l,'eJlização de um projeto ,de çons-
'

tr�ção de motéis padronizados que

ofereçam confôrto e que sej'am de

bái?'d custo _ue produgãb.

Divulgação.

dos,' a Rua Juan Ganzo· ,Fernandes
localizada no bairro de Saco dos Li,

mões, foi entregue ao tr_áfego de
veículos. Essa obra, que foi 'execu

tada pela Engebras _ Engenharia,
Administração e Obras, está' orçada
em Cr$ 63.329,19. Finalmente, a

, Escadaria Margarid'a situada na Rua

Joaquim Margadda foi entregue' aos

usuários, com área calçada de 79,05
metros quadrados à paralelepípedos.
A escadaria; que foi construída em

pedra num total de 335 metros qua

dl'adqs, custou 'a importância de

Cr$ 14:276,00 e a obra 'foi exécutada
pela. Pavimentadora 'Duarte Ltda. -

Ainda na noite de ontem, a Câ·
mara MUnicipal realizou sessão so

lene alusivà à passagem do 2459 ani

versário de funçlação' de Florianópo
lis. O ato contou com a presença do

Prefeito Ari Oliveira e todos os

s�us a,SsessOl;es, além de 'convidados

e' Imprensa. Na oportunidade, usa

ram a palávra .os vereadores Antônia
Bulcão Vianna _ Arena ._ e Aloí�
sio Acácio Pia.zza - MDB - que
res�altaram o desenvolvimênto da

Capital e aludiram ao potencial tu
rístico de nossa cidade, além de fa

Zer referência à data de ontem.

em execução; .

· _';.' Me o; valor "do compromíssr]
,

ria1,' e . seus açlitamentos; ;

�. c) as importâricias pagas, e

; ,

erigi-

rece-
bidas;' .

d) as· importâncíás'; relàcionadas
em· restos a pagar,,'a l,iquidar e'ain.
da';:nao empenhadas, se ,coD.hecidas·

. e) o �plano ,de aplicaçijó, dos sal:
'4.08 ;remanescentes e·o \respectivo
cronograma físico-fillanceiro;
c,
i')·o·' estad? atual da eX{;lc:ução,

a�omp�.mhado de documentação cofu.,
prol;>atl5rüi; incltiSiye,. se possível, fo�
t()gdí.fica; .' '. '. ..."

� ::�,). COlupÍ'ovante' .

forneCido ': pelO
Tribimal

.... (Ie Contlls' ou ,Jijnta.· de

C,?ntrôle de que hão .estão ..em '.c:iébi.
to com j.>r,eStações, de contas· ;Jnte
nores..

..De
.

pOsse dêsses elem�ntos,' � Se;
cretaria da Fazenda tomará' i>rovi
dências com os seguintes objetivos:
'.

,19 � fazer constar do orçamento
setorial. de .cada u:rl.idaªe à qual se

'

vincula' a natureza da despesa re.

Com a inauguração de 'seis obras

no interior da Ilha e. a celebração
de Missa em Ação de Graças às i9
horas de ontem, na Catedral Metro�

politana, �oi festivamente celebra·

da a passagem do 2459 aniversário

·

de fundação de' Florianópolis_ Os

at()s solenes contaram com a pre

sença d!l' Governador Colombo Ma·
1 chad� Salles, Deputado Nelson Pe:

dl'ini, professor Carlos Augusto
· Caminha, coronel Delso Peret Antu-

nes, Vereador Nagib Jab,or, convi

dac_los, vereadores e representantes
da Imprensa: Os atos, inaugurais fo
ram presididos .pelo Prefeito Arf,Oli.
veira e'tiveram iníc!o às 9h30m na

localidade de Ponta das Canas, .pro

longando-se
.

à tm:de, quando':' ã co

initiva foi
-

acres.cida, I?eloS
'

S�qetá
rios Marcelo Banaeir!l ·Maia ..

- do

Serviço Social _ e Henrique Prisco
'. ' Parai,[l.o" da, Sa\Í.de. "

AS OBRAS
/

Três grupos escolàres, u.m pôsto
niédico·ódontológico, via pJÍblica, pa
vime,ntadas e rima escadaria" come

puseràm as obras entregues à co

inunidade florianopolitana, pelo, Pr.e·
feito Ari Oliveira, na passagem de'
Íllrus um aItiversário de. fundação do

município. O Grupo Êscolar de Pon.

t<1 elas Cànás tem capaci<lade ,para,
abrigar 180 crianças em três tur

nos, foi construído pela empreiteira
GER Engenharia S.A. e 'apresenta

cursos próprios à conta de transfe

rência de' capital nos momentos glo
. bais necessários, desde que a atíví

dade se compàtibilize com o Pro.

jeto Catarinense de nesenvoívímen
to; � .

.

29 -'- .�ncaminhar, a cada uma, das

unidades interessadas os. respectivos
documentos para fins de 'proceder, a
verificação contábil e orçànieritária
das declarações' i\'presentadas;' pro.
nuncíar-se. sôbre a conveniência do

prosseguimento da obra em serviço
e . estabelecer um plano de desem

bolso para' cada caso, segunda os

cronogramas físico-financeiros apre
.sentados.

:LIBERAÇÃO DE RECURSOS

\
�·I

,Estabele'ce ainda � decreto que
não serão liberados recursos .para

. obras que possam ou devam ter

prosseguimento sôbre a responsabi
lidade . direta do Estado; que ..

não te·

aham sido Iniciados .ou, se íníciadõs,
'o adiamento da' respectiva execução
n&.'6 acarrete, danos ou prejuízos .sen

síveís' ou que sejam de natureza sun.

'tuária ou de. simples embelezamen-

·to.· \

Govêrno vai" rever· convenios '.Governador faz hoje 'su�
r.,

� ,

•
.

.

'�fi'rmados ,com' as prefeituras la 'viagem 'ao interior

. Igualmente não serão Iiherados

recu�s�s . para obras e serviços cujo
convenw não tenha merecido apto
vação do Tribunal de Contas, e no i

caso "de
.

a PrefeÍtura que :firmou o
.

documento com o Estado estiver em

débito com. as prestações' de cont��,
anteriores.

.Segundo o decr�to. assinado pelo
Governador e ontem' anunciado pé·

-

lo' Secretário do. Govêrno, serão de·

duzidas . das entregas e ,numerários

de.yidos e aprovados,' as importân.
cias fornecidas às respectivas Pre·

feit.uras, no'. corrente 'exercício, ;
.

à

cOI;lta .de auxílios diverSos.
Por \Íltiino, estabelece que ne·

rihu�, órgão !ia adrmnistração. dará
cumprimento.a acôr.dos-ou convênios

antes. do atendimento das providên
ci�s previstas no Decreto., Para êsse

fuil. s�rão requisitados aos órgãos
de cOIJ.tlQI� extel'l1o os empenhos en

viados a ,liquidar, bem como os res

pectivos sub-empenhos.

I· �

Inaugurações assinalaram
.

ou em, nova, sede na Capital
O''S,' 245 a"'o'",O''s', ,

� da" Cac'pl·tall-· do 'Es't'ado deE���eC�n���m:::u:;� �:�Ov�Ol�:� ��:I?:l�,d:a ���!:a�t;n�:;!��:.ItO
de da Proviricia Crédito Imobiliá-

rio S.A., localizada na confluência A Província Crédito Imobiliário

. , , , .

das Ruas Tiradentes e Nunes Ma- pertence ao Sistema Financeu'o Pr�

, chado, Para participarem das sole- vincia que é responsável pelo finan'

uma: área c.onstruída de 203,24 me- compõem o Pôsto Médico.-Odontoló. d
nidades encontram-se na Capital, ciamento de mais de mil, unida eS

gico da Barra da Lagoa ;são: gabine.- pro�edentes de . Pôrto Alegre, os habita�ionais. Está também' a
I

elJl'

te médico, gabinete odontológico, sa-
Srs. Lotis Izato _ Delegado Regio- prêsa subordinada

/

ao Banco �
la da secretária, sallitários e hall co·

nal do Banco. Nacional de Habita- província e é responsável pela
berto.'

c

ção, da 8<.l Região; José Pires Reis emissão das Letras Imobiliária Pro'

Com uma área calçada à paralele.
/

i
_ Diretor do- Banco da Província; vincia e da Caderneta de pOllpanç

pípedos dé 2.7Ó9,40 meh'os quadra- I
Péricles de Freitas Druck e Egydio _ garantida pelo Govêrno Federa,

Prato _ diretorés dà Província Cré- através do BNH. Segundo levanta·
"

dito' Imobiliário S.A.; professor Da- mento das atividades da emprêsa,
niel Monteiro· _ Presidente do Ban- desde sua criação até novembro de

.

co Nacionitl do Comércio; Fernando 196!}, a Província Crédito ÍmobiJiá
Seftón' _ Diretor do Banco Naciõ- rio financiou mais de 380 casas ,na

nal do Comércio; engenheiros Ar- i·egião. Nêsse período, que abrange

naldo �eller e Antônio Ravazzolo Í7 meses de atividades, captou cifra

Martins _ Diretores do Grupo Mar- . superior a 21 milhões de cruzeiro!

tins, GeUer & Fantoni-Magusfa; Roli e� Letras Imobiliárias e Cadp.rnetaS

Udo Zelmanowicz, representandb a de Poupanca�

tros quadrados' em alvenaria _' duas,

salas de aula, seis sanitários e Uma

cozinha, A construção é de alvena·

ria e custou à' Municipalidade a
,

importância (Ie Cr$ 55.723,14.
Por sua vez, o Gr;upo Escolar de

Ponta do Morro; edificado pela mes

ma emp,rêsa, abrigara 90 escolares

em. três tu·rnos! possuin,do uma área

construída' de 142,40 metros quadra
dos, coniendo as seguintes depen
dências: uma sala de aula, gabinete
médico-odontológico, sala da dite-.

ção, cozinha, sanitários e,. "hall co

berto". A construção também é 'de

alvenaria � seu custo, globál foi fi.
xado em Cr$ 38.246,58.

9, ,terceirq grupo escolár, deno

m,inado Grupo Escolar de �ranhas.
f�i cQnstruído peia' firma çmpreitei·
r.a Alvar� Manoel de pouza e possui'
95,53 metros quadrados de área

con�truída, ',contend6 un;a' sala de

aula, cozinha, sanitários e área co

l;lerta.,
.

A __ construção em alvenaria

custou à Municipalidade' a impor
tância de Cr$ 25,337,46.

N� período. da Íi!.rde, a coínitiv(l
governamental inaugmou o Pôsto

Médico Odontológico' de Barra da

Lagoa edificado pela empreiteira
.Sebastião Cesar Costa, que possUi
uma área construída de 55,12 metl'os

quadrados, Itendo custado à Prefei
tura MUlúcipal a importância de
venaria e as dependências que

Cr$ 13.600,00. A construção é de al-

- O 169 Distrito Rodoviário Fede

ral, com sede em Florianópolis, já
recebeu autorização para mstalar

duas residências nãS cidad�s de
-

Lajes e Joaçaba e três escritórios de

fiscallzãçãÓ nos, municípios de Xan

xerê, São Miguel d'Oeste e' Pinh!llzi-
IJVIPRENSA

\.

'ilho. A informação foi prestada

Afirmou, . por último, que
r
O Go·- pelo chefe do Distrito, sr. Hilde·.

vêrno Colombo Salles pretende mano brand Marques de Souza, acrescen-

ter .

constantes contatos com a iÍn tando que, com essa providência" o

ptensa, através de entrevistàs que órgão ficará estruturado para efe-

sé;'ão concedidas pelo Governador e tuar a conserv.ação e prosseguir os

pelos Secretários ou ainda pelo ex- trabalhos de iInplantação da Rod6-

pedição diária de boletins noticio- via BR-282�

s.os, a serem elaborados pela Coor. As' obras vinham sendo realiza-

denad.orla de Relações Públicas e

,.

._

ra as 14h30m. Logo após o enco�
tI'O retornará a Florianópolis.
Por. outro lado, na tarde de ontetn

o Governador do Estado acompanhou
o Prefeito Ari Oliveira à localidade
de Ponta das Canas.. onde foi inau,
gurado um estabelecimento de eG

sino construído pela Prefeitura Mu,
nicipal. A noite assistiu missa em

ação. de graças celebrada na Cal
.

dral Metropolitana
do 2459 aniversário

Florianópolis.

" .

O Sr: Colombo Salles viajará de

avião para a cidade de Criciúma, es

tando sua chegada prevista para as

10h30m, devendo, seguir, logo após
o desembarque, para Siderópolis,

:J onde será realizado o ato de inau-.
guração, participando em seguida de

um alrnôço que lhé será! oferecido.

VIAGEM' A PôRTO ALEGRE
Amanhã o Sr. Colombo Salles irá

a Pôrto Alegre, atendendo convoca-.

ção do Ministro do Interior, Sr. Cos

ta. Cavalcanti. Juntamente com os

... :governadores do Paraná e Rio Gran
'

de do Sul participará de reunião!dá
. Superintendência de Desenvolvi

mento . do Extremo Sul, marcada pa-

AGENDA DE TR�BALHOS
Durante .. a manhã e tarde. �e on,

tem o Govemador- recebeu em .au,
'díêncía os' Secretários dos Serviçol
Públicos

'

(Paulo Aguiar), SaÚde
(Prisco Paraíso), Fazenda (Ucboa
-Rezende) e .. Serviços Sociais (Ba�
deira Maia), o Presidente do Tribu,

.

nal '-de Justiça, Desembargador MáJ,
cílio Medeiros, o' Presidente da &

sembléia Legislativa, Deputado Nel,
son Pedrini, o Deputado Federal
Adernar Ghisi, o Prefeito de Paulo

L'opes, e o Prefeito de Lauro Muller.

DNER· prepara-se para
reiniciar obras da 282

das pelo Batalhão Rodoviário, qúe
recentemente foi transferido da ci,

dade de Lajes para Salltar�m, no

Pará. Com a transferência do Ba�
llião, os' encargoí:i da construção da

BJt,282 . passaram para o iw Distri.
to Rodoviário Federal.

0- sr. Hildebi-çllld Marques QC
Souza informou, ainda, que já fll

ràm iniciados os trabalhos de con

servação da estrada, estando o 16q

DRF montando o seu esquema de

tI'abalho para <iar pl'ossegWmento
às obrás daquela importante rodo-

. via.

srl ".

!Ii SE -

•

•

'APARTAMENTO PARA MOÇAS - ALUGA-SE,
Aluga·se um apartamento situado à Rua Crispim-Mira n9 43 para

mÔ'1iças p_o interidr que estudem nesta Capital. Tratar no local ou pelo' te-

llcfone 4� ." '. _' .1

r-

CONVITE PARA MISSA DE· 21 ANIVERSÁRIO'
,

.

Heriberto Hülse, filhos, noras, netos e <limais

lehm9rada e querida
,

LUCILIA CORRêA. HüLSE

convidam os pare.ntes e amigos para a missa de 29 aliiversário de faleci·

mento ,daquêle ente querido, que será realizada no próximo dia 24

quarta-feira _ às 18,15 horas, na Igreja' de São Francisco.

( Antecipam agradcc:imentos.
�.

parentes da sempre

....,.�-
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