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'o escsitor Péricles Frade Iança

rá em meados do corrente mês o

livro intitulado Os Milagres do Cão
Jerônimo. Essa obra compõe-se de
quinze contos surrealistas e será

lançada com" noite de autógrafos.
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Permanecem abertas na

Centro Social "Paul ·.Werner"
"as matrículas para os diver
sos cursos que o SESI pro
moverá no primeiro semestre
dêste ano.' Silvio 'dp -Vale Pe

reira, 'Diretor do Núcleo de
Blumenau, revelou qlle'. res-.
tam

.

ainda aproximadamente-
100 vagas e que as' matrícu.
las poderã4il ser feitas até o

.
dia 10. Por outro lado, está
confirmada para o próximo
dia 15, a inauguração do Sa
Ião de Barbeiro para atendi
mento aos beneficiários, com

fundamento no segundo' ano
dar do prédio que abriga o

I Núcleo.

-JOINVILLE

Es.tá confirmada a presença
do Governador do Estado nos

atos' de inauguração da nova

central telefônica' da eldade
de Joinville, segundo informa.
ções prestadas pelo Sr. Harry

· ,J(ormann, Diretor da SA·
"TESC. \A solenidade terá Iu

gar no proximo dia 9, como,
'parte' das comemoraçõés do
1209 aniversário _ de fund'ação
�a cidade dos Príncipes. Alem
do G'overnador Ivo Silveira,
outras autoridades estarão

presentes ao ato, il)Clusive re

presenfanfes da EMBRATEL.

, POMERODE

Com um baile dia 20, às 21
horas, abrilhantado pela 01"

questra "Aquariun", terá íní
_ �cio em-Pomerode o II Fest;i,val
de Bandas, com grandes atra

ções, Dia -21 será efetivado o

=.Desfile _d_as_.Bandas Saucla, Li-
ra, Miramar, 25 de ,Julho, An

· dorinha, Real, Floresta, União,
Irmãos Alegres, Palmeiras, e

Banda 19 de Maio, com salda
às 8 horas da Prefeitura IV[u·

nicipal, até o Clube Pornero
'de. A eseolhâ das' melhores
bandas será feita às, 15 horas,

SÃO FRANCISCO DO SUL

Estão sendo aguardadas as

providências necessárias para
melhorar o� equipamentós
pOrtuários �a CIBRAZÉM� se.

gundo informou o Gerente da
Cia.-em São Francis�o do Sul,
Sr. Antônio Pádua. Nêste
sentido, vários contátos vêm
sendo mantidos com autorid�.
des estaduais e federais, vl
sande a instalação de novos

equipemen+es, que, somádos
aos atuais, poderão dár maior
'vasão na movimentação de ce

reais através do pêrte da Ba·

bitonga. Tais equipamentos
chegarão possivelmen� àinda

· êste mês.
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interrompi ;0. para�

PiUcia.'prende Tumulto. m"ata CalplOJlato,'
'vendedores de 4" em estádio estadual
tela de IV. da Oahia terá 1,3�clubes

, ,
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.Equipes técnicas e grupos de 'socorro ·do 16° Dis·
I' .' /

irUo Rodoviário F�deral estão percoz:rendo ó freche
$!d dá -BR-.IOI, fazendo um levantamento 'dos danos cau

. sades pelas Iodes chuvas que caíram há duas seniana,s
e auxiHand� os motoristas que tiveram seus veíc,ulos re-.
lidos ,�bl la�a.

.

O fr�fego está pa.raIis�_�e fanfe do
DI'EH .reveleu que se as chuvas prôsseguirem a si

,Iuação I�nde "a se agravar, provocando� o
. cola�_so d'a

. couulnicB,ção rodoviária' cem o sul do,E5Iad�e, O Iter

,cho .Florianópolis-Morro dos Cavalós eslá interrompi
do' e, CÓlno":a� 'chuvas prosseguem, os rios�exlrava,za
ram désfruin:do' pontilhões nos frechos ·de leUo' infe·
ríer.

-

tÚUima ,pági�a)�
.
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.Ivo despede��e -2a leira
\

.. , �
.
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Jovens dão
,

concêrto de
violão'no IBC

Os víolonístas-miríns Odair e Sér
gio Assad mostrarão amanhã à noí-
te 'no 'fAC a arte- de 'tócar

.

o violão
clássico. O concêrto, -clue ""contai'á'
com obras de Bach, Vivaldi, Téle

man,' Haendel e outros gênios da
.

I

música clássica, terá início às 21
-

, horas � terá a duração de duas ho
raso A bagagem de apresentações
dos irmãos Assad conta com um

"shQw" na Society of Classic Gui·

tar, de Nova' Iorque.
nf" ....

.

,
tJ-'r!',

-

. O futu�'o Govep1<Jdor éololJlbo' Salles, deverá chegar
ho�é de sua. viagelll <).0, Rio de 'Janeiro, mas não revelará

hoje 11 relacão dos nomes. do' seu Secretariado. A equipe
,d� al:Ixilrar�s. dó pl:imeil:o escalão do Sr. Celorabo S�lles'
está, pràtíeamente 'c(institu�da, faltando apenas a defini

ção do nQme que irá ocupar a Secretaria da. Administra-

Sem

ção, .sôbre o qual o fqtú.ro. Governador' ,d'nda llã� se ti
nha decidido/até o seu embarque, NO" Rio, o Sr. Colombo

Saldes tinha encontro 'marcado cein. o Presidente Médici
e outras personalidades. da cá,púla federal, inclusive' o Mi

nístro da Fazenda, Sr. Delfim Neto.
, Espera-se que a di

vulgação do Secretariado se' ç],ê'; n� próxima segunda-feira.

l

Os USuários dos ônibus que fa
zem as> linhas intermunicipais estão
a exigir- uma estação rcdovíáría,
pois o local não �ferece condíções
-mínimas de, -confôrto durante a es

pera dos coletivos, O problema vem

se agravando a cada dia, principal
mente' com as constantes chuvas,
fermando ':verdadeiro lamqçal na·

qu&ié Jecal. Enquant�� a rodoviária
lião· ..>em, os usuários pedem um

abrigo, ao menos.

.

I

rodoviária, público
",4 '-',,''''

tem,que esperar na lama
t

' ,

inamite ,r move pe ra que ,'alinU,iu cas'a
(Última Página)f,
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o seu
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CINEMA

SÃO JOSE

15 - 20h

Joseph Cotten - Jason Robards

TORA!TORA!TORA!

Censura 14 anos

RITZ
17 - 19,45 - 21h45m

Frank Burke - Carol White

PSICO�E DO Mfl.DO
Censura 1 R anos

·CORAL

15 - 19,4.S _:_ 22b

Harry
.

Andrews -;- Michael Caine _

Snsannab York
A BATALHA 'DA GRÃ-BRET�NHA
Censura 18 .anos

.ROXY

']4 - 20h

Programa'DllJilo
."

'.

O VALE DE;C;WANG _:_ ÚMA SOM

BH;\ PÀS-SOÚ .POR AQm
Censura 'iR anos .

"

,1:-' �. -

; �JAi;jBCO'
'

17 - 20h'�:"'�,,> '"'"

Harry 'AHd�e\vs �' Michael Caine
S;lsannah York - ':;,
A BATAUJX'DA G�:Ã-BRETANHA
Censura J8- anos

, ,

I I

I ' 17 - 20h

II�:.,., Spencer Tracy - Ethel Mermann
PEU A LOUCA NO' MlJNl)O

"',l:ensllra, 5 anbs' -, ,-

. , .

GLORIA

..,
.,'

BOM DE BOLA

R�O LUIZ

. TV �nL'TlrRA' CAN�H, 6
, ." '_.,
-'--------

:�. 151J45m - Correio .Jr.
-

: \ '.

16h05m - '}vanllOé �-".Fil;rie
16.h35m -- Batma,n -,'--, Filme

1'7J\Q5.p:l ..__;_. Elas:!; Bits,
18'hQ5m,�' Redé C,ltarinens�' de Tele

, Edl!cac-�o .��
- . (,

18!;4'i:m� '--: 1vl�u .F�é de- lar,mià Lima _;.,_
'Novela

,

.

'� .

"
L"

19h25m_;'_' Bola' em tó;';o '

'::, 19íÚOm·..:.c.. Si�Plesme,\lí� -'��ria
.".

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

'"

I I

20h05� -'- Correspon,d�n:te BàlÍ1erindus I

20h20m - Cl'ube dós Artisla.�·
Z2blOm - Tele Noticias,·
22h30m - A S�ivagem' !...,..' NoveJ�
23h30m -- Pinga-Fbgp', -'7- -Entrevista

, I'

16hOO - Clube da'; CrIanç�
,...

16h20in _. O Me�ir;o Sl]b�aiino
Filme'

'

1.6h40� - Seriado de Av�nttifas
17hl0Ól� Mülneres em V�nguanla
17h50in _: Xerife de Cochise; /
I8b20m -_Rede Catario�nse de· Tele
Educação

"

19h05m .:..._ A Próxima . Atração
Nq:vela
19h40m - Tele Esporte
19h50m - Joriíal Nacional'
20hl0m - Irmãos Coragem - Novela
20h55rn - Balança Mas Não {'ai
2Jh55m - ReporteI' Garcia \ .

22hlOm
(' Assim Na Terra Como no

I

Céu - Novela
.

22h40rn GTilnde Cinema
------_

� Aparelho
UHra Moderno
Alrás da Orelha
Complemento invisível
O menor e mais leve de
todos

'

De som suave e, natural,

visite, telefone ou' escreva
.à

COMJ.!ntC�.AL, .u-�M.\\C
. \'/

.. -Rua Feh� Scluilidt;- '58.

Zury 'Machado
Um, novo jornal
Dalto dos Reis; Presidente do

Diretório Central dos El�tudanles
da Universida.de Fecléral de San
ta Catarina, acaba. lc1e1 nos infor- ,Era linda, linda,' a moça que
mar, que univcrsitãrios catari-": passava pelo Centro Comercial

ne�ses ainda este mês v,'ão lançar de Flórianópolis, usando um mo-

o Jornal "Baratão". dêlo midi . âmare1o' e com muito
:-: x x x :-:

/ charme, dava aquele .stmpárico
cumprimento, a um cavalheiro
bastante conhecido,

acompanhado, o Engenheiro Zen-
non Garcia. ':

:-: xxx :-:

O Presidente elo Diretório Cen
trai dos Estudantes da Universi
dadc Federal de Santa Catarina,
também n0S informou ,que dia 27

próximo, em elegante reunião

dançante 110 Clube Doze de Agos
to será coroada a Rainha dos

, Un iversitários.
.

.

:-: xxx

xxx ,-

,O Clube. Doze de Agosto oom

sua programação para o ano 71.
nos diz, que de terça-feira aos do
mingos, a boate com aquela ani
mada musica do "Le Batea", está
para a iovcm euarda, As sexta
feira a boate fiL-a exclusivamente
para a Noite elos Casais. Também
aos domingos das J 6 às 19 ho
ras, no clube Doze, ,acontece a

hora do Mingau. .

:--: IX X X

,

O pintor Flávio Moritz tem

sido visto' no bar do' Oscar Pala
ce Hotel, mas, sempre acornpa
nhado de sua noiva.

Continua
-, à Aven ida dsmar

Cunha 18, com professoras especia
lizadas, o já tão divulgado curso,
Audio-Visual de Inglês.

:--: X X X :-:

xxx :-:

Apenas um lembrete, hoje
é sexta-feira, na boate do Clube
Doze de Agôsto é a "Noite dos
Casais."

Festival - O Grêmio do Odon
',
tolandos do ano 71, iá estão em

..

francas atividades pa:ra 'os prepa
,
rativos . do IIlo Festival Universi-
tário da Cerveja, que .. terá início

dia', 12 pró�imo. ,

'

:-: x x'x .--,.

Hoje, o Clube SocialPainciras,
clube' que reune gente jovem e

bastante animada, recebe' seus' as
sociados convidados para mais
uma de suas reuniões" dancante, A
festa de hoje Já no Pai'ieirJas é em

homenagem a linda Miss Renas

cença.

:�: x xx.

.

Casamento JUlje
'Em .Blurnenau, logo mais às

17.30 horas na Igreja %0 Paulo
Apostolo, -dar-se-á ,a' cerimônia do
casamento de Vera' Beatriz Bian
chini e .RoILPau.1Q Gertner. Serã No Palácio dos Despachos o

no Clube Tabajara, a. elegante re� Governador Ivo, SiÍvei,ra: 'recebeu

cCl?ção �os convi�ad?s solil.r�( f II!. uJ'na" -comissão, de ,v�readores. es-.

orientarão do .maltr.e, Osvaldo .tando' presente; o Presidente da Ca
Fernandes."

,

.' mair� Mt1nicipaI senhor Nagib Ta-

. . x x x .. :....:....:
.

-"" ,,' "bar..: 'A 'comissão em visita ao
.

.,. Chêfe . do' Executivo Catarinensc,
Em companhia de sua esposa,' fez entrega do título de cidadão

já há alguns dias encontra-se n� jI0norá'rio- de Florianópolis. ,

�

cidade de Jóacaba, o Presidente'
·rYd Assembléia Legislativa do -Es

tado; Deputado Nelson, PcdriI1Í. '.

xxx

:xxx

r-�
Na noite de ontem na residên

cia de seus pais Deputados Fran

cisco (Anita) Grilo, foi homena

geado pelos fàmiliares o jovem.
Aderbai d:a Silva GriHo, que com-

:-: x x x :".-:

. Já restabelecidó reassumiu suas' ,pletou mais um ano,

funçges de, Magnífico
.

ReitOl� da
Universidade Federal dé Sant''!

Vimos pela cidade circulando; Catarina, o. Professor João David

num opala de luxo, mllito be,m;' Ferreira Lima.
'

:-: xxx ,:-:
Pensamentodo dia: No' amor,

as mulheres dão sempre mais do

(llIe prometem.

:. !

".i"

PLANTAR E CRI
.,.'

I
........

.,SANTA �CAT
, \f'

.

EM

é "l:;JM" BOM' NEG C,IO,

* Porque melhores safras e rebanhos se incorporaram
no panorama geral do estado. Graças a financiamen

tos,' assistência técnica, mécan ização,� eletrificação
rural e amparo social permitiram os mais altos índi
ces ,de pr.odutividade do pais, no Govêrno Ivo Silveira.

, I

I'

* A Agricultura representa 40010 da renda estadual. Uma po
litica de assistência fina'l1ceira e técnica permitiu, em 1970,
o crescimento da produção agrícola eIl'] 19%, o maior do
País. A produção de milllO ating.iu a 1.700.000 toneludas.

Foram financia,dás aquisições de 3.0-40 l11atrizes de gado
,leiteiro, I.�OI reprodutores bovinos e 3.7;:)2 reprodutores
suinos, O nosso esta cio é o S", produtor nacional de alimen

tos. O B.D,E aplicou no setor agropecuário CrS 2tJ.33-1.000,OO.

i,

Eis ,porqué ...
!I.

�.... I SANTA CATARINA AGOMPA'NHA A .NAÇÃO.
Ivo Silveira

DATILÓGRAFO

Vende-se 1 apàrtamento d�so�up:tdo no Ed. Cidade'
de Florianópolis (em frente ao Cine Hitz). Tratar nos

té(efones 2756 ou 6474. I

Rapaz datilógrafo cursando I\> Cantador,' balconi�ta,
deseja trab.alhar na CapitaL Informações pelo fone 3022,
com sr. Divino.

conjunto
- Floria-

'VENDE-SE

. Uma sala de jantar. Tipo Clupanàalee, pau Marfim.

Trat.ar à Rua Nunes Machado, 10 - apt. 2 - centro.

Vcmaguet - Ano - 1960

Tratar a Rua: COl)selhcft'O Mafra - 101

. ,� .

Musica Popular
\

.

Augusto Buechler,

.\

"J
JEOVÁ, JEOVÁ

Depois de satirizar o "País Tropical" de Jorge Ben, com "Paris Tropical" e

de dar uma contraresposta à "Aleluia, Aleluia", também de Jorge Ben, eis que

o Jura Chaves 'acaba de lançar mais' uma das suas.

I
A gozação, agora, é prá cima da música de Roberto Carlos - cognominado

de; "O Rei da Juventude Brasileira" -, "Jesus Cristo". Juca Chaves intitulou

a sua. nova cornposicâo de Jeová, Jeová, numa prova evidente de que a sátira

dirige-se .à música de Roberto -Carlos ,

-.--.-....:..w-�-.-.-.-

LETRA

A letra começa, - como a de "Jesus Cristo", - com um refrão de dois

versos e diz:. "Jeová/ Jeová! Olhe também prá mim que eu estou mais prá lá

do 'que prá cá" .. (BIS)',
, I

' "

No mais, são as alusões à pessoas e acontecimentos atuais" havendo sempre

a repetição do' refrão que, diga-se de passagem, também tem ao fundo umas

vozes femininas, dando uma. impressão - ainda.que pálida �, de um "spíritual".

Como a letra é' o mais importante nesta, modalidade _ de, músíca, eí-la, na

íntegra : .- , ,

-.-.---:.-.-.�.-.-
, : ,Je.�vá, Jeová- (Jucas Chaves)

.

(' \.' . .,�

"

.. : '

..J�ová,· Jeová, olhe também prá mim "

Qúé eu estou mais prá 'lá do 'que prá cá. (BIS),
'.

'

['
O,lhe prá menininha

:Pe biquíni 'em Cabo Frio

: Ol!�e pro cão vira-lata
r QilC agora , se mata no Estado, do .Rio

Ajude o Waldik Soriano
..

Ser Sinatra nacional

Abençoe a Maria Estela

Que pecou. com o Imperial-,

Jeová, Jeová.".
» ,

Ajude Jl arrumar marido
'

Prá linda Florinda Bulcão

,- Ajude êste, cantor traido

Rp-ceber cáchê da televisão

Ajude o Sr. Yustrich

Nosso Brito perdoar
E o Pão de, cada dia

Dar lugar pro' caviar ..

Jeová, �eová.,.
-.-.---- • .0::-:-- 0,-:-.- •.'-.-

VIRÁ A RESPOSTA?
Aí. está: o Juca .Chaves; aproveitando-se, mais uma ve'z, das situaçõe,s. A

polêmica em tôrno da validade ou não de "Jesus"'Cristo", fêz com que êle se

lembras'�'e que <ii estava' um ótimo motivo para' lançar mais uma música e

garantir maiS üns "trocados" para 6 ·seu bolso. 'E enquanto alguns se pre<>cupam

com rliscüssões, êle se preocupa com o faturamento. .

.

,

'

Re,�b saber._ agora, se Roberto Carlos - a exemplo de Jorge Ben � vai
- �sl'revér uma �llsicà, como I'�sP�sta à sátira, 'Se o ,fizer, melhor para o Juca:

terá mQfiV� .llal·a lmi.à eont�-à:-ésposta, que sign�ficará, mais uma �música tiara o
(

seu repertor,lO e - o que e lIllportante -, mals tutu para o seu bolso.

I.
i

,__I
,

..
. },. ,�(;

5. d� março - sexta·,feira

ARlES;.'� Nesta·: sexta-feira' você pode esperar excelentes oportunidades· .em

todos os terrpJ10S em qU� ·.a sua nresenca fôr indisDensáveL o' fltrio
.' P9deroso' de ,Peixes é favorável ·aos. assuntos secretos, inve�ti.ga�6es'".e·

,
.

'.

; pesquisas.
.. .

'

TOURn'�' Peixes con'esponde à' sua Décima,Primeira Casa Astral, denotand,o
•

',' êxito profis,sional' e sucesso em viagens,de longa duração. Sa.iba adotar

:' med'idas práticas, visando sua melhoria T1este sentido. Vút'ge e divirta-se.

G:EMEOS _.;. Dia muito s,igniÚcativo p'3l'a você, em que poderá receber. o melhor
;' \

.

ápoio possível de alguém de Peixes, Doi� êste é o signo que. repre,sertta
sua Déci\-llU Casa- Astral - a mais propícia ao seu progresso social e

profissional.
CANCER, - Tudo quanto' você imaginar de bom, vi'sando sua melhoria e

.

progresso no amor e na vida espirituaL dará bons resultados. êonte
,clHn a determinação de ;vencer seus jnimigQs profissionais com digrli

.

-, ..

d.ade, se tal fôr necessário,
LEÁO _::6ti�as ónátti�idades d� sucesso estarão em evidêncja, principalmente

, ,'�� :voei aniversaria por volta do dia 22 de agôsto. No entanto, lião se

,:;:déllcuidé da saúde. visto que esta poderá periclitar. Alimente.-se bem.

VIRGE�� )' Corit'é' com tôdas' as' suas fôrças no sentido dei alcançar melhores
.'�es�lt�d6s em sua, vida 'íntinla e profissional. Novas amizades poder.ão

. ser est�beleddl!s córn.pessoas do 'sexo oposto. Questões de sociedade

,

'eÍh ·'pautâ'.
'

LIBRA - Estimular seus interêsses próprios e contar co:rn, a colaboração de

amigos .Ieai,;, eis o que lhe será recomendável nesta maravilhosa sexta- �
"

.,

, f�ira, Contatos pl'evistos na esfera das amizades, com evidência de'

progressos,

ESCORPIAO - TvrIo Quanto tenda a produzir resultados duradouros e satisfa,

tórios, será imoortànte para o seu setor de ,atividades e também na

área das relacões ·pessoais. Informações de seu interêsse em perspectiva.

SAGITÁRIO - Um dia alegre e. feliz é o que está previsto para você, de

,Sagitário. Vênus ainda está na suá' Segunda' Casa Zodiaeal, poderá

favorecer, nesta .sexta·feira, tôdas as suas 'aspirações íntimas, sonhos e

pesquisas.
.

. ) , � '''''''''

. �APRICÓRNIO _;. Dia em que você ainda poderá ter alguma decepção:noi':rllano
de, atividades, mas a tendência geral é para melhorar. Diante ':desta

y
.

no�sibilidade' promissora, mantenha seu otimismo e saiba alentàr as

boas es.oeranças,

AQUÁRIO - Dia em que muita coisa feliz poderá suceder e� sua' vida, espe
cialmente no set_or profissional. O contato com pessoas de Libra e

Sagitário poderá atuar demai1eirabenéficanestesentido.Ag�arde
notícias agradáveis.

PEIXES - Tome decisões enérgicas, a fim de manter seus pontos de vista,
contra a fraqueza de espírito de terceiros. Hoje você e�rã sendo

beneficiado pela influênc'ia promissora çle yênus, astro que se harmo

niza com Netuno,

___
1lIiiI!

AUTO ESCOLA.
BRIIHOSA

o endereço certo par3
você áprender a dirigir. Rua
Deodoro, 19 - 2\> andar -

sala, 4 - Centro. Rua Cel.'
Pedro Demoro,

.

2.04.9
Estreito

L'_
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REMÉDIOS ..•

.

,

A grande .maioria das .crianças,
, '�ue chégam, ao Hospitª-l Infantil em

1 péssimas condições, passarám : antes

, :\ :11' p�las mãos de farmacêuti�oi ,bem
1 inteJleionados que, depois de medica:

" I ;em as crianças por alguns dias sem

qualquer resultado; ,cllegaraIn' ,à . .con7
deviíl!�:'

,

\ :

\

_____ ....... _�_....-1.-
---.-- --, _-._- -�--:--r--- -I

1

� .-:-y

Cumpro meu horário .no ambulatório. do INPS' em Flcrianópolis
'

Alguém abre

Jiscretamen1.e a porta e' pergunta: - "Já chamou o número' ·sete�". '- "Não �

responcle a aténdente '_:_ está na hora do 'número' qüat:r01'., -:ll:sse rápido diãlogo
,

, (
I f'

. \,
perturba-me a visão e, fuz com que se )Jorrem diante de. meus 0110s os tr9ÇOS' 1SIO- I

nômicos do indigente. Não lhe vejo '�a,is de repente' .os olhos, a côr dos cabelos, o

rasgo da bôca, os sulcos da pele, as marcas indeléveis da vida. .Num átimo, aquela
face humana perdeu suas características pessoaís e' assumiu a frigidez neutra e

ímpassível de 'um número: Cornono-poema de Ledo·j:vO, "o qúq eu-vejo é o beco .

oque \111 vejo é'o beco; ... número sete.·.. o beco.:. 'sete ... beco ... �ete ... sete
"

Num resto de 'voz que consigo arrancar jíos mais' cavsrnesos recônditos de mim

mesmo, balbucio à atendente.: "FaÇA" entra.r o l!ÚlllCro 'çlunh'Çl":· � naqueles se)t\1ndos
que me ',l:)epil1'PiTI de fec�be:r a. v�isita do '''SenQór 'Número, Qq�rQ':,,: mergulho-me m�m
passado de: ri"cQr:la,çõ,es_ en,treVg�das. T(ldps. t;la?' ,m�, \1�0 m�ll�o, longe ... :;ffiUltO
longe, . . ' " ","., .

dono"�

f
r
i,
I 'II I

gado--i, J
1

.Gente é gado sem dor{o:. ,._ 'já atendeu o' n�intlr�, �et�" âoutqr? . _ .:' gente é

sem dono ... ,Que entre o Senhor Número ',Quatro: '__-1";
,

I'
'

;
. ;'

UMAS E OUTRAS ...

DeSIDRATAÇÃO,
Nesta 'época de verão n-tenso é,

.. I
necessário permitir às' cria_nças nrma.
respiração absolutamente .Tivre como
também Iacilitar' sua ,pel:spiraçao, ou

seja, respiração através -os 'poros da

pele , Muitas mães contiquam, mantendo
o 'hábito incompfeensíybl,'. num, país
tropical, ' de' cobrirem seus, bebês com'

roup�s pesadas...' de Ús e congê,nol'.es.
Mim de evílar' a desídratação : das", ",

),

Fisco manifesto ele viela ,dentro
Como nem

crianças, tão comum 'c-omo" perigosa
nesta época, use roupas leves em seus: I

'filh�s. Deixe-os. mesmo, desçobe-rtos,
nas horas mais q,uentes do ,dia"

�""'::':E esta açontece'1!I realmente com'

o Dr: Gab�'iel Far�co: co.nheeido Íie'di'a. '

,

',., ,.' )"
tia do. 'Hospital Idantil, em su� recerlte,

\ viàgem d� estudos �_o México e 'Estádos
Unidos.', No prfn:íeir9' ''<lêsses pa'íses,
num ôpib1,Js que,· 1evava os méd1cos em

excursãb';' à' Ciducle ,:
qe, GUádiJajara"

,

, sent6u-se 'o ,Dr. Faraco ao lado de ,um

colega 'fl',alfcês, cle'sejós6 de. PlL�ar c�n'
versa, :coisa da _. quaÍ '(') médic,o catari
,nense :g�sta, muif'tl,' pou�o, Lã: pelas
fantas; at��0ÍI o' francês: ,...,-,

'

.

� ,Dó' ",:y(')u speak english? ,

: ' BaI?n�ándó
' ,

a c�béça' e� sina]

hegativo; "murmurou o, Dr. G�briel:,�
{�-. , .

-

,

� Hun. " huITI..,.,
E o ,francês � d�.' volta:
--'- ParIex vous français?
- HumJIlm.... hum _ ..

- Parla italiano?

,

- Humm.�. humm_ ..
- Habla castellano?
- Humm,:. humm ...
- Speach deusthc?
- Humm. .. humm.,.

cl,usão óbvia de que

'sl:)r . encaminhadas ao médico. r

: Se seu' filho está doente, lleL.xe aQ'
farmaoêutico a respons.abilidade'-d'e lhe'

vender o medicamento que o' médico

rec�itar. Mas antes de comprar o

remédio', procure, o seu médico. Ê mais

acertado.

�x-x-x-

ECONOMIA DA PREVIDtNCIA

-/Conforme já f!: do conhecimento'

de uma parte do público, o INPS, por

'medida de economia; está limitando ao

máximo as suas despesas com presta
ção de assistência médica. Assim é que Foi aí que o francês, não '!ie

aguentou e vocHerou em bom portu
guês:
- Mas que diabG de língua fala você, i

,

, I! J

'Ál

,

vem de determinar aos seus médicos e

hosnitais que só presta,rá assistência

cirúrgica em' casos de extrema urgên
cia, ou seja, só naqueles casos em que então?

;5& � ± ,I EY_

Atenção
Novo endereço TRANSPORTADORA VALE ITAJAl

Rua José Candiclqto da Silva, S.N. - fone 667,6
ESTREITO - FLORIANóPOLIS

(

Esperam'os contin,wl' pendo prestigiados por toda a clientela

: SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPHE
'1 I

�.�����������������

P a n i c o e m esi Q di o
m,ta quatro e fere·1.200

Quatro mórtos e mais: de l.200 feridos é o saldo elo

,tumulto ocorrido ontem' à noite -no« estádio Otavio Man

gabeira em Salvador, Bahia.
Erârn decorridos H -rninutos ao �o�o Grémio 'de Por

to Alegre e Esporte, Clube Vitória, quando um torcedor,
mais afoito quebrou duas garrafas vazias e gritou que o,

estádio - que estava sendo reinaugurado .....:. estava desa

bando, e o publico em desespero' tentou ev ..rdír-se' do lo-

cal causando a tragédia.
'

O Presidente da Republica ,GEmerà�

','

O -:Rr�fêito 1vo J3ram.'oski, de'-'Màs�fárandl!bà )nfo'rmou
à

. l:e'pórtàg�l� que Sllfl 'cidade': ,vai' ,envi�r repres�n1:ánte ao:
concm:s.o ': M-iss Sant'à '-Cátl;lÚna, 'pm junho I)ró-�imo':

. O Serviço:gc impren�a da, Prefdtura- de' l\;Ia�sál;induba
devel'� .iniciÍar, 'ÍIOS.' próxi,mó§. 'dIas, :os f!'ri,m�iros con�atos,
,visando, a eleição da',i'ep'reseJ;ltante"-do' _l\;funicípjO. : '"

.

.. m;V,e:lou,� ai�dà, a' pr�feitUl:a' munici�af., que: cinco, jo�
véns 'já c'onfirm�rarn ii sua' pa�tkipaç�o no cl)nc�lrsó 'local.

UOEse reêebe 554 mil
como doação dp BNBE

,

' �,� ,

A direção do Banco, Nacional �o Desenvolvimen�o
Econômico' acaJ)a de comunicar: ao Governador Ivo Sil

,veira que doou a importância de quintos' e cinquenta e

quatro mil cruzeirós à Universidade, Para o Desenvolvi

mento de Santa Càtarina.
,

Êsse numerário desüna-se ao programa que visa expan,

dir as iustalações e eqqipamentos da Faculdade de Enge
nharia de Join.ville:·-integrante da UDESC, com a finali

dade de dotá-la dos melhores requisitos para o desempenho
de suas atividades.

.
.

Obras da' Rodo�i� Caça.d�r
Videira '-oram iniciada�

, '

ForaIlle iniciados, na última semapa, os trabalhos de

implantação do nôvo traçl;ldo, da estrada "que liga Caçc1dor
a Videira, pertencente à,sC'-i4! ,

\

As obras fOl'am iniciadas no' qnilômelí'o 5 da estrada

Videira-Fraibu!.'go; atravessando a localidade e]l:: Gramado,

sempre pela ITlfrgern es�erda elo Rio do PeL-xe, até Rio

<1as Antas.
'

A rodovià terá 12 metros ele largura, (levendo estar

coneIuicb no -prazo aproximado ele dois anos, reduzindo

a distância entre as duas cidades em -1-1 quilômetros'-

ADIL 'REBELO.
CLÓVIS W. SILVA

Advogados

Sóm�J;lt'e com hora marcada
Centro Comeréial ele

Vendedores' de � leias de
�l'V apan��ad,os na· fr�Qde

I

Agentes da DFRD deti. dedor

veram quatro pessoas que tendo

aplicavam na Capital ruais

um golpe em -pessoas in,

cautas. _' O' Golpe das Telas
de Teíevisã� �ra aplicado

fírma
Ehlers

em Pôrto Alegre,
sielo funcionário ela

Arrefatos de Metais

Ltda .. fabricante de

operaram 'em, Pôrto Alcgr
e Florianópolis, tendo lesa

�Io: ,mais de , cent pessoas.
nlqi9rial residente em hair

[·OS... '

la os vendedor",DFRD,

telas que servem para evi

tar as radiações emanadas

'com' milita conversa, com 'dos televisores, danosas ar

os golpistas alegando' que
suas' t'eins erain providas de
determinado elemento .qui
.mieo que.. evitava, � �rradia
cão 'emitida normalmente

. pelós ajiareíhos" receptores

organismo humano. Decla

rou que '''as radiações advi

úham de raíos Intra-verme.

lhos, ultra-violeta, catódi

HESTlT,Uí,DO
I .

) I:' 1\'
"

• A' DFHP -já ;,restituiu
$1', Amauri .Martíns o gra
vador "Grundig" que Io

roubado de SU:l residênci
110 (Mimo dia 1<:> de [anei
1'0. O aparelho foi aprecn
dido quando estava
'negbc'i'acl'o.· num salão
ihar/, quando o indivírtu
ç�rl�s . DOülí{Igos vi�ira .

"p I t�iro" ?3� an os, resident

I;ÕecS na' Delegacia de Fur

,'tos, Roubos e Defrauda

eões, Carlos Vieira rove

[ou- que comprara o grava
dor dê, seu irmão Va,lç( .pe
la Importância de Cr$ .. ,

lOO,OO, pois êle

de dinheiro para viajar.

J -.' '.

:,;, LaçAL>$QFÜ�ll�ÓO: �RAIA
:'.:IDO M,ElO; ,F,RENT'E"PARA �O MAR.

• ... �

,

>,,' (..." r � ,_
'

•
r-",

>',11 E-NTR'EGA" EM' ·'.'O,EZEMBRO
"DESTE ANO; .. "

; I

'A .
.

,II: UM, pOIS qU,TR.:,�S QUA,RTOS,
,SA�A, BANHEIR'O'SOCI,����.'C0PA,"
'"COZI,NHA, ,ÁREA,n�E SERVIÇb' ,E

A ' "", ,

,

. D,EP:ENO:ENGIA,:' Pl�MPR'E'GAD,A,;.
,,'.'. GARAG'SM P;�·'Ó:�RIA.,·

/

'II ACABAM:ENT,Q .:',D:,e; PRIMEIRA
,'.QUALIDADE.

,"

:"�JI:FINANC'I'AMENT:O'I OE ·'5' A,"15
ANOS.,'

,_

','.11 V. SÓ COMEÇA.' A PAGAR O
,FINANCI'AM,EN''-O,DEPOIS DE RE
CEBE'R AS CHAVES·.
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A fundaçâo- do terceiro partido políti-
co, anunciada pata os próximos dias, é um

..

acoetechriento que não pode dispensar uma
.

reílexão. Embora o nascimento ma;j}te�ha
.

o. círculo político reservado quanto a ;po
slçâo que assumirá no contexto polítícona-

.cional, é certo que o nôvo partido poderá
preencher . uma laclln� sentida . no

\ decü-:so}
do processo político' brasileiro, ainda conva- :.
,

Iescente. _. .

,I
.. 1. .;:

.: ",-

O Partido Republicano Democrático :

cumprirá um papel da maior importânciã

I ,. '10' encontro de,uma solução. para o pro-
.,

blema polítíco e institucional do país,
.;

na
"

I' medida em que, oferecendo uma nova. op·
.

ção dentro do quadro acomodadiço do bi-'«
partidarismo, �()eitar como .irreversível

.

e incontestável o processo ainda aberto e

não cicatrizado do Movimento Revolueio
rio de Março de 1964. Suá missão será

'-<tanto �m�i� sígníficetiva quanto mais sé
rios e patrióticos forem .os seus esforços no.
sentido 'de revitalizar'.o debate democráíjco'�
huiça'lldo no processo polític.o uma, n.ova

\

•

ercetro· arli o
vertente. 'cap� de sensibilizar a opinião'
pública e de chamar para si nomes respeitá-'
veis da vida' política nacional.'

.

.

Não se diga que o bipartidarismo con

figure um status anti-democrático e pouco
consentânen com o ideal de' regime políti
co•.M:�s ê; (ora de::d6vida que á: sua exis
têncià,.· nã.O estimula o aperíeíçoamento' de

um Phx:(li�O políti�o no qual .apenas. duas
corI:�IÍte�:,'�e oferecem à Nação" como. �eí-
cul6s 'de' represestação popular.

.

.

;10. At.o' Institncional n-" 2,' editado pe
'10 Gov�r.po do Mar�cJial Castelo Branco,
extinguiu: os,', antigos ,partidns r

políticos, a

m:ai�� d�s quais sem a menor expressão"
re,pl'é�ntativa,

.

muitos dêles meros instru

mentes d�:; ar�i"istas . acostumados a faze

rem da política um negócio rendoso ape
nas para o fechado círculo dos interêsses

pessoais ou de grupos, A legislação. excep-
-, cional extinguiu os antigos partidos,. eiva
dos de, vícios, porque não havia mais lugar
na ,'icia, itacional

.

pará o.s aventureiros e o.s

, 'po),íticos.·profi$sion�is. A facilidade com
'." (I'

"

.

:/

,',

'-.que proliíerasam os partidos polítícos
qualquer.. bingo. de quermesse era uma amea

ç� de partido - caus.ou muitos males
.

ao.

país e as suas instituiçôes," desgastando os

cargos' eletivos, cujos titUlares não. esta

vam, no mais,das vêzes, à altura de exer

cê-los com probidade e capacidade .

Os dois partidos políticos que atual

mente movimentam 0., processo ,brasileiro.
.

somente agnra começam construir bases
eíefivamente populares, obra demorada que,
I'Ó a sequência de embates eleitorais pode
forjar. Se os atuais partidos políticos' nas
ceram CO.m O. pecado. original do artificía,

li�ni,o, a n'.ova ;gremiação vem à luz inte

grande-se numa) realidade, política em mo

vimento, o
,.

que haverá de facilitar ainda
mais a sua consolidação..

A Emenda Constitnclonal n," 1 elege
um regime pluripartidário e, a agremiação
em vias' de ser fundada poderá, uma vez

bem orientada, dar também a .sua parcela
(le contdbuição em favnr do desenvolvimen

t.o micional e do .regime democrático.

Assis.tência: :,81, ,
" ..... ;..

"

'( ';.

..

Funcionário Público
Os All1ciúnários [Júblicos catarlnenses. têl�1;

razões paPa estimar e prestigi2I' o Instituto
de Prcvidêwia do Estado de Santa Catárína.
A despeito de ai11Çla ilflO, ser PQêsivel "ao
IPESC superar algumas dificuldades, �ue
aliiis estão sendo l removidas aos' poucos, eS�a'
autarquia' contiliua sendo, nó Estado, a aCO

lhedora das reivindicações dos ser\7ielores,
quanto ao auxíliQ que lli�s não devei;ià fàlt�r;
cm horas de inqu�etações ;e dificuldades. Cotn
a insté\hção, já pr'evisl3, de delegaçias Í:1O 'in-

'

teria r cata':inense, o sistema de. ajuda. ao

funé'ionário. �1l1 necessidades terá certamente
nwiór eliciência 'e rapidez. Todavia, já não

é pequeno o volume da assistência financeira
(/11(" :0 . .JPESC leva aos s

.

.,tlS contribuintes,' ejIÍ
forma' de 'e)�p'résthnos cte emérr.;ência (os en�·
préstimos. simples), de tratamento de .saú(le,
de plsmnentQ e ,de ,natalidad.e, além do. habi
tadonal e das pe"h's6es de arrimo' à'

.

família
. \

dos ser\7idoe"es falecidós.
Já tivemos ócasião .dê mencionar o vulto

'dêsses benefíéios pre�tados pelo rPESC' no.s

anos de 1966 a, 1969 e até agosto de 1970:
,crescente de ano p<l1'a a'no; exprcss3.!11 e\7ideil
tr:mente situações e pr@blemas dos fuúclo"á·
rios públicDs, no tnto de' sua eCbHolUi�. pro·

J
vada e' (IoJúestic<l, .aos quais o· nJESe vai

áte,ndenc\o Ila\ proporção de suas possibJi·
dades ... O dr. Rubens Nazareno Neves, dinâ,

�i�L;o �,ilustre'Presidente dêsse Instituto, tem
,,\", ,,', ."

"

O', , i

dadd,· ao. desenvolvimento dos vários setores

'cie'_:setviço de, as�istência aos servidores cata

rinenSe�' um éSfôrço extraordinário e uma
. '�onsta�lte atenção. Atualmente se empenha
.'�m(·�ú1;cluir ,à· reestruturaçãg, da autai'Ciuia7
p'roêú'ra;;do ajustá,l;) melhor às normas dos

6rg·áos Jssistenciais do Estado -' e é certo

q��, d�\;üo. do futuro esquema orgânico da

�dmii:li�tí:ação catari)lenSe, o IPE�C se contará
('0;10.

•

unl dos' modernos órganiSÚ1GS de sei! /.

gênei'9i: ampÜàdó nas suas diversas frentes

'de he�efício aos ser\'idores de Santa Catarina.

, .�o entatüo, é de salientar que tem sido

àc�l�l'ad(i a expans'ào da assistência que, aLa'

'vês destes 'últiJllOs cinco anos, tem propor-,
. é'ionáé1� 'aos seus, contl:ibuÜ�tes. POde,se ava

Har 11 realidade desse desenvolvimen,to tendo
em ��sta. que, .em 1966, foi' conce5da em au·

fi:.ílio, pa�a tratamento de Saúde 1.\ importância
de Cr$.' 50.� 55,65, valor que, em apenas oito

,;�)es�s de 1970, foi ele Cr$ 433.197,52, sem

incluir (, !ttlxílio hq�.pitalar que nos mesrno�
�Qifo IÍleses .dêsse ano' somou Cr$ 1.052.377,45,

'�-'
.

.

!
.

,Por Um Punhado, de
,

Tenho um amigo que. anda com a ima·

ginação éxCitada por wn acontecimento I es-
.

portivo que terá lugar no próximo dia 8,
nos' Estados Unidos. Há uma semana que
nã,o' fala noutra, cois�. De vez em >q(larido,
divaga:

_ Anelei fazendo uns calculbs aí. Re

parem: vamos dizer um suJsito que traba]h.a,
na pedreira, das oito da manhã até as cin

co ela tarde. No fíni de dez 'mil anos, ,éu'-.
disse dez mil, ê1e terá. recebido, 12 milhões
de cruzeiros, ou doze bilhões antigos, sej:n
falar nos dsscpntos do Instituto!

" Nfriguérn e�1tende. E 'daí?
. "; _ 'Daí, é, que doze bilhões dá para mo-,'

vimentar, duran�e um ano,
. ,nina fábrica

com seis mil operários.
, .. "o

,Até' lá morreu O Guedes.
-- Quer vê!'? Quando eu era guri, quin

ze ··anos poÍ' a"í, cheg·o.u um cara; d�sse t��
ü"a�ho e não diss·e, alô' -'- foi logo me pe
gando pelos pelt0S. "O que é isso,' meu

chapa?:' "O que é isso;' é que êle' foi nle

ell1putrando,. me xingando, "seu grandíssimo
filho da mãe, eU não sei onde é' que' eu

estou que não te parto inteirinho, te ra

cho pelo meio, desgraçado!" Desceu o bra

co. Saí co'rrendo. Uma selliana d�pois, o

�ara me encontra, tau pronto pra' dar no

não existindo em 1966.
Os empréstimos simples, l1lOdalidade de

socorro financeiro de emergênci;l,' foram de

'Cr$ 591.343,54.. Pois bem: nos oito; meses
(janeiro a agôsto) de 1970, apenas oito me·

ses, a soma de�ses empr�,;timos simPles acusa·

va a importância de Cr$ 2.455,148,00.
Mas, lancemos uma\ olhada às .cifras refe·

l:entcs às pens!ies, que são pagal;l, rigor9sa.mt'Jlt<�
em dia, -.às viúvas e filhos dos contribUlntes'
faleci,dos. Estas foram, em 196p, de .... '. .. :

Cr$ 315.9,13,42, enquanto �penas' nos ·oito
meses de 19íO - janeiro a agôsto :__ estavam

elevadas a Cr$ 1.070.94.0,91.
Havera quem, talvez ignorando êsses ín·

dices elas atividades assistenciais que o
."

IPESC aplica em favor elos funcionários pú-
blicos; ache� incidentais moti�os pâfa crític<ls,
sempre sem bas.e consistente. Mas a verdade

é �ue, enqmlllto proeura suprir as falhas, que
possam. ainda existir na estrutura' ,e. nos ser·

vicos da autarquia, o seu nobre Presidênte,
dr. Rubens Nazareno Neves, com o dedicado.

-

C(l'l('urso de seus auxiliares e do Pessoal do"
IPESC, realiza o que 'é possível e justifica ple
namente a expectativa e as simpatias ele todos

qU�lltos mi� regatrjalm o s�u apoio �quela ins,

-titulção previcÍenc,iaL

urros
pé é êle me agarra: "Olha aqui, por amor

de Deus, :você vai me desculpar mas na

quêle dia ,eu. te 'confundi com outro que
andava: dizendo umas indecências pra mi

nha filha, você vai me perdoar, ÍJl'lxa que
inancada! ': Falou e disse. Conclusão?

� Qual é?
Vocês são umas bestas� Conclusão?
O caríl era cego!
O cara ficou com medo de ym':qro-

cesso!

,- O carà se arrependeu!
'_c Nada disso, nada, nada! Conclusão

seguinte: Apainhei de graça!
lIoras depois" retoma o assunto Sob

'outrQ ângulo:
_ Há quanto tempo Pelé Joga futebol?

,

- E,spere aí... Quatorze an<?s, mais ou

menos isso.

Quantos gol� já fêz?

./�, DeVe andar por uns' mil e setenta.
- Em algum lugar do mundo alguém

ous� discutir o' talento. do' Negão? Há al

gum' Rei. c'Om maipr pr,estígio? Ou por ou
I
t'";:I.; há algum rei que coloque a corôa em

jóg:o com maior frequência?, Há?
.

-'- Não, Não há.
- Pois. é o que eu digo: pelé fatui-a :3

. mtlhões por ano, !pO.r ano!
Daí a pouco, lá vem de nôvo.

(

Vocês \não tem nem idéia do que
significam 12 milhões de cruzeiros. Por'
e}ésmplo: 90m 12 milhões, você pega dez
amigos, vôa de primeira classe para a Eu

ropa, hospeda-se no Georges. V, em Paris,
suite de, marajá, faz às refei�õe's no N,ra·
xim's, a 100 cruzeiros o couvert, compra
dois Rolls Royce pára' a parceirada, fecha

\

'0" Lido na terça, o Moulin [Roug'e na quarta,
manda importar 25 suecas e promove uma

festa incrementada ij. bordo do Bateu-Mou
che. .. enfim, dá uma de humilhar êsses
gregOs dos navios, AI você volta. Quanto é

que bastou?
-'-" Quatrocentos milhões.
_ Nada! Exatamente nada.! E os juros

do dinheil�o? Os juros!
"

, Os amigos coçaI? a cabe,a e se inda

gam: "O que é que êle
r
quer provar com

isso?�' Eu sei. Êsse amigo anda assim de'
pois que leu nos

r jornais que Cassius Clay
e Jae Frazier vão recebe�, por pn1 punhado
de sôeos, a importância de 12 milh6es de

cruzeiros, cada um. Ontem, êle me chamDu
para um canto,' confidencial: "Você sabe

que esta luta pode nem durar dois minutos?
Í2 milhões por dois mi�utos!" Eu sabia.

-Cr�do.! Um negócio dêsses é até· capaz
. de Deus castigar.

Paulo da Cosia, Rámos
.

\
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J. os VELHINHOS

I', Está para se realizar 'em Sãó Paulo um seminário que vai qebater, o
1
tema A Problemática da Velhice. Pelo tema já se. vê que os organizadores

i do' debate decidiram que a velhice é um problema, razão pe1'a qual deze-
I I' nas de pessoas vão se reunir p.ara tentar resolvê-lo.

. �.'. _

: I Não partíeiparei do palpitante conclave pela relevante razao .de nao
j ; <, ..

-ter sido convidado; mas isto não impede que eu 'apresente, aqui algumas
sugestões que, bç�, �9mpreen�ldas, P9d��ã� evitar a angustiosa fatalidade

,

'

de as pessoas se tornarem velhas depois' dê certa. idade, caso não morram
4

antes,

Marcílio Medeiros, filho.

I TRIVIAL VARIADO

,

A velhice se evidencia nas psssoas através de conhecidos vestígios de.
natureza biológica e espiritual. 'Há, por vêzes, um desencontro entre êsses

I i caracteres, ocorrendo que urna .pessoas aparentemente jovem ;seja possui
dora d� um espírito s�ni1 ou que uma pessoa idosa na aparência viva

�

em ir

responsável juventude espiritual; Ao. que parece; nãoré dêste ou daquêle
tipo. de velhice que o seminário .de: Sãó' p'auio vai se preocupar nas suas

reuniões. E' a velhice perfeita e acabada, dé: corpo, e de espírito. que me

recerá o exame .dos preclaros congressistas.
A velhice é um problema? Então vamos acabar com ela, pensarãoêlés.

A solução, poJ-tantb,- seria evltarque as criaturas continuassem a sof;er a

corrosão. do: tempo no físico e na alma, depois de alguns anos de vida, Os
,

eruditos membros do congresso poderiam fixar um teto de idade, o qual,
1 uma vez atingido, daria às pessoas o. direito de receberem doGovêrné um

I vidrinho-do elixir da juventude que as faria retroceder no tempo, remoçan-
do, digamos, de 1 � a 20 an?s. A dis'tribui?ão do eli,xir ficaria sob ri�oro�o/i r
contrôle das autondadés co.mpetentes, a fIm de evItar . abusos. O CambIo. I, I

.

·negl'o seria punido com a pri,são perpétua, 0- que muito mais se agrava.l
t.mdo-se em conta que as pessoas não. morreriam nunca de mo.rte nat'\1ral, 1.

•

.

. l
. tendo q ue curti r uma amarga' etermdade em cana, caso não sofram, antes,

um acidente fatal.
Tôdas as ,criaturas seriam cadastradas nUl1'l 'órgão gigant�sco qu:e .ca:

talog)aria dia e hora de nascimento de cada um, a fim de que; 110 m�en-:.
to exato em que fósse co.mpletar a idade X: um computador lhe\ servisse ,;
a dose do. elixir. Haveria ,ainda 'O serViço de emergência para at�nder casos 'j
graves de doenças em que a vida do paciente corresse perigo.. Duas gO�inhas.jdo tónICO rejuvenescedor, � paCiénte remoçaria o tempo neçessáno. para 1

j driblar a, enfelmidade e su�·máquina voltaria a funcionar zero.quilômetro. r .1
'! � .

Pata .as pess�as qu� �epois d� vi�erem 300,. �O? 3:n,os !icassem' cotn 'I.
I

'I tedlO da V1da e nao deseJ�ssem �mals vlver, o semmano de Sao Paulo,pod�- !.

f ria �dotar a seguinte solução.: récomendar uma dose maior do. eliXirl .n)e-· :
,1 diante a qual .d pessoa iria regredindo ,pouco a poUco no 'tempo, 'até tot- (
I na1:-se um bebê. 'paia dai passaI: ao estadó fetal e depois simpleslnén�e su;" ,1

mil',
.

sem deixa;' -vestígio.
-

Dêsse ',estado em ,diante o congresso entrtgariá 1-

� pmbl"")a nas mãos �e Deus, �aSó não tenha outra solução.
. r

-�----��--------------��--�----�----�------------�--�--�., I
, .j

em papel�jomaL \ l
Os ingressos dos cinemas'. tapl-·t

bém sofrerão majoração nos' pró-'I ) _ ),',ximos" dias.·
-

:.
' i " l'

'\-
.
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DEOOORO L. VIEIRA' '. . .. -:. .'. 1
Jornalistas vão homenagear .. no l'próximo dia -12, com um jantar,. o .i

'Chefe do Gabinete de Relações Nol
\.,blicas do Govêrno do Estado, Sr. [
Deodoro Lopes .. Vieira. \
Trata-se de uma homenage'rn das I

mais justas ao correto auxiliar do'
Governador' Ivo Silveira,. cuJa' c'on- .:
duta à frente do GRP sempre 'se·

pautou pela honestidade e pela I
boa vontade com que" conduziu:!

L I
;;:llas relaçõês com a imprensa. I

1
R����� ,.como certo 'onte�;" ,na.. '1.'sede da Arena, que o Tribunal,.'

Superior Eleito'raÍ negará p�ovi- )
mento ao recurso interpôsto. pelo .ll;ex-Deputado Gentil Belani .

contra
1

a cliplomaçj'io, pelo 'TRE catarinen- t
se, dos seus Cbrreligidnário�;'" De- .�
putados Walter Gomes e Joao :j3er� 'I:
,tõli.

" r
o parecer. rilo PropuradoT ,cl,a Re-'

I"pú�lica, opinandO pela elegi;bilida�.
de de ambos, faz levar a Crlilr que ,

difi(;illnente o pl,enário do TSE Vd-j\ .

tará pelo� provimel1to de. recurso

do Sr. Gentil Belaru.
.
Nisso tudo, ,

tem sido b.astante�'elQgiado o at-j
razoado .. do advogado Henrigue ,[

Stodieck, contratado p!:lla .. Arena r

para apresep.tar as contr?--raZões, . f�� •

I

CRÉSClMENTO ) \
.'

A Secretai"ia da Fazenda' está

concluindo as pesquisàs iriiciadas
há várias semaI;las, levantandd a

de

o REAL E O Il\'lAGINARIO
Os dias q)J.e f!.nt2c�.dem � ·mu·

dança do Góvêrno' est'ão se carac
terizando pela falta de not�cias C

pelo e;';cessb 'de boatos�.' Aliás, uma
coisa leva a outra: O clima' mais
propício' para a proliJeração da

boataria é criado justameJ;}te pela
ausência de informa�óes por, parte •

de fontes qualificadas. Quando
faltam. as notiCias' começam a sur�
gir ?,S especu1aç_ges e nas especu
lações está o cerne dc;t ong!:lm dos

boatos.
O St. Colombo Sa11es já se aper

cebeu disto e pretende pôr têrn;lO à

expectativà' anunciando o Sec'reta
riado logo após a sua entrevista
com '0 Presidente MédiCi e' os seus'
contatG,s na cÚipula federal. Nem
todos ) os nomes do primeiro es·

calão estão definidos, mas, é pro-
1 vável· que, nas·' gestões que désen·
volve 'nesta _lsua 'viagem, O fúturo
Gov:ernador complete a relação
dos seus alixili�res mais dit,etos,
Mesmo porque é hora' de, traballl:;:tT
e

.

o " Sr. Colombo Sanes :pret�ncie
I
reunir diàriàmente, .a. partir do

I dia 8, a equipe que o auxiliará na"

,'tarefa? de Govêrno, ultimançlo
os detalhes do� trabalho a· ser· ele

flagrado depois daquela dat::t..
Há um certo constrangimento

po� parte dos futuros e dos atuais
Sécretários' de' Estado em falar à '

impren�a. A divultação dos nomes

da assessoria do Sr. Coloinbo 'Sal
les liberará . .a uns -e .outros do sÍY

, lêncio que está sendo mantida,
dando ensêjo a-que tenha lIllClO

o diálogo amplo e esclareoedor e

pondo fim aos boatos e à desin ..

formação que circulam,

RENASCENÇA'
"r

A badáladíssima Miss Renascen-

ça de1xará Florianópolis no próxi·

I �o, domingo, depois de passar vá·

! ri�s semànas' na Capital� e do ae

roporto Santos Dl).mont seguirá
diretamente para a TV Tupi, onde
participará do progr�ma' Flávio

Cav<Llcanti.
Ccimo todo 'mundo sabe, o 'pro·.

,

grama é levado na TV Cult\l.ra em

video·tlllpe e' a alJresentação ele SÓ-'

nia só poderá ser vista ela;qui a

alguns dias.

AUlVIENTOS
Além do aumento do prêço, do

cafezinho, que já .está a Cr$ 0,20�
mais dois produtos de:verão ser

, aumentados dentro em breve: a
, � . �

carne e o leite, I, !
Aliás, sôbre a venda da carne, a

SUNAB baixará normas 'rigorosas
para que o produto seja vendid0

08111 invólucros plásticos, pondo
fÍlll aos anti-higiêrlicos embrulhos

situação económiéo-finaneeita, }

Santa ,Catarina.
Segundo' os clados até aqui apu

rados, o�· índic'es
.

de crescimento

registrados no anp de 1970 figuram
entre os mais elevad0s do País.

VIOliõES
O recital de violão c1ássicQ mar-,

cada para ama'n11ã ,no TAC, a car

go dos jovens ,violonistás Oda�r e

Sér.gio . Assad, é, segundo a opinião
.

dos críti'Cos do Rio, um espetácu
lo digno de ser visto.

o públiCO de FlorianóPQ�is terá

,uma excelente opor�unidade para

assistir, a um dos melhores -Csp€
tãculos do gênero 'em disponibili
dade na praça,

'I

\1'· 1,\-
Recebi sua ca!ta, leitor GuHher-

'

..�
me Silveira (Servidão Fra'nzoni,,'
71). e concor.Qo em gênero, núnie-
1'0 e grau com o que você diz só; ,

bre a nossa Cidade.

CORRESPOND1l:NCIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/
----

� -I ii
,I
f

!

"

� \

lriuorífico Sul Catarineose S."A. (FrisulcaJ
J

-

'Venda de Açôes- na. Bolsa de Valores de Florianópolis
). '
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o ,Frigorifico Sul Catarinense S. A. (FR1SULCA), c0i;1.sede ,na' Avenida 25 de Julh�, n. 237, em Forquilhinha, /�unicípio de
r Crici�ma, Santa' Catarina, torna

público, 'Vara' os-devidos fins, de ,co'nfói,�ida�;eOril'O ispost? M. Ârl �; leJa ;b", d� Jj)eeret�Lei n. 2.6�7: de 26�9-1;940, que c�locarã à ven�a� na �olsa de Valores

').'
" I ..

de Ftoi'ia�dpOliS:<Ú ,10,00 horas·.cfõ: dÜI- '05 "(ciric�) 'â�. ãbri( dê 197ii, ::ks ações 'da Sociedade, �baixo l:elllcl\>niid�'; cuj,O�. subscrito�e!?_ incidiram em' móra•.
>

'" " ;:, ':
. .

:;;.� ;

;/.

;
Forquilhinha, 25 de fevereir� dé 1971. �J:

, Wilson .,F; L, F. sar:�ta :..... Diretor Adiill.nistr�tivo),;;- '
.

'

..
"

, É;dson Gaid:iinski G. Diretor Financeiro

:1.

r:"
"

I
I
L

:��}�N�,' ;:!i;El�JA�{,:C'I�il;.' :'N;:P� AçõES
. : �. ..... -.:' _'"

.

Agripino: Silveini :;Via�� ; ,;.: .• '�B0RÍ 'Jesds;' i,' ; BB::,I'r'!ias".:s,�.",..:...•.:' ';; i. I CàS:a� ,>!5000'
Altino Camargc Finger ;.: 'Bom Jesus 'Casado; v

Àp01í)nio Westrup \
... .. o •••• -.1'••• Armazém Bras. Casado 290

Adelíno Schlickmann ... � ......• _ &10 Ludgero �d� Cà�dÓ 250
.

. .
". , ' ,., Cá.sâd.o.

.

250
Antônio K. Cardoso ;. »: • ••• braço do Norce Bras, ..

Angelino Cotoskí ; . ; ...... �. ,Cufitiba
.

f?�s. �,àd�" ,1. 13,6
À�yr .Artur Braschi .. . . . . . . . . .. Curitiba. 1;3t'l.�. ,.

. Càiiad{).i , "
'2.000

.

k��j�. ��:l�o ����i.:.:.:::::::: {����}- ,

" :fi�: ' �8�= 'i';' .�� .

Alex Overcenko , ;: ... : .v , , .. , :; Curitiba .

'
, .B�,as. .:,; : Ç:a,�a:4o ...

000 ,

Antônio Machiewski
'

; .. 'Cr'iciti;l<" d3í:!is. &js<!çl'o lo_ô

Adelpho Pamato Imnituha'.

.

"

, ,\' .

'B'r-�S. . ças.ad� . 250

Aloísio . Ottersback . . . . . . . . . . . .. Laguna .
:Brás. c.asâd,ê;t .

". 500

li D' li
,.

.

ty' 1
. Brás. CaSá''<io 1,28

runo um1qel .... , .......... ;. le CIro .. "
'. , ....

"
.

.

i�rUnQ Triches o •••••••• '. ' ••

'

•• :. '1'urvó. .' B;r<l.ll. SÕJtefro ." .. 200

BertolÍno Willemann ' .: .. o : .'. :: Sliuta,Rosa dé Lima. �'l'ás;
. '�.do 200

-!3�rfó" Líbrelato . ;\ . . . . . . . . . . . ... Or�eães·. Bl<Ís.
.

.

Cása'dô 200..

(:;{lJ,SO scbliéklJl.âiin· . o :; ••• ; : ••• ;.;' São' .1%�(\,.g�iO: --}�r��; ; '-,

.'

cls';i.qó ;WO.
Cecilia' Wanderlinde ..........• CUl-ltiba' '.' ;:&·as.··; $9lt�Jta ',2.00

;

dà�cíiogildO' Benito .Gouvea ..•. :tu�itÜJai ':ab$. ';'; ;: S<ifi�jl'o
.

"" .

2pO.

. çàrl�s Mondardo. . :. : .... " . . ... Nov�. Veneza
' Bl:as. ca.<;ado 1U.0

Çonrado 'Íl.eldem<mfl "
•.

�
.. , .,', , : .; HraçQ' do ,l\'or:tç. ,

i', B��s._;! .-. .,,' &�a..do . '. .., '100

D'arcy' Ola\íÓ W�l.me.r. .;.: �', i �;. burit'iba ,: ' );É-ta&·· ;" '(.:-l,'.;:.�,·": :
.•. C.·,.··,.a.'.'.�.'.. ,.,.�.;,.j/ ... ; .... : :.1:

.

'35,8 .

�

. "
. , :�CBtlG. I',. I. Ca$ádo

l··., ','

'bk����g�té��t B:i�r: .' ;'�,: : i: :/: : : >.����m� '::. ,:' ,'.; :') ..iB��! ','� � " ',sotte�o .,',
.

I, ;g�,
El'mani M� da C9sta Fior'i Flo.riaI�ópolis,· Bras,

'

Solteiro 400
Edwarde Eusébio. de Araújo. : Irnbitulx:" . 13rcÍs. : : �sá�

. &ison ,Natali110 de Oliveira : .. ' Jagu�rÍJ,naé,.,· ,i�r'as: . ': Casado

EIllilia' Soates da: Costa t.
:

. :; i:; :' .SUí'i�!b�
) '. ,;, , ';BraS; ';V��v� .

(."

Fiora"ailte . Piz6Ia,tt':o'� . '.' '1.' .!.
'

••

"

,.'.
'.•.J. U.l:.VO, '

..

'

'�.'.'.,.'.,'. '�.'.I
,

.•.. : '.'.,•.•
;, tiAts� : casido ,

.F�aneiSt,� .Mussoi: .. '; .. l : : .• Jaguarufia:' 'Br�§. ;·çisâ'Q.'o'
.,' "

Flqreütino Schmidt , . .. Sálita Rosa 'de .Lima
.

'aF:àst ,ca-saQo

:h'anciscb Bernardo Corbet(a ..•. rtajaí BrqS:·· ds.a�
F'�lippe Arns ( : Clij.:!tiba. .'

Brâs,. ':' " '.;: Ç;iSMo
Fral{dse6 ,de -Lima Curi_tiba �ras; :

Cãsado

Geral� Mattos dos; Saz,tos .•..... ,Curitiba- í;Brà& �.' : eii�4ó,
Glacy Terezinha da Silva Curitiba Bl'às.' Sôlteira

Gabriel ,Ricken o •••••••••••••• Hi.o ,Fortuna • Bt-ás .. ' ,
.. :."�":'�"s'.•a'.'d'::{)O'•. '

.�nésio Tamboski' ........•..... Itaiai' B�s. \Jd

José Leonel Esp,1lldola , .. \. Jaguartma
jQs�. Francisco Sclunidt , Santa RO�a de Lima

Jacob Felipe Te'nfen , B,ra'ço, d� NOl'\e .

JUVentillO .. Laultebno VelhQ. Bom Jesus

Jacy • Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C,udtiba" ,

Joao Schmitz '
o o ••••

- Curitiba
Jano ,'Coral· ..

' .....•... '." Nova. Veneza:,

·JÚlio ·Boing . . . . . . . . . . . . .. . .• . .. Bl'usque'
José LaUrindo ,Pereira ..... , . . .. Cuí'itiba

NOME DO ACIOt\l�STA
, ,

�

, 250

300
500,

'I ':,

350

200
200

212 '

RI'às.
,�. j

BI'às.
�I.·as.
Bias.
Ei,t·�s.
Btas.
liir-d,$. .'
Bi-as.

tU'as.
, Bt?'s.

B(?}J�
Bras.
·Bi!àá.
í3NiS:.
","'-:,
Êl'as.

,Bias.
Bbls: .

Bl,as.
'ti{,�s.
t· ;,�.

I�ras.
Brás.

I Bi;'\is.

, cásàd�
· c��a�o
'. C.a�d�

. ,�sado, ,

casàdc1
Cás�.do
.t:as'àdo", .

.'
.

9asad'e
CctS,.ad,o

· Casa40
Casada

" ; J"

Casád@ ..

.' 92íi
1.838
3'.000

100

l500
100

200
200

,200
700
�12
356

100
'1. O(){)

200
300

250

200

200
200

1.000

®O
200

2{ÍO
200

200

2.000

356

300
300
100

100
JOO
64(}'
500

200

200

200

300
200
200
200

300

200
200
200
200

200

:500

500
200

200

200

200
500

2i;5ó
1.000'
1.00'0

i
'/
I

I
I)'
j

José' Jerônimo de SOUf.la .......•

José ,Schlikinann Roettger
Jpsé João. SUvauo' '

,o •••••••
'

•

Ju'tMtino' perudli .

Überat6 'Gi'egol'ifii o ••

\.�, .

. ,_

-.
.

"

:
.,'. � ,

Ilu,maJ:: V�lmor . Bertoli '. o •

Lüis Fuc'litel' .

., � "
..

til1o� Siebert. �
-

'.

-

..

Jaguan�na
São I-iudegt'ro'
Jaguaruna
Criciúiúq ./ (ia�(fô'

.Oãsacià·

Só.tl:éitd
cli;ãdo
Cà��dd
d3a�o
dsâcl�
(l�sàdo
ciI��
Câs'adô

; óisádo
, Casado:

Túrvo ..
Fl.dl'ibIlÓPolis·
São Lúclgeio. .

Sa-h,ta Jwsa dt: Lima
"

LUcíjéro Carlos Loch ,... mo .F�ttuna
:Leila �Dib da Costa ;.. Cúritiba

La'Úl�o', Tricnes . . • . . . . . . . . • . . • .• T�rvo.
.Moci.cit Orlge . . . . . . . . . . . . . . . . •• 1mbituba

Marco.s Wandre'sén •.•.•.•••••• FlorIanópolis
Manoel Camilo. Filho

'

Sã\) Jo.ãS' ,do Sul
Mário Machado Macedo . . . . . . .. Curitiba

Manoel Antônio Medeitos Jaguaruna .

Merginio. Joaquim dos Santos .... Jaguaruna
Mário Guarezi . •. . . ...• .• .. .. .• Treze .d'C' Maio

Nilo Machado .... , ..... o. . . . . • •• Florianópolis
Norberto da Costa Baracu.y .....• Florianópolis'

l\t"'atalino l\1azon, '.' . . . •. Orleães

Nórvaldo 'RiCken . . . . . . . . • . . •. .• Rio Fortuna

Pedro de Villa .. , . . . . . . . . . . . ..
Ci'iciúma

Pedro Medeiros
I.
Coellm ., •....• ,. Jaguifl'l,lHa

Dsny AntÔ'ilio Daool , Curitiba

.

Ricardo Doener . o •••••••••••• '.' São Martinho

Renaldo Wafidresen , .•.
Santa Bosa � Lima

, Ro.berto· Bernardo Tértfeil Rio, Fortuna

Reneu
-

do Atuaral:'Berni ..... ,.... Turvo.

stélió Dias Teixeira .; •..... '
.. ,. Limro Müller

Bi·as.
'Bras.

Bt,as_.
Brasl
Btas� ..
Bras.
Bras.

Bra�.

'� !3�:as.
;Btas.

, lh:à,;.
.

Bl"dS.
Bras.
:Bras.
Btas.
Bras.
Bras.
Bras.
Bras.

. ; '., O<l.s�do
" Casado

f Cllsado .

casado.
Casado

·

Cas.ado
CaSado
Casado

Casaçlo
C�sado

, 'Casado
. Casado
,Casádo

&>lteti'o,
,Sbfteiro
Oasad.o
Casado

Càsado�

Severino Simon

Simão WÜlemann
.Turvo.
,Rio Fortuna

Santos Zanini ..........• o • , • • •• Orleães
Sociedade das Damas de Caridade Urussanga
Silvestré Rodolfo Boing . . • . . . . .• Cutitib<:

'SUvino 'Ttiches . . . . . . . . . . . . • . .• Criciúma

"'anildo Pezente .. ; . . . . . . . . . . . •• Timbé

, Bi·a�.
Bras.

B�'as.
BÍ"'.1s.
Bt"as.
Btàs.

1;3l".1S.
Bras.

Bras.

Casádo
· Casado

So!te�ro
Casad:O
SoI.t.efro
Casí,ldo

. Cai'i'àõ.u
Casado

Casado

Valderriaro Rech São 'Martinho

Làguna
CriclúrilD
Sà'O Ludgero
Lages
F'loriahóp:olis .

'Vendolino Sclilicktnann

Valdyr Fernandes
.

. .. ;., ..... , •.

,,'Verner Schlickmann ..........•

Wadih de Alburquerque Araújo ..

Walmor Antônio C'Jr'r€ia •..... � •

TOTAL ..................

-

....

36.377

I

FOl'quilhinha, (Cl'iciúllla), .25 de' fevereiro de ,1971.'

/

AÇ!<O PROPRIAÇ_p.O PAGA PRESTAÇõES A PAGAR

Pref ,

PI'ef.

Pref.

Pref.

Pref ,

Qrd.
Ord.
Ord,

Ord ,

.Ord ,

Ord.
Pref.

,Pi:eí.

Pref.
P"ef.
Pi:ef.
Ptef.
p�oeL
·Ord.
Ord .

Onl.

Old ..

Ord.
Ord.
Ord.

.

Ptef.
Pref.
h·ef ..
ÜJ'd.
·Pref.

.

Fref.
Pref.

Ord.

Ord.
Ord.
Ord.

Ol;d ..
Pref.
Pref.
Fref.
,Pref.

l'ref.
Pref.
Ord.
Ord.
PI'd:
OrQ.

Or.d.
Ord.

Pref.
Pref.
P:·ef.
preI.
P�·ef.
J;>l'éf. \

P.ref.
P'i:e!.
Ord.

Ord.
Prei.
Pref.
�'ef.
Ordo
Ord.

Ord.
Ordo

P�'ef.
Ord.

,Ol'd.

Pref.
Ord.
Ord.
Ord.;

Pre�.
Pi'ef.
preI.
Or-d.

hef.
Pref:
Ptef.

Pref.
Ord.
Ord.

P�'ef.
Fref.

Pref.·

Pref.

Pref ..

Pref.
Pref.
Pref.

Cr$ .
225,00
450,0(},
60;00
131,25
225.,00

1.022,40
1.800,00
422,40

, 165,00
75,00
90,00

225,00
450,00 I

:

115,20 '1'165,00

,15,00

��:�� .. '''0 , •. -'. li20,00 '.

18(),00
'

I
(90,00

...
\90,00

295,35 '1
-

180,00
.. 1' .140,00

360,00
225,00
·202,50
375,00
315,00
120,00
150,00
190,80
556)0

,1.516,35 .

2.700,00
10,00
150,00
90,00
180,00
180,00
180,00
630,00
111,30
293,70
45,00
900,00
45,00
270,00
131,25
90,00

_ 90,00
135,00
àoo,oo
112,50
180,00
120,00.
90;Ó,0

/180,00
1.800,00

16D,20
135;(}O
135,00
90,00
90,00
180,00
144,00
450,00
110,00
180,00
180,00
135,00
90,00

.180,00
180,00 ,

18Q,00
90,00
15,00
105,00
120,00
180,00
450,00
300,00
150,00
90,00
180,00
10.5,00
412,50
187,00
450,06
525,00

• ,1 ."

c-s 25,90
50,0.0.
140,00
118,75
25,00
113,60
200,00
89,60
35,00
425,00

...
.

10,00
25,00
50,00
12,80,
35,Op
185,00
20,00

.. ·75,00,.
180,00
20,00
10.,00
10;00
62,65
20,00
60,00
40,00
25,00
97,5Q
125,00
35,00
80,00
50,00

21,?0
372,90
321,65
300,00
90,00

.

350,00.
,

10,00
20,00
20,00
20,00
70,00
100,70
62,30
55,00
100,00
155,00
30,00
118,75
1�0,00
110,00
65,00

700,ü'O
387,50
20,00
80,0.0
110,00
20,00
200,00
195,00
165,00
165,00
10,00
10,00
20,00
496,00
50,00
90,00
20,00
20,00
165,00
110,00
20,00
20,00
120,00
1l(),00
185,00

9�,00
80,00.
20,00
50,00

)

200;00,
50,00
110,00 .

20,00'
95,00.
87,50
62,50
550,00
.475,00

"

( .

Cr$ 10.336,70 Cr$ 26 ;040,30

Wilson F. L. F. Barata. - Diretor''Administrativo
.', Edson Gaid:lfnski - Diretor -Financeiro

'---------��-._"-,-.-.--�--:t---r.--

Ari, aprova programª j
.. Iinanceiro��para 1971

� ";{!_t ,,<...: "', <�'."I:� !j,i 1
• ".,":' .... "k:.:, > �..... 'ri.", ,�. ..

\fi '�
O Rrefeito Ari Oliveira, em decreto recentemente

,

assinado, aprovou a programação financeira da Prefeitura
..

para o primeiro trimestre de- 1971.
.

.

I

No. mesmo ato ,levou em consideração o convênio fir

mado entre os secretários do Estado, no sentida.de .. se con

ceder à indústria prazo para recolhimento do impôsto
sôbre operações relativas à Circulação de' ��r��dorias,
idêntico ao concedido para o impôsto sôbre produtos' indus
trlalízades considerando, ainda, a imperiosa necéssidade

da manutenção de equíiíbrio entre os dispêndios fixados

e as receitas previstas de modo a evitar, ao máximo, as

eventuais ínsufioíências de caixa.

-

� .'

PreleUura Irabalha na Ressacada

Prosseguem
'

ós trabalhos da turma de operários da

Prefeitura que, na Ressacaua, estã� preparando os .acessos
.

,'. ) ,
" ,;

ao pavilhão da. lá. Feira Agro-Pecuária, cuja íhauguração
�stã maracada para; � próximo dia 11 do corrente:

Por" outro iado já está em fase de 'conclusão o nôvo

Estatuto dos Funcionários Civis do Município de' F.lúria
nópolis, Dentro de .poucos dias o Prefeito .Ari .Oliveira

estará enviando mensagem à Câmara, com, O' projeto do
nôvo dJéumento que rege os servidores do Município.

: .• ' '�L

:Mullas tem nova tabela :,',' \.
.

,

,
Importante projeto' de lei será encaminhado à Câ

mara Municipal pelo Prefeito Ari Oliveira .. O ,d�umerito
dá 'nova redação aos artigos 418, 420 e 435 da Lei ri. 805,
dc' 27 de' dezembro de 1966 e que passarão a vigorar, rela
tivamente às multas de mora, com nova' tabela a seguir:
1'-' 20%' do crédito fiscal, quando o pagamento se efetuar

:até 30 dias 'após 0 prazo pará .pagamento 'do referido cné-
.

difo; II..,.;:., 10% 'por trimestre vencido ou fração, contados
..âté' o prazo estabelecido no 'item' antérior.. Pr.evê o pro·

jéto': qhe' as mtUtas variáveis correspónd�ão a 50% dó

hibut6' devido., se' aplicada' ao mesmo e�ercíció ao que,

p�la ocÓiTência 'do fato gerador, se' constituiu '0 crédito

fiscal, 'açniscentárido.cse mais 10°;0 por trimeg.�r� ou' ira.

çáo'.subseqúenteo "
. ,�' ,�,�:

',. ,',!
. ,- , ,�'(: ;J:,»-

Esltdantes tem"sua
êonsultoria Jurídica
'.,

- .'
"

·.Em nota' distribuída .

à

• H"

d.iversos Diretórios Acadê·
, : �

iipprensa; Q 'Diretório Cen- rilicos· que congrega ,o

" ',traLdos E�tudantes estã in- D. C. E., �10 referente à le•

�ormándo '. q�e,. atrâvés da gislação que lhes é perti•
� t ,- -'c ,

,Portaria or7�70 dá<í�êle. Di·:, nente, cl,ltalogar e divul·

ietório, 'fof criada:·.a Con·
. gãr, para orientação aos

.s\át��ia· .J�rülica: te.ndo Sido. universitários, a legislação
escolfiido o. sr. Mário Gue· que os a'mpara e favorece,
: des Junior para a· sua di- ,bem como prestar, indistin·

reção e q,ue· terã por obje· tamente, assist.ência jurídi
tivo prim�i:ro orientar os ca à classe universitária .

:

I
Escola dr. Polícia abre
concurso : prolessõres

EncóntraÍll-se abertas as inscnçoes ao concurso de

provas' e titulos para adinissão,. por contrato, de professô.
res . 'para a Escola de Polícia, da Secretaria de'Segurança
Pública: sendo que 'as cadeil'as aos diversos curSos são

em número de .. 29. '

, '_ ,,'
l" •

" ;,Ó ,jtiigám�hto' do concUrso caberã a 'uma comiss'ão
c<)l;s·tltúÚla ,de três ínembl:os; designados pelo diretor da

quela Es<;ola,', após ·ouvidQ o SecretárÍo da Segurança
Pública.

1 "enlislas f�zem provas' segunda..feira
.

O servIço. de 'Relações Públicas da Polícia Militar do

.. Est�do de �stado d�. Sallt<l CatalJifla esiã comunicando a05

ca,ndidatos , ao,' pre.enc,\ümerito da .vaga de cirurgião-(hin
Üsta daquela Corporação, que as provas do concurso de

seieção serão. iniGiadas na segunda-feira, dia 8, às 8

horas� no Hospital da Polícia Militar.

Comunjca, ainda, a nota distribuida à imprensa, que
.

maior�s informações \ poderão ser obtidas naquêle Hos

pital, durante o expediente. normal.

Esco_la de' Oficiais iniciou aulas

Tiveram início na última

quarta·feira, as

.

atividades
da Esco.la, de Formaçãp de

Ofici;üs da polícia Militar

de. Santa çatariniL Na opor·

tuniqade foi proferida' aula
ina�lgural, ministdd� pelo
'Pro.f. Antenor 'Naspolini,
diretor da, Escola Superior
de Administração e Gerên-

da, cujo tema foi "A In·
, \.'

segurança Humana Através

do:;; Tempos';.
As atividades da Escola

de Formação de Oficiais da

Polícia Militar do Estado

estão tendo prosseguimento

normal, no. Centro de Ins·

trução Policial Militar, na

Trindade.
)

�

r1)r; 'ALDO ÁVILA �A J.UZ
ADVOGADO

C. P. F..�. 0017766289

Rua Tenente S�lveir-a,. 21 - Fone '2768

DR. ROBERTO MOR.EIRA AMORI.M
DOENÇAS DA ·PELE

Das Unhas' - Do Couro Cabeludo __,'Micose -

Alér�a _' Tratamento da Acne 'Pele Neve Carbônica e

"PeeliIlg".
.

DE'PILAÇAO
Ex-Estagiãrio' do Hospital das Clínicas da Universidade

de São Paulo.
.

.

CONSULTAS: Piàriamente, à' partir das '13 hora!!

CONSULTÓRIO: fi. Jerônimo Coelho, 325 - Edifício

Julieta - 29 andar -- sala 205.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o ESTADO, Flol"i.!m.Ópllli�, :;'lf'xf.a,;ffl:il·u" 5 fh' março d.r J:WIl - Pig,
,/

\

am.peoo.alo
1 ,/

_, �. , ••

Gilberto' Nahas
.

,

1 .�. Eu pà1iicip�i <ias ' festiii�'
dades que. o.,Gl.Jà:tani . F�C: âa' ci
dade. de, Palhoça, <J,' minha .Palho
.ç� pmgramoU::·PQr.•,mojiíy,lO' " ··'da
passagem;' do.. .iie1)i�·. ,i'3�{:ariiv,e:rsáÚô;
foi umafesta-bonita, e,jn1portào,:'
te. -mesmo- pai"a>ó: cl�s�iflo< 'éspiiÍ:i-:,
vo daquela ciCla,êlé;';, ql.}e\ há'. ,arios� .

mel-cê. o :tiabà:1Jf�·. de s:eus 'â�sp()t";',
tistas, rumca deixou iqhé" ó:'famo";
so "Bügre" .da i,várzei, -cáisse nos
de�pres'tf,gio. J;{á. anos, i iDcau'sá
vel ZiÇlc�r, r#qyele., ponta -esquer-.
do chutador do Paula Ramos' . e

Bocaiuva, Daniío, . Claudio ,Zal-'
mir, Vem batalha"do, com Iutas

.

e sacrifíciis, para repôr' O'" Gu;ita:"
ui Ino lugar de destaque, que' We:"
rece. Agora 'O Guarani· ganhou
um estádio, grande, medidas ofi
.ci�i:s, drenado, grama, excelente;

I

alainbFado, gl}açás; 'ao uaxílio que
o co.nterrâneo, Govern,adm, Ivo
Silveira, deu aquele, e fi. comunida;_
de de Palhoça ..O Estadio:' se . en:a:
marâ �en�tà, Silveira' gratidão. dbs
PalhÔCeh$eS a,o filho .do gove:rmador
que alem de ser excelehte átleta da

; "B' n, h' .'eqmpe, o age ' .. '90nJo o c. .a�
. mam" foi· a pessoa, que ,diariamen,-

. ;

Para tratar de 'assUntos 'ligadbs
à Fed�ração Aquática' de Sarita
Catarina, deVfirá \ ,seguir paTa' a
Guanabara, nos próXimos diás' o

presidente da entida,de, ries�Ilfbar,.
gàdor ,Ary Pere�ra ,e Oliv:eira;:'

,

. I .

Na 'noite da pr6xim� sexta':fE�ira;
o mundo esportivo .aniadorista .:'es-

, tará em expectativa . pois' o atúíil
presidente e demais membr.os:dà:
diretoria da _FACi estarão déixan:
do seus cargos.'

,\;. ,

Segundo uma estatística, R' pri-
melra 'luta em disputa, do . tIWlo
máximo do.pugilismo, .

na catego
ria (ios pesos pesados, ségunde) as

regras do Marques de\Quensb'l!-Y�'_;_, ,

com o uso de luvas e com a conta
gem dOS assaltos em três. 'minutOs
- foi �ealiz;ada entre ,�a�es >i
Colbert John L. Sullivan, i:).O dj.�/7
de setémQro de 1892. ��i .. ��I1q:�
Sullivan quem venceu, a 'Úl�ima: Pe
leja dessa formq (sem luvà��, Qon
tra Jack' ;Kilrain, em 75' AA�altQs...
no dia 8 de julho de 1889.

..

Com. o emprego de luvas e' den
tro do novo regulamento, James
J. ColJ,:lert· (Er,rol Flyn fez o palel
do grande pugilista no ciriema,; aO
vencer John L.· Sullivan, que era

considerado como o campeão' fiil5
mundo, no dia 7 de setempro �e
1892, no' �1 'aSSalto, foi o primeiro
campeão da era moderna. do pugi
lismo.

Entretanto, 'dentno dessa era,,\ .

Luiz e Jack Dmpsey; para someí'i-

sos. dias, que consegUiu rreconquis
tal' o título dos pesos mruqmos)
em 73 anos de -disputa. ;Isso· ocor
reu em _1960 contra Ingemar Jo
son, em Nova York. I�úrileros pu

gilistas tentaram reaver' o titulo,
mas não o conseguiram"como são'

entre OS outros ·os casas de, Joe ,

Luiz e Jack Dmpssey, para somen-

te cit�r os mais, fámosos\
São os campeões mundiais em

todos os' :tempos: .

1882\' - John !l. '/Sulivan (EUA),
ao Vencer Pacly Ryan., no 9.:0 ass��
to
1892 - James J. Colhert (EUA),

ao vencer J. L. Sullivan no 21.0 as

salto
1897 - Bob Fitzsimons UngIa

terrf\-), ao vencer J. J. Colbert, no

14.0' assalto
1899 - Jan;es J. Jefries (EUA),

ao vencer B. Fitssimens no 11.0 aS-

�A;�:ANDO DE. CABrIl!
-. �'/' " . \,

tê,,·np café, almoço, jantar e ria
hóra de, dormir, COInO disse o go
vertiador; , pedia que

. desse um'
, cmhpo,. qtlê terminasse o estádio
,dá -Guarani. E será' ali no "Reüa
.to. Silveira", aue Palhoca encon
",'tf.ará>d�útt� em bre�e .� seu des
: ,titi� .esportivo, saindo de vez da

v.á�zE;à, '4ntrando no campeonato
. dá, granele Florianópólis, prestes' a
ser .làriçado, .denois o acesso

.

e

'queÍn s�lJe; o .Êstadual, pois' pú�
blico, estádio em condições e equi
pe tera. A homenagem prestada
ao .Goveraador Ivo Silveira, foi
justa.e significativa', e a ola-a de
prata que- lhe, ofereceram: si�ge1'à,
foi de· va10r inestimá:vel paré\ ê'le,
que emocionado disse que dás
centenas que possue, àquela fica
.tá em lugar e�p'eci'al, quando asir
do gov�T90' Falei, por deler;aç(i:o
do, PreSIdente da ACESC, e 'mi�
'lihas palavras tivera-m um único
objetivo: reconhecer que fd no

govêrno
.

J1Vo SlilV'eita, 'que suvgr
ra.ro os ginásios cobertos, as pra
ças' de esbortes. e 6 estádio esta

dpal, 'lançado, �om terraplanagem,
concorrência, tudo feito. A j1lven
tude ,e. o eSDorte amador do Es
tado; também ganhou.mu�to no

.;1/

NO SETOR AMJl.DORY'STA
_.

, .'

O Edital de Convocação da A,s-
sembléia Geral já foi divÚ1gaBo e�-.
tando a termião prevista pá-it.' às
1-9;30 '. horas ê 20,00 horas en se-

I gu,llda convoçação com qus.1quer
número.

:0' :remo .'contin\ta sendo n0tíéia
pois, a partir d� domingo pr6ximo
terémos as eliminàtóriàs p:-ogra
maÇias 'pela Federação AqEática
�ánta Catarina, com vistlis. a par-

salto.:: James se retira do r�llf):e' em
1905, deixando vago o título

,

)
1905 - Marvin Hart (EUA), .ao

Vencer Jack Root, no 12;0
.

a"salto.
, '1916 - Tommy Burns (Ca"adá)
ao' ,vencer Marvin, Hart, no ;�O.�.J
ássalto

.

,1908 - "Jack 30hnson (EU '\) - ,

Primeiro campeão negro da 'listó
ria'}; ao, vencer T. Burns no 1" ,o 'as

salto; .'. '

1915 - Jess Wi!Latd (E'(,LA), ao

ve�cer J. Johnson no 26.0 a,�saIto.

. :l9'�9.,.;- Jack Dempsey mUA),
ao vencer J. Willard no 3.0 assalto.

1926 -\ Gene Tuney (EUA), ao

vencer J. Dempsey por pontns no

10.0 a���ltQ. Dois anos
I d�pois,

Tunney se retirou do ,ring, d-:';jxán-
'do O títul'<j> vago.'

.

) 1930 � Max SChineling (Mema,.,
nha), ao vencer Jack Sharkey' no
4.0 assalto.

1932 - Jack Sharkey (EUA)"ao
-:vencer M .. SChmeling, por pontos
em 15 assaltos.

1933 -- Primo Carhera (Itália),
ao vencer Jack J. Sha�key nó 6.0
assalto.

• '1�'9;J4I '- Max Baer (EUA), ao ven

cer Primo Carnsra no 11.0 anaItó..
1935 - Jim Braddock (EUA) ao

veneer Max Baer' por ,pontos em

15 assaltos.
1937. - Joe Louis (EUA), ao ven

cer J. Braddock, no 8.0 ronnd. Em \
1:0 de. março de 1949, Joe Louis
deixou vago o título.
.1949 - EzzerdCharle (EUA), ao

venper Joe Walcott por pontos em

'15 Çlssâltos.
1951 - JOe Walcott (EUA) ao

venoer Ezzard Charles, por p0ntos
em 15 assaltos.

.1952 -:- Rocky Marciano (EUA),
et') vencer J. Walcott no 13.0 '1ssal
to. Em 27 de abril de 1956, r,ocky
ab,andonou o título.' :tr:le' falecf'll há

d(jis anos, em desastre aviatório.

-

sI do começa
•

Ia
"

�14
.

com13
govêrno Ivo .\Silveira, esta é a vef"-'

.

'dade. o "Silveirão";: não pode fi-.,'
car parado, com um "elefante' '.

branco", e .nós -esperamos que' o: :

futuro governador, .acelere as·

obras, para que Santa' Catarina
.deixe de invejar os demais esta
dos. Ainda esta semaaa.;mais 3
estádios serão inaugurados' na Ba- ',�
hia, Campo Grande e"em Manaus. '.

Queremos um lugar ao sol 'Ub ce-:
.

nário esportivo do' Brasil:' _

2
-

- Se não me engàno,' ano-.
passado, quando" estive .em Jara- .

guá do Sul, bôa terra,' lá comple
tei 700 jogos como árbitro de [u
tebol. e ganhei uma placa de pra
ta. Se Deus o quiser, não ser� di-'
fícil chegar _aos 800 poi:s de lá
para cá, tá se foram mais 20, Eu
sempre disse aos mais novos. E'
preciso experiência sim, mas eta
se adquire apitando lá no campo,

.'.

seja amado!", juvenil ou profissio
nal. O Dl'eco é o de menos nisto
tid[o. Dig; isto,' porque ,novatos

escalados para apitar não apare

cem e !,Jerdelp boª oportunidade
para treinar e,se dcstaca.rem. 'N'in':'
guem entra num idivisão' esnedal, ".

sem bagagem, l. e ; bagagcIJ.l 'si.gllifi-
ca jo�os apitados.

'

.' ,

" '

ticipaç1;ío de Santa Catarina no bra
sUeiro marcado para a Guanabara.

o Clube Doze de' Agôsto ."após o

titulo ir:éclito de TetraCa�p�ãoi
está se. preparando para, chegar ao
Pentacampeãonato, embora ;'reeo
nheça que êste ano as'coisas: serão

-

bem màis difícies pois Cele�c é Cu�

pido, desejam também o titülo di:\,
tenip.orada, montando boas equi
pes.

Í956 - Froyd Patterson (EUA),
,. ,

ao vencer Archie Moore nQ! 6.0 as-,
salto.

'

195� - Ingemar Johansson (Sué
cia), ao vencer 'F. Patterson no 3.0,
assalto.

.

19çO - Floyd Patterson- (EUA),
ao vencer 1. 'Johansson ,nO .5.0 as

salto.
., ,

i962 .:...:. Sonny Liston (EUA\ 'ao
vencer F. p'atterson no 1.0 assalto.

1964 -, C�ss1us Clay (EUÀ), ao'
vencer Sonny J,.iston no 7.0 assal
to. 'Em junho de 1967, Clay, .. po'r
ter recusado sêrvi,r ao' Exército,
foi destituido tio título.

,
1968 -;- Joe Frazier (EUA), de

clarado vencedor ap,ós torneio de
que participaram Jimmy Elis, Je1'

cy Quarcy e ,o argentin.o Oscar Bo
navena. _:

Cassius Clay e· Joe Frazier lutac
Tão dia 8 do correhte, valendo o

cinturão de ouro. Joe Lou� f� o

que' 'reinou mais tempo: 12 anos.

Deixou o título vago e anos mais
tarde tentou recuperá-lo, quando
o mesmo era de Jde Walcott. Quem
sustou

.

os seus passos rumo' ao tí
tulo foi Rocky Marciano que VÍ
nha de vitçírias sobre vitóriàs 'é

que acabou por ser campeão do
, mundo. Sullivan, oficialmente o

primeirQ campeão m�nclial de pe
so pesádo da história, reinou du

rante dez anos e 8 meses, seguin
do-se, Dempsey e 'Johnson, 7 anos;
Patterson, Colberto e Jefries, 5
anos.

Quem menos tempo reteve o tí
tulo foi Primo CameTa, que não

chegou a completar'um apo (29 de

junho de 1933 a 14 de junho de ..

'

1934).
O título que mais cust<'lU a sair

foi o que conquistou Colpert, no

21.0 assalto. ,

O título mais facÚm,ente obetido
foi o que conseguiU Sonny Liston
(1.0 assalto>.

,:Emhóra muito tenha .se falado
sôhre desistências de clubes

.

no
.

Estadual de 1971, a verdade 'é
que apenas o Olímpico solicitou
ltcença por um ano. Todos 'os clu

bes, após. sucessivas reuniões ele-
, geram • :s�us I Fresiclent-es e' seus
Conselhos' "

Deliberativos e então
os verdadeil'Os desportist�s, de ii1ú
rrleras: çidades, 'fiéis as tradições
de,' seus .clubes, asseguraram a par

ticipaç_ã6� de todos no ÉstaduaL

". A _Ta�e-la' inclusive já foi coníec

cio?ada, "fÓ'rn a presença de Bar

.roso.j'Palmeiràs e Carlos Renaux,
.

; que se dizia não iriam partícípar,

'A FCF, por seu turno, nos últi
mos dias, tem tido grande movi

mentação de', desportistas' do inte

rior: Nivaldo. Machado do Próspe
ra;" Dani Úlisséa e Rudney Sandri
ní . de Tubàrão, Alberto Botega', do
E. : C. Ferroviário, Claudio Wagner
do América,

.

dirigentes dó JtJ,'vén
tus 'tentlo a frente Osni Gonçalves
Alvir Renzi de Brusque, todos
mántendo contato com o Presiden
te qiu1i�ri, sôbre ,assuntos q,o cam

peonato do Estàdo e eleições na

FCF. Por outro lado tem' sido coiJs

tà:&tes as. reuniões de'Guiliarl com

seus asse�sôr�s mais che�áâos,
cõriiiY f>j1fIfuâ :: BeFt6n.crn'f-"e . Carlfto
Nuri;es; 'na, cO,nfecção 'de relatórios'
nOtas

.

oficiais; registro de contra
tos e ,outros assuntos de interêsse
da entidade.

� tida como certa a reeleição do
Presidente atual, ainda mais de

p_óis do lançamento de sua candi
datura pelo E. C. Próspera, que co

locou na Vice Presidência o des-'
portista Ciro Bacha, presidente da

Liga locaL 0$ clubes de Criciúmà
também estarão o Próspera, além
<te Hel'cílio Luz,

.

Avaí, I Juventus,
palmeiras" Caxias, América, Inter
nacional' e as Ligas das cidades' a
que pertericem. Despachando hor
malmente na FCF, Giuliari escolhe.,
agora seus auxiliares mais diretos

para' os diversos departamento·s. �..
lém de tratar do assunto levanta
do pela GB:q, pela:êparticipaçao de
Santa Cat�rfna ,no Campeonato'
Nacional q,e clubes, onde entrluão
O!;; campeões e vice de cada esta- ,

do; afora ós 20 da divisão especial
que pertenciam a Taça de Prata.

,Deverão votar nas eleições" do

próximo dia 15: Ligas de Jaraguá.
do Sul, Bluinenau, ItajaJ.' Brusque,I •

•

.

T1.lbarão" t�riciuriia, Lages,
.

Rio ·do

Sul,. São Francisco do Sul, Gõrupá,
e . Sch'rmidense e mais' os clubes

Paissandu, Carlos Renaux,i Avai,
Figueirense, Palmeiras, Olim'pico,
América, Caxias,', Internacional,
Guarq,ni, . Juventus, Próspera, M'e
tropol, ComercifiDo.: Marcílio" Díás,
Barroso..Por outro lado, para' o
ano vindouro, é pOSSível d retorno

.

de Marcílio Dias, Olimpico, Metro
pol, Comerciário, perdig1fo: Atléti
co Operário.

Está em estudos a fdn,nação do
quadro de árbitrds, podendo' ser
possível a contratação d·e Artêmio

Zan,on, formado pela Escola de

,árbitros da Guanabara e que já
tem trabalhado em alguns jogos
em nossa CapitaL

�
.

TABELA MOSTRA La RADADA

A FCF divulgou ontem a' La rada-'
da ,Q.Q Estadual de 1971.
Em' Lages - Internacional x Ju-

ventus -

'

Joinville -' Ameríca x Figueiren-
se

Tubarão _' Hercílio Luz x Car
los RJenaux

CriêiÚllla - Próspera x Ferro

viário

Capital '-' Avaí x Barroso

Brusque - Paissandu x Palmei-
I

::r;-as
Folgará O Caxi�s.

\ '

.
, .

...
"

;J ,::'. "

·.NotíCiâs::,'·:i'jverSBS··1 �. r ,
• • • , • �'. .' � ,

".-,

, . Q meia médio A,l'p:MQ' 'ci4e' hri�
lhou . no

.

'Botafogo' p'eira: \<l:�pois ,�,e
transferir pai-i' o f'ti�e.l:>oi;ÍI\e�0�IJ.,O.:
ónde. foj <,autêntico' biaqiIe>':/lo' A:núh_.

•

l rica, local. está, serrgd e�p�rido, em :

, ��r:r:��:o:i{�r�i�:;.��;f:i'���::, co�:·.
:1.<-:

. .;
:�. t

Figueirens�:'é ·ierr��'�á��à·\�:2;tt::i'.
ram mesmo .3:' párüdà' p{íiá ;.doinin,�
go a tarde no',.'estádiÔ' Orlando' Sc:'at::'
peui, rio EstreÜo. l'{�$&\opoÚ�tíiclâ
de 'o �lvi-n0gi;o da' Üha:,�staréiIi�U· .

guré\ndo os nOvos vésti,íirio�, cohi� \

acesso d�-eto�'ao gT'�rriádo.' '.
{,\ .:

.

". '; ",

o atacante Jangada 'qúe� E(st�ve, FO
Figueirense, a titulo: de ,e;-çpérIênctll"
vem de se' transferi;;

,

N]:;a' .0' Ferro-;
. viário dé Curitib�,:, Qnde "tteino,ll ,: e
agradou. ','" "

: ..
,'"

. I, � .. ::: "" •

Neném, é.a �i�s�'n:�)�oL�att'
ção do' FigueipcI)sé pàrfi- a teIilpor'aÚ
de 7Í. O jogado�,que f:<;la, ca'pi��l
estêve no 'Flurriinc1!:se" :cl;aÍ .,foi,»3r3.
o . Chile e Equador, J'et.orn(lndo à

capital onde ,agradou '>ri'o5i ',t�stes, 'e,
"

foi çontratado.
.

'

..
".

, ,

Manoel Santos,' IJllr:ry ktiig�t, sã�
os dois candidatos' ,à presldênCi,á da

i _.\ :� .; : '" .:", ;-. J ;".',.
Federaçao Catarlf?e�se', de ,F,u1��ol, I
em eleições marcadas: parà�, 9 �rôxi
mo dia 15, aiém do, atüal nresictimte
que

o

é Gandld:ató .à ,reeleição; ,

..

. - .� , ; .. "

, ,', t'; ",
:.' ,':

A dii;eção téctlica ,do ,Clube' Nâu
tieo . FranaiSco .' MartitieÚi " ainda
cóm Jo])'el 'e Vadi�,.: resrilveri' ra::. \
zer 1.'lIlla Ínodif.icªçã,Ó ho i>Em' � Proe.
grama : de trêitlarn:ento' 'Com vl��-

'tas as elirniml.tórigs' ,p�ra: a ;fôi-'� ,

'_ /'. , ." t'
maçao

.

dl;!. ,delegação,_ catarmertse
ao Brasileiro .de' Reni6 qúe estab '

maraadas para a' manhã do "prÓx,i� , .

mo domingo, nà 'sUa 'primeira, pàt,...
te e que constam ..<;l�', todós OS pá,
r,sos' com exceção d0 'oito, '�atéá- ..

,

do para o do{hfugO 'seglti,:nte>
'

.. " .

�
,

..
<

, _O Martinelli .resolveu que nao

mais clisputllrá os' páteos de 2 com
.

timoneiro e '4 sem timoneiro, ele

vànâo-se a três (') númerQ de pro
vas' que não disputar1, pois antes

deçidira que tão sàmente não iria

no dois sem.

Em vista disso o "Verm�lhinho"
'procedeu alterações na guarnições
de quatro com timoneiro que pas
sou a contar com Azuir, na voga,
Saulo na sota-voga, Luiz Carlos na

.

sotà-prãa e Mauro na') prôa. ' Como
se verifica. uma guarnição que çon
ta com nada .menos de três H·mãos.
Como Azuir est� prestando s,er

viçd' militar, a direção· técriica tu..,

b'ronegra . decidiu que, na; irnpos-.
sibilidade de suã presença, domin.,
go, no. galpão, seu P9sto na gUar
nição serpa ocupado por. Adernar,
que vem treinando no dois sem

com Arnoldo e, como êste;-tem pl'0-
sença garantida, na guarnição .de
oito remos.

SKIFF E DOUBLE CERTOS

o Martinelli confirmou que: 'dar�
los Alberto, o Liquinho, vai me!'
mo disputar com Nelson Chirighi
ni o pôsto de sculler, assim como,

o de double,' nêste 'constituindo
dupla com o veterano Sü:;lney

.

,

I·
: 'O: ;t�fll" pvesident� da, FAF .'estê,

\:13, cp) ÍUut;n'9IHHl çq�VElrsando, COÍll

.. ', qf 'cJir�t9rés,!lO ,Palfllei'rqs:.'Em :tto�a
.dQ, votO .i>r<:m').óte� 'da,f,'a :p�ttiçip:�ção
,.h� CatfiriI1ão" ao' cltlP;e,', bI�menatieil

. s�;:e.pJ. 'seU, prôJ{.i�O lªnçaméntO.<Foi

,:';����u�t�1\f;\"�?��: ��>�P\;nsa
'�M J.: ;..

"" ,,�;'-t '; . '; � .',

i,�::;,{;;:�t�;��.;; ,�;;
�,eTal . Sç,'{�:�a?,ó,par! ��§s�r, ��r" p@.

'l'lod\l 4e, tpenll:mc:nto, 'Ja roetor-naram
'3'. cidade . i:ó.dll�fria'l laméIÚánd�. não

,

't�rein ,cli�hCe:�, qe: treil1�; no' ·:a:ota�
'fqgo:" ,',' ','.'

l ,.

"-'I
',' ':-", :, "'. t:<,.,{.' ;

,
'

'\

.

- Zil1ho; afacante" que pe'rtenc�u' ao
';' �. ",

'

," ''''i,. W \ _," d' �. r' 4
•

Palmeiras -de Blutncnau' vem. de sér
,honÚnt�d6' ';�io 'Atiéü�o 'Par�nàen.

. �é� '
.. O 'j6gactor 'jã' fi1"�o� contrató

��in;� o clube �e' C�ll'iéh�',< por ,�uina
. te.mporacla,

, !L",
, '!

"." M\lyro : 'é .. Tarcísio,' dóis, bons:' v,aló
res que .pertencÍÍ'lm' ao Olí'll1pico'i em
70, 's� trans'f,ériran� para-: o, P�i�ail.
dú,. 'onere rle.a'l:ão· durh6'te;a tempo-
rada, de 71.'

'.',

d CônsêIllO' D.eHbér�tivo. do: Fi.
'\1' ,,'

, , '

,g1,leirense' Futebol. Cltibe estaM ,:reu·

nidO Q� ii'oite,' de' �ie�ta-féirá,. para
.ti��t�*, '4e:. a�s\mtos . ,4e :-'inlerêsse � d:a
a'gi"emiaç�o .. :A reunião, "el)tá com iIií·
Çio 'p'�eriS,t(), para às 20 horas.,

"',: � .

I ,

I

, \ "

Prà.ts;,; o m�sn1o, que, '-há ,anos .lhe
.' :

- ,. -,'

",.' '.'

propoi:ciQl10U o' p.rimeito título es·

tadual, '�üplantando Édinho
.

e Mã·
·

rifllfo, d� Riáchuel.o que' tehlavam
ó'.�t�bi".

' , ' ,',

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

,

'

,�� �', ',' ..

'. Sôbre " Liq;Uirlho, segundo .. obser
· vamos; . tem; treinãd'O como' :iiur1Cà,

.. seqtlioso que"está d(l,.. reconq\ti,star
a" hegemonia' do.' skif{ ��tàrinense
que �eixo� ,�ugiÍ:' após não t�r i��"a ,raIa 1?ara' (lnfrentar' o re:r;naQ;�
a,Wstà: . ,S�gnndp' Q� :'riiartin�Íirlos,

, Úquin1;lo . te:rrr \condições, ,p'�ra _.
'êel': Nelson, ,pois consideram, :que
suá fQrtna é, k, mêlhor" p�ss'ív-e1 "e
com o ,treinamento que realizoU

chegou a' perder cerca de seis qui·
.los ..

�

NELSON CONFIANTE
\

Mas os aldist::is não acrectítam
que Liquinhó é�nsiga vencer Nel

�9n 'Chirighh,ti, qtÍ.e, segundo êle5
não se pr�ocupa' com Os progres
sos l3,lcançadQs pelo' remador' ru

bro negro. �le está confiante e

pensa tão· sàmente em se desforrar

,do carioca Be�ga que o deT:!�otou
por ocasião, da, disputa da l;'rova
"Fita Azul do Remo

.

Brasileiro",
,Ainda segjlndo os' alçlistas._ tam�

· béni no doubJe, com Vilela, Nelso�
· ye�c�rá, . po!s acham que a guar
nição é·. a melhor do Brasil.

RIAOHUEf-;O: CAMINHO ABERTO
I, '

EM 2

\

O Riac])uelo,- com desistência dO

Martinelli e Aldo Luz de disputar
os' páreo� de 2 'com e 2 SeII\, �\
conta com quatro valores na delEr.
gação barriga-verde. São êles: Ba

se fi Ivan (2 sem)' e 'Ardig6 e AIfre

êut1ho (2 com). O Riachuelo dispu
tará. ainda o páreo de oito remoS

e >quat,ro, sem, neste sem grandes
pretensões. polo que o Aldo LuZ

se antecipa vencedor.

wuA e,CF
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDE-SE
I

lmpala
Candango
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Tratar pelo fone 6284'

AM.t\.UBI AUTOMÓVEIS '

R. Gaspar Dutra, 90 - Fone 6359 e 6632

Compra, troca e venda de�Veíiulos
Karmaringhia ·TC vermelho OK'

'

Karmannghia TC vermelho . .': .

Dart Coupe luxo '
.

Volkswagen 1500 , .. , , , , , .

Volkswagen branco ,'., : ..
'

.

Volkswagen azul , .

71
70

70
70/71
69
68

. =?'��;;l

GD�;Ii'i' CANDEI.,AS
I

I

, I

I clube de, J'urisnio "
','

j , E SUA AOM'íNISTRADORA '

r participam a seUs ássoc�ado� E}. ainigóR' q;}e. estarã'o

'ji em FÉRIAS COLETIVAS np' período' de 13 a '2e de •

II, março.'
'

"
,,' '\�, " '; ',', ".' :1

�:.---==------�,�
,

---

'-_jl
1,1

" �-

prOduzido por-

I L'ATICINIOS TUBA�ÓNENSr;: S. A. >

1 Rua Làuro MÜller, 2.757 -:- Tubarão - 'S. C.'

L , __
.

'

'_1

,

AT E N,Ç·Ã O
VENDE·SE

, Apartaclentos Preço deCanasvieirasem

ocasião.
Terreno na Lagôa da Conceição - Área 20x40 m2

t9do murado.
ALUGA:SE

vENDE-SE ;;_ .cASA

Vende·se
'

uma. casa com 2 quartos, sala de estar,
sala de visita, varanda, cosinha e banneiro compJeto.
,Dimensões 7 x 35. Tratar na rua Bento Gonçalves, 16:

--

'o!

I
I

, .;h

Jt:HDIRPBA AUTO"miS "l
RUA DEODORO ESQUINA, CQNS� MAF1là,

FONE 46-'73

FÔRÇA ,E �U� DJ: CRICIÚMA S. A.
ASSEMQLIêIAS GERAI,S ORD.INÁ�IAS E

,

EXTRAORDINÁRIA,
Nos termos 'd'à 'Leí e dos Estatutos, fica� o� senhores

acionistas convidados a comparecerem às Assembléias Ge

rais Ordinária e Extraordinária, q serem realizadas no'

dia 24
.

(vinte "e 'qLinti'o)"de' março de 1971, às 9'e'10 horas;

respectivamente, na sede social .da Ernprêsa, em Criciúma,
'Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbre as

� , I

seguintes 'Ordens do Dia: -

, '

'

ASSEM�LI!:jIA GERAL,ORDINÁRIA'
I

a) Leitura, examé, discussão e aprovação' do Relató

rio da Diretoria, Halanço Geral, Demonstração da Conta
'Lucros e.Perdas, Parecer .do .Conselho Fiscal e documen

. .tos que, acompanham o Balanço Gerai realizado em :?1 'de

dezembro de 1f)70; ,

"

.b) 'Eleição da Diretoria:
c) Eleição dos membros do Conselho -Fiscal:
d) Fixação dos honoráríos da Diretoria e do Conselho

, "

Físcalç-' r ,.'
, í" ",I ,"

"

i!\ ��.
e) Outros fss;mtos de "ínterêsse da Sociedade,

' , '

,ASS.eM�L�IA,. GERAL, EXTR�ORDINÀRIA
a) Aumento' dO Capital' Social, com �ecursos- prove

nientes .da ç,oáeção' .Monetáría.' do' Ativo Imobilizado e
· , \_ . . � - .. - �.- ..;

. \

Incorporação de, reservas; "

,

'

,

'

,'b) Alteração do" artigo 5�' d6S Estatut�s' Sôci�is:
' , ,

',' ,CI:ié��mà,' is 'de tevereiro' de' 1971. ,

"

· ...

(JÚlg'i? lYlári� Balsirii)' ::._:_ bipetor-G�t�die.'
;.

',�
.' .. , I ;__i.:.. __ � .. �. �. ,,..",_'_, _

} ,

';.�, ,�'.GJJARJ)A ROUPA,'

Estado de Santa Catarina

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DIVISA0 DE MATERIAL

TOMADA DE PREÇOS N. 02;/71
A Assémbléía Legislativa do Estado de' 'Santa' Cata

riliá por intermédio da Divisão de Material, devidamente
autorizada pelo' Excelentíssimo Senhor Presidente, torna

público, 'para conhectmento' dos interessados; que 'receberá

propostas de firmas habilitadas preliminarmente, nos têr

mos do Dec�eto Lei n. 200, de 25-02.1967, até às '13 horas

do dia '10/3, para fornecimento de Máquinas de -escrever,

destinado a9S diversos setores do Poder, Legislativo.
O Edital encontra-se afixado na Sede' do Poder Le

-gíslatívo, . à Praça da Bandeira, Florianópolis, onde serão

,prcst<!dos os, esclarecimentos necessârícs. ,

'

'.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 1971.

Alíp;o P. Perfeito - Diretor Divisão Material.

.. fl-�!ilÜA.GOJ(iiA Cl1HC�içiõ� II
,�� I ResA01JAirusonete

Restaurante: a la carte - peixe, "camarão, siri,

ostra, c�rne, galinha, bebi�as nacionais 'e

estra�gejras'l '

. Lanchonete: a la mmuta' -:- s0f"etes, crga�ros, !ri�,��[i!iij�����!!i!!!i!!ij!������'�l>!!!����'��,�' ,I
,

bombons, salgadinhos" sucos" vltammas, sandUlcp.e, J I 'II "
, III

li ,', doces. j 1 yt,"FINO AMBIENTE
I I

'

!;"iiíi_,_iiiiiii__ iiiiii_iiiiiiii__ iiiiiiii_iiiiiiii__ iiiiiiii,iiiiiiiiiiiiíii__iiiiiiii__���iiiiiii_õiiõi-���-:--���:���� ,

I'
"

,',

, AUTOMÓVEIS' ,

.,"

/ -,,' 1, ,,: :: ,,,,,' "

.-

. COMPRA, 'TROCA E ,YENDA.-'})); ,VJ;'rçULOS
'Vólkswagen T. L: -' A2.ul Di�rtlante:' .anil J970i71

, Ford Corcel 4,pórtas:iux'o brant'i) ; '��o. '197'0.
D K W'Belcar,,-:: aZ41 ,:,,;;,.:�.:,.. � ,:a!lO;�961:.
;O K W'Belcar/S .,- Veerm:en�o ; ;;;,:,: : .. ano. I9&,7 r

Chevrolet Opala 6 ç.,� brà:p.Ci;)· • ',� •.•. allOé 1969,
Kombf - ve'rde' ,., , .... ",; ; .:.. , : ...: ,ano '1967
Gordini -:vermelho .. :.�'.':l;� ..·.:' .. ;; ano 1966

G d'n' Cl'nza a'n"o J96'_7",701" 111 -

"

• ,\; .'•••••••• �"' "
,

'mtroen .;._ amaréla 'metálico ... ' .. , ano -1:9&1 '

, /"
i '

Volleswagen - verd� , ... , .•......... ario f969

Volkswagen - beije élar()' , .

' ano ·1969'
.

Volkswagen - azúl '
•...•......••....

ano 1965
'V()lkswagen - pranco, .. � '," a?o J_9,70/71

Volkswagen - azul .. :,: " ano 1969

Volkswagen - beijei claro ; � ',' ano 1967
, I ' "

-Aéro -Willys - branco, . . . . . . . . . . . . .. ano 1963

VOlkswagen :_ azul , ,." .. ano 1961
CARTEIRAS 'EXTRAVIADAS' Lancha 18 11.1>· c/partida elétrica motor J.onhson

FORAM EXTRAVIADAS DUAS CARTEIRAS DE HA·
Lapcha Turbina

.
' I

mLITAçÃO, PERTE�CENTES A SIDINEY 'DONI ARAOJO
Lancha COlll motor l'opa 20'HP

e ERICSON DONI ARAOJO. J, I

A ,"utel. de n. :'��:'E=po ;6;',), emitido pel.. , I Ru. JO::�;�:�!�foa���o:nÓPOHS
Divisão de Pellhôres em ·Fpolis., 1 de 2 de 1971. L!:,L�'_������!!.��!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!.!!!!�!!!!!!!��!i!!�

I(arman Gbia '........................ 69

Volkswagen ..........•............. \.
.

Volkswàgen
'. '� . : : .' .. : . : .. ;' .. : .. .' .- .

Volkswagen 1.500 : ••
Esplanada - J6ia .

,Itamaraty .....•. t •••••••,
". ',�"''':',''

Belcar '_ vicõres ••.••••..•.••.•••.••

Opala Luxo 4 Cil. .. . • .. • . . . . • .. • • • . . . 69

Opala Luxo 6 CU. • ..•.•..•.••......
'

••

'

69

Enli Sul
,

: .. 66

Jangada ' ;.'.� ••••..... ,; �., .. 64'

'Veraneio . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . • . . . . . . • 69
A

. win ,I .
.

66.nero ys ••..••••••••• ',' ••• '1 •••
"
••• "

Chevrolet' .•....•..•••..••••.• : . • • • • • • 56 '

69
,

67--
70

68
68
67

Lancha a
J Turbina '

FinanCia.mento até" 30 meses

.. Ru<i, F�lfp�' .��hihjdt; 60. :-:-":-' F:one' : 2()'�1.
. :O'I;PARTAMENj'QS �ÓE : CARROS tJSADO'S ;
Volkswagen .�. �rahéó ,.:: •. ,:: , .: : .: ; .. :. 1964

Vrlkswágen' -, ,»ejeo,•... :., .•..•
'

.. ,
: '1969'

. �Vóild';"ag�h � ,vêraê'. .. ;:.:: : : .. :.:.:. �1969,
Vplkswagé� �, branco. 4 porúís

'

'.: 1969
Ko�biJ - verde': .. �j: .. : .. '.(;.".

'

,
,1962

�g: •..•�r:';?,:::.�:;.:.:.;.:.:!, j', f��'
Rural ..!o,;, 'verde 'e. branca ,. '1967

Rur:if.�' azul e branca ;.'� .. '. ; ...•. :., .:� 1966

;, -

::.Com:p:ro um.de 3;purtas:,.Tratar' fone 2587.'" ,,'
!.

O' - ,,,' " V�'DE�SE ' TERRENO:, ,',o •

,Tert'enó çon� 20:' x 40 .mêtros .loçllliz��o':.à. rua ,Vel'ea·
'dOf' Batíst» Pereira no E�tre ito - rua "dil" Mereedez �

. :Tnitár a rua: GcÍH;;r�f Bitten'co�r,t, 83, das, �i3 :à� '18,30, hOf�S
" cqm o-Sr, MaJ,I1io.! , __ ,.O"" .�

! '\

'I

SGCIEDADE CARBONíFERA
,�PROSPERA.·S. A.

ASSEMBL�'AS GE;RAlS ORDINAR:,IA E

EXTRAORDINARJA'

"

Ficam os, senhores .acíonistas, convidados .na forma
.dasLei. e. dos, Estatutos a comparecerem. às Aj;s�mbléias
Gerais .Ordínária e Extraordinária, ,a serem, .realizadas . no

,'dia: 22, deJ'�arço' de 197f, às, 15,00, e �í7;90 )i��lJs,: respecti
.vamente, na. sede .social (la Emprêsa, .em.Ct�ci(p:l1a,' E;stado
de Santa Catarina, a. fim de delibeyar�msôbr�' I;jS .seguin-

, tes, 'Ordens do Dia: , . \,

-. ASSEMBLÉIA GERAL. O,RDINÁ�IA , .. ,': ,. , .

, a) .Leitura, exame, .discussão, e aprovação do Relatório
da, Diretoria, Bala11çp· Geral, Demonstração "dâ Conta

, ',Lucros 'e Perdas h Parecei" da 'Gonselha ,"Fiscal e do

cu�eL1tos que ,a�omi)�nha� 9 Bªl�!;ç� G�i�a( r��41ad� em

31 'de dezembro de 1970; , .. ' ,. ,', { .

b) Eleição dos Membros do ·Co:qseJp.o E,;iscai; c
.

c) 'Fixàção dos honorários 'da'. Diretoria ·é,: dos Mem·'

bros 'doConselho Fi�cal;"
.

� " '.',' ...
,

:;';,.
d) Outros assuntos de interêsse.@ Sociedade.

,�SSEMBLÉI.A G��A�;_'E_X,í:R�,QiW'ltJÃ,R'I�\, � .

. a) ,AI1�ento dó, Çapital 'So'cial! .}!on,l. r�cVljs9s prove·

, niente&.
.

da, ,Correção Mone'tária:'.do A�ivo Iriioõilizado, e

, ln.co!,poraçâo de Res�r-i(l1S;, ,

"
,.,

"

"... " .

h) Aít'eracão do 'artigo" 61?, \1:08 É�titutos;:Sóci::iis:·
: C�'i'cfúm�: 19 de' ,f�:,�re.irQ. de i�7_1�,' >

-

� _' ";"
.,

,EpgS'Aloysio da Silva Moura,,�'PreSideAte'.:
'

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

,.

__

","" .'.:

.. D�ó, SEBAS,T,liO �MABT:IRS'::DE,
/

" MOURA
�

.
.

.

Cirurgião, Den�isi'!l
"

,

Prót'ese 'Alta Rota'çãlo Wat.arilel)to 'Indolor, Atende

pela l11anh�" das 8 a�' Ú lis.' e à' t�rde das' Í�' iÍs '�18,3Q hs.

E�cíusivamente com hrn"a mar�ada: .EâiIíéio .'APLUB,
sala 53 - 51? andar �_; te!. 4611. '

..

i'

.. i

I_�
í-- ,lPIRllNGÂ iUTOMb�1EjS ,; ,

COMPRA.:"VENDÂ' "E TROCA -:DE VE'fCU1iOS'"
,
I

RU� :7' d� :�te�b�, .l3 -- Fone 3800 ,",.,
1 Vol-kswagen sedan"." r. � : • '. �. ",65
1 V,olks�ab(feri s�da:rt '

' "<
"

"
",

;,
'

63'�"'''''''�''':'''-''''''', '

1 '-volkswagen 'sedan " .,.." : .. : : . : . . ..
: 6�

,1 Gor�ini .' .. .' .. ,( .. : :: .. '
'

, •. ':64'

Financiámepto 'até 30 mêses,
� j I

'

CiSA 'NO CEN,TIlO'�
• . ,.,

,',�' ,r
•

�..._

••

�
I VerÍde-se casa gramle �oIIÍ 4' quarfos,;,2 banh�iros': so� ','

,cia�; p,ependências .de �rilpiegad�; ga�àgem: �at�i� 1)a: rua
"

(Cel.- Mel.o '4.Jvimj' 1,9 ou. pelo (6ne 4704. ;, '

'

"

----'-"-,-,T"-:-"'- "; -,�-,' ,_'_, :" "'-;-'_,'�.�:�:-'-,------,-

,,' VENDE�SE' TtUEMO",
. ..

.'

" �
.

'� Dlt ANTÔNIO SANTAE�LA
Prof�ssor de PSiqui�tri�" da ,F��Jda�e' à��.Medi�ina

, Próblemática �síqu�s� Neu:roses
DOENÇAS.Mr.:l'fTMS � , ,

Consultório: Edifício. Asso�iação CatàÍ'mense, de Me

dicina, Sala 13 - Fone 22-08 - 'Ru� J�tônWo Coelho, 35�

- FIQrianupo)..is �- ;'

RIO DE JANEI�O

'APARTAMENTO: ,
'

, ,

, VENDO UM APARTAMENTO no 3Q ,andar'qa Rua,
'Baràta RibeinJ'''n9_' 316 Preço ',de '�casiã(),: Também' ,permuto
por apartamento em FlonanÓpoJis.

'

EDIFiCIO "JOSI!!!i VEIGA" ,
' .,.1

Apartamerito para pronta entrega,; pi'���,:fixo: sem
reajuste. ,

"

"
-

'
,

' ,

,

CASAS - CENTRO ''',
Rua Coronel Lopes Vieira, n.' 7,' área' do, terreno,

338 m2, casa com 3 quartos, sala; �pà 'cosÍÍlha" 1 ba·

nheiro, dependências de empregad�, garagem. Custo

Cr$ 120.000,00 a combinar. _:,'
Casa na ma Vidal Ramos. n. 60, com grande ter·

rena, e p6nto comercial. Cr$' 100.000,,60 'de, eritrada, e

o saldo :1 combinar. ," "

'
'

Mansão ni) Avenida Tromposkt· n. 48; granôes'
salas, grandes quartos, !iwing, Z banheiros; dependên·
cia� de em1)l'egados, garagem" construção em' terreno

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

dencial ,de Florianópolis.
. . I

CONTINENTE
ESTREITO

CASA, á Rlla. Melvim Jones, Atraz do.Posto 5. Casa

de Material. c/150m2 de construção c/3,quartos. sala, cópa
cosinha. banheiro e 'garagelr. c/ um rancho, d� madeira

com 36m2, cl escritori0, lavandeI'ia ,e depo&ito,. , .

Casa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por

16, área conto 210 m2, com pintura' nov-a.
Uma casa à rua João Cândido. Preço ,Cr$ 8.000,00.
EDIFICIO DANIELA
Grande loja para fins, comereiais, "'localizadas em

área de grande densidade habitacional na rua' Anita
Garibaldi, ,n. 35, preço de ocasião, parte finallciada.

CASAS - CENTRO
.

COQUEIROS
Rlla: José Lins do 'Rego� d'ois terreno coI1:l 33' metros

de fren.te ç0m 7.4 "5 de fundos, àrea Total' 584,5Om2 '

PRATA DA SAUDADES
Casa na praia das SlIuàades,· frente pal"a o mar.

construida em terreno de 900 m2. Preço Cr$ 50.000,00
com ,financiamento. ,,'

E!!)OOC10 'NORMANDYE /
.

Um ótimo apartamento na Praia da Saudades, com

halI 'social ,3 quartos, 2 hanheiros, sala: co:pa e�cosinha,
jardim dp inverno, 2 vagas' para garagem.

.

lTAGUASSU .

.

.',' ,

CASA com dois pavimentos, )tendo na' Parte !luperior,
3 quartos. 1iving, copa, cosinha, 1 banheiro',' parté ltlfe!'ior,
.sala de costura, dispênsà, lavanderia,:,banheiro área de
servico, árl"a construida, '227,29 m2 área terreno

38085 m2.
'

.

S�,O MIGUel
EM SAO MIGUEl,. cõni .frente para a 'estriidà 'fedéral'

-e fundos par'1 a estrada' Estadual" Uma Ghacatá com duas

caS;1S de madeira em terrepo de 141mi:I metros 'quadrados"
sendo 120 metros n�ra estrada Federal e 80 metros l>cla
Estadual. Cr� 49,000,00.

A PRONEL

... Terreno com '38m� .frente p�r 18m. fundo à Rua

AbéL ,Ç,al?élâ . pr9x;ihlo' Jgr:eja de Coqueiros." '

.

Fone:,-4727
'

, ,. . , .

'
, -, ,

ALUGA-SE·
- ,

Aluga,s,e uma ainpla_.'sCllé.l. à R:. Tiradcn.t�s.: 5., Tratar
,com 'o alfai'lte. ,

"
.. _ ,

'

---r

.. FÉ:DEnÀçÃO :ESP'íRITA" .

,

.,' C/\'tA�INEl�S;E
"

. ED!TAL DE' CONVOCAÇAOrl·I .

·

' A ,Diretoria· da Fecier:açã9, ': Espírita Catarinense:, por

:: seu Presidente;: na forma ,e'stat4tliria' éonvoca 'ó COllSenl(}

'Federati�o pata reunir-se, em Sessão ,Ordinária, no <lia,

'21 de rrtN:ÇO de' Ül71, às;i6'(dezesseis) hóras, em sua sede

soci�l para '(a) apreciar ó'��latÓrio da Diretoria, decidi.l1do
,e (b) eleger' a Dil'etotia' e ,C0ns�lho Fisc�l _para .o hi.ê�io
1971-1973 ""

" '.' . ,
'

FEC, 'em 'Flo1�iànópoIis'" ,27 de 'feveniiro de lf}.71. .'
-'José Ant6nio S.' Thiago _;_ Presidente.'

.

J '.-
..

Resolve seu Problema
Rua Tenente Silve,ira, n. 21. sala 02, Fone 35-90.

� • -?�lÊ !E:";;nzt �
..,.

CAPOEIRAS .

'. > ,

Rua D.' Pédro I (últuna casá �. dJ.t.eita)' casa com
·

2 quàrt9s,' Salfl, . banhl:üro', �éósinha,: garâgem, várandão
,

fechado, frente para, i>, m,ar: sem· �1'l'E-SE-. . Custo.

Cr$ 25.000,00.' .
.•

'

"

.
,

" '" <. .
,," .�

CÔQUFlIlWS·
.

" "

" "",'.,
"

.' ,19m' ótimó terreno .na: Praia da· Saudades', mediMo 18'·

por 20 m((�ros. ',' :

',BoM,ABRIGO
o"�

�} ;__
"

�_

:: Rua, Hermínio· Mil�es; c�sa com "2 'quartos 2 s;ilas,
copa, ;

cosii1hai .��nhe�r6,. ��ragem, va:rànda. parte : d.e
traz; sala, banheIro, lavandena," 2 quartos, cosmha chur·

ras,caria, ter.renl:' de,' 3QO: m�" construcáo'-l80 ni.2, ,.

.. LAGOA. DA CONCEiÇÃO '.

.

..
�,

No, melhQr pónto da LagQ8 em terreno de 12 1:>\))'
,

28 metros excelente �asa. tôda mobiliáüa com 5 quar·
I
tos, 2 salas, copinha, � bi:mhe.iÍ'o. pr�t?, de ocasião.

. �
Casá

'

no 'melhor ,ponto d[l� Lagoa' da, Concelcao,

casa de madéir8. com iJ quartos. sala, cosinha, :t>anhei.
I 1'0 de material Custo Cr$ 12.000,00.

,

TERRENOS
.

,

Rua Lauro J .inhares," s 'no área 15 m.. l3teral 50 m.,

frente' 1.200, de fÍlndos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

I 60% de entrada o saldA a combinar (Trindade),
,

1

SAO JOS�' .

..
,

Sito a rua, 1:>o:nte de Baixo área 40.656 m2 P!'�o
Cr$ 50:000.0& ser do 50% à vista e o saldo' em 24 mêse'S.

JARDIM ATl�.NTICp .

.

.

Terreno de 14,50 Dor 27 m. dei fundos. Cml0 .. '

Cr$ 8.000.00 fin:mciádós';
CANASVIEIRAS, ..

Local Jardirn Marilânélia. 3 lotes de 1.260 �etro!l,
custo Cr:$.,�.'OOO,PO. :

CONT'Ne�'fE
Jardim. Continente" - Lotes entre 8 rpa. Santo'l

Saráiva e Ay. _Ivo, Silveira.
Um lote à Avenida Presidente Kennedy medindo

14 por 35 metros de esquina.
.

TRINDADE
Rua, São. Tomas de Aquinü um tel\eno com 12x20 e

28x23.
.. ,�

'. tER'RÉNO - CENTRO
"Um t.errenr à Av,· Othol' da Gama D"Eça 'COM

27,00 m.; por 100,00 in., de fundos.
.

Terreno da rua 'lIoepcke medindo 16. por' 15

metr�s.p A' R T :A 'M E· N TOS
, "Edifício Bal1ill, apartaménto com :2 qu'artos, sala,
copa e '.<losinha, hflnheiro, pront1_ entrega -: S.jn�l . .'.,

Cr$ 14,000.00 ('fIe poder� ser financiado em penuenf'

prâzo. ' .

,

:' EDIFIC10 '''AI..CION"
',Com :fiiJán( kn"'ento ,em Jf' anos plen.o ('enh'). dr.

cidáfle ao lado' io Teatro. Pr6p�·to para, easaf s�rn Filhos
,'lu pesfióa 5Q" A melhor oferta do momento para en),

PfflgO, de éFll'!ital,
.

. E,DIF'ICIO "CEISA"
,

..• No pontO mais centltal de Florian'ópolis. conjuntolJ
para, esrritórios' e ,consultórios., Entrada pequena tom

gran�e· firianéian'tento.
'

.
,

ED1FICIO "BERENHAUSER"
, No: coraçã() . de Florianópolis. rua, Trajano .. n. 18

I',.
últimas unidad,�s a venda sem reajuste dE' qualquer

_

natureza,
. '

,;
-ri

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



F lorian6pol is, Sexta·feira,

Trânsito impedido, para o Sul
com tendê'ôcia 8 se agravar
..",

Equipes técnicas e grupos de soo

c,orro do ,169 Distrito Rodoviário
Federal estão percorrendo- o trecho

sul da sa.ioi, procedendo a um le

vantamento dos danos causados

pelas fortes chuvas e \ oferecenáo
auxílio aos motoristas que tiveram
seus veículos : atolados, O trecno

Florianôpolís-Morro dos 'Cavalos es

tá interrompido e, como 'as chuvas

prosseguem, os rios extravazam

seus leitos, .destruíndo os pontilhões
localizados _nos trechos 'de leito in

ferior. O tráfego' está paralízado e

uma fila quilométrica de dezenas de
caminhões 'se prolonga por todo o

trecho- impedido.
Os 'grupos' de socorro do 169 Dis

trito .Rodoviário Federal estão au

xilíando os veiculos retidos pela ia

ma, IDas para prevenir aos motoris
tas que pretendem viajar para '0
sul, o DNER solicita que todos

aguardem pêlo menos 48 horas, a

fim de que as condições rodoviárias
melhorem. Se as chuvas perdura
rem, o sul do Estado ficará sem co

municação rodoviária.

BR-282

;/
'Fonte do DNER íníormou que as

obras na BR-282 'reiniciatão na"

próxima segunda-feira, agora sob a

responsabilidade .do 169 Distrito Ro
doviário Federal. Seis caminhões,
motcniveladoras, pás carregadeiras e

outros equipamentos pesados fo
ram deslocados para a região de La

ges a fim de se, integrarem ao con

tingente operacional que executa

obras na rodovia. Os trabalhos esta

vam paralisados desde que com a

remoção do Batalhão Rodoviário, a

Diretoria de Vias e Transportes do
Exército passou para a alçada do
169 Distrito Rodoviário Federal a

incumbência de prosseguir com as

obras.
O· Diretor Geral do Departamen

to Nacional de Estradas de Rodagem,
engenheíro Elizeu Rezende, já
aprovou o plano do 169 Distrito Ro

dovíário Federal que cria Residên
cias em Lages, e Joaçaba. Em Xan

xerê, Pinhalzinho e São Miguel do

Oeste o DNER manterá escritórios
de fiscalização. Atualmente a

B.Rr282 tem hnplantados 450 quilô·
meJro�, .. o� q1J.!lÍS serão pavimenta·
dos pelo Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem� Entre São

Miguel do Oeste e Xanxerê restam'
145 quilômetros a serem implanta.
dos e várias pontes serão construí.

das, entre .as quais uma de 400 me.

tros sôbre o Rio do Peíxe.ientre Joa-,
çaba e Herval d'Oeste, evitando a

passagem de trânsito pesado pela
área urbana de Joaçaba, No que
diz respeito à pavimentação ela de
verá ser iniciada tão logo os proble
mas administrativos de contratação'
com as firmas empreiteiras estejam
resolvidos.

BR-I01

O trecho norte da BR-I01, com

preendido entre Florianópolis e Ga

ruva, na divisa Paraná-Santa Catari-

na, está totalmente concluido, bem
como o trecho Garuva-Curitiba, ês
te já, sob a denominação de

\ BR468.'
,

O DNER está agora .executandc
nêstes trechos os serviços de me

lhoria, recuperação e alargamento
dos acostamentos, contenção de en

costas, substituição da sinalização
vertical antiga pela' moderna" sina

lização horizontal, recapeamento dos'
trechos onde há instabilidade de

solos, além de outras 'provídêncías
acessórias. '

O trecho sul da BR-101 ,..._ Floria.

nópolis-Morro dos Cavalos ..:_ está
em fase final de implantação. Os

temporais que caíram há duas se

manas destruíram os 'serviços já
realizados, Provocando o deslízamen
to dos taludes e tornando iminente
o desabamento de barreiras, A na

vímentaçãó no trecho sul já tem
vários percursos concluídos, faltan-'
do SOmente 14 quilômetros para Ii

gar os trechos Eaguna-Jaguaruna : e

12 quilômetros entre Crícíúma-Ara-;
ranguá. De Araranguá 'até a divisa
do Rio Grande do Sul, todo a pavio

\ mentação está concluída, 'Cxecutan.'
do as calhas pluviais, instalações de
defensas e sinalização horizontal e

vertical.
\
BR470

A BR-470 que serve Itajaí� Blume.
r nau, Rio do Sul, Curitibanos e Cam

pos Nóvos, em Santa Catariila e

Largão Vermelho, No ruo Grande
do Sul. Essa estrada está, sendo
construida sob a responsabilidade
do Departamento de Estradas de Ro·

dagem do Estado, em convênio com

o DNER e Plameg. A pavimentação
asfáltica entre Itajaí e Rio do Sul
já está concluída, e entre Rio do

Sul e Monte Alegre diversos trechos
estão sendo pavimentados sôbre ma

ciços rochosos, o que dificulta o

andamento dos trabalhos. Do cru-

.zamento da BR-116 até a' divisa de
Santa Catarina com o Rio Grande
do Sul, os serviços de implantação
estão em franco desenvolvimento,
sendo pensamento do Ministério dos
Transportes atacar com vigor o

trecho, mantendo os prazos até ago-:
ra anunciados.

BR-116

A BR·1l6, que corta o Estado
desde o Passo do Socorro até Ma

fra, ligando Lages a Pôrto Alegre, e
Curitiba, passará por uma série de

obras, ' visando sua conservação e

melhoramento. O programa prevê a

execução das seguintes obras: alar

gamento de todo o trecho da rodo
via em Santa, Catarina; recuperação
de todo o acostamento; correcão em

'diversos trechos no que toc� "a' .ram·
pas, curvas, compactação e execução
de sub-base e base; recapeamento
asfáltica e sinalização, tanto verti
cal como horizontal. Dentro desta

,.,programação, o DNER deverá criar
Residências e escritórios de físcalí

zação nos seus centros operacionais.

março de ,1971
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BR·475

,Á rodovia' que servh-á a Tubarão,
Orleães, São Joaquim e Lages, inter
ligando todo o Oeste ao sul de San
ta' Catarina, está sendo objeto

-

de mi
nudentes ,,-estudos pelos órgãos do
Ministério dos Transportes" com ba
se nos levantamentos ,feitos pelas"

\'

classes .representatívas de Tubarão
e entregues ao,Ministro Mário An-:
"dreazza, quando de sua última vísi
tá ao Estado.

O' Ministro dos Transportes,' Co
ronel Mário Andreazza, deverá pro
'ceder- a nova visita de inspeção às
obras viárias federais em constru

ção, no Estado. Até o' fim do mês
o Ministro Andreazza inspecionará
os trabalhos desenvolvidos na

'BR·IOl, oportunidade em que mar·

cará a data de inauguração _da 1'0'

dovia.

"

fledra que 'tombou so re" a a
será iremovid'8' com' dinamite
Uma equipe de operários chefia·

da-
.

pelos engenheiros Manuel' Phi·

lippi ·e Sérgio Gomes de Matos, <ia

Seçretaria de Obras da Municipali.
dade, inicia às 7 horas de hoje os

trabalhos de remoção da pedra que
pesa cêrca, de 30 toneladas é que
tombou. sôbre uma casa por volta
das 19h40m de quarta·ferra na Spr·

'vidão Zilly, ,na Prainha. As obras,
constarão de remoção da pedra com

dinamitação e máquinas perfui·atri.
zes, ,devendo estender-se durante
tôda a próxima semana.

O acidente foi ocasionado' pelas
fortes chuvas caídas nos' últimos'

dia� na Capitai, tendo a enorme pe·
dra tombado sôbre a casa n9 ,150,
de' propriedade do Sr. Vinício Vi·

torino, destruindo parcialmente a

cozinha da residência. A/casa tam·

bém foi deslocada cêrca de 3Q cen·

tímetros e a pedra l�ão fez vítimas

porque contrariando os hábitos da

f�míiia - o casal e 8 filhos - to·

dos encontravam-se na sala" quan·
do normalmente ficavam na parte
atingida jantando. O Sr. Vinício Vi·

torino, que é pequeno comerciante,

na Costeira do Pirajubaé, só veri

ficou a E;lxtensão de, seus prejuízos

ontem pela manhã, pois o susto e

as chuvas lmpediram�no de chegar
mais perto do local na noite do aci
dente.

/ \

O Prefeito Ari Oliveira esteve
pessoalmente no local, verificando a

�extéljlsão dos prejuízos causados e

declarou-se preocupado com as re· ,

siclencias localizadas no Mo�ro do

Mocitó', principalmente com as pe·
dras dos morros da ci<lade. Afirmou
que "a qualquer momento outras

pedras Rqderão sofrer deslocanten
tos proV0cados pela erosão". Reve-

,
lou que três' pedras apresentando
perigo' iminente dt)verão ser remó

vid�s �,@, �determinação nêste sentido·

já foi encaminhado • Secretaria de
Obras da Municipalidade.
Também foi determina9-a àquela

,

pasta que' iniciasse um, trabalho pre·
ventivo contra êsses acidentes, ou

seja as obras de drenagem de diver·
sas ruas situadas nas partes mais
altas da Capital, que evitarão ou

tros deslocamentos de' pedras e,

consequentemente, outros pl'ejuíws. -

Fal1;lndo a O ESTADO o engenhei·
1'0 Manuel Philippi, Secretário de
Obras da Municipalidade, esclare·

� ceu que o' maior perigo pelo deslo-

"-

camento de pedras das ençostas dos
morros é provocada pela ação dos

proprietários de casas e terrenos

que, para acertarem suas áreas, ca

vam muito perto das pedras; De·,
clarou que muitos cavam até debai·

xo das pedras, enfraquecendo a sus·

tentação e deixando para as' chuvas
o tr§lbalho final.

'

Disse 0'; técnico da Prefeitura que
muitas pedras existentes ,nos. mor·

ros da Capital foram ex�minadas e

os residentes nas imediações foram

alertados para o. problema. Infor·

mou que os trabalhos de remoção
da pedra sôbre a casa do Sr. Víni·
cio Vitorino e que ameaça mais
três residências, serão iniciados ho-

, je pela manhã. Mais duas pedras, 'de
aproximadamente dez toneladas ca·

da' uma, serão também removidas à

diúamite, evitando que novos aci.
dentes venham a ser registrados. '

Finalizou o engenheiro Manuel

Philippi dizendo que os trabalhos, de

drenagem' nos morros serãó inicia.
dos o mais breve possível, "evitan.
do que pedras de até cem tonela·

das provoquem verdadeiras tragé·
I

dias",

O Professor Aníbal Nunes Pires

transmitia ontem a Sub-Reitoria de

Assistência e Orientação ao Estu·'
dante para o seu substituto designa.
do pelo Reitor Ferreira Lima, pro-

"fessor Ernany Bayer, do Centro
Sócio-Econômico da 15niversidade
Federal : de Santa Catarina. Ao pí:o._
fessor Aníbal Nunes Pires a Reito
rià atribuiu novos encargos junto a

Coordenação de Implantação da Re
forma Universitária.
O ato de transmissão' do cargo

ocorreu na tarde de ontem, com a

presença dos' professôres Miguel
Orofíno, Eugênio Trompowski TBU'

lois, "M.h;osl�u WOloswiú,'
,

Daniel

Barreto; Hamilton Savi. é c. repre
sentante

'

dos 'estudantes, acadêmico
Elizeu

'

Martins." Durante a cerimô

nia
>
o' :professor 'Ari�hai' Nunes Pi.

res manifestou -agradecímentos 3.0S

membros da Comissão e ao Reitor

Ferreira LiÍna pelá nova 'mcumbên.
cia que acabara de receber. Em no·
me' Já Comissão de Ásslstênd.à e

Orientação
'

,ao' Esti.úla'nte '�á:iou o

Renaux·no'Rio.···
J ••� , .;.,'

vê . fJrç'âmento
para, o SESI

,

o Presidente da Federação I dás
Indústrias, Sr. Carlos' Cid RemLUx,
viajará domingo para o Ri.o de Ja

neiro a fim de<tomar parte na reu·

nião da Comissão de Orçamento do

Departamento Nacional do Sesi. Na

ocasião, serão examinadas as con:
tas dos Dep�rtamentos Regionais da

entidade, referertes ao exercicio de
1970 e 'ó orça�ento·programa para
o corrente ano. A reuni.�o está

marcada para o próximo dia 8, na

sede naaional do Sesi. O retôrno do

Sr. Carlos Cid Renaúx está previs·
to para os primeiros dias da próxima
semana.

SUPERTINTENDENTE RETORNOU

Retorn,ou ontem da Guanabara o

'Superintendente Regional do Sesi,
Sr. Osvaldo �Pedro Nunes. Junto ao

Departamento Nacional da' entidade'
o Sr. Osvaldo Nunes tratou de imo

portantes assuntos" ligados a ação
do Sesi no Estado, além de apresen.
tal' a prestação de contas rdatÍ'.'a

ao exercício ,de 1970 e o orçamento
programa para o corrente ano. Nos

encontros que manteve mereceu

,também atenção ;0 projeto de cons

-trução do Centro Social de Jaraguá
do Sul, que está sendo elaborado

por técnicos ca'tal"inellses.

Ivo . Silveira leva 2 a a
édici suas despedidas

'I'
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATAR,IRA'

I S. A . .' .

Com",nic:a,ção aos Senhores Acionistas
Levamos ao conhecimento dos Senhores Acionistas que se encontram

à sua disposição, na sede do Banco, à Praça XV de N�vembro, �sq.uina
da Rua dos Ilhéus, nesta cidade de Florüinópolis, os documentos 'a que se

'

refere o artigo 99, _do Decreto·Lei n. 2,627, de 26 de novembro ele 1940.

Florianópolis, 3 de março de 1971.
'

João José de Cupertino Medeiros - Presidente
Jacob Augusto Moojen Nacul - Diretor

/

José Pedro Gil - Diretor
110 de São Plácído' Brandão - Dh'etol' \
páulo Bauer Filho - Diretor

Cyr� Gevaerd - Diretor

Professor' Daniel Barreto, transmí
tindo o seu entustas�o . pela feliz

escolha .do Reitor Ferreira Lima.
Deteve-se na análise da longa fôlha

de serviços prestados à Universida
de pelo professor Ernany Bayer.: es
pecialmente no que se refere à

Administração Centrar e Concurso

Vestibular Único e Unificado.
J '

Finalmente, o professor. Ernany-
aay�rJ investido nas funções de
Sub-Reitor de Assistência- e Orienta

ção ao Estudante e Presidente da

respectiva Comissão, agradeceu os'

pronunciamentos dos professôres
Aníbal Nunes Pires e Daniel Bar

reto, "recebendo·os como estimulas

para dar prosseguimento ao progra
ma de assistência. e orientação es

tudantil 'na -Universidade-Federal de

Santa Catarina". '

Após a solenidade, a Comissão de

Assistência e'Orientação ao Estu-

'dante reiniciou. sua r.euniã0, tratan·

do de assunto:;;. relacionados com a

ãrea âcadêmic� da Universidade e,

particularmente, �om os problemas

O Governad�r Ivo Silv,t:ll'a segui I

rá ;no próximo domingo para Bra
sília onde !la segunda·feira, dia -8,
será recebido em audiência pelo
Presidente Médici.
Na oportunidade, o Chefe do Exe.

cutivo catarinen�e apresentará as

suas despedidas, por )notivo do tér
mino do seu mandato, agradecendo o

apôio e as atenções com que o Pre

sidénte da Repú)�lica' distinguiu o

,Estado de Santa Catarina e o seu

Govêrno. '

A entrevista do Governador Ivo
Silveira com o Presidente está mar

cada para às 18,15 horas, de acôr

do cOm a coml1nicação do Mini$tro
João Leitão / de Abreu, Chefe, do

referentes às .reprovações de .aca.

dêrnicos no Ciclo de Recuperação do
Centro de Estudos Básicos.'

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
"

O, Presidente 'da Comissão -Perma
'nente do Tempo Integral e' De'dica,
çãó E;{cluslva, professor', ÀÚcio
Santiago, informou ontem que o Mi
nistro da Educação e Cultura iHI'
/. -

'_

torízou a prorrogação dos regimes
especiais dé tempo, dos profe�:;;ôre� ,.

da Universidade Federal de Santa

Catarina, relativos às' 24 horas se,

manais e a dedicação exclusiva, até
agôsto dêste ano. A medida do DU·
nistro. Jarbas Passarinho dever' ser

adotada somente para os ' profes
sôres da Universidadé 'que já vi

nham cumprindo o regime especial
desde, o ano passad�.' "

Explicou o A presidente da CC>per.
fide, professor Acácio Santiagb;, que
a Universidade, Federal está aguar
dando a' aprovação do, projéto glo·
bal já entregue ao Ministério da

Eçlucai;ão e Cultura, em janeiro
dêste ' áno.

,

Gabinete Civil da ,Presidência. "

De outra parte o Palácio infor·
mou que o Governador do Estad
ret0rnará a Florianépolis, aiI).da ('

tempo de participar dos festejos de
mais um alúversano de fundação r

da Cidade de Joinville, e�l!d<i
confirmada a sua presença no bano

quete oficial. "

NO -OESTE
Em virtude do mau tempo rei·

'nante na última semana, o Governa·
dor Ivo Silveh'a transferiu par�' bo
je ,o inÍCio d!l sua viag�m à .região
extremo·oeste do Estado onde, se'

gundo o programa elaborado, pro·
cederá à inaugut'ação de inúmera�
obras.

'
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