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.PHILIPI • elA. a casa do conslrulor
íNFõRM� \

De 13 a 16 de março visite 110

Parque de Exposições da 'Ressaca
da a Feira Pecuaria e Agro-Indus
trial. Vá e leve sua família e conhe

ça o Parque de Exposições Ressaca-

da.

.SINIESE
" 'Na' última .reuníão da, Câ-

,

mara MuniciPal ':de Gaspar, o

Vereador Henrique J. dos

Santos apresentou requeri
mento . à Mesa da Casa, soli

citando encaminhamento de

'expediente à CELESC, pedin
do informações sôbre as cons

tantes e domaradas interrup
ções de energia elétrica na.

quele município, que tem orí

giilado grandes prejuízos, à
indústria gasparense .

•

Por sua vêz, o Vereador

Célio J. Bornhausen pediu o

envíó de expediente à direção
da COTESC, consultando em

que base 'legal pretende a

emprêsa efetuar no início de

cada mês a" cobrança da men

-saiidade do próprio mês, con

soante
:

a portaria n9 23/71,
baixada dia 16/2/71.

,

'. MAFRA

,A Cooperativa Regional de
, 'Mafra iniciou:' a : instalação de

"uMa unidade de beneficia.

mento. Classificação e: Arma.
zenagem de Cereais,' com ea

Pitcidade , de .recepçãe de

·.proximamente 60 mil sacos

,de trigo! soj'a e feijão produ
zidos na região Norte do Es

ta,do, 'área de ação da eeepe

rativa. Está' previsto' a apli-
,

�ção de recursos superiores à

\ C;'$" 200.000,00, que serão fi.
1

nanciados
'

através do Banco

Regional 'de Qesel"volvimento
do Extremo-Sul�BRDE •

... "y � I

-BLUMENAU

Estará em Blumenau 110

próximo- dia 11, o Sr. Ivo Sil '

veira, Governador do Estado.

Á notícia 'fol "confirmada à

noíte passada devendo 'o Che

fe 'do Executivo proceder vi

�ita, ao Hospital Santa Cata

rina, quando entregará à di

reção do nosoconuo, verba

destinada a reãlízação de me

lhotias naquela casa de saú

de, Segundo se Informa, o

Sr., Ivo Silveira almoçará na- (

'qu.ele dia, na residência do

Engenheiro Udo Deecke.

" TUBARÃO

\

'Após alguns dias, para teso

fés lnlclais e regulagem, os

tàximetros instalados nos au- ,

tomóveis de aluguel da cidade

de Tubarão foram aferidos

pera equipe de técnicos da

Sub"delegacia de Pesos e Me

didas, tendo à frente o sr, An

nio Alves.

O primeiro t;1xímetro foi

lacrado pelo Prefeit� Munici.

pai, sr. Dilnei Chaves Cabral

e. ,o segundo pelo Presidente
da Câmara de Vereadores, que
fÔ'ra autor do projeto de' imo

, piantação de taxímetros.,

,
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o I: om o reuniu-se ecrelaria
Com exceção dos Secretários da

Administração e do Govêrno, o en

genheiro Colombo Machado Salles

reuniu-se ontem com seu, Secreta

riado, todos já conhecidos" para

examinar diversos problemas rela

cionados com a futura administra.

ção estadual. Diversos assuntos lo

ram ventilados durante /0 encontro,
tendo sido examinado l. Projeto c«

tarinense de Desenvélvímento, que

se encontra em redação final, bem

como a localização das secretarias

que comporão o próximo Govêrno
do Estado.

O engenheiro Colombo Machado

Salles, que
-

passou o fim-de-semana

visitando familiares" embarca às

8h20m de hoje, em avião de carrei
ra, com destino à Guanabara, on

de avistar-se-á com o Presidente da

República; devendo apresentar ao

General Médici os nomes das peso

soas convidadas a compor seu se·
,

cretariado, bem como o Projete Ca

tarinense -de Desenvolvimento e o

relatório da recente viagem que

empreendeu à Europa, atendendo

convite formulado pelo .Govêrno da

República Federal Alemã.

\

Ainda no encontro de, ontem, fi-

'cou acertada a localização, das di

versas Secretarias de Estado, sendo

que algumas não, sofrerão modifi

cações de imediato, .permanecendo
no lugar atual.

.... 4vaí eBarroso
"dão início
ao'

.

estadual·,;
(Página �), é!Sl!.e�so,r�s

, '

Chegou' o nôvo
C8man�an!e .1:'
do 5- Dlstnto t.1t\�.

"

{" .c

O Comandante do 59 Distrito Na

val, Almirante Herick Marques Ca

minha recebeu ontem no Aeropor

��·Ivo levol a
Médici: su.s.

.

"

despedida,s,
",\ ,,._- o Governador Ivo §Hve,ira .foi re

, cebido', ontem em audiência especial
, :pelo'pi'esidente' Médici:' oportunída

.. .' dé em que apresentou -ao 'Chefe da

,Nação suas despedidas, em�"face dó
término, de sou mandate, "a '15 de
março.' O Governador Ivo Silveira

dt�\lerá retornar hoje para pal'w
cipar dos festejos do aniversário de

Joísiville.

to Hercilio Luz o seu sucessor no

'pôsto, Coatra-Almirante José f da

Silva de Sá Earp. O nôvo Coman

dante do 59 DN fói recepcionado
também pelos Chefes Militares do

Estado, dentre os quais os Coman

dantes do 149 BC e da Base Aérea.

A solenidade de transmissão, do

cargo será no dia 12, sexta-feira, às

10 horas, na Escola de, Aprendizes
Marinheiros.

:::::::::::::::::::::::::::�::::::�::::�JI._:_�·;':I:;:·:�:·,:..:':,:: .'

Cidadã Samba
recebeu o
seu troféu

A pequena Nádia Maria das San,'

tos" de apenas 8' anos de' idade,
eleita, ú'(Cidádã 5;lmbá de 1971, re

cebeu o troféu alusivo ao título da

A.S_ Propague; voltando -

a- ostentar

o mesmo sorriso e' o mesmo de
sembaraço . éoill que' desfilou" com

sua Escola de Samba, Os Filhos do

Continente. ,Nãdia, excedeu, - sam-I'bando como gente ·grande.' .

.•

JOE FRAZIER FOI MELHOR E
/ , ,

VENCEU ClAY rOR PO�OS
televisão q�e derrubaria Frazier no

I M � k ( �

69 assaIh>,
I maS quem quase caiu

foi Clay Uma 'vei lia 99 assalto quan·

do ficou completamente 'gl:ogúe 'e

outra no-ulÚmo quando Frazi�r com
um potente golpe- dê esquerda (l

derrubou no centro do ringue.

Trezentos milhões de telespecta.
dores de todo o Mundo vil'am hoje
Jae Frazier derrotar por pontos o

todo p0deroso Cassius Clay.
A luta foi realizada' no Madi.

SON Square Garden em Nova York e

Joe Frazier foi superior a Cassius

ClaY em, quas� todos os assaltos. Ca

da lutado� recebeu a fabulosa soo

ma de dois milhões e meio de doIa

res (Cr$ 12.575.000,00). Jae Frazier

contratou a orquestra de Duke El

ligton para tocar numa festa que
I ofereceu a 600 amigos, para come,

morar sua vitoria. Cassius Clay ano

tes de iniciada'a luta anunciou pela

Será sábado;
a inauguração
dalRessacada

O.CE f cad,astra
os estudantes

, A

i� em' 'empre'go
..

."
(Página 5)

,

Correio em S'. Catarina
\

(Página 3)
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',·s.tl1éile·1J êllJiUJ·rais
(Última Página)

,

-...

Três ganham'" Médictve hoje
CrS,1400 na· :' prob.lemas do
l.

'

E,sportiva �Rio Paraíba' 79
Foram .três os acertadores do teso O Presidente Garrastazu Médici

te' 31 da Loteria Esportiva, sendo confirmou- para .às f5h30m,· de Jroje,

que' sõ�ente na 'tarde de ontem os no Palácio do, Planalto, a reunião

computadores ,acusrlfam os "venceds que fq:rá, com os governadores

rés, com 13 pontos. Dois dos novos atuais e. eleitos .de São Paulo e. Es-

'n1Í4�nário� são de São Paulo e ó

outro é da Guanabara. O rateio do

prêmio dará a cada um 1 milhão,
416 cruzeiros e 9 centavos.

tado do Rio; visando o exame, dos

problemas de regulariaação da Rio

Paraíba. Participarão do encontro

: os Ministros Dias Leite, Reis Velo

l..,so e Cosia Cavalcanti.

AS- 19'.500 pessoas que 'asslSjj.i:am a

luta 110 Madlsou Square Garden, lIa

sua maioria tflrceram por Frazier e

�ibraram com o resultado f'iua!. Fra

zier era' o favorito dos americanos,
lhas clày cori"tava com a maioria da

torcida' em todo o ,mundo pl'incipal·
, "

mente 110 Brasil.
'

NIi-c-olorido" dos bàlôes
os reflexos ,da alegria

A 'alegria da menina é tão colo

rida como os balões que comprou

no fim da tarde, depois de namo

rá-los por muitô tempÇl, com os

olhos. Depoi� de tê-los para si, a

pequena enfeitou a tarde, passean

do pelas ruas da Cidade a alegria

de ter dois balões, multicoloridos,

alados, seLls;,�migos d.e fim-de-tarde.

"
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
I

Irograma
'CINEMA

15 e 20 horas

"Jo'seph Cotte11 -
-Jnson. Rob�rcls .. "

';-,

TORAI TORA! TOnA!
G;'ensura 14 anos

RITZ
15' 19,45 e' 21h45m
Cllnt Eastwood _ Shrrley Mac
Laine
OS ABUTRES TEM FOME
Censura 111 finos

CORAI}
15 _ 19,15 o 22 horas

Harry Andrews _ Michael Caíne
- Susannah' York

��':,::B4>r:A<GI,��, 'pA ÇrRÃ�BRJ�Tft,..NHA
:l,1):;,Ge,h�nm, ln .anos ' ,

'

:��:L:,,';', 'r. (' ,

,0,"ROXY
..� .. - ,.. � ��

_.

.

. '\
;,:;;,:<pl'ogram.â, IJt�ll,lo) .

� = t4 'c ,2Q b.E!rhs '

':-t::Uno',VentllrfÍ�'_ Bourvíl
:1"nuhois,
):':�T.RAMA: :,PARA MATAR
�,ll::,.� .... ,� < ',.' . ".�: •

.

: ','

,:,rR�'9hard, B\1rt:on - Genevi,rve 1311.

. .:.jold
� �ANA - rios'MIL DIAS

��c�nsu�i,i? iUlqs '

"

,

"",,,,,",' ,'.JAJ,JSCO,:,'
'::';:'f('ê 20 'horas
��I\/�i!t,on Rodrigues -'O.ctote Lara

I
'W'

�I.D,A E GLÓRIA DE UM
CANAL,lIA

"

l

Marie

lfl anos'
,

HLOlH.I\
::17' 20 horas

(;::i:twrry "AÍldrews -', Michil'el 'Caine

�::':
'

�:t!sannah: York � ,

'

,
:.....,A<" BATAI,HÁ' DA GRÃ"BRETANHA

I ::�Ceirs1;lrâ: 13 ãnos '
,

,

,\l>i"":;;,,,,� ,� , :
"

'Ft' ,i J (��"""_T4, :.�,' ., '._ ,·t\_t .1"-

"'120 horas
Dick: Van Dyk �, Saly Ann Howes
O CALHAMBEQUE MAGICO

, Censura 5 anos'

SÃO 'l,trIZ '

I '20 ,horas'

I "Wilson Simonal
'E SIMO;NAf:;
,Censura 5 anos

,TELEVISÃO
TV COLIGADAS. CANAL 3

�;

li) hor�s, "- 'Clube 'cl� Criança
16h20m O '.Menino Submarino
16h40in Seriado de Aventuras
171110m Patmlheiros do Oeste

i17h45m Mlilho.ros em Vanguar-
da
v'1'f)20m TV Ecluc�tiva'

'-..

19 horas _ A Próxima' Atração
19h45m Tere-Jornal Malhas He-

ring
'20h051'h Irmãos Corag:am
20h45m - ,'Disc,oteca, do Chacl'inha
21h55in _' neporter, Gatciâ
22hlOm _; Assim na 'I'erra Como
no Ceu
22h40m - G:unsmoke

TV (;OLIGADAS _
CANAl.. ,6

'1� horas', -� COl'l:eio Junior

i6h20m '- Rohin Hood
:16h45m '"'"" Btman

,.17h20m _ Elas e Eles
:lilh20m - Rede Tele Educacão
'i9 horas - O Meu Pé de Laranja
'tima
l!Jh30m - BóIa i

em Jogo
19h35m - Simplesniente Maria
20h05m - Show Sem Limite'

,22 horas - Noticioso Cónrlnance
22h30r. - As Br'tU('us
2:ih05m - Mercador de Almm�
23h45m - Shanonn

,/-;i
w..; ...� ..

;,i...;;.!

��,:,
-,' �j
�'",'. �;:;;-�
, �f�

o àparélho_
DUra Mo�erno
�afrás da Orelhà
�-� .

V00mplerngnto invisível

��, méo9'r e mais leve : cie;
:'tddos
'>', •

''De som suave e natural
'

"",'
.

,

,visite, telefone ou escreva

'à, "

�,UMERéI'i'L 'APEMAC
"R\.)a 'Felipe Schrnidt, 58

��..: i.1.Q andar. conjunto
:AJil - Fone 4181 _ Flori,,·

]\5,polis §,Ç;,
r',

,.�\,:. '.;

Zury Ma'chado

SINDICATO DOS ESTABELECIMEN·
TOS DE ENSINO DO ,ES,TADO, :DE

SANTA, CATARINA
EDITAL N. 2

De acôrc!o com, a alínea "B" do artigo 13, da Portaria

Ministerial, n, 40, de 20 de janeiro de 1965, faço saber aOit

quc êst'e e li lal virerií �ü dele tomarem co�hecimento que
aS c:hçlpasl�cgishad3s concorrentes à eleição a ser realipda
no dia J 9 de a ])ril de 1971 neste Sindicato foram as

srgllÍl,tes:
Chapa 1'1. 1 - Di.retoria:

Titulares:

Pc, Eugê"nio �,ohl' SJ.

Irmã Ida .Fl'oehllch
Maria

. Ad�nnl1 Cunha

Suplentes:
Osvaldo Dclla Giustina

Irmã COl1stl1nça
Conselho Fiscal:
Titulares:

Irmã Rosiris Becker

Irmã Mariana

Honorina Dell'Alba

,SuP,lentes:
Irmão Albino Modesto Moretto

Pe, Raymundo Weihermann

Trm,ã Maria Cristofolini
Conselho cle Representantes Junto • Flderacão
Titulares:

Pe, Eugênio Rohr, SJ.
Osvaldo DeUa Ghlstinu

, Trine Judith Fnck

Suplentes:
Irmã COl1fltanr,H
Trmã Iela Froehlich
Irmã lVIariana
Chapa j'j, 2 - Diretoria:

Titulares:

Pc, Eugênio Rohr SJ.
Irmã Irene Judith Fuck I

Po. Raymundo Weihermann

Suplentes:
Irmã Maria Cristofolini

Irmã MM,'ia Pauli

Irmã\ Carmen Pereira Baixo
Conselho Fiscal;
TrJ)'1ã Maria Heerdt',
Maria .Í\deTina dR C1lnha

Sábado, O Clube Social Paineiras es

teve bastante movimenrado.) com a Ies

ta em homenagem a Miss Renasçença,
11 mais be la mulata elo Brasil. Sonia
Silva. num gmpo, simpático onde es

tavam: Mauricio. Cecilia, Estanislau
Fmilio. Ruth. Mauro. e Ayrton. comen

tava cheia ele alegria, estou 'encantada

com esta terra ele Sol e Mar, "The

Saints". foi' o conjunto que com seu ex-
, ,

celentes repertório. prendeu os hnbituées
cio Paineiras até, :111a rnndrugnda.

_Tlllin� Ma ria Caldeira Melo e André
Taboada. ficaram noivos anteontem e

marearam casamento para Dezembro.

\

r '

pavilhão, será em homenagem ao Go-

vernador Ivo Silveira,

I

1
I

I:

'Sant::! Cat3riPR eslií em expeclativa
com' 0S prcn:1fnfivos dll p"s�e do Gover

nador: efeito E"genheiro éolombo Ma

('h�do S�llle�- e Vice-Governador eleito,
Senador Alílio FraTlci�co Xavier Fon·
ranD, que se re�li'1,ará. segullda-feira
pr6xiTll8, em SessÃo Solene ?is 15 horas

no Palácio do Poder Legisll1ti'vo,

'Muito preocupado esta o' ca.�!li,.,,:An
bela) e Luiz PernandoTolentino de SOIl'

za. esperando a visita da ('("ganI!_}! �U("
será ItO próximo mês,

A Escola de Samba Protenidos da
Princeza elegeu" có�q, Pr�sid-ehte de

honra o senhor João Cumicholli. O no

vo Presidente: da' Ecola campeã, em sua

residência" receb�ll componentes da Es

cola e amigos, .para um coquetel" em

, homenagem a mais bela mulata do Bra

sil. Sortia Silva, Miss Renascença,

, ,

Q. ESTAnO, Florlan611nlis, terç!l,-t'e11'11� 9 ,lq> ,ma:rt;n 'de- um - Pá�, 2

Musica . Popular
Augusto Bu.chlar

'Almifimte r:: Senhora Herick Marques
Calninhn, estão chegando de' Porto Ale.

il"'Ç, onde f()l'�rn hqmenageados pelo,_
hóvernac\'l'I' do, Rio Grande <lo Sul e

Senl101'3 Per:Jchi' Barcel\)R.

i·
UI11� conversa que ouvimos na, boate

SC0]'],io's, de' uma 1l10C� com cà'hàlof:�:
.

�
1"'�-� J

I

I"po,os na cor c(.\hre: Você, um oj:niHL]
7crinh,o' e 8;"ela filH com músicàs 'ele'
Betânia,' é dé' ll1�is, , ,

Pr. lVIanSllP!.O Trés
Tituhires:
Flávia BruxeI

Irmã' tída Tonet
Cllt-t Cléniz
Conselho 'Representante:
Olvaldo Della Giustina,
Pe, Eugênio Rohr SJ.

Pc, Raymundo Weihermann
Conselho Representante:
Suplentes:

-Irmã Irene Judith Fllek

Irmã Mm,'ia Pauli
Maria Adelilla ,da Cunha

Chapa n, 3 - Diretoria

Titulares:

-Pe, Eugênio Rohr SJ.

Tl'mn Irene Judith Jllck

Pe, Haymundo Wcil'hel'mann

, I

A elegante Alicinha Souza Darniani,
proprietária da boutique "Garage De

coração", pela Varig viajou hoje para

S5,0 Paulo.
" �1

, ,.

Jazz & Pop '71.

Na edicão ele anteontem demos 1Il1ClO à publicação do resultado da peso
'

quisa realiz�da pela revista "Playboy", que apurou' junto' 'aos seus: leitores, 'as

maiores expressões da música pop e do jazz, no ano que passou. .:
<, Destacamos os nomes dos quatro brasileiros que, figuram na .relação _;_ fatá,
muito importante, repito -, os melhores do contrabaixo, 'os melhores conjuntos
instrumentais e aí ficamos:

Suplentes:
Im111,Maria Pauli.
Ii'mã Maria Cl'istofoUni
Irmã Constanra

e{ln��ííHl i"'is!;ai:

Letícia é lima rnusrca, oue tem dei-
f . ,_t I. ",

xado nlllila gente seriamente ,preocupa·
'

do, pois alem de bonita, foi gravada
na não menos bonita) voz, do tão. col1i-'

çado Alain Dt-IQn,

No último sábado na "TV ,Cültura,
Neide Mariarrosa:e .,Paúlinho. no pro
it�nla St;ldio (i, de O�car 'Berendt, de'-'

"', v-. J." 'i,. ;,"',..,

ram llriiâ <k Flizeth Cardoso' 'e Caçu-
linha. ;

, " , '

""
.' •• �;':o.

Trumpere .

I,

, Prosseguimos hoje, começando pelos melhores do trumpete. São os ,se·
guintes: 1. Doc Sevednsen; 2. AI Hirt; 3. Herb Alpert; .... Miles Dnis; ,5.� Louis

.Arrnstrong: 6, Dizzy Gillespie, etc.
_

"

'

Como já expliquei anteriormente, estão aqui enumerados os, princlpais. de
.cada categoria - a revista colocou 25, Os nomes colocados 'em negrito .,_ o ne

grito é da própria revista, - ,referem,sp àqueles que mereceram o título de
-

AII·Star'. ,: ,

"

�
.. _--___:._--

, Trombçne .
, , ", r

,
'(

,

1. J. J. Johnson; 2. Si Zentner; 3. Kai Winding; <t. ,01. I""km.,,.r; 5. 'Slide

, Hampton: 6, Dick Halligan (do "Blood, Sweat. & �Tears;').'
'

, �,

SaX A I to , I
"

r.. �
,

' ' ,

'

'" ' c'
, <'

1. Ca,nnonbaJl Adderley;' 2. Paul 'Desmond ('tTne Dave. Btul'lec]C,Quartet");
',3, Fred Lipsius (:'Elood, Sweat. & 'I'ears"). :', ';',

,

",:._:" '; ; � ',' :,
'

. j ,: '�',
.

" ,\. .

I"
.

Em cÇllnvaÍlhia .(1(!; Sl1a 'esrms'l j(J, es-

tá de 're!!resso' de ,�l1a/ vi�f!éll1 a Joacaba,
o Presidente da �ssembléia Legislativa
do Fstndo, Deplitaçlo 'NeIsbJi Pedrini.

--
.----�---

Sax Tenor. """, "'.r.' ,',;""-

,

1. Stan GetZ;' 2. Baots Randolph; 3, King curtis; .:4:.:' Chtis�'Wood;- 5LEddie
!r.:·

,'_'.' {'._ ,';-:_" -:".1,"':"'"Harris,

... j�. \. �

"

Sax Barítono.. .

_

"

\.. �,: .

1. Gerry Mulligan (do "Chicag9"); 2. BVp. Shank;, z:l. Sabib.;Shihab;,4."Charles
,Davis; 5. Pep,per :Adams" ,\ �;;': r.

.

i.

;,":�� ,
i, ,:" i, i'_ - - -- -- ---'-, - -

,

\

O custúreiro lenzi. prepara-se para
uma rápiela viagem �' São Pa�lo e' 'R ia:
Ele nos' di�se; será uma viagem r�{:

'pida mn.s, não farei ,por meTios· de )0:
diM,

.
_} .

:',

.� �

! 7 :

I'
Clarinete, '

1. Pete Fountain; 2, Herbie Man; 3. B�nny ,Gooàmann;. 4: \y'oody Hernlan;
•
.' J ,,'- .,'::. _\ .�' " '.:. .

•

5, Acker Bill\<. I "'.' I "

Piano,
, ,

." '

1. Da,ve, Brubeck; 2. Nichy Hopkins; 3. 'cRay Chàrles; ;4,\ Ramsey: Le'fisj
,5, Sérgio Mendes, (BrasiI), E, ainda: Duke Ellington; Cotint Bas.ie, Oscar p�U!,rson,
T.helo�ius ,Monk, Errol Garner, Herbie Hançock, �ill }l:v;ms, e André Pré��'

,

•

órgão. ;

1. Booker "T:.;' 2, AI Kooper; 3, iJimmy Smith; 4. Ray Manzarek; 5.' Dick
'Hyman. E, ainda: Walter Wanderley (Brasil), 'Jirumy McGriff'e' Brian, Auger• .'
'-- _. - -- - - _, - -

'Vibra fone. ;

1. Lionel Hampton; 2. Cal Tjader; 3. Gary Burton;,4. Mm: Jackso'n; "5. Don
·Elliot.

R')heTio/�v��, � P,ir��l]r;lo.Tes. diTe
- t�re's de proi!'ram,qcãó \dã' T\T, CultllT'�,
Illlm :simn:jtico bhte-n:apo.' nÇls c.ónfir-,

Festivrtl Universitário da Cerveja te- mnram' a' QlIenté: tiroimimadío recente-
rá inicio dia' 12 ptóximo. sendo màis rheilfe." Innc;da, "A' 'Se-Iva!'em" novela'
uma promoç1ío cio Grêmio dos;Odónto" C(\I�' A�� Rosa\� He.rll'j'o;;e Martins. 'de
lanelos cio ano 1971. os' bonitos catlé{os ,st>';llhd'� à· Se;x·ti-féir�: hl)l'âri�·· 22,30
para o W Festival, já esti'ío sendd V�fl- "pi,;h�' F(Hrn"( ?�' 2.3 h�r�s� cc>m pemo.
didos: ,nalidade's dq' p'nis, ,Kh:� s'6b:>�dos, fOCnli-

j.' . .,' '�.' .

7jnd'l cartq71'� (b:, TV. Brasileira;c'''En-;, s�io" as 16,50 Chot��;
.; .

Quinta-feira em nossa c.idade. ten'Í·
inicio, a expnsição feira da, Ressacada
Já fomos informados; qlle, o enorme

fi!s!Jmel:ll'l !to lllll: O ;lIt1lor IJ"� morre

é limá iI,ISão, "'Dá' iI!',são deve morrer.

H OlÓ S C'iD"I:O'c '
..

.

�',. , Omir �Car:d:.-.;e,

.... \
"

'�'. Titula'res: " ,

M11ria Adélimr dà 'C,uT)ha'

... .;
..

.
Têrça·feira ::__ 9 de márço '

..'.
'

' :
'

,

�"..RIES - Tudo começará, a melhpl;'ar bastante para vOc.ê, no; �làno soda� quer
nesta ou na próxima sem�na, Os contatos q�e esU\ber'éc�r, âg()z;<l,: sel',ãQ
SigTij fica tivos,. podendo prerlunciar�· proru,oçõe�, ,êolat)or.�ç�Q,e ,ê*itO .

em
.

vi;gel's .'
. .

.', '

. ,

,'� ,':',1: :':'. ';-'�
I TOURO � Te�l:a em mente queo seu sig�o será 'u�� do� ril�is :làvO'(é�idoS i ri�

decorrer desta rase do ano, visto' que o trânsito solar- "i�I( Péi�e,s ,sempre
o favorece, 'ou a favorece, Hoje você; terá uma boa 'notícia.: -. ': _.

! ..

G:ffiMEOS - Dia relativamente n�utro pela manhã, tendendo :,a melhoràr rortiti>!
..

à tarde,·Reconheça seus ,verdadeiros mê'dtos; ;<l.ue l�tO?shá '�portaIit�'
a você, A colaboração que lhe. vie� atr�vé$' de i,pati)v.qs', de., Mies, lsé:r;�

'"

Pe. Mansuéto, Trés .'
Irmã MaÍ"ia'Heerflt
S",plellt�s':
Flávia,Bl'llxel: , o"�
lrm'ã !Líria :rrornet·, -",,':

Curt Cleniz'
çons�iho.· �êprêsent",nt.: ';'
S�P'le�tes:

.,

.. .,.
Osvaldo' DêUa 'Gi�stinâ ' "

,

,

Pe. Eugêniq Rôhl"SJ.�, :
Pc. Raymundo Weih�rmdnn'< ,

' - ,

Suplent�s':: ,:",
""

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

Irmã 'Maria Irene\ J.l1dÚh ,Fuêk
'

f1iín5 'Maria P�t1li "

MaJia Adelina da' 'ClJI):hlJ' .,
Fica abert.o ,o ,!}ta�o, de' ,5 dias para o ofereCimento de

impugnação· contra' qualq�eÍ" candi:dáto; As mesas cole
tóres funcionarão··· Í:Ilinterrl1Ptamertte das 8;00 às 17·· horas
na, sede s�ciâl à r�a E�tí.:yéS 'Juruor, n. 159, Florianópolis
_ ,SC. Os' eleitores 'residentes fora, dQ município sede po
derão votar por corresponclência. As i11,')truções_ e- o� 'm��
terial necessário já segúiram ii,os sénho�és el�itóres:

FlorianópoÍis, .6 ·.de março de.1971.
•

_,I_
.

:.-:'" •

._. !"-l.
Pe. l;u9ênio Rohr: S.J..-:-:- Pr.esldente.

r�,������������-'

ORGANIZAÇÕ�$� : .KOI:RICII, ':t I
INFORMA;1tI Q." �E�V�tAOO 'DO

[I SEU L��E�,��,;��!!TJ ..�f,IICH
I ' 1� Prêmio -,46.623 - Um Fuseão<

I _ Sr._ Osni
.

Silva - RU,a, �túliQ .-Va,l"g;!,S, 347

Sao Jo�o BatIsta .. ,
,

'
"

, ',' "

2� Prêmio _ 03, 152 ';'_ Um' F'Uscão
Sra. Neusa Maria 'da Silva _;_ :Rua Heitor'Blumm,

5]7 - Estreito'
3g prêmio .:::_ 53.848 - Não distribuido.
4� Prêmio :_ ,06.417 - Uin Televisor

ZuleJlla' fenner - Rua Crispim :t'{ira, '78 - Flo

rianópolis
51? Prêmio - 41,271 - Um 'l'elevisor
Ivete Ouriques - Rua Olav() Bilac, 52 - FIo-
., \

rianópolis. .

'

�(
APROXtMA'ÇõES REFRIGERADORES CONSUL

"

46,622 .:.... Luiz Gonzaga d� Silva I

Rua Márco's dá· Silva _;_ São João Batista
46, 624 - Não distribuido
03.1151 - Não' distribuido
03, 153 _ Col1stantina da Silva

R4a HeItor BJl.:n:nm, 593 - Estre�to
53,847 - Não 'distribuido
53,849 - Não distribUid()
060416 :_ Luii Roberto Feobá:

,

Rua Jerônimo Coelho; 325 ...:.. FlorianópoÍis
06,418 - Não' ilistrl!>uido
41,270 - Pedro G. Nunes

decisiva.
.

�. , .;

,'"
'..'

';.�>;"_.,., ;.: t
CANCER - Influências bastante favoráveis estarão atu,ando 'sôbrf;:'v�'iteIlr.

dendo a trazer-Ii1e enormes alegriaS, surprês?s e ,coÍripê:nsáçõés. O ru.a
é dos mais indicados para uma, 'viagem 'e devetã" benefic�ar:

'

�. con�tos
r';

\ pessoais,'
" .

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

LEÃO -� Dia em que não lhé faltarão a compreerisão dOisêu:senie,lhante, 0,
apoio de alguém, um sorreiso de aprovação,. elogios e, colábwação,ein,
todos os sentidos, Boas perspectivás tendem a paii'ar .,00 ,plano dis

.

, ; ,:' �.
realizações. '

.

'
'.' ,

'

..

VIHGEM � Sucesso profissional, financeiro' ti a�oro�o ��, :eyi4���ia; .':éo�
timismo e decisão de se expandir ,.e fazer novas arI}izades, ,tudo "llie

. correrá às mil mflravilhas nesta, se�ana. Con�e com a éolaboração de
nativos de Libra.

,
, '

Rua Antônio Hulse, 35 - Tubarão
41,272 ;_ Não' 'distribuido

'

Prêmio' Koerich, 'é Prêmio ent�egue _ Carta

:patente 274. -, Publicidade. J�lis ;Ltda.• : Rua da

Quitanda, 30 _ GB:� rrocesso c�.: 56�OJj70.

'ALUGA-SE

(
. � " ",

I LIBRA - Boas not.ícias, convites, visitas, novas amizades e, lmp�s,sões .,agra�
dáveis estão previstas para esta têrça-feira, em sua' vida; ViageM, ,e
contatos' importantes com o s.exo oposto em evi<iênci!l. iAguarde infor-

mações úteis. <
'. ,

ESCORPIAO - O setor mais favorecido em sua vida será, nesta têrça-feira, o

das realizações e conquistas materiais.. Procure ,impulsion� SeUS

negócios, delibitar seus gastos e. alcan,çar o ,apoio.,de . quem �Sa
contribuir nêste· sentido. ." .", 'i.

. "i

sAGITÁRIO - Excele�tes oportunidades dê auto-afirmaçlio ··de': s\la' �rs:().(m. '

lidade se você aniversariou na semana passada. Se .. a data em que '
, , ,,'., \

, nasceu caüt antes desta fasé, dê m'ais atenção às propostas cumerciais.

Lucros em vista.
CAPRlICÓRNrO � Dias de intensa felicida<ie serão vividos por você, de agora

em eliante, especialmente se a hora, de seu' nascimento< está" situada
enti"e 6 e 6, horas da manhã. Nativos ti' nativas de. Virgem e Touro
virão ao. seu encontro..

AQUÁRIO - Suas possibilidades de sucesso deverã(),_ser maiorE;s hoie ... espe
cialmente no setor. das amizades e no ql!-e diz .respeit() • velhas

�esperanças que deseja concretizar. Contatos frutíferos' eo� ,peSSQalJ
de Sagitário.

'PE)IXEs _ Notórias possibilidades de elevação social e progresso profissionaL
Conte, agora, com- a colaboração positiva, de pessoas influentes, visto
que elas poderão beneficiá·lo(a) imensamente &.1te mês. Boas noticias.

Dois apartàmentos:. no centrOr -, rua' Sal.anha . Ma·

rinho, n, 2':"Tratar fone 3750:
VENDE-SE

Vem�et'- Ano - 1'61
. Tratar 11 RIJa: Conselheiro Marra "'- 101

'I

Professores de Educa�o M�ral , Çi"ica

Educação Moral e Cívica

A. EDITôRA DO BRASIL,' S/A. comunica que acaba de lançar a obra'··

elaborado de acôrdo com oriÍ:mtação préconizada pel() o.c�t. 61045' ele
1'4-01,71.

I

Em su� séde,j. RUA JOS� CÂNDIDO DA SILVA, 657, terá grande
satisfação em receber os professores interessados para fazer-lhes a ápre
sentação :da mesma.

\
",

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�BANCO
,

- )

REGIONAL DE DESENVOLV,IMENTO\ DO EXTREMO 'SUL
1 t I I

i, r i
-,

'l I 1 t
I

, -,

" '

l'

"'�.

.

Está ;pres'��te;no' processo de
engrandecimento de Santa 'C'atarij'��

.... (

.",\
"

,

E, 'J:NSINO

.para

·······I,v.· o�,··.·,·,,,�..: .J
_

, ,0, Oovernador -Ivo Si�véi;
,

'tca>'prestigiar'á, -á solenidade'
qe' ,inauguração" <la ,Feira' ,'da
:R,f,!ssacada," marcada

'

para'
as' 10' horas do próximo sá
b�dó, Muito� são 'os' 'murií-

: CÍpios do interior 'do- Esta
, ,.dÓ:: que 'já confirmaram a

QO Distrito d�', 'Riô::
Vermelho, da' Ifh'a de' San-

. -'

rem'

,
ços

I »Ó»

-

'

Pláman -'-,' Projeto 'Ga·
r

do Leiteiro, Acaresc ,'e Se
cretaria da Agricultura ,_.
a fim de serem prov-iden
ciados os

I

seus cadastros

bancários, facilitando o Ii-

,.-vinda' a, Florianópolis . de

:,,�cq,i'avanas de criadores in
, têressado�.' na aqúísição de
bovinos a serem expostos

",-:, '.
'

que
Feira

tada e at� a quinta-feira a

Celesc já terá encerrado a

instalação.
A, Secretaria Executiva nanciamento.

Escrita Fina�

,f,
ÇORRA! A OFERTA É'BOA DEMAIS PARA DURAR MUITO TEMPO.

BANCO REGIONAL) DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
Financia progresso, ·,e estimula
financiamentos a: indústria

a prcdução
". , ,.:

e, agro-peeuarra
, ,,)' �

através de
-,

catarlnense
J
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Durante todo o, primeiro semestre'
grande número de brasileiros estará ;, cum

prmdo o compromisso de apresentar sua,

declaração, de l'endi.mentos referentes' ao

exercício de 1970; a fim de que o Govfom9,
mediante o' conhecimento dessas r�ndas,
possa descontar' o ímpôsto a que tem ,di�ei�

,

to, para que c4?;m o\noduto a:rr�cad�4o te�
Ilha condições de ct..mprh: os seus compro';.'
missos palia com o povo, devolvendo-lhe em

realizações a arrecadacâo auferida no re·
I

'

'colhimento do tributo.
\ "

Ao 'up,resentar sua declaracão de ren

das ,todo o cohtribuinte 'tem o'direito de
destinar parfle do impôsto que, deve a em

preendimentos ]1OS setores da pesca, do re

florestamento e do turismo. Através dos in
eentivos fiscais ,....-- 'hoje ampliados o

contribuinte ao tempo em q�e cumpre o

seu dever cívico de declarar a renda e sal
dar a SUa dívida, colabora 'tamb'ém\_-�- vízo-e· .

rosamente - para o desenvolvimento do
país. A sábia política dos incentivos fiscai�
adotada pelo Govêmo Federal já demons-i
treu os excelentes resultados de que é ca

.paz, Os recursos' destinados no ano, ante;'

ríor aqueles três setores : fizeram co� Que
inúmeros empreendimentos fossem reaii-

I
I'
I

I \

I'!
. """" "

xpOSlçao
I'

Já se prevê o enorr:qe êxito que a gran
d2 Exposição Feira, cuja, inauguração está

LI
: lTiarcarda para. o dia 11 do corrente, no

I' moderno
-

P8:vilhão da Ressacada, colherá
exibindO expressivos índices do esfôrço
pelo 'desenvolvimento dOs setores agrop'e

I" cuários, bem como da pujança inrlustrial do
nossO Estado e, inclusive, da região sul

brasileira, Gompreendend�- o :Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. O certame

cOI-lstituir;i, sem dúvk:la, marcante .. "lJ,conte:

cimento, vindo confirmar, em tôda linl1a, a

,auspICIosa situa�ão cOnQuistaCla pela's Ca
tarin�nse� no, pro�resso econômico do Es-

tado.

I'

I

! I'I

/

Particularmente no que qiz ,respefto à /

;pecuária, cúmpre acéntuar' qlW aprOXIma

Expós'iç1j,O da" Ressacada vai revelar, extra-
.

ordinário surto· de expansão,,'relÍnindo' ani
mais de cêrca de 400 raça�, mun'a autêntica

demonstração do trabalho \operado '

pelos
nosso� pecuaristas e, em especial, pelps ór

'g�os oficiais _ emrpetentes :na supervisão e

, orientação técnica, financeira das aqvida
eles pecuárias de Santa Catarina, A tornar

II
' acessível aos criadores o financiame:nto, de

'

I' éx,smplares de seleção trazidos a essa gran-

I"l
de mostr'a' da Ressacada, assinalà:-se a so

f iícitude cÇJm que o Banco' do "Bra·sil, o Ban-
" co elo Estado, o Banco Regional de Desen-,

,

voivimento' do E�tremo SuJ,' ci Banêo dã

Provincia, o Ministéri0 da Agrfcultúra e

outros estabelecimentos de créditd se dis-
/

1\

zad��, aSsegurru'ldo plenamente a sua dina

mização. Muito ruins ainda poderá ser fei

to .no corrente' anos se fôdas as pessoas ao
" I

apresentarem as suas declarações de rena,'

das,; preencherem, os formulários próprios
para auto�iz'ar: os descontos dos 'incentivos

: físcais que o Govê!.'no oferece a vários sé

'Ó,tores:

.

'As' tegi()�s norte e nordeste, até, há
bem pouco tempo abandonadas à sua pró
.pria sorte, estão, hoje .colhendo benefícios

}�estimáveis graças a aplicação dos incentí-.
. �os 'fiscais por parte de contríbuintes de to-

do o País. Atual�ente, um novo panorama
se apresenta nessas áreas do território na

cional, fazendo antever um fi.J,lnro de grau
.de prosperidade que irá arrancá-las de uma'

vez por tôdas do atr�so que a,tê há-- pouco'
se .encontravam,

,

Para a região Centro-sul (I Govêrno
permite que sejam aplicados 40% do Im
pôsto

' de 'Renda para I) reflorestamento,

�5�:para a pesca e 8% para o turismo. Se
os' -, contribuintes

'

se conscientizarem do

quanto poderâo beneficiar os Estados suli-
�

rios com a' destinação de uma parcela do im
postô devido para' êsses três setôres' eles

expedmentarão um desenvolvimento a cur}
,

eira -da
pÜem, nessa oportuniéÍade, ao amparo cre

ditício 'necessário às operações, que terão
ipíciO :no mesmo dia da instalação do certa
rne. Já se. perceb�, nisso, um dos mais re

lev�ntes ,fatores, de êxito da Exposição e

.de, suas' f!naliàades, visandó ao desenvol
vimeÍlto' dá economia rural catarinense,
:'

,
Aliá�', !l'este primeiro comentário que,'a

'�xposição Feira Pecuária e Agro-indústrial
da Ressac3!da nos sugere, será de salientar

o�trab�J,ho porfiado e enormemente 'PrciMu�'
trvo do' Projetn do Gado Leiteira, 88n1 cuja
!'ticipa�ão, decisi'\':a e �onstante, não te

ríamos certamente 'tão expr�ssivos índices
do prog,r�sso das atividades' ,pecuárias no

E$tado, -:- de ,r,esto em, algu:mas de suas'

mais: import�ntes, faces, quais a ,expansão',
,seleção" aprimoramento e desdobramento

quantitativo dos rebanhos leiteiros.'

Ai�da em comêço do ano de 1970, docu
meótos ofiçiais assinalavam os magníficos

efeitos: da política de assistência técnica e

financeira do Projeto ,do Gado Leiteiro, cU'-
,

.

.
� .

.ias financiamentos do ano a:nterior -soma- �

ratn ma,�s ele três" milhões de crUzeiros, ha

vendo beneficiado trezentos e ,cinquenta
cris'dores nas ciiversas bacias leiteiras de

88:rita 'Cata:rina. Naquele mesmo' período
haviam sido' introduzidas nos rebanl10s cá-'
tariné'nse� mais de três mH matrizes leitei

tas; g,ue promóveràb aprechível acréscimo

de" ,cinco niilhões de litros ria' produção de

Jeité.'·

;'. .

@ZI'n "elro
I

A fábrica havia ,perdido o cozi�eiro
para lllY!:a\ aposenta,dor{à. Apa:i;eceram oú

'tros, qlfe não, passavam)1o teste' do Supe·
rintendente.;O pessQa.l lá de ba.ix.o.: recebia
o l-al1ú calado," traçava o que ';;i'esse.' Mas 'o

'--' ._
\

_'
.,_, ,.', .

SUP0rintendente' era )íbmem cJie' estômago'
ma,chucado, vivia, quase ele papinhas.

Um �a gostou ,da canja, Bem feita. não
restava dúvida, Essa salada, de tomates�

"

bem temperada, Carne de fô,mo? Não ,pode
dar o que preste,! Mas deu> ótima. 'Indagou
do diretor de administracão:

-- E' novo, o fozinl1eirÇl?
_ 'Entrou hojoe. parece que é japonês.
_ Conserva o ,homem.

'

Tardinha, o diretor de administra�ão

entra afogueado, Problema Gom o cozinhei

ro.

Que que tem?

Dê uma_ olhada nos documentos dê-

le.

Examinou a.' carinha redonda. OSI plhps
amendoados, na 'gr�iJ1de fotografia da car

teira MQd�lo 19, "Trang Hung Dao" _' no
me esquisito para Japonês,

_ Sim, que qt\e tem os dOI';:"l�tOS?
Nào estão em ordem?

"

.
_- Olhe aí o lUj2'ar ele nascimenrp.
Olhou. Hanói, 17 de, dezembro de 1934

•
II

I
Um Vietc.6r:ig!, Um vietcong na cozinha!· Sem

essa! PÊmsand� tr!stemente na carne de

fôrno, mandou, despedí-Io. ,

, Dia segufnte, na p.orta da fábrica, o�j_a
ponês, . perdão, o vietcong:

�' Senl1o,r Diretor, non?

Sti'biram. Na verdade, até que admirara

a Sua comida, mas a situação 'política",
Para ser completammte franco, a fábrir.m
estava pleiteando um grande emprésUmo
nos Estados Unidos; e você sabe que êles

vem analisar o projeto; vão revirar' isso'

aqui 'peÍo k.vêsso. E' crupaz até de vir gente
,d� ,CrA. Pegam_ você na cozinha,-,-

'Etang Hung Dao não percebia bem as'

'sutil�za� da políticá' internacional.
'

--;: Chefe não agradou ,da comida?
'

Nào, não era isso, queria até a receita

daquela carne de fô�no, mas, para a, sua

coragem, um ,yietcong como cozinheiro",
_ Vietcong? Non, nada vietcong.
�,Como não, está n9s seus documentos,

,Hanói.
'

Trang Hung Dao -e�pIicou pacientemen
te que os nascidos �m Hanói não eram

.

.

.

I

vietcongs. Mesmo que fossem, êle havia se

mandato bem an'tes de Dien-Bien-Pbu. emi-
",

)

grando para a Itália. Depois, Estados Uni-

/

I'

to prazo sem precedentes. No que diz' res
. ' peito a Santa Catarina, Estado que t��1 ��
�esêa e ri,�:JurisQ1o, ,a,��s d�: seus gr����;��-

,

tenciaís, a' ::apliéaçãb ,:d.e �ceótivor fi�cals,
'�m' .

seli . teiritórió' signific�i: uma. ihjeçã4: Iii�·
• . ,"0 "

, , '_' '.1' _'

vigorante' ,�a' sua :,detélllliAadâ, ,;o�tad((,: ":e
medrança. E' pr�cjso�.que· toa.is .os �atâÜ:�
nenses contdbúatn'cQlri,o esfÔ��ó do'(;cjvér:·

, 'no, em favor de -:��u�Estado.·
'

�
. ?

� ,'\

São .' il}-eq'uÍvoc3S as, potencialidades
pesqueira � turística de Santa Catarina, En
tretanto, -nãe basta: termos um' litoral fé .....
til e uma p!tisagem bela. Fa7....se necessária
'a aplicaçã� de recursos para a sua dinàrni

zação. E a oportunidade aí 'está. Juntando
se as dotações d9S poderes públicos aos' re
cursos da iniciativa privada, poderemos ex

pandir ràpidaménte êsses s�Í(ves.
"

I

Que todos .cumpram, pQ....anto, com, o
seu devér��'E ajuntem ao ciuáte,r ,coer(:ith),o
da lei que-tintimà ,os cidadãos M: pagamen
to (le seus impostos, um pouco d�' �ifi,ót\e
de contribuição �spontânea: à .sua' 'fêrr'�.
Todos devem lembrar-se que o impôsto

'

.'e
retributivor. �I� 'reto�aci: aos prÓpijos'c�º.
trihuintes na íorma de

'" �m bénefíçfó' ;' pú:'
blico.

'
'.

"
'

'i'

. .

"essaca a
.

� \
"

E isso ê o !flue, entre �utros espl�ndi-
"

dos "resultados do esfõrço r;atarinerisci p�la
exp;msão e aperfeiço'amento da ''IH'ociuç,ão
rural, em que se e�penhà: ,igrialmerit�:'" a
Secretar.ia ela Agricultura" teremos, "ocasião
de verificai', nos dÜls 11 a 15 do c()rténte'�ho
belo Pavilhão Oficial de Exposlçõe's dJi 'Res
sacada, �oIJ.strução" que assim Jestiva,-t;i" sÍ!�·

nificativa0-�nte' será inaugurada.
'

Ó interêsse qtle. êss-e çertame estã, des-
pe:rt�ti�Q "��ntro�;'e" i�ra odG',tertl'itório. Gatg<ti.,:��'''' ��" �< ;, '�'"

I�ense, a,t���ndo expositores. de oujros ,��ta_.�
dos, e cit�d.amehte do Rio Grande do Sul e

r

do Paraná. -:-'-'- que desejam mostrar "os seus
"

pr�dutOI'í1S,� agrícolas ou industriais, - 'é,

portanto,;;�em J'17stificá'vel, tapto ,mais Q,ue
asexPQsiç.!5es agropacuáriaS)\Í se torna�a,m
famosas, :sRbretudo por niovimentarii�' os
I ,,-' " ',' ,'" ,

produto:re� ,de ll!-rga visão� c,":jo entusiasrn�
tem sido em apoio d�s iniciativas dessa na,

tureza.
' " I ;

Finalmente, é essa urna excelente' opor
tunidade para ,urna visita 'aD' 'an1pio )?avi
Jhão "Governador Ivo Silveira", na. 'C!lP.ital
do Estado; tomando, cQnl1ecimentQ ," d)irnã.
obra de alta vaÜa e. bom gôsto ,arg\lfteW
nico, aQ mesinb temPO quese áiqP1'lâ..ta, "tio
'vulto 'e qua.lidade cios 'produtds:

'

expo�t<?\?,
a' gigantesco 'passo., que" os"emptfénçi�méptqs
agropecuários (;) industfjai� co�selitJ1ti �y�n�

, çar, no !'timo .duÍnâ , cOhlPleta reãl�aç\io
dos uo-ssos, potenciais de' tiqjle�à;."

...

�

•. ,I" •
,y

Guslavo' Neve's

Iconu
"

.J, '

d�s, onde enibarcou. Foi cozinheiro de' bor-,'
do muitos anos, fazendo a linl1a da América,
do Sul. GustOu do Brasil, ficou:

O Superintendente coçava o li1úeixo, não
estava bem· certo.

"

_ Chefe quer,' trago documento �JÍ"s
dizendo Trang Hung" bom.·

, Bem, isso�era uma coisa p�lpável. Trou
xess,e;, que ,êle ia'vconversar com o's colegas
da Diretoria. Ali fic,Qu assentado qu�, com

o documento', o cozinheiro �ltava.

Nos m\3ses seguintes o Superintendente
�'egalou-se com o fino manja-r de Trang
Hung Dan. Quando dava. festas em casa,

chamava-o; à so'bremesa, como estiveSse
,

exibindo a ;própria Cobra Sem Gabe� a

ptesentava o éuca aos donv'ivas. SubHnl1an�

,do sempre, em- tóm cavo: "vietcong!"

No dia da ,explosão da 'éozinha, que

qua�e ateou fôgo à fábrica inteira, não

quis sab�r de c07lVersa.. Mandou á polícia
atrás de 'Erang Hung Dao. Depois, a p.erícia
do 'seguro' atestou que a explosão ocorrera

l'0r acúmulq d.e pressão na caldeira -'- na

da que ibcriminasse o cozinl1ei,ro. Assim

mesmo mandou que o despediSSem.
'Sei ·.l�, )1ascido em, HaMi ...

.. ',
,I

'

Paulo da Cesia R�mos

"

.... .:.�, -

,
,,(

�-_'
.. __ T

TRIVIA[ VARIADO
7 .

Os barbeiros, com justa razão; estão alarmados com á falta ele f'reguê-,
ses em suas cadeiras. Nas grande Cidades várias' barbearias fecharam; SUaS

portas/por não terem cabelos que cortar e Já nem mesmo barbas, que hOje
preferem os barbeadores elétricos e as plat-plus às velhas e afiadas' navá
lhas Solling'cn que rízeram ruror no tempo elos nossos avós.

'

Antigamente: os homens cortavam o cabelo religiosamente, de 15 em 15

dias, sob .pena de serem olhados meio. de lado' pelas outras pessoas. Apenas
aos rufiões era toferado o uso de longas melenas, que passavi'l-m �uidadosa-

·

mente, para a mica onde eram abotoadas pela' perícia do pente: Um friso

vertical assinalava .o 'encontro' entre as mechas capilares ocidental e orien

tal; em baixo, os, fios' davam U111a voltinl1a "sutil para cima. O requinte su-

premo era usar glostora; O1:i gumex. " '

Mas' o normal era usar cabelinho cortado em cima das orelhas
'

máquina número um,' deixando. à, mostra, alvo e reluzente, o couro·
cabeludo, Mas homem que era homem só usava cabelo no cocuruto da ca-:

beça, nada dessas modas de deixar crescê-lo fios lados ou atrás, coisas pou-'
co dignas à masculinidade. -E nessa época os s�lões de barbeiro viviam em
festa, Filas aguardavam a vez .nas cadeiras, postas em volta,_lendo jornais
e revistas, aguardando a vez do 'atendimento. E' trocavam-se gentilezas, é,

faziam-se mesuras: "Tenha, a bondade, o senhor/primeiro". "Nada disso,
por favor, a vez é sua". Usava-se ainda pagar o corte, das pessoas conhecidas,
deixando a estas o único/encargo da gorgeta, per se tratar de uma d�nbera'.
ção muito pessoal, Mas da outra vez que se encontrassem, a fineza era re-

tribuida. J

E era nas barbearías .que se travavam os grandes papos de outrora; só

comparáveis aos dos cafés, que por sinal eram sentados. Mas nas cadeiras
de barbei�6s o assunto hors COl1cours, 'o tema predileto dos 'üficiàis (eia

assim que êles se chamavam: oficiais barbeiros) e da clientela era futeboL
.

. -!' ..�t:' t, � f

Ouvia-se na noite de véspera Q programa No Mundo 'àa Bola, na Rádio Na- j
, '

" ,," ,I ' ,

cional. pela voz de Antônio Cordeiro, e na manhã seguinte as barbearias. se

enca±-reg�Va111
.

de fa:?;er ,a teecliºã�. Incr�vel a, ,pa�xão �os barb�iro�;
pelo futeboL A frente de cada espelho haV1a a flamula do tIme favonto ,e ,

a fotog�fia posada dos craques. A do time do Va;sco\ campeão ,de 1948, ficou t
nas barbearias até 1956, quando o cl1,lbe conquistou o, tíMo novamen�., Es7,.,;
tavam lá Barbosa, Augusto e Gla,rel; Eli, Datlilo e, Jorge; Friaça, Maneca.,

: Ademir, Ipojucan e Chico. �e política falava:se, mas nem tanto. Sej as pare-

des têm ouvidos, imaginém como não os teriam, os barbeiros de antigamen
te. Em prudente níio !'f�lar demai(3 .

,Mas hoj.€l( quando se 'corta o �abelo ,.de dois em dois; três em três ;nêses,
as barbearias adouirem um ar tristemente vai�O de, algo que perdeu' seu es

ple'ndo.� no temp; e' que começa a cair no fundo do passadÇ>. São cOÍsa�s anti
gas, hojé, as: barbeariaS, mas ainda se vai lá de vez em ,quando.

, AS BARBEARIAS

Marcílio Medeiros, filho •

:1
l
I

ue Jia]isco, no Estreito, para" as-
"

sistir um filme de guer:ra, ,onde

i A discrição que se 'faz 'em tôrno, . pontificavam as batalhas na�ai(3.'" I I
"

d
.

1
- rl' .

d 'f t E d'
, H�,' .,,in,,,, '. "

I"" �L, ,dl�'U gaçao ,40s,4,nom�:"t, 0 U ,,1l.;;.�N':',.0'" " •. 0
'

.v0-r, Q.,m.mg:.Q,,,ª,,,,,B:Q�;r,":,q.tJ1" I, C' l

1'0 Secretariado ,do, Govêrno está· lamente,' também, com sua '''e'spôsa,
-

sendo creditada pela assessoria do tomava Ulil1 lanche' na' Vic's.
escritório do, Sr. Colombo Salles a

!

. INFORMAÇÃO
I'

uma questão de ética, PQis' o fu

:turo ' Govemador' faz questão de

levar' primeiro, os nomes' ao Pre-,

sidente: Médici antes de .apresenta
los à opinião pública. ,Até o. fim
da semana havia. alguns retoques
a dar,' quando pelo menos dois' noc
mes de futuros Secretários' hão

estavam definfti�amente definidos.'
Mas' jtá quandO aqui cl:f�".l para

,

passar 0- fim de semana com a sua
,

fanulia, no último sábado, o Sr.

t C010mb�-Salles trazia em mãos' o
,

SecretaI'Í3!dq_ completo. À ética' o.

impede de divulgá-lo já, numa: ati

tu<ie 'bastante compreensível. "

/
Se, por um lado, as, Tazõés qu�

levam o futur,o Governador a', êsse
comportamento são.mais que res

peitáveiS, 'o silêncio gera um cli

ma de ex;pectativa e excitação na

opinião pública que, numa conse

quência natural, ,começa a especu-

I ,lar. Essas especul3!ções, no mais,.,

li i' das vêzes, estão fora da realidade,
pois toman1,. o lugar de tuna, ipfor-

· mação oficial que por ,motivo pon

derável não pôde ainda ser divul.-'
\

.

ul'gada, passando a CIrc ar um ema-

ranhllJ_clo' de' 110tíc�as éontI:aclitórüls .

�' por isto 'que a esclarecimento.

oritem feito pelos asSessôres do

Sr. Colombo Salles sôbre o anún

cio dO� Secretariado foi elucidativo

: e, veio clisstpar a névoa que se for

mar� com o. silêncio anterior. Co
mo notícia, não chegou' prbpria
mente a inovar; mas como itlfor-

·

maçã� é válido e é com êsse cará-'
ter que chega à opinião pública.

ÀUMENTO

A Associação dos ServidOres Pli
blicos já tem em mãos um ,me�

mofial que apresentara ao Sr,. Co

lombo S,alles logo depois
,

da sua

posse, solicitando aumento de ven-

'cimento�. ,

f
Será a p.rimeira reiVindicação' ele

vulto a ser s)lbmetida a0 Gover

nador, já então na exe.rcício do car-
'

go.

H. M. CAMINHA

1·
'! ' Homem de hábitos . simples. o
'.'

Almirante Herick Marques Cami

'nha compareoeu outro elia ao Ci-

BATACLAN

I
.

Ó popular Bataclan está de' vol- f ,

ta ii Cidade,· após p�rmanecer vá-·'
rios dias em Brasília, onde 'levou,',
a sua pregação vegetariada;"� ; :

Está arrumando as I ma].as para
viajar para Israel; a convite·. da '

jcotfÍunidade israelenSe de'· São
::, •

Paulo, devendo seguir nas proxi
mas, semanas. Só não expÜco� se 1
'vai a pé.' : I

.j
, j

CORRIDAS

As Avenidas Rubens doe

.

Arhicia I
Ramos e MaUrO Ramos têm _ser,

Vida de pistas de.cortidzs pe10s
ases dó volante, mls· altas horas .da
,�nadirugada. .

A imp;rudência chega tambêm'na
Ponte Hercílio Luz,: outro dia,
meia-noite passada, ê�s aútomó,..

.

veis fa?�am' um racha' partindo d8.
cabeceir'a da parte continental até
o lado de: cá.

.

, JORNAIS

Com a r-etirada do vôo da Cru
!':eiro Rio-Florianópolis, os 'j'ornais
car�ocas ,estão chegando à Çapital
somente no fim da tar(\" com pre

juízo para os leitores e distribúic
dores. "-

Domingo, por exemplo, só che

garam às bancas às 19 çoras.,
,

AGUA E ESGÕTO

O ve.rtiginoso crescimento urba
no que sacudiu Florian6polis na
última: década está a reclamar
duas, importa,ntíssimas obras de

infra-'estrutura para atender às no

vas necessidaêles da Capital: água
e esgôto:
A prirnetraadutora de· Pilões,

que foi construída durante o Go

vêrno Aderbal, Ramos da Silv'a" há
mais de 20 anos, nec�ssita de uma i
urgente �08:forma, pois de lá para

'

cá \0 teIflpo passou e o número dê

consumidores dohrou. ,Quantó, ao

lesgôto, técni�os no assunto oonsi
deram-no um problema de extre
ma gravidade em Florianópolis,
pois a ;rêde, atual, está· s'obrecar-

regada e também, é bastante an

tiga.
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CURITIBA -, PR - Ed. Bradesco, 15<? andar

LOl'l'DRINA - PR - Ed, ManeIa, 59 andar
.

CAMPO GRANDE, - MT - R. Don Aquino (conl, Nacional) 7�, anelar
I ' \: J

PÓIl'l'O ALEGRE - R. Dr, FléJl;.es, 240, 59, anelar

BELO HORIZONTE - Ed: Helena Passit, conj.' 601

GVANABARA - Ed, Darke, 39 andar
.

"

SAVVADOR - Ed. Rui Barbosa, 59 i\ndar
.
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\ ;', �::C%:6:te��oc�í:�tedean�
,

,animais 'ceiildes por fazen-
"

'B I t· E'
'

IliI-

I' GBOE
.

.

, deiros,do:munidpio. A '�x-

..:.'.: � ...
O e Im specla .'

.

x" � �,�!;::;2i�:O=�:;
LI:J .,' � 'ppssíye� a ,'l�ta,ção de 250,

; �: IlTERaeÕES ESTIlTUTaRlaS··
•

� , ': !:b'{.;:..::n;;::��!'.=:
't".:\'( ..' A Assembléia Geral Extraordinária, realizáda em 22 de ou- rtt·

l valente a . nu!. hectares),

.�'_"".' tubro de 1970, deliberou introduzir algumás 'alterações no 'ESTA-'
I � quandQ a media do muni- .

L1:1
' t.::;.t çípjo não ultràpassa. a mar.

�
. TUTO do <;;BqEx. Por sua 'importância, destacam-se 'as seguintes: � ·<;a de .35: afumais na ines-

.t".:\'( \ .'. .1 -.6 aS,sociado será /automàticamente excluído quando se
.

r�f1
.

m�·áfea.:
\ '. . .'

LI '.J t.::;.t .

.' Os' iJ.'nimiiis'., 'manejados

�
.... :.i) torrlOr dev,edor de mai,s de 5 (cin�o) mensolidad,es, consecu-. ,� > �r aq,i,i�l��unidade ,de,p.es.

[;']
, , tivas ou' nôo. � quisa>à:ptese-litánl um 'ganho

,; '.' !t
Náo ser6p computadas; corno pagamento de men!;ialidades, r:""'" ,.': :--dê, P��õ �e"l,�:qqiÍos por

LI� q'uaisq'uer� remessas ou entrégCís de dinheiro feita�" ap'o's a
� \ tllà, ,�pino; �sÍl.ltado, ..

imé-

.�
,/

, ocorrência do fato acima prescri.to.. � ,,- (ilªto; do :'sl$teriIa Voisié

� r:f1 ali mtr:oduiídor :i!:sse� 're-

�, Tais importâ;ncias deverão ser reclamadas pelo interessado, � shltados êstiíÓ: sendo obser- I.

LI':' quando não devolvidas dentro de 90 (noventa) dias. �
.

vados por váries criadores

r::'f'
. r:"

,
,

da 'região que, em excursões

LI:" 2 - O 'associado que não tiver pago'tôdas as-mens,ali�ades ttA. divel;SaS têm ,vf�itado (a

� relativGls aà períod<_? de carêllCia mínima de seu plano não � . Unidade de 'Bastoreio' Ani.'

� teró direito· a qualguer ben'efício, nem legará pecúlio, na � �:ai dê' São Joaquim.

B eventualidade de falecer nestas condiç6es, - �
�. 3 - O pagamentoc da mensa'lidade d�verá �er efet.��qo até �
B

o último dia útil de cada mês.
I

"

.

[:J
"

� . RECOMENDleÕES IMPORTINTE� AOQUIDRO SOCIIl \�
� G .

.

1 - A Direção do GBOEx, tendo--em 'v,ista r�sgu�rdar os �
�,. interêsses. de 'seus associados, avisa que, para cumprimehto -/.r�

..� da Resolução da Asserhb�éio Geral Extraordinária, realizada
.

[:;l
m • � em 22 de outubro de 1 ��O, sua rêde arrecadadora estará à �

.�'I :�",�',��,\:': '��j��iÇãC dos· SÓ�iO�
ainda em atraso, até 30 de abril" de

/
�,

� :.. 2 - Comunique·nos �eu enderêço postá I atualizado, Se não �
LI:J residir em área atendida pelo serviço de correio, informe-nos �

.� para onde devemos, enviar sua correspondência. Ês�e Ospec-. �

.� to é de vital importância para continuidade de nossas comu- . �
'�' 'nicações. Faça ,constar, sempre seu nome �oli1pleto e número �
� de mat.ríc�la.

.." �

,�

·�mE.IOEloJ:7c)'�.,��,
�

LI:J '<.�, 'U' I Agente Autoriz�do em SANTA CATARINA: J.::.t

�!f �m AUGUSTUS PROMOCÕES E VENDÁS LTOA. r!o".f1
r::'f

iD Rua Deodoro, 19 - 2,° andar - sal(a 3 / t.:'A

�� \ I i- FLORIAN6pOLlS - Santa Catarina �
�. ,6l)IS-� **'"

Ô"Q
"

'
I ta

� GRÊMIO BENEFICENTE DE OfiCIAIS '00 EXÉRCITO �
� Sede em Pôrto Alegre - Rua dos A�dradas. 904

JO Fones 24-1654,24-1421 e 24-1422 ' "

o, ,�BOEx == Tra�qüilidade no presente + seg�rança no futuro'
'

o���m��6��fZi�����[;��tfj�
..

. ', J'

-'; �

,

'�.

" ;:.
,� ,� t·

:t

7.

Márca

Novos e usados, 25% de entrada

facilitado, saldo amortizável em

10 -- 2Q--- 30 -- 40 e 50 meses

elBHAS
en, BRASILEIRA DE AUTOMÓVEIS

,

.

NãQ' é 'Consórcio,
'.

Não é ,,;ru�do.' Mútuo �
.

Não é Plan,u Inscricionário
., .

. Mão, é Cooperativa
TABELA DE VEfCUlOS

Ano '\, Amo�tização

/

I

•

\.

. ,'

Modêló' Entrada

Facilitada
1.500,00
2.,250,00
3,000,00,..
2,250,00
3.500,OÓ
3.250,00
2,250,00

90,00
115,00

. 180,00
115,00
200,00
1'10,50
115,00
290,00
306,00/

Volkswagen Sedan

.
Volkswagen Sedan

,Volkswagen
.

Sedan

Volkswagen
: Kombi

Volkswagen FUSCÃO

Volkswagen 1. 300

Vol'kswag"ell Karmanghia
Volkswagen VARIANT

Ford WiÜys '

Galaxie LTD

1964

19?� J
19"TU

"

19q8
O,K.
O.K.
1965

.; \_

O K. 4. 500,0(i)
1968 6. POO,OQ
1970 3,000,00
1967 2,500,00,
1970 5.000,00
.O.K 6.000,00

Picups 1968 3,,000,00
4

.

clds. Std 1969
i

3.750,00

Aceitamos seu veíctiltl como entrada
45 plan�s a sua esccliha

�todos os modelos de"la,bricação nacion�l
�

Escritório nas principais cidades
.

. I.' ,

14 ãnos de presftígio na.cional

, .'

14ais. dft 5wOOO veitudõs 'eniregu.'es
F':�:O. R, I A �' Ó P O L I S � R�a d�s Ilhéus, n ...8, Ed� Aplgb "

-126

Ford Willys Rural

Ford wutvs Aéró'

\ Corcel Luxo 2 portas
Chevrolet c14 Picúp

180,00
150,00
300,00
360,00

Cl�hrolet c14

Cli,eil: Opala
lOO,ÓO

, 225,00
' .. \"

"

....

' ....
'

,,:,'.

/

, .

Técnico de se
,(:

'

� debale pesca
".� t::' na, Argentina

· � �!'

;
,

, ,�.;

. o Diretor Técnico do

Centro de Pesquisas do De

parlamento Estadual <de
,

.eaça e .Pesca Ernesto 'J,'re-
mekacaJ:>:;l' de ,ser indicado.

, pelo �' : su�i-intendente . (la
SuDÉPÉ,:; .'P4ra /ântegrar. a

·

equi�e; d�;.técni:co.s ,brasilei-
·
ros ,qúe; irã� díseutír os'
! prób'le�asi.' ,da 1 pesêA, .na

·
área do" Atlãnti�,.sul Oci

d�Ilta1;' ;,>, ..,'
"

"; ,

. A' reunião" 'se�ã .

reàlízada
efu .M�r D�L,Plata, de 15

·

à' 26 .de março; <:0111 á parti
", cipação . de

. técnicos do
.. ;,BrasH, Uruguai, .Nrgentína

".e\ da' FAO.
,

L
'r /.'1

.\

f.
.

S,ixàs faz.
j .pre�isõ�s,pêlra.

êsle mês

Em declaeácões à O ES
:TADO. o PJr�t -Seíxas Netto

). :j,nfot�j)u que
.

as
.

massas

polares, do' mês de março
ocorrerão nas' seguintes
�,�u;íões: de 1 à 4,�de 9 a

"\', �2; , de 18. a 2{ é d� 26 a

29; ptqv!Xianq(;» instabílída
.des do tempo e

.

qu,edas de

t�inperatura.:. ,As; chuvas
,

t,
o'" .,'

•• , ,\, .';,_
-

" ,:" <
'

nos', perÍodbs 'de altà bal'O-
.úH�tdcã pod�rã�, 'ainda' ele-

" . -i ... '. f,- ':.
�

- '-',
• ,'..,; •

var'o ruveLdós',rios. '.
,

" "Por: outro 'la'dQ informou
"

... ·.'··.1,' ,

", .. : ,"o '.;" ., ...
'

tal11bem, : que.
" os' períodos

iht�rmédHírios·· no�' momen.
tos,tde :massa� pciíár� sé;ão' de
gf�nde 'êalof' e

.

'J:epentfn�s
, 'páixaá' 4� pressão,' óri�an
fa6;tro�õadàs;\,em; "iÔda

"

a'
áte'a 'dá depi'�s�ô a�osf�
Tibá;

" "

.

.•
", 1 j

�:' ',Sã� ,Joaqldm
.

; ,'.bn,pla�lilô,'
.

: ,'.P .'( rotaUveJ
"

," ;:'" ,"_" _, ,'0 T.,': : '-,

.

Soeila vai'

promover-
,

,

. show de Miele
�.

.

'.' .

'(BI�enau '._ Sucursal)
...,.c: Fal�ndo q O ESTÁDO, a

) senhorlj. Marily' Deek, da

Socila', adiantou que, junta
D;1ente com a Emprêsa
Indus,trial Garcia, a Socila'

promoverá, no próxímo dia

'29 de ,cotrente, no Teatro
üirlos GQmes, 'um show'de

Miéle, com a: participação de

Ivan Lin.s ti Trio' Mocotó,
entre

. outros nomes da
·

lhúsica brasileira:.,
'

O sllow será baseado ná

história da Socila e terá

quadros humorísticos, con

tando com' o desfile de
trinta traJe!)· especiais,:'
'p'or "outro lado infermou

que,a SciCila está manteRdo
contatos com o Clube Doze

de AgÔsto, desta Capit�l,
pára que lá possa funcionar
idêntica escol�,. porém em

menores'prop,orções,
-

além

dos cursos, volantes que
serão' miniStrados em outras

· cidades, especialmente p!lra

balconistas: telefonistas, se
çretárias e outras

\

interessa-
.

I
.

, ",das.

)
'.'

Sub-Reitor reune estudantes
efttrata 'de seus problemas

�

i \ I�:"'''-_''''''''''__�''''-'_'� .....,.-�.�
.

...-.'f.:J .. �. y-w .....�

o Sub-Reitor de Assístên- ponto te�m:i�ál :"da :emprêsa
«

admiração pela obra realí-

cíà e Orientação ao' Estu- 'I'rindadense na rua, Deselil- zada pela Universidade Fe-

dante, professor Ernany bargador .
ArNO' !Hoe�cheil, '

I .deral de Santa Catarina,
.

: � .

'Ba�er; estará reunido nos em conexão" com' os, .coleti- sob a 'lide,rança do - Reitor

próximos dias corn-os Pre- vos que servem o·,c{)ilti- Eerreira Lima.
· sidentes' e representantes de, nente ,

: iL'méd.id'ã·
.

do: P�é:,
.

"Por outro Iado.>.e Reitor

" Diretórios
; .Acadêmicos d{ feito Arí:Oliveira da CaPÍtal Ferreira Lima assinou. ató

'Universidade Federal.' de visa ,fácilitú o acesso
,.

ao- .. designando a professor Jair

Santa Catarina. Durante o c�mpus ;'" utii��rsitário da';, Francisco Hamms para; o
encontro serão ouvidas as �

.

'Trindad� i>drá: ;ós' acadêW-" cargo de Diretor , éI�" Depar-
raínvidiçacões ,da classe cos da' Universidade que .tamento de' A�lmiiiistnição
aeadêrníca e estudadas as' residem. no Bstreíto, Bom Geral, vago com-a.' desi'gna·
soluções imediatas dbs pro. Abrigo;" Coqueiros- ê locali_ çâo do professor." Ernany
blemàs pendentes.: A .exe- dades prp'xirbils: Bayer' para a Sub-Reitoria

cução dos projetos previstos AGRADEç:J�E'�TO ',

-,':
"
de Assistência e Orientação

para o primeiro semestre O professor i' Clementíno
"

aos Estudantes. O professor

� dêste ano, na al'ªa da assis-
"

Fraga. Filhe da "tIiniversidad:e Jair 'HarrUns, do' ;Centro de

tência ,e orientação estudan-
.

Federal" qQ:,Ri� ide, Janei�Ó, Estudos Básicos, exercia as

tis também será debatida
',

dirigiu Iriens�gêm âó Reitot funções de Chefe' de .Gabi-
na reunião. O Sub-Reitor Ferreir�'. rÚma,' ,;igr�decendo'. 'nete, tendo participado de

Ernani Bayer tratou junto \ a atenção recebida durante projetos específicos, Na área

às autoridades municipais sua perrriaÚên�ia em' Floria- administrativa, solícitados
do cumprimento de ato do nópolis, vü;,itando' in$W� pelo Conselho de Reitores

Prefeito Ari Oliveira autorí- ções da- 'Universidaâe .. Ma� das Universidades Brasileí-

zando 'a instalação de um .nifestâ em: sua mensagem raso
,

�',' :
"

'

RCE vai cadastrar tGdOS'DS
estudantes·.··

...,de$8WpreUados
, "!\t./'��"")' '"

....

:�.: . .,..,....=.!f·II,�:, .,.'
.

.

"":��:í�

Após o levantamel!-to efe-;, ql!le', prj)yidericia�sêfu' "a o, �ia� 15, comunic<;i: que os

partiF.�de .�eglÍt;;(hi<fei�a,' di�, c, cànéd6s, eüconti-.a1n-se à

'1'5, à ''s;ua; �criçãq'-'.junt,o· a, .' v��c;ia Yem 'ci;ts' p��t�, loca.
.' c:':$; tl,;; Íi.á- .se!:iédo DW:é� .'" lE?;ado� ,e,m' "fr'elite:;l�a: Cate
'tório Ce:Ilfral '(h,}�" J_<::studl1b<" !'iraI. "MetropoTitaIiii:; e _no

tés _;;,'à rua'Alvar.o de Caro, Café 'Ponto Chico

.
valho;' 38�À� Íl,o iiórfu:io daS ''I!Ir'

)0 às '.12 "é. das lS::às' �7 hõ:) ,Comunica, ainda, que a

tas, ,�i:fiàriali1ente�
,

-;' opel'ação cata·canecos, rea

',"
.

líz�dâ', no . .'úlfiqlo s�,bado te;.
oVe

.

plén'o "sucesso e que os

'fqteressados, no concurso

'. Jié '.

dãnças devem procurar
os

.

organizadoreS do ill9
F.U.C. --1l0 Curso. S�iado de

bd'oritologia ou DOO postas
.

de ,venda dos ca'llecos.

. ,tuado junto à classe. uIlÍ-
.'

v.ersitária e a constatação
ido grande 'númer:o de u!1i�·
versitário," desempregàdos,'
o .piretório Central dos Es

tUdantes da UFSC esia;rá, a
'

partir do proximó dia 15.
'(1'0 'corrente, efetuando o:

.c.adasttamento 'dos llniversi:·
tários quê venham a' plei-"
te':).!- o assistência nesse' se�

tor; junto àquele Diretól:io�
·

O D. C. E. está solicitán-'
.

dQ aos un,iversitários atual

mente desempregados e

q71e desejam ü'ªbalhar,. pâra

f_,
-

FESTIVAL,; . :." .. '.',

O 'h�êmlo' Oáont&lahdo:{'
dê );971:.. ')()l;ganiz�d�� 'do:::
m'? 'Festival Uruversitárió

'. -1" I I'
-

/. '. "

da Cêryej'q, qu.e\s�rá iI?ic}a-
do no próximo, {'gà:l2;: s·ex
ta-feira,: esténdendo,se iíté

\.

. /.
. •

'Cütsu'de' exteDsãD'iuralf�í
encerradó' em/Florianópolis

..

','.. .' .147�,'--'��r"":'é':'" ,?�.
i

...�
l' i' '_, .:_ .".'h:,. ,ii!

Ciilquenta e oito enge· S�cretaria da
. Agdc�t1ll'a; Sycl'etaria da Agricultura

nhEüro� agrônomos, 3, rilt'�, BRDE; Fetfe�ç, lfa��ê,
"

AS- adq!liriu 6 máquinas àgI'ícÓ·
<ticos veterinários, 15· técni- coop e, Acàl'esc;:- p� 78 tée·' las; ilo_ valór d� 125 Illil
cos agrícolás, 1 enólogo e roces' deslocaram-se, a se- crjizéiros. As .máqutnas, uma
1. técn,ico em suinocultura

.

g'uir para' Ó, int�rior d� Es�' retroescavadeu'a, UIÍl' tratQr
.

· concluiram sábado" dia' 6, tacto o�qe,. por-u;ip. �tíod() de 60 HP e 4 Ihierotratores,
· o �reiIJame,nto -Pré"Serviço de 30 di:�s· ;�zm:ão .,Wri foram financiados com re-
.' em /.. Extensão Rural,. ,rea- estâgfó ;Ppá�tic� dé Cá�po; cUtsos do 'Fundo ,de, Estí-
lizá�o' dúrante 2 mesé;;; no Apartir �d� ;àJ:ltU;--êSêes.pz.o;; ll1tile·.. 'à .p'rodutividacle

�:�f��c,dee�re;;:�::���l�: ����t���:;:·d:s��pt:�����!·. ��:���)doér��:dO,P��o, G,<Y
À c,�rimônia de eilcerrà� ;.' funções, ,de\,. :,éxt�nsiôniSta .cA operação; segundo de·

ineI).t,o 40 curso contou com tt'ural; pr�starido. aSsiÍtêmí . datações' do Pr.esiiÍente do
a, presença de diversas .. au- cia técnica: 'jtirttO( a "iliv'�r�. ,Sindicato Rural_ de Palhoça,
.r0ridades, dentre as quais sas comtiiudades: rurais de beneficiará mais de 50

o sr. Nelson Abreu, Conse"' Santa Catal;ina.'
"

agricultores, > prom�veildo
lheiro Presidente do Tribu- ��mento da prodllção e

nal de 'Contas e sr� Alberto
.' SINDICATO.' .';. .produtividade das culturas

: Sal).tos, diretor estadual do' O Sindícátô Rurãl de pà- de Jomaté, batatinha', mi-

• Ministério da Agricultura.,
. lh6ça:' at��vés :de' r�cente

'
, lho;' além da formação de

,além de représentafÍ:tes da com;mQ firinado" i�om a pastagens.

Raio mata bomem e destrui
parte de�sa em�SacoGrande

,

'

,,",'� """,,,. .ii'.. PJ" I' �,f' '"

Encontra·se no Instituto tatística de acidentes auto- de' sÍnalização ade���da
..
Médico Legal o corpo do.

.

mobilísticos na Capital." que mantenha (') motorista
Sr. Antônio Fràncisco, da Por,volta das 18h15ril, nas 'alertado para a entrada da
Silva - sàteiro, ,74 anos iniediaçqes de �ua residên" ponte sôbre o Rio Maroim,
-' fulminado por Um raio cia à 'Rua josé: Cândido. da
às' 1.5h20m de ontem, quan- Silva, 203; o Volkswa�en
do se encóntrava em ,sua de pl,éH?as!!�i$ .mrigido -por
residência, na localidade de . Mário Carlos Rabelo - sol-
Saco Grande .. Su� morte foi teiro, 20 anos, residente, à
instantânea ,e ,parte da ca�' Rua Maios Areas, 241, no

sa foi destruída. Sub·Distrito' do Estreito.-
A Delegacia de Seguran- colheu o menor Amauri

ça Péssoal registrou a Flôrés, de 8 anos: O moto-
ocorrêncIa e a Divisão de rista SOcorreu a vftili1a,
Polícia Científica providen.. ' conduzindo-a ao Hospital
ciou a, remoção do corpo, Sagrada F.amília, ondê en�
para a necrópsia. conü·a-se. hospitalizado em

observações 'embo:ra seu es

tado não inSpir-e maiores
cuidados.

.

na' divisa dos municípios de '

Palhoça e São José, foram

ATROPELADO·
, I

as principais causas que·
'motivaram a queda d� um

caminhão 'Mercedes Benz
I

fora da -ponte. O caminhão
.,- 239 veículo que .proje
tou-se. daquela -Ponte � es

tava carregado e procedía
da Palhoça em direção à

,Capital. A ,'grande maioria

dos veículos acidentados

'naquela . ponte, procediam
de 'Palhoça·, sendo que \

apenas, dois,., faziani o trá

,fego em: sen:Üdo contrário.

Apesar dos elevados danos

materiais, l1ã'ó houve víti

mas.

,Mais um atropelameÍlto
foi. registrado ontem 'pela
Delegacia de Segurança
Pessoal, aumentando' a es-

I

FORA DA PONTE

o mau traçada til a falta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Com' um', tétiip� :\hàgriífico,' C01U'

�uito sol, mar" ttaJ;lqu'Üo com ;.

suas águas cOlrrendo, levemente. .a
favor, tívemqs, ::a:qteqnte; ':tla baia'

.

sul, os seis pÚeós �enmi�aÜ5ri�s,
programados -Ó, ' ;pela 'Fé.der��ão :A- ;',
quátíca de" Sailta

'

Catarina' para ,a
.

constituíçâo. de' pirte:'çie' sua ,;dele
gação ao Campeonato /Bràsi1�j:�o;
de Remo, a efetuar-se ;'0 próximo
mês, na GlJana'Qara. ,.'

.

. Cmp 'e_xceção do p;il'eo de, 2 com,

timoneiro, .que foi fraco, os ;tem�,
pos obt1ctos pelas 'guarnições for:;i.m
bons. Todos, porém, se actota4o. o:
indíce técnico gãúcho; classificam
as seis guarrrtções vencedoras. Mas,
a, FASC deixoú' ao critério' de

.

sua

Comissão' Técnicft reso{ver sôbre',
as' disputas e seus result!J.dos, ,ern
r,eunião que marcou para a ,noite
de ôntem, sendo que, até a hora
em qUe encerrávamos o nosso ex�
pediente esportivo, a' mesma não
havia começado. Houve protestos,
inclusiv'e o do, Aldo Luz 'que dese-"
ja nova disputa entre 'seu 'rema
dor Nelson' Chi.righinL e .0 marti, ,�
nelino Carlos Alberto': Dutra de'.'
Mello (Liquinho); que l�VbU ,de

._

) .

vencida o páreo de skiff por úrna
diferênça de úm e meio báréos. ��
legam os aldistas ·que IN�lsdn pqr
engano, havia remado cWn O: Te

mo direito .na esquerda; e 'ViCe- .

versa. Todavia" o terflp'O de LiqUi�'
nho foi considerado cOmO .das 'me-'
lhores da raia, no, diZer dos rubro-'
negros. No dois com

.

timonei-ro, o

que vimos Joi uma decepç.ã:o, com
os dois barcos cohfu�os. Ve;nceu 'o,
Riachuelo, com Ardigó e Al'fredf
nho, 0_ que não. convenceu, � '. pelo
tempo obtido, a FASe.' 'Marcada
nova disputa, o vencedor :'fQi o, À .... ,"

).

Esporte,
, '

I: .',

,
<r-
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;. �.: :
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:e:':·0·:/0····�.
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.' Rêsl� mês grandes- oporlunidade! de Compras'
,

Redução�de preços com desconlos'('speciais em lodos

maleriais ou',�6:"pagamenlos sem. ar réscimo

Espetial�sl!l' em . vigamenlos
r

, / f'J"

')

. Rua. Dr. Fúll,io: AlJucci, 763 � Estreito Florianópolis·...;. Sant� Catarina

t,. ,'�., ,'�t��.(,
.....

1l�1�.�.�.�������������_�'l�F�o�n�e5�60�0�1��2�4�2�5_.�'�__§._6_,�3§��§_�e�'�'�0�3�������,����������
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IND. E COM.' DE REFRIGE�AÇÃO LTDf.\. FABRICA PE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

ESCRITóRIO E EXPOSiÇÃO E ,INDUSTRIAL �.
'

RUA 7 DE SETEMBRO N. 14 úNICA .NA ILHÀ :bE SANTA CATARINA

FONE 3095 --C. P. 775
FPOLIS' S. c.

"TOMAZ" GARANTE O' QUE FAZ

co
r

,

vai e
Avaí ruim Jerdeu d·
2 a' -Ó,O"Pára'·a'Paisandl

>, .:

, '�

Em' jogo realizado d01l1iugo'.,ncr está- .

dio do Paissandu, o Avai foi batido ,por'
2 x O: num resultado IJ.orn}al; ern -qne '0

clube. de'Brusque fez- por merecer, POlS
esteve' sétUP�e',.melhbrna cancha. 'Fal
tou' ataque novamente ao ,AVaI; .enquan-
to a defêsa fic<�' sempre sobrecarregada.
Egon ex,t�eio;'· 'no . arco: .

e, tdb�lhou
muito bem, sémpre gritando Pitra os

companheiros. Paulinho eXtreo� ná' zaga
direita e :saiu-se, ·reguJ�rménte.: Os .de-I.
I '. _ . .

mais estiveram' em �Iano igüa\ O� gols
foram de Kus:si no primeiro tempo, e
Edson no perí6do,complem.enfa(· Ar�
bitragem de Gílbérto' Nahas auxlliado'� ,

.'� .. ,,":--,
por Renzi' e Fulgê.ncío e rend:;t de

.'

600,00. O':Avru formou; com .Egori-.,
Paulibhó ;\. D�odato'� Juca e R�\ll,
'"Moáclr � Moenda: (Gers6n) - DaUion
t..:. -,.

"

I
c.. .::.

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

:
. ",-'

CÇIa'l)dió), � .Rogerio .. (Joãozinhoj--;

Ç;�vaJáz( e" Carlos Roberto. Foi muito

bÔ� a 'e�iblç��' do time' de" Itamar' M'O]
tt�,�ol, cQm' K\lssi é' Luiz Everton �lÓ!
tt'rtTldó 'Ser ré�lméntt' 11rrt' dos meUió/ei
:riíélo de ��mpo do. Est"ldo, com Califa

nwito belll n�':meta e Edson c' ,Mica'.ol
lnelh�resdp atagüe. Q�lar�a-feira Q i�is,
sa;'dtl 'jogará eni, nOSSq .Ca.pital as 2tO�
l{uras j�o Adolfo KoJldcr.,
;.\

.

...
'

A' presídêncía. da Federação Ca

.. "tarin�nsé' .de Futebol. deu a -conhe
� . �er.: a 'pri��ira rodada .:dó campe:r
, ��:n,l),tQ.

' estadual referente a tempo-
fada "de '1971.

.

,

! .
•

"

Embol'a se anuncíasse' a dessís-
, ..�tência de \vária� equipes de pantícl
. :: p:Jir . do

.

certame, o fato que não
. ,:·;'não,. passou ,(ie 'boato pois Metro-

nrérica d�';B�tlmeIia1i, córr;".AfonsQ ", -Ó, 4,.•0 ,pAIiko _ ,?: Com. :'J;',:.i.m,·.;;·O.','j1.,�i.. ;.:.,.,.· ".�:P.Ól>�Cóin�rei�rio, Atlético Operá-
, '.,' -ÓÓt .••• , ,. , • ;",;rioi" Marcílio Dias, mantiveram-seSchJmitt.':e" Davi Kra:i!ilDéck,"tendo' ,'r0.·�· ,A descríção do, páreowa,i. a��:·.". . ," '. '

,. , . . , . ,<,.
. .;"<,�,fastados,. de,'iistindb '

Olímpico,E;vel,á�iQ'" Ferr�ka como' ,tiii:ioneiro� , cim
....
a, .sendo muito.. pro,v.á,v.�i;:'.'q:1,l.e.·.':,•.·;��,;: .

.

• " '.' J •
• . • .

•

J�:'au:�i'any; estando. o Palmeiras in-'
tT�,.a .: gu,a/ll.nição nova" 'e �cÓinb.,'Í!-tivã;·. . p

...ar,e9a uma
...
ou mais. ·.,::.g

.. qa,J..••..:;�.'J:.·:':·.i..ço·.'.-.;e..·'.s. :.',.. '..... s '

. ,. ..
.. .. y�. . >:'defirt.itq,o, pois depende ainda de .'

,I 'm,as ql!e"não, chegou' a ;cónvcencer .,

.. para -enfrentã-los, .se .matc.a,d,w:um,a,j" .

, ' '>:um,à, solução �inanceira, 'para que',
.

.
.pelo .tempo 'obtido, que 'fó(':de '

.. ;.,
..

' telfelra .regata, Os�' ri�cl1�erüt6s(" .: .suà parÜcipação seja efetivada. No.

".- ': 7l2,5", \qUá.ndo, na Primeitá:
.. ,di:;;pu�a; '.'

, ,', alegam' que seu rema.dOr :,ElpfdiP, .: I ".
. . '. .

"'o;Riachllelti"f�z- 7'15»,.,peló',�que ,a';.: :A:tidlg\5 atuou�adoeIÍtado;).' send6·.. >.mais tudo azul.e bola prá.frente.,
. .

", ',". ,,' . , ': . 'Eis como está ·'form.ada a primei-FASC '.:. cq{5itava de l",:eàl,bà.r.:, �·;.um.a ..

;. ','. qu.. é.mà .repetição do 'páreo .'�veq·U,.·�,···.; ,
,

. \
.

." ra' rodada do estadual 71. '

. tetG�ira, di�púta� pos§iyel:iri\3tlte_ no: : p:iràr' de moVimentar' O{3 remos' T:' Em )JomVille � .Árri.érica x Fie
, prexi.rrip, pO'mil}go, .

. ....

.

:'." '.' ctu.ando a:itlda fal
... tavâ.'.m ,;300 '. me�: ,'o .

..' / <:gu'eirense .

.

. ,OS RESULTADOS," .' trDs ,para o complement,p ,.do. per�' ,_ Em Lages _ Internacional x Ju-'
, 1,0. :PAREQ'. -'- 4 Com, '17imoneiro curso, 'tanto que tevê q1;l'e:s�l" ie- I

.

.

,- ,N.a raia as; .guarnições dó l\f.ar�:, '. Icólhido !pela lancha con�roladora,' . ;:v:e!ltus
t· 11' Ald T.·

,.,
" Em Brusque .::__ 'Pa.Yl';andú x Pa.1-

me 1,.. o .":,,ug;, Riachliel0., e Cru;:: " da prova. e enviado a'um médico:'.
.zeire .do ,Sul, .êste· de ..Joinwlle. A.

'
; ., ,

., •. "J,l1eiras" '

.

.
" ;.' ; Em 'Í't,tbarão .

� Rercílio LU.2í x,luta Pelo primeiro pôsto 'foi .entI'e. 5.0 'PAREO _: 4 Sem Tim6neir��
.
.' '" I

Mar.tiÍlelli . ie Aldo. Luz� com. os de- ..._. Para a disputa deste p&.reo, o�\;.
mais .lutando, pela terceira, coloca" Aldo Luz resolveu manter o colO'.. '

.

ção. 'Venceu o, rilbro�egr(j" ;pór red remador' Antônio 'Vilela . na'

quase .. um barco, alinhando: ,.Jobel,. prôa; mes�o' com a, d�rfota' 'de'
tir:n,OI).eitO; . Azuir Soares,' S,,1l10 sua, guarnição no. quátr6 .'Com

.

nô.
SO,8.re::;, lfuiz Carlos ,Dutra ,de M0Vo " primeiro páreo. A 4anb1:i�a.

'

Cleut
. e Ma,u:ro Soar'es. Chegou: O . Mdo resultado e o AIdo Luz;' <eom' ':ij:dl\
Luz em seg,undo e o 'P.iachü'elo em son P,ereira, Gilberto Ne;es> �âr-!:
terceIro. T�mpo: 6'32;:.

.

.

tim ProeschII).ann e Antônio. viléia;'
2;0'PAREO,.;_.2 Sem Timon�iro .' le�Qu de vencida a prova por ''Cêrq

_; A dtlpla ,'rfachuelina
.

Rainr·ldó· . ca, de seis barcos de diferêttça ,s�;
Uesslér (Base) e IVan' vÍIain '

re� btr, o Martillepi' que foi' b segmid,(j,.
'mou ·s�m. adv�t:s�riO', ccm1pleta'1do! ooloêado, 'com o Riaéhuetó·1'eéhan:;f:
os dois mil metros em 7>:ininUtos do a ráia. Temp�. do ,véncéclbr: .:;'�:,
e 14 segundo: RerJar:ttm' b��,' 'l.pe.: 6'26".

.
. ,

.

.
-' .'

sal' ,:de 'pouco treinados, inll;re�>io" 6:0 PAREO - DOUbi�::SIÜÚ ,� O I

nando/ prmcipalmehte no r�sh dQs duelo'entre Martinelli e Aloéi0,.:LÍlz: ;,"
tilÚIPOs, cem' met�6s.

,
..� '.

o.

o p'hÍne:iro· com Liquinh'Q' e' PI'st� ;�'::l
3.0 PAREO - SinglA-Skiu' :__ o ó 's�gundo com Chirighinl ',e, AIlre:�/

páreo 'mais aguardado das ;,elimi.na'" do acabou
I

não se' veiificándO. no'.:
t6rias COlOC0U em 'duelo os:\ riais ....

final, ):sto' porque Oi bafco iruirti�,'1
grand�s .. singlif)tas cata�i:l').enses 'd� nelirió, consoante alegái-àm <os'�.:t
momento: Liqui'nho e Ching'llini: brbnegI'os, teve' o' '�únêà�pe';'�; d�"i
qUe. susteptal'am, durante ql'ase prõa (Prats). partido antes" dós'
todo percurso uma luta renhida e

.

miL rt1e'tros," forçando' a' sua: s'aida:,'
. en�.oci0nante, com o rema-dor' lY'ar- da·. raia e ·proporcionando ao 'bar:",:,'
tineHno impo'nda-se ao seu m'lior co aldista 'a VitórIa, co� o tefripo;-r
'rival !por. um e, meio bá-rtos. . de 6'51":

.
_l��

,

�_ �. ': .:
�

"1' •.. ,

J Ca.rlos �,Renaux.

'EuI' CriciUma'� Prós.pera x Fe.I'�
roViário,
Nâ' capital ,_:_:,AvaJ. x Barroso

. Esta;todáda :está marcada' para
o :ptótiirto 'doiningo: dia 14.

> 'f" •.

;

� . No próximo.dia 28, a Federação
Catarinênse de' AutoIpobilismo es

tará. promovendo mais um 'irallye",
terá;Ó segUinte intenerário: Floria

nópolis, São Josó. Palhoça" San
to'" amaro: da Imperatriz; Aguas

. m:orn�s, .RaJ:?,cho Queimado., Ang,e
liÍl�; São., Pedro de Alcântara" re

tôn;)iildo à Sao José e Florianópo
lis'.

, p'.' Percurso 'tem aproximadamen
te: 2@0'·quJ..l0I).1etros e d almoço se-

�t� feito ; �ni> Angelina..
�.: ;Os: prêrli,iQs aos vencedores se-

, rão: ',·lO .oa6m�tros '8speqiais para

. ';,ralIYe." . q'\lé serão conferidos do

;1,.0',8;0,10.0 lugar;' tl'ês. cronometros,
.aos"l.0,,2.�0;e 3.0.lugares e, ao ven

,cedor, uIll,·,troféu oferecido pelo·
jom'al O ESTADO.

I

Par.a aquisição dos prêmios, ca

<Çl� l"Tefeitura' por onde passará o

ura11ye'�, . colabora:rá . com 200 cru- I

zei'rps,

',L ,"
i

Notícias' diversas,

o

apartamentQ
", /q�e'voce

·"esperava

Com o o'bjetiv� .de'fotmar ,uma
boa equipe .dirIgentes, do. 'Palmei� ,

ras já entraram em contato � c()� ;
os diretor,es 'do

.

Oíímpico,. tentando
," I"

•

conseguir algUns anétas' a 'títülo
de ,empréstimo� :: .'

..

Na prmnmas horas :a' .di·r€)�o,ria
do Palmeirás de :Slt:lména{t. :déve�. ,

r:;1 expedir No,tá ,Ofi.CÍ:a� a'i�sp�ito
.

de sua decisão em' continUar disp).l- .

tando o campeonato estlÍiq.úil,r q'a�
,

tarin,ens'e.

Jonas Neves, vem .de·
treina,dor Aduei Vidal
a eqUípe ·em 197i. "

,
'. I

..

cO'ÍlviÇla.r ., .• o .

para di,Í'igir
\', J,

' ,.

·

tràtados Pelo .1uventÚs de RiO'.�i
Sul, 'pelo .espaço· de ,).lm ano. ' .�
ju-J-entiríos desejam . agora o ar·

queiro :Ni1�o que t'am1;>ém está vin,

'cú:I�do 'ao ·'America.:
. .

�,'.

, Q Gáxias veIl1 de contratar o

·tr�iri'adbr W:ald�r· dos "S�ntàs' FfrhO
· apÓs 'conversaçÕes ao :longo da se

Il'lfma. ''Ü treinador veio recente,

nlent� db futebol gaucho, tendo a,

gora a op�rtunidad� para. demons,
trar a sua' capacidade

.

de ' trabalho

à' frente ele: um dos grandes cíu'
:be� .

do ,fut.ebol ,càtaririe�se.

· :Sa.d6' atacante p!Értenc�nte ao

q'arnerctário\ estJi senqo objéto de
procura por parte .dos, clubes. Ju·

ventusj ,'OÍímPico e' Paysandú, es·;
· tão de'sefando. o atacante que tem

passe vlnculado ao Cbmerciário.
, "

, o 'Ba:rr,ós� iresolvei.l, disputar . o

campeonato ,de 1971:. Mafra; Regi,
n!JJdt'>, 'Eládio e Tenente' são alg1J.ils

·
dos' átiêtas que poderão, formal

;n� equipe. 'QaiTosista nesta temp(}
r1:GIa:

.

" .

r

'

f

•

.. .,

vem ai'

no centro
•

•
2 guartos e sal�

f2_feço.fixo •
;,

garé1n�.ia
.

., ..
eXCIUSIVa..�mftIIII!llilll..

!

;,;.. ,

w� Wanderley
preside .)

_._

f. ;de. Jenis
'. Em Assembléia Geral, que efe-,

tuou, a·.'Federação Catarinense de

Tênis· elegeu a sua nova diretoria

para o biêruo 71/73, estando a

: 'lllesma assim :constitUída: I

:presidente -.Walter, BeBo 'Wª,n
,4erley' .

l.b Vic�Presidente - Júlio Mou

ra Camargo
.2.0 'Vice-Presidente ,- Fauzi Jo

sé ,:MigUel
,

3;0 Viçe 'presidente Horts

�:pissel .

Conselho ,Fi:scal
,

,Hu't5ert

Beck, Antônio Santaela e Antônio

PereirlÍ Oliveira�

Suplentes Al:wro( de Carvalho,
AlyarQ Selva .Gentil e Alvaro Luz.

TribunAl 4e ·Jt/;stiça Desportiva
..... ,João David' Ferreira Lima, A"I:Í '

'Pereira 0liveira, Ivo :SeU, Heitor'
Ferl'al'i, Braz' Jdaqwm AÍves,. Ódy
Varela e Osro Barbato.

,,' .' ,,�; ..

o Paysandú que já conta com

Mauro e Tarcisio' que p.ertenc'8C'
,ram ao Olímpico 'na temporada·
passada, a . título de iTéforços;, es2-
tá tentando àg�ra'.o:.'concurso··/dé
Coral, também do chj:be ';grená. '.

'

Jurandi e Enizio qUe pertén�i�m
ao. América de Jorn'ViliE:i forarn 'cón;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDEwSE

60
-

Irnpala .............•...•..•..•.••.•...

Candango " '';
.

,.
,Volks ..............•....................

Volks :
'

:.4 .

58
61

ü2
'

Tratar pelo fone 6284

---- - -- - � -

----------'--;----1
J

I AMAURI AUTOMÕVEIS
'R� Gaspar 'Outra, 90 - Fone 6359 'e 6632

Compra, �roca e venda de VeículOs
Karmannghia TC vermelho OK I

Karmannghia TC vermelho ,.... 71

Dart Coupe luxo : , .

Volkswagen 1500 .

Volkswagen branco .

·Volkswagen azul .. í . , , •.•..•.•.....••••

............... : . } ...

•••••• ; ••
-

•• e ....

(
••••••

70
70
70/71

; 69

68

I'68 '

66

, r64 '

Volkswagen : branco

Volkswagen, verde

Volkswagen branco

Volkswagen verde f
••••••

I Flflandamento até 30 meses
,

,

-

1
--------------Jr________,..._..----,-------- - -�

I� -
-- -�_-

j ,---------'---.-
..

-----.
_o· --- ---- '1

t '. CANDEIAS
.,

...nn.
� .

clube de lurIsmo VW I,
E SUA ADMINiSTRADORA ..

,

participam "a seus associados e amigos que estarão �
em FÉRIAS COLETIV4-S 110 período de. 13 il ,29 de 'I

(

I ,

�����������F�S�,
Jt
I
,I

I
I
I

SWI)1S'

VENDE·SE

I. partamentos �,em Canasvíeíras Preço de

ocasíao.
Terreno na Lagôa 'da' Conceição - Área 20x40 m2

todo Il}urado.
ALUGA·Se
Salas para escrítórlos.

INFO"RMAÇÕES: Ru� João Pinto, 21 - Sala 1 i

MISSA DE ·TRINTA DIAS,
.

JOSÉ JOÃO-D� 'S.u:;VA., esposo, filhos, genros, .noras,
� netos e bisnetos, ainda :CQusternados, com o passamento 'de
, sua sempre lembrada esposa, ,:'avó;; sogra, e. bisavó, CONYJ.
� DAl\f os parentes e pessoas de suas relações para assistirem

.1
a MISSA DE'.�'RINTA DIAS, 'que �andam rezar no' dia })
.do corrente (lF.RCA-FElRA)· as 19.30 .horas J:H1' CAPEL-A
r DO ASILO IRMÃO JOAQUIM; sita a AVENIDA MAURO
R<\MOS.

Y i Antecipadamente _seus agràdecimentos, aos _. que. compa-
'"r �,:ce(eni.· a êsse ATO, DE RÉ' CRISTÃ.

' .

Fforianépólis, 6 de- março de 1971.·
, ,

"

" ,

. VENDE-SE '_ CASA I

,
,) ,

Vende-se uma, casa com, 2 quartos, sala de, estar,

;sa!a de visita,' Yara,n�a, C0Si"IIh� e banheiro compléto.
,DImensões 7 x: 35. Tratar 'Da'má, Bento,Gonçalves, 16.,
"r�------.. CARTEIRAS EXTRAVIADAS'

--_._�-

FORAM EXTRAVIADAS, DUAS CARTEIRAS DE HA
<,BILITACÃO, PERTENCENTES A SIDINEY DONI ARAúJO
'e ERICSON DONI ARAúJO.

PERDEU-SE'""

A cautela de n, 276/,70 (grupo jóias), emitida pela
'. Divisão de Penhôres em Fpolis., 1 de 2 de 1971. '

,
,

I "
•

; �

....

" -1, \

\ DOCU�ENTO EXTRAVIADO
Foi extraviado o documento de um Volkswagen Se

, dan-67, motor n. BF'100364, placa 49-74 de propriédade
,

' ,

<
do sr. Nilo Locks.: ,-

'

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

TERRENO _' 1.850 m2
FRENTE PARÁ O' MAR,' VENDO MAGNíFICO EM

BARREIROS. INFORMAÇÕES COM O PROPRIETÁRlà'
'RUA CONSELHEIRO M..!\.FRA, 47, lOja" te!. 6654.

'

DOCUMENTO EXTRAVIADO
Foi extraviado 'o 'documento de um Volkswagen 1969

venneltio motor Il. BF�319,483, chassis n. 'B9.:t353227 . 46 HP
de propriedade do sr. 'Homero da' Costa Araújo.

'

DOCUMENTO EXTRAVIADO
Foi extraviado o documento do Volkswagen, ano' 1971
motor n. BF-449291 - chassis' n. BP-782707, dé pro

priedade do sr. João Luiz Claudino.

Pesqueira Pioneira da Cosia S/A ..

Edital de Conrvocação
ASSEMBL1!:IA GERAL ORDINÁRIA

I

Pela presente são convidados os senhores acionistas
desta Sociedàde, I?ara se reunirem em assembléia geral
Ordinária, a realizar-se na sua sede social, a TUa:, Fran
cisco Tolentino - 15, em Florian6po�is, no' dia 31 (trinta.
e um) de ma'l"ço tie 1971, às 15 (quinze) horas, à- fim de
d!'lliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM 00 'DIA
1.° :.._ Exame, discUssão e aprovaçãc:'( do rrelat6rio

da diretoria, balança- geral, demonstrativo de 'luorós . e

perdas e parecer do Conselho' Fiscal, relativ0s ao exer-

cício de 1'970.
-

I

, \
2.° - Eleição do, Conselho' Fisca,l e' suplentes; para

o �eroicio de .1971. 1 1-

3.° - Assuntos de interesse"geral.
Florian6polis, 03 dê março de 1971. ,>

ARLINDO ISAAC DA COSTA
Diretor Presidente

- '_,_._---

ALUGA"SE SALAS"PARA "

ESCRITÓRIO ,

ALUGA-SE 2 SAiAS AMPLAS' EM' ÊDIFfCIO 'cEN-'
TRAL. PRóPRIA'S PARA ESCRITóRIO. VER,E TRATAR
À RUA 'FELrPE SCHMIDT, N. 14� 'COM ARNOLDO, NO

PER.íODO DAS 8,00 AS _12,00 HORAS.

','

'-F'E'TAESC-
, ,

Fe deração dos Trabalhadores na Agri-
cullur� do Eslado de SaDia Calarina '

EDiTAL DE CONVOCAÇAO
, , ,"

Pei� Í>r�s'ellte Editãl' de' Convoé'ação, à Federação
"

dos' Trabalhadores""na Agricultura' dI? Es,tado' de Santa Cf

tarína; éonvo�, os Senhores Delegados 'do .Conselho �b
Representantes ,

dos Sindicatos filiados' a es��, �ederaçao
, Pata se reunirem em Assembléia Geral '0rdinana, a rea-

. Iízar-se na sede desta entidade; sita nesta cidade à rua

; Arcipreste 'Paiva, Edifício' Praça' XV, sõbre Loja, no dia

1Q de ;bríl de 1971 às' (9) nove horas' em primeira con

vocação, e caso não houver número legal, será convocada

uma segunda, Assembléia para, às (U) onze horas, no

�ci,smo dia e local, com qualquer '�úm�ro de presentes,

para �lelibél'atem' sôbre. o ssguínte: '

" ,ORDEM DO OlA
'

,

<

"I _ vótaçã'o' e aprovação do Relatótio das 'principais

!
-

'ocorrências referentes ao' exercício de 1970.. .

" JJ ,- Votação e aprovação do Balanço rman�el}'o .{'

Pl!J,dmonial d,� �x;ercício de 1970.

JENDIROBA AUTQ"�"IS ,

RUA DE6DORÓ ESQUINA CONS;'MAFltA
-

" '

,

'

FONE 46-73' "

Karman, Ghia ....•. : .... ,'.... .' ... :, .. ,-6,9·:'
VOlkswagen-

.

. ......,::. r; ': . .; .,': '. ; ::-: .: :69'

Volkswagen" ......•...,
..•.•

'

'

.•.•..
'

.. ,6�'
Volkswagen 1.500 .'

'

'l
70

Esplanaaa - Jóia ..••. :'•• ! ••••••• I:� , .' '6&
Itamaraty •.....••.• ,_�•••••• : •.•.�.... flS}
Belear - v/côres "0 •• ,.,•••••••••••.-._' ,��",
Opala Luxo 4 CiL •• , •••. " •••• I! ••• !' •••:--. 69

,
'

Opala Luxo 6 Cil. •

',:" "::" .,',.,
...•. i ,,69

Erni Sul ••... ro ••• � • , •••••• _ ••••••• '.
66
64

R.ua Jüão 'Pinto,

,1
"

! -

':/� "'�;m®m�Q ,,'fL
� �:: :';, "," ',� '.�

,

,

.' "CAPO'EIAAS
'

, ,

",,:'·,-:·'��ai"p.",pe.,dl'e I (�Útima �asa a di:t�tll)"càSa c0!D' ." ,_., '_.'
'

;
, , '2' 'qua�os;

.

,'Sala, 'banhérro, cosinha; ."garag�,�,,' varandao ._ AP'ARTAME_NTO:· ,

!, f�bhatfó Aréite" parã,'o lllar,''' sem
'

ltA:J3"�,SE.,' Cu�to ',,' :VENDO UM ,APARTAMENTO, no ,.3Q' andar· da Rua,
" li�$, :�,Ooó,ilo. __ "; ..

'

. ",.•.'. ,ti,� ",,_'. ,',;, ;�L , .... ...:, ... Barata. ·,Rrbei\<@',1'l9·.aU' Preço. .de. ,Q,casíão;',' Também permuto
ç�UEmOS: .: .' ,

'

.. :_1 ':
'

� ,:'
,

,-< ' '.'<'J' por' a"pal1amento cliÍl ,Plonari6poÍiS. � �,' \

!.

." �,JUih'ó'tilmi terrenó na Praia da Sauda:des;�me'di'ndo,:lS," ",EDlftCIO'''J,OSGi VEIGA",'".'" ",( r'
•

,"

'�, por,t2l),,-meftôs .
.'J_' ',.' "', ' , :f\_partamento. para 'Pr'ontll 'é�tregai"pre.9o fixo sem

, "'BOM'''A'BRIGO .

, , te.ajuste,. ,,' ,

'
. . .

'

,�
..

::i:RIÚL \lfc;limínio Milles, casa "oro 2-'quartüs-:2 sala!!, ÇASAS '_ 'CENTRO .; ,.r ..;, ..
,

:. cÕp'a","&J�iÍl.ba'· banheiro, garagem, ,varandâ- 'PJü:te: Ô''it' ','" R-qa Coron-el, Lopes' Viei+a;,.n. "'7, ;área do terreno,'
: tri�� s'àla',,:�arihéif(), layanderia, 2 q�ártps� 'C9.sipha,. chUl'- , 338 ,�2" casa C'om; 3 qiiarto�, Sal�, c�PIl'�'(!osinha, 1 ba-

� raséa,ri�'\ ·':terreno de 360 m2,- construção' '100 tn2; ,nheiro, 'dependências de �eml>r�gada,
.

ga,ragem. Custo
:,

'

" LAGOA: oA: C<5NCEIÇ�O· J ,: .', r : '" :, Cr$ ',120,0,00,00 a combinar. \ ,: ;

,.: <' ,_,
.

.

: ,]'yo ..mélhor, pO!lto ,dd La'gocl em: tettfl.DÇI. <le, �2 p,::1": , ','Çasa na 'rua Yiaal l1amos; !lo 60.: com ,grande ter·
"

28' 'mêtrós, ,excelente casa', tôda .mobiliâd.ai com: 5, 'qnar·, reno( 'e ponto comercial. Or$ WO.ooo,oo de' entrada e

; tos, 2 'salas, 'casinha" banheirõ, n"'�O de' -oeasIã.o, -

,

.

o saldo à- combinar�'
'

,
'
.' ,: ',' "

,

';', ," Casã no" mel.hor ,ponto da LalZoa, :da' , Ci>ncei�ão\ ,ManSãó : .na .Á:'{en,ida 'f';rom:pçs1ô.;'.:a" .�IJ" grapdes
, "oàsà ,de" ;niadei'ra. 'ctJm g quartos' SrtlÍ3:.: cosÍnhªb:Mil'hêi;. ,�. s�las,' grándes, quartÓs;, li'N'iJlg, '-2 " b'gQ1iei:ros, depen,dên-
�&ró dê material.' Custo' cr$ 12.000,00. ,"'"" :":'" \ ",,' 'cjã� ''de' êfnbregadüS; garàgem, ,"consttúção' 'é.m te.x:reno
",

'TERR'I;NOS, :
"' _ .

de' 25 por 50 metros quadrádos no' melhor bairro resi·

Rua Lauro Li ahares" s,·n. área 15 m., lateral 50 m., dencial de Flürianópolis.
, frente '1.200, de fundos-. Custü Cr$ 80.000.00 com 50 a CONTINENTE
60% de entrada' .o' sal� a combinar (Trindade). ESTREITO

SAO JOsa' • CASA'. á Rua. Melvim Jones, Atraz do posto 5. Casa

Sito a rua, Ponte de Baixo, área 40.656 Itl2, P!'eço de Material, c/150m2 de construção c/3 quartos, sala, copa
Cr$ 50:000.00 sendo 50% à vista e o saldo em 24 'mêse'l. cosinha, banheiro e garagem cf um rancho de, madeira

JÁRDIM ATl, ANTICO com 36m2. c/ escritono, lavanderia e deposito.
Terreno de 1 {50 por 27 m. de fundos. Cmto Casa à rua, Arary Vaz Calado, c/�r.reoo de 24 por

Cr$ {I. 000.00, final"'ciados. 16. área cünt: 210 m2. com; pitTtur8 ;n0V'a.
CANASVIE:1R·\S , .

Uma Icasa'� ruá .João Cândido. Preço: Cr$ 8.000,00,
Local Jardim Marilân<Jia. 3 lotes de 1,260 lDetrO!i, EDIFICIO DANIELA

.

I

custo Cr$ 18.ÓOO:OO. Grande loja para fins .c<!llÍel'êiais,' localizadas em
,

. CO'III!INENTF . , área de grande densidade habitaciünal· ria rua Anita
_ ,Jai:'dim

.

Cüntinente. - Lotes entre à rua, Santo� Garibaldi. n. 35: preço de ocasião, pQrte financiada.
Saraiva e Av: Ivo Silveira., CASAS - CENTRO

Um lote à Avenida Presidenfe Kennedy medindo COQUEIROS' , "

14 pOr" 35 metrof de esquina. '
, Rua..Jo�é Lins do Rego, dois terreno" cóm 33 metros

TRINDADE ,de, frente wm 2455 de fundos, àrea Total "584,50m2
Rua, São l'ün'as de Aql!ino, um terreno ,êbm 12x2.0 e - PRAIA DA SAUDADES

" ,

28x23., _

.

Casa" na praia �as Saudádê$, fIi�!tté pa!a� mar,
, tERREN9' _., CENTRO . " " construilla em 'terreno de 900' 1ii2. PreçQ Cr$; 'fRrOOO,OO
Um t.errenü à Av. Othon da Gama D'Eça com com financiamento.

,

"27',00 :m." por 100.00 m., de" fundos. " EL''f:i@fa WORMANDVE. . ,

Terreno, da, rua Hoepeke medindo 16 por' 15, Um ótimo apartamentü na J>,raia' da: Saudades, com

ml'ltros.
'

baH social .3 quartos, 2 banheiros, sala, 'copa e cosinha,
'A � A R TA,., E N T Q, S , .. jardim de inverno, 2 vagas para garagem. I

,Edifído" Bahia. apartamentü com 2 ,quartos, sala, ITAGUASSU > .

�o"Óa, e' cosin'ha: banhéiro, pronta el1trega ..:_ Sinal .... CASA cóm düis pavimentos: téndp na "parte superior.
Cr$ t4oo0,00 'qu" l)oderâ ser fi'landado em l'eqnenf\ 3 quartos livinE". copa. cosinha. 1 bâpheiro, partft inferior
prazo,' Sl1la de costura dispensa. lavanderiâ'; banheiro área de

. 'r;O'flCtO "t'lC'ION" s'enlico. árf';l construidn, 227.29 'm2 ãreá ter.reno
,

� Com fimlDci: 'l1p.nto em 10 'müs pleno centro <. da 380,85 m2.

'cidac;l� aü ládo de T�atro. Próprif'! para ca$�l sem ,filho!! �ÃO MIGUEL .".

ou' pessoa só. A melhor oferta dü momento para em-
.I EM SÃO MIGUEL. com frepte para' á. estrada federal

pregl;l de Cl\Pit�l. , e funilõs par"! a estrada Estadual. U)1ia Chacará com duas
E"OlFICIO "CEISA" c.asl'lS de madeira, em terreno de 14 mil metros quadrados,

", No ponto' ,mais central de F!oryanópolill. conjunto!! sendo 120 métros p:lrll estrada Federàl' e '80 metros pela
paJ:a escritórios e consultórios. �trada. pequena com Estadual. Cr$ 40.000,00:

'
I

grande, financiamento. ) ,

EDtFlelO "8ERENHAUSER" A PRONEL
( No ,coracão de florianópolis, tuà. Trajano, 11. 18.
últimas . unidade!l a venda sem reajuste de qualquer
natureza.
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,

Colombo leva' ,ro:, Secretariado
ao Presidente� da. ·�República
o engenheiro Colombo Machado

Salles confirmou sua ida à Guana

bara hoje pela manhã em avião de

carreira, embarcando no Aeroporto'
Hereílio Luz às 8,h20m. .Na Guana

bara, o governador eleito' será re

cebido em audiência per;' Pr�sid�rr
te Garrastazu Médici, devendo apre

sentar .0' relatório de sua recente

viagem à 'Europa e o Projeto Ca

tarinense de Desenvolvimento, .bem
como 'a nominata das pessoas que

comporão seu Secretariado. O· re-"

tôrno do Sr. Colombo Salles não foi

confirmado, esperando-se que acon

teça quinta-feira, quando anunciará

a
.

composição do Secretariado.
_.'

Ontem o engenheiro Colombo
'v., /'

Salles reuniu-se, com seus futuros'

assessores, ocasião, em' que foram
'

examinados os pontos básicos do
"

Projeto Catarinense de Desenvolvi

mento, que sofreu uma apurada aná

lise.
.

O outro problema que, mereceu
�

"I .

J,

grande atenção durante a reunião

de ontem, foi a localização das Se-

cretarias .de Estado, que sofreram "

modificações. A Secretaria d�.(�Se-
-

gurança Pública será localizada no

Quartel da Polícia Militar no local
/
que era ocupado pela Assembléía
Legislativa. A Dirétoría de :,Fiscali.
zação da Fazenda ocupará o local

da atual Secret�ria de, Segurança
Pública - 59 andar -do ':JE:difício das

Secretarias - e a Secretaria da

"Fazenda permanecerá onde 'encon

tra-se instalada _!;_ 19 andar do Edi-

fício das Secretariar>.'
-;

Enquanto a Secretaria dos Servi

ços' Públicos terá como sede uma

área do nôvo Edifício da Celesc, a
\ '

' '

de Serviço Social. 'será

no 59 'andar dó Edliício
Secretaria
)lnstalada
das Diretorias, onde hoje funcionam
diversos departamentos do Plameg.
A Secretaria dos Transportes ocu

pará o 89 andar do Edifício das Di.

retorias; onde hoje está loc'iüiza�
do o Plano de Met�s do Govêi�o 'e
a Secretária de Administração se
rá instalado 'no' 19 andar Ido mesmo

, -

edifício, no local o�de funciona o

r

Dorsp.
As Secretarias de Educação e

.

�. '

Cultura e da Saúde ,perman�,cerão
nos locais atuais, ou sejam, r�spec ,

'tivamente, 39 e 49 andar do' Edifí
cio das Secretarias. ,Por sua -vez, a

Secretaria da justiça' permanecerá,
, em caráter provisório, no local on-

I

de funciona a Secretaria do Inte-

rior e Justiça - 29 andar do Edifí

cio das Secretarias - devendo, pos

teriormente, ocupar um prédio que,

'o Govêrno adquirirá na Rua 'I'raja
no ainda em construção. Também

nêsse edifício será instalada a Se

cretaria Sem Pasta, que 'continuará
a ocupar parte do 39 andar do Edi-

\

fício do'-Banco do Estado de', Santa

Catarina.
, ,

Já' a Secretaria do Planejamen-
to, provisoriamente, será �nstalada

,-no 29 andar do Edifício das' Dire

torias, onde
/

.

hoje funciona a S�-,
cretaría. de Viação é Obras' Púbii-

,
" .

'

'i' caso Finalmente, ,a Secretaria' da'

Agricultura permanecerá no' 49 an

/ dar do Edifício das Secretarias.

Corsetti diz que E
Capital deve� servil,'de

,

\

'-- �. -' }j, -

O Diretor da Emprêsa Brasileira'
de Correios e Telégrafos, ,Sr. ,Aloí.
sio Ribeiro, declarou ontem a O ES·

TADO que o Ministro Higino Cor,

6etH, das Comunicações, recomrn
dou a séde da emprêsa em· Santa Ca:
tarina como' "modelar" para tôdas'

demais sédes da EBéT em todo o

país·. a Sr. AloÍsio_ Ribeil:o decla

rou-se, surprê�o � ao d,eparar' com

uma entTevista dO' Ministro' Cor
setti num dos jornais ca�iocas" se·

gundo a qual elegia a sédej da em·

prêsa em Santa Catiirina como a

que melhor, se <;lesimcumbi� de' sua

missao, "sel\Vindo de espêlho para
,

'

A

tôdas as ':(temais".
O Dil'etOl:', da séde regional da

EBCT l'evelou que o Ministro das'

Comunic,aç5es ficou muito bem im

pr�ssionado com as instalações da

agencia local, quando de sua visi

_ta a Flórianópolis."
CORRESPONDtNCIA
Informou o ,Sr. Aloísio Ribeiro

que em face do def·ieit financeiro

das agências de Coneios e Telégra-

, t

informo.u 'ontem' qu� foram ·expedi·
dos perto de mil convites às au·

toridades para a solenidade 'de'
-:

posse dos S1's. "C'olOIi1bo Salles e

horas da próxima segunda-feira.
hora da próxima segunda-feira.
Além dos convidados de -praxe, fo-

ram dirigidos' corivites a todos os

prefeitos municipais, presidentes de

Câmaras de Vereadores e presiden-'
tes dos diretórios municipais da'

Arena.

fos, que ascendiam a mais de 1 1>i
Ulão de cruzeiros antigos por dia,

fo� instituída a tarifa única que

passará a vigorar a partü' ,dÓ dia 30

de abril, sendo que O decreto já
está assinado pelo .Ministro' Cor-'
setti. Com as �OV9S tarifas, tôdas

" .;
J

as modalidades de cartas pagarão o
....

,

meSmo 'prêço, reservando-se a EBCT

a escolher o 'meio-de. transporte, se

,ônibus ,ou �avião. A taxa única 'será
, .

de 20, centavos até 20 gramas. Os'
novos preços' serão impressos' em

pequenos liv�os que }icadio na sé�

de da empr,êsa à disposiç�o, dos

usuários.

Segimdo ,o Sr. Aloísio Hàbeil-o" a

partir de' 19 de janeü:o de 1972, as

repartições públicas federiüs; mÍJ..ni
cipais e autárquicas nã_o terão mais

franquia./ postal. Para isto o Minis ..
tério das Comunicações já' está'

,.alertando pal'a a dotação de cr�di.
to especial para

.

�ste fim.
,

Inf9rmou o' Diretor regional da

Empr,êsa Brasileira de Çor:reios .e

Telégrafos que até o final <lo' mês

.. ,

Ja

T da
d lo

se'rão instalados em mais 30 postos
de Correio em várias localidades do

Esta4o. A agência do muniCípio de
, -r

Pôtto '\:)'nião está' ein fase de acà:-
,� �

bamento, assim Ç01l10 as de Joaça
;,

ba e Mafra.

TELEX

Revelou o 'Sr. Aloísio Ribeiro
que, em breve os. serviços de telé"

gi'afo ,e ,tela" passarão para a al

çada 'da Embratel, assim que êste

órgão il1stalar as centrais de telex

de !3lumenau, Joinville e Florianó·

polis.
'(

Esclareceu (j Sr. Aloísio Ribeiro.

que a Cabine Pública de Telex de'

Florianópolis vem atendeNdo aoS

usuários com muita eficiência, per,

manecendo aberta até às 20 horas,
mas ,se houver um caso de urgên·
cia o chefe de turma poderá ser

alertado e o usuário disposá do

serviço. O telex continua satisfazen.

do plenamente e ao mesmo te�po
aumentando sua rendà que alcall'

çou no mês de fevereiro a média de

Cr$ 6.000,00.

se
tempo., A palavra não' será fran

queada aâs �eputadós por se tratar

de sessão- especial, destinada exclu

sivamente à posse do �ovêrno.
POSSE

O àdvogado! ltarry Egon Kri<:\
guer e o jornalista Cyro Marques
Nunes foráll1 empossados ontem

I

,respectivamente nos cargos de Ché�

fe de Gabinete da Presidência .�
Assessor 'de Impl'ensa da Assem·

bléia, em solenidàde presidida pe-
\

'

lo deputado Nelson Pedrini.

Ivo nomeia
�

,
,

B. Lacerda
)

1

para aJCelesc
o ,:Gov_emador .Ivo Silveira

.

as'

sincu«. �to nemeándo ,,', o :'profes�bl,
..

Roberto Miíndell de Lacerda p��a'
exercer a, presidência das Centrais

::.

Elétricas de 'Santa Catarina. O nô
vo Presidente da Celesc, que é pro
fessor universitário, ad�ogadp, eco

nomista, estatística e técnico em

administração, vinha exercendo as

funções de Diretor Financeiro da

ernprêsa desde, sua ' criação,

EmerUência da
Cotesc em,
S. Francisco
A Cidade de São Francisco do Sul

também 'foi, colocada dentro da rê
-de de emergência da Companhia de

Telecomunicações de Santa Catarí-
na .::..:. COTESC, que promoverá, 'bre- './

'vem�Íi:te;-�a írístalaçâo de aparêlhós"
•

telefênicos :

nos balneários de: Uba '

tuba, e Enseada. A reivindicação foi
feita em Florianópolis" pelo prefeí
to José Camargo, de, São Francisco
"do Sul, durante um encontro mano
tido 'com o titular 'da 'COTESC.

Por outro lado, o auditório do
Sindicato dos Estivadores de São
Francisco do Su( será, sed� -de'um
curso sôbre Impôsto de Renda, no

petíodo de 15 a 19 do corrente.

,

. A informação foi prestadfl .pelo_
sr. Nélio Salles, aç�'escer:tando ,:que
<> curso é gratuito; estando as ins·

crições abertas no pôsfo de arreca

dação�tlo- NAOF. ,- �A--"'" -..,tC,._.w_ .....� ••
;.", / .... "

- � .•

'-

Cruz e Souza;
I

I�ncerra as
. . _' ..

InscrlGOes
Fonte do' D�partamento' de Cul

tura da SEC 'coIifirmou 'órttem que
� 'prazo '.para recebimento dós tra,

balhos_ ao concurso literári� "Cruz
e .Souza" termina impreterivelmente
�o pTÓxímo día 20. Os int�ressados
pdderão 'fazer a. remessa de seus
trabalhos para os orgãos promoto
r�s .....:. Departamento 'de CtlltUl;;i d'a
'SEC; Prefeíturà Municipal de; Blu

menau, Academia Càtarinense de
Letras 'e Fundi),ção Universidade
Regional de Blumenau - que fa,
rão a inscrição 1:1'0 candidato. ·Tam·

bém as 'Çoordenadol'ias RegiOnais de
-Ensino da,S�cretaria de Educação e

Cultura poderão receber os traba

lhos, que enviarã/o à sede da SEC.

Operário"
.

foi·
assassinâdo ..

a facadas
Tubarão (Con-esponde-nte) Foi

sepultado à's 15 horas de ontem no

Cemitério M:urlidp�l o �perárlo Ma

noel Sebastião Abreu, ,assassinado
na madrugada' de onte� num, bar
da "cidade com diversos golpes de

,faca, aplicados :po� Al'.tôni� Rocha.

O crime foi precedido' de violenta
discussão, partindo 'aut�r e vítima

para agressão mútua, sendo que
ambos estavam armados de ·faca.
Antônio Rocha insistia para que

'. ' I'
a vítima bebesse ,consigo e ante su<!

recusa, iniciou-se a discussão, par

,
tindo para l,l agressão. O autor iam

I
bém, foi, atingido por' golpes no

rosto, obrigando s\la internação no

hospital 10cal" que sofreú interven
,

ção cirúrgica na face atingida e per·

manece' 'internado em observações.
,

\

l

ln feriar da Ilha terá'

eSCOlarização do 5· grau

Espetáculos.··.· infantis
i ./c"

-

sábado e domingo n� TBC �

�.

o Réito�",Ferretra Lima, da !Ini-
.

t versídade 'Federal de Santa Catari

na, rec�heu na manhã de ontem a

visita do professor Carlos .Augusto
Caminha, Secretário \. da Educação
do futuro Govêrrio do Estado, Pre
feito Ari Oliveira e 'professor Jai-

"me Carpes de Oliveira, .Secretârio
�.

de Educaçâo, Saúde e Assistência
Social da Prefeitura Municipal. Du-·
sante /fi' encontro foram debatidos
assuntos relacionados com a implan
tação do quinto .grau em estabeleci-'
mentos escolares do interior da
Ilha de Santa Catarina. A Uruver,�i
dade está integrada no projeto,
através ·da �essão' <1'0 pessoalcdocen..

te. Os estudos estão sendo realiza
dos .conjuntamente pela Univérsi
dade Federal' de Santa Catarina,
Secretaria de Educação e Cultura e

Prefeitur� Municipal dé_ Florianópo-,
liso

O quinto grau dos ,grupos esco

'lares da Capital será implantado a

partir de' abril, em cumprimento, a

filosofia definida no Plano Estadual
de Edacação, Âs entidades envolvi.
das estão

>

analisàndo os têrmos do
convênio para que' sua' assinatura .

possa se verificar' na segJ'ncià, qÜin,'
zena de março, após a posse do nô-
'\;'0 Governador do Estado.

FISIOLOGIA
.Um curso de Treinamento. 'Avan.

_ çado em �Fisiologi<f será realizado
na, Argentina, Brasil, Chile" e, Méxí
.co, com, a duração de, .nove meses;
a partil' de 19 de junho. ,1\ informa
ção é do Departamento de Exten
são Cultural da Universidade Fede-,
ral de Sánta Catarina, acrescentan
do que o citado cur,so terá o :patro.
cíniQ do Departam,ento' Cultural' do
Ministério ., das Relações EXteriores,
sediado em Brasília. Os interes�ados

Fonte do Teatro Alvaro .de Car
valho confirmou para ,sábado e db
mingo próximos a apreseritação do

espetáculo . iritituladó A Festa d'e
,

. Gala dos Fantoches, que'
"shows" com ,Fantoches.
de "Branca de Neve

consta de
A estória
e os Sete

se, bléia
con iI

expediu mil
para 'o�'ato d,· pu

Anões" será apresentad� em cinco

espetáculos, dois no sábado - às 15
e 17 horas - e três' no qOIíringo -
10, ,15 e 17 horas.

I

A direção está a cargo de Alber·
to Bernardo, que estudou a arte de
fazer espetáculqs com, Fantoches
com tr�s dos maiores. mestres muno

diais: a italiana Sara Bianchi; \ Q
alemão Herman Heer e o espanhol
Midó.· ,.,

No entender der diretor do espe-,
_

- ,_.'.�. táculo, ,"títere é o -teatro de bone·
éos movidos, por' cordas ou varetas'

,

e "f�ntoche" é o chamado bonec9
de luvas, movürtentando diretamente

t

poderão .
solicitar

bôlsas de estudos

Cooperação Técnica
I

térío•.

forll1ulálios de
à Divísã� de
daquele MlIlJ.s,

APRIMO;RAMENTO ,\\

'O ; Departamento de EXtmlsão
"

Cultural da Universidade Federal;
:d'e Santa Catarina informa que'li
Organização dos Estados Americanas
- OEA -= promoverá um curso di�
,Ap;-im�ramento do Ensino das,Ciê�
dás a realizar-se no Instituto Peda
gógico da Venezuela, com a dura
ção de seis semanas; a partir de'. �O
de junho proximo, esclarecendo
.aínda, que as despesas de vi�gens
• internacionais e as. de manutenção
dos

.

bolsistas serão custeadas pela
entidàde promotora. Encontra-se em

poder daquele, órgão cultural da
Universidade Federal de Santa Ca
tarina uma cópia da Informação dís
tribuída

-

pelo Ministério das Rela
.

ções Exteriores, à disposição dos in�
.teressados,

�

NOVOS CONVOCADOS

-

Tendo em vista a .desístência e o

automático cancelamento
'

do direi
-to de' matrícula; de 17 candidatos
aprovados no vestibular ' da Univer
sidade Federal de Santa' Catarina,
O" Departamento de Registro e Con..

trôle. Acadêmico afixou na,Reitoria
dá Ufsc os 'l1omes de maís

'

17 cano
didatos convocados para frequenta,
rem os cursos da universidade: O

,prazo de apresentação encarre.,se' às
12 horas de hoje ,e o não compare
cimento dos interessados importarr J'
no', chamamento de (outros classifi

,cados, sem prejuízo daquêles que se

matricularam para ô segundo se., r..,f,�:
'll1estre.

, ,
j

pela mão do artista". Essa movi-
mentação é' feita pelo próprio' 'di
r�tor e suas filhas" Mima' e HaYdee,
que manejam os bonecos> alg�ns de
àté 65 centímetros de altura.
ESCOLA DE BALÉ
Serão encerradas hoje as matrí.

cuIas para -ingresso na Escola de
Balé do Teatro Álvaro de Carvalho,
mantida pela Departamento de Cul
tura da Secretaria, de -Educação e

Cultura. Êsse prazo,_ que termina
às 17, hOl'as de boje, foi prorl-ogado
pela direção daquela casa, tendo em

vista' � existência de, algumas �aga:
a serem preenchidas. bs ,intere��
sados poderão, dirigir-se ao ·TAC no

horário das 9 às 11 h�ras e das 15
às 17 horas. As aulas já foram ini
ciadas e os alunos retardatál'�os re·

ceberão, as aulas preliulinares' qu�
já foram Ilunistradàs' aos anUgos
alunos.

'I

';'

Indústria de pesca de se,

. ,
� ,( " '

, "

dá sardinha a bombeiros·o
,

'"
' ,

"

A indústria pesqueira catarinense
,Pepepesca, sediada em Itajaí, foi
'citada no Boletim do Mer�ado Peso

queil'o do PNUD/FAO n9' 70/12,
. c-óm a' notícia de que () COrPo

-

de

Bombeiro;:; da Gua�abara recebeu
,

em novembro uma tonelada 4e sar

dinhas cOligeladas, embaladas em

sacos plásti�cos. A remessa foi feita
por intermédio dà Superintendência
do Desenvolvimento da 'pesca .....

,

Sudep'C - e parte�'do produ:to foi

con�umida pela propria corporaçã<>
,e, 'outra 'foi' encal1'lÍl1hada à FUnda·

. ção do �em-Estar do 'Menor como
doação.

"

,

Diz ai�da a publicação qü.e\ a Ci
brazem registrou um aumento ,da.
orde� de' 30% na dilltribuição de

,

pescado, para consumo na Guanab1lj4�ll)
ra, sendo que parte do produto foi1
enviado por emprêsas catal'inenses.
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Fbn�e� d,\ Assembléia-Legislativa 011tem ficou pràticall1e�te, acerta·
dá "a"' t�1hí'lissão direta 'via Embra,

tel das solellidacles de posse e de

transmissão . elos cargos, qtravés de

'um "Pool" . formado pelas duas
emissoras de televisão do Estado. A

1 \

sessã� da Assem,!>léia deverá
_
ter a

duração aproximada de 45 a 50 mi-
I ,

nutos, uma vez que o Governaclo�'
eleito

-

Cololnbo SáUes usará apenas
" .' I

12 minutos para um breve pronun-

cial11�nto e o deputado Nelson Pe�
dl'iI)i I falará por igual espâço de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




