
o TEMPO
, I

� do Boletim Geo:mere:roológloo de A. §e'i:u, Nétto

válido até às 23h18m do dia 19 de março de 197(
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA:

101Q,8 milibares; TBMJ:>ERATU�A MEDIA: 24,59, centigrados;
UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94,7%; Cumulus - Stratus -

lnsíabilidades passageirás :_ Tempo médio: Estável. Floria�ópolis,

PHILIPI 81 CIA. a casa' do construtor
INFORMA

)

o Botafogo do Rio' venceu na

noite de ontem por 3 'a O o Flumi
nense- de Feira de Santana- Bahia.

O -íoso .
foi amistoso e o gols do

'Botafogo foram marcados> por Ze

quinha, Jáirzinho e Mimi.
\

16.595 ..:.:. Edição de hoje 8 páginas -:- ,Cr$ 0,20

I ,

SIITE,SE
, BLUMENAU'

'Associados do' Sindicato' dos
Trabalhadores nas Indústrias
de Fia�ão

',.

e Tecelagem de,

B!umenau, � estão sendo eon

vocados para à Assembléia Ge-

ral Extraordinária que se rea

lizará' no' próximo domingo, às

8 horas, em primeira' convo-
'

,caçãg,
I

para a eleição da lista

'tl'iplice a ser' encaminhada ao

Egrégio Tribunal Regional do

Trabalho da' 4q. Região, para

.: escoÍha do Vogal" represen
tante dos empregados da Jun-

,

tá 'de Conciliação e Julgamen
to de Blumenau, e respectivo
suplente. Não havendo quo

rum legal para o funcionamen

to da Assembléia em prímeí
ra convocação, a mesma será

realizada 'às 8,30 horas com'

qualquer, número
'

de assoeía-.
dos presentes.

PÕRTO UNIÃO
..

Será. re�li%ado'J,oje 'e ama-:

nhã em Pôrto U�ião, o 19 Con.

gresso Regiônal da Igreja Ad�

ventista do 79 Dia. Do eneen-

': tro participarão me�bros da
� organização reliqicsa' de vári,as
cidades do 'estado de ,Santa

Catarina, bem' como do Para. ,

I

ná; 'Como' convidado, espeeía I, ,

estará presente o' Diretor de
Jovens cÍa União' Sul.Ame�ica.
�a IJ� Igreja Adv;entista.

POMERODE

Começa amanhã em Pomero

de, o II Festi�al d� Bandínhas
Às 21 horas terá iÍlício o bai
le de abertura, na Sociedade
Pomerode. Domingo teremos o

desfi-le -das Bandinhas.

'L.AGÉS .;
/

�, :'.!-.�g\e� .�

se
..., P!!epa!a, �ea.ra '<��. '

'

diar nos dias 27 e 28' deste
.

mês, o çampeonato Catai'inen·
se 'd� Tiro ao Vôo. Reunindo
atirador.es de todo ,o Estado: o
certame 'prom�vido pela Fe�

'deração �atarinense de Caça
e tiro terá fomo ponto alto
uma, serie de homenagens que

,'serão p�esfadai 'aos atiradores
precursor,es do _ Esporte do
Tiro ao Prato, entre os qu�is'
consta o blumenauense Erich

,
. Karmann- êonsiderado o Deea
no dos atiradores ao Prato em

Santa Catarina.

'CONCURSO

Tendo por local o Centro
Sócio Econômico da Universi
dade Federal de Santa' Cata
,rilla, ex-Faculdade de EconO
mia, será realizado no próxi·
mo d,ia �7 do cQrrentê" às 14

horas, o� concurso para o pre
enchimento 'do c�rgo dé es

crevente-datilógrafo do Tri

b)lnal de Justiça do Estado
Conforme éomunicação feita
pelo secretário do concurso, a

primeira pJ;ova será de Portu· !

guês. I

, }
-
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. Apesar dos àpêlos das, autorida-

Bc', I··'d' e'·-,o' .1·'e',,5' ",'d'''' 'e':' .t·r�·',;aA.' '0'" ,s", .1·"o" '-",',",..
' ...�: :ope�::i;;; ;::i;r.';!o;a:�::;;�;

,

.

.

,de, trânsito, " êstes aumentam .diàría- ).

.rneate .na 'área da Grande" Floriano,
,/

",. ,

,

'

. poJi:�� O pátio, daquêle. órgão' �stá

a,,-u', ,ID�',',e',O' ,'.I",·',·,a·,··>m:,�,·"'-j"'�,···.�n�· 8, : ·.'�.···C·,·:,··a'·.··.p·:,I·,.··I··'··•. :I;.':· ';a��r:�:d;:;:,:,��:,":=··
. .

' e :fi��r�n;t, na base., do, ;'de�á,:e�tar
'para' ,ver como é,.f.!u.e .fica',',., .. � l.
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)

. Sçrã. �nl"a�:1inhado -nos . próximos
� 'J

'

Ilias
"

ao Deputado Pereira', L?pes,
Pr.e&i,q.ente da' ,Câ!para. � rel��ório

.- e.Íal;iotado' pelo grupo- de trabalho
.

pelo , Deputado' , Geraldo
Gu�des, -que apresenta sugestões à

( , .

.

reforma administrativa da Casa. O
c, c ",:' documento dã, ênfase ao problema
-'

. da � �s$essoria, sugerindo sua lmplan
taçã� gradativã, em 'três 'graus. No

'primeiro. seriam àpi'oveifados estu
'. t "

da�tes universitários dos }';stados,
nó. seg-undo fundonárips da Câma
r:l·e :no último, elementós de notó-
r.io' �àber.

'

"

Radar Jaz
-<

-
• / -

-

levànUunenlu
�a AlllaZôRÍa;
6' ',Ministre' -Dias' Leite, das �.

iuisc e Energia, assinou ontem o-éon.
trato para a realiiação do lev�nta
mento topográfico" geológico,. hidro
lógico e de solos da' área' que "será
'implantada a Transamazônica. 1!:sse

levantamentO", que se efetuarác pe�
�o radar e empregará um aviã'o Ca,

ravelle, será executado durante� um

períeçlo de quatro a cinco" meses.
,Os trabalhos eStão á cà'rgo de um

cOllsórcio de firmas naciónais' e es:
ti'angeiras. A inter.pretação das' car
tas levará câl:ca cl.e" 2 anos e o cus

to será de-.Cr$' 30 níilhões.
'

. "

O Teatro 'Álv��'o' 'd��, Cal-valh6
abl:igou 'grande número de pessoas

-:- professôres e acadêmicos: - que
assistiu a aula mag'na proferida pe
lo professor Mi'guel Reale, Reitor
da USP, na noite; de' óntem. 'O Rei�
tor Ferreira Limá,� que fói rece

ber" o' conhecido' jurista, no ,Aero·

porto ,Hercílio Luz, convidou-o' a

visItar... hoje o· '�caJp.p�s umversitá'
rio" e am�nhã estará no Vále d� l

'

rtajaí..
"

Aula de Reale
leve grande
iassislência,

, .

o Governadol"" CólOJQbo Salles deverá enviar nos

primeiÍ'�os días de abril vários proje'lós de lei à Assem·

�lé·ia Le�islaliv'a� d��linados"a causar' impacto na ,�pi.. ·

ldão' pública .. Os projetos,_que eslão em 'fase de estudos
finais" e "elaboração por sua, assesseria, 'I,ornecem ao Go ..

vêrnp a 'insiru�enlaçãQ legal neeesséría. para a exe ee

'cução, do' Proj'elo �aíarinense d�>',Desenvohtimeidoi' cuja
elaboração foi desdobrada e�_,lodos os 'iíens pelos au-

�,� ( > 4

xiliares do Sr. Colombo Salles.. , A,s equiDe.s \encarrega�
das de eblbor�r os proj'elos de impa,c�o mantêm sob si ..

gil� 'as párliculaddad,es' dos mesmos� mas, tra�a�ham
com afincá :na sua, rédaç�o, pois é pensamento do Go"

,

vêrno dar inídQ 'imediato 'à execução do ProjelQ Cala·
rínense . de Desenvolvimento.

.,
.

,

\
"
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'ISE: �releita
"

�
"

�

-
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CU'Rtra 'Ui pi-I
recurso

.-

maçao
Página) :

, ,te.leitura
� .� , "i
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Em seu Gabinete do Palácio
dos Despachos, @ Governador Co

, Íombo Salles é�:llvicíou ontem ofi

cialmente o Prefeito Ari Oliveira
a �oNtinuar'à frente da Prefeitura

,
,

Municipal.
�teriomnente o Sr.1 Coíõmbo

"

Sanes já havla tratado do- assunto
'com li); Prefeito ,Ari Oliveira, em

caráter
.. extra-oficial, antes de as

sumir o Gevêrno. Mas, o Sr". Ari
Oliveira, num 'gesto de 'cortesia ao

Governador, fêz:..lhe a entrega de

um ofício' 'em que- colocava' o, car-
" go à sua 'disposiçãQ, já qU,e com_

.

:eete aos Chef�s de Exeell1Í:vQ dos

Estados nomear -o Prefeito €las res

peotivas capitàJis, por dispositi.vo'
-

constituci�nal:

/

Diretoria do DOE já
tem nomes escolhido's

(
"

.
\

.

'I

A :Qiretoria do Banco de Estado
,de Santa Catarina teye ontem o úl

ti.q.l0 nome a completá-la, ;recaindo
a escôlha ,.no Sr., Erasmo Spoganicz,
funcionário �o, ;Banco do ,Brasil,
que aceitou o convite que lhe foi
form).llado..

'

investidura, da nova di1'eção daqt1e·
la instituição financeira. Os, demáis '

Diretores, coqforme já foi anterior,

mente divuÍgado, serão os Sl:S .. Pau

lo Bauir Filhp, -Cyro 'Gevaerd (ês.
tes pel'lnallecenao), e' Carlos Pas,

. soni Júnior. Ontem o Sr. Lauro Li

nhares pinticipou de um almôço com

,o professor 'Alcides Abreú, Secretá•

ri� do Desenvolvimehto Econômico,
e Sr. Carlos Cid R:ehaux; presidente
da FIESC. eqltirp>u página).

/
, 'O p;residente do .BDE, Sr. Lauro

Linhares, deve avistar-se pl'ovàvel.
mente hojé cem o Governador, Co
lombo Salles, com quem tratará da \

A ,'_
�

veem; 'DomeS par�, ('Última Página)

I
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O .. seu

prog�ama
'CINEMA,

SÃO JOSE
15- 19.45_ 21h45m

Richard, Harrison, Gilbert Roland- Do

minique Boschero
INFERNO 'NO OESTE,
Censura 18 anos

, RITZ

1 t- 19,45� 21 h45m
.',

,Jean Gabin- Robert. Stack- Margaret
,

: Lee
7 O OCÃSO DE UM Gi\>NGS.TER
: Censura is anos
" . COR:U, '"

,
,

,

Gilles

i,r

I

De som suave e natul"f;ll
visite, telefone' ou éscreva
à
COMERCIAL APEMÁc
Rua FellpeJ' Sct,uniçJ:t, " 58
- 49 an'dar conj{mto
401 - Fone 4181 - Floria

nópolis - S,C.

Zury Machado

, .)Na foto as senhoras Ma,ria Werner, Ruth �rvalho Fon tana, Deyse Werner Salles e Doris '.Matias Pedríní, no

I falácio Legislaéivn, no dia da posse do, GÓV'eil'�dor, e Více-Gevernador do -Estadn, Colombo . Machado

salles"j/' .'
, • • �. ,

, e 'Atílio Fontana .

" '

;� t: ':" .

/

"

,
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.: ;,: :,'0 Dr: Babo Mírarída, Diretor" da �Lim:a, "Reitor' da Universidade' Fe- Estado Colombo Machado' Salles e

;, carteira Zona SuÍ dÇl Banco odo,' d�ral, d� 'Santa C:a.tarina,.o�tem, re' outras altas' al1�oridades.
Brasil, esteve em, nossa .' cktçi,de cebeu '(o Professor Miguel ReaJe,
mantendo contacto .com os: Indus-: Reitor', da :Universidade � de São
tríaís: Cesar Bastos Gomes, wu

:

Paulo;>para a aula magna, que rea

son Medeiros, Oscar Cardoso 'Filho
.

lízon-se ontem, no Teatro Alvaro
e' Paulo Albuquerque. Os índustrtaís " de -C'àl'v:illho.
.Catarínense Homenagearam« o:,ilus· '

,

,
tre visitante com um j:antàr, "b�clé

. participou também, /0, se'Crllta:io;,
"

da, Ag-ríoultura Dr. 'Glauco Olínger
, e Depl1tado Feclera:l Francisco Gri'1�

,

'10:'
'

.....

-x-x-x-

Em solenidade- simples terça-fei·,
, ra

.

no Palácio dos Despachos os

Secretaries do novo 'Governo rece

beI1a,m 'os cargos de seus' anteces- ,',
sares. Secretário .

da Saúde, Di. /'
Henrique .. Priseo Paraíso, Secretá
rio ',da: Fazenda Dr. Sérgio 'Uc�oa

'

Resende; . Secretario da Segurança,
e

: Tnformàções Coronel Délso Len- .

ter Peret -Antunes:' Secretário', da

Educação, ';M�jor Carlos Augusto
Caminh:a;" Secretário do Desenvol

vi�,ent6 Econômico, Dr., Alcid�s
.,

Abreu, Secretário dos Transportes'
e Obras,' Dr.' Cesar Amim' Cherem,,'
Secrétário' do Serviços Sociais, Ç'el. ,:
MarcelO' Banqeira Maia, Secretá-'
rio ,(�a,' Agricultura'Dr. Glauco' 0-

I'

li�ger, ,Govêrno Dr. 'Fernandes Sas

se, Secr�tário' Oeste Dr.' Plinio . de
'

Nei,. Chefe' do Cabiriete, Civil Dr.

.
Nuno Campos, Secretário dos Ser

viços P!Íblic?s,,' Engenheiro Pia,ulo
Aguiar,'

.

'-X-x-x- I / '

COffi';, absoluto êxito, .na. última, ,

sep1�n;a. i riá, galeria de arte Açú-açú
'na; cidade' de .Blumenau, deu-se' Ver-:
nísságem d:a,' jríntora Çatar;iT).ense
Eli <Heil.

"
' -x-x-x-

.

Nos diz o .departamento de .R€'- -X-X-X-

lações Públicas do Clube 'Doze de Lemos' emum jornal do-Rio, que,

Agosto, que amanhã é a movimen- n�a das' manifestações 'feita ao

.

tada, noite dos casais. Paulinho' e Pituca, pejos vinte e cinco anos d�
Helinho com um espetácular re-

sua vida a:rttstica'. Pituca com' mui-
pertório estarão em pauta. J� •

ta emoção disse da 'sua gránde a-

,... legria 'e nã6 escondeu que seus

-x-x-x-· , primeiros' pMsos em sua' carreIra'
,O muito simpático e el�gante ca", foi' na' RáClió' Gua-ru}á ..

·

'

sal da sociedade mineira, Edmir
.

.....:..x-x:_x�. '

Gomes, esteve erri nossa cidade. ::'0 Ontem' no' QmirteI' 'do 14.0 Bata-
casal em foco, foi al'tam�nte rece.. lh'ãà de Caçadores, delt-Se á �oleni
bido pela, sociedade. Na residência dade' de' transmissão";çlb cnmando,

� do casal Fra,ncisco Assis, Dr. Ednir- o Coronel Ivan' LiI1hares,' ao ,Co-
Gomes e senhora, foram hometia- ronel Zaldir

.

de 'Lima. "Esteve' pre-
geados com um jantar,.. sente a, sQlerlidade o Comandanté

-x-x-x-
. dfl:,.5.a Régião·.Militar. Generar.: José

O Professor João David 'Ferretra Call1l'lOs':de A\agâb, Govemad....r do

, PENSAMENTO DO DIA: E mais,

fácil ser caridoso qUb' justo.

-X-X-x-
. ---�.

J

FSFZP7YFEY4Wwttm

.Carros! Carros! Carros
,Nll�'0S � usurlós, 25%' de entrada.

.

faéilit�d�, s�ldo ll.moF.tizável em\
'lO - 20. - '30 :._ 40 e 50 IÍleses '

, :

.
- ,

,

.

Cibrás
elA. BRASILEIRA DE ..

- AUTOMOTORES

,

,

,com juros
,135.00
202:'50
,270,00

\

_
Não é Consórcio
Não é 'Fundo Mútuo\
Não' é 'Plano Inscricionário
�ão·. 'é �Coop�raliva

'.TABELA QE VÉkULOS
"

Amortização AmortizaçãóMarca .Modêló A'no E'ntrada

'".. {'

facilitada sem jurosr
1,'500,00 90,00
2.250,00 ,115,00

, ,1�70 3.000,00 180,00 ,

1968· 2. 250,oà .115,00
'.: .'

0.1(. 3.500,00 200,00
O.K 3.2,50,00

I I�O,50
1,96!j 2,250,00 115,00
O,K. 4.500,00 290,00
1�68 6.000,00 306,09
1,970 3,'000,00 180,00
19�7 2,500,00 150,00
1970 5.000,00 300,00
O.le 6.000,00 306,00
1968 3.000,00 '180,00
1969 3',750,00 225,00

4'ceihúlfos' seu' veículo' como enlrada
. ", .

.

45 planos a Slla escolha
Todos os m.odelos de fabricação nacional
Escrilório nas principais cidades
14 anos de prestígio nacional
Mais de 5.000 veículos enlregues

F L O B I A M' Ó P O ,t '1 S - Rua dós Ilhéus1 n:81 Ed. �plúb
'-126

Volkswagen
,

Sedan

/

Volkswagen
. Volkswage'l1
,

yolkswagen
Vplkswagen
VolkslVagen
VolkswageÍl

Seclán �'
._-

Seclan

Kort1hi
FUSCAO

202,50
31:;-;,00
,29'2,50
202,50Karmanghia

VARI:(\NTVolkpwagen
Ford WilJys

405,00
540,00
270,00
225,00
450,00.
540,00
270,00

Galaxie LTD

I .

Ford Willys
Ford Willys· Aéro'

'

Rural

,Cpl'cel Luxo
éhevl'olct c14
Chevrolet c14

.2 portas
Pick-lIp
Pick-up
4 rlds, St.d. 337,50C Ilf:'V. Opala

\,'

CURITIBA - PR

LONDRINA - PR
CAMPO GRANDE - MT

PÔRTO ALEGRE - RGS

BELO HORIZONTE - M_G
GUANABARA - GB

SALVADOR - BA

MATRIZ - SÃO PAULO

- Ed. Bradesco; 151/ andar
- Ed. ManeIa, 59 andar
- R. Don Aquino (conj. Nacional) 71/ andar
- R. Dr. Flôres, 240, 51/ andar
- Ed. Helena Passit, conj. 601
- Ed. Darke, 39 andar
- Ed. Rui Barbosa, 59 andar
- Av. Viera de Carvalho, 172, Sobreloja,

Fones � 369453 - 361244 - 2393712
ai�cla em Goiani:>.
todo Brasil

Al1?pópolis -. Brasilia, Belém e mais 180 agentes em

, , } ,

Musica Popular
,

Augusto Buachlar

,

ALL THINGS MUST PASSo

Tive, há dias 'atrás, a
' oportunidade de ouvir todos Olil três elepês qUê

compõe o álbum do beatle 'Ge<;>rge Harríson, All Th�gS' Must Pass, re�ente
mente lançado no BI1asil, pela 'Odeon. Quem o possue é a Rádio Anita Garibal
di

'ótimas composições, integram o disco a \maioria. do próprio George. O
album é uma ver�ladeira: jóia musical: parte instrumental muito bem Cuida,
da, contando, inclusiv-e,' com a colaboração .de músicos.,impoTtantes, como:
Eric Clapton; Bill Preston, Ringo 'Star, o conjunto Badfinger e 0'!1�rl?s.

Ao ouvir o disco você sente - do princípio ao fim: ....... a ,�rfeição, O

"magnetismo" da linha' melódica de cada uma, das composíções.

UMA OPINIÃO.
, ! I

Transcrevo, agora, um comentário que, foi fei�o por � .R?ssman" da
revista Destile, sôbre o disco 'de George:' , ;,:, ( _. J, �. •

,

_ Enfim chegou a vez de George Harrison provar que i,ndhj.dualmente
separado definitivamente dos, Beatles, era êle o .. de. maior ,talento. Des�� Q

confecção da. capa dêste ,álbUm triplo, a:té !Ir ú,l,ti�!}\�aix,�,:�o,�r?eirO "disl:o,
'tudo foi elahorado dentro do ID!,!.io;: pe:Í'feccipNsm!)'''J,:'.'':'� '.,' ',: ' ':'

'_ Phil Spector' produziu" os' três: ,elep'ês 4:i.nQo!r,�tluêle,�seu. t�qye. incon:
fundível de semi-eco que .tanto" càrae�eri,zava �,I,l,S� Cp1\ta�';,e �,RO,{lett,es, qe
1962 e 19'63. George Ha'rriso:n não, pode�ia., ter;. :;;id:<> �aisc:fel},z ao CO���1
Bob Dylan para montar algul!las das. faixas. ,r.o�l;�naiS"qu� ',se px:ocure'l1�O.
se consegue encontrar um' senão. Fascinànte Iá:;or��m, çrçsqen,!e .em que, es.

tão dispostas as fa�xas, QS .efeitô,s ',de côro, bateri� e cargo ,de,. RlI�g�, St�r e

as guitarras entregues a Eric mapton e Dave:Masq�.: �.pd�r��: ser melhorj
Isn't ít a, Pity; What Is Let lt, Down; I:d lIaye :YQ�' 4rJY:,��;".��a� �e.

.. M S t üord são algumas das melhores faíxas. :este
Lord e, obVI'lmel:1te, Y wee oU ,�" '"

" ,- ,J , " •

•

elepê tem que ser ouv.ido.",' ",

'/'

r t

ODEON CI�IOU CORAGEM.'
"......................

" i'
••.••••••••••••••••••• I

ANOTHER DAY!' ' -'.
"

..

,

, .. -- .,�:�: :
� �.� .

'j ;..' I '...: 1.1, ::- " ; ,

,�
\' I .�

, 'd
'

te êé bom que você:,saiba.:q\le
Por falar em bestle atuando sep�,:a atI).en

.. !, ,.' "

'. , . -

",'
., ,

Paul McCartney_,. lacaba,de lançar. maIS ,um�"��ç�·s�ca. �p"turcÚ:ial' �intitu:ià:se
o é um compacto·simples, .cuJa, .. !ll1f, .

.

..

"_ ',-
.

Ano�:�a;e�l11 detalhe: a música foi ?om:pbst�' de,"parceI'1� :c��;: s�a,:P�PO-
sa Linda Eastlnan McCartney.

-

'.' -"� a d�.BBC 'd�"Lond):'es)
. . ' ....

a em fita-' (gnavada·de'\lm pl'ograIp. ,

.

,., ,;. 'd'Tenho a muslC,' .to boa: Kb-ale,za.daS'melodia:s.""7;,-o, -forye, e

e PQs.so lhes' g�rantlT que �,m,?-" t. AnothElr ,Day.' QuauQ_o cliE!gat, por
McCartney - também flsta presen, e em

, ':'
.

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

Dui vai pegar'. Na certa. '._.., "

,", ii
'-.." R..,;�1IIIla:.!., � I

.. '''_ ,'. ..' '\.,iI.��!�
. . . . . • . . . • •• •••••••

� �J. ,I

ANITA VAI BEM. ,,,;. ,,'::
". ,.' , 'b�l'�i ;�em ;�ceti�d� ;��ft�: e telefQnemas

Diàriamente a RadIO ,Amt� G�rl .

'

't' feltíssimOs com'o nôvO'esque=
de 'stUS

ouvintes, os quais se marufestax:o, saJs .

" ,

.

.

",
.. - ,. "

,�.,/','. "emissôri: T�' ,,,. "'t' ,�',":., .'
' :."'" e,lá·.. tra·ma :' ... ';_. -

t
• satisfeita, ainda.. é; a':,���' q-q. , �.

Só quem nao esta t.otalmenc:dJ ' vez 'mais aquilo �q\le; es�::f�ndO:,
'

balha pois pretende aprlmorar .

a

nh'
:.

no"3.'
'D AG 'desd.e já.,es�á,con·< L"

"e não co ece' a; ., .. ..,.,_ '... "

E se ainda h:;'- alguem .qu
• .

"

'

..
'

"

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

vidado a fazê·lo. 1.110 é a freqllenc�a. ;1'
. ','" ,. . ,.' - .. ' •

Horiscoaa
.'

": t

, f\ � ,

{J ".-<�

1'/ •

•

'
• • J ,... I • � '\�,' I..f;t �.: t';

Sexta-feira,19' de março "." .s-e'u',.tra'.·ns'·1·..�'
..:zOdiacál,.·p,:I,'9mete

d :Aquano em . :lAJ . < ,,'

ÁIRES - Vênus a 6 graus.....
e ,_

r:_ nal'à,I os:':a#anos �e ,atian�
expêIJIdidas oportunIdades no da��e n�u" antes', ou; depoiS,' de�ta
do dia 27 de março. Contu o, " .'

.

", ." ,�',:, .

' ;

datl'1, terá chances no ,trabalho., . sfe<nasce� por volta ·do
r' você de Touro,_ "

TOURO - Brilho e sucesso para _.'
. cOritrariedà4es, �umas - llPO;'

. -a;':-.esar de pequenas ,� " m"" Oti··d· 9 de mala, " .

. " tudo:" co' :'
Ia • Procure encarar ,I'. �;,,, ."t:.'

1 d s outras passag€lras. .
. '.1 ." - 'o: ',"": '

.. ,,".
onga a ,

�'(i d s aírradáVels .. ,. " .' '"

mismo, pois térá noVl a e
�

'

.
.,

seritar patà ·os .getninianoS
,

h' poderao se apre" -
' ,

\
'

<1!lo

GÊMEOS - ótimas. m�l atIaS ,

as uai�' yirãó; aténoo�:a.1�r·n�.,
(as) do prImeIrO decanato, ,q d' 'do à po'sição '·de·;;Júplter,

,

'

horósooIlo, eVI '" ,

tividade pr-esent� e� seu
'm�'

"

. ',' ,,;,. ,

Dê mais atençao a pess�� a;

"df'a.12 "de jUllio, lat.é�m'e:;md. a

C-NCER - Se você nasceu por �olta ,d� t
. sum�inente"feliz nest$'seXt� 1

A

dias antes ou depoiS,. t�ra �am'aqt�lqUer outra fase ;de Câncer,'"

d
.

s aruversana e '
"

feira. To �Vla, e

'nhão -de sucesso.
"

ferá, tambem, se,: qm A á'o poderá afetar negativamente o

'LEAO '- A oposição. de Ven�s em

t' q�n�� se nasceu por volta --do: dia' �
seu romance e a VIda sen 1m

'uma' data relativamente, fellZ
de julho. Contudo, ,pode esperar ,,' '. :

.

ens e o trabalho.'
.

:.' • infot'para as Vlag ,

à 'agens' estudos especlaiS e·

VIRGEM - Dia desfavorável quanto �;'fie d�stmnfiandO. _

Procure n�
'mações que possa receber.

ber e te-.ha modéstia. por sábl�

se exceder no comer, e n?, �e
. S'· mais otímtsta. ,

. vida .
, conselheIra. eJa

á' '" 'ntensamente "enéfica à sua '!'

V' m Aqu no" 1 '
, ,

teS
LIBRA - A posição de enu� e

das tendências attística.s, poéticas; atraen
intima' e à expressa0 D"a feliz para Libra; em especie.l p�

.
\
't'cas da sua natureza. 1

, ,

e SImpa I
"

\ '

.
'

ira decanato., " , 1'

ra o pnme '

r.o em Peixes tende a ser notã\fe

ESCORPIÃO - A triplicidade Sol-Me:cun 'do uantO ,se destine à melho
mente benéfica para o seu �lgnO. :ru q. "ruta de co�tl'Q.tos, ,via"

. 1 de su" sl·tuação fmanceua, llSsm...

na gera ...' I

gens e' popularidade, será importante. " _.' �

SAGITÁRIO _ Dia em que terá urna influência. feliz pa.� � sua un�l�
porém poderá ter decepções com fals,os �mtg�s, docll;ffiento . I

opositores gratuitos. Cuidá m;ais dos seus mteresses,. com otl.nliS'

mo e boas esperanças.
'

'.

"

.

CAPRICÓRNIO - Um dia bastante promissor e·feliz é o q�e você_de�e espe

rar pois poderá ser muito bem, sucedido, (a) nesta sexta-feira. In·

fo;�ações úteis e colaboração ·de ariúgos, em evidência. COntudo

trate devitlamente" a pessoa amada.

AQUÁRIO - Tenha. em mente que a decisãO de conSeguir maiS e tna.is ""otn
êxito o (.a) levará, 'finalmente, ao pontó. que vooê nepesslta pà.Tea'
Uzado (a) em sua vida. Conte pom a contrib�ção da. sua energia
pessoal e esperangas de progress0. .,

PEIXES - Nada melhor do que urn dia após outros, seja como fÔr. En,ql,Uln
to você vive, vai certamente adquirindo :màis experiência. Prepp;re�
se, agora, palia viver uma fase mais feliz 'ém todo e'qualquer sen

tido. Assuntos educacional.
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O:ESTAp0" Florianópolis"sexta-feil'a,,19 d,e·fl1!lJl'ço.de 1971 - Pág. 3,'

promovido pela. Coordena

ção"da Organização',da P�'o:
dução' e:"'· Abastecimento
(COPA),', da, Secretaria- .da :

'Particip�� do' Sen1in�rio cadação e' Fiscàlizaç�o,:' As
90 representantes 'de" tódas

"

. sístêncía Médica,:�Coordéna-
as cooperativas de' Santa ção de Bem Est:;tr, e Junta

Catarina, àÍén: elos óriâ'os de Recursos ela Previdência

Acaresc," Asccop, 'BNCC,;· Social.

Incra-Se � Intra:pF: .sendo
que as palestras versam' só
bre. assuntos de inte'rêss�'
da classe' coopérativistá:

r .

ICM, l'PI, -ímpôsto de· Ren

Seguros Sociais" �Arr�
,

,/

O Curso,; que co'meçou
com 90' particip'antes, deve

rá ser encerrado hoje, con

-tando .com- a> -pàrtícipaçâo
,de'.;J.20' certamist,as,�

tro

nal o SENAI iniciou, tam

Mm, ':0 .G�;r'so ele Monitor

pervisão ,IWI, com a par d'p., 'i'r�inàn;enl.o nos ofícios

tiçipaçã0" de elementos das de marceneiro e mecânico

mc�ústrias, d� JoinvlVe, Blu • :de a�'to)Jlóveí, estando in�-
,

merrau e Joaçaba, 'sob a -critos elementos das indús
coordenaçâo' c\o instrutor ""t(ias dé Chápecô, Joaçaba-e
responsável, sn

'

Paulo .dos, lVIafra: São' Bent6 do Sül,
, Reis.: Blumenau, JóiJ:l�ille, B'rü�

que fi Florianópolis. .J",

t J

'�EGIS(ACÃO TllIBUTARIA TEf4
S·EM1NARIO EM FLOR,IANÓPOLIS

,
•

I "," ,

�

, ,
,

�

_: { d ... �

. �\ ,

,0'

i

, , '

Foi iniciado' na 'última

quarta-feira, tendo por lo

cal o Cetre-Itacerobí, o Se

minário de Legislação Tri

butária e' Previdenciária- ,

: 1
I
I

'1

r

Rua Tenente Silve� ...a, �1 . s/02 . fone 4763,.

,

f., Rua �úlvio A�uC�i. 163· Estreitq'
"

,

(ri [CN5TRDTCAA [!]ULLER I'TOA
Rua Fúlvio Aducci,763 -1'1àridar - ESTREITO

• f
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A�to.ridades federais, tendo. à frente o.

'1 .préprio presidente Médici, 'estão. tinidas em

1- tômo de �a decisão. de ímportaneía, Iun
damental para, o. futuro da juventude brasi

leira: ,�� facilidades de uso. de 'entorpecentes
, têm de' ser abolidas, abrindo-Se uma Juta

sfm tréguas, em todo o. território.' nacional,
�8ôt�1il es �ontrabandistas e traficantes dês'�
ses p�odut�s.·

,

Ao. .'que di�em os joenais, um ante-

»ro.jetó ,já ,'fo.i elaborado, no. qual o. pro."

�.�ní� é encarado. como sendo. tão. grave

'quanto o dd terrorismo. Tanto. assim que,
tendo. ,em vista a,' próxima reabertura do.

Congresso.. o. presidente da Repuhlica de

verá �eéo.mendar, em reumao : ministerial"
qué a, propesitura seja estudada em caráter
prioritário., poís o. go.!�mo. pretende pedir
0.." prouuuciamento do. Legislativo. sôbre o.

assunto. em regime de urgência.
'Não temos: a menor duvida em oíere

l"er, no.sso decidido. apo.io. ao. plano. de ata-

I

1 "

l (,I

I
',t

' >�
.:.;'

"

.

r ..
'

.1' :.'

�
1 O 'falecimento do velho cômico' do ci-

j nema � Harold Lloyd _:_ ocorrido à 10 "

dêste mês 'e noticiado com nátuI1al ênfase

pela imprens'a brasileira, veio despertar em
, alguma-s gerações, já vividas pelas· r·ecor-

II dações, A época do cinema mudo, a arte
, de' provocar ,o riso do 'público po.r expres- ,

sões ,mímicas justificava a' celebricl,áde de
vários comediantes da tela. Entre êss,es :cul

minavam Charles Chaplin - o Carlito

I �jlar�ld ÚOyd q�e, na idade de 77 anos," Sé

�end� ;�o golpe fatal que a todos nos -atin
I girá Um dia. Astros do cinema mudo, ,SÓ"

I 'I rnen.te Carlito logrou êxito na cinema to-

I grafia falada, tendo-nos ;deixado grandes e

notáveis trabalhos de seu gênio. incompará
vel:' "LUzes da 'Ribalt:a", "O Grande Dita

dor" e .0utTOS. Har01d
'

Lloyd . encerrou, po

rém a sua ca.rreira de artista I de cinema

q�aI'ldo a' a:rte Il!uda teve de cec1er espaço

e
.

êxito ao' cinem:a tal'ado..

, '. Morre agora, completando uma decadên

ii I cia'que vem de ,1928, pór não lhe hav�r sitio

I prppícia ao gênero a evolução da cinemato

I' I gr:l�i�. j� havia r·alutado contra a fôtça

iii do �rogr�ss�, t�ntando a sobreV1Vê�cia ,da
, "

...

.', �.

Ganhou vizirlhança nova. Ai é que esta- '

va: vizinho ou vizinha? Um casal? Sem fi

Ii lhos?' Botou -a mul�er em' campo: "Vê se

II descobre quem é que se ml'dou aí para o

:'flll! 1605'" í
- Por que êiiSe interêsse?
- Àh, mulher, vai coméçar de novo?

I S.ei lá, só lpara saber .. "

�rl\,II\' (',"Ã'mulher
d�scr�vi.a: slack verde-alflace,

lilinbigo de fora, bolerinho estampado, cor-

'I,rentes "hippies", .sand�lias �a�1en' Mir�nda
li! e uma peruca que voce, preCIsava ver; amda
,I

'�' 'poi cirn;à, mechada.

- Quando é que você viu ela?

/1 - Ontem, você estava junto comigo.
J:11 - Ué ...

'

deu' tempo para ver isso tÚdo?
� i 1 - Claro; você só fica olhando par'a um

�
Ilug3r...., '

I' Zé Vassoura, o porteiro,: "Como é Zé,
•

Iquem é a vizinha':?"

III - Sei 1).ão, doutor, o ap,ar�ame�to é

:11
alugado.

I
I I - Você não viu a mudança?

II�" i �é Vassoura estava de folga, não vir�.
III S,Ó tinham mandado um papel, uma lauton

" �ação do' proprietário ao condotnínio, per

I, I' cpitindo a oc�pação. ,Para a
_ mulh�l" ..

não

I ' petguntou maIS nada, longe dele a IdeIa de

'ii il:brir nova frente.

II \
i f O a,borI'ecido era que a vizinha não da-
li 'ra as catas, ou antes, nào coincidia os ho

i III [·álios. Zé Vassoura demonstrava mesmo

li II, I;er um palerma:
ii

- Não sei, dout01', entlia e sai tanta
I

.' .

",

que que vem sendo. elaborado pelos asses

sores do.' chefe da. Nação. Conhecemos ple
namente a gravidade do. problema, porque
,a capital paulistana constitui o. maior cen-

tro, de consumo. de estupefacientes do. País.

Aqlli os . principais contrabandlstas têm ins

talados seus quartéis-generais, com imensas
rêdes de distribuição, cujas malhas ch-egam

J

atêos portões de colégios e, gínãsíos, 'para
captação de viciados entre jovens indefesos

estudantes.
. A metrópole bandeirante está dividida

.

em, áreas fie' influências. Quando as Iroutei
ras- convenéionndas são- burladas, aí estão.

,

,

os homens do. "esquadrão. da morte", prou-
-

tos para assassinar sumàríamente os deso-

bedientes, os 'recalcitralltes e bem assim os

que têm negócios particulares e "traba-

lham" po.r conta prõpría.
-

A lista dos marginais que foram tru

.cldados - eêrca de Quase duzentos .,_ dá

,'ma boa idéia do volto das operações, bem
assim do. volume de dinheiro. gasto. no .pa-

,. .

OX.ICOS
.

, '�_r

gamento dos assassinos e de seus' proteto
res. E ajuda a compreender, igualmente, o

grau de eontamínação reinante, na própria,
Polícia, unia; 'vez: que jamais Ilo.uve a preo
cupação de apurar devidamente a�,:. selva

gens' matanças,
C)
com identificação. dos res-

pectivos culpados. ,

O presidente Harrustazu Médici �stá
reso.lvido. a lançar ·mão. incíusíve das Fôrças
Armadas para a tarefa de superíntender e

fiscalizar a vigílancia, sobretudo. das" divisas
'externas I e nas lindes .iuterestaduais.. uma

vez que. o.s'tr�ficante�' de aluclnógenos têm,
pontos certos de' entrada, e caminhos mais

o.u, menos uniformes para 'percorrer até a
.

chegada aos, centros de dístríbuiçâo,
Com essa atitude, deixa claro que,

atento ao. perigo, o. go."êmo. está .disposto
a fazer tudo a 'seu âlcance para o fim de

preservar, o. inllnjo juvenil e;;t, mocidade
da deterioração fatal que se. encontram sob

ameaça. /
(Transcrito do !'Estado de S. J>a�lo';).

--------------�--------�-�--�--�---�------',-,-.-,-,

,iso à anliDá�
I •

pa,ssado de .l:J.w}&e;�efo &éculo, nem· poris
so 'havérá 'de' olvidar-se O' homem que ,at-'
rancava a,t>,;_;gargalha:gas de numerb�as pla
téias em' todo o mundo e que, assim, tan

to serviu" às necessidàdes h11manas de a

cnar graç�:,� -Bxtemá-lo I num lago, fran�o
e saudável iisô.

. .

\ '"."",

E' que....,,_. já o dÍzia'o meu Ec;:a � "cada

época teI1:'l R sua maneir.a de ·vestir, de sen

tir, de falar e de conceder. 'O ridículo: ,u

ma geração que faça rir,
,

passados vinte
anos ou a cem léguas do Mundo que o pro

vOc6U, é bénl interessante obra de arte".

Aqui não" se trata sen'ão dum homem que
fêz 'rir e que' por' ísso, pássados tantos anos

'de somb�as e -esquecimento,
' revive na

- 'I
'

lembrançlj- de sua arte, quando morre para

o mundo.�
,).

..

Essa' .arte que" o. imortalizou éDvo,l'i'reu,
na maneirá de manife�tat-se. Mas sérá
grato às igeraçóes' que o conheceram e as

que lhe deram sucessão, confrontá-la com

as suas iformas modernas,' surpreendendo
nestas o "que haja:d,e ,melhor, de mais sa-

,

dio, belo espo�tãneo e criadci-., .. ,

� , ;'
') ; " lt';'"
GúsléiVO Nev'çs,

"I

ova
Então; não há razão para o seu pe

dido. Indefiro,
Diabo! Mas ainda havia a ár�a de ser

viço., Levou runa cadeira da sala, calçou-a
com urn engradado vazio e ficou esperando.
Não tinha' grande campo de visão,'mas se

a vizinha chegasse na copa ... 4 mulher

estranhou, que ,é· que voce esta fazendo aí?

,- Tómando urna fresca, lá na frente
não bate v-ento.

Foi sj.li"preendido pela empregada, empo
leirado. A' empregada, sorriu, cúmplice. 1!:le
foi dormir -+ arrasado. Na manhã seg-.lin
te, o prêmio:' do 605, bem nas suas harbas,
saiu um s�jeíto de meia-1dade, olhos 'fundos,
andar music�l.' E na outra nOit.e, entrou a

dona do slack verde-alface. E, dai a três

di'as, o cam�Tada dos olhos fundos; e na

__:/Desma tarde� a ��na d� sl�Ck; e no dom�-
go entrou o ,tsuJelto e, mela hora depOIS,
saiu a dona; � ,a dona voltou, e na segunda
cedo sai,! o �sujeito, que voltou à noite,
saindo a dOÍl� depois da hora do jantar.

Decidido" fêz por escrito urna inter

pelação ao �índico. Deixou-a na portaria. zé

Vassoura, banguela, fazia 'a fa.xinfj,:
- Descobríu o nome da vizinha, doutor?

- \
� Hoje eu 'descubro! J

,
Zé 'Va�s<i)J.lI'a colocou ,as mãos na cin-

tura, avanpog ,a perna direita; ,-jogou a ca-

beça para 'tti�t '

- José �aldino da Silva, mas pôde me

chamaI' de: Claudete ..

,ptul� da ,Costa Ramos

artê mírrika, lev::ida até ao arrôjo das situa

çõe's·-perigosas,' pelas quais prétendiá. res

guardar-se, nas suas fitas, mediante., a ex

ploração do -"suspense", como atração do

gôsto público. '

Nada; todallia, lhe valeu, nessa lutl'� pe-

,la própria sobrevivência artística. O pú

bJiQo band,eou-se resulutamente para cine

ma falado e Harold Lloyd' foi pouco a

pouco ,entraIl!do no esquecimento. Reapare
ce hoje, nas principais colunas da impr·ensa
mundial; que lhe não recusariam o rtecI'O-

16gio válido ""Iara quem incontestàvelmen

te t_art:i.anh;a exerceu influência em determi,'
nada época.

,Faz.er humorismo é também uma das
m_apeiras de fUncionar a serviço da socie-
dade. �ingu�m prescinde da fla,culdade de

rir, pois nos benefici:amos das' atividaáes
'. .

-

�
:,'

.

I' -. ,-

daqueles qble sabem provocar o riso. Ha-
,

,rold, Lloyd; sem'dÍívida, o sabia fa'z, como

:poucos. E I
se é verdade. que, jungida �

leis irrevogáveis difi, evolução, a ar:te d�
provocar o riso deixou-se ficar com as'
'suas' características ,próprias de meio e

. te;ínpo, ao estilo de Harold, num distante

gente do prédio ...
A nf1ite, ficava de ouvido no barulho

do elevador .. Quando parava no seu andar,
punha a cara para fora:
'- Boa noite, doutor .. ,

......
,

Era o 603, um velho purgante qlW estu

dava D�reito e vivia lhe pedindo livros em

prestados e palpites profissionais.· Outra

hora, foi a criada do 602, que aproveitava
as �érias dos batrões e se embarafust.a,va
ª,partamepto a dentro com um crioulo �des
comunal. Assustou-se.. O crioulo deu uma

meia-trava, voltou, injetado de desejo, ·e

sacou na bucna:

- Bico calado, velho!

. Resmungou assentindo e bateu a porta.
Mas já estava passando da conta! Telefonou

'ao síndico:
'- Olhe, cotonel, eu não tenho compa

recido às reuruõ,es porque tenho 'andado

ocupa�o ...
- Perfeitamente.
-

... ma& acho que o condomínio devia

comllnJcar o nome dos vizinhos, dos novos

vizinhos, quero dizer.
- Não vejo porque. Os ap�rtamentos

são unidades autônomas.
- Eu sei, exato" mas sempr:e é b.om a

gente. _conhecer a vizinhanç:.a - afinal @e

contas 'estào a meia parede de distância, é

preciso ter cuid8do.:.
O ,coronel queria saber s,e havia 'algum

proiJlema CfHl1 o seu vizinho, Não, não era

Qem isso.

:
:.'_

�

.Q Jp;$��, l'oria�ü� aexta-frlra, 19 it�Kt2la� �e 1971 -;Pá<g. �
'.
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Estava- em .jrente da Oasa, olhando o movimento da manhã, quando che-
.

/

gou sorridente o bom carteiro e me entregou um envelope azul, urna, carta, ,
J

Recebo alguma correspondência em meus locais, de trabalho, mas, sinr�:
ramente, em matéria de carta pessoal, entregue no portão do meu lar, fa�
muito tempo 'que não tenho dado, trabalh? ao carteiro. Mas aquela er� e.fe�

I tivamente unia carta, colocada num' bonito envelope' lazul e sObrescT'ltad�
com letr,as redmlçlillhas que denotavam a feminil existência. de uma simpá-

tica e distante remetente. Ou' será .que não? ,

\ . " ,I
Poderia se;, quem sabe, algum laviso de banco, cuja expedição foi' con- ,1,

fiada à gentil escriturária de letras redondas que reclamava minha pres:n- : j
: 'ca à mesa, do gerente para, acertar algum papagaio que arribou. M�s,. x:a�.

'

t··

I Minhas dívidas não são para com os bancos. São com Deus .e outras m�tI- ,
I

� tuições menos piedosa� qu� áinda nã,o. foram tocadas pe�o. sentimento Siant? :
.. do perdão. Seria, então, alguma �essas correntes de fellcl.dade que eompe-

: T

1em as peSS08-S a mandar dez, car'ba:s, contendo cada uma vinte ..centavos, S?b ;. t
ameaça' de sofrer dó mesmo. mal que acometeu...o Coronel Aureliano Bllend:'cI., I

no interior de Macondo, cuja ,mão secou e a língua fiC0;-t tr,a:vada :r:or nao ,Icumprir a Irrecusável determinação epistolar? Era possível, mas nao pro-.

vável, mesmo porque essas correntes já andam fora de moda.' � I

Procuro lembrar-me de algum amigo que VliaJOU e que deseja saber .np- "

tidas daqui, �as parece.me que. pão há nenhum, Quando êles. viajam é,só '

por poucos dias e não dá para Perder o fio da meada, Uma hOI1a de bate-��
na ,calçada do Ponto-Chic, na yalta, e Q viajante ilhéu, recebe urn relatór��
completo do que aCQntec�u dU_I1ante a sua ausêhcia. T-eria sido alguma ��,- ,'.
ga que, nuIl'ia tarde de chuva e tédio na cidade distante,J�mbrou-�e de :nI�

,'" I'-I e resolveu eIi\iar-me as mal traçadas linhas? Minhas quendas laITIlgas, tôda:s

I lindas e inteligentes, possuem imaginação suficiente para não, se deix!,r

j. "

abater pelo tédio em tardes' chuvosas.' A carta n10 have�ia .

de ser 'de urna

I
àelas,

'.1 Deus m�u, esta carta seria'por�entura alguma carta, de amor··que a �e.S:-<. 'Ii
,

�Onhecida .apaix�nàda>:num r?mp�te d1 co_:agem � audác�a, �Üsou m_e e:r:tviad i* .

Quem sera essa que, por mim, seu coraçao palpita e resolveu confessar
..
a I)' I

oculta paixão nuina singela cartinlla etlvôlta nurn envelope azul? VOli ,abtir ,_l I
a carta, mas meus dedos tremem; não é todo dia que se recebe 1.lIll1i declar:.
ração de ·amor· p�lo"'correio/E it:ambém, não' sei ó que dey�tei responder nll-'"
ma círcunstância' 4estas,:p.Ois não desejo ni'ágo!\r a 'qu�m) loucamente deci-'1

'11 diudevotar � mim d's'eu pérdido e desvairado·amor.,

I -, Devo abrir o envelope para que la-S coisas se esclareçam. Afinal de COll- <
tas,' a feliciàade de alguém está em jôgo e urg� que se tome uma, atitv.d,e

.'

em seu benefício, a .fim de atenuar a sua sufocacl1!- lj,ngústta. Abro·a cartâ: ::
por ela sou informado de que a lojà A Popular decidiu colocar em liquidação l ,

. I todo õ seu vnriado estoque de"sêcos e molhJados, colOcando à disposição dQ,J
'

�" público em geral artigos de primeira qualida.de a prêços Teduzidíssim,os.' " ,

! I Por exemplo, camisetas de meia em côres á 15 cruzeiros; vassouras de pêlo

I' : a �OiS; �egac:io�es de fôlba:' de la:�o a quatr� e bl?rzeguins a sete cru- •

I
! zerros. "AproveItem, a queuna vaI até apenas o dIa 31".

,

I Saio de casa e tomo O' ,canúnho de A Popular. Vou éomprar um regador. '.!

. !

A CARTA

1\la:rcilio Medeiros, filho.

_;.

IMPACTO

:Vários projetos de 'irripacto es
, tão' sendo elaborad{j)s pela' asses
soria do Sr. Colombo

.

Salles, pará
serém enviados à· ÀsseirÍbléia Le
gislativa logo no, início dos tràba..
lh0S parlamentarés.

' . '

'_;.-
Tra'ta.m-s-e' 'dos primeiros pfojetos

dê �lei que vão gf,p.·antÚ: a exequi
biíidade de i111portantes

. ítens .• do
t ' ,Pr�jeü) Ca:tarinEmse de Desenvolvi,
I ;, merito.

,

,
,

I

.1

4i"OSEN'I'A.QORIA
: � .

No· pÍóJcimo �a al, ,� S�ii1iá cà�;-
rcc'ii1ha qu� ainda' opera no �ervi

I ço de recolhimento d,e lixo da Pre

I. feitura encerrará as suas àtivida:-

1
. des. Acontecê que o carroceiro tra-

. balhta s,�b o dregime ,de contrattodte
.'

pres açao e S�I'VlÇOS, con ta o

êsse que expira naquela data e

não' sera renovado ,peJa municipa-
'

lidade, No lugar da carrocinha. en
t�ará em, operação' 'lJm veículo mo:

tm:izado, capaz de atingir os locais
de ,difícil acesso que eram s,ern-
dos pelo veículo de. tráçâo ani-

r mal. /.
iI

,/
I

" "·,,,·1�
..·r'·

i
I
I
!

WALTER GOMES

O Deputado :W&lter�d-omes': que
j.á se encontra hospitalizado há dez

dias, 'sofrendo de uma enfennida
i de renal, será operado na próxima
, ,

segunda-feira.
Mas, mesn;J.o contrariandO' re

comendações ínédJ.cas, deixou o

apartamento 702 do Hospital Celso
1 .

Ramos no último dia 15, a fim de

comparecer à solenidade de. posse
do Governa,dor Colombo S�les.

,

ARI OLIVEIRA

Ontem, ao chegar no Gabinete do
Sr, Colombo Salles, o Sr. Ari Oli

veira foi surpreend1do com o gesto'
do Governad�r ao rasgar o ofício
em que colqcava o cargo de Pre

feito à sua disposição. E', claro
que se tratava de uma atitude afe

tuosa, pois o Sr. Colombo Salles
recebeu-o com Ulil abraço e,ccon-,

�

I

vidou·o oficüilmente a ,Permànecel'.
no' pôsto, dizendo mIe espera mui-' ;

'tQ da·, cooperação do Sr" Ari. oÍi. �'
vei.ra durante o s'e� GoVêrii.o.

.

•

',f

FUTEBqL'
I,

,.Á situação

d,
o lutebol ()�tai-in���e

't'está ,caótica e o irucio. do campeçr i,
'

nato ,�erá lTIa:is :tplla vez adiado,',:
Tudo por culpa da }'ederaçá:q Ga�'.,
tarinense de FUtebol, cuja d'.iSOy-,

., ganização, resolveu 'alterar,' nova- '!

me�te a' tabela do certa�e,,: ,q';e I' ,

, ontem foi, ainda 'publicadll;' em.' O i '

�STADO. . '. j j
Aliás, o campeonato de i97i,' �k- '1

rá. certamente o, mais medíocre I
dos últimos anos, não só pela .• I
ausência de alguns dos nossos 5 :1
mais tràdicionàis "clubes do cérta�

.

me; como tambén;>. pelá desdrganl- '

zação da ;pcF.

As esperanças que ilwninaram os·

. corações rubro-negros, da cictad�,
de ante-ontem para ontem, se d-es- "

vaneceram com a notícia da ,per- ,

manência de Yustrich à frent'e do
tiine da Gávea. O' sr, José Baião,
por exemplo, pensa em mandar

rezai" uma missa, fúnebre, -de vez

que nem carteira possue mais pa
ra rasgar. A, propósito, urn dado

'espantoso: o sr. Milton 'Leite da
Costa apoia' a ação do truculento

Dodval.

WALL STRE;ET

Ao encerrar-se o expediente" on

tem à tardinha, passavâm diante
do Palácio das Secretarias os Íl'-
'mãos Lauro e Jauro Linhh.r'es, Pre
sidentes do Banco do Estado e da
Caixa EconôInica Estadual, respec

tivamente. Do outro lado da cal

çada, urn,' fratern�l amigo deslÍ)e
diu-se do grupo em que estava,
anunciando:

- Dá licenç!a, que eu vou ter

.,uma palavrinha� aF com O pessoal
da Wall Street.

:,1

,
j

.'
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FUNCION,ÁBIOS
<,

ü Montepio Nacional dos Bancários .síto à lt;, TeÍlente
SÚ:veira, 21,' sobrelojas 10 e 11 necessita admitit um 0*
iaddr de' contahilidade, um auxiliar de éscrítórí» 'e um

'�o�tínuo. Exige,se, para os dois prímeífos cargos', ,daülo,
gt�fill e conhecimentos de/ cóntabilidade, 1 'a'l� de

reierêpcias.
CARTEIRA EXTRAVIADA -'i

-Foi extraviada a carteira ,de motorista pertencente
ao' sr. Nelson Pedro Zamlion.

RETA,LURGICA HOEPCKE S. 'A.
CGC/MF n. 83.901.157/001

lnscr. Est. In. 6

CQN\VO�AÇÃO
AS'SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDlNARIA' c--

-,
São convidados -'JS senhores acionistas' da Metalúrgica

Hoepcke S'. A., a se reunirem em Assembléia Geral Extra

ordinária, ai realizar-se no dia 28 de abril p:, vindouro, com
ini�,iu as' 16 .horas, em sua sede social, à Tua Henrique
vatg�, ns. 8/10, nesta Capital, a fim de deliber�em .sôbre
a seguinte

"

ORDEM DO DIA

1 - Alterações Estatutárias; ,)
2 - Outros assuntos de interêsse da sociedade,' \

Florianópolis, 15,- de março de 1971.

',Jose Matusalém Comel] i - Diretor-presidente;
--------_" "'�',-----,---

RESIDÊltCIA' E LOTES
Vende-se uma residência, situada .10 JARDIM

TI'AGUAÇÚ, com duas salas conjugadas, três quartos
banno, cozinha, dependência de empregada, garagem
varanda e estacionamento, ainda sem habite-se, ','

,h
LOTES -' Vendem-se, ótimos lotes, sítuados : 'no

JAHDIM ITAGUAçú com água ins�alada," ruas c'alçàdaS
;. � -di'enage pluvial. .. , "

, ',,'; DIRIGIR-SE a rua Urbano Sales, ri. 37 � F,one 298i
.' .' .-

'

�

II
",

____ ,__

'
· ••• .'R__ • _

,: FRiGORíFICO SUL, CATARINENSt
S. A. (FRISULCA)

(
C.G.C., M. F., N. 83.651.018/001

ASSEMBLéiA GERAL, EXTRAORDINÁ'ÜA
,

, C O 'N V O C A 'ç Ã O

Pélo presente Edital ficam convocados os senhores
'acio-nistas do Frigorífico Sul Catarinense S. A., (F;6.IS1]L.

,

CA) para a Asse;nbléia Geral Éxtraordinftria, a "re::tlÜàt"Se
,no dia 24 de 'Abril de 1971, às 11,00 horas, 'na s,�de do

,Ideal E�po'fte Clube, à Av. 25 de Julho, no Distrito d'e

Fótquilhinha, Município de Criciü1n'a, afim Ue' deÍibera�
'tem s,ôbre a seguinte

9RDEM DO DIA
" '1';» - Aum,ento elo Capital Social, cO,nforme proposta

, ,'da, DiL'etoria �'parecer elo Conselho Fiscal;
,

,29) - Altftação parcial dos Estatútos;
,

'. 35'), - Outros assuntos de ínterêsse geral. ,"

"F.orqililhiriha, (Criciúma) SC., 15 de ,hiarçO de 1971.
,

Wilson F-'. L. F. Barata - Diretor-AdmiriiSltativo
,

_ N. 003510089. \

Ed�on Gaidzihski
003520639.

Di1:etor-FinanceifO' C. ,p�' F.
Y'

, �'I ,��,
. �. .. ..•. \.. """,k ",

.:.;'.

.1

( I,'
, ..

,-

·i' •

METALURGICA HOI=PCKE S. A.
,1

,CGC/MF n. 83.901.157/001 ... �; :l

lnscr, Est. n. 6 ' 1;'

ASSE�B�É�VG��A� 6�I��L\ ' J
São convidados os senhores acionistas da Metalúrgici

-Hoepcke S. A., a se reunirEnn em Assembléia Geral'Ordí- .

nária, a realizar-se no dia 28 de abril p. vindouro, .com
inicio às 10 horas em sua sede social, à rua Henrique
Valga, IlS: 8-10, ne�ta Capital, a fim de d:elibe�arem sôbre
a seguinte

ORDEM DO DIA
I: -,-- Exame e aprovação do relatório da diretoria, bal

lanço, 'conta de "lucros e perdas" e parecer' do conselho
fiscal, referentes aõ exercício de 1970;

,

"

'2 - Eleição do conselho fiscal e suplentes;
3 - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

'

iH>'

'A V I 5 O
�, Aeharn-se à disposição dos senhores acionistas' da' Me-'

ta14rgica Hoepcke S. A., os documentos que trata o arti
gçi '99, do decreto-lei n. 2.627, de 26-09-40.

Florianópolis, 15 de março de 1971.
José Matusalém COri1e�i - Diretor-presidente.

"i/ AULAS DEI
Aulas particulares Bordado Varicor e M-T. TrataI' com

", I /, ,
.

Vera',Lúcia _;_ Ru� Monsenhor Topp, 32 - funcj:os. '

BORDADOS

AGRO INDUSTRIAL ELIANE S. A.
, / c .. G. c. M. F. I N. 83.665.315/001

'

ASSEMBLéiA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

,Pel� 'presente .Edttal ficam convocados os senhores

acionistas, da Agro ;Industrial Eliane S.· A., para a Assem

bleia Geral Extraordinár�a, a realizar-se no dia 27 de abril

de 1971, às 10,00 horas, na sede da SOCiedade, localizada
na :B�in;o São Luiz" s/ri., Criciúma a fim de deliberarem

sôbre a seguinte ' \
..ORDEM DO DIA

19) _ Aumento do Capital Social, conforme proposta
da Diretoria e parecer do Conselho .Fiscal.

29) ,_ Alteração parcial dos Estatutes.,

39) ,-'Outros assuntos de i'ilterêsse ger<!l.
Criciúma; 15 'de mal'ço de 1971.,

" ');.
. Wilson F. L. F. Barata - Diretor-Admin,istràti\:o

C. p. F. - 'N. 003520639.
'

.'.

•.• :Ed�on. ,Gaidzinski
_: N. 003510089.

Diretor-Financeirg, C. P. F•

, DEPARTAME'NTO CENTRAL-DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA PúBLICA N. 71-0139
. A�IENAÇÃO DE: VEíCULO

A V I S O

Ó Departamento Central de Compras torna público,
para' conhecimento dos interessados, que receberá' piO:
PÇiSt�s, nos( têrmos do Decreto GE - 15-12-69 - 8.755;
até' às 13 horas do dia 12-04-71, para a alienação de: Vei-

culo, do f{ospital Colônia Sant'Ana.
'

.

O Edital encontra:se áfixado na sede do Departamento
Centtal de Compras à Praça Lauro Muller, n. 2, Florianc).
!J{llIS, onde 'serão _Rrestados os esclarecimentos necessário�

Florianópolis, 16 de março de 1971.

Rubens Victor da Siiva - Diretor Geral.
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A ROROIICl'mOUl DIImA CATARINA

,

FLORIANÓPOLIS '-'sé ".

um sIstema bancário avançado

..

Arquiletura
,;éólo,ial é I

lê'" de curso
? �l', I ,'"

'

O. professor Nestor Gou

Iart Reis Filho da Faculda

de de Arq,�tetura e Urba

nismo da Universidade • de

São Paulo, ministrará, nes

ta capital, em local que se

rli oportunamente anuncia-'
do, um curso sôbre "Ar

quitetura e Urbanismo Co

lonial", numa promoção do

Departamento de IÍistória
e do Departamento .de 'Ex
tensão Cultural da Univer
sidade Federal de Santa

. "../"

Catarina.

Campus lerá
, reservalório

para.águá(,
.j,

Encontra-se em fase de

execução, o projeto desti

nado à construção de um,

reservatório.' de água para

o conjunto universitário,
com a capacidade inicial
de trezentos mil litros.

,

Os detalhes do projeto
já foram apreciados pela
Comissão de· P}anejamento
da' Universidade Federal
de Santa Catarina, que eh-

,cáminhou o processo ao

,Depar�amentó de-. Engenha
ria e Arquitetura.·

Turi"slil, iém
, role�ro ,q�e
-D�ahlr'·fá�

,

O ,Departamento Autôno

mo de Turismo do Estado

-,- DE�TUR: .
está distri

buindo um nôvo roteiro' ro

doviário do trecho Curiti·,

ba-Florianópolis-Pôrto Ale

gre, destacando a' quilome
tragem entre 'as Gidades, e o

tempo do per,curso em via

gem túrestr�.
No ,trabalho informativo,

_ ,��Jji,(! ª.§.SJ.nalad,P-s,.',Jambém,
os 10C;lis mais atraentes"
com indicação de hotéis e
restaurantes,

Mobral deJmbiluba: lem 300
alunos )nscritós, pira 1971

.-;:r-.'- ..- �-..e\o'7··a·w.,. ':. .i� ;\.j- �r .f�;· \, .... , .. .J
'

".�� I!:., .'��
..

��� .4

Imbituba (Corresponden- operários e, funcionários da concessionária
..

d�'-rêd�'-lo-
te) - Cêrca de 300 alunos emprêsa. Cêrca de 3' mil éal 'at�ib�i essa responsa-

ffequeI!tarão Ias" aulas do escolares foram beneíícía- ,'b'ilidade ii êniprêsa PI:,o-
Movimento Brasileiro', de dos com a medida, ínclu- prietáría, �s'-'indústrias so-

Alfabetização .em Imbitüba, sive' alguns I necessitados frem seguidas �paralisações,
\. ;.�

cujas aulas têm início-mar- sem que os pais trabalhas. a maior \,ell1!prêsa: industrial
cano paraio próximo ,dia sem na indústria. -, C,e,râlnica,;",lmbituba

'

-

22. A informação foi preso' -:,POl' sua vez, a Pr,efeitu- tem registrado prejuízos
tada pela coordenação 10- ra Municipal em convênios, Úlcalcul:'l�eijt� sua linha

cal encarregada de implan- com li Câmara Municipal de' ''í)l'ódlrç�ô';''�devidos aos

tal' o Mobral no município, distrib,wu regular quantida- constantes cortes verífíca-

acrescentando que, a -cam- de de material escolar às dos no, fornecimento. de

panha em Imbituba alcan- unidades muníeípaís. e· esta- energia elétrica.

çará pleno sucesso. A duais, bem como aos filhos -Apr�ar. d,iJ,.,4;e:qciência no

Cooràenação Geral do Mo- dos operários da Municipa- fornecimento; da energia
. ,�.. T:. . � I;. �,- •

bral em Imbituba está a lidade. elétrica, prossegue o plano'
cargo do tenente Jonathan dê expansã6";��'da Cerâmica

I Mattos da, Rocha, Coman- LUZ DEFicIE�TE Imbituba, q'uê 'ativou os llÓ-
dante da' Capitania dos Pôr- vos e modernos fornos, pos.
tos. A constante' falta de luz síbilitándo .a � duplicação da

De outra parte, o .Sr. e energia" proporcionada, produção., .o.'jcontrôle dos
.

João Rimsa, Diretor Presi- pelomau estado de conser- novos NUipamentos é fei-

dente .da Cerâmica lfubitu-
.

vação da rêde de energia to .através de' amplo pai-
ba S.A., determinou a dis- elétrica, que apresenta poso"� nel �letrÔific�; que íridica

tríbuição de farto material tes e cruzetas em precá- a tempefaíura' e o funcio-

escolar para os filhos dos rio estado. Enquante .a namento 'dos fornos.
,

'
, "{'J

Filatelista de S. 'Catarina
recebe��,prêlnio DIa cJo 11.1.1

,.-,..
'

.. ,� ',-. t
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�

..��.�:- _ ...... : ..

} '-:.. _� 1.1.' t,�
nalidades em geral, brasi· Cat�.logo Yvocf. ,& ,Telllet

ConjuntoJ habitacional' ide
BarreirosJe,ra'urupo escolar

_.;�
", 'J

A Ass�iação Brasileira
. de Jornalisfas Filatélicos -

'

'ABRA:JOF, . e�tidade 'sedút
<;la em. São Paulo e que con

grega 71 cronistas filatáli-',
cos do. Bras!l e do Exteriorl
resolveu criar um trOféu

a'nual - a "Pinça 'de Ouro"

__!_ com a finalidade de as

sinaIar os relevantes servi·

'ços
'

prestadoi a Filatelia,
em caçla ano, por coleciona

dores, diretores de clubes

e associações filatélicas,
autores e. editores de publi
cações especializadas, admi·

nistrações postais e perso-
'i..

\

,Devm'á ser inaugUl'ado
nos próximos dias o grupor
escolar, que a Cohab/SC
construiu junto _ao núcleo

habitacional de Barreiros,
com 1.008 casas populares.

, O, estabelecimento possui
dez salas de aui'ã: e na tar

de de 'ontem técnicos, da
Secr,etariÍl da Educação es.·

, tivei'am realizando' 'uma fis

calizado na obra. O gru

po sitúa-s{ bem nõ centro

do conjunto residencial e,

segundo fonte da Cohab,
vem . beneficiar todos os

moradores, uma vez que ha

via �a grande dificulda-

19iras ou' não.

, ,Neste ano a ABRAJOO

está eptreg:mdo cinco

"Pinças de Ouro" as se:"

gui.tes personalidadeS:. Dr.
Júlio Cordeiro,

.

Presidente

da AF,S.C., Florianópolis
Thom<;ts E. Garghal1,

fundador da "Brazilian

Philatelic Association", dos

;Estados' Uniàos '-7 iProt

Cha�les Ekker, dt'). Instituto

LaWin.-A�r!cano da IlU
nois Úniversity e eilitar do
catálogo AUanç11; de Selos
do Brasil, - editores do

as criantas lá re

frequentar ei00-

de para
sidentes

las. '

TRAN$PORTE 'c
I

O presidente da COha,b/
SC; Geri,eral José. de Mi
randa, Barcia, il1for�lOU q)le

, já. foram 'toma,das� iô,dàs as

medidas, para -assegurar ,o

transp(')rte 'às pessoas re.-

, 'sident�, nu' núcleo residen

f cial de BarTeiroS. Esclare

cel\ que o processo neces

'sário' foi enCaminhado ao

Departamento de Estradas
de Rodilgem, qlle reàlizará
concorrência pública para
a exploraç,ão de uma linha

de 'Parii; Ili.undtalmEmte. co-
·

,nhecldo' e",à Adnrinistr�ção .

Postai de Liechtenstein, que
. é um verdadeiro parâdígma
internacional.

' ,�, ,,:,' "

. A 'eq.t're'gá ,:'da . "Pinça de
Ouro" ao Dr. --Júlio Cordeiro
será feita 'no

-

sábado, dia

20; às 11 horas, na sede da

Associação , Filatélica' 'de
·

Santa 'Câtaritla,. àl rua dos
Ilhéus; edifí,ci(i, Jorge Daux,
sobreioja, .ri; '9, pelo jorna
lista ' FranéiSco >.Crestana,
s!'cretário "dâ Associação.
Brasileira de" Jornalistas

·

Filatélicos...; '�

Trabalho, em Pôrto Alegl'e,
para a escôlha dos vogais
e\ supl�ntes da Junta de

I
.

- Conciliaçãó e Julgamento
de Florianópolis. ._A convb

�ação do Presidente 'Alírio
Bossle atende determina

çõés dos arts. 661 e 662 da

Consolidação das Leis Tra
baÍhistas.

de ôllibus destinada ,a: ser�

vir Os moràd�l:es dáquele
100al. . .'

.

VE)NDAS SUSPENSAS
Por outro Jado, a €ol1áb

s4spendeu, temporàriatncll
t� ,as . ��nda� das' c�sas 'ela
,q)lele c'onj.unto, ,ten40 em

:vista que" as' chu�às i:eéé�
tem�nte éai(1as catJSlu-aln, ,

,

tráristôrnos nas ruas próxi-
mas ao local.
Uma equipe de operá.

rios estrá, trabalhando no

local e tôdas as casas estão
se.ndo vistoriadas para se
rem entregues sem prob�e
mas aos moradores.,

Sindicaio dos Jornalislas 'realiza reunião hõje.
Está marcada para às 19

horas de hoje a Assem.
bléia Geral Extraordinária
do Sindicate dos Jornalis

tas Profissionais de Santa

Catarina, a fifi de exami·
nar a Indicação dos nomes

que comporão a lista trí

plice <l,ue será encaminha-

da ao Tribunal Regio,nal do

1 t 1 '. I I

tenção

overnador,
\nós cremos que
seu fVêmo vai .

Unir Para Desenvolver.
E .queremos ajudar.

�

Conte conosco.
� �

,-,

A contra-capa do Rote.ii'o

apres,cnta qU!ltro fotos, 'seno
,do duas de FlorianópoliS,
I r." 1\'
uma de, LaguI;la e outra, de,

Camboriú..
'

./

Desconlo,do' IR
na fonle, é com

g,u�a antiga.
; Elll 'ndta :distribuida a

�. IDlprensa, a; Assessoria de

Ê' Relaço,es' Públicás da' De.'

� legada da .neceita Federal
". �m' FlodanópóliS está. in
" formándo/ que, ,na forína

'da 'ülstl'ução 'constante . do

telex circular n. • � ••• _ .•

i675/3(\/11/3.171;, .da Se
cretaria da Receita Federal,
o recoUumento do Impôsto
de Re�H:1a na fonte, feito
por entidades públicàs, atb

segunda ordem, continua

rá sendó através das guias
de recolhimento antigas.

Turl1ta Miami
faz campanha

,

, /

por Lauro Muller

, A 'exemplo do 'que vem

sendo teàlizadó por' diver-
.

sas entidades da Capital, a

Tunna Miami iniciou uma

campanha em favor das fa

lllíliàs atingidas pelas chu

vas caídas' em Laúro Mül- I
ler: Uma série de ativida- i

,Ides será desenvQlvida, vi

sando angariar donativQs
em dinheiro e roupas, para
os flagelados. Para o dia
6 de abril próximo, os pro
motores da campanha mar

caram' a 'realiza�ão de um

"show" que contará, em

primeiro lançamento a co

leção Outono-Invern'o de
M.K.R. Confecções, tJ:adicio·
nal

,
fabricante � d� roupas

da Capital. ,Entre outras

atrações, estarao participan
do do espetáculo os canto

res Rui Neves, Neide:- Ma

riarOsa; o cômico Celso Li-·
no e outros.

Por sua vez, a Casa dos

Jorrialis,tas éstá cQnvocan
do séus associados - jor
nalistas provÍsionados e

.

profissionais pa;ra a Assem

blé�a Geral Extraord�n(lria,
marcada para .i\s 19h30m de

hoje, qU1\udô serão exami
nados

.

assunt�� de inte�ês
se da entidade e da clas-
se.

Novo endereço TRAJ.'l'SPORTADORA VALE ITAJAI
'Rua José Candidato da Silva; S.N. - fone ·6676

ESTREITO.":_ FLORIANÓPOLIS

Esperamos coptin,jar sendo prestigiados por toda a clientela

SERVIMOS BEM PARA SERVIR, SEMPRE
I'
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SegundO' noticias.' que, nos Che
g.á111 'do' lilo, normas rigorosas a

Confederaçãc Brasileira de Despor
tos coglti:t '--de' estabelecer no "sen
tido 'de riãà' permitir o, f�nCionâ-:

, .. II' .. .... . _

.

mento ,dê � clubes profissionais em
clubes cujas' cidades-sedes não ré-'

,

presentern mercado .capaz dé sus- ,

tentar' o profissionalismo, Estudos

já forant feitos', nêsse sentido e .a

entida,ci� �stá l�v.a:ntandô no �BrÉ'
dados q1.le, lhe sirvam de base 'para
adotar' as medidas; corno 'cassar os

clubes -protíssíonaís deficitários".
,

\

I
1

'cílio Luz, Próspera, Barroso, Car
, los :Renaux e Guarani, pela ordem.

"

,Por cidades, Florianópolis, está em

'1.0 'lugar, seguindo-se, 'pela,', ordem
decrescente, Joinville, : Blumeriau,
Tubarão, �io do Sul (1 .clube),
Brusque, Lages, [tajaí (1 .clube),' e
Cricíúma (também um clube.I>

�. -. --0'-'-"';
::'Parobé, foi um dos vàlores"expo
néncíaís do aa.mpeonat6��do ' ano

passado, que o Palmeíras.rresolveu
manter 'em suas .fíleiras pàra . a

'temporada que vai começar. Di

zem que' o rapaz esta:'tininclh oe pre:
tende reeditar a .proesa: de 1970,
quando foi. proclamado artilheiro
mar do certame, com um total de

1'7 gols. Os deraaís artilheiros pela
ordem, foram como se sabe, Ro

mualdo, Juventús, Jcom 14, ten

tos; 'Luiz Antônio do Hercílio Luz,
com 11; T;a,rcisio' (Olímpico), Ed-'

son (Payssandú), Dirceu (América)
e Leal (Palmeiras) marcaram cada

um, dez gols. Em 5.° lugar cl?ssifi
cairam1se Rodrigues (Próspera),
Chiquinho (Olímpico) e Aione CCl/--r
.los Renaux com 9 tentos. Cava

lazzi' foi o artilheiro florianopolita
no corri. COlll' 8 tentos. Gama, o do

, Avaí, é 'Ta�so e l1;dsEln, do;,Figuei-,
rertse, figúram no� bloco dos qUB

cbnseguiram 7 tentos.

E adianta a notícia .que (ta idéia'
inicial é na de pesquisar os dados
relativos 'à população, média de ida-

,

def dos' í'requentadores, capacidade
dos estádios e poder aquisitivo do

povo. De posse dêsses dados, a

CEl::> índícarã 'quantos clubes, pode
rão 'manter clubes ;Profissionais.
O assunto vem sendo tratada com
a mais .absoluta reserva pelo pre
sidente, João Avelange, que' não

pretende tumultuar o ambiente :es

portivo nêsse estágio inicial de tra
balhos. Um trabalho nêsse senti

do já foi elaborado, há algun'1 tem

po" pelo C�D, através do 'cohs'e�
lheiro Anibal PBon, maS êle não

chegou a ser utilizado, ficandO' a

penas em fase de estudos. Admi�
te-se que uma grande parte dêle

O floríanopolitano, a concluir-se
pelas rendas obtidas pelos clubos e

respectivas regiões no ano passado,
mostrou que pode possuir prcfis-,
sionalismo.

.

,O Avaí; que foi o quarto eoloca-:

do, foi o campeão de rendas, ';;on,
"seguindo arrecadar segundo dados
fornecidos pela, Federação Cat'ari-',
nense ode Futebol, a apreciável qnan
tia' de Cr$ 71.555,00 e o Figueirense
uma das mais baixas Cr$
40.336,00, enquanto que o Ferroviá

rio, campeão,' foi o segundo' c')ló
cada em rendas, com Cr$ 61.94'\00.-
O América, de' Joinville,. arrecr10u �

Cr$ 51,698.00 e. o Juventos, de Rio.
do SUl, Cr$ \ 46.580,00. Abaixo, d,'-!la,s' ;

estão Caxias, ' Figueirense, Palmei-'
ras, Internacional, Payssandú, Her-

srNDICATO DOS TRM3ALHADORES NAS; INI?USTRI,AS
'DE ENERGIA HIDRO TERMO ELETRICAS EM

FLORIANOPOLlS
EDITAL DE' CONVOCAÇÃO

ASSEMBLIÉIA GERAL E�TRAORDINÁRIAOI

Pelo presente EPITAL, ficam convocados, de acõrdo

com os Estatutos Sociais e o ofício-clrCulal' n. 68/71, do

Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente da Ju.nta de C�ncíliaçã? e
\

Julgamento de. Florianópolis, todos os A-ssocIados deste

Sindicato, no pleno gôzo de seus direitos, para a ASSEM

BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede

da' entidade a Rua Jerônimo Coelho, n. 28, nesta cidade

'de F1orianópolis diá vinte e dois (22) de Março do cor-
,

�

tp.nte. às dezenove (19) horas, ,em primeira convocação e,
. não' havendo número legal, em segunda convocação, uma

hora após, ou seja às" vinte (20) horas, p�ra deliberarem

sôbte' a séguinte ordem do'dia:
.

Assunto único ,� Eleição por escrutínio secreto, de

três. (3) domes que comporão a lista a ser encaminhada ao

Exmo.' Snr. Dr. JUiz Presidente do Egrégio Tribunal' Re·

'gional do Trabalho da Quarta Região, para a escolha do

Vo'ltal Representante dos E!mpregados, e seu respectivo
suplerite, da Junta de Conciliaç�o e Julgamento de Flo-

,rianópolis, tudo de acôrdo com os artigos 661 e 662, da
·

Consolidação das Leis Trabalhistas.

Flofianópolis, 18 de março de 1971.

'.Alozio F'ernando Henrique - Presidente.,

-SIN,õícÃTb--:'OOS-'}ORNALlSTAS , PROFISSIONAIS DO

ESTADO DE sA'NTA CATARINA

ASSEMBLIÉI,A GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Para àar 'cumprimento ao que determina os artigos
661 e 662 dá Consolidação das Leis do Traba14o, com nova

redacão dada pelo Decreto-Lei n. 229 de 28 de fevereiro

de 1967, copvoco os associados dêste Sindicato Dara a As

sembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia

19 do' corrente, em sua sede social à rua Vidal Ramos, 11.
·

50, nesta Capital, às 19 horas, ou, em segunda convocação,
,

se não houver número legal na primeira, às 21 horas do

mesmo dia, com a seguinte
,

ORDEM DO DIA

Eleição e escolha dos nomes que comporão a lista

tríplice a ser �riviada ao Tribunal Re'gional do Trabalho,
,>

para· designação dos Vogais e respectivos Suplentes' da
· ,Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis, para
o triênio 1971/1974.

.ro: •

.Florianópolis, 15 de março de 1971.
ALíRIO BOSSLE - Presidente.

':C1SA DO JORNALISTA DE SANTA'
,CATARINA

ASSEMBL�IA EXTRAORDIN.ÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convoco os sócios, jornalistas profissionais e prOVISIO

nados, para a Assembléia Geral Extraordinária que será
'

realizada no dia 19 do corrente- às 19,30 horas, ni! sede da

entidade, à rua Vidal Ramos,' 50, nesta Capital, com a

..eguinte
ORDEM DO DIA

Ú Assuntos do interêsse da entidade;
2)' Asgüntos do interêsse' da classe.

Flprianópelis, 16 de março de 1971.
AI{rio Bossle � Presidente.

. AGRO �!HDUSTRIAL ELIANE S. ,A.

C.G.C., Mo F., N. 83.665.315/001
'\SSEMBI.I!1:IA GERAL ORDINÁRIA

" ê:'0 N V O C A 'ç Ã O' "

, Pelo p esente.. Edital; ficam convocados' 'Os Senhores

ar-ionistas (11 Miro Industrial 'Eliane S. A, para reunirem

se em Assembléia Geral Ordinária,' a' réalizarcse ,no dia 27

de abril' de 1971, às 11,00 horas, na sede da sociedade, 10-

c<'li7.adk no Bairro São Luiz, s/n., Criciúma" a �� de deli-

b('l'are� sê re, a seguinte
.

,'ORDEI DO DIA

1Q) _� ',eitura, diséussão e "aprovação do relatório, da

Di "�toria, r llanço geral,. cOl!tas de lucros e perdas e pa

recer' do Cf' 1se1ho Fiscal, .referente' ao exercício ençerrado
em �1 de (;ezembrQ d..e' 1970; I

2Q) - Eleição do Çonselho: Fiscal e respectivos' su-

plentes; . ,','

3Q) - i'ixaçãº- dos �onorários da Diretoria e do Con-

selho Fiscal;
,

4Q) - ')utros assuntos de interêsse da sçciedade.
,

AVISO
Acham '1e a dispoSição dos Senhores acionistas, na

sr 1� da so" edade os documentos, a ,que .se refere o Artigo
9" do Dec"'''lto Lei, 11. 2.627, de 26-09-1940.

Griciúr' a, 15 de ma�ço de 1971.
. ,

Wilso� f." L. F. Barata - Diretor-A-dnúnistrativo
c. P. ,·F. � N. 003520639: '

Edson Gaid'Zinski
N. 0035 <

OO�; (

Diretor-Financei:t:o C. P. F.

o ESTADO, Flnrlanripnlts, se-xta-fcll'a" J9 dr- março dr- Eril - Pág,

TOMAZ
\

IND. E COM. DE REFRIGERAÇÁO
,

ESCRITóRIO E EXPOSiÇÃO
,RUA 1 DE SETEMBRO N. 14
FONE 3095 - C. P. 175
FPOLIS - S. C.

"TOMAZ'� GARANT� I) QUE FAZ

Falando
.

de.. cadei·ra
lGilberlo Nahas,·

"Acompanhei com muita atenção.
a� eleições- 'na FCF, ouvi QS deba
.tes, .as réplicas e até as tréplícas.v
e em dado momento, confesso que
cheguei ;-a temer de que a Assem
bléia- não . chegasse ao seu final.
Houve,' é 'claro, o pedido do' presi
dente da: mesa Dr. Volnei Colaço de

Oliveira, -para 'que 'se resolvesse' os

assuntos.rem discurssão com' calma'
.

e séréni:d�d9, cada qli�l usando a"

.palavra�--:por· �êz a fim "de hao·t�
ffi'qltuar,!-,e;então o clima ficou me

lohr.' 'Nfj;o' se pode deixar-de tecer

elogios à, conduta do presidente da "

mêsa, imp;.rcial,. firme e 'acima de
tudo liberal, guiando"'se;. não por
'supostos fatos: mas pelo, espírito
d!'), lei, que outro não era senão os

estatutos da entidade, que os pró
prios membros da Assembléia, em

outros tempos aprovaram, Outro

ponso digno de nota, foi a calma,
a educação e a convicção com que
falou o Sr. Harry Kruger, que em-

. bora sempre def·endêsse os seus

pontos de vista, como é óbvio, não
perdeu jamais a linha da conduta

que já é peculiar nêsse desportista,
que considero um dos mais brilhan

tes oradores. Não me cabe ana

lisar o seu gesto, retirandO sua,.

candidatura, que foi unilatera� co

mo êle próprio frizou.
,

Cabe-me

�im, lamentar o gesto" pois tudo

indicava _q_ue seria' uma disputa
vibrante, como nunca se viU' na

.

FCF, ma� a própria Assembl�ia,
representada por aqueles que ti

nham direito ao voto, é que, resol
veram todos os assuntos, e o pre
si'dente da' mesa apegou-se aos Es

tatuto�, não ,permitindo o'vote dOS
clubes e Ligas em débito, 'nem

para a moção apresentada pelb caI}
didato oposicionista, de' conceder

se uma anistia geral; para que to

dos pudessem votar. O gesto, é
bonito, desafogar�a muitos chibes
-e ligas em débito, mas na verdade,
se pensarmos bem, seria,·uma me

dida perigosa, que abriria· prece
dentes mais perigosos ainda. Aliás"
a situação atual é esta, pOrque 'mUi
tas vêzes se permitiu o que a lei

não permitia. Votos de' clubes em
débito. E quem pagou sempre suas

dívidas? -receberia de volta o di

nheiro aplicado?, E' na verdade ex

'pediente perigoso, perdoar-se dívi

das com a enttdade, sendo preferí
vel p;arceá las; não é válida a a

firmação de que a FCF deveria in

formar a cada um per si, a quan
tia. devedora. Todos devem saber

quandO devem. Quantas fiu'açóes
devem, contratos, registros, lanua-

lidades rendas não recolhidas, ta

�a� de 'arbitragens: Como é que al

tuns clubes e Ligas sabiam de seus

I débitos e outros nunca os tiveram?

Às vêzes, pode ser culpa pode ser

culpa de administnações anteriores,
é verdade, e os mandatárioS atuais

não encontraram ainda 'solucionar'

tão grave problema. Particular

mente, eu acho que realmente, só

deve ter seus direitos assegurados ,

na pl.anitude de sua forma, 'quem

cumpre seus deveres. E' lamentá

vel qu� tão pernicioso vício ainda

persista. _

E as taxas de arbitra

gens? Será que 'os clubes não se

lembram de que os árbitros têem

que receber também? Havia tempo

para pagar as dívidas na véspera e

no dia das eleições? ,Porque não

saldaram? Nós 'da imprensa nada
temos com a decisão da Assembléia,

que é o poder sobel1f1.no da FCF, iEl

se houver' má fé,. inidoneidade, que
se prove, denuncie e seremos tam

bém, os primeiros a divulgar, mas

a nós não' cabe investigar e sim

noticiar. Que se recorra quant0 a

documentos apresentados até a es

cala mais ampla, e é um direito

que as::;iste. Que 6 reeleito .melho-

re sua administl'lação, pois terá a

gora mais' tempq, porque capacida
de não lhe falta e calma e serimi

dade, isso êlB provou que tem, de

pois de tanto' ouvir el ,replicar na

noite. da' eleição.

------,-----------

Mf''IISTtRI.O DA MARINHA

C"'IMANDO DO 59 DISTRtTO NAVAL;
AUENAÇ,õ..O DE V�ATURAS USADAS

EDITAl.' DE VENDA "LEILÃO" '

Por 01' '.em 'do Exmo. Sr. Comandante do 51? Distrito,

N-wal, parf �ipo aos interessa�os que no dia 5 de abril do

corrente, àr 14,00 hOl;as será ��__alizado na sede do Co�an
do do 51? Distrito Naval, o Le.Ilao para a ,:venda das Viatu

ras conside'adas sem aplicação na 'Organização: Caminhão

"Ford" 195�, de fabricação americana, motor 11. R2SBX10171.
110 HP, 8 cilin<1ros; Ca�inhão 'Dodge' 1954,90 HP, motor n.

TX-3155308-C; e Camioneta "Volkswagen", tipo Kombi, 1960,
36 HP, 4 cHindros'; motor número B-7293.

.

As via' 'lras serão vendidas aos licitantes -que apresen

terem as r elhores ofertas. O pagamento será à vista, no

pn�zo de 4(' horas após a licitação, findo o qual, o licitan

tp vencedor, perderá o direito passando êste ao que se

segue na o�':lrta.
,

Serão exigidas no ato da licitação os seguintes do-

cumentos:

Para pessoa física:

a) Prova de quitação com o s'el'viço militm';
c) Título de' eÜ�itor:
c) Títl�O de leitor.
Para r ,ssoa jurídica prova de:

a) Per' ')nalidade jurídica; e

b) Idol'eidade financeira.

As. viaturas poderão Ser vist� diàriame_nte das 12,00

ps 18,00 horas, na sede do Comando' do 5Q Di!ltrito Naval,
'à rua Nunes Machado, s'/n. Maiores esclarecimentos serão

prestados nela Divisão de Intendência no mesmo horário.
Comar 10 do 51? Distrito Naval, Florianópolis, se, em

](1 de marco de 1971.
DERMWAL NEVES DA COSTA - Capitão-Tenente

(IM)' - Encaregado da Divisão de Intendência.

LTOA. FÁBRICA DE REFRIGERAÇÁO COMERCIAL
E INDUSTRIAL
ÚNICA NA ILHA DE SANTA CATARINA

, .

Malícias Diversas
\

FIGUEIRENSE DESCONHECIA

DíVIDA
. O Pres�dente Nilton Spoganigz
mostrava-se irritado corri os acon-
"tectmentbs verificados durante as

eleições, quando seu clube' não te
';,e .direito !a' voto por estar incluido
dentre os' devedores à FCF.··· La

mentou, por ter sido
.

íntormado
.pelo tesou-reiro da entídade .

.

de

que" o Figueirense ·nada devia e fói

" surpreendido com um débito de
dois' mil cruzeiros, oriundo de um

empréstimo da FCF em 1968, quase
a título de doação, na oportunida-
,de, que_nunca foi cobrado.' Mante-
.

ve 'dur.�!\te SU,a. gestão . as, contas
,

. em 'dia e o próprio tesoureiro. To'

nolli sempre comparecia a te�'
raría, para pagar as contas do I
negro, ftnalízou

'

o Presidente .

ACESC MARCA. REUNIAO
A 'Diretoria' da 'ACESO' est\

reunida sábado, quando tratará
varias assuntos, destacando-as
aprecíaçâo das, eleições na FAC
na FCF; problema <ia estádio e.t...

.

dual' de, futebol". quadro de s6cir"
quando mais alguns poderão �
seus. registros cassados por f�
de pagamento' e por não pertenr

. rem mais a imprensa esportiva,'
de social e aumento das anuidM.
A ACES'c não tolerará mais !al:
ZQ na "pagamento das 'anuidade!
cumprirá os estatutos.

Remo

o

apartamentQ
.quevoce
esperava

Logo- ;aPós a bonita vitória que a

guarnição de oito remos do Clube
Náutico -Francisco Martinelli 'con
seguiu na manhã e anteontem, der
r�tando por uma diferença' d� s,eis
barcos a do Clube Náutico' Riachue
lo, os aficcionado� rubronegros vi
braram com o triunfo, ..mas a ale-,
gria teve duração 111Úito reduzida.
E' que o árbitro geral da 'regata,
Jorge Tzleickis, decidiu, ali mesmo,
que o (tv-ermelhinho" estava. des

classificado, o que dava em conse
q�ência, como venc�dor o grêmio
da Rita Maria.
No arrazoado" apresentado pelo

_árbitro -geral,' o'Martinelli' não pci-'
dia competir :com a guarnição que
foi a raia, isto porque um dos in

tegrantes da. gUàrniçã,o - o vogá
Carlos Alberto (Liquinho) já ha
via disputado dois' páreos: Clas-

,
'

sifiGarani no skiff mas p:erderá'no
q.ouble-skff e passará' a regrá: .três
da dupla aldista, classificada' para o

penúltimo páreo do prog.rama.
--0--'

O Martinelli, pelo seu' presiden
te em exercício, esportista Argem'iro
Cabral, estava visivelmente ,irr:itado
com a decisão do árbitro ge_ral, por
quanto consiâeravá Linquinl;to' em'
condiçõ�s ,de subsistir, na voga do

Voito o remador Azuir que na. oca
, sião estava prestando serviço' mUi

,

taro Segu'ndo Arg,emiro, a inten-
ção do árbit�o-geral que pe�teIlce
ao Riachuelo, foi a de prgjudicar o

Martinelli e favorecer ao alviazul.
Para os martinelinos, Llquinhó. ti
nha condiçõ'es para integrar o oito,
pois' era permitido, s·egundo ficou

decididQ na FASe, procedeu a do-

,

vem ai

bra até cinquenta ,por cento \-: guarnição. E o Martinelli uti1i1'i
os -cínquenta por cento, pois S�
azuir e entrou .Líquínho, leigo c/
um. total d� quatro. valores cl\
sificados no' quatro çom (3)
skiff para a guarniçã,o de' oito I

mos.

.

, Segundoaindá Arg,emiro, se rei;

mente 'desclassificado' (> Martim
li, deverá ser, também,' o Riachue!

qúe não obteve tempo cba'dunan
coni ,a importâhcia d\t ccimpetic\
do dia' fI de abril na Logôa Ro

go' ,de Freitas. Os martinelinos
chaÚ:l qüe o MartineUI p�ovou SI

a melhor' guarnição. de oito rem�
e isto é, o' que vale, Na pior das 1

póteses, ,de�je haver nova elimim
tó�a entre os uois barcos, que]X
derá· ser hoje; amanhã ou doming\
A afirmação de que Liquinho é

'.
' ;;

"regra tr�s" do" double, como O

Chi�ighini 'do skiff, não conven,ci
'UlUa',vez que· todos sabeIll' e is

ficou;' provado no ano .passado d
preparativos das eliminat6tias parr
o Sul-Americano de Remo, que

esti19s. dos dois remadores, assi
como os'dois gênios não corn�
nam:-'
I ARY VAI DECIDIR

" Orite�, quando do encer,rament
do :nos50 expediente esportivo, e�

" \ '

. agH�rdado pelos club-es ligados �

nosso remo, 'o presIdente da ."

FASC, ds. Ary Pereira'Oliveira, qUi
fôra ao Rio � chama<;io da eBD
E" 'êle quem vai decidir sôbre o Si

sunto hoje ,se não. <> fêz até oo�ertl
sendo quase certo que nova. elimi'
na,tória de oito remos se efetuâri

•

no centro
•

•
2 quartos e sala

preço fixo·

. garan�ia �., III

eXCIUSIVar-.e�

•

,Esporte,
,

f�
. 1.

t1 �,�.,�;.,�,,��������'�'-i§'���i�� _'�iiiiiiii_iiiiiião_��,����--�_���-�����������������������-���������/�������,��

possa ser 'raprov,eitado no plaioeja.-,
mento pela. CBD.

---.- 0--
Na verdade 'medidas saneadoras.

parà o bem do profiss�onalismó'"
futebolístico há muito que 'se ·�s�; , ..

pera. Fazei- profíssionallsmo 'não
é brincadeira B em' nosso

.

Esfadc)
poucos são os que sonseguern :r1iá'n�
ter os' seus departamentos «íe F.i.:I�
tebol- ren�uneradcí. No ano pass'�-�
�o todos -tiveram déficit e 'só Deus

sabe como conseguiram éhegàr ao

final do Campeonato.
-'-O-,--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comércio de A'ulom.óveis e

Acessórios APOLO·· Lida.
R. Dr. Fulvio Aducci, 1045 - Fone 6284

Volkswagen branco' .,."""",;,., r, r:', , •. "1960

VoJkswagen Azul diamante ,'"""."" f962
Volkswagen cerâmica , , , ,. " " ·1963

'Volkswagen gelo ... , ......... ; .'; � .. ,; .. : 1964

Volkswagen gelo """" .. ,."".,:......... 1965'
Volkswagen azul '. . . . . . .. . .• 19'65.

Volkswagen bege nilo :", .•.•.• ' .

'

...•.. ,'. . c, 1968 I
Volkswagen ver�e ' '" ".. ....• 1969

DKW Vernaguet S Bege ", +.:..... 1967'
Aero Willys Azul e Branco ........• ,., .. :. 1!,)63
Jeep Willys a�arelo ; '- 1964

. Simca Verde � lo �.... �19ô2'
Si.mca azul . , , , , '.' ......•

' .19.62
Kombi bege. e' branca ,.:, : �:.... 19'60
Kornbi verde e branca ,.................. 1960

Gordini cinza . .. . .. .. .. .. . . .. .. . • . •• 1965
Financiamento até 36 meses.' , ,

• C_

.......
__

DIPRONAL "

'Rua Felipe Sehrnidt, 60 -, Fone 2();:5,1.· .;..

DE�ARTAMENTÓS .Dj: CARROS, usÀÍ>ns'.'. �'
.:

\ V()Ü<i::wagen br:,anco ....�.: ... : < :.�.�: :.:'
.

Yr\lkswagen � J)('j� •...•.... , ... :'.'. , .... .' "

V1k'" '''í '10"o SW3"en --; veree.' ' ..
'

.

. Vnlk�wagen --; branco 4 portas' :: ; . : ; .

Knmbi - verde :: :.
,

Aéro branco: , :
-

..

'

.. : .-. ; :. l�t;'4-: .

Aéro cinza , .. , ( ; : . Í'964
Aéro azul ;: 1005
AérQ . braI].co" :." ; .. : . ,: '.' �!if35:
Rural :_ verde e brauca ......•........... r9�7

I
i RuraL - anil e lH'anca 19(')6; . /'

I i- ......iijiiiõiiôiõ�.liiiiíii·iiiOõftiiiiiiõi'!iiiiiiiiiiiiiíiiiiõii iiiiiiiiiiii�íiiiii'·i!iiiii·\·..
.'

ALVORA.DA VEICULOS
.' .

AMAURr . AUTOMÓVEIS, :".J
Ro' Gaspar Duh'a; 90 ...:. Fone :6359 ;;. '6632 -- .,' .

Compra, t�á e venj:la' de v�iculos'
'.

'Dart Coupê ' .. 1970' .

J(armanghia \ TC
..

:: :.: :-: : �:.: : : : : : : : :.: : ::: .' 11,!.. ',7fl.00:_ t,:Vólkswagen OK:"". 1'500' . � .. .- .. ',' .. : . : : . U,. t
Volkswagen TL , . , , , 1971-·�· '.

VolksWagea: ,. , . . . . . . . .. ÚJ7-Ó. ' :

Volkswagen , .' :. 19"69'

Volkswagen " '.... .. .. .. i'966:
Vo.lkswagen·· : , ..• , '. "i962' ,

:

'1 V:olksw.ageN .: : .. : , :'. : .. ano 19�4",· ',i
3 VOlkswagelÍ 1500·0K' : : : '. ano i97-1 �

"
'

.
. ..

'.) ... ;.,1 Variant QK.,,. , , .. afio 1971

j
I·

I
r Fjo�neiainento ate 30 mes:es .

t· '-'.�"-----�

11;-- :------------- .----.--.--.�7'--;-;<:-:-7-:� :-.
__�?

VALDIR AUTOMÓVEIS ,LTDA.····
..

.. /·.'-R.·
.

� : :

,
R. Vitor' Meireles, 32· - i=óne �4739" .' :.

.
.

Florianópolis":" S, C. . ,
...

'

Opala Luxo , .

i
..

'

.. , .. ': ; : ,

Opala Sta,ndard . e,••••••••••
-.'.•••• ;.••.•• : , •

VaÍ:iant OK '

,', " ', '.';.•

Volks 1500 OK " .

1

r
I
!

Volks 1300
: : .

Volksw<lgen : ..
-

; ano. 1969' .

'Corcel 2 portas ;;.: : :.: .-. 'atiô 1969 '�
Aéro Willys : . .. ano 1965'

Financiamento em' 30 mêses ....i i

t'
L-'-'- _

)h
"

-; 'i 1--------
I

Ir II

COMAFI
COMIÉRCIO DE AUTOMóVEIS FIGUEIREDO· DE

Ao S GENTIL

\

I

Rua Araújo Figueiredo, 25 - Fone .,27-50

Yolkswagen Sedar.- Verde ,1962 ;, J

Volkswagen Kombi - Azul ....•......•• 1966

Volkswagen Kombi - Luxo - Bran. c/Verm •. )969
Volkswagen Kombi - Branca ..•.• � .•••• 1969

Volkswagen Kombi - Beije Clara ., ..• � 1969
Volkswagen Variant ...,... Branca ; _ 1970
Volkswàgen Variant - Azul - 1970
Ford 'Corcel 4 Po.rtas - Areia· •. ' ••.••.1969'
Ford Corcel 4 Po.rtas - Amarelo •....• �.. 1969
Ford Corcet 2 Portas Luxo. - BrancO •••• 1970

DKW-Vemag Belcar - Cinza ..•..•..•••• 19�5
DKW·Vemag Belcar - Verde ...... , .... 1966

DKW-Vemag Belcar - "s" _- Cinza" Prata w67
Rural Willys - Azul e Branca 1967

.

Aéro·Willys - Prêto .... " .. .. .. .. .. 1962
Aér@·Willys - Bordeaux . . . . . • . . • . . . . •• 196�
Jeep - WilÍys - Azul .............•••• 19.66
Camionete F·350 -:- Verde .•.......••.•• 1968
Carnionete F-lOO - Verde ........., ..... 1949
Gürdini - Verde '...................... lfJ66'
Gordini - Castor , ·1966·;-.l .

�.����������--�.

-:------
_ .. _--_.. --�-- ._-----------_._------;-+

CASA NO CEH,TRO',.
Vende-se casa grande com 4 qualltos, 2, banheiros so

cia�s .. dependências de erripregàda, garagem. Tratar. na rua
CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo fone 4'704.

.

•
--_._------

,

. ,·JERDIROBA AUTOMélVEIS
.

... I .,' -'.,

. .. RDA' DEODORO ESQUINA CONS. MAFRA
FrONE 46·73 .., .

OPALA 'Luxo 4 eil. . "..... 70
OPALA' Lüxo 6 cíl, �.�

..

�: : ':: :.:: .. 69
CORCEL' 4 portas '.' . . . . . . . . . . . . . . .. 69
CORCEL 2 portas .. ; � 70

,-l:SPLANA::DA :�: :. i":" 68

· ÉSPLANADA, 67
· 'ITAMARATY ..........................•. 67·

ITAMA.RATY " ", . . 68
VOLKSWAGEN '.

.. .. .. . .. . .. . .. .. .. 69
VOLKSWAGEN ., 63

BELCAR. ';'/cores· : �

'.

67
A1!';RO WILLYS 66·

· i\�RO W'rLLYS. 65

,.EMl·SUL .: .',
, 61!

VERANEIO \ '. : : ': . : ................• .. . 69
RURAL'4X 4 .. .: ; : 67
LANCHA A !J:'UliBlNÁ

de

. \ .: O ESTi\.DO. F1orlanô]1'olhl, sexta-feira, 19 dp março ne.1971 - Pá;g, '2
-

. .

crm-"

'rP'-. -

.--�-.----+-----

Ganhe Acima de 1.000,00 mensais
Oferecemos:

.

_ Possibilidades' de Iganhos ilimitados .

.. - Prémios. .trimestrais
- o melhor plano de vendas
- tApôio em ampla publicidade
Exigimos:
- Pessoas dinamicas e ambiciosas
_ Espidto dé equipe e de disciplina
.-. Bôa aparência pessoal
- Não se exige' horário -'integral

'

_ .Podem apresentar-se moças ou rapazes,
Os interessad is"devem' procurar 0S escritórios "da,

,
. COSEG

.

no Edifício Florêncio Costa, à. -rua Felipe
Schmidt, 58, 49 a idar conjunto' 401 no' po�ádo' co

, . mercial.

Finan:�iàmento....�� "30'· meses
..--_:_.�--':_-'-'

---

'-----.- .
_. ---

• """'�-���'!"!!:�!�� �-'I
'\ COII!PAHll� ..

',

CATAnUtENSt(� p.�, i
'

TELEtO�JJ:lUCACÕES �-. COl'�C I
('. , ..

I

•
: '�OTb;IS�AS i;: r:· >,:;:.':::�:�,i:·:il:

,A
. C0miparihi� tatarii.l�NSe' de'· T�Ú')coíri,úi:úc�çõ�s"

a�pli�ndo; s�u quadro : de' ,p��srial �rr\�·FI��i��ó.j:iól'is;"t
'ab'i'e' vagas pa��.' o: cargo.'·de -lYH)TOIÚSTÀ::,'/: � !;' " ".1

Reeuisltcsr- .

- (--'
, "t.

",

'Idade: 25 à '35 �nos.;. ,
.

-' ,;' ' ..

Curs�; pl'Imarici c�mpleto.
.,' ,

'. r

.Carteirà
_

p;ro!issionai' à*ualizada:' . ':. i." : •. I�
. Oferece:

� \

S.alári�: "Cr$ 2io'�oo: ," ..

} �

\ Ho�ár{o 'c�mercial d�· trabalho: " ...
:. ....

.,.. '. Os candid�tos ide'véri!o.!apresentarú à l:�a'�:vitot .'

Meirellés, 11, até '0 dia, 2.4 de. 'már!lo,' êI)1>horárro' co- l
• , t, !' , ,

. . .

:'1

mercial, DO Departámento de ;Pessoat' .'

r

I
. . .!: iJ,'_:;:� ._._iI ���. "F�� ��

---�"--',!__;••�-�-..:._-:. �'.

i���)��1
. COJlP,ANn, ,�L� "C�r_lhl��N_�E .'�:; ',:j
TELECOMU�UC1ÇOE�I.� '\ COT.ESC'.�,)

.

.

TéCN !CÓ EM ,CONTABIl.:lDADE" .... ',.
" I.

A C�mpanhia .CatflÍ:inen�·e, de ,,�elec���?i��çõ'�,< .

amp,liandó seu ,qmidl�O' �e :\Pe�soal" �m 1!'IQp'�npl1,0lis; "I
abre vagas para o cargo de TECNICO. EM CQNTABI· j

LIPA�!�iSito.s:
.

.'

� ," .' ; :1·'
Idade: até 35 anos,

.'
'. -

' " <

1Curso: Técnic.o em ·Contabilidade. .. :.'
.

.

• I

Conhecimento e prática em operação. de l\fá�Ul-.;
nas de ContabIlidade ·NeR. ", .

� ..

,
.

_�. -;-
__ -.1-- ..... ._ ....

\ílf���7�:['.��:IP�·.í�_D�.·'�.�·,��'A�,:;A�";U�t�,��M��··r·��ÉJ-S-/
-�-,."

t r· :i,'e ,��1��� V,��l?�',' �, t�oc� ,�E 'EfC'�LOS
:. r

.

.

, \,.' Ru)) ':7 .�� Setembro., 13 -; 'fonp 3886,
.

,'!
_ LSegan' .vol<ksw.::rgen ... : . > •.•-

•..
,

..•. , .. , 66

{: Sed�rl v..olksw.�geri 65

.:c�a.et·:,;·T;,·.:c::;� /':�,:" .��
-·.E'�nattci,amentó até 36 mêses

,I,'
Ó'

t
"

'Ir '.'.' ,." "

AtJTOMóVE;IS
Si'

" "", i

"
. me� '(:mp�or . n"Ovo)' ' 62

.

'. :. $b:n,Pf(,,·TutB_Q' :.;, : ;". , .. :.•.... � .'. • . . . . . . . . . . . . .. .65
l' : :Q.p81It. 4 ()iUnd�. luxo � .... : .........I. : .. ... 69
". �a'a:6 clr' -d'r:'s"IJ

... ,

, .

'.

I ('.,,,,..f',�
'

.. m o i'lDCO 69

;:. ,r?�é; nai:t '{Pórt�s , ": .. ", '..... 70

f. 'Ccirc!3r:Coui;iê. lilXo 'c/v:iniI .,';
, 70

'. ! . 'ílódge:';'';;'':'''D' ·7011" •.•••••••••••.••••••. '......... 69
I

.

. j' .�', :F.'��IAM,EN:TO, NfE 30. �ES.E;� II:. ',"" .,c, �VER VEtctm�S LTDA. '

..

,lA"
.'

.'Rua· Fl,llyio Aducd, 597 - Bstreito III,

..;!� ::: r }'�lefones 63.'-93 (! 63-8�i I
:')

Oferece:
' ,,,i'

I .
"

Salário inicial: Cr$' 660,00.'
.

, Se�aÍl� de 5 dias',' :

,

Horárió' Comercial.' de. trãbãlho.:�'
:óHma' p'OssibUidade dê: faier carreira.' . .' \

Os candidatos deverão' apresentàr-�e ii Rua Vítor" I

Meireles, ii, até o dia 24 de mar�o, eÍn' horãrio. co� .,1mercial, !lO Deprrtamento de Pessoal. .,'
;', ", I- ": � ;-_'___-�,:,,;��,� :

;;:-!
.
'.-

',' ;-::

I �!��ji���;,���.:.,> ...:� �:��-
.

.: Va:natit!.- Vermelho.' ,
'. Ano 1969/70

Vqlks�ag�lÍ �Ii$oo ,,::,,(AzUlf:Piâ:ln. '. A,no 1971

V�iks\V:agen·.� '.AzH1 .'. '. Ano 19"69

Voi�: 1.500 .OK' -'Beije. cIaDO': Ano 1971
'; Vióu&w.ag�n� ..

_;' ·'�ije cláro' .,' Ano 1969

.

. VQjk&:W:lÍien�'_;' Beije· claro
.'

,'. Ano 19&7
�.

r ': !�Ol���.�gEif�ve�de'c!fr? ..
: .. " .. 'ó ..... ano,1968

i .... ':'�Pl:n.,ad�.�c/t,e:� .d,� vmIl ....... ".... ano 1968
,

. '. �m7?:' !\lf�?; .D@,l}e, :'� �
.

:
. . . . . . . . . . . .. ano '1966

DKW·"Be-léar';S"·....:;·.v::er.inelho Ano'1967

.' àhf���,�,·:·�,�:.'�:,' �..
,"

Ano 196.7
, Go;r{ii,riL-fVenne1110 :...' . Ano 1966

,'Aéfõ,:\Wi�lysA�� B;�nbo: .AnQ 1963

: ;Q��pha':TúrbÜla:: :'.� ,:' ",
'

..

.': Lancha' 18 .iHP 'Ck:Pá,rtida 'Etétriça . Johnson
.

l�a.'C/'M0t9r
Popa'20'HP'-

.

"tancha c0II! motor l'opa 20 BP I I

flANCl !MENTO EM .AT� 30 M1l:SES
A. COELHO ,,"UTOM6VEIS I

Rua João.. Pinto., 40 - Fone 2777 � Florianópolis I
. __ ._. -

'

----_._---- _'.-
.

-

-�

..

CAPOEIRAS
. \"

.. .. ,,' " .

Rua; D. Ped'o r (última cllsa·.a· di,t'e:it!l) cas�. GQml
2 quartos, sala, banheiro, cosinha. "gar�gém, varándã(j
fechado, frente' fJara Ó mar, sem' HABITE·SÊ: CJú;tó
6$ 25.000,00.
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.
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COQUEmos
. , .

I
. ,

Um ótimo ter '�n0 na' Praia c·" Sa'i1dads:�. ril�di!ld(� 18,;'
por 20 metros.

'.

\ ..
' '.:' �:
r

BOM ABRIGO ,.' . .' ,I"
Rna. Hermínio Willes� .casa om 2 :quàr'os 2' .·s?]il�,

copa, cosil1l1a, b'mheiJ;o'-- garagerrr, vaz:anda 'parte �d�
tráz, sala. banheiJ n. lavandéria,. 2 cjuarto'�, cosihha' chu.r;:
rascaria, terreno de 36'Q '112. c.o'lstr1Jcão" lfl.{i· 'ni2;. .

. ',f.
\

.

. ,_.

LAGOA DA CONCEIÇ:lO"
'.> ,

i'··

Casa
.

no me1hor ponto.' dI! Lago!) da' Cõ�ceir,ã.o':_'
càsa de madeira, com 3 quartos sàl�,' eóslnha, "1:i!m�eh!'
1'0 de material. Custo Cr$ 12.0(lQ.dO."·

TERRENOS
.

.'
.' "

.

Rua Lauro Linhares, s.'n. ãrea 15 m., làter,al 50 ,m:,
frente 1.200. de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

I I
60% de entrada o sald.. a combinar (Trindade).

I '

SÃO JOSti
Sito a rua, Ponte de Baixo. ár('s 40.R56 JTl2 P"'!çp

Cr$ 50.000.0& senc1()
.

�O% à vista.f> o saldo em 24 mêse�
JARDIM ATI ANTICO
Terreno de 14.50 por 27 m. de fundoll. Cm!o

Cr$ 8.000,00 finaT!C'iados.
.CANASVIEIR�S .

'Local Jardim Marilândia. 3 lo.tes de 1.260 metros,
custo Cr$ 18.000,00.

C<»JT,INENTF.
Jardim Conti 'lente' -- Lo.te! entre_ 8 �ª, Santo�

Saraiva e Av. Ivo ,Silveira. '.'
Um lóte ,à. Avenida Presidente Kennedy medindo

14 por 35 metro� de esquina.
'

TRINDADE
Rua, São, Tor:- 3� .de Aquin.'. I: 'TI' tel'Tl!n2 c"m 12x20 e

2'8x23.

f
i
I

I

TERRENO - CENTRO
'ferr'eno da rua Hoepcke medindo 16' por 1.5

metros. '

A' P A R T A M E N T O ,S
, EdifíciQ, Bahl.a, ,apartamento com 2 quartos, sala,
copa e co;;inha', l'anheiro, pronta entrega -.,Sinal ., ....

Cr$. 14.000,00 qu� poder� ser financiadó em pequeno
prazo .

EDIFICIO "J\LCION" .

'.
.

. '.

Com financi."m<'>1,J.to em 10 .mos pleno centre. d,,1
cidade ao lado d·, Teatro. Brópri') pata' casal sem. filhó!!
Oil pessoa só. A melhor oferta do �omento pata em·

prego -de capital. /

EDIFICIO "CEISA" .

,No' nonto m!is central de FlorlanóPoli!!, conjuntos
para escritórios e I consultórios. Entrada pequena com
grande financia:rr entoo

EDIFICIO "�E�ENHAUSER"
. .

No coracão de Florianópoli� fua. 'Tra�ann " l8
últimas unidade: a venda sem reajuste dr QualrtlIer
natureza.

\

'

A T'E'R ç Ã.O
VENDE'�SE

'J .... "

,
.

A parlamentos em . Canasvieh�as - Preço.
ocasião,' .

\

Terren!) na Lagôà 'da Conceição - fi rea 2Ox40 m2

todo,mur:ádo.
ALU;GA-SE
Sala,s para escritóti08.

rn.FORMAÇõES: Rua. João ,Pinto, 21 - Sala 1

FONE 2828.
).

7,';
-_.

.

.

NA LAG�Jt; �A, CONe!�IÇÃO
,

Rest�urànte e Lanchonete

ÁfiuÀltlUS
,Restpurante: a la .carte - peixe, camarão, sm,

Ostra, ,carn�,. galinha; bebiôas nacionais e estrangeiras.
L�nthonete: a la minuta - sorvetes, cigarros,'

bombons, salgadirihos,' sucos, vitaminas, s.anduiChe. ,]doces.
r' ,

I FINQ AMBIENTE

'���������

VISITE i�
O ARTESANATO éATABIHENSE
· ,

AGORA
r � ...

EM SUAS NOVAS INSTALAÇõES
Rua Trajano, 51.A (j'unto ii escadaria:l'da

Igreja Nossa Senhora ·do,. Rosário) .

'---------- ---'------_ ..._-- .. _.:',.
.' •• ,.,...l,rc,•..".,..���.r�"CA'I_---------_...�'

r"-.--- ;

- FRiGORíFICO SUL, CATARIHENSE
,

S. A. (FRISULCA).'-

C.G.C., M. F.,
.

N. 83.651.018/001
.

ASSEMBLéiA' GERAL' ORDINÁIÜA
,.

"

C O N V .0. C A .ç A Q . '''''.:
Pelo presente Edital ficam

.

convocados os Senhores

acionistas -d�.' Frigorífico Sul, Catarinel1.1e S.· A.. -: l"RI-,
SUl:;CA -ic para se reunirem. em Assembléia :GElral Ordi··

nária, a realizar-se no dia 24 de abril _'d� 1971, ,às ,9,00

horas., �q sed-e 'do IdealEsporte. Club, à 'Av..25 de Julho,
no

.
Dist�ito de' Forquilhinha., .Munícípio de 'Crfciúma, ii

fÚn' de deliberarem sôbre a. seguinte \
· - I

/ •

· ORDEJVI DO DIA
:., 1 '?) c= Leitura, dlscussãe e aprovação do relatôrío da;'

, Diretoria, balanço geral, contas de lucros 'e perdas e pare:
. . '\

'«�r 'do Conselho Fiscal, referente ao exereícíc. epcerqldo
em ?l de dez�mbro de 1970;· ."

.

" .:

.. 29) -:- Eleição do Conselho Fiscal 'e respectivos su-

plentes.. .."
,

. .

. . ,

·

'39) '..:,_:., Fixação dos- honOl:árlos :da Dí'r'etor�a e do Con�:
sêÜ)d' Fiic�l; '; '" " ""':' "') ",

'
,

; " .

.' 49). � Outros assuntos. de interêsse' da ·.sociedade;
-

.,

,

:
' .

� .' A V I S O' '.
. :
..

'

.'."
, Acham-se a disposição .d(i)s Senhores ac�onistas nll sede.:

, '
•

,/.
I � _ '\ .: '.1 ..

da sociedade os documentos., a que· se refere o. Ath:go !:)9 '

do ridcreto-Lei' n. 2.627,,: de 26/09/1940::.
.

,,;,..,
.

.. Fórguilhinha, (Criciúma)' SC., ..15' .de ,riúri�ço qe 197L
.

:Wilson F .. L. 'F.. Bar�ta. � .. Dire�or�Adrninistrativo
.. , ,

.
'.' \.

.

C, P. F. -:;- N. 003520639. :
.

�,

ÉcÍs',,'1 (;aidzins!d biret�r-Ffn�ncei�ó ;C. P. F.

._.�: 00351008.9. " !' !'. ;
.. --- .. -----_.�.__,..,....--;-._._. "' .

··CARTEIRA EXTRAVIADA: ;.,.'

"

/;,.

· 'Foi i)�rdida a Cartéira Na-cional de Habilitaqão, cate�:··
gOj:'iá Amador, de· número 144.394' - perteilceIite· aó Sr:

. Fenúmdo' César Demetri,·
. . " ..

.- . ,"
.

>••

Vende-,,'" apartamento' desocunudo no Ed. ·,Jidadé '

çle l<':'ioÍ'ianónolis (em 'frente ao Cin� Ritz)�" T_ratar nos,

t?lefones, 275fi � 6474.'

/

"ENDE�SE
Ul)]�" casa no. ,centr?, à 'Rua Silvéira de Sduza, 22.

,
.'

.! Tratar: no ·local.·
! ",

'. : VENDE·SE -- CASA
· Vende-sé uma casa �o� 2, qua'ttos, sala'dê estar,.

.sála ,de visita, varanda, casinha' e ba,hheiro' compléto,
Dim�msões 7'�x ,3p. Tratar ria ruà Bento'GOriçalves; -16.

f i
• (

'.:> ;': Vendendo l. �
...

' ,; t II'
.

.'.i, .� �

.\'\PA'RTÁMEN:tO: ,
" :' \,: r

.

.

VENDO UM APARTAMENTO' no 39 andar d.a �Rua, "1Barata .lfioeíró 'n9' 3(6 'Pl:e?o"1e �casião, 'Tan1bém� pef!'\1uto,
'1por :l'pan21nento .em Flonanopohs. \

.

. .
..

. EDIFICIQ "JOSé VEIGA'"
. I

. Apartamento para pronta entrega, preço.- fixo ·sem �

reajuste. J
CASAS - CENTRO
Rua Coronel Lopes Vieira, n. 7; área· do

338 m2, casa com 3 quartos, sala, copa .c,(i)sinha, 1. bà7
tiheiro, dependências de empregada; ·garagem. CUS�Ó
Cr$ 120.000,90 a combinar.

.

..

· Casa. na rUa Vidal Ramo.s, n. 60,. com ·grande· ,ter·
reno... e ponto' comercial.. Cr$ 100:000,00 de' ehtrafla e'
o; saldo a combinar. ,. "

-

.

. Mansão na Avenida TromposkJ., n.. 48; grandes
salas, grandes quartos, liwing, 2 banheiri>s,. depe�dç�:'
cia.. de empregados., gáragem, construção' em terreno
de 25 por 50 metros quadrados no melhor bairro. resi-
dencial de Florianópolis.

.
.

.

CONTINENTE
ESTRRITO

RIO DE JA�EIRO

CASA, lÍ Rlla, Melvim Jones, Atraz do Posto 5. Casa
de Material. 'c/150m2 de c()J1strução cf3 quartÇ>s, sala) copa
osinha. ba"h('.iro e !!aragerr. cf t;m rancho de madeira
('11m 3fím? r/ escrfhri". lilV31'deria e deposito.

Casa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por
l6, área conto 210 m2, com pintura nova.

Uma casa à rua .João Cândido. Preço 'Cr$ 8.000,00.
EDIFICIO DANIELA
Grande loja para fins comeidais, localizadas em

área de grande densidade habitacional na .rija 'Anita
Garibaldi: n. 35, preço ae ocasião, parte financiada.'

CASAS - CENTRO
COQUEIROS

.

R�la. José Lins dr)'Rego, dQis terreno com 33 metros
de fre:nte Cf'm 24.55 de fundos, àrea Total 584,50m2
PRAIA DA SAUDADES

Casa na praia das Snudades, frente para o mar'
construida em terreno de 900 m2. Preço Cr$ 50:000.(10
com financiamento.

EOIFICIO NORMANDYE
Um ótirno apartaménto 'na Prài� da Saúdades. com

hall social ,3 f'(uartos, 2· hanheiros, sala,' copa e cosinha
jardim de in'i4erno, 2 vagas para garagem. . . � ..

I
ITAGUASSU

,
. , .

.

'CASA, com dois paVimentos, tendQ na ·par.te superior,
a quartos. living. copa. cusinha, 1 banheiro, partI! inferio!'.
�ala de costura. diSPensa. lavanderia" banheiro área de
serviço, árE';) construída, 227.29 m2

.

área terreno
380,85 m2.

.-

SÁO MIGUEL
, .

EM SÃO MIGUEL, com frente para a estráda federal
e fundos pal'� a estrada Estadual, Uma Chacará co.m duas
éa�as de madeira em terre'nó de 14 mil metros quadrap,os,
sendo 120 metros para estrada Federal e 80 metros pela
Estadual. Cr$ 40.000.,00.

A PRONEt.
Reso!vf' seu Proplpma �

. Rua Tenente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4763. \

-'31c _. 4.... .,idE * is::="

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Expediente
de Colombo
começa· às 8h

, o. Governador Colombo Salles
. "

� .I

tem iniciado seu expediente no Pa-

lãci�' do Govêrno por volta' .das 8,
horas,' encerrando-o sõmente à noí

te; Ontem chegou 'ao 'Palácio exa

tamente', às- 8, horas, despachando no

período da manhã com vários se.

cretários. A tarde recebeu' em au

d.iê�ci� .
e Prefeito ;\ri Oliveira; o

Sr. ,Renato Ramos da Silva, presi
dente ',dp Diretório, Regional da

-Arena: o diretor do BRDE em San- é

ta Catarina" professor .Ar; Cangu-
çu de Mesqu-ita; o Cônsul da Aus
ttía com jurisdição em Santa' Ca

tarina,
.

B'arão Erwin Rainer
.

von

Harbach; os' coronéis Ivan Linhares
e Zaldir de Lima, ex e atual 'Go..
mandantes 'do, 14<;1 Batalhão de' C�
ç,aJ:tórel3; o deput�do Dib-Cherem e

o chefe da
� Sucursal de' Santá Ca

tarina da'Agência Nacional, além'
, I

.

de despachar. com auxiliares.

A noite o Governador do Estado

estêve no Teatro Alvaro de Carva-:"

lho, ._9uvindo a aula magna da Ufsc
proferida pelo Reitor Miguel Reale
e posteriormente compareceu áo
jantar dé despedidas oferecido ao

Coronel
.

Ivan Línhares,

Colisão
.

tripla
I· causa dois
feridos -_

A . imprudência dos' motor,ist,as
continua causando acidentes auto
mobilístico;'; ,nás estreitas �i:as pú
blicas da Capital. Por volta das

12h20m �e ontem; Itrês, veículos. co
lidiram' na, rua Jerônimo �{)sé Dias,
próximo à sede do IpiFanga Fute
bol Clube, resultando no, ferimento
de duas pessoas.

, O DKW de, placas AA-17'{)2, que
conduzia du�s pessoas)' era dirigi.
do por Érico, Lúcio Torres Pererra
- 27 anos, residelJ.te à Rua Tira

dentés, '36 - quando colidiu com'
o ,caminhão FO,rd de placas w.:07�,
dÍrigido 'por Otávio Isaias de M�lo
- casadp" '27' anos, residente, à 'Rua
Antônio Carlos Ferreira, 7.0. I

, Apó� o éhoque, com o camh�hão
o, DI<W foi de encontro ao Op-ála
v '

, de 'placas oficial 2·86, de proprie-
.dade d,a ASl1embléia Legislativa,
conduzido por João Carlos Neves -
casado, 27' anos, residente à Rua

.

JoãO' Ganzo Fernandes, 9., Os fe
.ridoS,. foram Heli Maria dos Sàhtos
'..::�si}lte'ira, 21 �nos, residente à Rua
J�ão Mota Espezim, 474. - e oÍin.
da Maria Amâncio - solteira, 26
anos,' residente à Rua, Custódio Fer·

minq Vieira .-:' que foram mediCa
dilS no. Hospital de Cat'l:dade, apre·

sent�lldo< escoriações generalizadas.'
. ,

ATROPELADO,

�\
J

li,I
..Por sua vez; os pedestres conti·

nuam desrespeitando) as sinali�ações
- faixas de segurança e sinais de
trânsito - causando preocupações e

acidentes de transito" demonstrando
que muita gente precisa ser edu
cada para transitar pelas rUllS da
cidade. Às 15h15m de ontem o me

nor' Paulo Roberto' Dutra - 16.
anos, estudante,' fiJho do ca�al Os
valdo e Maria Dutra, resiqente à
Rua Irmão, Joaquim, 38 - foi atro
pelado' na Avenida Mauro Ramos
pelo caminhão de Pôrto Alegre, pia.'
cas 40·07-20, de propriedade da in.
dústria Doces e Conservas Vonto
bel. O motorista Adão Eli Cardoso
- casado, 28 apos,/ residente à Rua
Dario Inocêncio, 96,' em Pôrto Ale
gre - socorreu' imediatamente a
vitima que soft:eu fratu�'a num bra
ço, conduzindo-a 110 Hospital de Ca.
ridade olÍde foi medicada. ,

,

I'

I �

Ambas as ocorrências foram re

gistradàs �la Delegacia de Seguran
ça Pessoal que instaurou o compe·
tente processo sumário..

)
.'

. �
, <

TSE rej�ita· recurso
, ,

,

.\ �

co'nlra Bert'oli e Gom'es
"Em sessão que terminou às pri:
meíras horas da noite' 'de 'ontem, o

Ttib�nal Superi�i" Eleitoral rejei
tQl;l por unanimidade de>votos ore.,.
curso ,interpôsto pelo ex-Deputado
Gentil ,.Belahi à di�lomação·. dos

seus . correligionários da Arena
reeleitos no último pleito, Deputa-:
dos João Bertoli e W�Ú;ef Gomes.
O relator foi o Ministro �ntônio
Nader; . funcionando como Procura
<16r o 'sr: Xavier de' Albuquerque.
Em seu voto, disse <> Ministro não
haver incompatibilidade para. a di-

� ,

plomaçâo: dos dois parlamentares
, em. razão d� parentesco, mesmo ín

timo,' com Prefeiti�s Municipais, 'A;
. inforqlação foi prestada 'a O ESTA-

'

np
,

pelo professor Henrique' Sto
dieck -+- .contratado pela.:Arena pa
ra -contra-arrazoar o recurso - lo
go .àpós receber um' teiefonema de
Brasília dando o resultado do jul-
gamento. ,

" O deputado Walter Gomes, que se
_ encontra hospitalízado nesta Capi
�âl,., a'o t()mar conhecimento da de-

\

cisão do. Tribunal "Superior .Eleito-
t

• -�

I
ral, declarou

-

que estava tranquilo
quanto ao caso, "pois sempre con

fiei na Justiça do meu País",
.

_;_ 'Minha convicção' de que (eu e,

meu colega João Bertoli sairíamos
vitoriosos na .Justíça 'cresceu ainda
mais com o voto proferido pelo Mi
nistro Antônio Nader, que relatou.
com grande, saber jurídico o proces
so de impugnação contra' nós Impe
trado.
Por sua vez o Presidente' do Di

retório .Regional da Arena, Sr. Re

nato Ramos da Silva, afirmou que
seu Partido não esperava outra de
cisão do TSE se não a que foi to
mada ontem, "pois ela veio confir
mar/ ponto de' vista anteriormente

,�xpres�o "pelo Tribunal Regional
,Eleitoral; ao' responder consulta

nesse sentido por nós formulada".
Disse que a satisfação do Dire

tório, é ainda maior por ter vindo

,manter na Assembléia Legislativa
dóis leais companheiros de Partido," I

"que muito 'tem feito em favor do

fortalecimento da 4rena em Santa
.Catarína",

At trata de compor
as comissões técRicas

.

/
'.' .

,_ A Assembléia Legislativa ínstalarâ
os trabalhos da sétima" Iegíslatura,
�o 'próximo dia 3'1, .oferecendo um,

jantar ao Governad'or Colombo Ma·

chado Salles, tendo, Por local O sa·

Ião' nobre' da 'Casa. Anteii, no pe·

r�odo da tarde, 'have�á uma sessão
plenária para a- instalação dos tra·

-balhos 'e "escô1ha das' comissões téc·

hiclis;, q.ue,' deverão ter cO!Dposição
mistit. Para tanto" Arena e MDB já,
estão providenciando a ind,icaçáo
d'Os respecÜvos nomes, "'devendo ,0$

oposicionistas, pleitéar a prelidênéia
de ' uni' ou dois órgã� técnic'os.

"

':De outi'a parte, fonte ligada ao

Leiisl�tivo adiantoU bntelÍl que inú
meros projetos de lei estão' e:n fa· ,

s� de elaboraçãQ_, na áteá parla·
llÍentàr, pára sere,In ap.!,"esentados ao'

ihicio dos trábiÚhos 'da sessão legis-'
ÚiJiva .e

"

ex�minados a partir de,
abril. Ém I ii\ia 'maioria êsses pro

jetos, são de iniciativa dos nôvos
deputados, que' irão procu-rar peIol'?
meios legaiS ao dispot dos' deputá
dos encaminhar :is reivindicações

.

de suas respectivas� áreas. Aguarda
1

•

se, tambem, a remessa pelo Execu-

tivo de importantes prejetos gover
namentai� )los próximos dias, uma

vez que o próprio Governador Co

lombo Salles teria adiantàdo que

'_

sua assessoria dera início à formu

Iação 'de tais projetos, "com reper

cussão, em 'importantes regiões do

IE$tado".

CORDIALIDADE
.

O Sec��tário o

Carlos Augustô Ca

minha, da Educação, estêve ontem
em "visita de cordialidade" à Mesa

da Assembléia, oportuni�ade em

que informou que o Plano Estadu?l
de Educaç�o votado "pelo Legisla·
tivo em· 1969 será mantido, embo·

ra com ·uma nova sistemática, O ti-·

tular da Educação manteve demo·
rado' contacto com os dirigentes, do
Legislativo e, ao' final, disse que os

deputados serão �empre bem rece-'
, bidos'em sua, Pasta, seja para fa
zei' reivindicações seja pata levar

'as notícia� ou comentários sôbre o

siStEúna educacional em vigor com
. /

relação ao interior.
.

Também ontem visitaram a As
sembléIa \diretores da Udesc, que
foram_ tratar de àssuntos relaciona, i

dos com a instalação de uma IFa.,
culdade de Administração e Gerên
cia na cidade de Joaçaba, ,e os Co.
ronéis Ivan Dêntice ILinhares e Zal
dir Lima; respectivamente ex-coman

dante e I at�ai 'comandante do-
14<;1 BC.

Jléidentes de trâ n s i to
continuam àumentando
As autoridades dê trânsito não

escondem sua preocupação com o,

progressivo ,
aumento de acidentes

de trânsito com vitimas na área' da

Grande Florianópolis. Nos' dois pri
meiros ,meses dêste'ano foram r�
gistrados 94 acidentes, com um sal·

do de 124 feridos e sete mortes. Ne

mesmo p�ríodo do' ,ano antedor
ocorreram p5 acidentes, com 77 f.e
rictós' 'e' ''q1J,atfo mortes? o que re·

presenta um aumento da o�dem' de
70%.

No mês de fevereiro a Delegacia
de Segurança Pessoal registrou 47

acidentes com vítimas, o mesmo nú

mero., registt:âdo em janeiro, mês

que tem três dias a mais. Dêsses

47 acidentes resultaram 61 feridos ,e

quatro ,mortos, sendo 24 por atroo
..

pelamentos, 16 por colisões, do�
por' abalroamentos, dois 'por capota
gens e dois não especificados. Das

quatro mortes três foram .pl;ovoca.

das -por atropelamentos e uma por

capotagerr{ .

de veículo. A priineira
morte ocorreu no dia sete, na ,Praia
do Meio, 'a segunda no dia 10, na,
Lagoa, da Conceição, a

-

terceira,
também na Lagoa, foi registrada no

dia 11 e a. quarta no dia· 28, em

Antônio Carlos.
O dia 22' (terça-feira de carnaval),

foi o de maior incidência de aci.

dentes de trânsito, cO,m o registro,
de cinco éasos.

'

o.s acidentes com vítimas no- mê�
de fevereiro envofveram 65 veícu·

[os, sendo 41 Jl-utemóvéis, quatro ca,
I minhões,�,quatro ônibus, 10 utilitá·

r�os, cinco motonetas e uma bici·
cleta.

A via pública em que se regis
trou maior númel'o' de acidentes, a

exemplo dos' meses anteriores,' foi
o trecho da BR-101 que corta o

bairro de Barreiros, seguindo-se a

Lagoa da CQllceição e o M01TO do
Geraldo.

vernador 'Colombo Salles ..
, no Pa�

cio dos Despachos. Na ocasÚí�' '6
coronel Linhares apresettou suás
despedidas oficiais ao Chefe do G� .

vêrno do Estado..

'Os coronéis Ivan Linhares e Zàl·
dír de I:.im�; antigo e 'atual Corrlan.
dante do' 14<;1 Batalhão' de Caçado,

. \o _ •

mantiveram' na tarde. de on-

'demo;ado diálogo ,. com ? Go-

visHa de Iv-an'e ·Zaldir
,

;,

Gpvernador recebe a

Ivo ': auradeçe ;>' tl-Ilft a re
apoIo que ",' ..

': ,:
·

recebe0 do 11 � seus

s .anuncia os
,
<,

,

-,

plànos para o DOE
... .,' ,..... .

'/,
.

o ex-Governador 'Ivó Silveira di:, .' '.,0' p�ofessor' Laur� 'Linhares .rea-, , .Falando csôbre seus planos 'à::fl'�n:
rrgíu ao Presidente do TriÍ)Unal',.d�· .vlizou .;ontém "seu primeiro, pronun- te do BDE, revet'oú o Sr. Lauro 111: é

Justiça do Estado um -telegrama a� " . , . 'r'lamento 'pií,bllco depois de ter,'sido' nh;1.te's, que pretende fazer do BPE
agradecimento pelo' '''aprêço .que , 'indiicad�� para a presidência d9 Bair -não, o Bánco�cÍó Estado, IDas o -:Bári.
sempre foi distinguido por' aqi.1êlé' , ,c� d"o Estado de Sanfa( ,Catarina. O 'co de todos os catarinenses.' FÍll�i1i
poder". Em sua mensagem; o' e.x.,

r

:pronunciament!) ocor-reu após almô- zando suas palavras; ressaltou -: a

chefe do Govêrno diz que se ''1f�§ta ço' que participóu com'os. ,Srs. 'Alci-· , capacidà9-e .
'de seus, assessôres . e .Sa·

çerto de haver levado a bom têdno'
'

des ,Abreu -'- Secretário� de, Desen. �lientou que ,seri: trabalno será apoia.
�' alta missão que me foi co�adã:·, . v�l�imedto Econômicê ..,... e Carlos'- do peia inteligência, lucidez e -: �a-

�elo pevo cata�in:�e':- ,

: '.,::" I,. ,,;;_ _" ..1�!�.:����.�'i\�l'\��:*��pt� . :' �a, ,,�����.._,., ,),a?!,���." .

·do.
t, ::P;,�f�/3:0r.

' Al:c�4es
, Por sua, vez, ldentlca mensé!�em1;'.I" �� aléin' dos /coflSellleiros ",e' 'f,t;)pteSeJ1t!!ll.- 'Abreu, Sécíie:taTl,o, 'dô DeseI1yolvl'
tôi· enviada pelo ,General Vieira" da·' f'" :tes ,�da $es1;, ,Sériai e Fiesc,�,,'

' '

mento Eco.nomico."
_

'

Rósa, ex-titular da Secretaria da· 'se;':' ,'.' .:..-, "

," ,,' "" . Preéeclendo o nôvó·Pr.esidente,,(Io
gurança Pública; exaltando o ahgio; "

.'

,Na,' opp'?t,.unidadé; o' Sr.
c

LàUl:O
.

Li- 'iÚi,nco' :do' :Estacl�" �e 'Sarita' Catari·
ti solidariedade encontrados "na ,Jus- '" 'nháiÍes �fumoué ser hoÍliem de, eiri- na, o S.r:. :Raúl Pereira Caldas síiu·
tiça, catarinense.

.

,
.

pt�a privada"� de ,",ei. .que, sua ati·
.

dou o professor ,Latlro Linhar;es e,

vidad-e: profusioriál <,- lÍbe\.ál sempre:. em seguida, ri Secretário � Alcides

:, .' foi'mareada' p,or serviços prestados
' .

Abreu' que,' em rápidas paiavl"as,
,

;ws interês;es 'das, indústrias e do. ressaltou ,a imhortância da' ati\Tlda·
seu' desenvolvimento. DeClárou que 'de industrial 'no d(!"envolviment,o 'de
considera ter sido êss'e o'motivo p'e- Sapta Catarina. Concluiu. dizendo

, ,\ ,1� qual foi escolhido Pél� Governa- que "o que é dó, interêsse da�indús,
'.

. :.doi". COIOllibt> Machaçlo �<Jllés ',párà tJ'ia é 'do interêsse: €lo Estadó,..'p�l'"
, ,.5Q�upà� I> .i.nÍport�Je car.go. ,naqüêle qUe a indústri,a é' o agente .:ptinci·, li

.

;

.�,' ".('e;;t'abelElCilp,entô· . ue 'ciiclitO•. '

. pâl' ,do ..
seú 'desenvolvimeIiié:- """

"I
�.

'

IsençãD�
.

do ICM,e
ampliada'

.

J'

,
'
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f"�IU.;Gf.iíDAS S .. A. � tHAft1�t(Jlri"ES CULE'i'l.,)
v�s-· ADltlOI1A MAIS ·DAVi tJ.O A SUA JA N'O�

"tAV'.t;L..C·Âu�IN UE iHlEGRAÇAO
. "

'CATARINENSE ....

O Governador
_

Colombo. SaJles
acaba de baixar" decreto" isentanq9
do Impôsto fie. Circulaçiio de Mer
cadorias as -máquinas,. ,aparelhos ,e,

equipamentos industriais, behefician-'
do, ass.im, os estabelecimentós'.indus
triais e oferecendo melhores condi.

I ções parlJ. a instalaçã9 de novas Íl)..
dústrias no Estado e permitindo a ,�

aquisição, de equipamentos .por pre

ços mais acessíveis. .

. "

A medida
.

governamental- tém
fundamen'to em recentes. convênios
celebrados com os demais Estados e

o decreto, além de alcançar as ope
rações .'realizadas a, partir de' 29' de '.

janeito' do corrente a-�o ,.isenta, ain

da, de tributações as.raçõés,· concen:
trados e sl\plementós para ,,�nii:niiis,
bem como as matérias priri:las ne·
cessária� à sua fab'ric1!ção,' éOÍll re

;flexos positivos também
.

no' setor

pecuário.

,," ""4
),

.' . Com'efeito ,vencedo�'a que foi dá; respecti�a .concorrência' públic�,
,

R,EUNIDAS S, A: _, TRÁNSPORTES �COLETIVO� adquiriu o pr�viléglO
,dI? transporte coletivo diário entre PORT,o UNIAO e FLORIANoPOLIS

e vice�versa, se.r:vindo, além dessas' cidades, ,CANQINHAS, MAFR:A, RIO,
NEGRINHO SÃO' BENTO DO SUL, CNVIPQ ALEGRE, V1LA DONA'

FRANCISC�, JOINVILLE,' BARRA.VELIIA" PIÇARHAS, rJ'AJAí e B�- l
- '.

I'
•.

. NE�IO DE CAlVIBORI-O:: .' .. ,.,
..
,'

'

.

'

.

Convenhamos; prezados leItores, que o dmamtsmo da VIda moderna

acarreta em seu deslocamento subtilezas tpis, que requerem do observador

a indispensável argúci.a para bem compreeIl:�ê.las � definHas no se� cen-
e teúde de utilidade e progressD:

..

/

Be� pésàs as' coisas', ,c\irem'os qué a linha' de integração NORTE

LESTE CATARlNENSE decorre,. antes' de tudo;. da necessidade de" se
.

'atender 'ós apêlos de zonas. ptenamente desenvolvidas, nas ,quais o 'pro-,
'grasso há muito_ se: instalo.u" a, desp,eito' da ]acunq que" ,agora e ,com a

'linha 'de integr�ção' PoRTO UNIÃO,..-' fLORIAN?POLIS e vice-versa,., !

se pr-eenche. .

" ',."" ,
"

' I

j 1�ldh.\
( Municípios co�o Pôtto ,União, Canoinh'asr Mafra; ',Rio Negrinho, São

Bent� (lo Sul, Campo Alegre, Joinville" Barra V.elha, Piç'a_n�as, Itajai �
Balneátio de Camboriú, permanecerão, ago;ra, interligados com a capital,
do Estado, proporciohando,se assim, à sua gente a facilida'd� de provi
dências atinentes à solução de. problemas', porventu'l'a, advindos.

Em resmho, a linha em .alusão, ,arrancando das barrancas do cauda

Joso Iguaçú _' e já. e.m. éonexão com �s ,v.izinhos -muniéípios de Caçador,
'Matos Costa e Irineópolis).,...,- ,per,correndo os

I férteis vales daquêle rio

e elo Negro, transpondo 'os il�ncos"dà, Serra do Mar, alcançandó a }0,!la
industrial proeminente da te.rra, barriga-verde ,e atingirído a· cap.i:ta�, c�looa,
à disposição da apreciável, e, .operosa parcela demográfica do Norte (0&,
Lêste .desta Unidade da FederaçãQ; através ,de ,moderníssilnos ônibus do·

tados de instalações sanitárias.,. a. excelência, de, ,seus serv�ços.
,

Bastaria êsse ponto de referência _ a locomoção rápida" diária, con· 'IIfortável'.e segura para: quantos estão �adicados em( zon�s que integram
uma da::. mais produtivas �'egiões do Estado - para aqmlatar-se à gra�- ,

deza da meritória e patriótica obra em que, sempre e ininterruptamente, I' Iempenh<,,-se a REUNIDAS S. A. - TRANSPORTES COLETIVOS. -\

L
- .�

"

. DCE·� promove
festival

.

.da canção�Jo Diret'ório' Central dos Es,tudan-
1tes da Universidade Federal de
íSanta Catarina promoverá, de '8 a,

'12 de julho próxiulO, o 19 Festival·
� ,:Universitário Gatarinense da Canção
;

,!que objetiva divulgar, no planó na·

'cional" os valores catarinenses, as

'sim como oferecer a êsses -mes;p.os
alores possibilidades de. destaque

no. cenário artístico-musical.

�)
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