
fjÍf!tf500 do Boletim Geom8tm'eo'1Õ1iOO d8. Á. 8elxlt!'ll Netto

válido até às 23h18m do dia 23 de março de 1971
FRENTE FRIA: Negativo PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;
1008,6 milibares: TEMPERATURA MEDIA; 26,39 centigrados;
UMIDADE RELATIVA MEDIA; 94,5%; Cumulus _: Stratus -
Tempo médio: Estavel.

o TEMPO

SINIESE;
.CAÇADOR,

Experiências com fertiliza

ção do - solo, realizadas recen

temente em Caçador, eleva

ram de 680 para 1.850 quilos
por hectare, o rendimento da

cultura do trigo. As, experíên ,

,

cias, além de elevarem em

170% a produtividade .do trí

go, demonstraram que as la

vouras adubadas obtiveram

um lucro de 7�800 cruzeiros

por hectare a mais que as la

vouras cultivadas por métodos

tradicionais.

FLORIANóPOLIS

Os novos sindicatos de tra

balhadores rurais de Santa

Catarina foram reconhecidos

,pelo Ministro do Trabalho é

Previdência Social, S'r!. Júlio

Barata, como representantes·
das respectivas categorias.
São êles os si!1dica,tos dos

mumcrpros de Maior Vieii"a,
Içara, Canoinhas, Guaraeiaba,
Palma Sola, São João do ,Sul,
Orleães, Prêsidente Getúlio e

Agronôl11 ica.

'BLUMENA-q
,

Os trabalhos - dé colocação
dos tubos da nova rêde de
distribuição de água, desenvol
vidos pelo SA1WAE na Rua �5
de Novembro, já atingiram a

ponte Hercílio Deec�e, ,nas
proximidades 'da Prefeitura

Municipal. Por outro lado, -em
alguns pontos da rua 15 de

-

novembro a situação já está
se normalizando, com are·

colocação do calçamento.

BI..UMENAU
-

.
'

t, 1_

Entidade que CQngrega 12

Municípios, a AMVI, tem reu-
I

nião ordinária assinalada pa.
ra o dia 19 de Abril' há séde
da FURB, cujos trabalh�s se

rão presididos pel� Sr. Horst

Domning Prefeito de Timbó.
'\

PAPANDUvA

Prefeitos dos Municípios do
Planalto Norte Catarinense
que forma a Al'VIPLA, vão se

reunir dia 27 do corrente. O
encontro será no Município de

Papanduva.

JOAÇABA

, O Minisfro Dias Leite d"
Minas e Energia assinou ato

transferindo para a Centrai,
Eletrieas de .Santa Catarina o

d,ireito de distribuição de ener

gia eletrica 'no
'

município d�
Joaçaba,' antes distribuida pOli
Francisco Lindner ,e Cia. Ltda
A, portaria também aut9riza a

Celesc a distrib�ir, energia
,

eletricà para �' Distrito de Lu
eerna município de Joa,aba.

EMPRÊSA EDITORA
O 'ESTADO LTDA.
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Oficina: Rua � Conseiheiro Ma.
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PHILIPI. elA. a casa do conslrulor
)

INFORMA
o atacante Samarone assinou on

tem contrato por 2 anos com o Co
rintians. Samarone foi cedido ao Co

rintians 'pelo Fluminense em troco

de Ivair que ontem também assinou
com, o' Fluminense.Florianópo'lis, Ano ,'56 - N9·16.597'- Ed'ição d� hoje 8
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: Ao completar,hoje, seu 2f.l5<? ': aní
vérsário 'de fundação, ,Flerianóp�its

. registra um dos maiores índiées"de
.

·crescimen:to�' entre<' as 'cidades .bra
sileiras, .Á cldad� eenti�uà linda,
esmo diria ó poeta, e os nOYQs' bo
-rizontes que se desêortinam entre: as
'duas baías mostram que muito se-

'- rá feito na terra dJ; sol .e mar e da
Lagoa da. Conceicão.

L

-�

Teve a duração de 30 minutos a

visita que o ex-Governador Ivo Sil
veira fêz' ontem à tarde ao Gõver

. nador Colombo Saltes. A visita foi

de
.

cortesia' e . esta foi a primei: a
vez que o' SI:. Ivo Silveira esteve no

Paláeio l,lIlÓS ter' debmdo" o Govêr
no. 'Terminado o encontre o Sr. Co

'lon�bo' . sâíÚs � le�u s�u anteceSSor
�ré' à' saída d� Palácio. ,

enquanto.' que o Sr. José -Branco

receberá a importância de Cr$, ... ,

, �93,152,60; ou seja o valO,r,.de ca

da' um multiplicado por cinco. '

I,

)

Após varres meses em cartaz no

Ria' e em outras cidades será' apre
sentada no 'I'eatro 'Alvaro de Cal'
valho de' 10 a 12 de abril a peça de
Castro Viana A Dama do Camaro
te. O elenco é formado por Maúro
Gonçalves, �za Gomes, Otacílio
Coutinho, Regina Rodrigues e José
de Freitas, sendo o espetáculo pro,
movido pelo Departamento de' Cul-
tura do Govêrno;' I

'

- \

Aval dá no figueirense
num jÔgo· muito fraco

O primeiro clássico da Uha do
corrente ano, marcando a ínaugu
ração dos melhoramentos no' EStá
dio Orlando Scarpelli n'ão corres

pendeu à expectativa do grande
público que acorreu ao campo da

Figueirense. O Avaí, aproveitando
melhor as -oportunídades, conseguiu
o escore de 2 a '0. As duas equipes
mostraram-se desentrosadas e ne

cessitando novos treíríamentos, (Pá,
gina 6).

Sucesso vai
ao IBC no
próximo mês

,
,. (

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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programa'
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CINEMA

SAO JOS:t1i
.15 - 20h

:, Gregory Peck - Richard érenna'
; - Nancy Kowak
� SEM RUMO' NO ESPAÇO
,
Censura 10 anos

RITZ
" 17 - 19,15111 - 21h45m.

: John Wavne - .Kím Darhy
• BRAVURA, INDÓMITA
• Censura 14 anos

CORAI,

· l!i -r- 10,45 - 2211
: Burt Lancaster - Dean Martin

; Jean S;eb�l'b'
: AERO'PO'RTO'
'. Censura 14 anos
,

·RO::):Y
·
14 - 20,ns.

; A BATALHA DA GRA-BRETANHA
: e INFERNO Na DESERTO"
: Censura 18 anos

,.TAUSCO

; 17 - 2011
, Jean GabiÍ'). _:_ Robert Stack
i' Margaret' Lee
O' O'CASO" DE UM GANGSTER

I Censura. 13 'unos
'

GIJORTA

17 - 20h
; Chul'lton Heston _;;. Laurence
, O'livi'sr
KHARTO'UM

Censura 14 anos
. R�J.À

20h
Jece Valadão '_ O'dete Lara

• VIDA E GLO'RIA DÊ UM
CANALHA

;
Censura 18 fl.nos

SAO LUTZ
20h

PSICOSE DO" MEDO
Censura 18' ànos

TELEVISÃO
TV CULTURA CANAL 6

lljh45m �- Cdrreio Jr.

J:6hõl)i1;l::'� ,'Robin Hoocf :.:..:' Filme. ','

J6535m .;_' Batmal� _; 'Filme
17t�Q5;, �, " mIas" €i \Ele,�'.; ,

13h05m/'X.:íiéde' Cat�rlhensé de' Te-
'le

.

:Educa�ão .;
.

.

, ',-- ,

18h45m - Meu Pé de Laranja Li-

.

má ;" No�ela
'

1 g�2pm" -'- Bola ,el1? .JpgO'
19h3Pm � ,Cori'êspoT'\d�nte Bra"i�
ldro, Ass6ciádos .' --:-"' Via mmhràtel
l�l;J.oní "7- Simplesmente Maria -

20h05m Corre:;pondente Bame-

riÍ1ÔJ1S,' J ,".
.

201120m Sbow Sem Limite
22�iO��i: 'Te1e' Notfci�s'.� .

22h30m .:.. A'Selvagein�' Novelfl,.·
23hOO -Me�cador de Alma:-_.JW"i
TV CO'LIGADAS CANAL 3

.

.1(;1100 - Clube àa CrIança
lGh20m -:- 'O Mêl1ino Súbmarino'
161140'm: _;_ Seriado de AventJras -
17nlOm - Mulheres em V�hguarda
17b.fiOm __.:._ Putmlhetros do Oest�
181120m - Rede Catarinfln!'le de Te
le Educação
19h05m - A . Pl'oxima> Atração
Novela
19h40m ,!_ Tele Esporte.
19h50in - Jornal NaCional
21)hl0m ...,... Irmãos Cora:geri1
vela

"
'.

2flh55m - Discoteca do ChMrlnh(l.
21h5!hn - Reportei- Garcia

.
2?hlOm· _, Assim Na Terra Como
No Céu: - Novela

.

I

22h40lrt .Gunsmoke - Firme
23h50m: - Cidade Nua � Filme

,

I) l-lparelho
�

.

. •

!. ) . ;

Ultra Moderno,
:.,A.!r�s,lda, O,relha",
;Comple.mento' :in�Sív�l' ,

: () menor e:mais' leve· ele

'todos .�" ", \

-'I l
" \�. .

.<De' s'bl!I,! slu),ve e natural

[vis}tel'"ool�tope, Ol� 'escreva
:\à" �,)�.\' � ". ,

; �rCOMERciÁi APEMAC'
"

Rua Ft;'lipe Schmidt. 58 .

I

,_' 4<> andar

41)1 - Fone 4181
,�n,Qrià1ís ...-;. S.,C.
,\,1 •.

conjl1nto
- Floria-

No-

,.

-
\

. � � ..

lury Machado
I·

Nada se' sae, mais alguns contar,
j , ! f

tos de Neide Marlarrosa com ,o pro

írssor e compositor OSvaldo �ello
Filho, deve ser lançamento de algu
ma de suas 'maravilhosas! composi
cões X Para" passeios. volta n Ilha

TUrismar acaba ele r��eber confor

táveis barcas, com capacidade para

120 pessoas X Carmem Souza Da

rn iani um dos brotos', elegantes da

sociedade, tem \)01' abjto.: coleeío
'

,

no!' óculos.

ainda este mês.

--xxx
Não mesmo, não será novidade

para esta coluna,' se Maria Augusta
da Socila, Escola ele Aperfeiçoa
mente Social, abrir" uma filial em

nossa cldnde,
Ivan Rabe chegando às, 15 horas

i!;o restaurante Manolos.: foi
I aten

elido imediatamente. Isto nos pare
cé estar em cidade grande ou, en

tão é mesmo o chamado progressi
. de I,lOSSa Ilha.

x.__x X --

-- x X x --'_

Cumprimentamos a Direção do
.

Oscar Palace '.
Hotel, pois foi com

absoluto Exilo, a estreia da tempo.
rada dé Netde Mariarrosa e Sardá

O senhor. Qdson' Cardoso, na últi- , no simpático bar.

, '

.
,

-.-xxx

l1W semana esteve em Curitiba em

companhia de 'Sua esposa e lá, fes

tejou seu aniversário.
O Tenente Coronel Theophilo

Aquino do Prado, depois de urna

temporada no Rio,. voltou a ser Co
mandante do Destacamento de Ba

'

se Aérea de Elorianópolis.

x X x

-'-xxx,--
Aviso aos Navegantes - um pes

cador ela alta' sociedade, foi visto

j.escando na Bela Avenida Rubens
de Arruda Ramos, num opala zeri-

).Ilho.

No Oscar Palace, discutiam sobre
a beleza da cidade, os senhores: Lo

lu Rosa, 'Fulvio Vieira e Sdney Len
Em recente rettnião social, foi zí X' Casamento de Tania: Slovinski

bastante comentada as' simpatias e d-'
'

·e o aca êmico Luiz Heitor Ferrari
simplicidades elas senhora.s: Capitão 'I'

.

sera rua 15 de maio. A elegante re

1\I[a1' c Guerra, Aymara Xavier .de cepcão acontecerá no Clube Doz

Souza e Capitão de Fragata." Paulo'. de Agosto. '
'

Fí)\:n�ndo Pessoa Garcia ',Justo. .

"

--xxx--

x,X, X'--,

O Coronel Z�ldir Lima Coman

dante do 149 Batalhão de Caçadores
em Companhia Elo Coronel Ivan Li

r.hares, .visítaram o Presidente do

Poder Legislativo Deputado Nelson
Fedrini em seu· Gabinete .

\

--' xxx--
-- x XjX-

.,! L,.
,

,.
I

Ma:t;cou casamento' corri a bonita.
Foi bastante ·concorrido o j'antm

que realizou-se quinta-feira no CID

lF' Doze de A,gôsto, quando o mi.:r.
.

do oIicial e a sociedade homend
inicio do ano 72 X Quem menos [!Cal'am o COl'onel e Senhora í-,an

a��a voa, c�mpr: logo, um título ,de, \ Linhares,' que fazem suas despedi.
SOCIO proPl'let�rLO do Clube Sociâl

.

Ôf.S da terra .de sol e mar, para v�l
hineiras X O simpático cai/aI Lour- tal' a residir no Rio.
des Francisco i Assis, em sua·' res;"
.dência, com um' jantar homel1àgea,
l'Bm o senhor e ,senilOra.

-'-xxx--

Marialva Linhares, Ernarü '. 'Av�lá,
Junior, que pensam no casamento Com; invejável elegânc.ia estavarr

j2ntando sábado no Manolo's, os'

cê,sais: Tereza Hidelbrande Marques
Souza e Regina' .rur;antino Sampaio.'
'Términado o' jantar a esticada. dos

c8sais 'Sanlpaio' ·'e . Mal'élUeS Souza,'
foi no bar do Oscar Palace, com o

(spetacular show de Neide Mariar:'

1'('.sa.

_'- x x x·_-

--XXX-'-
,

Chegando ç1e São Paulo e, Rio 11·"1,

'últimos (lias da semana que passQLi,
o Senhor Seleme Isac Selt)me, G3
nmte do Bradesco; . " \.�

x x x,--
O Milagres elo Cão Jerônimo' é '0

primeiro livro' de, contos do eseritor'
Pérkles Prade, que. será lançado --xxx

.

Pensamento' do dia: Ontem olh�i
para o céu é disse: Maravilhoso ...

',(�:
"'4":

,
, :

..
, .....rl

. ,

A 'C!8RftS.. pão quer que
v�ce ande á pé!

- Prazo certo de enfrega
Sêm fiador

- '�. Enlrada facilitada
45 'planos a su� esçolha "

._' Saldo amortizável em lO, 20, 30� 4Ó e'50 me�es
"-!" .

,

14 anos· de prestígio nacional

, "Escritório �os prinçipais cidades

CIB3ÁS� CIA. BRASJ.t.EIRA DE AUTOMÓV:EIS ,
i

J -

,
.

TABEl.A DE: VEíCU[;OS
Moc!êlo Ano AmortizaçãoEntrada

1

facilitada

Vóll�swagen Sedan 1964 1.500,00 90,00
VolkS'wagen Sedan 1968 2,250,00 115,00

VolksWagen, Sedan 1970 3.000,00 180,00
Volkswagon Komhi ]968 2.250,00 115,00

Volkswagen FUSCAO 0.1(, 3.500,00 200,00
Volkswageh • '1.300 I', O.E:. 3.250,00 190,50
Volkswagen Karlllúnghia 1965 2.250,00 U5,00
VOlkfWagen, VARt�N1' O.K. 4.500,00 290,00
Ford Willys Galaxie LTD 1968 6.000,00 309,00
ForeI Willys Rural 1970.3.-000,00 180,00

F'o'\d Will�S, 'Aél'Q 1967" 2 .. 500,00 150,00
COl'cer)�uxo '2 portas 1970 5,000,00 300,00

/'

Chevrolct ci4 Pick-bp O.K. 6.000,no 396,00
Chevrolet' c14 Pick-up 1968 3.000,00 180,00
Chev. Opala 4 clds. Std. 1969 3.750,00 225,00 ,

F L O,R I A N.,ÓP O L I S,- Rua dos IIheus, n. 8, Ed. Aplub
-126

> CURITIBA - PR - Ed. Bradesco, 159 anclrrr

LONDRINA - PR - Ed, Manelá, 59 andar

.CAMPO GRANI)E - MT
,

--"- R. Don Àquino (eonj. Nacional) 79, andar

'pônTO' ALEG�E - RGS - R. Dr. :Flôres, '240, 59 andar ,te' '�i .

BELO HORIZONTE - MG
.

�,Ed. Helena.Passit, COl1j� 601

GÚANABARA -,- GB -' Éci. Darke, 39 andar

SALVADOR - BA - Ed. Rui Barbosa, 5Q ançlar
lVIATIUZ - SÃO PAULO -. Av. Viera de Carvalho, 17�, S�bl!eloja,
r;;' -

'

Fones - 369453 - 361214'� 2393712
,�lnda em Goiânia - Anapólis - Brasília - Belérú e mais 180 agentes e� todo Brasil

,
' .

',..
.. \

Marca

\

\
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•

\ ,

I�_l�_������,��������_ r..����������_�.. _�...._�.. "_�._,�-��_�.�_,��_��.���!_���'-�·_i,I.
_ ........_ ,_ i'l.

o E�'l'.I\DO, Florianópolis,. terça.feira, 2� ele março de 19'1 - Pág, �

Musica Popular
.,Augusto .. · Buec'_'81'-

IVAN LINS COM TRABALHQ EXTRA.

Segundo notícia divulgada por UT�a emissora de São Paulo,' o canto- e

compositor Ivan Lins está arregaçando [1S mangas prá aumentar o faturamento·
No início da sua carreira, muita gente não gostou da' sua maneira de

cantar. Diziam que o ronco de su� voz - tentando aproximar-se dos cantot:es
50181 - ern obtido ii rôrcn (o que é verdade) .. Diziam, também, que as SUeS

interpretações eram' muiro "brutas"; i;'.uito ãspel'as' (o que é mentira).
.

..,

Ultimamente, porém, ?� COiS�IE mudaram bastante. A, sua maneira de
cantar impôs-se e êlo vem sendo assediado j por, muitos empresàrtos. . Outra
mudança houve, també:n: ;IVllH Lins, que simplesmente não aceitava mais
contratos para apresentacôes noturnas acabou mudando de idéia.

Agora, as suas horas' ;ir' df1.��al1ço - à noíte; pois trabalha, muito dU!'ê\nte
o dia ,- serão .,.mc!'ificada� .Segundo a mesma fonte, Ivan Lins resistiu, resi\tiu,
lK1S acabou al1tt as propostas vultosas que lhe fizeram para shows noturúos
Ivan Lins passará, portanto, '1 cantar para os corujas, � '. ,

'. '

Ainda de 'São Paulo' vem a notícia tI!?' que hã uma turma. de "críticos

muslcaís'' por lá; que' císmou de pichar. Q 'WilSon' Sírnónal. Dizem que êle há

muito tempo, lá'era! qLiD êf'sf1 'negócio de' r eger a, platéia. é coisa velha.

-"7'"-'--"-�

,
;. :. "

.

.

".-\ .,". '

Mas o Shnonal - il1lj;értm:hável, 'com �çIlmre' - .nern tá dando' bola. para
os seus pichadores. Enquauto êstes perdem tempo pira forJar fl'evâs '}verdades",
êle põe em prática o seu tlÔ70 passatempo: r fotografia ...

·

.

Ao éontráúo do Ivan Lins. Simonal aprovélta bem:: o -seu 'tempo livre,
buscando os recantos mais pitorescos, para r-nquadrá-los náIente de sua máquina

fotográfica'.
Será que foi a convivência com câmeras cí'nematógráficag" e' :diretores que

lhe inspirou o nô\�o passatempo?'
< ' • \

lVIARIA BETHANJA VIANA TELLES VELOOO ..

Continua sendo muito r;2r!! receb'lciu Q últ\mQ LP de Maria Bethânia que,

como sempre, dá.·o seu l'ecad(,
.

rom' nmit� bat��ot��. ·Como 'diz a Anamaria

I(que escrevia no "PIá", de Mal'fO Amürim) !.:.- Bethânia é GENTE.

O LP intitulado A TUâ Presel'lça. .,
tráz m:n senhor repertório:

'LADO 1:

.

.

, " ': ,- '.

Janelas .Abertas N. 2 (Caetano Veloso); Jesus Critso, (Erasmo Carlos,Roberto

Carlos); Olhe o' Tempo, Pài;sando, (Dolort'f- Duran�EdsoIÍ Borgee.); Dia 4 de

Dezembro (Tião Motorista); Quem Me Dera (Caetan6 Veloso); Mano Caetano

(de Jorge Ben e cl SUfl pP'l't;cir;ação).
... ,_

'I

LADO 2:
A Tua Presença Mo�eJ1a (Cat'Lano Veloso);' Mariana, Mar'iana (Edu L5bp·

Ruy Guerra); F{llhi! Morta (Ary B::QToS0); Rosa dos Ventos (Chico Buarque de

HoUá'ndá); Se Eu Moress� Amanhã (AntônIO Maria);' What's New (Haggáft·

Burke).
ESTúDIOS: C B. D. (Ri�) e Scateré! (São Paulo).

A Tua Presença, ,. é :.L'l! ósro para' você. ouvir' da primeira faixa da Indo

um até a última ao lado doi)): E - o que é importante: sem interrupção.

6s an'anjos, o acompa:lJwmonto, 'a comunicabilidade;' o feeling de Bethân;a

est5:o ,nresentes em tôdas ;Ir, faixas. E p:lra valorizar tôdás essas qualidades, uma
l· '}

outra 'qualidade: o som.

Grar.de disco.

r;H
'

',".
'.

I

oros_cop O
,

'. "

'

'. � ,'"

ÁRIES' _ Agora q\je o Sol />stá err, seu' Signo, zodiacal, tl1do vai m1).dar par'

melhor: -As innuêrdl's ê1Úwis fendem a boneficiar sua saúde e o'· seu

estado físico. Con!" com H. colabc;lr�ção de nativos e nativas de Leão e

Sagitário.
',"

TOURO - Mais cuidado em tudO quanto ,pensar e falar, será importante
enquanto o Sol estiver' na' .sua DécÍma-Segunda Casa dI) Zodíaco. Os

falsos amigos e inimigo�, secretos estarão mais em evidência agora;

cuidado com êles.

Gl!:l\1'EOS - Tome decisões' próticas,
.

visando conseguir o máximo de bons

,resl!ltad.os em seu trábdho' e,' nas :.nieilj.tivilS, que tomar, ou ,mesmo nas

pequenas decisões. qllé também ;sãC .importantes: Conte' com a col3.bol'a·

ção de amigos.
,. ,\

' .

CÂNCER - Excelentes pcúpcctivas� de sucesso no trabalho. ,Viagens· bem

sucedidas, poas U:Jtída<" e compenSàções nos estudos, se você aniver·

saria no mês de Junho (entrf' 21 e 30). Mantenha seu .otimismo em

relação à pessoa .:mu:da

LEÂO - Bons prenúnhos p?ra O seu sigr.o. Informações agrádáveis, convites; 7l
e visitas importantet! Dediql,e, no entanto, a melhor atenção que

puder a entes queriaos- (fmnili.�1res ascendentes, a pessoa amada). Bom

ânimo.-

VIRGEM - ótimas probabUld:ldes de SUCASSO estarão em evidência; aproveite
as chances que tiver Alegriag e novidades estarão à sua volta, ao

mesn;lO tempo, significando'm'üs pontos positivos em seu favor. Clúde

da saúde.

:MBRA - Procure estimulnl' S�l!S próprio� interêsses e mobilizar a opinião
de tereei1'os, em seu lJeneÍlcio. Novas oportun'idades de prçgressO
estarão atuando sôbl'c você, em \especial de'vido à triplicidade

-

atual
Vênus:Urano.

ESCORPIÂO - Procure der�l'minar o ('urso de süás ações, a"fim de cOOrdenar
melhor os seus esfort::o;" no tral1alho, na vida social e até mesmo
no romance. Alguém da SUg triplicidade zodiacal (de Câncer ou Peixes)
poderá ajudá-loCa).

SAGITÁRIO - Excelentes 0portunidaé!es de êxito esta.rão em evidência,' deno·
tando sucesso a você., Conte com a cQla'boração' de amigos, é' terá plenO
êxito em sua vida profissionaL Há prenúncios 'muito benéficos para a

sua vida íntima.

CAPRICóRNIO - O Sol ern Árie�. denota melhores oportunidades para .os seus

assuntos domésticos, as vingem: destinadas a rever os parentes e tudo
quanto e'steja diretamente relacionado com entendimentos paternoS,
Novidades.

AQUÁRIO - Maravilhosa :influência listrai em tuação no seu horóscopo. El11

])l'ojetos e ativida1es originais, bem como em tudo que tenha relação
direta com as sl1::ts atividades, trar,lh�-á suc,esso nesta data. Boas

r

notícias.

PEIXES - Agora, tendo o Sol em trânsito pela sua Segunda casà do ZodíacO,
_ terá seu melhor perío,;(\ <lo ano' para aumentar suas rendas, as�inar
contrntos important2s e ganhar dinheiro mais fàcilmeute do,! que
poderá cons,eguirem qualquer ou,tra fase.

,li,
,
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. r o' ESTAno",Fiol'i.a,l1�l}oliS, t�'1'ça�feir�" 2�' de-ma,l'ço de l!Vtr - P<Íg·.: �
/,

.'�
,

Ari: ' Capital confia'
. �.

'

Flotianópolis eslá festejando
semal)a da Alimenlação ,Esc,olar

I r .',

, Foi iniciada ontem ,e deverá 'se esten&er ate, Ó' pró
ximo dia 28. nesta Capital, a 'Semana da Alimentação Es·

coÍar.
' --.-.' h/

� •

o aenntecimento ' é 'coordenado pela Campanha - Na

cional 'de' Alimentacão : Escolar; cuja representacão' ,fede-
" ' , -

, / '
' .

ral em 'Santa' Catarina elaborou o programa a ser cum-

prido em tôdas as escolas. "

Essê programa prevê palestras ao, chefes dê setores

'junto às comtmídades e,
-

em especial, perante alunos de ;

grupos escolares. :
'

, ,
,

I _'.

'P,laitej,amenl'O :s�l'ài'ial tem' ;'
,

:'séil' s�.ttinãrio nó C�tre
' _,

...... _

> J �'!.',
'

I',

� �
.

I' ;

, ,Ségundo n�ta da'" Assessorià de Relações
-

pú'bljcas, o
Instituto ,Naé'ibri�l. dé' .Previdência ' Social; .em Santa oa

t;rina; pass�l'á' Ii :cd�t�J.-' com a' colaboração das' emprêsas
e sin_àiqlto!", pãra à,' c?nce�são dos 'cartões, de matricula

dos' seus �eg�lróad'Qs que 'J)roc�ram'..os setores de -assisten-
dá médica:

'

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

! ' " I' • - • - r-. ."1,

" As "e'nt�dades réceberão os in1pI'essós, p�õpdos "e,' à

vista' de ,d�cUlnent�iã6 �f�l;e�icia pel�;' �enéfici�ri,ós:' fil-
o)' , �.. , _-'.j �

• ,
' "

'"
-

• ,_' _ ' , �"

rão 0S IÍreenG,h:imento� riecessários à matriôulà: '.: ,

. ',Reco�lé�óaçãó 'néss� s'entÚlo partiu do Th'PS,'que - tem:
em ,�irá evitar cIÚ'ic\lldades' no .nlcl�ento "ein q�e o s'é·
gurado recorre: ao ..�erviço �édico' e .ríão 'p�de' ser- aten
dido por f�ltà ,de' matrícúla .exigida por' lei: ", .

"
.Ó,

',
,

.

,Qu'�nto' à ,v��i·dade' 'da. matricula, finaliza 'o lnfo-rne;'
esta não ,podé!'á ser .'inferlor a dois, anos e -valerá nara,

,

'

'.' '<. ' f _
<

_
" � •

-
�

qualquer 'iíôsfo do ,INPS.
'

"
,',

.

":,�enau�:f.�i_ parlicipar, de
,. ,reu�d�'és,: !Ui', (i,uânabatá, .

'" 'Pre'side1'lte clã 'Federação, das ,indústri'as, dé _Sa�t�
C"f�l'j�'l ;;t:);;arlos' �id,mmatíx, seguiu ontem para, o, Rio

:�'" .h-:J'eir01:c:orrj'. O: 01'>.J�t;i�9 de ' participar d�s, �e,uniÕes 'do
r<fi�:cr-l)'o de': 'RepréseJ?tantes, da, Cónf,e:deração' N/lcional da

,Ttldúst-ria· e do Con's.el1_1o Naeional'.do S�SI 'e ,SENAI. "

.

� - f·. . �
" ?

r
'

\ -

\.: ' • 1· ') _

�
_

_

, ", A re\lniik" pÓ'X:onselho de 'Repte��n�a*es; do CNT

-i�rã inído atl1ànÍtã, :ptoiongahd9�se �té' o: <lia" 27' do cor
�'!ri�e:' ,qúaríçl;o 'sedo :exàmimidos 'o 'relatório' de', contas "do
€xerC<Írio,de '1�70 e a 'l'etificação do"orçam�nto'ile 1911,

O 'Cons�lho Nacional do SESI e SENAI, p�r sua V"Z,

�stará 'ré�íiido 'entre ,os' dias 24 e 26, quando. serão pôs.
,to'\ prn v('héão <>' relãtório e as t>restações de contas do

no passa'dó:

.

CONVENIO

Seguiram cpin destino' a Curitiba os senhores Osval
do Núnes, Superintendente Regional do SESI no Estado
e Airton OlivéiJ'a e Adi! Rebelo, coordenadores daqnela
en.tldad� que, na capital paranaense, tratarão de um con

vênio; a ser firmado Mtre o Núcfeo Regional de PÔ1'to
União e União da Vitória, no Paraná.

Esse convênio tem pór objetivo organizar e di�tri
bui!' os servicos, de assistência, que são prestados naql1e

"

las 'duas cidades, a, fim de que os núcleos locais funcio
nem conjuntamente.

� ,

\
'

Por outro lado, o SE$I 'promoveu recentemente, um

cepso vi�ual junto, a finua Santé, indústria vinícola I') a

Colônia de Pescadores de Araranguã - ARCAPESC -

atendenclo um total de 50 pessoas,
'<,

-

O SESI também adquiriu, no decorrer dêste mês, mais
dois 'aprlrêlhos ,Orthorater, necéssários ,à realização da
quêles 'serviços.

Com êsses' apatêlhos" o Serviço Social dá Indúst!'ia
,'estenderá suas atividades junto à, cidade de TubariÍo,

,,/. Nus'e'u de' Arie Noderlià
Vai e�por telas de Schmidt

Dando continuidade ao seu' programa ,de atividaries,
planejados para o corrente ano, o Museu de Arte de San
ta Catarina 'estará, e;xpondo, a partir da próximà quinta,
,feirl!-, em sua séde, à Avenida Rio Branco, uma coleção
'C'omDosta de vilÍte' trabalhos do' artista catarinense Javro
Schmidt.

.

' •

A direção do MASC, ao lnfQrmar a aberttlra da ex

posição está convidando o público em geral para a mes-

20 'horas.

no Govêro'o
_..
I' ,

'

s •

.-' J
'

/'
• ,�, ;. I

..( :{..._
'.,

o pi'efeito Ari' Oliveira expressou
,

(.
,"

"

Sll:'} 'confianca 11';:1 colaboração' qUI} ,

: ,"', se+á ;restad�1 pelo Govêrno do És.
tado :\);lra a'celerar ainda mais" 'o
,Qesenvolvimento de Florianópolis'"

,

.:.:» ,Silo palavras do próprio (lo,
vérnfldor, que o Prefeito de F.].orití· ",'

")lú��lis,"é ,'o secretário executivo pht
.': ra ',;;lSSÍJt1tos da Capital. Muito, ',em
,. hn1:a "Úrd:J nãl'l tenhamos levado: 11(;"

". ,�" nl;u'n�a,.reivindicacão da Prefeitur�,
ao 'GOVC!'OR00r Colombo Sallos ('x'-
•• 'Ç;

, ••

'P;'P��:]1X10s desde já nossa' inteira:
",

"

"c,011fial1(}\a no nôvo Govêrno.. pois
, '" ',(,0t{h('r�mo� os seus planos' com re:

,

,,', l;:,''i'n '�ns destinos da nossa Canital:

\
'

'

1

(. ,

I, ! 1

I::�.MES DÊ ANIVERSARcIO':U:E:
; .

�,
, I

, ,

& I.,

,
,
"

�'

"
.
,

"
,

,\ I

" ,

"
'

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

�êsf,e mês ,grn�d�s ,oporiu�idade� de 'CJmpr�'s
'r

' ->: " ... 1 �
\

,r

� ", :
-, , •

,

•

�. r,'
f ... ....

"

<.

,
,,',�, n,eduç'�,o .tl�':- preç'o� co:m déscC�los"esp�êiais' em',fod'Os", .,: _.

,
'.

• • �.
-

��,
'

•
J , '(

•

"

t:
•

-

'. •
J .'.' '.,..

• ':
"

'J "

"

,
' ,

.

'

"

/' rÓ'

..:..:. S'antâ' 'Catarina' ,

:'1,
, �:

t :'

� .
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Passados vanos dias do tén�lii)(i, da
� 'I .

Exposição-Feira da Ressacada c conhécidos
"

os excelentes resultados da promoção, cabe
a Santa Catarina, abrir'os olhos para a flo

rescente pecuária que está surgindo na re

gião da Grande Florianópolis' e circunvizi
nhanças. Esse importante setor da econo

mia vinha-se se desenvolvendo em silêncio

mas' com determinação em tôda esta vasta
, ,

área e, de repente resolveu 'sair da sua mo-

,désUs para mostrar aos olhos dos catari

nenses o estágio surpreendente de qualida
�e que aqui alcançou. Isto se tornou poso

sível graças à construção do imenso pavi
lhão 'da feira, que recebeu o decidido apolo
do Govêrno do Estado, nos últimos mêses

da administração do Sr. Ivo' Silveira.>,

.Cumpre aqui ressaltar, por um dever

de justiça a permanente participação dos

podêres públicos no aprimoramento do

rebanho bovino da Grande Florianópolis e'

adjacências, coatribuição essa que não se

processa apenas com vistas à melhoria, da

qi.tal\dade como' também da .quantidade.

I' -,

, I .1",

ecuarla
pecuána desta região; Nliô 'resta' dúvida
de que' a Exposição-Feira, que -contou ain

da com a' partícípação da FARESC e da
,

'Aêsociação' Rural, que lhe emprestaram
maior brílho..e eficiência', demonstrou as

,

imensas possibilidades que vicejam por

aqui no setor da pecuária e que, a conti-
r

'

nuarem recebendo os estímulos que lhes

têm sido dispensados, poderão representai' t;

I'
um enriquecimento: considerável- da, econo-

"

. I '.

mia desta área até então! desconhecida da

maioria dos catarinenses como uma das'
mais promissoras no gênero.

Os organizadores e,' colaboradores da

I Exposição-Feira da Ressacada já pensam
seriamente na organização da mostra do

anu que vem, que pretendem revestir de

importância maior que a primeira, já en

tão com a partieipaçâo do Ministério da
, /

Agricultura. Estamos certos de' que o êxito

haverá de ser alcançado, num reconheci

mento ao esfôrço dos pecuaristas da região
e num justo prêmio a tôdas as, entidades,

públicas e privadas, que se uniram para

promover êsse notável empreendimento. '

,

Florianópolis" nascida vila do Desterro;
8111 1726, àquele tempo "excelente pôrto,
muito frequentado mormente pelos navios

espanhóis que iam para o rio da Prata" -

corno anotava, 'em 1816, o capitão Paulo Mi

gusl de' Britto, na sua "Memória Politica

sóbre a-Capital de Santa Catari�a" - raia,

va então para os seus destinos de "terra de
�ol e mar", fadflda às avanturas de uma

lenta evolução social, que agora, aos seus

245' anos, parece acelerada 'e, incontida, nft
ãn'sia do desenvolvimento que empolga to

do o Estado.

Foi a 23 de março de 1726 - esclátece

Os\ra1dO, R, Cabral na �ua /espléndida His,

tÓria dé, Santa Catarina" - ,que õ OuvidOr
Dr, Antônio Alve1) Lanhas Peixoto e "levou a

�
função ,Ge Dias Velho à categoria de V�là,

,

desmembra,ndo·a de Laguna e limitando o

�, s�u Têrrno pelos morretes ele Ga.ropaba",

I Não" existindo até a,quel-2s dias, ,na lo,
I '

'ca,Jjdade, "Juiz, nem ofiCiais da Câmara cjne

pudessem abrir os pelouros," - acrescenta

Oswaldo R. Cabral - "mandou L�nhas Pei

xoto que se procedesse à eleição do barr>e-

, ,

"

Somos hoje uma região que apresenta sur-

preendentes perspectivas no terreno da' pc
'cuária e nã'o será 'de causar espanto a riin·

guêm se dentro' de poucos anos figuràrmos
ent!c' os mais importantes centros do gêne
ro, em "nosso Estado.

Há uma benfazeja disposição dos pe

cuaristas em dçsenv�lver c, ampliar a sua

criação, para o quê vêm, recebendo �'o in->
centlvo ,n�ê�ssário 'do, Govêrno do Estado,
através -da Seé'retatia da Agricultura e, do.
Projeto Gado : Leiteiro' (órgão' hoje trans

formado), e da ACARESC. Mas a dispo
sição ,particular é fator tííndamentaL para

que o apoio das e�tidades públicas e l)ri
vadas encontre a devida ressonância e, por

seu turno, anime tais órgãos a' continuar

contribuindo sempre mais com êsse setor

que ainda muito há de representar para a

economia regional.
O movimento de negócios realizados

na recente exposição está a indicar o ca

minho certo, pelo' qual o poder público' e a

iniciativa particular deyem' continuar tri

lhando com "istas ao desenvolvimento da

te; processo, que descreve, em todo o seu

pitoresco, "e que teria a vantagem de es

cusar inteiramente a complicada interven

çãó dos políticos, à bôca das urnas: simples
mente, confiava-se à sorte 'a escolha dos

cidadões mais notáveis, para o exercício da,

queles cargos. A "eleição do barrete" con-

r' sistia na utilização dum' chapé�, no qual se

col.ocavam pedacinhos de papel, os nomes
dos "candidatos; um menino de menos de

sete, anos ( promenór talvez obediente ao

conceito r,eligioso da idade limite da �no

cência do homem) era chamado a s�car 'do
iritérior do chapéu, um' a um, os bilhetinhos

dessa rifa eleitoral, -- e tudGf sairia -bem,
isebtó de' suspeição e, insusceptível ,de 1'08·

curso ou contestação.
.
Eramos, pois, assim pacíOcos e felizes, '

em a nossa Destêrro, há duze,ntos e quaren

ta ários,,:
Florianópolis, agora caminhando Pam

o 'seu terc�iro 'século a'e existênci� pOlítka,
celebra hoje, a data de seu aniversário, E ,o

faz, com justificado regozijo, Eramos em

1..8�6 quando a decreyeu o autor da já ci-

;;

I
)

tada "Memória Política" - uma vila l:com

algumas tuas sofríveis, bem que sól,uma
seja calçada", havendo "belas Casas CJjue se

têm edificado' recenterriente", além duma

Igreja, Matría 'e outra "medíocre, da Or-
-

dem Terceira, que está a concluir-se; e ou

tra mais, pequena para. o lado oriental' da
Vila.com invocação .do Menino Deus; e ane

xo a ela ,um pequeno hospital ,de cariçia,doe

e', a casa em que se recebem os expostos:;'. lt
coru:rÍ:mtar 'cotn o que atualmente possui
frí'os no gênero:__ oe ve�ificar a extensão

rm'ensa d� percurso realizado nos rumos do

prógresso da ex-vila de' Nossa Senhora do

'Desterro, até a risonha e culta ,Florianópo,-'
lís; a eneari'tadôra, capita:l do, Estado de' San,

ta Cátm-ina.

Sau.demos" portanto, a efeméride festi�

va e 'continuemos unido esforços e entusias

mos para ,ainda rriaiores conquistas, que si

tue�' a Gapital Catarinense na posição que

merece, entre as demais cidades principàis
do país.

Vá neste registro uJ'!l, abraço de con
r

gratulaç6es ao Prefeito Ari Oliveira.

I- Gustavo jNev��
, I

:ep@i_mento
______________________�� �'�,�l ��-----------

"

lO.,

Na sua frente,' 'um veJ.�qte cie , :�9te'n;�a:
anos presumíveis. Cara franzida, raríssimos'
dentes, nariz adunco, ·olhar, esperto, Ao la

do, o teI)'snte, impondo farda· e juventude,

I ,
Logo no dia do aniversario da neta! 'Aquêle

e�a �aso que não carecia de urgência, an1;,es

I tinha jeito de demanda aritiga - e no en,

'tanto o tenente exigiU "tomada imediat� do

:1 depoimento. Lamer:ttando em silêncio ,3, de",

I - dita, ,o escrivão preparo� papel e carbono.

I 'Ruas horas depois, tirou" o paletó, afrouXou

j ,);L gravata, e renunciou à qua)quer preter:tsào
/:, de chegar a tempo do bôlo, O v,elhote con-

� "tinuava:
'

III
I

j

I

II

"

I,
_ "que, no dia 17 'de dezembro de 195ª,

na já citada Servidão V.ieira, o depoente,
.'

.
acompanhado de se� amigo Antenor� de '

Tal, conhecido pela álcunha .de "Franjinhã",
tomava uma guaraná no,'bar .do comercian

te Severo Andrade, qlll'l.ndo a já. qualifica
da EtÍnie.e entrou.'no retinto para comprar

quero�tie; que, ao avista�' o depoente, cus'

piu no chão, p,erguntando ao comerciante

Severo se agora estava servindo lavagem
para porcos; que esta pergunta foi feita

Pf)-f8, rinticar com êle, depoente, mas que

soube conservar calm� ,�or(lU'e esta_va em

local público; que a dita Eunice então

apontou o dedo para o depoente, dizendo

'I I
"velho descarado, 13111baio"; que, êle, de-

I poente, é-h01F,2Jn de profissão, .e n.<io podia
I >', adnútir ser. chamado daquela ,palavra, "Iam"
1.1,\'_',,' ,

'

! ,"',baio"; �to Gontípuo, o Elepoente, fofa de Sl, .

',; a,panholl a garraf� de querozene � despe-'

Iii ," jou-a sôbre� a dita Eunice, at2a�do-lhe fôgo
, a seguir com dois fósforos, 'de vez que o

�11',:;J?ri��iI'O' aJ?:;lgou; 'em razão disso, o depo
I, ente, aCho1:l,I,melhor refugiar-se, o que f.�z
'I ;;, na resic'!Êlnci�, de' S'8U comprade Iela.lino

I '�"S�j�9?O, ftutCiól1iiriq' apoci:l1tado dos 'Cor-
iii, reio's e Telégrafos; que dita residência si-!,

/

!,

1.'

" tua.se, d,igo,':situav'á-se no ,Pantanal,' uma

vez que a' citádo Idalino já é morto desde

19�9, vítima I,de um, coice de égua parida;
,que Por. êsse motivo foi processado e con

denado, Isto no ano de 1956; que cumpriu
pena de um ano e 9 dias, tendo sido indul

tado por decreto do Excelentissimo Pr:esi�
dente da República, em vista do seu bom

comportamentq;
.

que, q'uando saiu da Pe- 1

nitenciária Estadual, o depoente observou'
qlj'8 seu filho mais môço andava de agar·

ramento càm uma 1pôça mulata,' isto é,
meio amulatada, 1I).as que, pelo� adiantfldos
das horas etn que via êsses agarram�ntos,
não pôde saber de quem se tratava a dita

môça; que f9i informado, dias depois, que

outra não era a môça, senão a filha da re

lacionada Eunice; que, com justa raiva, pe

gàu do cinto e mostrou ao filho, de nome

Ezequiel, quem mandava na sua casa, ten

do mais dito que "não queria vagabunda
em casa, muito menos a filha da Cara Quei

mad3;', como· fibOU conhecid� a nomeada

Eunice a.pós os fatos já apresentados; que1
o filho Ezequiel respondeu que a môça- era

'môça séria, que o depoente fazia' injustiça,
e'mais que a môça era d6jeto do seu an';(Ít

e_ que não po.dia desistir da 'idéia de casar

com ela, principalmente porque estava em

vias' ,c;t� 'ser pai; que o depoente respond,eu
ao filho ,que isso refor9ava sua opinião de

que se tratava a supnidita môça dl,l, uma

desavergonhada; o filho do depoente res- >C

ponçi,eu que,.,

- Meu amigo, intelTompeu o escriv,ão,
se o senhor ficar contando está discussão

dR 1956, nós nu�ca chegaremos ao ponto,
K'ão d� para res\Ímir?

--:- Como,' resumir? Estou contandp tu-,

.10 como se passou.
Perto d!;t meia-noite, já haviam chegado

em ciezk:�'btõ d� )970: Inestancável,_ 0 velho

prosseguia:
, ., e que em razão de não haver pa

go em dia o caderno que tinha no' açougue

de Eugênio Kumpt, a mulher do ;:seu filho

'Ezequiel fói chamada de "vigarista" pela
mulher do proprietário, que ainda a amea

çou com uma faca afiada; que o depoente
foi tirar satisfaçõe� com o proprietário,
que não se encontrava no esta.belecimento;

• que, para não perder a viagem, entabolou

um diálogo. com a 'mulher do propri'etário,
de nome Quirina; que nêsse diálogo, a no

meada Quirina disse qúe a sua família,
isto é, a família do depoente era conhecida

como velhaca, que nunca pagava as contas,

q:ue "não pagava nem visita"; em vista dis-
,

so, o. �epo.'8nte, 'para ressalvar sua honra,

puxou os çabelos da citada Quirina, nada pas
sando disso; que no dia seguinte foi sur

preendido com uma intimaç�o· da Polícia,
onde figurava (lom tt;I}clo surraçljl a dita

Quinna, inclusive ferindo-lhe as partel5
baixas; que .�sto é wna deslavada mentira,

se a srtpradita Quirina está com as 'partes
machucadas não deve a êle, qli:l sempte
foi h01'l1Jlm, de profissa.o, embora esteja

'I

aposéntado;- (lu.e -disso possui testemunhas,
qu� apresentará quandO fôr permitido; e

que a dita Quirina é conhecida' como' mu

lher maltratada pelo marido.

Termimí:do!
Terminado., como?
Não acabou?

o velhote sorriu balançando a cabeça
e declarou, numa ;promessa de incríveis re

l�tos que, também ,enoerrava sua profissão
de fé:

_ Não gosto de deman,clas, mas quandO
me meto nUma, vou até o fim! Agora é que

vai começar o principal.

P,auJo da Cosia Ramos

q ESTADO, Florianópolis, <terça-feka, 23 de março d� 1971 - Pã�. •
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TRIVIAL VARIADO

Uma nova espécíe de árvore, inteiramente desconhecida dos botânicos �

e estudiosos do gênero.' foi descoberta :b:a tempos' no ínteríer da Ilhâ, más.

só agora o feito é dado à divulgação. O nôvo vegetal foi batizado .corn o

nome de Mirceugenia Ferreira Uma, em homenagem. ao nosso bom professor

João David, a partir da lembrança do diretor .do Museu de Históría Natural

de MOntevidéu, Sr, Diego Legrand, autoridade que constatou pertencer a

árvore à familia das mirtáceas que, até então, jamais possuíu em sua ge-.

nealogía exemplar semelhante. De Flortanõpolis para o' mundo, portanto,

, I uma nova esoécíe a enriquecer' a flora universal. E depois vêm dizer que:
nesta Ilha não acontecem 'coisas, ..

"

"

1\Faltam-me d�talhes sôbore 'a descoberta e não sei quant�s arbustos dessa

espécie foram encontrados em nossas verdes matas, ou .se foi apenas um I
só. Aguardo notícias. MifS para satisfazer a minha ignorância sôbre tão trans- i
cedental evento para a ciência botânica recorro à Enciclopédiá Delt�-LarolJ.S.. I

I !
se que me dirá, em poucas palavras, o que são, na realidade, as mirtáceas.

,

I Posso agora dizer-lhes que são plantas dicotiledôneas da ordem das rnirtí-
'

J i
floras, compreendendo cêrca de Cem gêneros e com quase três mil, espécies.

'1:;,'1 A ignara Larousse' esqueceu-se de dizer que uma dessas espécies foi desco-
berta na Ilha de Santa Catarina pelos professôres Roberto Klein e José de '

Souza Sobrinho numa manhã estival .de janeiro de 1969 e que, enquanto .

� tôda a Cidade se banhava nas águas do Atlântico, êles, os descobridores,

.embrenhavam-se na floresta à cata de novidades vegetais, sendo, como to-.

dos vêem, bem sucedidos no seu mister.
. ..

-

\
Vós, le\tores insensíveis, que não sabeis distinguir um cajueiro de um' I

" pé de ron:ã, ,certamente ficare�s perplexos COIU a informação de que à fami-jl
lia das mIrt'ceas pert�nceIll arvores,que produzem deliciosos frutos como \ I
a goiaba, o araçá, a Jabuticaba, a pitanga, a guabiroba, a uvaia, a gnuni-l
xaJ�a e o C31,�buCá. E que a Mirceug��a Ferr�ita Lima também pr�duz" uni t

I

f'rutinho ,baclforme ou capsular .Iocujícíría, cujo nome de guerra ainda, não.]
foi dado e de sabor que até aqui permanece ignorado pelo paladar do cronís- I
ta que, de resto, também não: sabe se é comestível ou não. Mas, ,a' julgár !
pelos demais membros da prolífica fa1'nília, esperemos que os frutos da

nova árvore sejam tão deliciosos como os demais do seu parentesco. Há;,
pois, tôda uma atvíssareíra expectativa' com relação ao achado. '

' -:

Quanto ao �eitor Ferreira Lima, que acabou entrando involuntàríamen

�e n� história, creio que algum dia, no fundo das suas meditações, êle teria
imaginado ter seu nome numa placa de rua (aliás já: tem), no,' centro. 'doe

um� praça ou noutro logradouro qualquer, o que seria sem dúvida um ato
de Justiça, Mas duvido que alguma vez tivesse pensado em ser nome de
árvore. De qualquer forma, foi-lhe feita a, homenagem e o nome satisfaz.

I I
E nós, ilhéus, que já' demos,Cruz e Souza às letras pátrias: Vitor Meiie-

les nas artes e Anita Garibaldi na vocação heróícà, entramos" agora no ter

I ren,o da b,otânica com a -::ontribuição da singela e glo.riosa Mirceugenia
ilhôa. Ninguém nos segurf1' mais.

O"

A ÃRVQRE DA GLõRIA

" I '
'

loríanópOliS - 245·· anos

) -

Mareilio MedJeiros� rílho..

Fonte da ,cupula que coordena a

criáçao do terceiro pa�ticio infoi'�
mou á imprensa que unI dos Es

tados que reune condições propí
cias à formação da nova' agremia
ção partidária _é Santa, Catarina,
tendo em. vista o grande número.

de votos nulos e em brancÇl regis
trados ,nas ultimas eleições,' o que
estaria a indicàr" a' exis�ncia de

muitos descontentês com 'a Arena

e o MDB que poderiam ser recru

tados pelo PBR em nosso Elstado.
Essa informação veio ao mesmo

tenlpo em que êste jornal publi
cava declarações do pr:esidênte ,do

MIDB cata:riliense, Deputado Pedro
Ivo Campos, em que ,o -pai'lamentar
manifestava--se favorávelmente à

criação do nôvo P�rtido.' Naquelá
oportunidade, diziW o l�r ópo-

I
siciorusta catarinense q4e, a Arena
visava descaracterizar a nova a

r gremiação temendo as defecções,
1 '

I que senam grandes no seu,
. ,meio

I partidário. \

As duas notícias vieram movi

mentar os meios pÓlíticos �o Es-

tado e no ,cotejo das opiniões le-.

vantadas aqui e ali as palavras do
Sr. Pledro Ivo for�m r�cebidas
com restriç�es'_" tânto na Arena
,como no MDB. A média geral, das
conversas 'nas rodas políticas <;io
Govêrno. e da Oposição entendia

que, a,nte� de cogitar da cri�ão de

,um"" ,terceiro Partido, deveriam os

políticos se preocupa:r com o for

talecimento dos' atuais; que' ainda

estão longe de atingir a solidez'

kleaL Esta opinião foi manifestada

em locais separados pelo líder da

Arena, depu�ado Zany Gonzaga, e

pelo líder do MDB, Deputado Car-

I' los Büchele.
No caso especial de Santa Cata

rina, não há� pràpriamente dispo
sição daquêles que a cúpula do

Partido em formação chama de
I

descontent.es 'em filia:r-se I a qual
quer agremiação partidária. Per

tencem à "minoria silenciosa" que
não 'quer se ater a compromissos
políticos, preferindo ficar à mar-

I I "

gemo Por ojJ:tio lado, excluidos

êsses, não há no quadro 'estadual
\

\

elementos de grande express'ã.o em

disponibi�idade
'

política, nem na

Arena, rjem no. MDB.\ Os que Ja se

filiaran� ao' Partido majoritá!hci
possuem/na sua esmagadora maio-

I ri� pompromissos com os seus lí··
I i
! I

I' ',_ - , -

, __
-

__ �&EiM -

,,;,.)i!'lr� "e�;<;}ifi,cillllente, . t:r:ocariam q,e.
ieg��h4a. fiá que se obs�rvar ainual
qUe'o Sr. COlOmbo SaHes, �az uín I

. (joVêrno, forte,. pre:::;tlgiado pelo .,1"Presldente da ReyuPIH,;a, e .que,
nao convém aos arenistas sair dai,!
Atona .que, bem ou mal, é um Par- ··Irtido que, p�ssu{ uma' respeitáyel.
estrutura de base, para ,inftiessar j
no PB� que ninguém sabe se vai l
dar 'certo ou será queimado por I'um frat:a�so. \ '

,

Enquanto isto, é inegável qUe' o IMDB, na limitação dos seus qua- I

dros, abriga vários elementos qwe
I

não se sentem muito à vontade,

del1tro dª, linha partidária: quê, ' se

caracteriza coÍno eminentel�ente
oposicionista.,' Tais elementos s'e

consfderariam melhor
_c.

situados
,

nunI Partido que representasse
<? meio têrmo, apoiaI\do a Rever .

luçào mas com reivindicaçÕes' dou- .

trinárias imediatas e definidas ;ao
Govêrno nos moldes preconizados,
pelo P'BR, conforme vem divulgan-

.

do o noticiário da imprensa. As- I
sim, comparando-se a posiç'ão dos I'

,

arenistas e dos, emebistas de San

ta Catarina, seria muito mais pro
vável uma maior defecção nos

quadros o.posicionistas que nas fi-'

leiras da Situação.
'

Parece ter havi,do lpl1 êtro de

perspectiva na avaliação do Depu
tooo Pedro Ivo,' fato que provocou
inélusive a apreensão 'do líder do
MDB na Assembléia que não, vê'
com bons, augúrios para a Oposi
ção a criaçãol do 3° Partido. EmbOl
1'30 políticos oposicionistas admitam

que o advento da nova agremia
ção possa beneficiar o MDB em

alguns Estado, êStão, muito céticos

quanto a essa possibil:Ldade em

Santa Catarina, preferindo mesmo

que a cúpula nacional que coorde

na o PBR esquecesse do nosso Es

ta,do na hora de organizar o. Par-
�o em têrlloS nacio.nais.

.

O líder da Arena, Sr. Zany
Gonzaga, _afirma não perceber co

mo a nova agremiação 'poderia
pl1ejudicar Ó seu Partido aqui no

Estado, entendendo que só a Opo
sição teria -a perder'. -com isto, de

vez que a legenda majoritária está

caminhando para a . plena consoli

dação e que as maiores divergên
cias vão sendo superadas. E' muito

provável que hoje ou amanhã emi

ta, um pronunciamento sôbre a

matéria.

J
� �----"--- ,�----�__jy
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Está presente ho processo de
randecimento de 'Santa Catarina
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lna� ur:ações�e lesta�",escolares
".

'
, , j"

Uma série de atos públicos e comJmorações especiais Gof-no Municipal qUr 'PU:
'em tôdas, as escolas do Município marcarão hoje a pas- -""__desse fixar o dia em que J
sagem do 2459 aniversário 'de criação de Florianópolis. O' 'cidade havia sido, fundadJ.
progl'a'ma' 'foi el�boràdo pela 'Prefeitura, constando de Tendo em vista êsse 'Ifato
inaugurações ele' três escolas, um pôsto ele saúde, uma o ex-Prefeito Santiago '

re-

rua e uma escadaria, além da c�lebração de Missa às 19 solveu consultar o historia-
.horas na Catedral Metropolitana, seguindo-se, uma sessão dor Osvaldo Rodrigues .Ca:

< .especial da Câmara Municipal. bral que' em substancioso
'.

PIA DO MUNICÍPIO Só FOI FIXADO EM 69. documento enviado-à Prefei
,

tura, após vários conside
randos, afirmou que á el�tâ
certa e Indiscutível da fun·
dação' de Florianópolis foi

Até o ano de 1969' havia
" dlvel'gênciàs na prÓpria

,

.

Ploef6itura Municipal quan

. to à data ·çért�,..d,e funda

ção de Florianópolis;' Ne
nhun� documchtO' possuía o

.�>
I___...,__ .___:......__ --�-'- -- l}

-'l
I'

I'
I,
i tenção· J

a de 23 de março' de 1726.
Munido das informações
prestadas pelo Profess-or
Osvaldo Cabral o ex-prefei.
aquêles que o fundaram"
to encaminhou projeto à

Câmara, transformando na

Lei n. 920, de,,29 de maio
de 1969, na qual ficou. de
finitivarnente fixado a" da
ta de fundação do Municí-

pio de Flerianópolis.
.

O histórico .feito pelo
Professor Osvaldo Cabral'

para a Prefeitura e' que de
termina a criação da Lei
920 é o seguinte, na ínte

gra:

I
'

hoje Dia 'do MuniClpiomarcam
p

são as mais idôneas e exa

tos: O próprio Henrique da
"Silva Fontes, Homem mínu-

I· \,' ,

cioso' e de, grande autorida-
de, confessa' não duvidar de
nenhum e' pergunta:
"Q,ue fazer diante d'a auto
ridade de, tão grande to
mo, màs que não concor

dam?":
E informa que, �om Lu'

, "cas A. (jBoitel.tX procurou'
,resolver o problema, indo
em busca \da's ,fontes �ue
serviram a José Gonçalves
dos Santos' Silva, isto é, o

Livro n. ,1 de Vereanças dá

Câmara dá Vila do Des

:t�rro: "I

dizer criação recente, re

cem criada - "como deela
ra nos Capítulos de Correi- ,

ção".
'

...

Para mim, salvo melhor

juizo, a Vila teria, sido des

membrado da de _Laguna
dias antes: a 23 procedeu
se a eleição; e, é possível,
'que a 26 se' tivesse, reuni-
do a primeira Câmara, como
sugere Boíteux.

6

Eu, que' sempre, aceitei a

data 26, hoje estou mais
propenso, a "aceítar a, de

23" retífícando o meu júizo
anterior" .Porque é a única
a respeito da qual se 'sa

be o que de' fato ocorreu:
a eleição e a posse da pri
meirà -câ'mará,' do primei-
1'0 ],"refeifo" 'também, Logo,

.da sua instalação.
A data tte.,26, na qual se

teria reunida pela primei
ra vez.. ord.inàriamente,. a

Câmara não;' terá então,
maior significação, a não

ser que documentação que
'venha a ser' encontrada aín

d�, possa mudar tÔda a' D:Qs·
sa argumentação.

"

'1 •

\,::' ....•.. ',

em, Seu "Discurso", :publi;
cado na página 116 d', Re
vista do Instituto Histórico
e' Geográfico de Santa Cata
rína.. Valo II" e "A Irman
dade do, Senhor dos Pas
.sos ,e <), seu 'Hospital, e,

(pág..40);
E José Gonçalves dos,

Santos' SUv�:, ci-oni�ta dos
mais ,idôneos, nas ,csuas'
•. )

. .:» ;, "

"Cattas" e, que teve em

mãos ' cópiâ dos documen-"
tos' originais, hoje desapa
recidos, que pertenciam ao

Arquivo da Câmara . da
Vila 40 Destêrro;
A ..data de 26 de março

"A pôvoa de, Nossa Se- tem "sido aceita por;
nhora do lJestêrro' foi fun.,' .

_;_ Paulo José Miguel de '

-dada pelo vicentista Fran-
'

,Brito" na "Memória, poljti.
cisco Dias Velho",em data' ,Cá da Capitania. de Santa'

) ignorada, na segunda .me- ' 'Catarina", (p�.g� \,19);"
"

tad�' do Século' XVII; ,

"

- Manoel;,da Silva Mil· I

2 ira, na ': sUll," monwrienta:l
Depois dai morte do fun-. "Exposição aistórica'.',;� com

dador, caiu em abandono, a qual -defendeu os dh-eitós
tendo uma Pópllfação e&-l 'de SilMa Catârina na 'quês,
cassa, razão pela qual ficou tão de limites' com o Para·

s:ujeita à juris!iição da Vi- Iiá (pág. 74 e 302);"
la de Laguna; \

'

3

)
)

1

Em' 1726, o Ol,lvidor de

Paranaguá Antônio AlVes
Lanhas Peixoto, no mês. di:,
março, separou-a da Vila
de Laguna e realizôu as
eleições para as suas jus·
tiças.

'

Aceitam a I'lata de· 23 da. '

quêle mês e ano Lucas A
Boiteux 'em "Notas ':para
a 'HistÓria Catarinense" .

(pág. 194) e em "Efeméri·'
des ,Catarinens�s" ,. in Re·
:vista do Instituto' lrutóri- '

co e Geográfico de Santa

,

Catarina, Voi� IX, pág: 30;
Henrique da Silva Fontes

- ,José Vieira da R9sa,
na sua "Corografia de

.

San·
ta , Catarinat' (p'ág. 5); li

·...:..;'Azevedo Mlirq)Jes; ilús;:"
tie Qistoriador, citado por
Fontes;
;_:.e o, -Autor desta infor:
mação,. em lÍlais de um tra

balho, baseado na obra do
:

Conselheiro' ',�<illõel' da
Silva 'Mafra", �, ,

4
À ,visla do' expósto, liã

, divergência' quanto à
-

data
e o:s Autores, -�e ambas as

o,pini,ões" exceto, a minhá,

.1

Temos, assim, uma data

certa e Indíscutivel: 23 de

março, para a eleição da

. Câmara, que ficou 'compos
ta dos moradares da Vila

Domingos" , Lages, como
e ,Juiz, quer dizer, Presidente

Boiteux -lembrou então unia, da Câmara, que- fazia as 8
'

,
explicação, para a dúvlcl;a: vezes "d� Preteito logo, -o Isto 'é o que .posso trans
Ó dia 23 dê março teria si" seu .maís remoto anteces- miti� a V. E:Xa. com ,'r�s,
lIO o da criação da .Vila e .sor; Francisco Martins, 've- peito à data natalícia da
eleição das prímeiras auto- reador: e ':Antônio de Casti- nossa Capital, terra, ' que

, ridades; 'e o dia 26 teria ; lhos, 'para Procurador, E; embora não seja' a de: nas-
.àído "o ,'da 'primeira réu tendo êles tomado po�se na ,cllnento 'de nós ambos, ', é

. niâo, dos -récem eleitos pa-, ,ocasiao, a' Instalação tam- muito nossá' pelo coração,
>� .ra ,a ,governança da 'terra" béni sé �erifico� a 23; 'c -; 'país ,a

.

amamos, a servimos
" \

" ,

.5 duas' datàs" uma des,conhe-' e a hontamós: à medida' de
Da minha parte não duo cida, pouco ante:riOl�, que nossas, fo'rças" e dentro ;d'as

vido da, hipótese de Boi· teria sido a da criação ou nossas possibilidades, e. ,que
teux, aceita pór Fontes? desmembramento da Vila; quererrios' ver jogada Ifara
'mas não 'tenho certeza � A é outra;

.

26, que teria sido frente .no "s'urto de pro-
23 foi procedida H

a elei· li da primeira reunião ordi- gresso, iniciado nos últimos
:ção 'd,íls 'Justiças, ,que' nesta riáda da edilidade. tempos, que desejamos' in·

> Vila hão.{le servir' no pre- É tampé� ull1a hipótese cessante.'
'

sente ano de 1726 e DOS ',válida, a meu ver. ,.Mas," T' V E"
'.-

c

em . xa., agora, uma
seguintes de 27 e 28, e ser também não representa a. ,súmula' dos �lementos' exis ..

Creação de nôvo por ha- certeza que buscamos. tentes, capazes de justif'itar
ver sepatado as' Justiças 7 'o Ato que pl'etende .b�
,desta e as de Laguna; como

'

"Fontes acha que Hqual� _::.e que' pàra�'rirâior v:aJi-
, declara· nos Capítulos de

.
quer delas' (23 ou 26) pode dade, e lnaio!' aceitação ....co.

,

,Correição; 'etc.,.". '(Santos ,s,er cOIÍl,emora,da como" ,a m'o' n' ',: ;, -' ,
"

"rI
,

' ,co, vem, ,penso eu;!;\,.e·
Silv,aj Cartas, n. 14 -'- Re; llUClaçao

' , da' 'povoação de veria ser' h'omolQgado 'pela
\1ist'a do Instituto Históri� "N,o'ssa' Senh'o'ra' do De'ste'r-":

'

"d'" C'
'. ;.

sua 19na amara Munid
co 'e Geográfico de Santa

\

'1'0, llas franquias ;·da viàá; paI, cujas Vel��adores :áão
,

. Catarina, VoI. V pág. 94).' ,municipal" (Discurso, já! Ci�' ,os c?ntim:iaºot�s daqúêle9-..

Creaç&.o de nôvo queria
-

ta�o, Pág. 117). eleitos e, 1826."
,

"

Não o.' encontraram

•

\ .

"

Rua José Candidato da Silva, S.N. - fone ,667!)
,

,
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Cricit1ma e Araran!Wá contam agora com atendi-'
mento telefônico interurbano nÓtuxno.

Economize tempo e dinheiro.
À noite' interutbano custa quase a metade do p:reço

e ... ainda mais rápido!
'

Nos dias, úteis, das, 20 às 6 horas da manh:ã e aos' Q.o
mingos e feriados, a qualquer hora, 0l? telefonemas inte

rurbanos gozam ,de um desconto de 40%. Sempre que
fôr possí;vel,. faÇa suas liglj,Ções interurbanas neste ho- '-,

rário: das 20 às 6- da. manhã.
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I·. . Com as lilllilidáde$ para illst�ção. recenlemente con-I. \
'

çedidas,. ,a CAPEMI vai' aumentar seu' q�ad,ro de &gência-
dores de . novos sócios.,. ,'"
,

Ela dispensoú o pagameb!O d.� ,joia e criou faixa' de
. ,',

idade ,para pessoas de até 55 anos.

. .

Por sua vez, SéU� planos sãQ �xcelenles e seu processa-
, _.\ ! mente eleirê�i.coi melhora'dia a dia.
f' I I' A CAPEMI exige sinceridade e honeslidade de seus

\

,homens de produção e complelo conhecimen.o de seu quadro
de benefícios.

'

.

-

'Procure hoje -.me,smo a, agência da CA'EMI e in'scre'·

va-se no próximo cu�so�

PECÚLIO - PENSÃO _' AP08ENTADORlA
,

-

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

j'

CAPEMI CAIXA DE PECÚL,IO DOS �II:-IT.ARE? ....:. BENEFICENTE
\. Praça 15 de Novembro, 21 ..._ 5/601 \
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a
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produção através dei
agro-pecuária eatarinensee

SULBANCO· REGIONAL ,DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO
Financia progr�sso e estimula
financiamentos \a indústria

\
'

\ '

I

i I
II
i

("

I I Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, .

'

. .� - .._ .......

�!:� :4� ;;.:; �� ,\_�t

. I (
Q ESTADO, Flol'lanfJ]Jo,iis,. terçn-felra, 23 de -rnaeçn c1� 1!l71 ...:.. Pág. �l'

i

, --�--�-----_._---�

, , )

,
"

\,
'

:i.J.

J�nr'orada·saloóista vai.começarh
fi�ouacértad�IP�la,'"ditetória..da, o duéloventre ceresc 'e Assõciação'" Na outra pel�j:a., agora pelo-Ter- m�as nao:·

I '.

,

f'ederaç\j,p <{atarlil'ense: 'de, F)itebol ., dos Servidores Publicas; 'na gtàrt- neío dê Vétã,o, éstàrão-errrdíspiíta"
,

"

,
',.

'd
.'"

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

de',)?alâo,.,de, que, a tempora'da-, ,Sa-' ,;, r :dei1Úta 'pelo Acesso.
.

,

os conjuntos do.Caravana do" Ar'. ': a' 'Of' a",' a"
'

r-.
'>
"/

loillsta da;' ternpdrada; �eiá" oÚci'âl- o elenco 'da Associação que dís- que' ri�o, 'de'V,erá apresentar
" hadá:.· �. :

"

. :,J. "

'" '
..
;c' .'.:

'

',,',',' , ... .
'

.

'"
'

.
"

.
, . .

'. . Gilberto'. NahaS, .... '
"

SQ; "qtie. ;iJ;ã:o: Sfi! ncâ" ,faJa:ndo '

di\l�
mente ínícíàdã na':noite ,·dê"ho'J'ê.'

:

putou ' a's 'vêzes anteriores fO'I' "pé, d�i nov-,h se"au'ndo"" no'ti'c'I'as "q',u'e " ?a' '\ ..

'.

'. ','.' o' 't,.'.. " ,,' " '" , .. ,

, '
v '"

..
v

. '.
'

: m�nt.ê·nô ::m�SI110 caso, por,que '

'

'.' •• ' j. ,"
.' <'�;'

.

" " � "", "

nas 'tegulàr� pontilhando sua tfa-' rêp'orta�e�! colheu e o tnlibe, ctb,' '.' C�nr.n:ova trànsfe�ê�ciai do, c1Í1i_. � ,

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

N' .' ,�.' \ '

.

��' : " ','. ,", .,'". "

.

.

,

,'" �' , ."
'. .'

'i'" 1 N cidade pequena corno· ..
' outro q.ia/ sempre': ,tem' um , c

.
esta' opo.:rtúilidaue. quatró; ;eqüi�

. "
'.

'jétóriá .eom: altos e�· baixos. C::�pIdo', 9;ue ::eni' tr:eiri�'qdo. �ária,s, :
.

éi,o:',�o; .E�tadual �e' Jrúte�o," Av:aí" ':
"""7' .

,
tuna

',:' n,9"vi:)�.,.As'_:,'rn.''eiliclâ:s' de' ,rep,resálhl q

P�s esfa"r.ão'·'�e. "xriéi�i,Ín.>8nt.a,rido',· no.". } ."A' C:,,'..esc que armou "e'stu"hnn:"�' -

'Vezes por semana' pó' d" a 'ar '[;\'g t' 'AcohnARAM" s' '... .a .nossa, de. poucos acontecimentos-' - .

. '. .

- P" u.u
'

,'IS e"eJ, 7 "J.';J. ue rense : ' n,
.. , '"ea- "

,
. 'fiúitio'" :têri,I,à..m "'n,essa : fase

E··tá'di·" S "�tO 'C" t'"
,.',', ,'.

"d'"
"

c' .' .,
' .... .

"','; 't'
,

' ,
, - I

-Óc Ó. •

'-' .espórtívos semanais, é diricil mes-
-

". �

s, . 0., �I?- a atarína, ern; ISP\l�·
.

conjunto para a temporada de,ieja dentemen e deixar de ser vice .pasa
,

"lisâções'd'e'-um amistoso érttre os ,. "
.. éleições,:' 'nã.o: ',inâiç�m progrs

ta- de 'dois Tof!iêros.' qtle', serão':J'ea: Ilarticipar. da.divisão' espeeial "e de-
. conquistar o 'títulO" tanta&' ' vêzés. "seUs cb'nj{:u1't'os profissiOnais,':i, fim'. :' I?? lj. imprensa fazer no\ícia, Mas

'" âl�l,'�." ê,·"·:ru..,'t,..ti:ír,o,r, "
,e. ·,até· pelo. co',

lizados pàrálel:�nien�e.. ,�,!�; 1" ,"veta 'ganp�r esta partida,:pbi<; a� t>ersegUido e'perdidôrtà@ti:rrilt,iJ�.:> <dle'htárqúesU:a�tórcidasnã6vie- .,.'m�smo assim, até, em,e?ocas,em b"', ;_H'V ..
. V

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

. '.

.

'ta'lha' .

.
.

.' ",
. é'';'"'' ,. l."":., t

.
". s'

" ' "'. <" qu'·e o esporte esta totalmente pa- �i:.árjó; 'i!itl;ica;m, ': f,�aquêza, e \fal
J.�.a ;l- <:lttUrà aa: noitada,:, teremos '.' presenta-se' como fi"ancÇ): favorito. s lU L em 'um

'

,,'." .

. . ,
.'_

.

.

an eon , ,a pa s.ar ma�s, ,'-., d:' orth'a' da C"
.

"de, 'arhôr'.aós.'se,u'!i':cli,Ibes. Já é te�
.
., ".! .' ,; , dc;i

' ,. "g' ..
" :'h é·..'.. ":.Irs .

.
'. ..ra' o a "Imprensa esp '_'v.

..

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

,i i .. ,;;ll� �,��, :a;. aS-tuv�t
"

.

-,:.,
,

.

pitar' tem ,cóntribuido dec'isivàmím-." , "�., Pt'�·a'iYn:"'tdae.:"c�so·�'v'Pe'�sta�u.'�f'1;�ád"aP,be,n,t,'tOa;,;n.ftino·adil,es�
" I" ,,'.... , )

.

!
.

' .
' ··ma c·

.

amlS aso �e' ugar no :':
.

,.' "

.

.

t'
,..,,,

H: '" '" �
'.

:'�:", .:' estádÍo "Orlando 'scatPelU� e' bdm" te, para as pausas espO� �va��, Idn-,
"

me';' d"'I'S's"'e"" . ;, ":;�.,,
..

','
'

.
, "" ,. .'

.,
.

't' d'
'

't o'sa' 'aponta o "'" ,.".",'� ';',.:"':,, ,,'.,;,,'"
,.,','

. :,pub,1i{;o',tpre:senCi'c:m-o, ;sem' n'o 'e.nt:o/n:, _.' "cen Iva o ,mu: a,. c 1 ,"�c,,', '.,' .'.'
,.'

.... 1·';· ,',,' . .,', ", '<,l
'

f,'" '····muitosêrros,mformando,Ai-lVulgaín, '.,: '." .. ",�. '." ", .

'.' ,�q;,:SaIr; satIsJelt9' c()m·:o ..qt;J� lhe OI "

,
,

..
.,

."" ,

t "." 2 ;_··Enquanto,'.tetnos',poucas CQ

"'d
.. , ,,' '_.. 1" 'f" " 'Id 1·' 'do 'e.,prestrgmndo, o 'Elspel' e., ,,'

.

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

'.

'

d� .0 aSSIstir, ta a raq,uesaj, ,os �n- ,. .

__
,' ". ',,:.: ,,' ·sa;s.-.,p'a;r-a 'odticiár ,os grandes cei

.r,o ,'''' " "
',' ... ," "

,

."
. Ha ,no entanto os que. se exce- .

i.'. "
. "",'-{ '.,,' ".. ,

ces, embQ,ra h01;lv-essem al�ttrnas,fa� ."",' " ,'. .
. ", 't:ros'sãó:'pródi&os:,."em· notícia

ses di.�n'as" dé regi�tro:'-": -.1 ,�
".

,,' �e,n:.' quando n� "e""erc�cIO da. pro-. �
"

: í'Iíú�:�Í'às;�,s-ié'::;' 'b'6as" ;eVistâs
.

.,

'dA ""f ," .

'd "(b in "fIss'ao, tanto.cntlCand.ó como.. e10-·",.:. , '.";1'., ..... , ' .• ,... ,',

. '� ..
,V�L1 "o� ,�,v�ncr'?r,' :t!TI/ � " ',o" d'" l' ":1' guao-em' à-té ,:: poi'tiv:as';�w�"nos}che$am, a:qU!

gol·em'cada,et'apa;ambos"p'I'Ovenren.- . gl&n o, a guns com ,m, b " ."" \
•
'. ,,;. '.: ;"': ,,' ,,�,: :,' ."

"

di'
, ,; ,.'" \,..

,

.

.," d t' com notíéias' . ,:ãlí:j.rlawentu JornaIS,. os, maIS ve.

t'ês�dé' falhas' gritárites da:rháguar-' desapropna a, ou ros
.

'. '.
. :. ;""f'''' :!"'.' cf 'j"'; ":.: "", q'ueies '.

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

' '.
ue 'não dizem a verdade, : feit:;l.s " ,&����:., �zet)., o�' çom Que, a. .

�

ela; ll:l�r;egra, o!l�e: t�o: s��ept� Be- d�m evidimte má fé,' caI:�ega�ct:b ", �' cie'v�m :��ljre :sÍ)���" busqu�, 'n',
to. soube dar conta do Te�âo. O " nd' d' I.

'

sas 're1ristãs e Jorní'l-ls os maIS.]Th
,

,. ,,'
.. "

M' k' I..,. para o papel ou para a o a" o .. �.t, ", .', ' ,

pl'Imel-rO, marc.ou-o IC ey,' ·,apos, .

,
'

"
.
.' .• "p'éfrt�ntes'" fatos' do esporte' brai

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

�.
" rádio' as suas dIferencas pessoaIS "'. ,,' ,,, ... :',,."'..

.- cpbrarwa "de :u�ada'l�a: po, -mter- '"
.

,

.'

t "1 '_ ", lelfó e; in:t-�macional;' circularEjs '

." "." "b"'t tI. _, J' com os que dIrIgem, Por OU ro, a, .. ,. " " ,"
, .. ,. J"

medIO de:,Carlos.,Ro a:ro,. nuo q- .....' ':' "t'
.

'

.. C13ÍJ' resoIucões' e décisões impo:
. "" .,...', :d' ,do 'exlstem tambem,' dlngen as, ''-'' ,. , .. ;,:," ,�' ,

.

. '.
, c.ely,.defel1cdldo p:;p·CIal�ente:,. o, que. .' ,

_, .

" ,

t _

.

tantes' que ,são .. publJ.cada1;l, Com
",. "

.,. ',',-

'�.
d que 'dao 'pouca ou Il!srihuma a ,en. ,.". '. '. , ,.",' ,

,

s,e'�aPr�veitou'. o 'novo; coIT\ n ante 'I
. ..,., ,'. "'1 '�' ,- :�é, ist-b t\J.tió 'não nos bástasse; I

'. .' " .' .. "':0
..

'i çã,o a Imprensa,. como se, ,e a e aue
"'" ,:. "'

; "

,

'

,alVIazltl -p,ara abnr: o escor; '. J38-, i ".
'.

,

•
.

.

. m0s' agora' atraves a TV Cultur.

,
",,' ',,- ..... :d' C '11". dependesse deles, quando· pa ver- ','" '

.

.'!" : "

'gundo ,fOI de,. a,utoDa,· e
, ,

a '(iZZI .
., . ,', ... '

d'" '.' ,eorn:\lIl'Ía 'imagem 'excepcIOnal,
, ...;. '.'

O' d 'f·' 'dade os fatos dIanos nos m !Cam " '_. .' ,'., .; , ,

par?: a�rI.r o' e�c9�e, ,

. �e , ,� "

01�
'ue ela é neces�ária, aos.oluta;men-".' ;'�C��: _ .,corre�p�ndente: BraSIlelr

de autorIa de 'GavalazzI qie,
con1, , q, .,

.

,.

.

'-'d
.

'

'A''ssoeiados �com, o mundo todo
,

"

, t ,0 essana como fonte e lncen- , " ,.1,' ,."', ,,' •

a bola dorpinada e passa do"por. e il'uC, ',". .'

" " 't"", '·'''"n'o's's·a.''dispo-siç:ão'' via satélite intel
. . 't'

.

ao' publIco para que .pl'es ,1-, . .
'" ,. , ,

três 'contrários, conseguiu .,chegas ,

IVO
,

.

t: -o
. ,- .

s'�t· e 'ehlb�atel' de 2,a a... 6,a,..�
, " ',' A.,,' t,

"d d . O'iem os espetacu10s espor lVOS, na ... ..
�

, .' '" " :l!

até .. pr6xImo" a meia-lua, ,e ·on, e b
.

, 'd t d' men
' '1.930 hr.s éom' uma equipe; fabwj

, ,." , ': " '1' t"
' vamos é fIcar a V1 a o a co· - ,'" .'.,', ,'.

'.

"

'Sabàdo, ' sem, a. :Rrt:;s,ença ',dO' Mar- -rematou a 'gol, com' Joca y com. o .

.

d ' 't "a A'O" sa' de profissionais como Contl)
., .

..
'A .. ,.., , "" tando fatos passa os, om '1)",-

•.
� ..

' ,,',� ,: .,,:,' , "

'

tinelli ',que recusou i:r" a:' raia, arco ";8. sua merçe, pOIS '. a ançara .' I Teodoro 'Iris LatIere Ceho Mor�
. . �.

, '''.
"

'.
_

.

":'\, partido aberto nessa ou n�que a :. ,
.,'

'

,
_

a.:FAS,C. feze,fett,tar ·a· .. ·tercei- demaSIadamente para corrr" em, ..

_
".' f _::,. ra e',o'fabuloso'"RuiPorto, NaoJX

. . ,- nh" I, �,t, '''''uestao colocando lenha na o ....,...',. . .
.

•

rà eliminatória' 9-�' oito," tenc;lo
.

es-. ' socorre;> dos: ·campa . eIros'l' r . .

,..
'.

'
"

ó 't ;.,. _' tlemüs,: ,'nos"iquelXar,' O progrest
'. , " . 'd ,,,,,. f' "gu,Olra" se ISSO tudo·s ra""uz a ",

.

tabelecido ao único:conc(>rreNte':''- .
Na pri�elra ,fase o,' On:Ill•110 " 01 "u,

_

.

" .'a·l- áas;:conúmicações; temos aqui ta
./ .

t"",
. :J. b- traso nao nos traz proglesso ... "

,
. .' . .

o Riachue10 -:"" o íi;l.dice �e ,,6 ,mi- .
do 'Avaí . que se mOS ! ou �r3:I� o

.

' "',
. .', t

'.' lrénl' 'É o
..

,

d�S'env'olviirierito natura

nu.tos e .dez ·se"",-ndos.· VlstO
.. :.:c6,h-:�' . jeÚv-o, ·Na segunda,:' 'na"'��ia. era gum. 'É ,preciso mbesmt?qut�·,Staes' em·r- .. ': d-'<' n:o:ssa'· ::c'l>dade de nÓsso Estad

6�' , .'" "�i' .

"

... tantos" oa os."n
- ,'"

'. .', '. <"

siderar, ° war.. � 1'Y.ll.l
.
.itd,. fa.V:01,"á,vél,: A,":.". empate" Q Figuei!ef:l�e 'che,'gou d1.l�' '.

mme com,.,
b'"

' "os"sol f'ut"� :eAs's··e� .. deS'envôlvimento', que é' si,
'.' .' , ..., ,," .',. , ., t' 'S e tanta rIga no n . CC' "

'

g.uarni"ã.o riachú.éUna, 'embo ...... · ··im.-, "rarité· .boin" períodO. da >etapa 7 .. a' rIga:
t

'

',-'A
'.

'ca",'
.

'ga";" 'd'o'" n'oy'o'" C..overIlo do Estadl
'" • �

, " ':", " f, ,
, b 1 E àndes cen ros ' ess'es -,

, "t,,' '.

" ' .',.

- /prtlssionasse bemj" niost��n�o,
.

�s, ,anreaçar o gol, mas o. que: {)on�e-, o ..
_

m &,r, tl'c'lári�' . é ' ": em quern'::ac:f!éditarnos mUlto;· mj,

. , .. ,

b I
'.

'f" ""- " ,. sos sao normaIs. e o'no, ',' ... ". .

'�i::,r�:�ó60:��=��:i,n��i1��r�:, ' gU�f�ii;��:d� :n��rit���r����aPl' . .farto das ,:�rigaS' internas 'dos �l�� .' ": 'S�Q::nÕ�}p.?J�ta�����;::I:=::tfei
.

..
' "".

.

.
.

.

.' 'I·.. b s ddS atlétas e da Federaçoes. . por,IYo ,.1". " , .. ".' "

vinte &e.gtlndos; o i�üe :levou 'p-'''téc- ,
desempenho, funCIOnou,

�ç,
'sr.: <IJo- �,

e , ',. tec'e: em 'sbménte qUâhdo .. estiver conclUI
., . .

.

"d' f O' que se passa aqUl acon . ,'. """
,

nico Odldo .. Lisboa a soliCItar. no.:· sé Ca.ros Bezzera e ,os q. roa, 0-.. .

"
,,' '".

.

t -di
.,

ta'd.ual' "

, '.. .'" •
,

• '.," \ "', A
'. '., :.' '.' :';. 're

\
, :1,' ,. outros lugares em m�IOr e'scala, o· �,S, a ·0. '. es" ','

va ehonre < ,

<

TO,!, e,te'. .'... ..... ..

f;> ,

.. , .

"aDEJUOS 'ÀJ)YOClDOS'DO BQSIJ,-

" �.

,

'i
NÓ�i&I',edilamos que unindo desenvolveremos

.

FORMAC' S.I· -Porto Ale re-Blumenau-Curiliba-RecUe

( ,

,.
,

: ;'

...'t,
.

, :
.' ',.�

.

,.:
.- .:� .

"'" "" ,a-,
t

r, ' 'I
. ,,-I'

�:

'1.
'

,"

�, " ','

.,'
,

�

: ,
.. :. ,c

/
•

, ',;'.': ,i ; '\, ;:, '; .',. ,,' ,

O . desembargador .'Ary Berei'ra' 0-
,,' Jf • ..'.".' .

' , "y' ,I' L

liveira, há peúco chegado;qo \R.io
.

onde ,risteve culctan:do. :. de;��1;�s(
,

rei�dorÍa:dos . co�
.

o nósso �
.

ieinüp ,

presidente 'que ·é
'

da: Federaçãd� A

qtiática' ,de Santa Catarinª" 'nÍij.oi �s-: ,

tá" satisfeito êo� ,o: 'ànd�inento da,
organização da seleção ·qu,e·:' nos',

'l'ept'esentará 'no' Campeonàto Brà""
súeiro' de Remo,:, niàrcac;io p��a' o

. ."", ' �.'- .
'.

dia', 11 dé ahtil, na, Lagoa 'RodTigo
de Freit�s, �egun:do', CQ:Qf�SSdU ,ao,
dr. João Bat,ista, Bonpassts, ,presi
dente licenéiatlo 'do- Clube 'Náutico

Franriisco \Marti�elli.',' :ijea:ime�te,
está .Se repetindo � falta' de",�niã0" .

ent�e os nosso!, três clubes, ',com
resultado.s negativos, para o "nosso,
l'iID}0, que não >pode enviar:à' Gua-'
na�a:ra 'â sua",fôrça �á�à; :Isso,'
tem ',aconteéido:' quase sem:p�e.,"com .

re.flexos 'coFltundentes, lã '. fora,

qu,aÍl�ó sen'lp"\� _f,iC�lJlbS � .b�st�nte
'

di,stanciados' dos cariocàs'�e:p()r �'ve- :

z��, dos gaúç�os_ que' têm.,,:;�ÚiO, o.s
rnaiotes', ganhadóél'es, do "título" de .

c:i-�p'e�o, d�':'r�mb' do' Br�sÜ .. :<
.

,._; • � _.
. \ ''o •

\/ ... "
. "-;': .';

. �O'
' ..

c1ubismo atl'apa�hà, '�stà::é ,

utha "verdade. clara e, indi�<:"utfiVel.,'
.. .:;�

.

�..['�,- ,.�.,
"_

; ,',

.. I ,

- ';-

,,1 TOM A Z,

Esporte \ IND. E CdM: DE REFRIGERAÇÃO LTDA. FABRICA DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL.
ESCRITÓt:t,lb E' EXPOSiÇÃO E INDUSTRIAL,

'

. :: '

' ,

RUA 7 D� SETEMBRO N. 14 ,
ÚNICA NA ILHA DE SANTA CATARINA

'FON� 30'S,"':_:' c, p,' 775 /

.

FPOllS � S" c,
)

"
.

"
� .

.
{

';TOMAZu GARANTE O QUE' FA'Z

___

1
..__ . _

Falando de cadeira

I, ' m"""o····
...

'"

. , '

.

,

"' ...
" '

.,

..•. '0,:
.

, �'

.� ,.� ,

'�i';i�.éÍn entende, ningu(Ím, aC"lan- ,i..
'

,do 9S -clubes que têm sempre o

.melhor em, matéria, d,e. , material
.

'. 'tlu!ll.ano pà:t:a: ser enviado aoS c'eT.

,ta,mes de maior importância. Se

;ll1Jla guarniç�o vence e, se claf5ifi

,ca,' urge a ;neces.sicütde de me lho,

'r�<la, com' valores com. possibilida
Çles pa,ra que o' barc.o \"enha, a 1'en-'

"" • ..�. '['I
,', '

II
.� '::i.

,
.

. relacio,riados c,om ..
,a di�Pltta'-'da:6'1i>

minatótia. de oito .!'?!Uos, ."e�taria.'"'
propenso a solicit�r,a_slla renúncia
dá, presidênGia 4� FASÇ" en��e-gàn-, .•
do o cargo .

ao' vice-presidénte" es:
.

portista Sady BeI:bC?r,
.

Agtl.'2:rd�inos ,

os aconte.cimentos, torcendo "1)�f..a, .

, que. issó não ,\ \'lenha. a 'se 'verificar'
.

e que' o )mpa,.se das elil!Iin�téÍjas ,

venha a. ser. reso1Yi,do satisfai6ii��
mente.

.

.

der,sempr,e lTlais, Mas issÇl não.d'ese
, ja,m. o,s . cl]i1ies que acham qUA as

sua� gl,ll1r_nições que se ;classif'�a.m .

l;epresentalJl' o'máximo. O 'qUE' êles

'f�e.m nada: .mais é do que -atnder .

,a um cOJ:'l'l):)romisso, com os ,eus

re�adores, 4ue' querem co�petjr lá,,'
"fo:ryl, mesmô que isso venha ,a cus

tar 'caró para Santa Catarina ,que'
, é

.
considerada como .. a terceira .pÜ'

; ,têiréia :ria,çiona1,. mas quê, ja'uais
veio. a conse'guir 'um titulo' (:orno

o que �tará em disputa dia 1L

,', I. ::,'
RIACHUELO CORRE &OZI�I;IO;

MAS NÃO LEVli, "

PENSA' EM RENUNCIAR,
I

.

• ",Onteh! 'corria nos meios l�f'.dos
.

ao.espórte 'do remo." que o df ,em

bargadór Ary·Pereirá Oliveira, des- .

":goSJ;oso " com' os � aeontecimentôs

r.

·��,r.:ÀO PEiSM�:r�"(:ATARiNA
.

.

� ';A:li-s",mhl;!Ola :,;:;p.��jI' ·t?I:'�irl.>iria ,

,'11,,� 'B�";'H)� 'rlo É�.t?tutQ d\l�'0fdel1� -aos: Advo(l'arll\�

. "",.';)'11 á �r 42·1.!)/63), �dç.�vG(',a!nos:,:tbdos ;-O.S:.•A�"TOGA�O
i"'��rit'l� n�ta S�cão' fi' rio', gô�, .d� seu�c dIreItos ..

par

,,�;t'Mhl�i:i: �erai· QriÍiiíãi-i1 ',n;o .sfii,:'·rf,aXii�pn, em' 27
,

�'"A:' :,1.,...,,, 'rior;:'e':n"te is' 'd:�i.' (to) :.bQrÍís ....: tiit ,1!ed� '�esta. 'Seçal
'Y< >

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

,
'

.

• . , 911
nó Ed�fíció yÍ'o�P:Ji(Úo'�c,ÓStá, ,99 ��dar;.;c�n!�in��s�·9071�
� l'Ú� ,!\cline Sêh�idt,', 58/62, .co�.� ord�m ,do,.dia ,aba

;,'r,kúla.
, I

\"'�""." ni'io haJ''!
" 1 �:n ,'oara essa reunião �'I.

,»
-

'
nnmero' �,-

á l' d' d' 2fl'(
.'�p ",';vnp"1dos ins<'ritos) Imira ser rea lza a no 12,'

I

r,;,0f''Y'n. mês à mesma hÓrll e ��.,mesmo-loca)_ e,indeJ:J
rlp,ntemente de nova .convocaçao, quando, entao, se

dirá cl)m qU'llquer número.

Ordem do Dia W
�) Exame, diseussão e aprova<;ão do relatório e co�

,

r1� Di-r<:!toria, referentes ao exercíciO de" 1970

b) Outros assuntos de. interêsse geral.

Florianópolis, 19 de março. de 1971,

.!oi,ío .Iosé'" Ramos. Schaefer '_ Presidente.
......

-,-----_ .... -_

.
--�-----_

..

Ao�rtamento mobiliado no Edifício Cidade

n6'OOlis. com' dois quartos, s�la, cozinha, bê!Íheiro

oendência de empregada,
T�'�tar na Rua dos Ilhéus, 14 � Y'one 4059,

._.__ .. _--_.........
.._---•.---_'

'EDITAL
DEPARTAMENTO NACIONAL.Di:

RODAGEM

/ 16�' DISTRITO RODOVIAfUO FE'PER.AL
SETQR" �E INFORMAÇõES
C O N V�O C A ç A O

.

,A Chefia d� 1.& i>Rlf". çolwoca· o� ENGENIJE�
inscritos referente ,CONCURSO' N, -1/71 - CONTRJ\rr
r.ÃO; DE E1NGENJIEffiOS.' à. comparecerem 110 AUD 'J
RIO DO .EDIFfCIO· S,EDE, .sito ,�., Praça ::do' COngr�ss�;J
Prainha - Fpolis./SC., afIm de submetarçm-se à p.

escrita no próximo domingo dia" 21 do corrente.

F!ori:mópolis; .18 de m!lTÇo de 1971, '

'�

H.ilàe�rando Marques d� Souz:a� Eng(,l Chefé do 1� 1).
,(

" Dr. ROBERTO MORIGUTI ,

, .' , "nC�
(F'_'{.�e·sidente do HOSl)ital A. C. Ca�a.�go da Assoc:'B
Paulista de Combate ao Câncer; ESpecIalIsta pela A.MB S

I
� t�nde no HospitAl Sagrada Família. diàriaIllrU

das 14' horas. erll dilmtp..
'CR -SC 968' - CPF 021911218Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o EST.IDO, Florianópolis, ,iel'ça-fei.ra,. 23 �e, março de·lfJ71 - -Pág. 7 -'

FflQO público para conhecimento dos interessados, -que"
se encontram afixados na portaria do Edifício-Séde desta'

Diretoria Estadual, estabelecida à rua Santos Dumont, n. 6,
nesta Capital, as instruções reguladoras das provas prá
ticas e de ,títulos para, acesso aos cargos da classe inicial
das séries de classes de ALMOXARIFE" ARM.AZENIS.
TA, ESCRITURÁRIO, OFICIA,t DE ADMINlSTRAÇÃO;
AUXILIAR 'DÉ PORTARIA, PORTEIRO e' da "classe "sin"
guIar de CHEFE DE PORTARIA do . Qu�dro de Pessoal
do Minístérío

'

da, Agricultura.
'

q Departamento Central de Compras torna púlJlico, A 'prova será realizada dia 2, (�,e "maio de. 1971, às,--
para "onhecill'ent.o dos interessados, que receberá propos- 9 horas, na Academia 'de Comércio de Santa Catariná, ir,
tas, nc-: têrrnos do Decreto' ·GE 7- 15-12:69 L 8.755, até Avenida Hercíl'io Luz, .n;' 47 _ Flóríanôpolis. - Santa-Cá-
às 1:{ hora" do, dia 13-04-71, para a alienação de; Veículo,' tarina e" o não comparecimento do caridídato Implicará na

I

da SI:C· - TNSP'ETORIA REGIONAL DE EDUCAÇAO - desistência' do ,Aces'so.' "

,

JOINvlLLF
:' �

. Florianópolls, 11 de Iha'rçd de '1971.
O l!�dit81 'encontra·se afixado na sede ai> Departamento .

Alberto' do�. Santos :-. Veteril\ádo _' 'l,'C-IÓOl _:_ '22:C
Central de Compras 'à Praça Lauro Müi).er, n.' 2, :Florianó- Diretor Estadual 'do ·]\,uÍlistél'.io da :AgÍ-icÍi'lt'ul'l{ em Santa
polis. ,')1}df) serão prestados �s exclarecímentos ·n�cessárj�s. _c..:.a_t-;-,al,-'icTJ.r[l·_-,-__'-,-..,:_,_�>..;'.I ';:..:.(',_ � .11

'P'!l)l'ÚI!'.ó!)lJlis, 18 de' março' de lQ71.
� \

';�u�ens V:ctor d" Sjiva _ Diretor Geral. \ ' ',j , ;lo 1
'

,

---"-------_..._'---...............
�, �.� :,., .. ', ,', CASA- -. "ALUr." -.' •.�'E;·:JEPARTAMENtO CENTRAL DE COMPRAS.' '_, MIfo �,

A V I S o '. Ahiga-ce qmà', casa .na' rua- Bo�a'i�va n.: 2J4.
D'LA'TA'Ç-AO DE 'PRAZOS ' no. lQç;à�. -e ;

• ,,' , '.',

(.' , ,

O Departamento Central de Compras, torna 'Públic.o;
para conhecimento dos interessados, que. face' a 'não pu-

.d: blicacão em Ip.m;:,n hábil, 'pelo 'Diário Oficial, dos 'Avisos
dos Pi"OCeSS\)s a��]l{Q rel.aci9na_(l9�> f�ca1ip as S1,laS, dfltàs âg ..

abertura, ad'ndas, 'pal'a' o dia �08 'd� --ql:iTII {> de" f971' ' às-
"

quinze horas ( ::;p datas de entrega 'de ptc.o��st�s ,pá�a: o '

mesmo dia, até à, treze horas na sua sede.
'

"
,

P R-O C E S SOS
CF - 71/0116
'IP -- 7ií,0140

nec" Fpoli�.,' 18 de março de 1!}71.
Rubil·n's Vi�tor da Silva ':__ -Diretor Ger'aU:; ..

INCOCESA - -iNDÚST�i�.�E COMEi
,

_

_
_

.....
,.,

_
_ ") .- ,i ..

�

_
.

"'
t;

, CiO DE, CERA·MICA, 8'0' ,A>; < :.'
c. G: c: M.� F. '� �:445;434' ,;.

'

"

,,'

,- ÇÓNV:()CNÇ�9'., '

' < \ .'"

Clinvocamos os s�Jlhorés: Acionistas pá�a :se' reUliL,
r�m ',�;;1 asselnbléia ge;'�l eitra,or�cl.��ál:ia; a· r;ealiiílr-Se '

rio'
'dia 05 de ílb�il vindouro, às' 21 hora�, "no saiãó: nhbl;e do
Edifício Dom Joaqt{iríl, á .fim' de:

' -

.

a) Deliberar sôbre a alte'ração parcial d�s', Estatutos
Sociab;

,

,'-\- . ., ,.

'

b) - Tratar de outros' assuntÓs de interêsse,da. Socie-
<ia<ie,

. ,. ,
. .

,

T,,!baão, (SC)' 8' de "março 'd�' 19:71.
L�odid�' Z�ndavalle - Diretor Presidente.
Eng, Antônio' P" Bro'�;,oilr � �Diret�r. " ,

DECLARA'ÇÃO
Declaro que foi extraviado o certificado, de .ragístro

n. 009232, expedido sem reserva de domínio, em 24-3-70,

, pela Delegacia da Comarca de Orleães, de meu automóvel
Volks\"lagen, 19ô9, motor BF-323.843, chassis B9:657.557,
cô)' ]ln)!) claro, declarando referido documento- sem vali:

dade '1lq,Ulna, visto que estou providenciando 2a .. 'via.

Lauro Muller, 11 de março de 1971.

Arquimedes Purificação

DEPAR�AMENTO CENTRAL DE COMPRAS
'CONCORR�NCIA PÚBLlC4 N. 71-0145

ALIENAÇÃO DE: VEfCULOS
A V I S O

A FAMíLIA .DE i', ' , ,

"

FLORDU'LINA .rURTADO" �

BALISTÃEDT'
::i( Agradece as m��ifest��ões ,d� ,pesar recelüdas' �' con-
r

'viela: 3<!U':' :)al'E:.n�es -e-'amigos para,'a nlÍssa ele sétimi): Úa
que "elá c<i.'leLrad'a às' 19,00 horas do 'dia ,25 dÓ �orrénte"
quinta·feira na Igreja. de Santl;l� T�re�Úlha",�raj'lllta.

.

, r

Vende-se um lote na praia ,de Ribeirão ela Ilha. _ Trati,lr
fone 2608, c!Adailtou... - .

':
, y

.
,

r ;T�� . �,..��iiíiii\W�",::'!, :�

t COMPANHIA C.ATAIÍIHENSE� ,DE' !.
I _T�LECOMUNICAÇÕES _: CO'T\ESC I

TéCNICÓ 'EM CONTABILIDADE

I' .

A Companhia Catarj:pense 'de Telecomup.ic'ações"
,nnnli:mdo seu quadro de 'Pessoal em' 'Flor,ianópolis,",I ,

, :
.

a'brc vôgas para.o éargo. de -T]f;CNI€O EM CONTABI-
,I UDADE. '_,.. " ','

I I'"
I

l
I

, !

Requisitos:
• � •

" ,. �....� • '11 ,t "

...

"Id:,de: até,35,.anos.- " ..• -,'. -.,'';;
1"Curso:. Técnico em ,Contabilidade. ICc.nhecimentó e prática em, operação· de" Máqui- " :

I' i n�f' de Conta):>ilidade NCR. ':
: I

I Oferece: I

I
Salário inicial: Cr$ '660;00.

'

'ISemana de 5 dias.'
.

IHorário Comcl'cial 'de'ttaba-Iho.
. ".

I ÓtIma possibilidade de fa�er carreira.
'

"

t Os candidatos deverão ,apresentar-se. à Ru'a -Vitór

'I:�,. 1'1_
Meir�les, 11, até (I dia 24 de março; em horádo co'-

f
•

mercIal, no Departamento de Pessoal. i I
_____J'

I_,

MINJSTÉRI,O D4 AGIICULTURA
Diretoria Estadual dei Ministério da Agricultura. em

/
.,

'Santa Catarinà
EDITAL

Tratár

iN.COCES)" � ,IND'U8TRIA E-,COMÉR·
'CIO. ,Dt'::CERÂMltA !t::.Ay , >,.'.1.. ,

" : {; � ..� �, .' \-�'; '","1 • I .

I "\ -, �. -s. � .:� 1-

,C.',G., C. M .. 'F. _.:, 86;445.434,' ,

.A' V I S o'
',éO!�UJ1lfa.mos· aos senhores �cionistas' que se encon

tr;:lÍn 'ii 'sua ,dil;po�ição, nos -escrltórlós 'da Soc�etlade, à ·Ga�
leriã' Pio ':XÚ, sala: 8,' em! 'llubarã�"(SC);" os documentos a:

que se- ,�efE'ie b artigo 99, do-Decneto-Ieí- 2.627,:' de ,iG ide
setémhJ'o.cle UJ'4(),-r�Iátivos ao exercício findo e� '31:.de
dezem!)l'{de 1970.' '"

. CONVOCÀÇAO "

" Co'n�ocamós os ,sel�liores Acionistas pàra se ·re�uiá'em
�m i\,,�e!lll)iéia': geral' ,�r�inária,:: a, �eaÚz.ar;se :ii? -?i�' G5�jde
'ábril �dr. dj;'ul'o, <'ils 19 horas; no ,;.s,alão ' nobre ,', do. Edifício
Dom rõnqtum; '::t fiin de: ,

,J "

· Cl)' Delibe'rár sôbr� o Rel�tório :dw Diretoria; .J3alançe
G'eral, ·D.err;onstrátÍvo dá ICo�ta de Lucros 'e·, Perdas e':Pa
recer' do' Conselho Fi�cal, 'relativo ao exercÍtio Ém'eel;�ádó'
'em 31 d'e. dezejubro' d'{ 1970;'" ,\,,' .�

15)' 'l.J:'l.eição ·dos membros do' Con'seiho'Fiscal;
d Tl�atar de outros assuntos 'de interêsse 'da Sócie-'

dade.
. _,.

.
"

I" '

,

TlIJ)arao, (SC) 8, de fuarço de 1971.
· lE!Clc!'ide 'Zandavall�' .:_, Dil:etor 'Presidente
.. . ,\. .

"
.

- " ,.,

�ng.· Antônio P. Brognolli _ :'Diretor.
'

,"

RESIDÊNCIA
.

E
,

. .'
�

"

Veride·se' ,
. .'uma residência,. !situada' 110 JARpIM;

ITAGUAÇ:ü,\ �Ól,l1
,

duas' �all_ls ' conjt�gada " três
'

qu�rtos
ban�o, 'cozinha; depend.ência . de' , empragad.a, garagem,'
varanda e' estacionamento, a;inda. 'sim' habite.se.

. I

LOTES, _.:. Vendem-se, ótimos " lotes, situi,ldos' no

JARDIM,ITAGUAÇÚ com água iristalada,'. ruas calçada�
e- drenage·cpluvial. - t' .

-" •. '. "

DIRIGIR�SE:a rua U.rbanQ Sªl�s, ,n. 37 � F,o�e 2981,

CLUBE D'O PENHA��CO' ,

,BAR E'RESTAUR�NTE .

·

A D!r.etoria do ,CLUB,!? ..DO PENHA:SpO\avisa' que- o
BAR e 0 'R.ESTAURANTE estão" permanentemente, à. dis

posição. (dos·' associados, sendo, permitida'.:a frequenc;i-à 'de

tul'ist,as e :publico' em ',gérat
,-

FIGr'iaIlópolis, ma,rço1'11
A DIRETORIA

t: CQ�PÃtijIlA CATAihNFRSE· DEiII. TELEC9MUNI!:J\ÇÕES ...., C_'TESC I ·1, '.' MOTORISTAS '

, l
" ..

A _C.é01r.?nN�, :Ç�tariJle'IS�, ,.�e �'Tc1.:�ç,�unicaçQ�sJ-Ci I
amplim'do

.

�;'eu: quadto,' de Pessoâl' em Floriãnópõli-s;-) i
�')re.vagas· ":'1r,a o cargo de MOTOR�STj,S. _ I

, Req",isitos: _,
,

I·

, 35e' • I •

Idaq.e;· 25 a : anos.
f

1
'Curso:

. priÍÍ:Iá.rio 'completo;
,

, I- Carteira profiSsional ·atualizada.
,Oferece::

.

. Sl'.lário:
.

Cr$ 220,00. �
.

I' I'Horário com�rCial de trabaHlO. , ,

,Os· candidatos deverão apres,e'n\aNe' à' rua Vitor I
, Meirelles, 11, atél o dia, 24 dá" màrço, .f'm horáriO' co- !
lnl)rrial, no Departamento de 'P�'��oàl:' f 'i

lo!iI
'

. ___::__j "1

APARTAMENTOS: --��nte 6 mil· no ato"e saldo, aproxima'·lamente-. 200ll.
Chacará de Espanha, apart. com 2 dormitórios,

living, banheiro, cozinha, área de serviço. Preçor
Cr$ 47,347,'00 com 25 no ato._

Praça XV, apartamento de 60, M2, desocupado,
andar alto, preço: 40 mil com 50% saldo combinar.

Osmar Cunha, apartamento de esquina, andar al
to, entrega em 30 dias, 3 dormitórios, sacadas; cozi
nha, banheiro, dep. de emprégada, garage. Preço com

financiamentQ. ,

Osmar Cunha, apartamento de frente, com 2
dormitórios e dependencias de' empregada, garage;

Centro, apartamento com 3' dormitóriõs, banhei
ro, living, cozinha, dep. de empregad<l, novo, prontQ,
desocupado, SEM HABITE-SE. Preço com financia-
mento.

.,

. .

<;ASA De' NEGóCIOS E LOJAS
Loja nova, pronta, desocupada, servindo p;1ra mero

cearia, padaria e etc. Vale 80 mil - torra-se' p(,)1' 45
mil.

Sala no centro, ed,' em acabiÍmento, '48,53. M2,
com banheiro, de frente para o Norte .. 'Coni�bom fi·
nanciamento. .'

2'? .andar de frente' no Ed. Miguel Daux, já, em
acabamento. Bom Financ.

'

Edifício Comasa, amplo conjunto
Bom finav.ciamento.

CASAS:
Paracete na Av, Eng'? Max de Souza, 4 ..dormi

tórios, living, sala de" jantar:, cozinha c\)m azulejos
coloridos, banheiro colorido, dep, de empregada, am.
pIa g�rage, terreno de· 800 M2. Preço: 130 mil com

finandamento - aceita-se apartamento. '
..

Centro - casa térrea com 3' dormitórios, 2, sa

l�s, copalc,ozinha, murada,. preço: Cr$ 65 mil c/finan-
Clélmento, DesocHpada. ,

" .

SEM HABITE-SE _ casa com 3 amplos dormi:
tórios, pronta, nova, desocupada, ótimo terreno. .Só'

désocúpado,

�
,

o/rf!

I
I-
._, 35 i .h

'(
--��----�--

� ._-..-_�_!:Ir_�
-'. !'"

mensais.
SEM HABITE-SE - Casa de. 'alvenaria, nova, qe

soc.upada, 2 dormitórios, ,demais pe'ças. Gange, Jardim
de Inverno. . ,.

qIÁCARA DE'ESPANHA � Ampla casa tér,rea,
,com 4 dormitórios, 3' armários efubutir1os, '2 banllei-, 1 '

ros, dep.' comp. de empregada, copa-cczinha, garage,
lavan(,leria. Preço: ioo mil com' financinmento.

SEM, HABITE-SE - No Jardim Atlantico, ampla
casa de alvenaria, com' 150 m2,. 4 dormitórios, living
amplo, cozinha, lavanderia, garage,ltoda murada, dois
terrenos aceitamos BNH, automóvel ou r\partamento.

SEM HABITE-SE -,- casa de madei 'a em Capoei
ras, pronta entrega, aceitamos IPESC, Caixa Ec. Fe-[deral. . ,

SEM HABITE-SE - Casa de alver'aria, com 3
dormitórios, sala, cozinha, garage, dep. le empregada.
Condicões a, estudar. ,

.

"

TERRENpS: i "

\ 'f\"
COQUEIROS :--- terrenos. com, água' luz, e calça.

mento, míniIno de 300 M2 no ato 5 mil, saldo 750,00
,mensais. '

( .

'

.

.

COQUEIROS - térreno; de 600 m2 por' 18 mil, I
('0'11 q 'mil UQ ato e saldo 'CI)I1). longo' fhanciamento.

ITAnUACTJ - Terrenos\ prontos ')ara receber
construcão, 6 lotes. juntos ao ,asfalto, r Ifnimo de 600
m2 cada um. Um ano para pagar, pod,� ser sem en-
trada, 12' pagamentos 'iguàis ' ,

,

POSTO DE GASOLINA � áreas' de terras, (3) na
nova Gov, l�o Silveira, áreas ele 20, 40 e até 100 me,
tros ele frente.

BOM A,BRIGO ;-; 10· lotes ',em só ,uma área, ter
reno. alto, lImpo e seco, prónto 'para. cO'lstruir,4 •

I
"

SAWF.:LA � F.MP�EENDEDORA IM )BIl.;'IÁRIA
G",!�ri<l Ja"queline. loia' '9 CRel 1066

AGORA COM ADMINISTRA�ÃO Df: IMóVEIS j

, ..;.; II,21\1 .,7 à j(, ! 2,4(:(t; :i

/

SU)ERiAMA VIAGEIS, PAS�J.·'
GENS.. E TURISMO S. A.

CGC N� 83.901.769/001
ASSEMBLéiA GERAL ORDINAIUA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores

. acionistas da SIDE

RAMA -. Viagens: Passagens e Turism,o S: t�, a se. reuni

rem em Assembléia Geral Ordinária, a, per realiza/da no,

próximo dia 15 de abril de 1971, às 15:00 horas !los escrí

tóríos da Emprêsa Auto Viação Catarinense S. A., gentil
mente cedidos à Av Ivo Silveirá, esquina da' Rua Joaquim

Carneiro, a fim de tratarem da seguinte:
O�DEM DO DIA

. ,',
.

-i
" 1'<?) - Leítura; discussão e .aprovaçao do Balanço Ge

,ral, encerrado 'em �31.12-70 e, relativo ao período d� orga-
, nização da emprêsa. ,

" '
,

'2'?) _:_ Eieiç'ão do Conselho Fiscal, palia:.. (;) exercício
de 197,1.

-

'

39) :_.Outros '?ssuntos' de ínterêsse social. ; '"
-

'Á Diretoria, coloca-se desde já ti dispo,;içlíó dos.senho
res acíonístas, 1>ai1a prestar O'S esclal'ecfueritos que' se fize-:

refi' necessáriós. .

, 'Florlanópojís; 19 de março de 1971.' >

,. ;: :

: . Dr. Werner Greuel .._;_ .Presidente.

IRMANDADE'
.

DO SENHOR ',. Jt:.SUS
DOS· PÀSSOS E',HOSPITAL'�:DE

�.
" '

"

CARIDAD'E � '.1. ,.

I

"

) .,.
.. �

Exigimos seja·perfeita'. datilógrafa .e,

dor: ,

. :Apreséri.taí'. 'li' Rua' José''-CâIidido 'da

treito, no Íloraí'i:o· comercial,-
Siíva; 657' .:.,i,',ES-i f '

S,ALA,S"Pc\Rl_ES�RITÓBtÓ ',' .

)
.' '" -

�

í'
"

,h
� -'.

J'

, ALUGA·SE ,DUAS SALAS .AMPLAS" PR6P1UAS'YA-
(' /.. '". I' I' . ,-' \. ,

R� ESCRITÓR,W" LOCALIZA.DÁ,/:e;M PRÉDIO C�N'l'RA1.i,.
V1DR E q/RATiÜi,l'{A RUA FELIP� ,sCHWm'f N<:'. 14; 1<;)

ANDAJ;'t, I Np i PERfO,DO DAS' 8;00' às ,12,00 JIORAS;,'COM' '

O SR.. ARNOLDO.
.. ".,'

,---�-----_,....-.--_.....--<,' >

Centrais:-í:lélricas de ·San�a Catarina SI A�.'
CEtESC j :

ASS,ÉMBL:�IA GERAL' ORDINARIA
CONVOCAÇÃO . ;

.. ,

'Ficam' corivid�dos 0'8 Sen1Í,ores A,cioílistas) qll-:C�ntra�
Elétricas de' Si.lnta Cátarina :S/A - CELESG, pa·ra se',T�u;:
nirem e�l Asse�bléia, GeFal Ordináriá, 'que se, ,realizllrã "

no' tliã '30 d'e. Inár90 :.de' 1971, às' 15 horas, na séde Soéi'ai'i'
-à ,Rua João da' C_ost� '.Moellmann, 129 nesta ,cidade 1;].e flo-,
rianópolis, e delibeTarem �.ôbre o seguinte:' ":' .

I : ,

. __ ORDEM DO DIA:
'

\

I. ;:__ Deliberar sôbre o Relatório, Balanço, Conta de Lu·

�ros e Perdas referentes ao ex�rcício· de.: 1970; . ··e.
• ......, �.",,, I., � -.. • .... , • • \,

Parecer do Conselho Fiscal; 1 -:' "

2. - Eleição dós Y.·'[embrós Efetivos:e' Suplentes' do'·Con,
selho Fiscab e' Conselho Consultivo e..,!iXaÇ'ão.<.dôS·
-hor,ários, resP1ctivos; , ' ., ,,'

,

3, . _ Eleição. de' .Di.rétores ,e fixação' de honorãrio�;'
4. � Outros assuntos: de interêss� social.'

"
, :' . I

,

"Florian6polis,: 19, d� 'mirço de 1971�· \ ,:
: ... ,'

:;'
Roberto MündeU de Lacerda _. Presidente

.

':l.I'" ,

--_._--- ----�--� -----..__

,Cofupà_nhiá 'Catarinense, 'de.
'.T�le�omunicações :<
� CQTES'C ..-'.'"

C.G.C,M,F.: �3,89'7 223 ,

. "
• ,

ASSEMa.UIA G,ERAL EXTRAORDINÁRIA· "

.

:, EÓIT'Ai..· DE CONVOC�ÇÃO
.

\,.�,
PelQ presente edital ficam çonvocàdqs. os, SE)nJiQx:'�s

'

acionistas da 'Comp'1nhia Catarinense de Teleron-ftiniê'áéõés'
_ COTESC para se reunirem em �ss�mbl�ia <neràt':'E)i::,
traordinária, em sua sêde' social, 'à 'Praça, 15 "de' N6veth.
bro, n<:> 8, em Florian6poli�, nó' dia 2 de abiiI- dti':1911>às
dez (10) 110ras, para deliberare� sôbre a seguinte: ,'.

,

ORDEM' DO" DIA'
" "

li) Prepn('hi�lf�T't.O de vap,'as �1l Diretbria
b) Modificação d0S- Estatutos � ,

.

'; "

r) Assuntos: Qr r'37s de il1ter��� J 'da EniDrêsa: ii :i': 1.; • :

I Flor�anópolis. 19 'de:'inarco' de 1971.' " ,.:--.
�á!':i; Orestes· !?_.usa, .

(;" : �

·pr�sHente em Exl'rcício '

1 � ! ,

, ,

'/

'Marcrs F.duardo Banr.le!ra -Ma�;
pi Diretor

, J. Gonçalves .

Dire'ídr

/' .

CERTIF��'Dn �y.·�'U\.Y'''D:; ,:'.� ,.,.,:,
Foi extraviadr o certificado de -propl1ieda'de· '��:�uni,�,

camionete Volksw� gen. Motor n<:' 1.9508 - Chassis'i,l'B,;428·
Placa 8681, perten':ente a' S. Afonso '& ,Filho.

. ,

Aulas particulares Bortlàdo Varicor e MT.' Tratar com

Vera Lúcia _ Ru? Monsenhor Topp, 32 - fúndos.

CirurgIão' ·Dendsla.
'

'Prótese �lt� RQta�ão - Tratá�enfo· In�ol� 'Atende
J)('la manhã. qas,8 às n hs. e 'à'tárde dii�"16'às' :18,30 hs.
Exclusivamen� com hota' marcada. Ecúllclo' ''APí:..t.rB ...

$illi!- 53 _ 5� an'dar . - tel. 4671.
' .... \'�":' "

"", f

CA�A MO CE�ITRO
_ J ... :

Vende-se casa, grantle c,om 4 quartos, 2 banbeiros' SOo

çi�js, dependênda� d� .emppegaQa. �aragem. T,ra�r nf! �,
CeI. M�lo Alvim.' Jj) 04 pelô fone 4'704. '

- .

(
. Ati!JGA�SE

Uma;(lasa; mista la' ,rúa: Jl>elniinda:Silveira;r 166· com rua
1 • , , x:

4ristides Lobo 95 com 2 quartos de -banho \ completo,
2 cozinhas completas, 2 ,

salas e 2 quartà�_ Aluguel
Cr$ ;JOO,OO. €om garagem.

Tratar a;. rua Delminda, Silveira'16'1 perto ,dO ponto
final da Agronôrn.ica.

,
CLfNI,C� :OE' :TUMQ�J;S ,:. 't-

". DR. ROBERTO �RIGYTJ," ; L'
'

(Ex-Residente do -Hospital -A. O. 'C�m$rg'p d.il" �j).
ciação, Pa\dista de Combate àQ C&nêElll; És�tt. p$\
AMB..sBC). , ,

. ,-
.

.,

Atende, no Hospital Sagrad� Fa�fifu:, di�e�
das 14,horas em diante.

-

CRM-SC 968 ._;. �PF 021.QU2-lB ' '. :
. Rua Tenente Si!vejfll.,2l �;Fó���-

-------i' '-"'-�-' .. --.---:- �

.' r

�
DR. iRTOBio SI'RtADtÂ .

rrof(!��of df" �siqui�trla, odá. �c�t1���, �:: ,��n3
Problemática' Psfquisa NeUroses' "

.I

•

DO�ÇAS MENTAiS'
'

: '__ .
,

C�nsultório: EdUíCió Associ�ção' catarin�rís.é 'dé 'M�
didna, Sala 13' _... Fone 22'Ü8 ..:_ Rij� Jê�tiimó �llio, 351

- Florian6polis ;:;-
-

',' '�,

�, ..

II.iIA'l'EX
_.

1 ,.::" ...

'ILHATEX - A CASA. ESPECIALIAZADA EM TOaLMAS
VARIAOfSSIMO ESTOQUE DE ARTIGOS �;� i'ç.�

/ MESA E BA�HO DAS MELHORES. FAB�'CA$
CATARINENSES

,
"�o '.

l' PAGUE, EM 3 VEZES',SEM JtJR;OS NEM �AuMtNTO
Oferla da Semana ILHATEX:

Toalha Banho-' G:2fcia ' :(� ..• I •

Toalha Rosto Ga"cia '.... . .. , , ............•

Toalha Mesa .' .. ', _ . , _ • � .••••

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4-7

"

' D��"t��I��S.I�, "CA�",
'

". ',' :Adt:ogadô :'" "

"

., "

. � , ,j ii
" ' �

I '1; ",-

Rua Trajano 12 ,:� .Conj"Il�" ,9
OÁB'SC 688 '- cPF' 00789623It.

-

. ,

Cr$ 8,00
Cl1'a;oo
CI1fJi>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Atílio voltou,
ontem de

.

São. Paulo··
O Vice-Governador Atílio Fonta

na' retornou na manhã de ontem a
, . ,

Florianópolis, após fel' passado o fi-

nal de semana em, São Paulo com

seus familiares. No período da taro

de o Vice-Governador despachou
com. vários, assessôres e visitou OS

Secretários de Estado 'com os quais
ainda não havia mantido contato

oficial.
O Sr. Atilio Fontana ccníírmbu a

viagem que fará no final de abril

.a vários países da Europa devendo,
para, tanto, solicitar nos próximos
dias autorização da Assembléia Le

gislativa, em obediência a dísposí
tivo constitucional.

Agua voltou
a fallar .em

I várias lonas
o abastecimento de água da Ca

pital ficou normalizado por volta

das 21 horas de ontem, quando o

líquido retornou, gradativamente
às 'torneiras, depois de 'uma ausên

cia de cêrca de dez hora�. O cor,

te no fornecimento ;foi �otivado
por ruptura na II Adutora dos Pi

Iões e a demora na substituição do

tubo danificado foi motivado' pelo
difícil acesso ao local, em, Ariríu,
que resultou na quebra de um ca

minhão e a necessidade da utiliza

ção de um trator para, conduzir, o'

cano.

UFSC ensina
a explicar
textos-
Um nôvo curso está programado

pelo IDepartamento de Língua e Li

teratlll:a Vernáculas do Centro) de
Estudos Básicos e pelo Departamen;
to' de, Extensão Cultural da Ufsc

sôore o tema Métod'o Gráfico de Ex

plicação 'de Textó. As palestras se

rão pi:ofe.ridas pelo professor Isaac

Nicolau Salum, que é titular de 'Fi
lôlogüt RomâJiica e chefe do Depar
tamep.to de Linguística e :LÍngua!!
Orientais da Faculdade de Filosofia
Letras 'e Ciências Humanas, da Uni

xer,sidade de São Paulo. O local, da.
ta 'e horários das aulas ainda não
foi divulgado pelos promotores, de

v�rdo ser anunciado na c'orrente se·

, '

FOTOGRAFIA SEM CURSO

Em nota distribuída à Jmprensa,
o Departamento de E,,,tensão Cul

tural da Universidade Federal de

Santa Cátarina comunicou a suspen'
são do Curso sôbre Fotografja Bási.

ca, que havia sido programado para

os próxim'os- dias. O motivo, segun
do a entidade, deveu-se à condição
de que o professor Ciro Pereir-a _:_

encarregado de ministrar o curso -
'

não mais pertencer ao quadro de
funcionários da Kodak.
Finaliza a ,nota do Departamento

,de Extensão Cultural da Ufsc in·

fo�mando que vem'mantendõ cdn.
tatos' com. aquela emprêsa ,visando

que seja indicado, outro técnico da
Kodak para ministrar o cu�so 'Sus

pé,nso.
CULTURA IBÉRICA
�'A �istória 'da Cultura Ibéri,ca' se
rá o. tem'a do cursO' 'a ser ministra.
do pela, professôra Sôni� Aparecida
Siqueira -no, período d.e 12 a 17 de
abril próxiq,o, Ino auditório do Curo
so de Direito do Centro Sócio Eco.
nômic0 dã Ufsc. O curso, qUe é
promovido pelos Departamentos de
Extensão Cultural e de História do
Centro de Estudos Básicos da Ufsc
destina-se à professôres de ehsino
superior e médio, devendd' os j,nte·
ressados fazer suas inscrições no

Departamento de Registro e COlltrÔ'
le Acadêmico, na Trinrlade.

" ,

;"

ad.mihlstrativa � fimlncéira daquele
, Departamento.

Na Secretaria de Segurança e In

formações assumiu ontem a chefia

do Gabinete
� o Major José Mauro

Ortiga, enquanto que 'na Secretaria

da Agricultura está respondendo
pelo expediente <1,a Pasta o Sr. Wái
mor Otávio, de Oliveira, tendo em

vista: a viagem ao exterior do. titu

lar, $1'. Glauco Olínger,

:SAÚDE

t

Durante . a audlêncía mantida on-
tem pelo G.overnador Oolombs
Sallés com o Secretário Prisco Pa

raíso da Saúde, foram aprovados 05

novos Regulamentos' da Secretaria e

do Departamento Autônomo de' Saú
de, que foi transformado em autar

quia "

pela Reforma: Administrativa
Também foi' aprovado o nôvo Es
tatuto da Fundação Hospitalar 'de
Santa Catarina.

SERVIÇOS S,OCIXIS

Por outro lado, a Secretaria de

Serviços Sociais está elaborando o

programa da' Semana �Sindical de
Santa Catarina, a realizar-se na éi
dade de Joaçaba na última semana...

de abril, prolongando-se até 19 de

maio, Dia do Trabalho.

...
"'�

O' Serviço Social da Indústria

SESI, -através do seu Departamento
de Assistência, vem, colaborando
com

_
as autoridades e população do

Município de Lauro Muller, tendo

.em vista os' inúmeros prejuízos so

f�idos recentemente, em vir�ude
'das fortes chuvas naquela região.
'o órgão assistencial da indústria

vem .dístríbuíndo, diàriamente, uma

camioneta de pão,' além de ter. co

l�cado dois caminhões à disposição
da 'Prefeitura daquela Cidade. O
Departamento de Assístêncía do
SESI' está aguardando, também,' um
relatório do

, .
Prefeito MunicipaL

apontando as, principais- áreas pre

judicadas, 'a fim de. poder estender
seu' auxilio aos'.mais ,',diversos :' seto
res 'de atividades de Lauro MUllêr.

v
•

•

\" \
.

Dermatologia
. reúne.médicos
�na Capital;

, Será realizada nesta .Capital, nos

próximos dias 4 e 5 dê abrll, a 1�

Reunião Sul Brasileira de' Dermato
logia, que' contará com a participa
ção "dos 'mais

.

conhecidos' especía
"listas de dermatologia e leprología
dos .Estados do Paraná, Santa .Cata,
rina e Rio Grande do Sul. "

, " , I

,Na sessão de abertura será" pres
tada, também; uma homenagem
póstuma ao Dr. Adalberto, 'I'olentírío
de Carválho, considerado na época
d� su� aüvldade, eXPl"�ssã� :de"'re.
lêvo da leprologia naeio.nal.

Filarinônica
agradece
os· auxílios

,

r

.
Vma comISsao cheüáda peloS Srs.

Osvaldo Paulo da Silva e Waldema:r.

Figuefó - pl'esÚ:lente e rnaes�to da

Sociedade Musical" Filarn).ôruca, ' CC?,
merdal ,- estêve' em visita n�; noi·
'te de ontem a O ,ESTADO; agrade
cendo a colaboração qúe':a" p�p�la
çã<;l da Capital' tem dispensado à

entidade, atendendo o apêlo levan

'tado através, dêste matutino." Nó

oportunidade, revelàram que aS con·

tribuições recebidas ultrapassarall',
as expectativas e as fin,anças melho.
taram sensivelmente.

Sôbre as atividades clã Sociedade
Filarmônica Comercial; que estréia

.

domingo próximo seu nôv!). 'unifor

me, - em tonalidade cinza ....:... afir
\ maram que já estão, ensaia'ndo tô

das as noites para abrilhantar 'a, fes· ,

ta de Senho.r" d(i)S Pa§s6s.�Cêrca<' de
,-

'vinte músicos estarão 'apresenbndo
temas sacros durarite o percurso
da procissão e a regência estará ii

cargo.
.' do, maestro Figueró: Info.r,ma.

ram ainda os visitantes qué a' entida·
de está aguardando confirmação do.
Pádre Quinto Baldessar, da Paróquia

'

de Nossa Senhora de Fátima; para
participarem da procissão do. Senhor
Morto, marcada pru:a Sexta-feir!l
Santa à noite; no Sub-Distí;,ito ' do
Estreito.

, FinflVzando ,sua -1isita à Redaçao
de 'o ESTADO, os membros da co'

missão. ,reafirmaram () apêlo. à co

niunidade da Capital e 'solicitaram

que as contribuições , "espontâneas
fossem enviadas à sede da entidade
localizada à Rua Conselheiro. Ma

fra, esquina da Rua Bento Gonçàl.
ves. O mesmo pode' acontecer com
os associados em atraso, que dever�o
saldar suas mensalidaQes tôdas �
noites no local mencionado., para

que nao. haja paralisação nas ativi
dades da Sociedade Musical Filar.
mônica Comercial.

\

...Colombo está ,nomea,ndo, $,e�.i. auxilia :M,obral assina
�

convênil
o seu segundo· escalão' l:��:sM"her· ci8m prefeituras de St

-r-:

,

-, Começam a ser confirmados os

\ primeiros nomes que ocuparão vá

rios cargos do chamado segundo es

calão do Govêrno do Estado e que

haviam, sido indicados pelos Secre

tários ao Sr. Colombo Salles. Na

tarde de, ontem o Palácio do Govêr

n� encaminhou vários atos' de no

meação à publicação no Diário Ofi

.cial do Estado e que deverão sair

provàvelmente na :edição de hoje.
Muito: .ernbora ainda não tenha'

; \ � ,

'saído, a publicação' dos respectivos
atos de nomeação' alguns dos novos

assessôres das, Secretarias já estão

desempenhando suas novas funções
Para a Secretaria da Fazenda fo

narn confirmados os nomes dos Srs
Wniwr Pinto dos Santos para Coor

.denador do Tesouro, (, Lauvir Bar
cellos para a direção do Departa
mento de', Fiscalização, Leone, Car
<Íos Martins' para Contador Geral do
Estado e Tomás Chaves Cabral na-
, ,')

'-

ra a chefia, do Gabinete .do Secre..

tário,

,Na área da saúde foram igual
mente confirmados os nomes do
sanitarista, -Genovêncio Matos' para
a direção geral .do Departamento

,

,
,

Autônomo de Saúde e de Ivanildc
Nunes ,'de Albuquerque, Antônio.

Westrup e 'Jalmir Jorge de Paula'

para diretores das divisões técnica,

O , Governador Colombo Salles

despachou ontem com os Seeretá

rios' Sé�gio Uchoa Rezende (Fazen.
da), Prisco Paraíso (Saúde), Justí.

ç; (Geraldo Gama Salles), . Des�n.
vQlvimento 'Econômico (Akides
Abreu) e. Serviços Sociais (Marcelo'
Bandeira Maia). Em. audiência o

Chefe do Govêrno recebeu os depu,
tados Abel 'Ávila dos Santos, Mil·

ton Oliveira e Aldo Pereira de An

drade, o Prefeito de, Gravatal, o

p'l'esidente do DiretóÍ"io ,Regional çla
Arena e o delegado regional do,
Instituto Brasiléiro de Desenvolvi.

mento FIQre�tal.

Sasse reúne-se -boje
com imprensa da.Cauital

O ,Secrétário do' Govêrno., Sr, Vi

tor ,Fernando Sasse, concederá ho.

je à tarde uma entrevista coletiva

à imprensa, quando deverá aDUll-,
éÍllr, os planos que elaborou 'para a

slla !Pasta e dizer dos propósitos do

nôvo Govêrno em. manter perma,

nente contato com a unprensa ca.

tarinense. A entrevista está marca·

da para as 15 horas, na Casa do

Jornalista. \
CONSELHO DE DESPORTES

Por outro lado, o' Sr. Vitor Sasse

inf91:mou que já foi constituído o'

Conselho. Regional
I

de _ Desportes;
. "q1,le dará, condiçõeS ao início., o

mais. ,rápido. possível, dq Campeo.
nato. Catarinense de Futebol' ,dêste
ano".

O, Conselho. ,é integrado pelos
Srs. Vo.lnei Cplla(o de Olive5ra,
João Batista Bonassis, Ari Pereira

Oliveira e Odi Varella, o primeiro
indicado pelo C,onselho Nacional de

Desp.ortos ,'para representá-lo. em

Santa Catarina e os três últL.-nos

apontados pelo' Governador Çolom.
bo Salles.

Polícia só · registra um
acidente na 2a feira

1

Apenas um acidente de trânsit�

foi' registrado na Delegacia de Se

gur�nça P.essoa� no dia de ont.em,
tendo ,ocorrido na' Rua Liberato-

,

Bittenco�rt 'quaJ{do ,� jo..vem'· Maria'
das Dôres Medeiros descia do ônj,,,;_

.
bus' n9 '17 da Empl<êl5a Florl�nópo
tis - placas 50-02-23, dirtgrüo pelo,
motorista José A.Q.tô_nio Cunha,', bra. ';

sileiro, casado" 21 anos, residente.
"em Biguaçu - teve uma ,queda dI,!
êoletivo projetando·se ap' solo. 'A y.í.
tima, que possui í19 anos e reside

no Jardim Atlântico, foi socorrida

pela motorista e conduzida, ao Hos

pital Sagrada: Família onde foi me

dicada apresentando ferimentos le,

ves.

De outra parte, no' último domül<

go foi registrado um atropel�mento.
por volta das 15 horas, quando 8

KGmbl de placas 16-25, conduzidr�

por Denis Manoel Veras 20

anos, residente à' Avenida Mauro, '

Ramos, 198 - atrop�lou a Jarbas

Guetten ..:._ casado, 46' anos" residEm.
'te no Górreg� Grande....{» motorista

socor,r5-u à vitima que foi medicada

'no" Hospital:, dos; Servidores 'Público_s
_,' CARRO R0UBAPO,

As Delegacias· de FurtQs de Veí

culos'� de Roubos é, Defraudações I

-expediram nota, às ,aut,oridades e ao

público, chamando at�nção para as

, características'
".

de um Volkswagen
l'oubado em Joinvil�e e que está
send'o' procúrado pelas autoridades
O veículo apresenta as seguintes ca

raéterísticas: cor azul, placas •.
'
.•

11-14-90, de Joinville, estofado ver

melho� aro branco, farol de nebli

na, botã() d� lUZI vermelhQ e faro
Leté da plu(\á de 'Volkswagen 1.300.
O carro róubado é de propriedade
do Sr. Luiz Antônio Klein e as au

toridades pedem a colaboração da,

população ' se alguém identificar ,o

veículo e comunicar pelos telefonea
25·59, e 25,94.'

Serão. assinados, amanhã pela ma

nhã, simbOlicamente, no .Palácio dos,

Despachos, com a presença do. Go

vernador Colombo Salles, os convê

nios entre o Movimento Brasileiro

de Alfabetização - MOBRAL 8 Pre

feituras de Santa Catarina, ,

A assinatura 'dêsses acôrdos en�
tre as partes ínteressàdas, 'após o
IHa' presidido pelo, Chefe do' Execu·

livo, prosseguirá às 10 horas,
Instituto Estadual de Educação

Os convênios a serem firn1ad�1
têm a interveniência do Govêrno
do Estado e visam impulsionar, di

forma vigorosa, em território cat�)
'rinense, ,a campanha desencadead f

em: âmbito. nacional, pelo Ministério
da' Educação e Cultura.

Rosinha::
. compreençãe

res·pondeu.a�vi o Iê n.çJ,�
Em expedi�ilte que dirigiu ao' De- das .Iímítàcões da minha capaeidaa

's'�mbargadpr 'Marcflio Medéiros,'pte.' ;
e dos, meios que dispus, responder i

sidente do Tribunal de Justiça do violência com a terapêutica da COll),

Est�clo, ,;no qual agradece> o apoio preensão. ,

.reeebido durante o tempo, em que" Penso,' Excelência, que assim

'o;cupou a Secretaria, da Se,gurança xeí a ,melhor: cooperação ao Podei

Pública, o General Vieira da Rosa qhe equilibrá com' tanta serenida

"a�ir;ná "que sua maior (preocupação' de e acerto as relações entre o in·

como'Secretário de Estado fói a de dívídue: e o Estadõ.
.' ,

" , ,

"responder à 'violência com a tera

pêutica da compreensão".
O' ofício enviado pelo General

Viéira. da Rosa ao,Présidente do TJ

tem o seguinte teori.

, "Na admiração à majestade da

Justiça fiz meu empenho no respei
to à dignidade humana; Com' êsse

gúiao de marcha procurei; dentro

"Por, outro lado sou profundamen
te grato' pera compreensão, apoio e

solidariedade que recebi da Justi

� ça catarinense e, particulannente de
V. Excia.

Que Deus o mantenha feliz e

com êxito.
, ,Cotdialmente - General Paulo

Viéiia da Rosa",

Carla de D. Jaime fala
em 'po$sível sequestro
'Se o falecido cardeal ,arcebispo.

'do Hio de Janeiro, d. Jaime de Bar·

ros éâmara, tivesse. s'ido seqüestra
do' pelos: terroristas, a, ação. não. te·

ria êxito. O próprio arcebispo de·

'terminara exprelisamente, às' aqt0ri
'dades . ciVis e eclesiásticas, que não

•

f f6sse aceita condição alguma - in

clnsive 'a 'libertação de. presos, -

pl�lo seu resgate, aiilda, qu.e ,isso lhe'

custáss,e a, vida."
,

. A 'rev.·élação foi feita: pela Cúl'ia

Metropolitana do Rio de J;aneiro; ao
divhlgar uma 'carta in�di.ta· de ,d

Jàüné, escrita a 7 de abril ,de 1970 ..

Nela, dépols de perdoar seus pos�

si.�eiS seqÜ��tl'adore's � de deterrlU'
nar que nada' fôsse' feito pela 'sua

libertaç�o, o cardeal declarava-se

disposto a dar a vida pelo seu re·

bánho.

Igreja Católica, quer por me 'ter

manifestado tantas vêzes contra os

comtnústas, declaro desde já que

'perdôo a quantos me fizerem maL

Porém, lhes recomendo que poupem

am�rguras a outros filllós de Deus,

Rogo insIstentemente que nem a

Igreja, nem o Estado, aceitem con'

dição alguma para meu resgate,
éaso' os, seqüestradores a exijam. Se '

li Deu,s aprouver, dou minha vida pe,
" lo ,r�bânho. qUe o Senhor me con

fiou.
-NacÍa possuo para qeixar COlllO

herança, a não
.

ser minha fé e

amor, a� fldelidade à Santa Igreja e
,

i1O' S�mo Pontífice. _. Dinhe�l'ol'
Nenhum.
De 'objetos materiálS;' apenas o

anel que o Santo Padre Pio XII !Ue

ofertou' por ocasião do cal'dina1ato,

,anel. ,êsse que coloquei no deqo de

S. Pio, X, quando lhe vesti o. corpo

para o dia de sua beatificação. Ês�e
anel deverá peliencer ao mu�éu 'ida
nova Catedral. Outras jóias não \��
MO; pois a cruz e a corrente siu

emprestado� .

Se fôr possível, enterrem-me na

Catedral em construção ..

Perdoem-me os que tiverem quei.
xas de mim. E rezem por êste po·
bre bispo, que só desejáva sel' pa'
dre.

A divulgação da carta foi feita

ao ensejo do 309 dia do falecimen

to' do cardea\ Câmara.
.

,

É o' seguinte o texto da carta de

d, Jaime, a propósito do problema
dos seqüestros:
''':ftçvmo. e mui prezado-' Vigário.

Geral.
I'

Está em moda p, seqüestro de au-
- ,

toridade. Verdade é que, por en-

'_quanto, só estrangeiras. JSe, porém,
'chegar a minha vez, o que não é,'

i.mprovavt)l, quer por meu cargo na Cardeal Jaime Câmara",

'I�'I�������������
-,,----

PREFEITURA MUBICIPAL
FLOIlIAIÓPOLIS .

COMVITE
O Prefeito'Muni�ipâl de Florianópo.lis tem o prazer de convidar aS

<!utol'Ídades civis, niiIitares e eclesiásticas e o povo em geral para assis·

rem a Missa de Ação' de Graças que 'se realizará hoje, têrça·feira, às 19

horas, na Catedral Metropolitana, pela passem do DIA DO MUNICíPIO

DE FLORIANÓPOLIS._

DE
\

I
\

.:.'6.�

ARY OLIVEIRA - Prefeito Municipal
JI'-'.I

1-'· I"
, �':1,

CONVITE PARA MISSA DE 2°, ANIVERSÁRIO I
'

Heriberto Hülse, filhGS, noras, netos e demais: parentes da sempre
lehmbrada e querida

LUCILIA CORRÉi�, HOLSE

convidam os parentes e amigos para a 'missa de 29 alúversário de faleci
mento daqJ.l.êle ente querido, que será realizada no próximo dia 24 --

\

(quarta-feira
- às HI,i5 horas, na Igreja de São Francisco. )

I

�

AnteCipam agradecjmentos. II
-.J i

I '
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