
smtese do Boletim GeometereoI6gi(,'() de A. Seixas Netto
válido até às 23h 18m do dia 25 de março de 1971

FRENTE FRIA Negativo: PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;
1007,0 milibares: TEMPERATURA MEDIA: 27,79 centigrados

-

UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94,9%: Cumulus - Stratus -

Chuviscos esparsos Tempo médio: Estavel. Florianó�olis, Quinta.feira, 25

"TEMPO

I.

\ PHILI'I: 8t CI'A.. a casa d. conslrulor
IN'FORMA
o ,Professor Carlos Passnní Ju

ni&r
'

viaja' hoje .para Pôrto Alegre
onde participará 'dé uma reunião
com autoridades e coordenadores -do
Projeto Rondou. A reunião foi éon
vocado pelo Minisü:o Costa' Caval-
canti.

SIRTlSE
BRUSQUE'

Reunião da Turvale será
realizada aÍn�nhã na eidade deI
Brusque. Assuntos relaciona
dos com, o turismo 1:\0 Vale do,
Itajaí serão debatidos na
eportunidade,

BALNEÁRIO DE CAMBORlú

Até agora não foi localizado
() automóvel Opala - Placa

65Q33,' que atropelou e m�tou
esta semana na BR·10l, o ci.

I clista Nicolau Moreira da Sil
va. As autoridades policiais
que atenderam a, ocorrência,
p.rocuram descobrir o paradei.
re do veículo;

-

'PôRTO ;UNIÃO

A inauguração do sistema dé

aba{'tecimento de água de Pôr-

; to União da Vitória,- está mar

cada para o dia' 25 de abril

próximo. Ao liberar a notícia,
o Prefeito Serafim Cáus acres

centou que o Governador do •

Estado; Eng. Colombo Macha,
do Sanes, será convidado para
assistir a cerimônia, o mesmo

. '

ocorrendo em relação ao ex-

Governador Ivo Silveira, pois
I ,foi .durante seu ,mandato que
Pôrto União recebeu substan

cíal auxílio para a execução
de tão importante obra.

/,

" ,

,Quinze agric\ultores do Mu.

nicípio, de Taió, interessados
no pl�ntio de �ÍJva;' viajaram
para 'a ',cidade gaucha de Ca

'),#" xias do Sul. Acompanhado:;"

�, :�., ,'" :� �,,:" téc�ico da �C��:SC",
,

'

_:: "p,rete.n�em· -'fe �speclahzalt� '�fI,:,,,, ; ,

�
,

cultivo da uva. A viã�j'êm 'aos
agricultjlres é patrocinada 'pe.

'

,Ia P.ref�itura Municipat de

Taió, ate�dend� 'Sugestão �pre.
senf,adà O� últiniâ, re'urjião, da,
Associação �os M'Inicípios do
Alto Vale.

BLUMENAU,

Sob os auspícios do SENA),
tiveram início em Blumenau
e Joinvílle os Cursos, de Eor

mação Profissionai 'pa'i-a Gi�'a
aianos, que estão sendo reali
zados -nos Centros, de Treina
mento', daquelas cidades, visan
do for7nar profissíonalmente os

jovens que se afastarão dos
, "

estudos, tão logo concluam o

Ciclo gínasíal.
Para' o funcionamento do

CUl'SO, 'houve, -c, o necessarío
, apoio do Conselho Regional dó

SENA! através de urna reso,
,

, lução aprovada no último día
18, estando o mesmo paralela
"mente

'

ligado ao Plano Esta
dual de Educação__

\
-------------------;
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, o Gov.ernado�' Cóio�bo S�lIes: fiz' �Idem pela 'pri-
r

,
'

,

,
' I

'meira vez, um pronunciamento de cunho polílicol qu�n�
',d'o afir�()u que ae. ,açeUar -o Govêr'_o' assum-i'u ,1âmbém

,

/

a, re�pon�atiÜidacte "política "a êle- inerente. Ressaltou'
,

"

'\1 • I;
"

, que não delega podêres políticos e que ninguém laia em

seu nome �Inest� lÍlome�1I0 em que, assuDto a respensa-
<

•

hílídade 'dQ cOl11ando ,político"� . "

j.
,l" ,

"

�
. � .

o pronunciamento do Governador"do-Eslado�foi fei·
lo durante aI�ôço\ queJhe f,oi' oferecido',onlem na elda
de de Crieiuma, ,logo' após íer p'arlicipado: ,dos ,',aios de

i�a�gura�ã�' �a s�h-e�l�ç�o �h�ixa�ora ele" Sideropolis
I(ulbm� paglDa)� ;' ,'', """

'

",:;-,
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ACMfatlDe�sa:' Sa
redonda·

" ,

r
'. sôbr�,'tóxicos,I. , \"

I {P,ágin� 3)",'
'

"

Mobral vai Funcionários·
"

alfabetizar 'reivindicam
cinqúenta 1lIiI, 'aumento ·

, '(Páginã' 5)", ," �
(última Página)

, \

comemorar' Revolução
s;

Dom �1l1

,

,Vestibular
de 72 vai ser
alterado "

Caiadu ainda
;,.,

,

'

A ..

nao ,compus
secretariado

_ / '

' - Em / solenidade que contou com

" ndm -In -Is't'raç'a-o' le'm'
�

nov'UI '�:���;�i� od�r:���too �l�iCl'���:��
�' " ',:'

'

I :t��:UU:�mta:l�e C��.g�llt�� s:c�;-

S,e'cr.ela"'r·IO 'M U�J,n· I-,e I-Pai �:��ood�ô����:�a�!op;��a ������
. va a chefia do Gabinete d� Preiéi"

. -
'

.

/
to desde que o Sr. Ari Olâveira as-

sumiu o govêrno (última página).
. "

'
, ,

-

/

Já encontram-se em estudos no

Ministério, da I Educação as novas
normas que de-verão" ser adotadas,
após decreto do Presidente Garras
tazu

.

Médici, .vísando
'

acabar com' a
. questão dos exceden.tes nas Univ�.!'
sidades -Federais. A nova sisteí'náll.
ca será aplicada a partir do ve�

tibular dé ún2, é o Govêrno eleva
rá de 5 para 10% o' mO'ntà'nt� dos

-y - •
r

recursos orçamentários destinados
aos estabelecime.ntos particulares.

- O Governador Leonino Caiado
•• I '

ainda não conseguiu formar seu S.e

cretariado, tendo' nomeado e empos
sado um número dt;'. auxiliares que

equivale a 40% dos oargos 11', serem , \
ocupados. Empossa'do ,há dez d)as, o

Governador de Goiás não fêz o pro
vimento dos cargos de $ecretári6s
da 'Segu','ança Pública, de Interior e

Justiça, de Fazenda, de Planejamen
to e de Sei'viços Sociais, além de
outros cargos' nb 29 escalão.'

.MOR fará"
. encontro, em

-
,

.

r. Aleure

.MédicI reúne Buzaid já tem
Ministério .' proieta para
,$egunda - feira novo, Pleito ': �

.' \,

,
��. " <

O Movimento Democrático BrasÍ
lei.ro já .co,llsti�uiu comissão, de três
deputados federais para representar
<> Diretório Regional d� São Paulo,
'no enco,ntro que (') Partido profi'lo
verá em Pôr to .Megl'e n� próxirho

' -

mês'. Ao. encontró, que é orglluizado
'

pelo/ Diretório do Rio Gl'al1de di)
Sul, deverão compai'ecer repl'esep
tantes 'de Santa Catarina, Paral1á e

São Paulo,' para examinar .assuntos
l'e!aéionados com '0 MD.6.·

° Presidente Garrastazu MédicI
deverá .reunir seu Ministério segun.
da-feira ém BrasHia, segundo revelou
fonte do Palácio' do Planalto. f\

... , �

'I

O Ministro da JlIst:�ça, proféssol'
A1fredo Buzaid, apl:esentou ao Pr'"

sid�nte Médici e aos lídel;es do Go

vêrno no COllgresso, um esbôço, do
projeto de lei. -destinado a disci'pJa.
nar as eleições' p,artidárias pl'ev.istas
para êste ano. ,Os Srs. Batista Ra

mos, Filinto Müller e Geraldo Frek0

sugeriram ao �rofessoi', Alfredo J3u
zaid alguma;, modificações 'e foram.
convpcados para nôvo e11<;0l1t1'o, no

p1'ÓJWllO dia 30,
i' '

l ,

-

·Sunab nada sabe'sôbre
;

,

aumentado pão.e do leite
(Última Página),

mesma fonte nã.o deu a, cónhe'cel' B.

agenda tra�ada l'lara o encontro mi.
nisterial. Entretanto, segundo se in.

I forma, um dos principais' assuntos
, que serão tratados é o que diz" res·

peito ao projeto que dispõe sôbl'e a'

previdência l'Ul'ul.
/ '

J

, ,

, ,

!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu·
�l;
-) ,

programa

SÃO JOS�

15 --, l!),45 e 21h45m
Anthony Quinn � Gina Lollohrjgid.n
O CORCUNDA DE NOtRE DAME

Censura ).4 anos \

RITZ

17 - 19,45 e 21h45m

SUECIA INFERNO E PAR4'SO
Ceusura 18 anos

,CORAL

15 __:. 19',45 e 22 horas
Burt Lancaster Dean Martin -

Jean So15eq;'
'

AEROPOFlTt;)
CC)'IRU,l'a 14 anos .

'ROXY
14 e 20, horas"
(Programa ' Duplo) .

.Charlton Hestcn ::_ Laurence; Olivier
KHARTOUM

' "

�hjl Silvül's >....:.. .,c;ina Lollobr,igida
: NOII�ES, O� �AMOR". DIAS DE
, CONFU�ÃO ',: �

,

I
_

Censura 11'1, anos,
� JAl.lSCO'

17 e' 20, 1101'<1:5
Lal1l'ence' iTíll'vey _: Elízabeth

Taylor: .

'"

DISQUE BUT TERFI,ELD
Ceisúra 18 aO.os

Gl.ÓR.IA-' ,

17 e'20 l'ioras
Jean Gabin - Robert Stack - Mar,
gareth Lee
O OCASO DE UM G�GSTJi;R

: 'Censura 18 anos

RAJA

20 horas
lVriéhael Grawford GenoviGve

..

'Gi!les
UM INSTANTE, ADEUS

Censura 18 anos

SÃO LWI
�(r Ji'Ol:a p ,

"
, "

C{in't ,Esstwopd ...;..' Sh':itley Nfac ,Laine

O� ABUTRES T�M F-PMê '

_',,-'" ,

:",,'\'� ,l��LEV1SAO
�. "

�.".TV Cl1LTURA ,CANAL 6

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

Uj)JO � ,parapa ,'lVhiBi�ki'-:, \�I �". 7
1:5,-;15 c� Correio,' J1': "

-

f6,05 :_ .let .Jac){son,,',
:i'iÚ51� Batmann'

'

1;f,'05 - Elas e Eíes
.

-1B,05 -:-- Tele.EdudlÇão /':
, ,18�45 '� l\.I(:')u' pé 'de: Lllf,�r\il�,' Lima
i9,25 - Bolá em Jôgo:

'

'\

19)30 -'- SiJiDplc�melfte 'lYf�ria
20,Ó5 - Correspandente 13amerinrlus
2o.,riÓ,......:., Bibl Especifll"

.

4�,J.O � Te.le:NoHr'ins
"

2�;SQ�':_ A Selvagém
,

29;00. "--:- !{ong KQng·
.....<:-.,. ......

" ,TV COI,.IGAe�s·,;"", (4NAl. 3
\ ,I, "

•

15;5;').....,. Padvão '- ',ab:ertui'à
I�;Qn, -;- Clube das: Ci'iapças�, "o �Ii \ � '.

" . .;, _..,
•

16,20 � O Menino S�I�marino
16,40 - Seriado de' Aventura:>
17,10 - Mul.heres em Vanguarda
17,50 - Supercar
18,20 - TV Educativa
19,40. - Tele Esporté
19,0.5 - Próxima Atração
19,50. - .Tornal Nacional ,e' .Jornal de

Santa Catarina'

20�1O ',_ Irmãos Cofllgem
20,55 - Jornada IlDS Estrêlas
21,55 - Reportei' GarciA
22,10 - Assim na 'ferra COmi) 111)

Céu
22,40 - Grando Cinema

o Aparelho
\ OUra Moderno
,Alrás da Orelha
Complemento' invisívei
O menor e mais leve de
todos
De som suave e natural

vi.site, telefone ou escreva

à.
COMERCIAL· APEMAC
Rua Felipe Schmjd�. \ 58
- 49 andar conjunto'
401 - Fone 4181 - Floria

nópolis - S,C.

: _,1
,

'

'Zury M���ª�o'
j I S

I

Provincia Crédito Imoblliádd S,A"
com movimentado coquetel ínaugu-!
- .. ' " , - ,j •

rou sua nova sede ai Rua Tira(lentest

esquina com Nunes Machado. \ ,I 'I i Estamos sabendo 'que:' é o respoll-'
sável pelo i.'esta'1i:ante e' ?ar' do cur
be Penhasco, o Senhor 'Candido

I "

" ,

Belloni., As, 'referências ,: ao :8en1101'

Candidd; Bellon l,:' nos foram ;'-feitas
com muita slmpatia. � �1

,
"

, "I ",

--xxx
-"

"r

na vai haver corridas: Estão marca-
, ,

dos quatro páreos, com prêmios 800,

1000. i 100 'eli: ioó,:
"." ,

; ,

-'- x x ,x

x x X _
!

,
, , ,

Está ;expOlldo: no Clube. Social
'pairl,eírall � ph;tor iparEmaens,e, 'J(Ul;t
Í301jel': As críticas' com referência
'ao', ,pintor' em 'p�tlta,

,

tem, sido' bas·.
tante- {a\:orá,yel. . ,,: " , "

, ., i,
"

Dia, 3 ,lJfóximo no" Cl1tbe Doze qe
,Ag�sto, N;y10ns�1 vái'apresentar sua
coleção 71, em desfile; '81]1(\0 a rcn-'
da dà festa destianda: ao lia\r ,s,ãd '

. ,-
!' ,/! I,

Vicente de Paula ..

xvx x

ex.x: x',-'-,'1nform(;>n-Tl,Os a proprietária 'da

boutique tropicália, no! estreito, .

à

Rua Aracy V�z CaIiado, que 'já está

recebendo
'

'os' últimos l�nçamentos
o Deputado

_
Fed�ral

,
Prancisce"

GriHo, e 'os se'l).nores: Félix' Fóes e

Enio, ScJlrpídt ,:fo�'llni, vístp�: num gos- ",

toso, b�té-papp,)á no, :ijoGca" '

'

'f,' ,x x-\-X

Ontem, bs 15 horas o' Prefeito
Aryr OflveÍlia ,deu' posse ao advogado
.I\ti Mosim,ar11,'secretário de Admi

nistração da municipalidade -X Es

tá .passandé 'poe completa l'eforma
o Clube da Colina, I.fl'a' -Tenis: X Aíu, O: .lindo broto, Vera, filha do 'ca-

de\uh1� c'ru'tl1ça 'ar estudar é a csm- sal W'ilmal': Henrique Becker, vai

'panll� qp�., está 'sendo organizada" �égtejÍl�' os seus IIp anos. no Clube

'por alunas do: Colégio, Coração: de'
'

J Doze de Agosto, '

·'.tein;s-,' '""
"

.. ' < "
"

..

para outono rr: inverno,
_' 'I

'
,

\
�

x x x ':.

,"�,x'x\'x:-,-, c.,"

, ","
x x X

. ��tev,e, ,de ,'en�TerstíriD ánteOl1ten�,.,,;
, a scnhorâ: Tereza-.,IN:alhO "Daux.> Em

'

"Sl)a 'l'esÚlê�cia,:"o 'ça'�al'�Dai!�, rece-' �

bcu
.

CÓliviil"idq;� .jJé)r�;' um jantar>,',�"
" o,r ..

,. _.'! '

xxx,o-- -'i,

_'.\
• i: .

r
• .-�

,-"-�.x ,X' x,,--
� " .

Roeca, O simpático a)11DieNte' onde" ,

...
' Noiva�o em CLIl'itiba ;_ Dos Ca" reune gal:i>tas ,bonitas' de nossa so-,'

, j)ilis', Joáo' Luiz B(�tegà e Clemente 'ciedade;' anteo'ntem;' 'e:=;tavil1n ,>lá,
li.cSS1';tti, 'e�tamos, rj:)c�e,!do . partici- , acompanhada de Felipe Simão,' a '

paçáo de noivados qe seús filhos, 11e- � linda R�seiGarcia 'X: Jornalista La�a
r·eza l\tIar�a � l<'l'odo�ico Jbsé, 6 �é'on:' 'i'o,:',Bartolomeu, será, homenageado
,lecinieI!to <reuniu o mundo elegan"" 'com 'jantar, pelos Diretores de. Fll
te' de Curitiba, pa,ra festejar' o ,

nÓi:
' "

teb�l de sáião)C Hercilia Lu'� a tão
'"ado 'das tnldiCionáts, familúls ',pa, �logiáda moça, nãO' sé' _pela sua 'Ibe.-
ranae.nse. "Mia, ma,s, taml)ém" p�lo 'bom. cora-

h,

ção 'que �ém, dg.. n-,?va Coleção: que
'Walbui�s, boutique ÚceJ)eu 'em' ,mo- "

, d�los\ '�xcllísiv;os, .l!éI'ç,ilia , aclqtt,iriu:0 pal{lCio .Eegis!ativo �a 31 pxó) ,alguns J.1l0dêlos."
ximo' estará em Jesta ,corn o' eiegaR' :
te jantar, quando"os ,�enh01'es I)epií-',
t�clos e-' 'esposas, vão, ',homenageá'r: o

'GQVermi.dOl' 'do Estado e :Sonhorl1
", Co!ombo::' Machado 'SaIlei,

'

C1'Í�tina 'Assis, a b'eleza Gigána da
'

,cidade, agora "com á ,mbda dos len
ços de cabeça,.'tem gei1te qu� diz: é

re�lmepte.' à, cigailiriha lillda linda
de: moi'r,el"\

'

..!. I�· .....

-,,- x,x x--

x x x

Hpjé, é ,fluinta-feira, dia" de 'show
de Neiçe 'M�ria,i-rosá no bar, do' Os-'
cm: Pal1tce' ,H6t�[ , '1

x x"x
" I

x x. x

"

"�'I �.;<: ,... �:'. �, /' I'

Pensamento' do' dia: "Só' bem tarde

ria rr{inha':�ida:,desi:obri qUanto �é'
fácil 'di��r' '!não Sl'-i".

'/'

Donüngo' 1lrÓXl1l10 na Ressabada,
o liuS'SO- j6éluei Clube Santá' Cãtâd- " ."

<
"

:. ,-
• ',"I

. .to. -._

"

I,..

:!lh

"

"

, "

::'1

';
.'

I
'

o F,§T no, Ti'Jorlanópolls, qnlntn-feíra, 25 de mnrçn de 19"71 = P(Jg. 2

, ,; Musica
.

Popular,

Au�sto Buechler
,'.

NOVIDADES

João Ar! Dutra - disc-jóquei da Rádlo Guarujá e divul�ador da Comps,

I· B '1' íe nísccs em Florianópolis - acaba de enviar a esta coluna
n lJa rasl elra(. ,

um b�lelim de sua gravadorfi, com as novidades em compactos simples,

Acredito que vocês estejam interessados em saber o que estará àvenda,

nas lojas de disco brevemente, Assim sendo, vamos ao que serve"

CURTIS MAYFIELD
/

Figura desconhecida para mim, Segundo nota da gravadora:. Curtis é lí·

der do conjunto "Th� .ímpressíons" e êste ,é ,0,S�ll, disco de e�trela,
É scul da .pesada, com ritmos e letras fortíssimas.' No Billboard está 'em

3D'! lugar, mas já está subindo para os dez prin;ei�'os, As 'músicas: If There's a

Hell Below We'r�, ,Ali Going To Go / The Makl,ngs ofiVou• :

MELANIE'

\ '

O compacto simples de Melanie "é muito bom, Já o: ,focalízei na "Pesquí.

sa Musical" do "Mundo Jovem". De um lado, Rubv' Tuesdãy;, de outro! What

Hav,e They bone To My Song; Ma.'
Diz-nos a gravadora que depois elo sucesso ,�e "Lay DóWn", volta Melanie

corrt duas músicas quentíssimai; - já citadas acima, A {3rimei��a está em 529

lucrar no' Bill.lboa�'d' e a, segunda é enorme sueesso', no Br�sil ''com The New
e _

_

Seekers, .

Na minha opinião, a seguncja ("What H;av� The);, i'q: My· �ong, ma") é o

m.elhor lacjo dêste COlTIIJacto ,simples, Recebeu - da' cantOl'R "uma interpretação
bilíngue (inglês j francês), a' melodia, é simples e miüto, bonita e um acOl':
ele-pn - 'com aquêle som todo peculiar dils canconews-'francêstls' - cria um

ambiente' bastante propício ao acolhimento da mensagem· müsical.

Quem ouvir' o disco de Melanie, vai gostar.

Outro compacto lançado pela C,B,D, é o de, Buddy .MIles, - {} baterista

que toca corn Jimi Hendrix no LP "Bano of, Gypsyes", Buddy qparece· com

uma-nova gravaçáo de We Got To Live Together (Part I e II), o disco -faz'sil'
cesso 110S Estildos Unidos e Eur�pa, estanelo colocqdó em 899 lagar no BiUboard.

J •
•

I

Mais Um compacto de Johnny Hallyday cantor vidrado pelo Brasil e

que de vez em quando aqui vem passar as suas férias, em, co�panhia de sua

espõsa, Sylvié Vartan,' )

HaIlyday aparece, agora, coin 'as seguintes ,composições: ,Deux Amis Pour
Um Amour e Rende2i-Moi Le Soleil. A gravadora nos diz que êle está, com ês·

se disco, colocado em 59 lugar nas paradas da 'Fninçil. A rl1elódia é belíssima
e Johl1l1Y está no seu estilo mais romântico,

BUDDY ,MILES

JOHNNY HALLYDAY

MARC .HAMILTON'

Outro' da França': Marc Hamilton, O' seu compacto simples traz, de

lado, Comme J'Ai Toujours Envie D'Aimer e; do outro, Tapis Magique.
'O disco está coloc'ado em 10 lugar em Paris, por mais de 3 meses.

unia das músicas' mais tocadas em tõda a Em"opa.
NUI1i'a das j)l'óximás' eêÚ,õ'es, apresentarei as demais gravações

nadas néste boletim da Companliia Brasileira ,de Discos, Mais cinco.

Horóscopo
·Omar Caa-doso

ÁRIES - Dia em que novas situações haverão de estimular seu pensamen·
to, obriganOo·o (a) a refletir mais sériamente sôbre sua vida. Suces,
so nos contatos com pessoas desconhecidas e autoridades, em geral,
Boas notícias,

,

, TOURO - Deixe de sonhar com coisas impossíveis. se é qu.e a isto está in
clinado (a)1 nesta data, _A posição planetária não 'é m��to, 'favorável,
devendo prevenir-se o mais que puder. Tenha em mente que logo
terá uma 'fase melh01;.

GÊMEOS - Quinta-feira intensamente promissora, em que_ terá excelentes
oportunidades de pévelar os seus conhecimentos e çonseguir a con,

cretização ate de coisas tidas como impossíveis. Conte com a cola,

I boração de amigos,
I

CÂ..N'CER�- Uma experiência nova deverá se apresentar no decorrer das pró'
ximas horas, vindo ajudar bastante o seu nível de conhecimentos,
Preste atenção, portanto; ao que possa ocorrer d� um'momento pa·
ra outro, Proteção,

LEÃO - Sua boa disposição písquic� e mental, bem como sua auto-confian·
ça ao' tomar decisões e atitudes, muito contribuirão pelo seu êxito
pessoal.' Conte com a colaboração de nativos e nativas' de Ãries e Sa·
gitário.

'

VIRGEM - Contatos com pessoas importantes Para o seu relacionamento 50'

cial, especialmente em se tratando de gente qUe anívei'�aria cercl!
,de 60 ou 120 dias antes ou depois' do seu anívers;í.rio. Notícias ines'
peradas, em evidência.' .

LIBRA .:_ Assuntos alheios ao seu, entendimento poderão se apresentai' no
roteiro de seus afazeres do dia, Entretanto, espere ,a colaboração de
amigos, associados ,ou a pessoa amada, a fim de conseguir resultadoS
positivos.

ESCORPIÃO - Não seja temperamental;' com isso, poderá perder uma pro'
missora amizade, É importante que você aprenda a manter o mais
,absoluto domínio de suas emoÇões, tanto quaIlto também sôbre seuS
pensamentos e' atitudes:

,

SAGITÁRIO
-.: Atel1ha-se aos seus compromissos de', rotina, visto que êles

poderao lhe causar pequenos problemas, Por 'outro lado, há evidên'
cias de que tudo poderá, melhorar muito no período da tarde. Agu'ard�
notícias do seu interêslle.

CAPRICÓRNIO - Dia relativan'1ent.e feliz para a gran<le maioria dos que
nasceram sob o portentoso fluxo 'de Capricól'lúo. Será importante não
fazer conceções ao pessimismo, Com decisão e espírito de luta saiba
esperar o melhor.

'
"

AQUÁRIO - Sucesso em, maior escala, especialmente no terreno das amiza
des e dos assuntos mercurianos, tl1i$ como estudos, viagens e aS'
1'>1l1aturap de 'pap�i/l, Novidades ,poderão se apresentar no'\:;eu setor
amoroso, mUdando alguma coisa' para 1)1elhor.

'

-<l),
PEIXES - Indíc�s favoráveis ao seu êxito sodal nesta quinta-feira. SeuS

bons amIgos, especialmente aquêles q,ue na:>ceral11 em Câncer e Es,
corpião, poderão lhe demonstrar verdadeira boa vontade em colabÜ"

Quinta-Feira 25 de março

nu' com os seus esforços,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.. � '.". t. "

\"�" O' EST,\OO, Flól'i:mf.llo'lis, 'qulntn-fcirn, 25 de JU:lI'CO de 1971,- Pág. :\

. .

Ufsc fiX'3 número de' vBgas
para· 72 em seus ·cursos

de Ciências
\
Físicas. '40. no o número de vagas man-

Curso de Engenharia Civil, têm-se . idêntico' ao primei-

40 de Engenharia Elétrica, TO,' 'totalizando' para o pró-
"

,

40 de Engenharia Mecânica ximo ano 300 vagas nos

e '30 de Matemática, ',Para a' Cursos ,de ,ciências Bioló-

Área de Ciências Sociais e gíeas, distribuidos em 120

Humanas ficaram, 70 vagas' para' Medicina,'· 70 para

'1)0 Curso de -Dire'ito:' 30 de Odontologia, 70 para Far-:

Economia, 30 de Contabi- "

mácia e Bioquímiea e 40

lidade, 30 'çle Mministra- para' Enfermagem.' Na Área

\
- ção, . 40 de Serviço Social" . de .Ciências Físicas, totali-

Para o 'Jir'óx�rno, ano- fo-', 20 de Filosofia, 20' de Pc- zando também 300 vagas, a

ram definidos, "par�' P ':PTÍ-. dagogia, 20 'de História e, :,'Alistribuicão I apres�nta 80

meiro semésti'e" (30
-

vagas
' 20 de Geografia."Finalme'nJ vagas para Engenharia Ci-

no Cutsô de' MedicinÇl, 35 te, para a Área' de Artes e vil, '80 para Engenharia

de Odontóiogia, 35 ,de .Far-" Comunicações, 40 vagas pa- EÍétrica, - 80 para -Engenha-.

"mácia e fHoqúímica.' e,' ,,20 ' r? o. cl�rso de �étr:as: '
"_, � 'l:�a, '.M'ecânic'a e �O' de Ma-

.de- Enfermagem. ,N� ,área-',' Para o, segundo semestre ,.
temátlea.

.,

Portaria assinada pelo

professor Roberto' Lacerda,
quando no, exercício' da

Reitoria, q.�le fixa o núme

ro de vagas para Df] cursos,
profissionahzántés, ofereci

.jlos pela Universidade Fe-

deral de �anta Catarina, foi

publicado no último Bole

tim do Pessóal..
I!. I

o

((
I
I

) ,

:. "

-r
,

I' ,"

"'I
�, I

I'

associação' Médica" $eDJinátio de planejamento
. faz mesa.;redonda ..

'.' ··t
·

I· h,,/
III

:para debater láxlcos 'se. ona vai começar oJe
,

", . Está' confirmada para às

Será realizada hoje, às tores os '�egílihtes �édiéós: ,'8 hOl',as' de hoJe,- no' Centro

20 1101'<18, no' an fi teatro da Dr. Clóvis Dias de Lirna, _de "Tl'l'inamen-to da Aca-

Associação Càtnrinépse de resc, em .-Itacorubl, o Senti

Medicina; .urna reunião nánio ,_
ce

.

'Integração, dos

conj unta c)os Departamen

tos e da Sociedade Catari

nense de GastroenterologiOi,
'quando será feita uma me
sa redonda sôbre Entoro,'

terprofissional do 'Prog�:a

ma de Coar denacáo ele R':-

versidade

Catarina, que filrá palestr.

sôbre as Co'ndições Sócio
cursos de Instituiçôes .rle

Bcm-Estar ,Social "'Ira o

�I
De�p'nvol\T{mento' d s Co-

munidades Rurais da Cant-

ECQnômicas da Interior d

serão apresentados os pI

nejamentos

parasitosos.

horas -quarido serão .apre

sentadas as conclusões. e

'segu (�dà'se: iI palestra elo'

tal, terá sua abertura pr!)·
srrlida pejo Prefeito A' I educação, cultura e recres

cão, saúde, promoção ec

nômica, assistência [ur idic

'e assistência espirItual. O

trnba1110S serão rlistribuid

aos respectivos grupos d

trabalho, que passarão
reunir-se a partir das

horas e apresentarão su:

Olivctrà.

A reunião será coorde

nada pelo Dr. João Carlos

13aron Maurer sendo rela-
,

' ,

'Sr., Airton Oliveira. 'Diretor,
..

- " /,
'

"de Turismo -

e Comunica"
• Ç(r�S {la 1VIu'l;ücip�'lidade,' O

Na abertura, o Chefe do

Executiv o ressaltará a im

,portância do encontro e

S('l1S objefivos, »assando a

p�lm�ra, ao .professor Milton

conclusões à noite.

ao
, I

coritinrar sendc prestigindos P'9t' toda a -cíientela

PA�A SERVÍR SEMPRE

modernas

-,
'

...r. /'"
)

"

.eletrõnicà- v. poderá encontrar no Ibirapuera
C?rde v� terá também a oportunidade �

de dialoqarcom pessoas que sabem, que
'os' neqócios que antecipam o futuro não

devém ser desperdiçados.' .'
"

..

"

,

'Pessoas que acham que o que é bom par
urna-das 'partes deve .ser bom para a outra

parte também, 'satisfazendo os dois lados.

Vá "áo Ibirapuera procurar o sócio para
"', neqóciosde futuro. E vá na certeza deque iss

será um-bom ,ppnto de partida para a

inteqração no mundo de" amanhã.
"-

.

�I •

\
/
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o I}OVO eatarinense . . em sua esmaga-

11111: dôra maioria, depositou seus votos de COII

,

fiança no nôvo Govêrno do Estado q"c se

III
,.'

instálou no dia 15 dêste mês. E se assim
I

,I .ugíu é porque tem conhecimento dos ,PW

ir', pósitos do Governador em levar avante e

I U acelerá o progresso de crescimento que
�I '

II
Santa Catarina vem experimentando nos

III, _

tíltimos tempos, graças à -ação de se-us go
I

"
vernantes e à. colaboração nunca cnega,da
da 'iniciativa particular- "

O Projeto Catarinense de Desenvolvi
mento, arrojado documento com o qual' ,o
uôvo ,Govê,IJUO se instrumentou para alcan

.çar os nobres objetivos que se propõe 'exe
cutar, foi 'largamente .debatído pelos. mais
legítimos representantes da comunidade

barriga-verde, recebendo de pronto o apoio
'ilopular, tendo' em vista sua importância
para os destinos do Estado. Hoje êsse Pro

Jeto já começa a ser pôsto em execução, o

que, nos leva a ter a certeza de que estamos

'trilhando a rota acertada para chegarmos
ao grau de desenvolvimento esperado an

siosamente por todos.

. ,

Gnlança
I

,

As primeiras medidas que vêm' sendo

tomadas
J

pela nova administração, muito

embora pareçam, à primeira 'vista, de pou
co 'siglúficado, são I de suma importância ....

para o cumprimento das metas consubstan

.ciadas no Projeto Catarinense de Desen:
volvímento, Como bôem afirmou o Secreta

�o ,do Govêrno, durante o. encontro man:

,,�do terça-feira, com' a imprensa de Floria-

_ "opolis, a nova administração está toman

:'do' ,sua posição, implantando sua filosofia

de:,�ção para póder cumprir a 'm�são que
, �oi:'�ônfiada. 'Ap.ó� 'essas providêaclas pre
iimili1!-res, -Indispensáveís á todo nôvo
,t,

. ',. ,. I".
•

'Gov�rno que se i�sMa; 'a administração do

;Sr. Çolombo S�es,:fárá por c(\rt'o a �á
quina d6 Estado 'a funcionar dentro da ca

racterístlca julgada acertada, dando i�íci�
,

de;' fc>rma' concreta a' executar suas metas

que certamente hão de ,fazer com que "nos
sigll ' em .Santa Catarina o crescimento veri

ficado hoje em todos os' quadrantes da na-

\ção brasileira.
�

\ '

,unir .para Desenvolver. Com êste le

ma' ,o Chefe do Pode� Executivo espera ven-
:".

I
I
I' O meu n,obre amigo, dr. Norberto Unga:
l'etti está trabalhando nun::a biografi3. do fun·

l'
d�dol' ela imprçnsa em Santa Catarina,',- Je

rónimo Francisco Coelho, lagunensc' como êi'e
"é c'Spídto de seleção no comêço do' séçulo
í)iJ�Sll(lci. Criando "O Catharinense", cujo pl'i-
mdto número ap<lreceu t,"23 de -julho de
1831, marcou então o início das' atividades

I ''j;Ji:aJ'!Üsticas 'na' Proyíl1ci� e conteriu ao, l)�s
fêrro l�ll1:a nota de i{üeligência e de pensa·

mentQ átivo, a serviço do progresso' da inci

piente capitalzinha.
I

,,O dr., Norberto é homem de cultura e, ago·

r�, livl'e das obrigações da past;:tdo Interior

e Justiça que tão' brilhantemente ocupou até

. �á poucos ,dias, terá melhores condições de

proeeder às suas pesqúisas� colhendo elemen·

,tqs' informativos para a excelente obra qL;e
-

S�. l;ropôe oferecer às estantes dos que gos

:t';1)�: de 1'er bons 1ivros, Sei qüe já bem fada

lhe, tem sido a coleta, proporcionando-lhe'
I, ç'uriosos pormenores sôbre a cida e as dili:

I,' �ên�i;Js políticas e �ulturais ,de Jero.t;lymo
Coleho. Prevejo, por isso, o grande êxito' que,

ç) ,tnlbalho biográfico ao qual se venl dando

dcanc;ara. não apenas em,Santa Catarina, rims

etll todoS os círculos intelectllais do. País.

Afagava planos de prole numerosa: era

preciso sistematizar a escàlha dos nomes.

Quando chegou 'o primogênito, apelou para

a Bíblia, Job. Veio o segundo, a Biblia vp1-
tÇlU a funcit;mar. Franc,isco de Assis. Ter..

'ceira, Lucas, quarto Mateus. Ant>es, que se

" esgotassem os evangelhos, a mulher protes
tou. Acolheu os reclamos e passou·se para'

I-� -a' literatura. Nasceram gêriÍe�s, Raskolni

kof e Sonietchka. Houve, problemas no ba-

I tismo., Com Victor �ugo 'e William Shakes-

peare, foi aberto o filão dos escritores, en-

j _ _ç(l,rrado
com Agatha Cristhie be· Sou�a,

Era 3B. l'fal informado das sutilezas políti
cas, ,nasceu Adolf Hitler; três anos depois,

I recHmia>-se na pessôa de um novo rebento,
WistoR � ChurchilL Achou o nome inwonen-'
te. 'bR,tizou o seguinte de Abraham Lincoln.

'Na queda da" ditadura, quase se precipita:
ia 'pàr Getúlio Vargas" o parto retardou-se;

.acabÇlu ,nascendo Brigadeiro Souza. Leu o

romance de Maugham, ficou fascinado pe-

-l8, personalidade do pintor: Paul Gauguin
foi- o próximo, Na décima quinta,' deu os

tl'àníites por findos" retornando ao tema
iniciaL Veio à luz Malia Madalena.

que apregoam certas teu-

.'.!" , O ,ESTADO, 'Florianópolis, quinta-feira, 25,de março de

/,
'""

•

J R I VI AL VAR 11'0 O

Na época em que dois ilustres honiens' públicos, ligados ao alto mundo

das finanças do 'nos�o Estado exe�ciani' �i �aI:go de Prefeito' de -Brusque e' lia.
jaí, no mesmo período, deu-se que choveu várias semanas em seguida e as

I
-

águas do Hio ltajaí-Mirim passaram da emita, alagando grande parte daquê-
lcs municípios, Com� as chuvas nào paravam e as águas, e,11 natural conse-

<, ,

i' quência, nào baixavam, os doi.'> Prefeitos convocaram a)mp�'ensa das,'suas, ,ci;
dades para uma entrevista coletiva a' fim �e anunciar ,; a grande, bomba: um

convênio com o DNOS para resolver de vez o problema. I

Dia' seguinte, após sLl�essivas edições extraordinárias dos informativos das I
emissoras de rádio : manchetes dos jornais, �s Prefeito� tomaram um avião pa- t [.ra o Rio e l� foram ter com � .diretoregei-al do pNOS. Expliçaran�, detalhada- < ,Imente o problema que os afligia, agravado pelo traçado meandreiro do', Ita

jai-Mirim, cujas águas se represavam nas curvas ocasionando .as enchentes, e
.'

,
�

concluíram que a única solução seria um convênio 'para acabar' com o mal.
'_'

. I

�,J.\Tuito, bem, disse o diretor do m�os; e o que é que nós podemos fa-

zer pelos senhores?

- Em primeiro lugar, cremos que' 'seíía .necessário um projeto, talvez

uma voltinha de helicóptero lá por cima para um levantamento aerofotogramé
-

trico. . " disse um dos Prefeitos.

- Correto; e depois'?
-- Rem, depois nós precisaríamos de máquinas, que, como o senhor sabe,

são caras e nossas PreféÚuras não dispõem de recursos,
- E eu fornecendo as máquinas'?
- Aí seria preciso executar, naturalmente com pessoal. téc-nico experi- I ,.

mentado que nós não temos, mas o senhor tem e' da melhor qualidade, res.',
pondeu o de Brusque, com o que concordou inteiramente o de Itajaí. :

"

- E a partir daí, o que mais .fariamos, já perguntou desconfiado o dire�or..1-
i I

Daí; só dependeria da verba para pagar o pessoal das obras, para o que r '

solicitamos os bons ofícios do, DNOS,
- Muito be�n, concluiu' o' diretor. Eu fáço O projeto, dou 'as_, máqui�a�i 'o

pessoal e pago as déspesas. 'Mas os 'senhores, no início 'da c.onvel'sa falaram
f f

: . -'
,

i
em ,convênio. Agora c'u gostaria, de saber com, que é, que as, suas Prefeituras
entram para fazér o. convênio.

Como, máis nada houvesse a acre�centar, o 'então Prefeito de Itajai, com

! 1 o integral assentimen�o do, seu colega brusquense, atalhou:
I

� É, senhor diretor, parece que nêsse convênio nós vamos entrar

\

cer o grande desafi�, que o cargo lhe impõe.
Para -tanto, poderá coutar com o indíspen
sável apoio de seus coestaduanos, gente que
tem demonstrado' ao-Iougo d�s 'anos suas

disposição de trabalho, levando sempre em

conta o necessário- "respeito às autoridades

con'stitoídas e à -necessidade da preserva

ção do espírito de ordem e de paz para o

perfeito ,desempenho da missão que a ca

da um é confiada.
-t "

Sabe o nõvo Govêrno de Santa Cata

rina, como já declarou o Sr, Coiombo Sal

les; qu� não basta desejar,para que as 'coi

.sas- aconteçam. li neêessárío 'aliar ao dese
jo a,'�ç'ão, única maneira de se conseguir
realizar algtlma coisa real.' Sabe tambéin
a nova ad�inistração do Estado que, como

o seu Governador, todos os catarinenses

desejam ver seu Estado alcançar o mais

ràpidamente o grande destino que lhe está

reservada e" para tanto, estão dispostos a

dar sua parcela de contribuição para que

cheguemos o quanto, antes ao estágio de

desenvolvlmento que esperamos.

A .FALA POLf'rIOA

o CONV�NIO

"

,I

"
,

i

,

"

castigar a

mascarado
mentál'ios gratos, como ferina ao

vih\tüa. a úÜ�idaJe e o egoísmo
I

" �

de piedade.

,l�l Assim foi, que, �a propósito duma publi·

"r:ição que o h0stil.izáva, caluniando·o e humi

hilando.o, quando, na' desventura, lhe faleciam
'1

. �.

, 'ifQrças e meios de f,etribuir lisonjas e adula,

,:'i;:ões, escreveu ,'Jeronymo .Francisco Coelho
�, _., �

jem "O Despertador" ,de 2! -de julho de 1963

:./qêstes ponfLJwJ�m.tes :i7el'S8s1;.;,.��547:�,
-i'�!;' Enquanto" rçsplalldecente \..

'
'

� Minha e,strêla fuigul'iu','
'�r, À porfi� 'c!')rd gente
'J"" Refalsada. l1�e adulou.

,:.(�
;

Mas -;;- ,oh! vergonhas dO munçlo!,
• l\1a1 a es6.iêla <inuviou-se,: � J� no leào moribundo

�# Cada bur'l;O dã ,seu couce, ..
�
,i

é ,com o, rio.

I I
I

Mar,cílio 'Medeiros, filho

,O fundador da imprensa catarine\lse; a
,

...

Cújo respeito m�ito já tem esCrito e a ctlja
meinória têm sido prestadas muitas homena·

",ens, é uma das personalidades maJ,s interes

'sante;,; de uma larga fase da história social

," política' de Santa Catarina) além dos mé�
rito� que lhe s::o rk jm;hça por haveI' tão

assil1aladam,ente atuado na sua época.
No jornalismo, onde especialmente deu

ex.pm{sõeS' aos seus ideaL<; pl!ogl;essistas e ao
,

eu', amor 'à Pliovínvia, tem õ seu lugar" de

Úonra,< indiscutivelmente dignificado no' seu
111[10 ê através de tôda a evolução da imo

nrensa em Santa Catàrina. Mas também na

;,olítie;, 'foi um dos homens de maior prestí
'lo, tornando-sé estimado e ádmirado dentro

e> ,fora das
� fronteiras provinciais .

",:Teve, porém, as suas decepções - e

qlfcm ',não as tei:á? Havendo cOQ.hecido as

,lisonjus interesseiras, dos seus dii',s de vitó.

ri,a, não teria, certamente, lastimado a evasão

dos hipócTitas, que Um desertaram a convi

,,'ência ,quando a sorte passou a hostilizá·lo.

Nen;' se
>

espan�aria de que o 'apedrejassem
;'uêles ,.<1 quem esten<ieu mãos amigas em

,horas d1fereuleS das que lhe decorriam amar·

gas e ingratas'. Todavia, a sua arma teria de

séi· sempl'e a' sua pena, tão cintilante nos co-

t

I i
� 1

o Sr. Colombo Sal�s emitiu' on
tem Q seu primeiro prolurnciaIÚ'en
to público sôbre um tema politico,
}iesde que ass1.L."l1iu ,o Govêrno d<;>
Estado, no discurso que proferiu
durante sua visita à 'cidade de Cri
ciuma. Reafirfnou Íl.a .�port�da.d�

• J i aquilo que até então só vinha seri

do comentado discretamente por
alguns dos seus assessàres, no sen-',.

tido de que, ao se investir do m�n
dato governamenta'I, estaria tam
bém se, investindo do comando po
lítico do 'seu Partido.
° pronuÍlciaruento do St. 'colom-

.

bo' Sanes veio confirmar as iMo r

mações aqui di,vulgadas nlpTIa sé
riE> de comenf,lhios qu� sublinha
vam a disposição do· Governador
em arcar int�gralmente com'a res

ponsabilidade do'comando partidá
rio, assim c�rp.o também ficava
sob a sua' liderança a administra

çi,io' púb1fca cCstaaual. A Chefia do

E�ecutivÓ, põsto, político pOr ex

celênc.ia., se exerce no mesmo grau
de importância tànto, na condução

;

dos negócios polítiCos comá I dos
administràtivos. E .do, justo e ele-

, ,: vado l�quilíbrio entre' um e ',outro
I � ..- I

f
•

I
'

e que' se pode aquilatar os resulta-
dos globais de u,m Govêrno.

o� Que' é Um Nome 1

, ,

Aí :está a expressio duma 'faceta pouco
fámi1ianis do; espírito daquele que todos co'

nhecemos' cOlno 'o' patrono da imprensa de

Santa Catarina - o fundador do p!'imeiro
jornal do nestêrro, ,- a respeito de cuja per,

'

sonalidade e de cuja obra cultural e política
o dr, Norberto, Ungaretti ,l'é, ocupa, para' fej·
tura dUl\1 livro que já se aguardá com ,an-

siedade. ._

Gu�tavo Nevés

Aga,lha Cristlú�" -:- Encúregou-se de

'-'manter a tradição paterna. Casou-se com

'Àntôni0 Cruz e ,teve' 'três filhos: Juscelino
Kubitschek Souza Cruz, Jânio Quadros Sou

za. Cr�, e Jo:ão Goulart Souza GruZ. O prf- .

meiro,:€xtra:o�dináriamente 'magro e alto,
ganhou o ápeÚdo de "HOllYwOOd com filtro".,

-

"
Adolf,Hitler - Faleceu vitima de Um

mal SÚbito, apos pfôlongada discussão 'é;h
torno -de-'urnas terras com o seu irmão

Winston Churchill., ,{
,

'WiÍlston churehiiI Coletor estadual

na cidade de Tupanciretã.
;!braham Lrncoln - Adotado por urna

,tia, trabalhou n�1a serraria, quando jo
vem: Hoje é garçon do Restaurante dó pa;
pai, fiiiàl Av. Sã� Jo.ão, '

' -

BOM GôSTO

,) \ �� muito b�m gôstó as escoli
nhas inauguradas pelo Prefeito Ari

Ollveira no dif!c do á'niversário da:
Cidade. São construções leves, ale

gres, nada de casinholas quadra
das e enfadonhas.

•

Tudo isto graças à jovem equi
pe J eLe técnicos que a Prefeitura

. possui na sua Secretaria de Obres.

J:
í,i

Job - Rebelou-se contra o pai a<pf'
quiI1Ze anos, fugindo de casa. Não comp}t
tou nenhurn curso. Cansado de espe�ar p'�r
u�a nomeação, agredíu um político hnpd;t-
Únte. ,I

Francisco de Assis - Quando menino,
só tinha um divertimento: caçar passari-'
nho. Foi vice-campeão brasileiro de meios

médios.
'

a pri·
'culto

Lucas Recusou-se a ;receber

meira comunhão. E' pastor de um

exótico, oriundo da Áfricâ.

!\Ia,teus - Enriqueceu no, comércio.

Ad9ta duas r·egras básicas: vender muito

com pouco lucro e sohega'l' impostos.
, Raskóljlikof ,- Uma das duas exceções:

-recente,mente participou do, raptó.de um'
avião para Cuba, depois de assaltar do�s
bancos em Sãó Paulo e urn caminhil.o da

Kibon no Rio. •

Sonietchka - Temperamento 'PIJCido, '

, "

cont,smplativo. Aos 15 anos tomou h;abito
e hoje se chama Irmã! Mar,ia Sônia. '

Victor Hugo - Péssimo aluno de POFtu

gllês, No ,ve�tibuiar de engenharia tir�u 1

na redação. E' calculista de projetos.
Willia.m Sha!kespea,re - Nunca quis sae

bel' dos livros: Homem limito sério, ' con·
,

quistou a confiança de um deputado ,t'l ho,i-e

é contínuo na Assembléia· Legislativd qo
Paraná:

9 CÃO �ERÓNIMO

Brigadeiro de Souza - Candidatou-se

Iduas vêzes à Câmara Municipal de Ml'!."avt-·

nia, onde .tesid�. 'Ganhou as Q.;.l2S' eleicõ�s.
� 1 ,..j' .

'"

,Paul Gaugúip - "Pintor. tle, mão cheia,
I' "

• J'. " ,

apenas 'que de parec1es: Tem firma própria,
registrada no INPS,' paga Impôsto Sôbre

Serviços à Prefeitura e recentemente ven

ceu a c�)J1corrência para restaurar a pintu·
ta da Catedral Metropolitana.

• Ma,ria Madalena - A' segunda ,xeceção:
; Maria Madal�nà - A segunda exceção.

é Mafia Madalena, antes daqueía história de

"'Atire a plimeira pedra".

Péricles Prade fará dentro: dos

próximos" dias o lançamento do"

'seu livro' de contos �urrea�istas
Os Milagres Id'o Cão Jerônimo, em

noite d� autógrafos,.
Por enquanto, êle está distribuin-

o livro aos amigos.

PRESID�NCIA DA ARENA
\

Até o final dêst,e mê� o Sr. Re
nato Ramos da Silva, presidente

Paulo da Cosia Ramos

-
"

em exerclClO da Arena, vai convo-'� i
c�,
r a Corríissão Exe�utiva do: pàr- ,11<�ldo para marcar a data da reU- ,

i'

mão. do DiretÓrio ' R�gional que t
elegerá ,o ptesidente ef,etivo da J
agremiação.

'

,

,-,I �
O mandato' do pr:esidente a ser

,eleito em meados de abril,
'

provà
velmente, completará ,o petí9tlo
,que estava, destínado ao Sr. AtíLio

Fontana, hoje Vice-Governador,
que terminaria em setembro,

I�AINCO

, "

Os, quartamstas, de
- ,Engenhari�

deflagraram os preparativos paf3.:
a realização da III FAINCO,' que.1
s,erá, de 11 a 26 de setembro no

I'pavilhão da Ressacada. "

"

'-lOs organizadores da mostra es

tão pleiteando junto ao Govêrno do
Estado a ampliação do pavilhão,
pois acham que o espaço e rnsu

ficHmte para abrigar tôdtts as &tra,
ções da próxima feira, qQe preten- ,

dem fazer a maior de tôdas.

IV� :UNHARES,

"-

O Coronel Ivan Linhares aíndá
não tem data certa para mudar-se,
defínitivamente para o Rio de Ja

neiro, onde exercerá as funções
de instFUtoF: ,da Escola de Estado
Maior do Exército.

Fica pensando na saúdade que
vai sentir e vai fiCando, vai f-ican
do, ..

,]
:[\
I

l�
'1'
J
I

,

A bancada da Arena nà Assem-' j
blé.ia. Legis.!ativa vai se reunir

.

no

I' ipro.XUl1O dIa �1, logo após a ses- ',Isão de instalação dos trabalhos, ,

para' escàlher o líder do Partido.
I

Até ontem, pelo menos, os círcú
los parlamE,!ntares não falavam de
outro nome para o pôsto que não.
o do Dey,utado Zany Gonzaga, em'

bora admitam que possa surgir
�mais algum na hora das delibera
ções.
Anuncia-se' que no mesmo dia o

Governador Colombo indicará o

líder do Govêrno no Legislativo
EstaduaL

LIDERANÇA

I
r

/,
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, '.

"fac fará
curso d'e
artes

o Departamento de Cul

tura da, Sec/etaria do Go- \

vêrno está ultimando pre

: parativQS para promover,

:,�o Teatro. Álvaro de Carva-

; lho, um Curso de Arte Dra

·'mática, 'que ,deverá ser

:mirüstrado no próximo mês

"�de maio, destinado aos ar-

:'tistas amadores da Capital
:e do Interior do Estado.
.

O Curso constará
'

de

;Dicção, Interpretação, Ex

.pressâo Corporal e Direção
'Geral, estando já confivroi

, aa . a participação de Luiza

Barreto Leite, da Guanaba

ra : e' de Emílio Di Biasi,
<que lecionará direção geral.

As inscrições serão gra

� �:tuít<lS e as aulas serâo mi
(.

. .

-nistradas às sextas-feiras,
':'sábados e domingos,
.' .')nforma, ainda, a direção

.: do Teatro Álvaro de Carva
. ;,Hiõ que,

.

com a vinda de

',�'E;ntlio Di Biasi poderá
.

�. ioiõrrer e� Flor ianópolis a
<'estréia nacional da peça

,,!'de Timochenco Wehbi,
.·�".os Palhaços", com o pró-
• ip�'io . Emiliof Di Biasi e

.:Umberto Mágnani.

Convênio's com Mobral vão' Orientada�T. s.o� d�bate
.

.

." a· produçao dmamlca
'beneficiar 50 mil' alunos de semente deJ;grupo.

/

O Governador Colombo teve .Iugar no Palácio dos cêrca .de ,50 ·mil alunos e·j Objetivando fiscalizar e A Sociedade Oratória

Machado Salles presidiu Despachos, o Secretário represe.nta�
\

• :inlpo�n� fi orientar o produção e co-. Estreitense :l'ealizqrá, na

ontem pela manhã, o ato Carlos Augusto Caminha, passo no processo de vita- I mercíalização de sementes ", próxima terça-feira, à 19

de assinatura simbólica -da Educação, formalizou as lização das atividades, _ do! lnlifÍhoradas, �oi constituí- horas, uma: reunião' em / di-

dos convénios entre o Mo- '<assmaturas dos acôrdos,
. ' 1. ., .

'

, J.' da a Comissão de Sementes nâmica de grupo sôbre o

vimento Brasileiro de Alfa- Mobral em', Santa _Catarina, de .Arroz de Santa Catarina, tema _'IElites e Alienação".
.: betição e cem Prefeituras Os convênios ontem ce- .dentro dos .0bjeÜvoo' de sua" qd'e reune representantes- com o número, de' partici-

Municipais. Após o ato, que lebrados deverão beneficiar criação,,', : de diversas entidades esta- ,pautes limitado em 25.

Sachei estuda criaç�o de faculdade emMaf�a
tais e. particulares, coma o

,Ministério da Agricultura,
Secretaria .. da' Agricultura,
\Acaresc, Cooperativas,
Ascoop e' agências credítí
cia:s.

, 'Os trabalhos, de constitui

ção da Comissão foram rea

Iizãdos na sede da Diietó-
. Fia Estadual do Ministério

4a Agricultura, nesta Ca

pital' e visaram a aprovação
do 'regimento interno elei-

. ção da primeira diretoria
e discussão e' aprovação das

Pl.:1rmas .

técnicas para p1'O

dução de' sementes fiscaliza-

)i\oraS. daarroz. '

\

Atendendo a convite da

Prefeitura de Mafra o' Rei

tor da Udesc, Sr, Celestino
Sachet, viaja hoje ... para
aquela cidade, com a.' fina
.Iidade de, expor a proble
mática qa expansão do e�
sino, superior no Estado,
iniciando também os prí-

melros estudos a respeito
da possibilidade de implan
taçãl de uma • faculdade

'\..nae(uele município,
,Por. outro lado, o Con

- selho . Universitário ,da'

.Udesc estará reunido ama

'nhã, quando serão tomadas,
as providências iniciais vi-

sando colocar a Universida
de de' Sa�ta

.

Catà�i�a 'deu:
,'11'0 dá "ll.e'fo�a UniVérSitã.. ,

ria ,; pr,econizada' pelo .Go

'vêrnó 'Federal. Durante a:
"reunião-, O' Reitor ee'lestino,

• >. "..., \,
Sachet apresentará. o rela-

.tónio- da.Udesc referenté ao

Uno de 1970. '.1

Decreto 'de Médici dá eencessãe à firma. de. se
• ''-.

'

;
" •

': .Ó '-"
•

Já foi publicado no Diá

rio Oficial dá União:o de
creto do Presidente GarréÍs-'
tazu Médici, revogando de

creto de 1944,. que outorga
va à firma Irmãos Gran

zotto, Mesquita -& Cia.

Ltda., conce?sfio para, o

a[1roveitamento da energia ,

que transfere :Ó':'êilCargo' 'à
Ceniral� EMtrlcils

.

de San
ta- cad.ilná 'àutQdzàndo�a �,'
�siâh�lecer ;?� s�tein:as�)de .

'distribUição ,e transniissão
dos projetos' aptovados; vi�
gorará" por um p'enO'dó ,de
t�'inta 'âiióS:

" '" ,

.,1" .

.. ,Des.sa, maneira _Santa,Ca�
\; .'

tarina
_ conta, atualmente.,

coiu . .três Comissões Esta-

.. duai$ de, Sementes, contem
pland�, a�. cultúras do trigo,
soja ,e arroz.

"

hidráulica de um trecho do

Rio São "João, localizado em
Campos Novos. Essa con

cessão objetivava a' produ
ção,

' 'transmissão 'e distri

buição da energia elétrica
na sede daqúêle muniCípio.

O nôvo ato preSidencÚÍ,
. /

Criciúma e Araranguá c'àntam ágora com' atendi

mento. telefônico interurbano noturno.

Economize tempo e dinheiro.
À noite interurbano custa quase a metade do preço

e, ., ainda mais rápido!
Nos dias'úteis, das 20'-às 6 horas da manhã e aos do

mingos e feriados, a qualquer; hota, os telefonemas inte-·

rurbanos gozam de um desconto de 40%. Sempre que

fô!' po�sível, faça suas ligações interuiqanas neste ho"

rá!'io: das 20 às 6) da manhã.

.'; '[ -

"
'

i
I

,

t
"

I·

.A.

,'.
'\

•

, l

OCOTESC
, .

',i' COMPANHIA CATARINENSE� DE TELECOMUNICACÕE� '�;
( .

\

.

As pessoas interessadas

poderão onter maiores in

formações pela telefone
6341, com a assistente so

cial Maria Adelaide Andra
.

de}, ou �es'soalmente;. �o
SESC' 'do Estreito, à rua

,

.

Heitor Blum, 110.
.

Inscrição para
Festival de poesia,
terminam hoje

� Serão encerradas 'hoje as

inscrições para o 1Q Festi
_vaI Catarinense do .Poesía

-

Universitária, 'promO'vido
pelo piretório' 'Centrar' dos
Estudantes.

Segundo nota distribuida
à imprensa pelo D._;.. C, E'"

ao primeiro' colocado. serão
conferidos os seguintes prê
mios: impressão do', livro,
Cl;$ 1.000,00 em dinheiro,
um troféu, noite' de autó

grafos e noite de reCjt�l, )

..
além' da/ divuIgàção' (la'

I, 'obl'a em _todo' o Pa{s.'
/

,
Para participar do. 1Q

J1',estival Catarinense da
Poesia' Universi,tária, o

. DCE está eXigindo. do can

didato a
.

api'esentação .

de
i um trabaiho' composto de,
. no mínilno 60 poesias e,
no �áximo 120.
I . Gama' Sales

I: .

recebeu

hom-enagem
Os consulton'ls jurídicos

do Estado hOlhenagearam
à noite com um jantar. o
Secretário da Justiça, St.
Geraldo Gama Salles;

. que'
antes de ser designado' pá- .

ta o nôvo PÔilto"ocupava o

cargo de Consultor Juríài.
.

'

co.

,o jantar realizou-se' no
restaurante do Clube poze
de Agôsto, tendo saudado
o

.

homenageado o Consul
tor José Márcio Vieira. -

r
. ,Nós acreditamos que u�indD desenvolvere:mos

FOR 8.A· '-Porto Alegre-BlumeR8u-C,uritiba-Recife

ESTADO DE SABTÁ CATARINA
'SECRETARIA-DOS TRANSPORTES E

OBRAS
DIRETORIA DE OBRAS 'PÚBLICA-S

)

TOMADA DE PREÇOS, N° 5/71
A Diretoria de, Obras Públicas torna público, para

conhecimento 'dos interessados, que se acha aberta, até
"

às 15 horas do dia 2 (dois) de abril, de ,1�.7J, a Tomada.
de Preços n. 5171, para a �eforma e' Adaptação da Secre

taria dos -S�rviços Sociais, em FloriauópoU�:' sita no 5Q

andar do Edifício. das DiretOl:iÇls�'
.

"O Edital encontra-se afixado. na Portaria' da Direto-
. ria de

torias,
Obras Públicas',. no lO? andar dó .Edifício das Díre

a Rua Tenente Silveira, nesta Capital.
-

Fior;ian6polis2, em 23 d� março' de 1971

.ENG9 Hl!:LIO COS1:4' - Diretor.. DpP.

COL'ECIONADORES DE" CAIXAS DE
. ·rósrO·JlO·s .

'Op�r'tunidadé de adquirir. caixas de ::fõsf�rQ�:,.�
nais: e estrangeíras vara col�cionar:·· Vé,ntle-se ''ufu�. lô�
dç> i22, dess�s Iqterê�sahte�" c�ixlnb.ás.:,Pi�çp\.,:i.:&�inb�.
Tr,atar: na Rua Herrnann Blumenaú.inv 38,' 'I' ,

."

� � � .' .' . I : -,..;:

DAUPHnfE '_ 62. "', .

.' !" ....

Vende-se em bom e�tadô; de C0l1lie�vaSft0: Somente

à vista. Tratar à Rua Hermann Blumenau, '38; ou na Ga
ragem em frente ao Jardim Olívio Amorim, 'esquítra.

. ;"",

: ALUGA-SE OU VEN:BE-SE
. .

.
,.. ..

'

.' .': ,,�'. ,.

-�
"'

O apartamento no· 103; do Ed, Jorge 'Daúx.: Tratar com
dona Àlic�' à rua 'Martinho Callado, 19 .,:- fone 3258.

'

DR. MARÍO GUEDES'"
ADVOGADO

� �
, .... .

. -

Rúa Álvaro de Garvalhq, 34 I? �mdar - s/2
CPI�054684779 �' QAB'-124( tLo horário das 14 às 18,- hs.

'

..� O�ORrUHIDApE.·, . .'

.

Vende-se churrascaria no, Cetitl'O d�N'Walneário, de
Camb>otiil, em. pleno, fUÍilcioÍlamento'; Trafar: ·til> lQCal,': Ave
.llid,a 13�asi�, l,591 __L BaIn, Cáp;iboriú, ,:j ,;� '. ,'. ", '

";' ,;..

..

�É'RTUú'CAOO Ê)(T�A-XiA��,,- -"'..

, Foi perdido o Certificado,' de propriédade' <;lo veículo
marca VOl,kswagen, côr, .péról�" chassiS n; B8-546398,.. �o

tal' II. BF-212580, ano 1!;J61\l, placa,8,53, de propriedade �a
Sra. Jal1cl:rra Silva Bittenco.urt.

.

. 'MINISTéRIO, DA ED\JCAÇAO'.': 'CULfURA
UNIVERSiDADE - FEDERAL DE SANTA, CATARINÁ

.

.

EDITAL N. 0'6/71." ....
.

\",
.

TornO' púhlico,' pal'a' ·c:o'nhecimento' d�s' fuilirêssad(\s
que

.

a

.

DiviSiío 'dO' Material d(j. Reitoda-, dá : Universidad�
Fedê'ral'de ;Sallta Catarina fatá realizar as '16 00 �hôraJ do-
.',

., "". lo ,", t •. ,,'. 'i ..

dla 14 de abril de 1971, 'a' Tomada de PreçQs, n. 06/71,
para aquisição de material 'destinado ao. laboratório' do
Centro

.

Bio�.lV1éd,icQ- desta Universidade. Outros :e�cJ.ai�l
rll�ntos s.erâo fornecidos à rua Bocàiúv�,.· 60,. de :2á.·iA
6ã. feira, 'no hôrãl:íO' de 12,00 às 16-;30 hóra�:

.

-
;" '

.

: Florianópolis, 22 de março de 1971:. .

'

.

Josoé Fórtkampi I>iretor da m��ão 'do' MateriaL, ",
\

MINI,SURIO DA I;:DUCAÇAo 'E�' CULTURA" ;,.;
. UNIVERSIDADE FE.DERÀL DÉ SANTA CATARI�;

EDITAL N� 05/71.'. .

..,

Torno público, para conhecimento dos' interes&â,dGS
�u:� a Divi�ao .

do Material da Universidade Fed�I?l. 'ti;
��n,ta C1l.tanna fllrá realIZar às '16,00 h:OJi:as do dia 12

.. <le
�bl'll ,d? corrente anO', a Tom'ada de. Preç�_n. 05;11,' p�ra.
a5luISlçao. de .material, rl;e )aboràtório. destinàdo, ao DePar,.1
tamento ,�e Quim:i�a' dó Centro de .Es�udos' BásicoS.· ()u.
tros ,escl�Í'ecimentos.�erão fo.r;necidos. à. rua, B�aiú� 60.
no horáriO de 12,00 às. 16,30 . horas, de 2a.·à 6a., feira.

j<'lotianópolis; 22 de ma1'ço de i971.";"'· ,:

Josoé, Fortkamp, Diretor' -dá Divisa0" do Material ._
. ,

.'
, -: . .�.' '.,'

� ..

,', :,' ALUGA-�E :CASA' ..
' ...

Três quartos, 1 sala de v�itas, 1 ·sala de, jalÍ�, �.
�nha e bàúheiro .. Localizada à Rua João CarValho. 56._
Bairro Agrori�míca. Aluguel Cr$'.�;ud.

.

Tratar na Rua Crispim Mira, 1Q7.
,.. M.

CLUB� DO P�NHASCO
. BAR E 'RESTAURANTE'

'

.

A Diretoria do CLUBE DO PENHASCO aVi&à que'o
B�R e o RESTAURANTE estao,"permanentemente à dis
pós,içã'o dos assoéiados, sendo permitida a freq��Cia de
turIStas. e ,publico' em geral.

Froti�nópolis, março/71
, . A DIRETORIA

CASA - ALUGA-SE
Muga�ie uma casa na rua Bocaiuvà, n. 214. Tratar

no loeal.

_
AULAS, 'DE 'BOR.DAD,OS

Aulas particulare� ,Bordado Varicori, e MT_ Tratar COÍll
Vera Lúcia - Rua Monsenhor Topp, 32 --- fundos.

LOTE
Vende-se um lote na praia de Ribeirão da llha. Tratar

f(me 2608. c/Adailton.
. .,

BESIDÉNCIA E LOTES "

Vendé-se lihi1i' residência, situada. ,.110 JARDiM
ITAGUAÇú, com duas salas conjugadas, trêS qJlart�
banho, 'c�zinha, dependência de empr,egacia/ garage�
varanda e estacionamento, ainda sem habit:e-se.

.

LOTES' - Vendem-se, ótimos lotes, :situados
.

no

JARDIM f].'AGUAÇÚ com água 'instalada, ruas calçadal
e drenage pluvial.

'
"

DIRIGIR-SE a rua Urbano Sales� n. 37 - Fone 298L
, \

'I '
AGRIi�ECI�ElfTO

A famílià de Brasílio, .lV1�chado 'agradece profunda
mente o tratamento incol1'Warável dos Doutores GODOY,
PAULO SÁ, CELSO, LOPES, assim como acadêmicos, en

fermeiras e auxiliares, a Secretaria., tele�onistas, anes�e
sistas, e em especi,al a IRMA ROMANA, a Sala da Ui'!,
que sem ·limite de esfôrço tudo fizeram 'para salvar a

vida da menina RQSANA MACHADO, vitimada por um

acidente ocoiTido no dia 12 de março em CAPOEIRAS.
'

Fioriallopolis, marco de 1971.
)

oi � • :__
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Domingo, tem, iI]íGio o, Campeona
to ·Catarinense, de Futebol, com

treze, clubes ' disputando o cetro
'

máximo.. Dos treze clubes que es
tarão em ação, ''ape�as ciilCO,"":'
Palmeiras Paysandú, Barroso e .:ru
ventus _ não conseguiram 'a gló-:
ria suprema, qual �eja, sagrar-se
campeão, O 'p-timeiro 'é /0 'qúe mais

'

'tempo persegue o. título 'e, apesar
de ter tido' em suas fileiras o: mais: ,

completo ""as'; 'da!'; canchas catarí
nense de, todos os tempos, como

se soube ser Nildb· Teh:mta 'de'Mel
lo, o Teixeirínha, só que o obteve

foram více-capeonatos. O Barroso,
nascido para o. remo, tendo, sido'
campeão. catarinense dOS fortes vá

rias vezes, ainda adota o Clube

Náutico Almiratite: Barroso, embo-'
ra de remo nada queira há mais de

50 anos. PelM . co.ntratações que

conseguiram, ,Palmeiras e Ju.ventu,s
tem probabilid?de, de 'chegar ao tí�

tulo pela primeira v,ez. O Avaí con
tinua: sendo .o r,ec�rdista de, 'títulos

.. , - .
'

com um total ,de sete, contra seis

do Figueir�nsei cinco ,_d� ��troJ?�l

TRIBUNAL DE, JUSTICA DESPO�
TIVA DÁ FéF TOMOU POSSE

'

,

' ,
,

J'
.

Aconteceu, na, noite ,de terça' -fei,-
'

ra, ,na sede' da FCF ,a pos�e dQs no�
vos membros, do, Tribunal de JU'I',
tiça Desportiva,' que terão

'

ó en-

'

cargo de, 'dunillté -;.três, anos, apre
ciar 'e julgar' 'os ,'difíceis' e iniportan
tes, casos, da Justiça esportiva do·

nosso futebol., Com a presença .do
Presidente ,çia_ FCF Sr. José' Elias
Giuliari, Tesoureiro 'l)jalma Ber-,

toncini, inúmeros ,desportista,' im- .

prensa falada e" escrita; tomaran:>

posse, às despor,Úsfas Osni Barba'- . ,

to, . José Nazar-eno, Coelho,- Manoel'
Osni Meira e Wilmar"Pi�to Lemos

•

J-":,'
T)las; Fausto Corrêa. ,Waldir Vieira:
ficando como' suplentes, Moacir
de Morais; josé Ferreira,' Cito, )B�r
reto e Alciisio CÓst�. Foram Útm
bém mantidos nos' cargos 'de audi
tor, Laüro' Santos e' como' secre�

tário do' colendo
.

Ên'io' pess6a.'A
foi' simples, t�nâo falado mi: op'àr
tunidade, 'o' ,; Présiderite da F'CF,
cong-ratulando-se' com os novos

juizes, e 'agradec"erido (> Sr. Osri(
�

Ba:rbato, dizendo da sua satisfação

Carroussel ,

.

,
'

e quatro do América. campeã, .cabendo ao Lira Tênis Clu-

xx ;Xx xx be o tí�).1lo de:' víoe-campeão 'e ao

No próximo sábado, :Ed>er, Jofre, Jdínville Tênis .Clube o/Itere,eiro lu-

,que agora é o segundo no rar kíng gar.
"

dos pesos-penas, enfrentará, 'tio.'
.' c'

xx xx xx
'

\

Ginásio' do Ibirapuera, o' norte' a- ' .' 'O"espórbe do 'remo de Santa- Ca-
'

mericano Jerry Stokes,' .iim errou- ta;ina: parece que não vai contar
'lo baixo e forte de 29 anos que se com 'a suá força máxima, -face a

orgulha de nunca ter' sido, nr cau- ' ameaça 'do Ma.rtinelli de não ceder
teado, apesar de contar "com -maís 'os 'JSE;tlS -remaderes para ti. c forma-

derrotas do que vítortas-em ' S��',· , ção da .delegação da FederaçâQ, A

carreira. Depois, isto se' vencer, :E�' "
, "'qtrátü;:a -de: Santa' Catarina s,� a

der começará a sua escalada rumo' ' .. mesmas ' hã'o· classificar, o seu

ao nôvo titulo mundial" .çoi�a que.. ,"'!3igqt" 'Completo que os .rubrone-
'

só êle� no Brasil, obteve a;té aram,,' gros consideram corno o vencedor

ao conquistar o _titulo, 9-0S; pesos- .. '. das eliminatórias, assim como" o

galos.
.

',., ,

das. eliminatórias, assim como' o
xx xx xx,', ; ,'. ' '. . , for.�t;n, os -seus skiff',e .quatro �!om

O esporte da natação, qy.,e,:g"nl\a , ,,' Felizmente o "Vermelhinho" aínda .

impulso a olhos vistos, (lada a no-. ".'
,
não désistfu, pois nara' tanto terá'

\Ta orientação que a F�SÇ','i�P�i->. que formalizar a s�a.decisão 'att"a
me desde o ano passai.io; teve, 'do- ,,", ':Vés' �de um, ofício a ,ser envi�do' ao
mingo, em Blumenau",á ';sua ,festa, ·Íriaidral, da, entidadé' remíS'tica:, :sr.
máxima com a realização'i·�o':C��-; ,:ArY','Pereira OliV�ira, q�e" r.,sàl�:en-,
peonato Catarinense de',: Ni3tação: �etenfrenta . Ó trl.aiiqafrio p:mbl�ina, ,

'

que foi êxit9 absolutó'\' '-p,eto selr desti�'que ingreSS9u',:PO ,esPOfte'dos
desenrolar na 'piscina, 'da/SócüÚla::�.' fqrtes ·como. um:· dos � seus', itiêniores
de 'Esportiva Ipiranga 'qV�;,; foi .�",' "

esteibs." " o
" ',�>" '. ';

NOTíCIAS DrVl;l,S,'l$:;': ':""', "

, em poder estar ali, c,:om.: i c::Qmpa:, :
<" dia Ide;' Pàs�os. Assim;'h: rd#(fa "éS�'

nh
,.

d t T
I' .

"
. � ,'" ,_. t ' r J

y
eIras I e ou ros ribPll�is,: ,d��é:�... ,.tá:' distribuida: �da S!3guinte" form�:, :. f

posto a trabalhar'Bm peJQ: Jute.p9l,,' ,i. ':(\:vaí.· x :ps'i$:sáWú rié,sta;' C!,.l;pii�al {'
de �a,nta' Catarina, COp:l;� <�esJ;!lO ..• ,,:� J;'a.lmeiras' x Pigueisiet1se etn "Blu-

.

1
.

ardor dos anos antericiTes.�, Apôs a 'mehau

posse, o Presidente da: FG�,·l:io�'ec\ ,", _':Çâ�l,os:' Reriaux' x; AIrté;ica' ';c�;ln,
,

n:ageou' o Tribunal couJ. }l?l( jfl.ntª�, .. ;
:
:arusque

l. ,: ,. "

"

� ,

na. Lihd_acap.
.

.

" ;', ,: v, �Jliv�n.tus x Int�m�:ci@ÍÍal" éni':Rio
.

.'", .do, ,S,ul ': ,

'
,

", �

CONSELHO REGIONÀL>DE ·.DES:'. .. Prü'spéra x Ferrov'iá.�iÓ em'. Cri.' .

PORTOS JA AS�UllrnP:) ,',:" ( oiu�a; .' ,

.'
' ....._", �( I

O novo Conselho Reg.ion,a�.. ele" '.
. ' Hercílio. Luz x Barrosó ·em. ,'Tu-

Desportos já esté em.., a,t,ividade" " 1?àrãp: .

.

,
.

. i.,', ,:

vist? que já assumira:p1. SoeiJ-s; ça1(, .' A.' escala de" árbitros sairá ,ainda"
,gos: João Batista Bonassls,:_Ati 1i'e� , ,.,'-esta. noite.

' ",' o

reira Oliveira, Tomaz Cha�es Ca- ,'oposrçÀo, N:A,O VÀI;,:P�Rl\R�';'"
btal, Odi Varela e o represen'tante

"

"
.,

,'
.. ;." .

.

�o CND Voln:ei Colaço' de Oliveirá.' Ségúncto ,se' i:pforma; 'a, 'ópos'iç\iO;, .

A posse deu-se na terça: f,efra. 'Ô�
.

qúe recentemente. �rdeu ás I'elei- .'

�erviços não- sofrerão', qUfl�:1;ler , �_" çoes na FCF, não'�2' parar."1'fão
tra�o;, mbmente os alvará ,<te licên- haverá qualquer recu�so ná:' área
ça e os contratos. jud!i��al, nem na- jelstiça,.' ,�6mum,'

.

PRIMEIRA RODADA SERÁ' DO- 'nem ,desporti:va. Ap,enas" algul}si des '.

MINGO MESMO""
'

portistas, muni.dos "de eMcunjento's;
,

.. FÍllaimente será iniciado. clm.nin:
., 'tudo s6bre o futebol de, Sántat. da- :

go o certame do Estado, ..com '

.

a"',' .taripa, es-tã'(j) se' inst;tiindt( de:vidl'Íl- .

realização de s,eis parÚ,das,. Avaí x ,
mente,' para em co:riÚ�são se. avis- .

Paisàndú ,-éstão em e�téndime'1tos tarérri:' ,com i' o . Mix:1stro . da E��ca-
:para a realizaçãO do seu- jogo no" ,ção', a' q:ilem farão cumà' eXRo'sição.
sábado à noi�, já qu�, domi�go é _ :" A' 'aúcÍiencia ,Já' teria �sid� niarcáda,

. e�cón:cêd,ida:
'

!�h .'

" '

'. �
.

Vende-se uni terreno medindo 15' metros de frente

por 25 metr�s de fundos, sito à Ave�da Rubens de Arruda
, • -' . I

,_Ramos (Beira Mar. Nçrte)..
. /

Tratar à ,Ru,� Almirante. Lamego, 182.
,----------, ..._--".. _",_ .. _. ---�_._--_.

\

Uma Lancha com cabine; medindo 7,2rn de com)')"l

mento, -2,2m de' boca é 1,6m de pontal, com motor de
120HP mal'(�a, Grey Marine. Ver e tratar Bazar Xavier à
Rua João Pinto" com' o Sr. Jaca.

A FAMíLIA DE

FLORDOtlNA FURTADO
B1U.ISTAEDT

Agradece as manifestações ,de pesar, recebidas e con

vida seus ::>ar6nte� e amigos para a missa de sétimo dia

que será celeuradá· às 19,00 horas do dia 25 do correntv

quinta-feira na Igreja de Santa Terezinha, Prainha.

INCUCES! - lNDÚSTRIA E COMÉR ..

cio DE CERÂMICA S9 A ..

c." G. C. M... F. - 86.445.434

CONVOCAÇÃO
Convocamos o� senhores Acionistas para se reuni

rem em assembléia ge.al extraordinária,' a realizar-se no

dia 05 de abril vindouro, às 21 'horas, no salã{) nobre do

Edifício Dom Joaquinl, a fim de:

a) Deliberar sôbre a ,alteração parcial dos Estatutos

Sociais; j

b) - Trat.ar de outros assuntos de interêsse da Socie-

dade.
\

T"lbrrão, (SC) 8 de março de 1971.

t�odidE' Zandavalle � Diretor Prêsidente.

Eng. Antônicl P. ,8rog'nolli, - Diretor.

,CASA NO CE"TRO
Vendé-se casa grande com 4 quartos, 2 banheiros so

ciais. dependências, de empr'egada, garagem. Tratar na\ rua
CeÍ. Melo Alvim, 19 ou pelo fone 4'704.

ORDEM DOS 'AnVOG IDPS DO BR:ASIL
SE'CÃO DE SANTA CATARINA;> , . f

Assembléia Geral Ordinária

Nos têrmos do Estatuto, da Ordem dos Advogados do
'

Brasil (Lei 4215/63), convoc,amos todos os ADVOG�DOS
inscritos nesta Seção e no ,gôzo' de seus ,direitos, para a

assembléia geral ordinária a. ser realizapa em 27 de

1\�ARr;o' corrente. às dez (10) horas, ,na sede desta Seção.

no Edifírio Florêncio Costa. 99 andar, conjuntos 907/910,

ii r1.l'l Fl'1ipe Schmidt. 58/62, com a ordem do dia �baixo

;".-jin,:,'la.
,

,(':1S0, não haja número legal para essa reunião (2/3

dos 3dvo�ados insCritos) outra será realizada no dia 29 do

mesmo �ês, à mesma hóra e no 'mesmo local e indepen·
dente'mente de nova' convocação, quando, então, se deci

dirá com qualquer número.
'Ordem do Dia·

a) 'Exà1nél, 'discussão e aprovação do relatório e contas

da Diretol'ill. l'cfere.ntes ao exercício. de' 1970
'h) Outroi:1- ássuntoF de intérêsse geral.
Florianópolis, 19 de m:u'ço' de 1971.
João José Ramo,. Schaefer ,- Presidente.

',';
. Rêmo

H f r j

, o,

, '

Falando de rcadeira
"

' " (, " ,

,'/'.
/ '

Cercada .de expectativa, efetuou-
.. 'I

"

se, na, noite de anteontem, na sede
da J;"ASC" sob a presid'enciado de

"

.sembargadcr � Ái".y 'Per'eira' Oliveira,
a reunião da entidade I"em'ística.'

Ad bonttário 'do' que se 'esperava.
,

o
. maíoral fasqueano não.'

- renun-
'

çioU:,. Dirigiu a reunião �0I1'l muita
'calma, f�zendo:se ,

" raspéitar nas

'suas decisões, I
'

Í"' ,
•

�
•

.Na ocasião foram> homologaâas
, J' .

as vítórías nas,' elimina:tórias, ,obti-
das pelo quatro com e "skii!, do

Martínellí, pelo double-Skiff e qua
tro 'sem do Aldo Luz, pelodois com
América, daBlumenau. e-:pelo �ois

. sem do Ríaehuelo,
.

, ,',Quant,o' as' elirnim1t6rias de

"oito",> deciepiu a FASO"que" n�m
Martinelli. nem 'R:iaéhuel'o' conven-

J ' ,', ,",
' ..

ceram ;pelos :tempos, obtidos,' ,pelo
que ,os' 'desclassificava e " dEÍsignava
")lIDa co.missão',· ;;o�stitilida, : Péio "

.. rriartinellp_o Osvaldo SlIvei:ra, _pelo
: riaoliuelino Orndo' Li�bo� :.� pelo ;ir> ,

distá 'Odilon Martins 'parca:, orgarÍi:
-'zl:lr :i{rP oito com o quatro,-co.in-'cto
'Ma:rtineui, ("AzuiT, � Sa'tilo::,:r"uÍz Cár·

,

iQ�, e Mauro),' 'o dõis: sem 'd�� Ria
'chu,elo

'

(1ia�ê' e Ivnri:)· �>,o ,qUlléo
.
sem' do Aldo Luz' (EaliUlO, eiliJ.é\r-,
to, �artirii ,e �\nl�I�:>,Pbttárit,�' <Í�:
v-endo' sobrar, ,dois. '� <

; " ". , . �

l.
" MARTINELLI FORA DA; '.

., ". ,
IlELEGAÇA:O"

,
' .

,

.,' ',;..'

,': :0.' MartiJ,1elli' compareceu· a ,reu�

..

'
" n!ão, repy;esentado; 'RO:r:"Osvá1CIO, S�l
veira: para: rliz$r" que, ,não,' coneor:
dava., co� a ct>êsclassificacão do'· seu
""oito" que consid�ra, cd�o o vep:�
cedor das eliminâtótias; pelo alie

,

a diret�ri-a dó "Vermelhinho"; '1"elf·
,nid�' há' diás, "caso se homolOgasse
a, 'sua vItória· �a' primeira regata;
se retirava' da delegacão catjú:�in?ri
"se' .a:o Bra,sileiro (de' Remo .. Em :vis-

.

"

t.,a', da decisão do Martin:elli. que: é
, def.initi-v:a, a FASÇ deverá voltàr a

'&e re�ir, sendo·quasE; certa a &'l:
: �i�:llação do 4 'sem, al9ista' .'para
;, subst�tui-Io no 4. com, assim como

O' aldista Nelson, Chirighini,' elo
,

doubié-skiff para:, substittür,mqui.
, nho, no ,skiff,. deixando a F!lsc' ds'

, .cQVlPare_c�r
. á disputa' de 'o�to, re-

mos,'"

'Gilb���to ' Nahas gr��iosa:r:nente, pela dausa espo
1 Aos POUCOs,:o futebol ca- �a;, ?�n�' BaJ:b�to;. 2:i .anos, semp

tarínense, que' andou meio', agitado, ,
na, justiça ésportíva, sempre no

nos .últímos dias, 'dado' as- eleições,
'

.nonírnató, � conhecedor Profun
vaí' veltando '

a ',normf:llidad,�.' Os' ,'das leis; a.stuto, impàrcial e c::1
clubes, 'eônscios' de' suas responsà;' ,pridor da Iei, teve um mandato1
bilidades 'armaram SUM' equipes, : líz,' .entregando ao 'seu

suc.essorj,.,�geran'i seu's d,ire'tQ�esl,:e disse-: .Tríbunal livre' de qualquer pro

ram .presente ',a convocação", �eita ,�O .ou ptotesto, com o campeão
, pela :FcF, partiCipando todos "do,

<,'

tarínense conhecido antes do i

certame, salvo os que já 'solicita-
"

,cio do certame; Diz que está r�
ram lícenca em anos anteriores',' e' )iza�� e .f,�liz e pediu, uma "a�t
o "Olíínpic�, que surnreéndeu a tOe "

r. sentadorta"; reconhecendo �ue

d�
IM

dos', r,eti.'rancÍo:s�: das' d.fsvHt,ag no ::- tre 'os suplentes, gente bôa, b' i�
corrente ano, justamente' no ano,

'o

'p,od.eria ocupar o seu lugar. 011 it
, �iiguinte: em 'que conseguira posi- búnal. não aceitou o se� pedi� II
-ção privÜegiada �o Iutebol,. sagrarr- !1em � FCF" que como .dísse o p�
do-se 'vioe capeão da' EsfaQp,' e" � $�dente, Gitiliari,

' não pediria pa

,po-ssuindo uma 'equipe homogêne�' ." ,

f,ical.:, )maS' ap�m!,.l;s o f,),ltebol catai

qlle praticavà� excelente futébol. ,As 'n,�nse, ,exigi�', e impUnha, a, sm! p�:

J),otíc1as de"� que _ningÍle'rri: viria diS-, ':, .rnanêilc'i'a<Um� prênlÍó . a; quem se

putar', 'cairam por terra,; e todos" ,·,p'l1e.: sóubre 'se· irn,.pôs
.

e ,sempr,e a

n\i�
�
es�ôrço digno de 'nbta,' : vão' _. (laú --em ,l�nh{ 'r�t�, podenci9 a��(lisputar, com,muito sa�.rifício,' é > "de caoéç:i ergu,�ba. Fausto 'cem'

verdade, 'fi,as', hónrândà ;as ,�radi- '

.. qonheciOo , IÚilitante
" da"

4 'jus,tiça, t
.

ç�eS,ij�', suá�;. ci�;adeS;,l?On.rando: ·as·'., '

,·:rhido,: r;�§pe�tá�o",:�o' homem
.
tradições' de :�eus. g10r�ós<is: c�ubes;" ,:�edidos"de' ,ab;eituja ' de 'ipqUi

. 'PÓ�que- sãÇ>, clubes jUesrtlo,_ c' não, _tos". {],u_e,' çomo ,s� diz; "não dá s

-apêna�,'times �de'jutêboL A' ,crise ,fi:: P:'!- para Jlingué!p1',; José Nazare
., i)_�noé�a, que, �e �álDat�" �ôb�e ,o, fU7 ,', ::'(joeú:í?, !'O�nf, Meira, V�lmar Pili
tebó!' . cata:tlnense'; é/' geral·na ,- l?ra- <

' ,de, 'Li?PTós" Walq:ir Vieit�i 'nom
,iii ',:e,'plnguém' d�l3; se' e�c�Pa;,rleri1 \:"', /ç�rihecid6s' �, ;x;esRéftaq�.s :1Jor: tod

��ra*��s n�m;�" p,�ci�,eóps;f' tji1l.S, n'em' /'�':: • ��Cl,).leles· :q�,é::�;�� :' c.�am,�do� .

'a"

Plj'por;'ISSO; se abatera 0,CaOs;'I'l0S fu�·, -' ,.tár contas com a.Justlça, por s'

tébQr:de no'ssa �,et�a. :ÂinFiá ,temos
"\

s�bias ,,'s:entençâs':, Manoel,' Di
, h,oIT;lens de :,ação" cónl-jQso�, 'de .�ni� "quem nã"o, se'lemb:ra' 'do' POpul'
,

c'Í:a;ti�a: esfôrçadós;' 'deÜica,dos;'que :t;,éto, .atiéta ,disCiplinado: que f

sacrihcain, part� d�' s11as �iQas; em ",de, nosso ::futeboN " É outro no

b�ne.fíeio: do ,esporte': Os;' que. tal>' ,;: d,e pê�o' A�'"attiàl TJ:D. Feliz eso

cem \
cohtf�; par:a ,uma, derrotada, ,

Iha, �T:;,PF-esidente, pois .ci filte

iü}_"al ,'do, �OSS0,' iut�P91; q_Je', oriti- .

' depende e :�in muito; ,sob t(;dos
-

ca� dianamente :,as, equipes em. vê.,:
, aspecto�, �da àção . do Tribunal'

, de"' ince�tiva-las"
'

tuna ' :de�rota' a
' Justiça. s,e;P. a' ação, pun'ú.iva· �

mais ,para os seus <;adern�s.. '

,..', justiçá;, nãÇ>' há, admiÍlistração m,�
2 ,_. Assisti, a :posse' do.s' novos ,árbitro':de':fu:t�bol,' q�e f�ça tu

'me'inbros da Jushçâ :Esportiva do 'cprrer b�p), .como" deve ser. Ca'
. .

. , . ".

nosso :fut,ebol, ,e' atel1tam�nte :ouvi

a' palavra' de vários, juízes; pte.ocu-,
pados unicarnênte pelo bem do' nos

sO'; futêbol: 'Lá ,estão, homeris ' que
de;r�.m: :parte de ,s'{ms e:x;istências,

I

II

um" terá ';i: s,Í1a :parce1a de, respo:
, sahilidade ,.pelo ,ê�iÍ;o do nosso
- tebpl é crei;:tm" :�stamos melhor

,

.

,bem mell;lores mésmo,-do que m'

tos outros'- e�ta;dos e Fedel'açõe&

I,

_.( s�tl\� 'PAliA ESCJUTÓJtI�, J' .'

.
I· ALUGASE 'DUAS' SALAS A�VlPLAS, PR6P,RIAS P!{.-

. ,·:llA, ESC:\ÜTóRIÓ, '�LOCAI,IZADA EM PRJ)':,DIO CENTRAL
·:V.ER E' TRAT.�R,·NA RUA, FELIPE SCHMlbT N,?P14 19

.., .,' AN,[)�R" NO:PE11.;fOD<)_ I?Á.S 8,00 .às 12�ÓO HORA�,; :COM
... OI:.SR, A,RNOLDO.'

. ,.
'

:,:
.....

lOS
PARTIGIP,E VOCÊ TAMBÉM DESSA

-1

ALEGRIA E COMPRE PELO MENOR
PREÇO NAS 'CONDiÇÕES

QUE DESEJA! .
"

I

.
GERmAnO 5TEln

•

RUA JERÔNIMO COELHO, 1

Um mundo de aparel�os
eletrodomésticos dáS

. m?iS, famosas már�as:
....-'.

Porçelanas das m�is famosas,
em Jogos e peças. avulsas.

,
"

•

Finíssimos cristais 'q� ,procedência .

nacional' e estrangeira. Uma jóia!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALVORADA VEíCULOS,

,

Comércio de Automóveis em geral
COMPRA - VENDA �'TROCA
Cárros inteiramente revisados
End. R. Jóão Pinto, '21

-

�,"
'.

Fone: '4291

Fuck, Verde , ano 1970
Fuck Azul .......•.•........... '.' .. ano 1970

Fuck Branco Lótus .....

r • • • • • • • • • • •• app 1969

Fuck .Vermelho Cereja
'

)...... , .... an.�· 19f1!)
Fuck Pérola , , , , , , .. ! ••••• " ano lll65

Aéreo Wiliys .. , .•�., .. :,', .• ;� •.... �.' ano 1964
Corcel coupê de lmw·.,.,

'

....• � , ; .... '. ano, .1970
Volkswagen 1�00 branco ..... ,.......

.

OK
:'.

.

-'Ir�

Alta Dualidade'
- .

...

r FIN4';CJ�,M��TO,;�i�. �O ,�E'��S
. ·ME'X�,ÚVt;rç.w�p�, '1;-T;óAY i
Rua 'Fijlvio' '�du(wi; .597',:-::_ Elltreito

TelÕfones-. '63.99
.

10)'. 63-!3!:1'
.

Simca ' 'fufão
.

'. '

" .., •••••••• � :
•

'
••••

:
•

'r'�'
...

��l:l!:a�art ./��.�>. : .. : : : .: : :,: :. : : : :-:: :. ;': : :

I/.. ,

I I .

" .

'i965
1970
1969

,l, _

F-600

F-600

F-500

VolkswagEm' bran.cp.··.
Volkswagén v(Ó)rdé
Volkswagen

. cinZa,'
Volkswagen " azul",'

I· Volkswagen' cinzã '. ':'.,.,.': :', ...... ;,�: .' .:.-:.. 'j,965 ,-

'r lk: I Cf
'

b�' � '1'
� j'� i· '�,' ,"l,� �

.• 'r ".� "

-

'.

o s,� a",en eJe n\ o· .... , ..... ' ..;. o .,'...... ; • .1968
Volkswagen vercl�· .. : .. :_:� . � .':.: . � ;; � _. ';." : J97f
Volkswagen fuscã'ó iV�:rde·,;-:·.';' . .' i .. ;:.•�::':;'.' 19:n>
Kombi luxo '.: '.'0" .:: '.' ,:' ,' •. ';,•••<.. ::� . :',.' .�' 1969 .

�i%:�i ��;� 'i::: ; : �:: ':,;::.:;:::'::;': :'.: :�:::':'� :<.�.��:'. �
�:�:l�u;:u:be�:�" .�o;f : ;.: �':�: : :.:..;: /,; (: :j>� �,�!:� ;
;\e1'0 Wilb.s v�l'de' .. " .• .':;'.... _ . '.,;. ,

" " '1f}64:
Corcel branco êlfetQ vinil 'L...•<••.•.:>:,. : ::' . , o': 1969 "

Jeep Willys amarelo.· '.

"

.. "",.-.... :,:::,'.�': '. '1964 \

�:K��:g·o : - :' :', ':.:' � :'. :--, �:., :'. : �: .. ;11.99.56.°9':! -: • ,." ,
.. '0 \

-

.

i. .

J '.'

ti J---_.__._._�' :-- .. __ �:-:--"4(.r< '" �h;:--::,""''''!"-:-�...r-:-_-,-",-__'__,-
•
__

-

.

AMAÚBI>- 'luto,reióVEIS '
, \'

"-
T

� ';., _.' ./.; � I, �
••

I�
'.

I. ,_
,

R�; GasplH' Qutr�, 90 -_<Foné ,·6'359 ,'e· 6632
Cóm'pr�>tr�a:e '�vep�a�:d&·.V�icuI9S: ,J > .

Dart.coupé ;.:: •. ::.:.•....• ::.; .....•:.;, 19'70
.

.Karinàngijia, :TC .' : .. ,.: .. '.:'. �.,:.: . ::� : � . :','.' '�1970
Volksvvage� OJ( :� '1500 :

. /: .,.: .. \:, .•.. ::; 191ó
Volkswagen ·TL. . : ;" ;', .

'

.. :.;;. :: �'� :1971

�::r::E: '. ,(;;, \':):: ::t:':;�{�;a:· .

Vol�swagén' ..
'

•.'; ..• � ...�::'... :..; .. ,.� " ..... ' .. ;.• , '. 1962
1 V<ü�swa:ii6n'"::, .:� .,/; . ::: ,': , :.: >. :,.'.�.m�, : í9,61l ,

01
.', ". " . 'i'

,3' vo.��w�gen. ·1��.�� '::';1,:,' .;::. ',;< a!1o :;;197,1 .

1 Vallant OK ',.. � .. ano _1971
Fina!1ciamentõ: ati \.30· Jn·esesv. ;','

"'. � ,

"

" 'C ,.' _ ':.. ,'; , -.�'_�-.-

-, \'

(�'. '

.

5,
'

.'" .

VALDIR AUTOMÓVElS�J.TDÀ.
R. Vitor Meire-Ies; 32 ..:.. 'j:;-;'ne 4739: '

.

Fl0.ria�ópol.is - :.���:.�':
,.

.

:�. Opal� 'Luxo ,
'

_. " , .•
' 1969:'

Opala. Standard . .'
( .' . .'. . . . .. 1969"

.
,

Variant OE: , ,..... 1971
Volks 1500 OK ,................. 1971'
Voll� 1300 . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . 1969

Volkswagen : . . . . .. ano

Corcel 2 portas :.. . . .. ano

Aero Wíllys -, , : ano
Financiamel'1to em 30 mêses

1969

Hj6�
1965

I.
I '-

;_ .3 . ----(-�J

DIPIORAL
.

,

Rua Felip'· Schmic,ft, �O - I=o"e 20·5).
DEPARTAMENTOS DE CAR�S USÀQOS

Volkswagen '" branco . ó. •• •• •• • • ••• 1964

Volkswagen _. béje' .. .... .. .. ...•.. ..•• 1969
-Volkswagen -;-' verde . , .. , ',.. 1969

. Volkswagen - br.arico 4. portas " ,1969 .

Kombi -'- vertle', .. ; < :. 1962 I
I,

Aéro _ branco : ' : .. :'.. �.' 1964 J /.Aéro cinza
..

, :
. . . . . . . . . . . .

.

lp64' .

lf r
Aéro azul ' '.. . . . .. 11'969655 IIAéro _ branço

"
.

Rural verde' e'. br��'c�" ::: :: : : � : :.::: lj}67
.

l.i�.�R�u�r�a�I��a�zu�l�e�b�ra�n�c���,�.�.,.�.�.�.�.. �..�.�.�.�
..

��J9�.6�6��. I

�� .��

ALUGA-SE

A:pm.·tamento ffiobiliaQo no,1E«tficlo é,id�4e de ·Flori�.
M!Johs, com dois quartos; sala, cozinha; bl:lnheil'o e de·
Oendência de empregada.

Tratar na Rua dos llhélls 14 -.·Fone 4059..
.

'

--

,/.
J

,
I'

\

\

,

AUTOMÓVEIS

i

, .

'/
. CÓ��PRA, TROCA E VENDA DE VErCULQS'
Dodge, Dart OK - Azul ,.. Ano J971
Variánt "- Azul diam:' .. ,.: , Auo L9.70
Varíant - Vermelho ,.... Ánol.,HM>9170
Volkswaafn 1.500 - azul diarn. Ano 197i

. Vo!ks'!.'(agen - Azul, , "
.. Ano 1�69

Volks. '1.500 OK _:_ Beije claro . . •. Ano 1971
Volkswagen - Beije claro ,.... '.Ano 1969
Velkswagon _ Beije'�laltcr ; ".. v ;: Ano ,1007,
Volkswagell verde claro ,.,"... Ano 1968,
Esplanada e/teto de vinil ,'.,.... ·,Ano 196à '

Simea- Tufão .beije . ., : : . . . An9 �966
'

DrçW Belcar S � Vérmelho ! .' .,. An() 1967
Gordiní - Cinza : : ,. Ano 1967
Gordini - Vermelho ""'" .,..... À�o' 1966
Aéro Wi!lyS � Branco ., ... :.; .... : AflQ 1963

�rtc)1a Turbina
'

.
-,

.

.'

,

,"'- _1;ancJ1a 1� 1!P C/. Partida
.

Elétrlca Johnson ;

Lancha OI Motor POPsf "20 Ri> . ,.

Lancha com motor: popa �O'·H,!P ,

,
.

FINANCIAMENTO EM ATÉ 30' MESES
A. COELH�F 4",TOMÓVfEl'S .'

.

.!
. Rija' JQão Pip,to,.40 o �(me '2777.. � ,JtJ�ofÍ!;n&p�Ii$. I.

.��L=:==+=:�-f,�, ..

.i ,:tl;'f' w'- �:

'COMi;'�CIÔ':DE AUTÓ�·ÓVE'�.�:Fi�p:lff��ô,o');)1i·1
'A. Si'v.JE·llfnL " .,�',:

'

' .• '

'� '. ,
", ,',"

,

�.' ,:. \ '. ':; '''.
f

. Rúa Araújo Figuei�edo, 25 - Fone '27.50:, .

.

: .

. , ,

.� . .o' i <'

V�llcswagen Sedàm V,etde r· '\ ....
.' ..

.

1962

VOlkswagen Sedam.Branco : '. : .. (, . 19.67 .

Vol15swagen Kombi A;zpl, , , ... ',' 1966.
Vol�swageR Kom1?i. B'panca .. , .. ,.,.: ... ,lI�6!)
VoJj;:sw:agen KOIIlbi BeÚe' .: ..... o :. ; • : :. '1969

Yq1kswag�n Kómpi Vermelha f!/', ,.: .• :.'
T,eto . Branco . LU)(o'. :.',' .. ;..... : " .. ;: . ,. J969
Vo�ks�ageI). Kombi AiuII êi . 'I;'eto .. :.,.; .•
BranC'o Lux� . ,_, .. : .;.....\ .. , .•... ,'., '. 19§�
Vlllo;iàJit Branca

'

..... � . : :..... t , ... ,' .•••. :,' 1970
Vllriant Vermelha ,

.. : •. '-.'.. , , . ; . : , ....
: 19]1

.Corcel 4 P.or:Ú1S .Stan4fl:rt. Amarélt> ". ' , ; , , lJl69
Corc�l 4 Portas' Stantlãrt

/

Branco '1969
...

. DI(W·\(emag' BeIcar .Cinza· ·. � :. :.�, .. ,19Q5
·DjtW-V.em�g ��I(�;H' Yel'(�· : .�...... :... ,19613',
DKW�Vemag' J3ekqr "S" Cinza Pr.ata·, �', .• �967'
GOl'�il'\ê 'Verde'

.'

','

' .

-,

1996-
Aél:'o-Wíllys Êorde'���·."': ><:': ;,::::::: :.::- 19Q2.
Ael'o.Wi1lys . PrétÇJ; ,;

,'... 1�62 :

Fórd p·;35.0 .V(Ó)rde' " .. ; '.L.. : .. , .. 1968'.,
Ford 'F:l.óO' Verdé;

.

"
.

1949, .

Rural.' A�ul e B�aI{ca": � :;: :-:: : : :,: : : : : ; : �: >1967
R'ural

.

Vcr-de
o

,e. �rarie<il.' '; .. ',. ::' ... '': .': . �. '. 1��a:
'

,
I

- ..

j
'1'
T

!. ( .

.

Jf.;NDlllOB1· ·AUrOJJr.tV_IS.,,·
.

j.' ,'RUA DEDO'R,O" ESQUiNA 'CONs. "íMí=RA.

I o�� ,��xo • 'n�;�,�,:�!.,,:, ..:;.'.::.;";�
.qPALA Luxo 6, cll \ .. /.-'...':, ; ... '

...... «()9.
CO�CÉL: '10. '�9rt�s:,

'

..::.::';.;: ::.>;·.·.':�;';;./�y69
COf!.GEl'. ·,2 'portas " ,.,:, ,. � .. ,� ,. ,,70
ÉSPLANADA· � ., ..... '. r: 1(" .',••• : ••• _ ::.,,:, ji!J
ESPLANADA. .,:. '.' .'. :: .. :' .. , .;:: •.•.•�;�. ; 6·7
ITÁMARA'!'Y : ... "J� ••• ;. .:: ��·u,••• : ••'; :;: �:.

�
-

-

-, �,
.

ITAM;\RATY .... ".·.. �" ••·.: .•l� ••• :.,.;�
VOLKSW.ç\'GEN ." ..•.,',.; • ; ..... ,'" .. " .• � • � ..

' 6,9
,-:OLKSWÁGEN', '. ,'. ,',; .':-." i: .:: ,", .'. ::�:.'.�' ':63
EELGA:R, �v/côr�s" .,'. r;' .,,;, '.' .�::.;:::. �:: .•,:••. ·�6:7_ .

AÉRO. WILLYS' ; , r' •..•• ; .• ".'... , :,';:"66"
;\liao �WILLYS ;, � .. � .. '; •. .- ,;,,: '65 '

.

.

EMI 'Su'L '
:' ;: :.[::"-( :-. :; ;\.. , : . ': ..;:;:':::::'; '.'� r6� .� .

VERANEIO ,
.. :. : ::� : .. ;'. :" .• , 69 .'

RURAL 4i X 4 ., : ; ... :_.�.·......�·'67·
LANCHA. A ..

TURBINA
...

'

Financiamento �té 30 Jneses'

_.� --�-, --
$

, .

��·liPiit!I:I,NGA A'DIGNe.VIIS' '.
.

,

-fl.OMr.RA VENDA E l'J{OCA pI; ',Va:JCUl;O$
.

'.

Rua. 7 de' Setembro, 13 -'- Fêne >3.886'., " ;, ,

1 Se'dan. Volk��agt�n' .:: .: '.".: .. ,. ,66 r'
1

.

Sedan Volkswagen "

.. " o •••••
'

6,'5
1 'Gol'dini _" : .. . 66
1 Gordini : : .. / : : . ,r 'fj4

.,l Vemaguet "
. 61)

'1' Rural. Willys , .. .. .. .. .. t)4.

.

�.,-'

Financiamento até 36' l1).êses

'!Il-.. -,----�-��.-.�·�����-L J:,_ �.)ic �_,_� �_�......,' (,..,l'
,

}l,A. r,Jt,G�A' DA
'

C�NC �.çÃÓ;
"

.

Restaura:t:lte e Lánchónete .

,

...

lÚlUABIUS·,·
'

carte ,;;,;;. pébç,e, çrup.arão;. �iti,
. bebida!> nllci(,náis c' elltrap-

Restáurante: 'P. la
ostra, carne, galiri:ha;
·geir'as.

.

rLanchonete: a la' minuta.';'" sorvetes. cjgalTo�..
bombons, salgadinhos, sucos,' vjt1111ÚlI�!>, $ani!Ític;be'•.
.doces.

.

FfNA ,.Á"'�Ia:HTrE
..

,1"':..õiiiiIiiiii��iiiiiiiiiíiõi"'''''iíiiíoõiiiiiiiiiiiii�' ."iii'�iliiiiiiijii",'

t�����·�·,�-���·���

• I

A T.·E II ç I"
� VENP�:S�··.

Ap�rtamentos em Canasvieiras -' 'preço <l�l
,ocasjão.

.

,/

.;- II·
, -r.•

'la ; fI ;Ü;-�:=�'=z::��"e:� �., �������������������iiiji��i!���
1:1:

.

". _..
'1\ .!

J ,': 4PAjl;TAMENTOS.:, ,
.. ., mel1t�,;6 ,mil no at.o e saldo· aptoximad�i:hente" �OO

.,', OIJfllJará de
� Ij;sPlInhat aparto com 2 dormitórios; mehsílis., '.,' , . -. ".. .

· !rvj�g, .•"b'HNHtiro, p.o�inha,· área de serviço. ,-Preç·o:. l' SEM HABITE-SE � Gasa de'·alven;l.ria,. no:v.a,· dI!·
·

.. Cr$ 47,347;00 C0rrl '25 nó; atp ..
!

','
'

.. '.;"
•

'. >. ;' sócu,.,àd�, (2 'dQnilÍtórios; demais' péça$:; Garage; JardiÍn
,

'

..Pràça·,. xv; :-àpartari'teh1:o, de 60 M2,;' dE)socupado, de _!tivemo. j", '.'

.

_

"

· afl�ar alt�, .. pl·eço: 40 ',ll1,iLcom 50°<0 sÍJ,ldo combinar... '. CHACARA DE ÉSP.ANHA -:_ A'mpt� ti''[Ú,.tl térrea,.
.

Osmar Cunha, apilrtamento' g.e esquina; andar' aI· com 4 dpi:mltoríos, 3 ·a'rináriÓs 'einbutído�, 2·,'banl].ei·
· to, .entreg;l. em 30' dias, 3 dórmítórios, 'sacadas, coZi- ros,

.

dé.r.' Ç'OlU'p.· de empregada, copa-cozinhà', ·j5ar&ge.
nha, banhJ�ito, 'dep. de empregada, garage. Preço com' l!lvandéria.' Preeo: 100 mil com finanéiàmento.

'

..

· finimciarilento.
.

,sEj.\( HABITE·SE .:_ Nó Jlll'dini AUáílticb,' amola
;.' 0sinar Qunna, apartamento. de frente,' com' 2 Ci'lsa Q� ·�üVen.aria, ·com 150 m2i 4 dOl'lnítórios; li.vÍl�g

·

' dormitórios. e. pependencia�. de' �mpregada, garage.
.

amplo: coziliha, lavanderia, garage, toçla' .murada,· dOlS

'. Ceijtrp.· ilpartaménto com 3 dormitóriofi. -banh3i· terreno� aceitámos' RNH, automóvel ou. apa·ftà�en..to ..
·

o;· !iving, 'cozinha, de'I);" de emDregada, novo. pronto, . SEM HABITE-SE _ casa d� míld�ira, ém· Çapoei. ,

!�socupâdo;-;8EM HABITE-SE, Preço com financia- ralO .. :nl'QI:Jta ent�ega; acei�amos IPE�Q, :Cai�a Ec. Fé.!· rp,ento.' . '\'.

.

deraL ,.
.

'. /' ..
"

-'.
.

.

,
' CASA DI: NEGóCIOS IS LOJAS .:.,' SEM HABITE-SE _ Casa de, 1l1velIana,:'com 3

Lo}a :nov';i;, prónt,i, 'õesocúpada, servindo para mer�" dorh'1Wirio's,' s'ala, cozinha, garage, dep; de empregada.
.céal'ia:, 'pa:daria e etc. Vàle' 80 'míl'- tO'rra·se por. 45

.

Co'nd'il'iíe�;' .a.éstudar. .: .' '.' .

rníi�, ",' ". \, " ... ' TEJ!REN.QS:. .

o I"
, "".S,çlla .. nO' centro, ed, em acabamento, 43,53 M2', COQUEIROS _ terrenos "

com 'ágqa, luz,' � calça· :

'. com banheiro,.- de ,frente, para o. Norte. Com boni fi· me'nto', miní'mo de 300 M2. ll@ ato 5 'lni(. saldo:' 750,00 I';'. nancimnento. ' ," mensais'. •
.

"

.'
. ,,'.:

·

..
' : 2<! andàr'! de ,frente nó Ed. Miguel Dau;x, já em. CO(;;)�JEIROS _. terreno de 600. m2. por 18":mil r

!,acabamento,"· Boin Finànc. . 9
-

T t· sa:ld I <f f'n ci ent
.'

1

.

"'. -o'· Eidl'fl'c'1'0 ·".Cr.masa, anlplo con')·lln.to d d
com

. mI no a o e··
.
o eom on",o' 1 pn. alJ1 0.( ..

, ..,. u esocuprJ o.
.

ITA�UACU' _ Terrenos.· prontos, para ·rec.eb,er
; 'Bo,m. f�hanciam�nto.'. construI'ão. :6/ lotes juptO!? ao asfalto, .'mínimQ :de 600
!

" :CASAS: m2 'cadf! un'l. _TJm ano 'para' pagar,
.

pode ser s'em en ..

./ .: Ji>�lac'ete' na Av. :-Éng'? Max' de Souza, 4 d'ormi tnida .. 1'2 pagamentos iguais' -. .

. " .,
·

tpx:ios. ")iv'Íng, s3la de' jantar, cozinha cO'm azulejos POSTO, DE GASOIJNA .�. áreàs. de .terras (�) na

.

" coloridos. ,'bpnheiro colorido, dep:. de empregada, am,. nO\;a G'ov. Ivo Silveira, áreas de' 20; 40 e até· 100 'me-
'. plá 'ga'rage, terreilo de 800 M2. Preço: 130 mil com tros dê frente.

. .

, .'
.

- '. -

..

finanéüinümto _ ac�ita':se apartamento.'. , ..noM;· ABRIGO _ 10 lbtes· em só ,urn� átea,' ter·
".:'Centro- �, �'casa ··térré'a· cQm �3 dormitórios ,2 sa; reno al�ç, limpo 'e seéo •. pronto: Para constru;'r. "'

, las, o'o�ilNozínha, rrú.i,tadâ, preço: 'Cr$ 6'5 mil �/finan-
· '. ci,amel1to. I?eso,cnpada....

..

, ''', SAWJÉ-lAR .;EMPREENDEDORA :, IMOBJ�\IÁR'IA'
.

, 'SEM HABITE·SE' _ 'casa ·com 3 amplos .dormi·' '·Ç .. reria' Jarqllel'ine, Io'ia 9 CRel 1'066 .

. :tq��ós,.· p�'ont�, . nova, desocupada, ótimo {ei'reJ/o. So." ��ORA 'COM, ADMINISTRAÇÃO
<

�

t"'r ; -

SJPERiAMA
.

VIAGENS, PASSA..

I.GEMS, E-TURISMO S. A.
CGC N.· 83.901.769/001

ASSEM8LlêlA GERAL ORDINÁRIA

,eDiTAL .QE. CONVOCAÇÃO_�.

\
" <.. ... - ,_

Ficam. convidados os senhores acionistas da SIDE·

· RAMA - Viagens, 'Pa�sagens e Turismo S. A., a se reuni

rem' em 'Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no

�próxim'o dia 15 'de abril de 1971, às 15:00 horas nos escri

<tórlos df' E�p1:ê.sa Auto Viação Catarinense S. A., gentil
,

mente cedidos à,-A v, Ivo Silveira, esquina da Rua Joaquim
Carneiro, a fim 'clP tratarem dai seguinte:

.

.

ORDEM ·00 ['IA

. -1 '?) � Leitu�a disc�ssão' e aprovação- do Balanço Ge·

'�<I1, encerradb em 3L12·70 e relativo .;0 período dê orga-

'nizaeão' da, emprêsa, " ,-,.

;:!'?) _ Eleição do Conselho Fiscal, para o· exercício
de '1971.

.'

'. .'."
, .

39) � .OÚtros assuntos Q� íntarêsse social.'
\ À Díretoria, ç:}]oca-se desde j�. à disposição. dos scnho-

·

re� ;i·(-iQ�istaS. ·par .. pre)t�r .os é.sc19.récimentos que 'se fíze-
rerp. neces,sái:ios:

' '.' r..
-' . .

· 'Florian(>poiíS, 19' de março de '1971.
; Dr,' We�n�r G reuel .� Presidente.

,

"
_ .', J _

•• -' •

"

., '
"

.'�: :
"

"

. 'DC1CU��ÉNTP5 \�ErujlDos
..rPr�l1;l, ·p,erfÚ4�� a ��ljt�ira de motorista .e .os, doeu

Il?-e�tos. de prpJ.>iíedaqe .40, Opala licença nv 172, m'pt!)r
.qJ0127'JW',·.·(!r�SBis .no. ,5.13(:i9K�1�569, pertencentes. �9 . I?!.'

. ':?!lltnà!-,:,ql1s l'{ev�s.. , '. " � _ , ,

.'

� n_ � !

�: ,

PROHEL
, .

'

INÇOCE�A --- INDÚSTRIA E COMÉR
CIO' DE CERÂMICA. S'� A.

c. G. C. M. F. - 86.44S.43�;
. .

A'V I S O
.

· ,Commür,amos aos senhores acionistas' que se encon

tram 3 sua disposição, no� �icritÓrios da' Sôdiêí:iãde,' li "Gà
leria 'Pio XII, fala 8, em Tubarão (SC), os documentes a

que :,0. .ref�re o artigo 99, do Decreto-lei 2;627, d� 2G de

setemnro '1.f> 1940, relativos ao exercício findo €11). 31 de

dezembro 'de' 1970.
CONVOCAÇÃO

· convocamos 'os senhores Acionistas 'parli- se lIeUnlfem

em ,w;eJ�bléia geral ordinária, a realizar-se no dia 05 de

-abril
' Jin'deú;o,' .às 19 horàs.: no salão' Dobre -do Edifício.

_ I
'

. 1 ','-

Dom IO:lql1lm, a fim de.:
.

.

. ,ii), Dsl iberar 'sôbre o' Relatório da Diretoria, Balál'fço '

Ge�àl,:Den;opstrativo da Conta de Lucros -e 'Per�as ,e Pa-
'.

I

rscer do ConseJho Fiscal, relativo ao exercício encerrado'.

em # de dezembro 'de 1970;
.

.

.

- ,

·

.b) Eleição dos membros do .Conselho 'Fiscal;
c) Tratar de outros assuntos de ·interêsse da .Socie-

'. I' .

úade.
.

TaJiDrão, (SC) 8 de, março de 1'97'ló:
l,.eQdi.de Z;'mdavaJle _ Diretor �resid€nte,,_

. Eng. Antônio P. Brognolli -;-. Diretor.' .

"

· :,. 'DOC!,)MENTOS EXTRAVIADOS
.

.',
.F�ram -éxtr;lvíados os documentos de' propriedade da>'

.

�aminhon.eta Ford F·l -r-r- ano de. fabricaéãp"194jJ c: pla
cas 3271''''':', molor n'? M8RC13161. � chassis sem numero

de prôpri'ed'ade do Sr. Ail'es. ·Roslt.
ç:',I')' . � ) , ! '. ',;:", .','t. ,." '�" ". .''''''' :., < '

"

'" ",

l' ,j.

--'_.�

.'

< •

'Y
, .'

·Vendenh'
'.:)romofm �e neuór.iós lUa:

. J', '. . � 'o. '{\@'\1� fi�. '.

'.
. 1_Ii�__

I
I

...;1'

Al'ARTAMENTO:
.

VENDO UM APARTAMENTO' no 39 andar'd'a .Rua, I'" •... ':. 'Barata' 'I{ibeiro� nQ �i 6' i>j'eçó d� 'ocâsmQ,' 1'amlJéDi permuto '

por apartamento em FIOI;<fDÓPO!iS.
.

EDIFICI,O �'JOSI!í VJSIGA". , " I
·

Apartamento para pronta' enti'egà, preczó fixo sem, I'
reaJuste.

'
..

. '., ICASAS ..;... CENTRO
"

Rua Coronel Ldpes Vieira, n. 7, ãreac.dQ terreno; II II33� m2, casa: eom 3 quartos, sala, copa c�sinha, 1 bá·
ll�eiro. dependências

.

de empregada, garagem. - Custo
< ,

Cr$ 120.000,00 li combInarl .

Cfjsn na rua Vidal Ramos. n.· 60, com' grande ter

LAGOA GA Cr:lNCF.;ICÃO .

feno. I!' nO'nto pomercial.· Cr$ 100.000,00 de entrada f>

Casa .no mell 01' póntó d Lp·.wa' d" COfJ'cf'icã,() () ;;:lIdo á .combiÍ1ar. .

,

casa ile madeir!1 ,ppm 3 -q.uart()�. sala,' cosinha. banhei· . Mansão n;:! Avenida Tromposki. n .. 48. .grande(;
TO de Qlater.ial. Custá Ct$' 12.000,00.

. '.

'. ;o;': ll�)as, grand.es qpàrtos,. U'4\lrg,: 2. banheiros" dependên,
TERRE�OS r)ill� de empregados, garagem,' const:ruçã� em' terreno
Rua Lallro· T.inba\,es s ·n. iirl.l.a 15 m .. lateral 5') m. de 25 por 50 metros q'uadrados no melnor 'bairro re:;i,-

frente 1.200.' de fundos Custo �r$ 80.00(1,00 com 50 8 dçncial de Florianópolis.
60% de entrad'· ·e saldn li c'o"1bi!êll1' (Trindaeie\ CONTINENTE

_"TRFlTO
CASA � Ri'8 Melvim JDlle�. Atraz !rflDpostJ.) 'i. 'Casi1

,I:: 1\f-, f·",l cfl50m2 de cop.strl1';ão cf3 quartos, sala, Cop.' '

i.!lIojnl;" h;, ,nê;rr; e f:?r!1.!!err cl t�m raného de madeira
ç rn V'lTl� (' I l"scrjirori0 hVilrderin e den0sito.

Ç�S8 fi rU'f\ Aracy Vaz CaladQ, c/te;rre!1Q dI! 24 pqr
IR !írefl cont. 210 !p2. pom pintura noV:;!. .

TTm? P'H!{'l � rll� .:ro�o Cândi.dó Preço Cr$ 8.000.00
EO'FlrlO DANIELA

',' - .

rrl'�1'l!lf' J0ill. D'lrfl fins comereiais: loc�1izad�s en'

�rf'� Of>. Cfrtlnne. densidade hllbitaf'ippa), na, rlla A nit o

r,�rJh�liil n 35 nrpco .rle ocasião parte fin'andada
CASAS - CENTRO
COQurm�os

,

Rda' J0r� T j,,� c1" Reg-o. df.\is .terrenYl éom 33 metro�
iiI" fre�tf' ""!õ1 ?4 ,'i ele fl'''d"s. àrea Total 584',50mT
"�<\JA DA <lA�TD<\n'RS

- Casa- n" "1raill das Sn.udade!>, frente para .. 9, mar

constrllidll "'TI terreno
-

de 900 m2. Preço C�$ 50.0no fifi
"om fi'J(anPÍiJmento. , .' ."

F.DIF!r:� NO!)MANDye \. "',

Vm. ohmo aO:lrtamel1to na Praia dil" Sallrlad�s. con.

�all .

sO('lal :3 qUllrtos. !:l h:mheiro.s, sala: .copa e cosinha
Tlll'dlm rjf> P'1"''\1'110. 2 vá�a's para' galfl"em.

.,

lTAGW\SC;U
'

.

"'.
.

CASA PDm dois paV1):)1entos. tendo na parte ,moedor'
3 Quartos. living_. ('opa. ('I)sinhá, l·hanhejro ..partl! inferio�
�a1a de· l'Ol'tm'a� disPE>n8a. hwanderia.· banheiro ãrea dp
OprVlc(\. :'j""R pon<:truidn '227.29 m2 . ãrea ter"pn"
'>Q(\ Q!'j. ''TI?

·

SÃO M!GtlEl
EM SÃO MIGUEL. com frente para a estrada federal

e fundos par'! a estrada Estadual. Uma Chacarã com duas
casas de madeira em terreno de 14 mil metros quadrados.
serdo 120 metros para estrada Federal e 80 metros -pela'
Estadual. Cr$ 40.000,00. ' .

na Praia d�' SaLHIades. medind', '18

. 'S0M ABR!(.:.O
': ·RtF!.· H�rinj,'io Milles' "as? com 2 quartos 2 'alas

·

copa. COlliT)lÚl, ')qllheiro. gara�"m. varand'l parti> de

trAz; s<l1il .. bM1he r(1 lav;mdm:ia S quartos "llsinh" 'hl1r
· rm;caria,. terrflflc ti,.: 360.1112. r'/)I $trl1ção lR(} '1l?

..
. TERRENO � CENTRO

, 'Terreno ·'d.a 'rua Hoepck(> 'Iledindo lP,., 00! 15
m!ltl'o�. . .

. r '. , • ,

, A P A R T'A M, E N T O �
". �di#ciO', 'Sr�i? ap�rtamentn com 2 \1uartg, sala

cppa, e' .éosi:t'Jha; ·bRnheirb.,pron�a entrega ,_ Sinal' .:.
r 'Çr$ 1'4.000,00' f1�e poderá ser finanGiadO' em pe'1uenn

· Prazo.·'. .-' .. ,

.

.
. .

.. EDIFltlO (·AÚ:ION"·

.. Com finán h"'lento em II' qno� ple'<"t::., ,��·t o 'd:
eidade aô: lado ,II'} Teatro Pr6" 'in ��ra C�ql o,e', mho'
Oi( pessoa �6 .. ,� melhor oferta' do momento Pllr'" em

preg(> de clipitl'!.
.

Teáeno na Lagôlj. da Çonceigão pnii;!'J qe, ,
: '. ÉDI.FICIO "CEISA" ,

20x40 ni2 todo ml,lrq_qo.. _

. ,

l
No' ,P?�t� 'inais ceritral de Florian6polis, jl!injl,lnto!!

4J..UG�.·.se, ., para ;e!>c�lt9nl?il e ,consultórios. Entrada pequena com
.

'
, ... .' grande fma.l)cI:l111t:lnto. .

.

Sabap para esel'itório�. '. .;' ,'.
' �DI�IÇIO II�ERENHAUSF.�"

.1NF1f.>RMAÇÕES: Rua João pmt.), ,21 S;ila .1: .

.. �'No cor.acâ,· ne FloriaMo!!is rua. T1'ajano 1 18
I FONE 2328. ' \ '.

6ltimas' uríida< es a trenda sr't!] reajustF ;�" .,' ,lq1lc-'

�ii!!!����i!i!������!!!!!!�!.�i!l!�!i1!!���s�.!i!'�'II ,: ràtureza: ,.:.
.

]I rt
.'

- ���..���....��...=���������'����-�'��·�ar�'�.�'���������������t-=������������·flh""", -.., Wt - _1:.. _ r ! T T' ;�= �I

..

SÃO Jos@
Sito a rua. p()"te df' R!JÍX!_) RTP'" 4Ô.n!i� h? ""';et:>

�r$ 50.000.01i se"d,1 50Pl. ii vi5t:, P Q �aldo 'n1 24 � ês�'1
.

JARPI� •
A"!'LI1 N1J�O __

Terreno rlfl 14 Só por 27 m d'e fun�o� r1.i�·(\

Cr$ 13 ,,nilO.no fjnlndado!_;
· ÇANASVIE'��S

( . J,oéal' .T31'di' '1 l\.fariHl,ndhi , lAte� de t 26.0' m' tl'O�
l'!!Jsto �S. 18.001' 00

r,;:�TINEIIITJ;
'. Jardim Coptinpnte - T,ot"�· entre"1'I rua -::I<ntoc
Saraiva e �v. lvo )mveír1rJ. .

J '

, . Um lote à A"enid:l 'Pl'flsiJr�ntE', K,ennp(fy rr.p'Jind(\
14 OQl' 31) ll1eb.:,'lS de eSQuipa.

.' TRINDAI},E,
Rua. São T m':s de AQ'l;"" 'm t�rren" ";rm I? 'O f'

''l8!<23. . ',.
.

.
RTO DE- J.ANEmO �,

,I
I'
. \

, A PR(,)�EL
Rf'�nl,,(' �f>1, Prohlema

·

Rua Tenente Silveira) n. 21,' sala 02, Fon� 4763.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florian6polis, Quinta.feira, ,25 de março de 1971

o ,um o a irma ,que não
Servidores
vão' pedir
aumento
':.f,. Diretoria da Associação dos

Se�dores Públicos do -Estado, em
contato matem C0m o secretário

párticular do Governador Colombo

Salles, recebeu confirmação da

'audiência entre os Diretores da,
Associação e 0_ Chefe do Executi·

vo, que está marcada para o "pró
ximo dia 29, segundá-feira, às 16
horas. \

Na oportunidade, os represen..
tantes ,d0S servidores públicos ca- ,

tarínenses estarão abordando, prín .

cipalmente; o aumento .de venci·'

mentos -dos funcidnários estaduaís.

I�

Academia vai.'
homenagear
Andrada·
".A Academia Catarinense de Le-

'

tras vai prestar homenagem póstu
ma ao . acadêmico Laércio Caldeira

de Andrada" que ocupou a cadeira,

nv 2 da ACr.;. O ato está marcado

para o dia 29 do corrente, com a

presença de ,familiares do homena

geado. A sessão marcará o início
dos trabalhos do, ano acadêmico, .e

será ,realizada' no auditório do' !n�
tituto Histórico e GeográfiCo de,
Santa Catarina,

Reitor foi
convidado a ir
às Filipinas

·

o Reitor Ferl;eira' Lima; da Unl�'
vers�dade Federal de Santa C.atarl�
na recebeu convité da ASsociação'
dos Reitores, das Universidades das
Filipinas; 'para participar do Con

gl�esSO MundiaÍ ãos :ttêitores, a re�
lizar-se em Manilha, no período de

n a 17 de julho dêste ano. O con

clave, comemorativo do Quarto Ce!l
tenário de Manilha vài- reunir 400
Reito,res (le Univel,'sidaâes selecicr
nadas de todo o mundo.

.,
eonvite oficial, transmitido pelo

professor Benito Reyes, Reitor da

Universida,de da Çidaãe' õe MaItilha,
assinala que o Congress'o Mundial

tàf.á como tema principal "A Paz

:M:un<lial Àtravés da Êd�cação".
.

Também na Illjihã de ontem o

Reitor Ferreira 'Linm recebeu a vi-
. srei! do' Professor Osvàldo Rodrigues

, '

Cabral, Dir:etor do Musell de Antro-

pologia da Universidade Federal de
Santa Catarina, que se ,afastou dO
cargo para tratamento de saúde.

Durante" a audiência" o professor
Osvaldo Rodrigues Cabral, que' está
se �re'cuperando de intervenção ci

i'ún�ica, reálizada em' fevereiro, ma

nifestou 'ao Reitor Ferreira Lima, o I' /

desejo de editar, através da Uni
versidade Federal de So.nta ,Cáta
rina, a sua mais recente obra, em
quatro volumes, sóbre aspectos
curiosos e históricos de Nossa� Se
nhora do Destêrro, ocasião em que
o Reitor Ferreira Lima manifestou
a sua satisfação 'pela pronta recupe
ração' do Professor Cabral e decla

fOU -/que a Universidade está com,

seus órgãos à dispOSIÇão, para a

nova e inédita obra do \onceituªd->
historiador catarinense. Tendo em

v·ista o álto custo da epição, e�pe-'
cialmente no que sé refere ao se- (
tor fotográfico, deverá ser solicita-
da a participação financeira do Con.
selho Estadual de Cultura.

I'
I

.

Falando ontem em Criciúma, du- "para que se cumpra definitiva

rante: almôço que lhe foi"oferecido, ;'i' mente uma das mais caras � aspi..
o Governador Colombo Salles -arír- rações da Região Sul catarínense",
mou que "ao aceitar o Govêmo' do O Sr. Colombo &illes esteve ón-
meu Estado assumi também a res- tem no sul do Estado atendendo à
ponsabílídade po�tica a êle íne- oonvíte da Sotelca, para participar
rente". da solenidade de inauguração da

.

.;- Vamos nos adaptar, i ne$Se sub-estação abaixadora de' Sideró-

setor, aos altos ideais braslleitos polis, que c6mpiet� o sistema de

que compõem as diretrizes do oo.: pleno fb.tnecimento de energia elé-

vêrno da Revolíição. N,ão 'delego tríca à Bacia Carbonífera.

podêres políticos.· :Ninguém fala No ato de inauguração o presí-
por mim neste'momento em que dente da' .Sotelca, S�. I;írio Búrigo,
assumo a responsabilidade do co- afirmou que "com o trabalho con-

mando' 'político, pois, nele' darei, o � junto, de 'emprêsas produtoras e

máximo para o bem do Estado e distribuidoras de ener�a, em bus-

do povo catarínense - frisou O ca da" promoção social de nosso

Si'. Colombo'SálIes.
'

povo e da índustríaíízação do' nos-
Ém, seu pronunciamento o Go- so Estado, estaremos todos em-

vernador destacou a: sua dísposí- prestando nossa colaboração pa-

ção em dinamizar o setor energétís ra o desenvolvimento ,dês�e glorío-: ,

co estadual .e em incrementar 'a so Brasil, que é o objetivo da Re-

indústria carvoeira, .através do ín- volução e a meta traçada pelo nos-

tegral aproveitamento do mineral SOl Governador". ,',

é, inclusíve, por meio �a.. atra\�o - Vossa Excelência, Senhor Go- J;::I

de capitais estrange�ros)á, ofereci- J vernador, que no', Projeto Catari,

P'
"" ,.,'.

"

.•
'

,; .

Em ato que contou com a pré-

�:�b�: ::;ê;:���'::r:����s=.: ::;:�ia�ea��çe::o��m:���, e�:����
, rO,YInCIai

'

, Ja, "

' ::��:id��!ref:it;r��eO��:�:.� al�:.
díversirícação industrial mo Stil do.

'

tico, leve a certeza da nossa 'irres-
,

t
""" >

"d
pessoas ligadas ao

-

mercado de' ca-.
, Estadb, pelo .lncreme,nto maior;à trita colaboração' para que o .de-

em nova se' e',
.,

' 'pitais e Imobiliário, realizou-se às

agricultura, à pecuáría e à indus- senvolvímento que Santa, Catarina ", "

' ,

,

" 19
- horas de ontem, a inauguração

tria de cerâmícà, Ressaltou' seu in- tanto almeja seja uma 'realidade
,

' ,

'

da nova sede da Província Crédito

tegral apoio à ímplantacão da In,- dentro em breve - afirmou o en-'

C· -t I
'

.dústría

car,bOqui�iCa �atarineriSe, génh.eiro, ,Lírio Búrigo. na, ' ',8',p'
.

,'I ,8'"
"

',' _

••,.
Imobiliário" S.A. Na oportunidade,
diversos oradores se fizeram ouvir,
inclusive o Sr. Clóvis Menel Calliari

Dom Alo,DSO pode s�r o COlo�bo pede 'se
���B�����a� n�e !O�iO��!�! �:rVlfnTares
Afonso Níehues, .afirmou que, ji está

,- .. I' .

,

"cansado de receber telefonemas"

indagando sõbre a suá '·IlOssfvel no

meação,para o pôsto de Cardeal Ar
ceb'isPo do Rio de Janeiro, vago des'
de a, morte de Dom Jaime de Barros
câmara.

5- 'Semana

Administração tem nôvo' 'Sindical já
À

-

"

t'· ,

· ..'

I tem programa
secre arlo m ,u n IC I'P a o ,a,dvo�ado, :Arestino Jo�é, de

I Camp?� f?1 eJ?posado onte�, à tar-
,

çe na Chefia de Gabinete- da Se·

cretaria, dE}-
.

Servlços
.

socí:iis.' 'ó ato

foi presi<ii'do' l}e10' Secretaria 'Mai'
ceIo Bandei�a Maia e 'contou com
a participação de funciciriál:ios; às
sessores e Imprensa. Na mesma

\.. oportunidad�, foi indicaqo -o nome

do Sr. Umberlo Gí'illo para ocupar

,a Assessoria Jurídica daqueia pas

ta, em substituição ao advogado Al

mir Rosa que foi convIdado para

assumir a Ass·essoria, Jurídica do
Governador Colombo Salles.
De· outra parte, em despacho que

realizou com o Chefe do Executivo,
o Coronel Marcelo Bandeira Maia

recebeu aprovação para o progr4-
ma que foi elaborado, visando a

realização da V Semana Sindical e

do IV Encontro dos Trílbalhadorcs,
marcada para o período de 27 de

abril ale:> de maio, na cidade de

Jo�çaba. Os trabalhos serão pre-'

sididos pelo Secl'etário de Serviços
Sociais e a, sessão ,de encerramen

to contará com a presença do Go

vernador Colombo Salles. Para uI-

.

timar os preparativos do conclave,
o SI'. Bandeira Maia estará i'eunido

as, 9h30m de hoje C0111 o indústrial
Carlos Cid Renaux, Presidente da
Fiesc.

'

• I

, tropolitano,
,

Informou que, os nomes c�nstaú
tes 'da lista à Roma são, além do seu,'
os' de Dom Eugênio de Araújo Sales,
Cardeal da Bahia;" Dom Aloísio Los-

: cheider, que recentemente foi eleito

presidente da Conferência Nacional
,
dos BIspos do, Brasils-« CNBB -)í
de Dom Avelar Vilela Brandão, Ar

cebispo ,de Terez;.na e presidente da

Comissão dos Bispos da América

�atil1a.

elega pu êres pu ítico�

, �

Dom Afonso confirmou a inclusão

de seu nome na lista enviada ,ao

Papa Paulo VI para a escólha, di>
sucessor de D. Jaime, dizendo qUe

pesso�lmente ,n�o gostaria de deixar

Florianópolis:
.

,

Dom Afonso Niehues esclareceu

,

:_ Diretor Geral da emprêsa - qu�

'ressaltou as atividades da Provín

da .Crédito Imobiliário, no Eêtado
de ,Santa Catarina,
com o desenvolvimento

_.:. Tudo quantG eu sei é que meu

�ome ,foi lançado pelo c�ero do Rio

de janeiro, mas é �implesm�nte thn
r -nome entre outros. Pessoalmehte lião

vejo nenhuma PossÜliÜdãde de mi

hha: transfei'ência e fuesmo não te
�ho interêss� em deixlJ.i' FI�rianÓ-:
polis, onde me sinto bem, trabalhan

do em· harmonia com o clero, com
as ordens religiosas e com a comu·"

que a ,nomeação de um Bispo' ou
sua transferência para pósto mais

eleyado é sempre feita pelo Papa.
kntes, porém, é precedido Um pro
cess,o efetuado, pela Nunciatura do

País, que compõe uma p.sta com

dadoS dos eandidatos, submetendo-à

à apreciação dá,Congregação do Cle

ro ein:, Roma. Após êsses estudos ,é
que o eleito será nomeado pelo
�apa.

imobiliário "no território catarinensa

, Após a' bênção das instalações, a
)

diretoria, da emprêsa ofereceu um

coquetel às pessoas que-. prestígia
ram o ato solene.

. ,

tem
.

programa Dar�
, (

- (

comemorar· a ,RevoluçãD
Â' fim de ....'manter. contatos, CC!i1l-r

autoridades 40' Ministério da Fa-

O Sr. Ari Oliveira empOssou on

tem à tarde nas funçoo.s. de Secre
tário de Administração do Muni·

cípio' o Sr. Ati Mosimann" que \li

nha exercendo "o cargo de Chefe

de, Gabinete. ,do, Prefeito;

também as amarguras e as incom,

preensõcs, até certo ponto' natu

rais, considerando-se o grande nu

mero de complexos ,problemas que
desafiam permanentemente os ad

mil1istradores". Ressaltou' ainda o

orador a adminístra,ção do Sr. Ari

Oliveira e, dirigindo-se aos demais

assesso�es da Municipalidade, con·

citou-os a prosseguirem na árdua

tarefa encetada sob o comando

do Pref�ito Ari qliveira, " paTa a

maior grandeza .dO município. Fi

nalizando suas palavras, .

o nôvo

Secretário de A!dministração disse

"J:
.'

.

l

CANTANHcEDE :FARÁ \ PALESTRA
. � O Secretário do- Govêrno, Sr. Vitor

Falando na ocasião P.refeito

Sasse, presidiu na tarde de ontem, uma

reunião realizada: nó Palácio quando
foram' debatidos assuntos relacionados
com o' programa comemorativo ao 7Q

I aniversário da Revolução. Estiveram
,

presente ao ,encontro, representantes de

todos o� Çomandos Militares sediados'

em Florianópolis e da Federação, das

Indústrias, bem como o chefe do ·Ga

,binête Civil do Govérno.

Na reunião ficou 'decidido que o' pro�
grama será conhecido definitivamente'

'no pró�imo dia' 29, quando haverá' nó-

O ex-Prefeito de. Brasília; Sr. pií�io
, Cantanhede, 'confirmou 'sua presençi
em Florianópolis no próximo dia 31, á

fim de proferir conferência na Assem

'bléia Legislativa, como parte dos fesie

jos comemorativos ao sétimo a:niver�i;
'rio da Revolução. A' confirmação, f�

feita na tarde de ontem, em mensagem
enviad� a0 Presidente da Assembiéi�
Dépúfado' NeISgll Pedrini.

zenda, embarcou ontem para a' Guá�
nabara o professor Lauro Linhares,
levando, documentos firmados . pelo
Governador Colombo' Machado

cSaÍ-

re8, pelos quais solicita 'sua disp'bni·
'

bilidade 'daquêle·· Ministério,·
'

',tio
,

I � ,.',
.

qual exerce' o', cargo 'de.' Pro�l::adpr,'
da Fazenda·' NacionaL' CO,lllO 'se,,:sà-.-,
be, o Sr. Lauro Linhares 'foi- con,vi·l
dado para' ir 'presidência" do . Banç:o
do . Estado de' Santa Catarina; , , .

Tampém
. será' solicitaaa '

a dispo
nibilidade' dos' 'càrgoS' ocup,ados'y,;pe�
los. Srs.' Cal'l.os . PaSsoni' Jurifer . e" ;

Erasmo Spoganicz" ambos' 'do . :áiui; -,

co do Brasil; 'qU�' 'deverã'ó : �cri��� : '

1
'
.••

C
•. ; ",';. ','

•

cargos na' adllÚr+istração' estadual. ,:;f."

o Sr. r Plínio Cantanhede abOl:dará o

tema '''Março -,Tempo de Construir".

afirmou ·que o empoSsádo "já deu

mostras ,',de ser um :auxiliar cor·

reto" durante o período em que

ocupou'a Chefia do _meu Gabinete,
sendõ, portanto, merecedor ,do car

go de Secretário do Município".
Ao ato de pôsse estiveram pre·

sentes todos os secretários da Pre;

feiturà,' representantés da impren
-'sa e convidados especiais.
Por sua vez o sr. Ari Mosimann,

ao assumir a Secretaria declarou

que "hoje, após onze meses de
convivência di�ria em que, senti' ao

seu lado, não só as alegrias, mas

-que "em cmnprimento às recomen·

dações emanadal:j (do própri0 Che

fe d0 Poder Execut�vo Municipal,
ás portas de meu Gabinete jamais

estar�o fechadas, especialmente,
,para a Imprensa e os representan
tes da Câmara Municipal."

vo encontro.

Sundb nada sabe sobre
aumento do pão e leite

��������������'����l

; ÁPARTAMENTO PARA MOÇAS ALUGA-SE,
I Aluga-se um apartamento situado à Rua Crispim-Mira-n<'> 43 para mó· ;

II li ças- do interior que estudem n,esta Çapital. Tratar no local ou p�lo. te-Ilcfone 4248. i 'I,j ;.-. '·�·I_
�i�����-d��-�����..��������,�.����--��-�����,�·��'�'�'�"�"�_�'�J�I

,
'

O Delegado Regional da Sunab,'
Sr. Roberto Lapa· Pires, informou

qU(l ainda não, foi tomaçla nenhuma

decisão,�qüar{i� ao aumento do leite,
c

,dó'pi9 e da carne em Flor�an6po'Iis
.

e demaIS municípios
'

catarinenses. \

Declarou que o aumento dêsses' pro
dutos estão 8cHdo, estudados em arn-'

bito nacional. tendo sido reivindica
dos pelo Conselho Nacional de Agri
cultura.

cou que "se bém que o prcduto este·

ja sob regime de liberação total, re·

cente portariá estabeleceu novas nor·

'mos para a sua comercialização que
,

não fixam 'preços nem margem 4�
comerCialização. Mas o que se sabe
- prosseguiu' - é que o período dé

,

silha' abulidànte da carne está se
\

exÚúman,do, 'havendo� possibilidades
. , .

de 'suá 'majoração".
Por oütro' lado, o Deleg�do Regio

nal da Sunab informou que nos pró'
ximos dias será baixada uma 'por
tada tabelando, os preços' dos pro'
dutos consumidos durante a Semana
Santa.

Disse que devido. à importação do
trigo o Consellio Interministerial de

Preços- deverá conceder aumento no

preço do pão. Quanto à cal'l1e, expli·

, i-, _

Ia. FESTA DA AMIZADE

dia 3/4/71 - 22 horas

Em benefício dQ Lar São Vic�nte. çle �aula

i
SOIRÉE com o conjunto '7e:> AFRIKAN KORPS

DESFILE de LtNGERIK da NYLONSUL

,

Clube Doze' de Agô�to, ;TV CultUl'a,
Rádio Guarujá.

Jornal "O Estado",Promoção

. Coordenação: Carlos MUller, Celso Palllplona.
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