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INFORMA
o TAC confirmou para o dia 12

às 21 horas a estréia da comédia de

Castro Viana,
-

"A Dama do Cama.

rote", em benefício da'Serte. A cen

sura é livre e os ingressos já estão
à vendax \

Síntese do Bôletim Geometereológico de Ao Seixas Netto
, , Válido ate às 23h18m, do dia L6 de março de 1971

FRENTE FRIA: Em curso PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA
1007,7 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 25,19 centigrados

I UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94,6%: Cumulus - Stratus -,

Chuviscos esparsos Tempo _médio: Estavel.

,

Floriaflópolis, Sexta-feira, 2� de março de 1971 - Ano 56 - N9 16.600 - �dição de hoje 8 páginas - Cr$ Q,20

SINTESE
I�DENIZAÇÕES

Foi apresentado á aprova

ção do Parlamento alemão
ocidental um projeto de ' lei

propondo o pagamento de in

denizações a todas as pessoas

submetidas 'á esteriliaaçâo du
. rante o� período nàzísta,

Entre 1934 e 1945 foram

esterilizados na, Alemanha

aproximadamente 350 mil peso

soas. O governo. nazista justi
ficou a medida, alegando a

necessidade e': a conveníencía

de "prevenir doenças .heredí
ta�ias". Mas na-realidade á es,:
terilização foi amplamente
utilizada por razoes políticas e

raciais.

PROTEGIDAS PELA LEI

Há alguns dias os notívagos
de Hongcong

-

depari!_ram c;)m

uma surprêsa: as moças de

alguns bares - atendem aos

clientes completamente nuas.

À novidade não agradou a to

dos e diversas queixas já fo,

.
ram ap�esentadas às autorida.,
des. Mas as meças de Hong.
cong são mais protegidas ee

Ia lei do que por seus, vesti- ,

dos. Não há lei nessa colônia
\ britânica q,!� proiba as

nettes de trabalhar em

de Eva.

.---'

garço

trajes

_J

PREGAÇÃO INUTIL

O pastor Norman Kelly da
cidade inglesa de Wingate,
disse que tentou -d � tudo pa

ra despertar o inter êsse doi

'�jéis 'não deram a ::anlllla
Explicou que na 1/ bti�:J�i1'J
mensal que dirige tentou dis

eutir questões polêmicas e de

grande interêsse gela', E a:;'-05

ãéís pelos assuntos d� Igreja,
atenção. Então escr, ·:�u l'!1\

SU'l coluna simplesmente isto:

"Estimadós fiéis. Como atê

agora ninguém se importou'
com o que eu escrevp, deci
di não ,escl:ever nada desta
vez". E realmente, não houve'"
nenhum comentário.

A PISTOLA DE CHURCHILL

Uma Mauser semi·automáti.
ca que Winston Churchill usou
durante a Guerra dos Boers
foi adquirida por cêrca-de 50
mil cruzeiros pelo produtor de
cinema norte-amer,icano Carl
Foreman, /

em leilão realiz�do
em Londres. A pistola apare.
cerá no filme O jove� Chur.
chill, -produzido por Foreman
cuja rodagem �erá iniciada
�m maio próximo. Churchill
perdera .a Mauser ao ser cap.
turado pelos boers em 1899,
quando era correspondente de
guerra do Morning Posi: � do
Daily Telegraph.
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-282 começa a.ser asfa ta
,

-

1
\

Uchoa tem
encoo-tro /
·COI 'Denim '

A BR-282 será asfaltada a partir'
'do começo de 1972, devendo o Mf
nistro Mário Andreazza anuncíar
proximamente o início das obras na-:

quela rodovia. A' informação foi

prestada pelo Chefe d� II)'? Distrito
Rodoviário Federal, Sr. Hildebrand
Marques de Souza, acrescentando
que mais de vinte' emprêsas traba

lharão 'nas obras da estrada., desde
o seu asfaltamento até ra realização
de serviços complementares; Além'

das emprêsas o DNER está'provi
denciando a quadruplicação .de seu.
parque de viaturas e equipamentos
o que possibílitarâ- uma conservação
ininterrupta e perfeita na rodovia.

,
O Secretário 'Sérgio Uchoa, da Fa

-zenda, confirmou sua viagem- à Bra

sília, na próxima segunda-feira, a
-

\

fim de participar do encontro que o

Ministro Delfim Netto manterá, com
todos os Secretários de Estado. Na

oportunidade, será realizado um, ba

lanço das medidas tríbútárras- toma
das . em, conjunto pelos órgãos de

Tendo em vista as providências que
o 'Distrito Rodoviário já está toman
do na 282, desde que recel;>eu o en- ,

cargo de sua construção, o
\ tráfego

de veículos pesados, anteriormente
desviado pelo Paraná e Rio Grande,
voltou a ser feito pela BR-282 (úl
tima página).

cada unidade da Federação. Um le
vantamento da situação financeira de
cada Estado será ':realizado; visando
modific�r as medidas tomadas ano

teriormente e acrescentar outras

"para harmonizar- os órgãos.

a"aoo que vem
I '

-_ /

Fontana
'

faz
,visita a
O 'ESTADO �

Llnusse "

assume
preSidência

o Vice-Governador Atílio Fontana
estêve em visita de cortesia. à Re

dação de ° ESTADO, mi noite de
ontem, Durante palestra' cordial que
manteve com a equipe, o ex-Sena
dor .infcrmou-qua embarca hoje pa
ra São Paulo, -onde' p'ãs;ará o fim:
de-semana junto a seus familiares.

'-..;,
O General

&
Alejandro Lanuse as

sumiu ontem a presidencia da Ar·

gentina, até que se normalize a si

tuação no País.' Fonte governamen
tal, anunciou- que o 'Govêrno .organi
zará ainda esta semana uma, comís
'são de altos oficiais da�- Forças �<

-

'madas para estudar a possível con

vocação de eleições gerais até .mea-
, dos, de 1973. A Confederação Geral
do Trabalho em Córdoba marcou

para hoje a realiz/ção de. uma gre-
I

ve geral de duas horas.

,

Marcou para quarta-feira seu re

gresso à Capital onde' dará
'

conti
nuidade às suas atividades à fren
te da vic�-governança do Estado.

Camelôs
vendem mais!
na Páscoa

Com a chegada. da Páscoa - a

exemplo da época do Natal - au·

menta consideràvelmente o número
de camelôs nas ruas centrais de

Florianópolis, Esse comércio, embo
ra ilícito, é sempre procurado por
grande número d� pessoas, princi.
pal�ente a população pobre, 'que'
consegue comprar os presentes a

prêços mais baixos.

Carros vão
aumenlarl'
no dia ..1-

-, " o
('..._

Entrará' érn vigor 110 pl'óx.iI�o dia

II? de abril 'o aumento de 3% 'sôbre'

os veículos nacionais, autorizado pe
lo "Ctmsélho_ Iuterminísterial de

Preços, que abrange tôdas as fábri

cas_'e .modêlçs, i).\lcl1!-�ive·c<;lll1jll.hões e

utilitários: ° 'llôyo aumento foi mo

tivado pela- elevãção do salário dos
l f

metalúrgicos, através de dissídio

coletivo. UlR ríôvo - aumento. dos

automóveis deverá' ocorrer no 29 se

mesti'e para cornpensar a alta do

aço.\

Trânsito
muda" amanhã"
e domingo,
o Departamento Estadm.ll _de

�rânsitooljá elaborou o plána que
modificará o estacionamento de veí·
culos no centro da cidade amanhã
e ãomingo" -por ocasião das festivi
dades de Nosso Senhor dos Passos,

Segundo o plano ,dÓ Détran, estará

proibido o' estacionamento de' veí.
culos a partir das 19 horas de �ma.
nhã rms seguintes ,vias pÚblicas:
Ruas Meni,n,_o _ Deu§, Bulcão Vianna
e Tiradentes, além tia 'Praça XV de
Novembro nas -imedia\lges 'da .sede . I

da Emprêsa Brasileira de CórreioD
e Telégrafos.

O esquema do, Detran para domin·'
go estabelece que 'a partir das 15
horas não será pel"Init�do o estacio·
namento nas vias públicas já men,

cionadas e nas seguintés ruas: Te
nehte Silveira, Ãlvaro de Carvalho
e Felipe Schmidt, além dfl Praça XV
de Novembro.

Botafogo e
Flu venceram
onlem a "noite
Com um gol do catarinense Jair

( ,

o Fluminense derrotou na noite de
ontem no Maracanã o Bonsucesso

,
'

por 1 a O" Na partida" preliminar o

Botafogo ganhou de 2 a O da Por
taguesa. Jair e Paulo Cesar mar

caram 9s gols do Botafogo. Os dois'

jogos foram válidos pelo campeo. I

nato, Carioca, em sua q1!arta roda-
da. : f

•

Caminha
III

assumiu
nõvo

I, põsto
Em ,soiemdade .presidida :pelo

Diretor-Geral de Material da Mari

pha, Almirante-de-Esquadra Fran

cisoo Simas de Alcântara, ássumíu a

Diretoria de Comunicações e Ele-

';-tpôliiéa .da Mal'i�ha '�o B.rasi!v' o.'

/

Contra-Almirante Herick Marques
Caminha, em substituição ao Vice

Almirante José Uzêda de Oliveira,
'O ato' contou com a presença de au

f toridades, convâdados e
-

Imprens;l, e

foi realizado na \llha das "Cobras.
� ,

Morôsidàde
irrita os
motorislas

Governadores
são conlra
3- Partido

Os Governadores de Pernambuco,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Pa

raiba, Sergipe e Minas Gerais afir

maram em Recife que são contra a

criação do terceiro Partido e que
não acreditam <Jue êle venha real

mente a ser. criado. <? Governador

da Paraíba, Sr. _ Ernani Satiro, che

gou a dizer que. "no que dependa r

de mim, tudo' farei para evitar que
arenistas deixem nossa agremiação
por êsse novo Partido que se ten

ta criar no Brasil". Enquanto isso

o Sr. Pedro Aleixo mantém em si,

gilo os nomes dos 101 íundadores

do Partido .

Inive'fsáriu
da .. ReVOlução
,é comemorado
-As Fôrças Armadas vão comemo-

. rar Or 79 aniversário da Revolução
de Março dentro de uma orientação
que recomenda marcar a data co

mo uma "jornada de trabalho ,dedi-
.cado <).p bem c-omum". ',As paradas
e formaturas mílítares .e outras so

lemdades maiores, deverão ser evi

tadas; de acôrdo com recomenda

ções da Presidê-ncia. ela República. A
[ornada da· próxima. quanta-feira
procurará enfatizar qüe março é

tempo de construir.

JI, • ., A extensa' atividade buroCrática

porque passa o proprietário de veí·
culo no afã de 'atualizar o empla.
camellto, tem deixado muita gente
irritada com a morosidade C'om que
pe processa o emplacamento., As

.exigências do Conselho Nacional de

.l'rânsito e o pequeno pessoal dis·

pon�vel no Detran, são os prind
l)'ÜS- responsáveis

�

pelfo sacrifício do

'interessado.
'

\
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programa
CINEMA

SÃO .TOS)!;
15 - 19,45 e 21h45m
Joashin Hansen - .Edwige Fenech .

- F)'anElY Pair
SEDENTAS DE AMOR
Censura 18, anos "

RITZ
17 - 10,45 e

I
21h45m

Laurencs Harvey - Elizabeth Tay
lor

DISQUE' BUTTERFIEDD 8
Censura lA anos

CORAL
15 - 19,45 e, 21h45m
Btrt' Laneaster Dean Martin

'"
Jéan , Soberg
AEROPORTO

Censura. 14' anos
'ROXY

14' e 20-'hol'as"

(Pl'ogTamíÍ Duplo)
Charlton Heston -' Laurence Olí-
ver ".

KIJARTOUM-.·
PhiÍ Sílvers . .,.... GínarLollobrígtda

;:;,: NOITES DEr' AMOR::.. ' DÍÀS DE

,', '.
CONElUSÃO ;

Censura in. anos
" , ':.J/1.V[SCO·

17 e 20 llbras ..

SUECIA,.dNFERNO E, PARAISO.
Censura 1!l anos,

,GLORIA· ,

17 e ,20 horas.
.

CAVALGADA SANGRENTA
Censurft' 14, �nos· '

.

RAJA" ',; \
20 horas '.

,Fr�neoi Franehi -:' eiecio tngres�ia
NOITES' QUENTES� E' ALEGRES
Censúra, 18 alias

SÃO LtJ:TZ '

20 horas
Michael. Sarrazin - c.fulie' Christie
A PROCURA DO MEU HOMEM
Censura 18 . an.0s

.

I '.. .

.

TELEVISÃO"
TV. CULTURA .CÀNAI� 6"

fS:Ji45rn .� 'Correio ',J1';'
'

16q05m�'--' IvanMe .:.,..... Filme
!6h35rrí - BáÚnan ...:..:. ,Filme
1 '7h05m JL':�E}ás e Eles ;. .

:t8h05m _; Rede Cataiínense de Te
le' Educação
iOh45m - Mêu Pé �de' Laúinja Lima
19h25m -:- Correspond�ntes B.msi
leiros "Associados
19h35m_ Boja _crn ... Jog,o:c·

.�.

19h401U" - Simplesme'nte,Marla-
2ôhlOm ,- 'Corres];orlclknÚ:i Bume-

tjndus
'" '

.,

20h20111 - Clube dos Artista - l\iJü
sieal
22hiOm - T,ele Noticias
22h'30m -'- A Selvagem: -' Novela
.231100 - Pinga�Fogo. - Entrevista

" TV COI�IGADAS CANAL 3

.161100 _: Cltibei da Criança
;'16h20m - Menino' Submarino
:i6h4.0m - Sel'iadó de',Menturhs �

17hlOm - Mulheres �ém. Vanguar
da

17h50m - Xerife de, Cochise ..... Fil-
111:8

ui h20m - Tv Educativa
'

19h05m - A próxi'tna Atração
19h40m - Tele Esporte
,20hlOm - Irmãos COI:agem ..... No
·vela

1.9h50m� - Jornal Nacional
20h55m - 'Reporter Garcia
22hlOtn - Assim Na Terra Como
No C6a - Novela
22h40m - Grande CInema

�,�·�1t�.
I) Ap�relhól

.OUra Mo�erno
,;." 'lUrãs' 'da �.Orelha··
N:-,�.'h
.;.,1.'

.

Oomplelhe'rito invisi�el
::;. : ó: ,m�enor e inais iev�, de
��,., toc1os .

-

��:�e': f;óm I'!l�uye, e .n�tt�r�l
. V'ISltC, 'teleFone, ou !Ur;areva

"

à' ,;, '.. .

" .'

f , ') j

COMERCIÀT. APEMA(�
Schnridt, , ,58.

, .

.,_ conjnn to
;::. <O

'101 - F()l1é' 41'81 - Florin-.
':
.. >i:� riÓpo'tis .::_'S,C,

.,
i

• "J
"0',1
!

. '�

,1

.< •

.

,t;

I ,

.
"

\

.,,_

v:

).

/.

1

Zury Machado I)
.

I

. 1'
i'
I

\ .

A' 'ClaRAS � não :,QpQ,r_BPe
'vócê ande a pé!

o ESTAno, �lorianóp<!lls, sexta-feira, 26 de março de 1971 � p(tg. 2

Band Show, é cOI1'iunto da Pohcia

Militar que pelo seu excelente .re

pertório, continua mCTer'(mdo. . fi';

mais calorosos aplausos, r)ce nosss

sociedade.

lhões, a comentada calça de
,

x x x--

Com Neide Mariarrosa hoje, ni,
bar do Oscar Palace Hotel, prova
velmente voltará a loucura; qnà'!ltdo
Neide cantar 'bloco da solidão.

.

--xxx--

.
::7- .!

" .�•• '-" "�' � 'M ... ' ', .....

x x x.--

Hoje é dia de Paineiras, o clube

qúe: deixa gente que é gerte se di

'vertir. Vejo tantos dizer, c: que s�
ria de. nós. se .não fosse 'aquele an-

mado clube.
_-'x x X _-

Falando em gente que é artis,
ta Mário Corrêa é pintor, e. está' P\'�
parando urna coleção de trabalho!
.para mais tqna,exposição ;- ,O pin,
tor nos: disse -o serviço é tanto qu�
um reh;ato ..

encomendado.: ',a algum
'tempo, provavelmente será feito
.ainda este ano.

--xxx--.,

Lira � ,T��is '.Clt;be,' ter�iríará su,

reforma. e, 10g�, l,ogO dará início ao

Festival da Juventude.
:_'_. x x. X --

. Cumprim�nt!ln,"��" a�, ex-govem;
. :dor. (\0 .Estado, :q�;: .Ivo sil:- eira,

.

pel,)

seu. aniversário .h�:>je.

I

I
f
j

-,'')

." ',oi.' _

.. !
I . :�

� F I,

Praz� ter.o de e*lrega' .'

Sem 'fiá�or "'. . .

,.

;'
.. ,

\ \.(" .

EnlradalaciHtada , "

45 planos � sua és��lhf .

.

, .

I"
.

'

Sa.Ído amorlizãvel em}OI',�O, 3D, 40 e SÓ me�,s)"

... , L l

,Onde esteve muito animado an
teontem foi a boate Scor:nio's - Ti

nha gente bonita, eiegant'! e anima

da _ As 'músicas ele Bet.ân�a prcn

deram
.

os casais animados
.

até {"s

5,30 da manhã.
__

' x x X \.--

Dia 28 próximo e�tréia na boate
'do Clube Doze de .Agosto, Af�ikarn
.Korpis. X Rainha,-dos 'Universitário;
de Santa Catarina será éleita dia 2�, .

'

no' Clube Doze X"E já 'clue o assun-

to é Clube; Doze, hoje é. noite d(l.�
.

,:

ca;ais, em páuHnho' é Helinho.

".' !

-
,

i ''-'.' . .J..•.
'

J

N'a,
;

s�s�ã� �as'culina" de
. Alice

'IVI��la�'
.

��;' ��ç�' muito exigenu,
;chegO�,� olholi',_.�, 'çliss� quei:() um�

.',. canrisa de, ..Cardin,· pois é .só Q que

\e'tP .' li�
'

.. c.t��14e:�· A:.�r�Pl:ietãl'ia
;resI>o.g,deu:. Cavalheiro, ,ta:nbém te·
, " ., .!. ,",""� _ �, L. -r "

_ :

'roo,S '!- l,inho dior,. -

:
--XXX .__

,.·CIBRÁS·

\ 1'4 anos de prestígio n!ci�n�l
Es'êrilórl0 nõs princiriai�' c,idaae� .

CIA>'.BRA$ILEIRA:'jlf_: .�, .�AUTO'P1QJ'l;�!, ", , '. '

�', 'j'ABELA '-DE NE;f,�ULOS.,

.__ x.x x

� ',';'
S'al�emós que t hérést'.' Palaê'�, ;

HoteL. em POI'tO· Alegre, é conhe�i,

do como. um Estabelecirrúmto, qtie
oférece �eri;iço nobre. Sel! proprie·
tário Edvino. Fett; está preparando.
no {Iltimo andar do' edifíc:o, luxuo-

· sas �uit�s, com decoi"ação colonial

A �ocia para' a 'estação' que vem

se apr�ximando., .outono-iú"erno, tu

elo indica que será bota de verTI;"

e se a saia fm' cllrta 'as' rneias dr.

vem ser na cor da bota mI estam
,

pa9,a.

1 .: .

",!,.

"

-'-xxx--

1.'

. O lindo vestido. que' Mal"iza apre·

sentou antGontem no Programa lEIa;
e Eles na TV Cultura, era em teci·

elo. Bangú. confecção ,M.KR., pelJ
costureiro '. Otávio.

--xxx

O Senador IriI1:eu Bornh:msen, es·

tá de aÍliversário hoje; Em São Pau

lo,' lia
.

re:�idêJicia do' cabal Robe�·t;J
Bornhausen o 'acontecimento será

festej�cf�' com 'elegante �antar -

Viajaram hoje pela Varig, para' CUTII'
primentar o',Senador Bornhaus'en em

São Paúlo,' os casais Dea Jorge Bo�'· �

nhatisen e Ztilma Fer'nan<lo Farias.
-- xx x -,-

.

- .�. ,

: Entrada:, '.lI.móÍ'tiz�çã�·' ;. " ",,'"
, ,,facilitada "

.. ;. "

Volkswagcri . Sedan 1964 f :5'00(00 90,00':
.

Volkswagen Scdau . 1968 , .
2. 250,ÓO' '1 ��:r,OÔ: :.. ,., ,i

Volkswagen Sedan \.' 1970 .,'3:9.'00,.00. 180;0.0
Vol'kswa.@n 'I<,:"ombi 10613 .2:250,00 '115,00

.

"9L1,r.iwagen ·F.USCÃO' O,iC' "3.500,00< " 200,00
\Tol'kswagêil ' UÓO O.K." '3'.250:00 " 19Ó;50
Volksw a�én' . Karmangllià' 1965 ,2 ..25.0,00'..

:,.
. Ü5;PO

Vofknv�g�n VARIANT .,' � o.x. . ',4. .500,00
- 29'O',DO;/

Fol\d. WÚlys ... Galaxie um 1968', 6.pOO,00 306,00
FOl'd Willys IluTal 1970

.

,3. 000,00 '1158"OO"oQo(.:..•. � i,'.'.� .�::. :','Fo;;ci Willys Aéro 1967 2.500,00 .

Corcel Luxo· 2 portas 1970 5',600,oÓ ' 3crO,OO c. ó'"; ,
' ."

CI18vroletc14')'ick-üp '- Q,K.. q.OOO,OO· 30ç,OO·,," �,,;' ""j'.,'.,...Chevrolet c14 P'ick·üp. 1968' 3:000,00 180;00 ,..

",
Chev. Opala 4 clds. Std. 1969 3.750,00 225;00'.,,' ,<:,': ;:>,'i�

, F L O R I A N Ó P O ,L I S - 'Rua'dos Ilhéus, n:'8':'E�� A'plu,�,� :.-
,
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Modê.lo Ano

--x'xx--

Está funcionando com absolut·)

êxito, a �scola de ballet; (Hi Profes

sora
"

Albertina Souza Fern,mdez, . '1.

Avenida Rio Branco 14,
-- x x x --,

.: Marca

-e-, "!-

.Apresentando melhoras, mas ainda

· s,obre cuidados médicos encontra·s�

no Hospital Celso Ramos. a Senho

,ra Bertha Machado Salle>;,'mãe (10
'.

� '. Governador do Estado,' S0nhor Co·
",o ,'I ,lomb�o Machado SaBes.

--xxx--

} J. ,:

Hoje às 20 horas' a DÜ:ttoria dr

Clube SoCial Páinelras, com coquo.

tel, fÍon lançamento ofici:l: da vel\:,

da' de' títulos. p31rimortiais, de s:!':

"I;. nova sede. ,.A' .infcrmaçí[.Cl . .no,s fo;.

dada pelo Secretário e. Vice ·Pre.;·

delite; José Gonçalves .e Esfanislml
,

Bresorin .. Internacional - O marido da 11'1-

· da atriz' Elizabeth Taylor, foi o pri-
· meiro homem a usar calça confec·

cionada em Vison. Este é o lança·
rriento inverno na Europa, que em

·cruzeü"os custa. apelias, cinco mi-

--xxx--

,r
Pensamento do' dia: O ,mais f.orte

espirito_ é ó que melhor conhere

sua fraqu'eza,

/

. .

, ,

._ ,Edo Br'i!desço" l?Q artdaJ; ,

-', !:'_
-' � ,"

- Ed, Júlio Fuganti. _.}.</ an'daI(' '- . ':.
- R. Don AcItÚno. (COrij. N�.ci6tiaI) 7Q,: an'crar
- R.. Dr .. FIÔres, 2�5,'5<1 a�cla� ,."e: ,:' .. :'t

. . , . "�".�. .

BELO HORIZONTE.-:- MG - Ed .. Helená Passit, conj, t!(;)! .. ' :

'GUANABARA - GB \
- Ed .. Darke,- 3<:> andar,'

"

'.

SALVADOR - BA "J_ Ec1. Rui Bar!)osa,; 5<:> andaÍ'0 .'
MATRIZ - SÃO PAULO - Av. Viera, 'de ça�vàlh�;. 1�1; ;Soh��iQjÍl,

. , Fones'::::"': '36!}453 �'36i:244 '." 239::i'7·1�.:
'

...

ai Il�la em Gí!iânia - Anápolis - Brasília -, Belém e-m�is 180 '�geJ,1tés: e� *<)(t� �ta�il
N50 fecliamoS'!)Ú'ra almôço - Sábado àté �s ,18 'Ilpn1;s �. Dom.iilg0 ate à\ �;:dlÔi',<\S.··' .0

. ,

"

"

.

� :�'"
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•..:�'::. ':�\...' c,
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CURITIBA - PU

LONDIUNA - PR'

CAMPO GRANDE - MT

PÕRTO ALEGRE - RGS

.',
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.:. •...�

"�7� 1.' .
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Uo r ÓS,C o p o
.

omar ',cardoso

Sexta·feira 26 de março

ARlES -; Hoje você poderã· tontar com excelente oportunidade d!� se rpve·

lar pela sua simpatia.·e comunicabilidade. O Sol em seu signo forta·

lece muito a sua personalidade, razão porque' te�;í melll:0res condi·

çõés agch,
.

TOURO - Áries corresponde à ·sua Décima-Segunda Casa Astral �, portaiJ·
to, corresponde a um período de certas limitações. No entanto, esta

fase 'favorece as pesquisas, investigações e trabalhos em locais iso,

lados.

GE:MEOS - Tome decisões prátidas, visando aumentar o s�u círculo de' ami-
�- . .. . ,

zades. O desenvolvimento da sua personalidade será, também, ouü'o

ítem muito importante. As decisões práticas haverão de conduzí·lo (aY

a bom termo.

CANCER - TU,do quanto você conceber de bom, nesta sexta-feira, merecerá

sua melhor atenção. Lembre.se que tudo o que você realmente qui·
ser hoje, poderá possuir amanhã, pois .as realizações primeiro .se Toro'

cessam no campo das idéias.

LEAO - Exc�pcionais' oportunidades de. êxito estarão em evidência, espec;a!'
mente se ani�ersaria depois do dia 12 de agôsto. Contem com· um dia

feliz para o romance, as atividades profissionais e assuntos de ordem

monetária.
VIRGEM - Conte com tôdas as suas fôrças no sentido' de aprimorar-se nO

plano espiritual e nos' contatos com terceiros. Sua popularidade, ho'

je, poderá depender do bom humor. Cuide da saúde, evit<lndo exc('S'
, .

sos prej udiciais.
LIBRA - Hoje você deverá estimular os seus interêsses próprios, ,ois terá

excelentes resultados, se o fizer. A colaboração e proteção di amigoS
do Zodíaco, em espeéial .de gente nascida em Leão e Sagitário; será
elemento importante.

ESCORPIÃO - Tudo quanto tenda a produzir resultados satisfatórios, sera
decisivo para o seu setor de atividades nêste fim de semana ._ a par·
til' de hoje. Contatos p;'evistos na esf�ra de seu campo de atividadeS.

SAGITÁRIO - Um dia alegre e, feliz é o que est.á previsto para voei" de Sa·

gitário. Bons resultados previstos no amor, no trabalho e na vida 50'

cial. Notícias do seu.maior agrado também poderão vir pelo-correio
CAPRICóRNIO - (Dia muito feliz para você rstudar, assina� contratos, r"ce·

bel' informações e contar com tramitação feliz de documentação ele·

galização de coisas do seu interêsse pe�soal. E:xito em viagem de

trem e no amor.

AQUÁRIO - Período pt:opício à sua vid� profissional e tudo qmnto se re·

lacione com o sexo oposto, Uma notícia" feliz, vinda em forma de

construtivo incentivo, aumentará seu entusiasmo e afegria fie viver.
Novas amizades. ,

PEIXES - Aja �om decisão, e energia, li fim. de copseguir, levar a termoS

prátieos todo e qualquer glano de realização, Boas notícias estão e;1l

em perspectiva. com relação a ofertas e novidades' no terreno fílian·

�eiro e pl'ofissional.
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° F.STADO, F1ilrial1.llpGI:s. scxta-f'clra, 26 ile marcn dr 1971 _' P:íg .. 3,

'O Reitor Ferreira Lima,'
da Universidade Federal
de Santa 'Càtárina recebeu,'
,i •

"

mensagem teJefQnica,', do
Secretár,io .da

'

Educ�ção
e Cultura do '�io 'Grande.'
do' Sul. : .:

O .Coronel Mauro Rodri
gues _::_ ex-S�cretário ,O&
'TaL do MinistéI'�{)' da Edu-,
cação e, Cultura._;' comu-,
nicou a' désignáçâc qe·, três
servidores ga'!Íchos\,' vín
eulados à pasta 'da Edu-

,

r.êalizarein.' es-
à ' �ReitbTia,
� , -"',sist�ma

Pêsos 8'medidas insaetioua' QCEj�lga,·. Receitá devolve' Impôsto
.

, .

" ,"',

p'O'BSlas
\ 'I ' '

• ,

�
�

,

POSI,DS de gaSOlina na;BR·tOf âli,:dib 10 pagu,a mai$ no aeQ pBssad
o" Sub-Delegado

. do 11�S' tando irfClui'das' r,'l roteIro te c imentó. " ',:� , .
A Assessoria rj,� Itelaçocs reira, Elci Inácio Cai rre- que deixaram- ele rer.(>h,'

.títuto de pêso's e Meü;t,r.s de fiscaliiáé?o, as rot'ov ;"s
.:>

Públicas
-

da D:C!0gacia" riJ zini, Gildo Silveira P !1. :1, as notíficaçôes . por íns»t

em Florianópolis, Sr. \:T1t(J-- estaduais" trãnversa 's. �Recelta' Fe'cleral 'e'�l F,m ;a· h(l1111)e1 to
'

CarlAQ ]\Li'llz, ciéu('ia' de ençlcl"0cos e '-1' I

nio Alves chefiou, no 'ir.:':;o' Duraríto' �: ím;�1.'oç:'ilJ' vá, Humberto Dias, Luiz 1,')( !,;, déverão re€0111e1:: c tribut

da semana, uma, equipe de rias boníb�s' de', ':>s"ljnc; e FililO, 'Leo' ÚcmifJl]é' Thei- so» lH!.lIl\ de eücamiru.c

.' técnicos, numa
� írísd'�' i.) diesel "foriím j?)< ]'Iljt.<das. a \ Iirn' de. (Ja('_ \ mann, ]\'[oâcil' Silva C;.í,r,lq· monto a t' cobrancil execut

geral aos postos ,de 'g�:,oli: visto que, aprese�'1w:>1', tli 'COI11;Ja["(;çam na ".·pal'b,j,), so, "NlarÜ,lO- j�sé ;11':' S d(";, va. Bento Càrvalho
'

Np\t

na e .óleo (diesel. -a� IO�l::() ferenca'��"'riara "nv noa nas 1:1", rpara O"�'Q�ehimet!'o ,}.. Im Mul'ilo 'Jo:\quim (1-- l\,'LI," 'Cé'lio ,Ji;'an('isco l\Jedp']"

da '!3R.101" �o trecho ,SHl. quantiçl�c1c�" .�1 ,;J:"r:bs� ser- Tul:iàr'ão, sein .que �pôsto (l�,,)tendd, ''-1.1'0' 1''<11::1-' nhachewski.. M�l',;(/ ('/1' LH, E:'''Fist� lV1ass;)l'sl Cm.I!,

partindo desta Capital, até vides aós: frce;u€oes, I'am- eneOlltr[;da" penh�,a ram" ti, inaior 'rir pxerr\, io Márío Nunes Filho.' Nelson Gel;)' dbs Anjos, G u)' 1\1,1

'a Cidade de,; Cric'úma. .
t õ-

'

bérn OÚ1.l:q,S·, po�fo, de .IIl<IS, g1:lrar,ldáêle, _ ''-,' <,: de',197;0, ano. ba'''�' .J(> (u3fl; J"?iiHe, f'("dro DI) 'in �()'; '10 kót, }m�rjo Culer-ari, H'l!

'cujos :Qhcq_ues (1(' rc!'3' 1,1 ui- Bona Porton, Roqério An- rou Dias de, UJlvcil'u. .idJ

/

Gancbos
estagialJ)
na UFSC

cronista

do

to'

,sAtAs" p.ARA:'ESCRITO_lO
ALUGA-SE' DUAS 'SALAS AMPLAS; PRóPRIAS: PA

RA ESCRITóRIO, LOCALIZADA EM PRMIO CENTRAL,
VER E TRATAR NA :fiUA FELIPE SCHMIDT N9 i... lQ
ANDAR; NO PEltrODO 'DAS, 8,00 às 12,00 HORAS,' COM
O SR. ARNOLDO� ,

TERREIO: A AVENmA BEbiA MAR
'Vende-se, um terreno medindo 15, mefros: de frente

por ,25 metros de fundos, sito à Avenida Rubens de Arruda

Ramos (Beira Mar Norte),
Tratar à Rua Almirante Lamego, 182:

'VENDE ..SE
Uma Lancha com cabine, medindo 7;2m' de com1'l"'-_

mento, 2,2m: �e boca e 1,6m de pontal; çom mótór d"l
120HP marca Grey Marine, Ver e .tratar Bazaj-: Xavier à',
Rua João Pinto 'COm o' sr, Joca.

CISA NO CENTRO
Vende-se casa .grande com 4 quartos. 2 ,banpei�os 80'

cíaís, denenrlências de Bmn�egada, garagem, Tratar na' rua

CeI. Melo Alvim. 19 ou' pelo fone 4"1)4:

ORDEM DOS ADVOC,ADOS DO Jl,USlL
,

'

se(.Ãó� DE; SANTA CATA�INA
Assembléia Geral Ordinária

Nos 'têrmof. do' Estatpto da Ordem dos Advottados (10

Brasil' (Lei 4215/63); eonvocamos todos ,os ADVOGADOS

inscrit�s tiesta Seção e no gôzo de seus ,direitos, pal"a a

assemhÍéia grral- ordinária' a ser real�ada em_ �7 de

MARCO cOlTente·,. às dez (10) haras, na :sede desta Serão,
no Edifício FlorênCio Costa, 9<:> andar, conjnntos 907/910.

à rua Felipe Schmidt, 58/62, com a ordem do dia abaixo

indicada.
Caso não 'haja número legal para' 'essa reunião '(2/3

dos ndvo!i:1(los inscritos) outra será realizada no dia ,29 do

mf'smo m�s, à mesma hora e no mesmo local e itidepen·
0",,,1"'T)1p]'1!p" de nOWl, conv�cação, quando, então, se ,rleci-'

dirá '(>0111 aunlollp,l' número,
Ordem do Dia

a)'Exf1.me. discussão é aprovação do relafório e contas

da Diretoria, referentes ão ,exercício de, 19�O
h) Outros assuntos de interêsse geraL
Florianópolis, 19 de mar<;o de 1971.

"
" ,

João .José R:lmos Sehaefilr - Presidente.

I '
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Declaração de
Durante todo o primeiro semestre

grande número de brasileiros, estará cum

prind? o compremisso de apresentar sua

declaração de rendimentos referentes ao

exercício de 1970, a .Iim deque o Govêrno,
mediante o conhecimento dessas rendas,
possa descontar o .Impôsto a que' tem direi-

,

to para que, com o produto, arrecadado te

nha condições de cumprir os seus: compro
missos para com o ,povo, devolvendo-lhe em

reafizações a arrecadação 'auferida no re

colhimento do tributo.

Ao apresentar sua declaração de ren

das todo o contribuinte tem o direito de

.destinar parte do impôsto que deve a em

preeud�entos no setores da pesca, do re

florestamento e do turismo. Através dos in

centivos fiscals - hoje ampliados - o

contribuinte ao tempo em que cumpre o

seu dever cívico de declarar a renda e sal

dar a sua dívida, colabora também __: yigo-
, I '

I, rosamente - para o desenvolvimento do

i,l país. Á sábia política dos iacentives Iiscaês
,

:/,
adotada pelo Govêmo Federal jâ demons
trou os excelentes resultados de, que' é C3-,
paz. Os recll�sos destinados no ano aute-,
rior aqueles' três setores fizeram com que

inúmeros empreendimentos' fossem reali-

/

zados, assegurando plenamente a sua dina-

mização. Muito mais ainda poderá ser (ei
to no corrente ano se tôdas as pessoas ao

,
"-

apresentarem as suas declarações de ren ..

das, preencherem os fermulários próprios
{

para .autorizar os descontos dos incentivos:
fiscais que o Govêrno oferece a vásios se

tores.

As regioes norte e �ol(dc-ste, até há
bem pouco tempo abandonadas à sua pró
pria sorte, estão hoje colhendo beneficios
inestimáveis graças a aplicação dos incentl
vos fiscais por parte de' contribuintes de to

do o País. Atualmente, um novo panorama
se apresenta nessas áreas do 'território na

cional, 'fazendo antever um futuro de,
1

gm;l
de prosperidade que irá arrancá-Ias de, uma
vez por tôdas do atraso que até' há pouco
se encontravam.

Para' a região Centro-sul o Govêrno

permite que sejam aplicados 30% do Im

pôsto de Renda para o reflorestamento,"
25% para.a pesca e 8% para o turismo. Se,
os contribuintes se conscientizarem do ,

quanto poderão beneficiar' os Estados Suli
nos .com a, destinação de uma parcela 'do

imposto devido para êsses três setôres êles
,

experimentarâo um desenvolvimento a cur-

\
•

ora ·de' OBstruir
o couiparecimento espontâneo, r'o i:ns

trc titular da Secj cíaria do Govêrno, Dr. Vi

tor Sussc, à Casa do" Jornahstcs. para o ;,�;:i-,

Jogo cordial com os homens de inrprens.i roi

um ato que, desde lógo, revelou :JS int. n

ÇÕE;S de' abrir, aos veículos de informação
�- de comentário a gestão g;ove�',nam'cntal q/H;

se .iniciú, Diwndó falar C]H nome <lo Goya-

'l1'Jdor Colombo Salles, (') scu imediato óluxi

liar de Govêrno se diQgiu aos ,h rnalislas
com a' franqueza de quem nada 'em ,', ,,�

rond'er ou dissimulai', É certame!1t:? pre;T:,L-\

tUl';1 qllalquer juízo, acêrca da po'ib"éI a�\fii-

'nistr:ltiva qüe vai ser executada, Néj� a" di"'

cIaracôes do nobre titular da Secfctaria (LO
<.... ,

'Govêrno, feitas (:0111 ,sii1gE'leza, téria;.n d�'i>;'�-
do l'ilul'gem fi outras COl1clusões sen10 a�; clc
e�peêtativa, simp�tica, ao encontro das j:i'S
tas' espei'ançás do povo catarinens8.

O que,: porém, ficou. bem claro foi" "c

sohÚa disposição go:vernamental r,ara COI1-

duzi!" a bom têrmo o' Plane Catari�el1se d

Desenvolvimento, saudado com "D?ni'c,;ío
contentamento por tôdas ·às classes que cpc
nirn �1 expansão llltegral dos potenciais de

I
-

en,?nilldecimellto elo Estildo. E tdl1t1J ba"!;,�
,", ria P,t1'3 que os jornalistas reunid()� c a:""ll'

tos em tÔl'l10 (lo ilustre Secl'e1(',r:o ene",,
"h:!!;séll1 nas Jnlla;'I:as do represén i ante' lt1

Governador motivos para revigOl'cl;nento d::i

coiJfiança CJue, Santa Catarina dep(\s no atli:iI

t N
t

TRIVIAL VARIADO
1-,'o,

eu a

homem

Malandro, - refinado

Gripe - daquelas
Placar =: premiou o. que melhor
soube aproveitar as chances
Deputado - combativo
Julgador - emérito
Pobre - como Jó
Chefe do Executivo - preclaro
Homem público - ínclito

Clube Doze - centenária sociedade
. '

'

Cronista Social - discutido
Cóà1Íssário autoridade· àe plan"

J �,

tão

Marcílío Medeiros, filho.

to prazo sem precedentes. No que diz res

peito a Santa' Catarina, Estado .que tem na

pesca Co no turismo dois de seus grandes po

tenciais, a aplicação de Incentivos fiscais
em seu território significa .ma injeção re-

" ",', )
vigorante na sua determinada vontade de

medrnaca. E' 'preciso que todos os catari
nenses contribuam com o esêôrço do Gover

no, em favor de seu Estado.

São Inequívocas as potencialidades
pesqueiras e turística de Santa' Catarina. Eu

tretanto.. não basta termos um litoral fér

tiL e uma ,paisagem bela. Faz-se necessária
a aplicação de, recursos para a sua di'l1ami

�ação. E a oportunidade aí está. 'Juntando
se as dotações dos 'poderes públicos aos re

cursos da iniciativa privada, poderemos ex

pandir ràpidarnente êsses setores.

LUGARES COMUNS-
Vão aqui mais algumas contri

buições para o dicionário de adje
tivos qualificativos e lugares, co

muns que eu' e Paulo da Costa Ra·

mos estamos organizando:
Espôso - amantíssimo
Pai - estremoso

1- Chefe .de família - exemplar
!
-Banda \� afinada

esforçadoFuncionário público
Traidor - vil
Verde _ esperança
Gesto _ tresloucado,

, Incêndio' - pavoroso
TJD _ colendo
Tribunais - as barras dos

Médico - humanitário
Chefe - estimado

Opinião - abalízada
'

Parecer - douto
Surdo -' como uma porta
Bêbado - como uma cabra

I Atração _ a próxima
Costureiro - irrequieto
Boneca - deslumbrada
A glória � total.
Barato _:_ tremendo

Que todos cumpram, portanto, com o

seu dever. E ajuntem ao caráter coercitivo

da lei que intima' 05' cidadãos. ao pagamen
to ele seus, impostos, um pouco de amor 'e

de .conb'!,buição' espontânea à _sua ,terra.
Todos devem Iemb,:ar-se que o impôsto : é

retributivm êle .retornaeá aos próprios CO'l

tribuintes na forma de um benefício pú-
blico. -\

Aniversariante (a) _:_ gentil
Contemplado - feliz,

Elegância - britânica

Poeta - inspiradd
Ator - versátil
Govêrno _ profícuo
Cozinheira - .de mão cheia

Vericimentos - minguados
Remédio _ uni santo,,',
Analfabeto _ de pai e mãe

Mãe- _ só tem uma

Mulher de amigo -. para mim é

,I'

Chefe do Executivo Estadual. O futuro, es

tamos certos, se encarregará de justifr.ar
aquela simpática expectativa. geral cue p"L"�

tigia êste cornêço de nova etapa politico:
administrativa em Santa Catarina,

A tiora é de construir. Muito propicia
mente, êsse pensamento se compbt2. com o

"sIogaú" que vem acompaní:Janc'o )', pr{,l<lHl'
cimhentos do nôvo Governador, E:l�'enh'-)il'l)
";'ololT\bo Salles: "Unir para de,o:envolve':"',
NiHguém que realmente ,preze 'a_ �Lla :-'�l'ra "

.. aspire rà conc'retizaçao -d�s. 1}os{:rhid;s��;;J;;.,__ �3'\',·,• ',. " •••. "-'-1 '

Jlevolução estará excluido do, eSCjlAt,ma i1',
co])struçüo sociaL e(:onômica, culturill e l-'O
lítica do BrasiL Náo se trata, evi':t:ntt'Illf'1l

te, de padronizar atitudes: seria is08 inc

sentâneo aos próprios fundamemús dP'T!i)
craÚcos que presidem à- renovéiçiío, nauo

naL Faz'se, todavia, il1lperlo�o a cafÁ�l ciaadilO,'
;tltear-se. à dignidade de· cOJJstruto' do.,.futl:-
1'0 de seu pai,s,

Em Santa Catal'ina, mer,;ê de ,)PIJS e do
elevado .. nívcl de educaçiio polítir:a de r.L'�'

sa ge_nte, há ambiente para o 'tra'l,;lho p"r-i
fico, desempedido produtivo de te los quan,
tos possuam condições de atuar !l" com1An\
ebcle, Cllll1pl:e, portanto,' que caelil um ceJ"

à própria consciência _J e se ponh� à ohn
de construção, buscando a realizaçã" dos
ic1-eiüs . do berm estar social e prOSTtlSSO co

mLilll,

A imprensa, sem dúvida nenhuma, '::,
fator de influência preponderante na mobi

Iizaçào das idéias-fôrça que .terãr, ele impi.l
sionar essa ofensiva para o desenvolvimento

sob o signo ela unidade de aspíraçc= e snor

gias. Não pode ser' desprezada, nem subesti

mada naquilo que lhe constitui, nas dcmu

cl'acias, o sentido do pensamento i)oDul�l' :J

jornal, quando compenetrado de SL;:" f\-ll-Ç,�".
,lssumé realmente a significação ';e pGrb
vOZ da' opinião, pública e, por Vê7.f'·�, ,se �',i,n

�;hi" el1l·�{�onre:litacj,ol,+/d��1,Cr6Hsci�;:cfà' cil;'k:"'i-
\IT·�!.,

,,-

-'!"'
�

;·::.f"'_ i'

�'�.
-�

',�:;'-}�::" ,.,\ ....

l'Tão se escusam, por isso, os jOl'líaFiltus
daquelas obr,igações da hor;), preSeI)1'e: <.:ons

truir, Não poderiam, pois, ,ficar ,à PIf\l'ger/1
do <lsquenla (le Govêrn8, quandü "('

-

pi'í,CU-
� .

\

ram dispor os setores, l'esponsàve;s para "

gigan tes�a tarefa dr' comunidade, tiiüda pa

ra ,o desenvolvimento,

POLiTICA PRESTIGIADA

Durante �odo o dia de ontem a

área política come�tou: as decla

raCões do Governador Colonibo
. SaÍles da Jéspera, feitas em Criciu

ma, dizendo que ao se investir do

mandato governamental' se inves

tia também da' liderança partidá
ria e que não delegava a terceiros
os s'eus pOdêres políticos.

O pronunciamento foi recebido
'com satisfação e até mesmo com

. certa euforia, sendo "interpretado
pelo" políticos como a primeira
definição realmente' importa,fite do

Gove�nador em relação. à Arena

que até então :estava em expecta
tiva, aguardando uma manifestação
nêsse sentido.
Um político influente, de proje

ção no P�rtido, dizia ontem nÍllna

roda, de -'parlamentares que' a par-,
ticipação go Sr.' Colombo Salles
na vida partidária da Arena é cOIl;
dição, essencial para que a agre
miação .:;;� affrme diante da' opillião
pública somo uma legenda que
não é apenas de' apoio ao Govêrno
mas que tem, sobretudo, o apoio
do Gqvernador_ E, fazendo um

prbgnóstic� sôbre as eleiçõ,es que
se realizarão no próximo ano pa
ra o provimento de 'tôdas as Prefei-,
turas do nosso Estado, afirm<;m
que a vitória arenista ,depend��
'grande parte da maneira pela· qual
o Sr, Colombo Salles prestigiar a

classe política que, em última aná

lise, é a própria razão de ser do'
Partido.

E, na verdade, não ficou, 0 ellá1oço
mantido pelo dr.. VitOl� Sasse com l s hOIll8�,�S

de, imprensa' na Casa dó Jornah,t;, .1ri.l
acentuar o aprêço que, no Govêrno do F.�ja·

elo, é, conferido à função do jornal que in
forma o povo e Ül�erpreta a opil:ifio púJ:,li,
ca e assim colima o en(:ontro d(: !OVern,LI1
.t:es e' goVel'l)aelos no altiplano dUr,11 p'::";'ei
ta eoinpreensão dos obiletivos p(Jhti�o: o

hai'lnônico desenvolvimente da co;,:::wnidad",

Guslavo Neves,

beque! .1

Tenho um amigo cuja Biblia é determi
nad@ livro e cujo livro r,eza em determina
do trecho:

"Se, você deve alguma coisa e quer pa
gar, faça-o com cheque, se tiver dinheiro
no Banco,. Se não tiver dinheiro no BaIl;co,
pague, também. com cheql.\e, Isto dá perso

nalidade, s,egundo o anuncio de um Banco

,
local- que li outro dia, Bem, ''P,ersonalidade
não falta, livro de cheque tamb'em, O· que
falta é dinheiro pára seguir a reg.ra dêsse

'edificante e sugestivo anúncio, O otimismo
brasileiro criou um 'meio muito int'sressan
te e- popular de pagar as dividas: o cheque
com data posterior. Emitir ou aceitar um

cheque com data posterior é contra a lei
e quem o ,faz' se sujeita a severas r,epresá-

-

'-lias, Mas novamente aqui surge o erom sen-
y "

\ 50· 'e a 'doce compreensão, pois crü'h.es acei-.
,tos, tolerados e encohertos pelo povo, as

sim como _o jôgo proibido, a prostituição
ou, no nosso caso, os cheques pre-datados,
não são prática condenada pelos juízes brà
sileiros,

"Vejamos � uma completa' descrição sô

bJ'e a maneira pela qual parte--das firmas

empreenci,edoras e pessôas fisicas solucio
'nam spas crises financeiras,

"Para que, seus cheques co�n data pos

'teriOl; sejam aceitos, você deve apenas emi
,

tir, Todo 'mundo o aceitará 'e ficará tran

c!uilo, 'pelo menos até a data marcada para
a apresentação.

Mas se você deseja que êsses cheques
sejam aceitos nos locais mais destacados
do mundo. dos negócios, é preciso criar a

confiança, No lugar onde você comprou
duas vêzes a dinheiro, na terc-eira ,pague
com cheque com a' data certa, mas peça
para cobrar no dia, seguinte, Se o cheque
fôr pago" as suas emissões serão aceitas

cqmo se fôssem visadas pelo Banco �,d(')
Brasil' e, na próxima vez, 'poderá datai
com trinta, cinquenta ou mesmo ,oitenta
dias depois, Não se assuste, Seu cheque
'não ficará parado e será passado adiante
como se fôsse dinheiro, será guardado em

'cofres, ser.ão anotados num papelzinho os

(':1omes dos vários donos, e os que já o usa

ram como se fôsse dinheiro,asseguram ao

próximo, possuidor.a sua idoneidade, e ga
rantem que o Banco pagará no vencimento,
No entanto; se surgir algum impasse, êl-2s
se responsabilizam pelo cheque e pagarão
a importância com os' seus próprios recur-

sos,
\

"Todos os que hoje não possueh1 di-

nheiro, estão convencidos de que amanhã
o t,erão, Êste otimismo vem 'sendo pôsto
em moldes práticos através de cheques pré
datados, um otimismo justificado pelos re

sultados positivos,
"Todos os jogos têm as suas regras,

quer seja' o xadrez, o pôquer, o futebol, ou

;s cheques pré-datados. ;'

"Se !\lguém recebe no dia 3 de agôsto

um cheque d� dez mil cruzei,ros p,atado pa

ra 30 de agôsto, provàvEllmente poderá re

cebê-lo nessa data, Mas não vá ao Banco

'logo de manhã, que é falta de -educação,
Pode ir lá pelas duas horas, dando tempo
l� emitente para depositar o dinheiro ou

para convencer o gerente de que não deve

I',ecusar o cheque. �:ão vá no dia 31, pois ,

pode,acontecer que, até lá, outro elemento

com mais faro já tenha retirado o dinheiro

com outro cheque, Os individuos que emi

t,em cheques com data posterior em geral
possuem vários em circulação e as suas

cor\.tabili<;lades não são contr.oladas por' sis
temas eletrônicos e, consequentemente, es

tão, sujeitas a' falhas, e_nganos e esqueci-'
m,sntos,

O Cli.eque tem f,lapel milagroso nas co

branças",- duvidosas: promissór-'ias, letras e

duplicatas não liquidadas no vencimento

são, 'saldadas com cheques pré-datados,
,,_ Sr, Henrique, devo-lhe cinco mil cru

zeiros mas, não posso pagar agora, -Dou um

cheque de quinhentos cruz,eiros para o fim

do mês e um de quatro mil e quinhentos
para' daqui a sessenta dias, Até lá, devo

receber UM BILHÃO do Departamentà Ter

n10nuclear etc, etc,�" ,
. ,

,Esta,f na' realidade, 'é a leiturà de c:;>.be-
,.,;. 'I

cetra cj.o amigo de que,m falo, O que êleigrj.O-
ra é onde and_a, n�ste preciso momento/
o seu autor prefeiido, P,éter Kelemann, pois
de outro não se trata,

I
'i

o cllma altamente favo,rável que
r�sultou na esfera ';politica depois,
do pronunciamento elo Sr_ Colom
bo Salles veio tomar 0 lugar de
um indisfarçáv,el s'�s!pense qu�' ha
via em tôrno dà assunto e desde
ouuem os políticos estã:o certos de

que \nov�s provas Ide aprêço à

agreiniação serão dadas pelo GQ
nador n9s primeiros meses do seu

mandato.

IVO SILVEIRA

, i',
r

- I
� ,

Hoje, é dia de aniv,ersário cio ex·

Governador Ivo Silveira, ,que' pas
sará a data, em companhia dos"
seus': familiares na casa" de pra1Ç1,'
da Ponta de Baixo.
Na próxima semana, p�ovàvel:

mente segunda-feira, o Sr. Ivo Sil-
, ..

P,aulo da Cosia Ramos ---_._�-!

Gustavo Neves - o mestre

Alcides Abreu - o professor
Pianista - exímio
Estreante do Flu - o personagem!
da semana

Convenção partidária - memorável

Homenagem - justa e" merecida
,

. Bebê - robusto

Artesão - hábil
Lábios _:_ de mel

Aparelhagem :_ a' mais moderna
do País -

, ,

Trânsito - engarrafado
Estádio - o maior do mundo
Povo - nobre e altivo

Município - próspero
,

� na mão IPássaro - mais vale

do que dóis voando
Lancha - veloz
Petróleb - é nosso
::Êste País - ninguém segura
A .escola - ",é Um segundo, lar

., ,:L�eta - .de ;longo alcance ;:;
Carro de segunda mão - uma jóia

,

Escura - corno breu I
Ação - rápida e eficiente

'

TrF1nlltação - segue o processo
normal

competentes
provecto

� fogqso.'.
"Poliõía Militar _ briosa.'

,ConsCiência - lev:e como uma plu- : I
ma

Canais
,

Ancião
r, ,/

Cavalo I.

-

Segrêdo, - a sete' chaves
Pureza - d'alma

Lágrimas - amargas
,Fome - ele cão' '"

Orador - brilbante
Juiz de futebol - picha, pícha! _

Páísagem - bucólica
�

. \,

Crepúsculo - Agonizante
Braço ::- forte'

Linhas -:'- sóbrías

Môça - prendada,',
Gato - fôlego de
Vende' - como pão quente
Passarinho - na muda não

Justiça - 'implacável
Mário Vianna - falou tá falado '

Estradas -, intransitáveis
Cemitério -'- última morada

Fontes - fídedígnas
Matutino - vibrante' , ..

Fumante - inveterado.

I
I

j
11 ,J

lí
se: I

j I
. 'r I

" ,

"I:
I

Em tempo de gr:ind� produção::
o artista plástico Rodrigo de Ha- 'IITO, que agora também está .se lan- "

'

_ çando numa nova atiyidade: o ar-[ ;

tesanato de jóias em geral, desth"',
nadas a fazer o maior sucesso. !

/-
. i

veira embarca para o Rio, oride
'demorará por aíguns dias.

RODRIGO DE RARO "

DOM AFONSO

Repercutiram em todo I \ o Pais,
'pela modéstia qüe encerram, as

dec1arações 'de D�m Monso Nie'
hues sôbre a possibilidade de vir, a
suceder @J saudoso Càtdeal Dom

- Jaime C�mara na Arq�cÚo�sé do
R,io de Janeiro.

OPOSIÇAO

Os qeputados do MnB na. Ás
sembléia Legislativa estã6 pron
tos para realizar um trabalho de

oposição sistemátiéa ao Govêrno
do Estado.

'\
Todavia, por cavalheirismo; de

Terão comparecer ao jantar de ho·
menag�m que o Legislativo Esta
dual vai oferecer no próximo dia
31 ao Gbvernador Colombo Salles.

GINÁSTIC,Il

,Para não perder a forma, O Vi
ce-Governador Atílio Fontana faz
ginástica tôdas as manhãs, .

antes/
de iniciar as suas atividades diá
rias. Onde quer que vá, leva con

sigo Uln gravador "cassete" que
contéln a gravação da aula de gi
nástica ; rítmica do professor Os
valdo Magalhães, de quem é auúgo

'

desde Ül47.
O Sr:·Atílio Fontana s-egue hoje

para São Paulo e, só retoma na
próxima semana.

TV CULTURA

O Sr. Darci Lopes está em inten
sa movimentação visando trazer
dentro dos próximos dias ,grandes
,novidades em relação à TV Cultu
ra. '

Por ,enquanto prefere trabalhar
em ',silêpcio. 'para que, na'- devida
··opbrtunidade, possa fazer a SUI

prêsa com o devido impacto.
,.-

LU
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. �. L ,1.:" _;, .• 1.:0 IESTADO;. 'Flo.rianó.poli!l,: .. iMtà;;fei.n:.":Z6:�d. ,JI!a(�o ds ln1 - l"�. 5

Rallye das Sete Cidades, vai ,ser ou
�

dia, 4,', \ � AluDOS do IEE "vêem cOloo
�iio�;!f�:��,::i lun'c'·I·o'',0',-a',., o', ":;�[,, 'e""

-

U·, ·I',�S�'I'f�.a'-t" -IV'O, ,Além _de um, ':roféu ao ,.�. .

:pri�eiro ,
colocado), \ a ser � .

�

'"�,.-_'_Ilf.:."·oferecido por O ESTA,DO .. '( .

"
( , ' ""

serão conferidos prêmíos do i O deputado N,elson pé- Fàl�ndo com franqueza e catarínense, e 'por conhecer

II? ao 101?' colocados vier-- ,�; drini .mínístrcu ontem uma sem mistérios ,8 parlámen- em grande' parte a tera-

t��os pe1.a F'edetacã�' .�, "aula extra" sôbre o fun- tar explicou ao grupo' de "pêutíea para 'os seus pro-

.-1
.

.� "cionamento .do .Poder Le- jovens 'que o processo 'le- blemas básices, o deputado
��������-�-�'�=-�.--�·-·�;�5...ii"-jiii.��.'.ii-ttiii-·iI!·_C_ioií---";.=iiií=--iiií'·-ioií'.iiiii'==-iiií'._;,o���.=iiií-'iiií,iiií��=iiií.�iiií_��iiií_iiií'iiií'

�i�riiií.������ .�. �§��d�,���;l�:�d� '�;�ª"�i�;:�:;:;:�',.�I;�:,:�:;l;'�!'U:��, cação, quando afirmou, à, vento da última Constitui- ções necessãri�s".
l:�

margem das explicações cão. nacional, uma vez que

�� �'didátiCas",' que "ch�gou a os projetos'; de maior re- Acentuou todavia que

1 hora de s� promover a re- percussão nos setores so- "Santa Catarina íngressa
.- !f novação política a fim de cial e' econômico, por en- em) uma nova era, em que

abrir condíções d� partici- volverem sempre matéria ai) soluções dos problemas
pação aos jovens e chama- financeira - e via' de' re- comunitário! "far-se-á atra-

.:Ai los também à respensabílí- gra implicarem em au- vês dos p1-oJetos espeeífi-
'_,., dade .: na vida 'pública". mento de despesa _' pas- cos décompostes 'do Proje-

Disse' o presidente do �-' saram a ser+da competên- to .Catarínense de Desen-

gislativo em suá falá aos 'cia. exclusiva do /Poder volvimento, com a' particí-
escolares' que "os partidos Executivo, "De qualquer pação_ .inclusíve das lide-

,

�kvem ser de todos, e por' forma" - asseverou - "o ranças regionais.
.

isso "cabe-nos+ fazer êsse Legislativo e os deputados __
"Dentro da-nova ordem

chamamento . a mocidade, .. ainda 'detém um razoável "que se .está implantandcno
convocando-a '. àô \ ÚlgteSSQ " p&der .de, )hl'l�êrí�ia, potl�n:, _ :q�vêrno'Colomb� Sallés. os
nos. orgahismós:'� .�.túação'-· do iri�lÚsiv��, opot �etos'. deputados" "terão' :;;nelhdres
política".' ,

"... ....

.

' �o's pr�j�tos" ode iniciativá i" COhdiçõe8:"para exetê.e� a

,O Chefe doLegi�Útivo",: ' �ovei-nilm�tai".- Os
•

jovens
'

sua nobiJ;i'tante função" -rr:
catarinense foi'saba#nado " q:uiseram,' ê�tretanto, saber disse .

� f'pqis o que �e
du�oante ,cêr�a 9-e uma. 110- até .que ppntQ b Parlamen,., prete�de, nlj-"çonsecução. do
ra

.
pelos alul}os Luiz AI- , to' p6de aluar especialmen: Projeto Cat�rinense de' De·

berto. CO!'!ta" Meredith, BI'1.J.- te 'na solução dos .�roble-. �envoivirillbntô: é a: cG-:res-
sa, : Miriam :yvoloweski; Ra. ma'� 'dá.: a'gropecuária� cat_ar�- ponsabilidade de' todos os

quel 'l\1ara e Guaraciana! nens'e, 'i,e a, ,resposta " f�i .'podêre�,_í)l'inCil?almente :do
.Benites' da Rocha, todos' incls"iva. e 'ftanca:, "Por Pod�r Legislátivo": Acre.&-
do 31? Gi:eritífic,o'.M·5 .do cdntlecer ICOlll() é I aleatórIa" cent01:l que para isso a, Me-

I J"

Instituto ,Estadual de Edu- 'a' agricultura em. -decor� sa· vem tomando uma série
cação; e mais Ivone MeÍ- rência das", condições clÍ-:, <: d� 'medidas, internas, '. �or.
nicke; 'do 'l!lesrno' edÍlcan� i�áticas;' fé. llHiís ain-dã" por;

"

tigihdo' 'aos poucós i "4ma
dátio, que cumpriam ,tare,' c9n'he���' �� �sfÔ�_'ço diáiio 'estrutura vic,iàtla,' ,e', .'

os

fa do Pl�o.giama d� 'éduca:'. d& ágrlcuJ.,túr;- :do suihocUI- êrros que "se �o:rarri. acUrou-
çãb Ill;oral e cívica. tor, enitm,; do.� pi·ddtl-tor lando' ,ao 10I)"go dos anQs"•

, ) I

A Federação Catar+nense
dé Automobilismo abriu as

inscrições para o Ballye das
Sete Cidades, a realizarse

no: dia 4 de abril: Poderão

participar I da cumpetíj ão

pilôtos e navegadores en-

'q�adrados nas categorias

'de novato e estreante, .bas-

tando efetuar o pilgamento
da taxa de' inscrição de

Cr$ 4,00 por dupla e mais
Cr$ 10,00 por excedente,
estando incluídas, "nE'§tn ta
xa, as despesas ,,(t, alrnôço.

, O Rallye das Sete CHia

des sel:â iniciado nesta .Ca

pital, com a partida feita

no estacionamento 'fri_)ntei� '.

riço à Catedral M:etr(Jpnl;ta�
�a e percorrendc os muni
cípios de São José Palhoça,
Santo Amaro. da Irúpel'2triz,
Águ:�s

.

Mornas, Queçaba e

Angelina, ponto fina; da

prfmeira etapa. A segundo
etapa inicia-se em Ang�li- I

na e prossegue p�:).' Ga;cta;'
Betânia, Santa Filomena,
São Pedro de

I

Alcântara,
Santana, São Josáe FloI1a·'

nópolís.
II;
,'.,. I '

Os interessados" puderão
Inscrever-se na pr,ópria se

.de .da Federação Cata�-jnen-

ti:: TI
: I .
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Críoíúma e Araranguá contam agora com atendi-

mento telefônico interurbano noturno. ,

Ecônomizê tempo e dinheiro. � , J
À noite interurbano custa quase a,metade d&eço

e. '.. ainda mais rápido!
.

c .'

,
'

Nos dia:s úteis, das,20 às6 horas da manhã e aos do-

, mingas e teríados, a qualquer hora, os teíeronemas inte

rurbanos gozam de um descontá de 40o/a:, ,Sempre que

fôr possível, faça suas ligações interurbanas neste ho-
-

rárío: das 20 às 6 da manhã.
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COMPANtUA ,cATARINENSE . DE, TELECOMUNICAÇÕES
'"

.'
: '_ ',.

.

,.:, 'Ir,..
' .

f·"
p. .

.'
.

- .

" .(
: I' ', .....

, ',i

-'\ .
-'-"--

, ;

,

I I '

II

I
'-" ;':',-

e:ocon
o

'. , _'
I 2 quar�os e saia,':"

apartamento qUle voCê, e$perava.
,
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" no, ::centro
.' ,Esq;uinâ da Visconqe, de Ouro Prêto com,

.
a' Práça' Pereira Oliveira, entre as setôres
comercial e residencial da Cidade. -Início
�,d'a' priricipal zona residencíal d�
Florianópolis: Vista panorâmica para a

, Práça' Pereira Oliveira; Praça Xv e

tôda a cidade.

confortável
I

Dois ou três quartos, sala, copa-cozinha ,e
área de serviço. Com ou sem de'p�nd'ências
de empregada. Garagem opcional.

'

"'. ",

\o·melh�r,investimento .

Valorização de 200°10" V. compra no
lançamento aj se quizer, nós recompramos'
pelo dôbro, na ent.rega das chaves.

preço fixo.
Sem reajustes e sem qualquer, tipo de
çorreção. Entre'ga em 3p mêses. Você paga
em ci,nco anos, mas recebe a escritura
qefi�itiva juntá com ás chaves/

.

Não há hipoteca. O financiamento é da
própria A. Go�nzaga.

I

\

,v p'ROJEro, INCORPQRACAO,'CONSTRUCN.> E VENDAS

IMOBIL.IARIA. A.GONZAGA
,

'

"'. 'REGI8rROS: CRel 74 'E CREA 2.493' . ,

,

I l
'

. -

florianopolis: deodoro, 11'· f�e 3450 • balneariO camboria: av.'brasil. ,1861

\ '

, ..

. ESTADO DE�SANTA CATÁRINA ,

\ SECRETARIA DOS'TRANSPORTES J;
,,"

,

.'

OBR.A.S'�
" ,. '"

DIRETORIA .. DE 'OBRAS ,,"ÚBLICAS
',TOMADA DE PREÇOS,f �1f0- 5/71
- À .' DÚ�tori-a

.

de Obrad' Públicas tor'!1:q_ público, para
conhecimento dos interéssados, qu'e se a,c�a, él!�erta, qté
às 15 horas' .do dia .2 (dois) de ab[i� de J.9�l, ,a .. Tom�,<l�

.

de p,reços n, 51'71" par� �,Reforma ti Aciaptação �a Secte�
taria

.

dos Serviços S6ci�is,· em . Flo,ria�Ôi?o.y..s, • sit� no, 59
;J.ndar do Edifíció das Diretorias.'

,

.

.

, .

:, ,,'
()' :'�dital encontra-se ,afixaqo . na 'port�íia ci�' �ii:et9"

ria.:de ,Obras PúbHcas, no 101? andar do ,Edifício das Dire-
torias; a. Rua Tep.enÍl� siÍveir':l' -' nesta ;Cªpital., ,

Florianópolis, em 23 de'março d� .1971

"

ENG'? HÉLIO COST� - Qirlrtoi' DOP
/

',o;'".

Q)
::J
Dl
10
O.
o

Q_
.',n/
ci

COLECIONADORES DE., CAIX.AS
FÓSFOROS ,

I � i , '.' , \ \ t

DE

. OportlJliidade : de adquirir caixas de fósforos nacio
nais ,e estrangeiras para colecionar. Vende-se um lote

. de 222 dessas: interessantes caix-inhall. l"reçp a co,mb�ar.
Tratar na Rua Heit'mann mu�enau n'> 38.

, "

.1 DAQPRINE:J- ,62,'
Vende-se em bom- estado de' conservação. Somente

à vista .. -Tratar ,à 'RUa �ermann inumenau, 38, 'ou na qa�
Iragem .em ú:ente ao ,Járdim Oliviri Amorim, esquina .

\

'\ AI.UGA-SE OU VENDE�SE
. 0 apartamrnto no 103, do Ed. Jprge Daux. Tratar COIIl

"'
dona Alice à rua Martinho Callado, 19 - fone 3258.

DR.' MARJO GUEDES
ADVOGADO

, \

Rua Áiváro de Cárvalho, 34 lI? andilr -;- s/2
CPI·054(j)B4779 _. OAB-12�4,. no ho:rário das 14 às 18 hs

CLUBE D,O PE_RASCO
BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE DO PENHASCO avisa qu.e o
.BAR e ,o RE&TAURANTE estão,' permanentemente, à dis

posição dós associ'ldos, s�ndo pennitida ,a frequência d"
turistas e) publico em ,geral.

Florianópolis, março/71

MINISTÉRIO
UNIVERSIDADE

. � DIRETORIA

DA EDUCAÇÃO E CULTURA
. \ (

FEDERAL DE SANTA CATARINA
EDITAL N. 06/71

Torno público, para' cQ'nhecimento dos interessados,
1 qUe a Divisão do Material da Reitoria da Universidàde

�. j I\edi:\ral de Santa Catarina fará realizar às 16,OB horas ,do
. dia !� .cJr a�ril de 1971-, a TO,inada. de Preços, n. 06/7�,
pata 'aquisição de material de'stinado ao laboratório do
Centro "Bió-Médico 'de�ta Universidade. Outros esclareci
mentos serão, fornecidos à rua Bocaiúva, 60, de '. 2a. à
6a. feira, no horário de- 12,00 às 16,30 horas.

Florian6polis, 22' de .márço de 1971.
'

Josoé Fortka.mp" Diretor' da' Divisão do Ma,teriaL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO :E 'CULTURA
l,INIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EDITAL N. 05/7'1
Torno público; para eoh1ie�imentú dos �i�thessados,

que a Divisão do Material' da U�versidade"Federal de
Santa Catarina fará reali,zar 'às, i6','oo horas do dia 12 d(l
abril do corrente\,anO, aTomada de' Preços; n. 05171, pata
aquisição d� material de lab6ratório destinado aô Depar·
ta�ento\ de Química do Ce�t;� de Estudos Básiçós. OU
tr°os esclarecimentos ser·ão fornecidos à rua Boca;iú\>'a., 60
no horário de 1;l,00 às 16,30 horas, de 2a. à 6a. feita.

Fiorianópolis, 22 de ma�ço de �971. ,

.

I

'Josqé Fortkamp, Diretor da Divisão do Material.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\ '

No setor amadorista
\

Conforme 'se esperava, a direto

ria da Federação Aquática de San
ta ,Catarina, fêz divulgar a impren
sa, as guarnições que estão classi

ficadas para representar o nosso

:g:stado, no próximo campeonato
brasileiro 'de remo, marcado.para a

Lagôa Rodrigo de Freitas.

Eis o .quadro das guarnições e

s�us respectivos aÚ,étas, cotados
para ,�,eprésentarem Santa

, Catari
na no certame. nacional da can?a-,;,
gem: _ '

,

,QbATRO, COM _:_ AzUir Soar�s,
sàuÍo 'Soares" Luiz Carlos Dutrá, de

'

Me�ló, MaurQ Soares e Jobel,Fur-
.; ,

tado>no .timão' - C, ,N: Francisco

!v!al;til),elli
'

,',' ,

,

núIS"'SEM - Rahloido'Ussler' e
Ivan Vilain'� �C" N:, RÚlChu�lo'

,

,SKIFF --,'Carlos Al:berto
'

DutrE

d� Meio;
," ,

""",.'
'DOIS ,COM .��Affon�o S'ch�í(W

e' Davi Krambeck' :com, Ev,ela.sio'
de Blum�naU-' .

.

.

Ferreira' ,no ·timão. :�C� . N .. Amética
QUATRO SEM'-,Eçison Peréira,

.

Martin Poecheinªnn, Gilberto Ne-'

Do Rio informar que, ';'Jm a Si!S·. '

pensão d'o Campeonato Catioca df�

Remo até o' panamericanc,- de C:1lil

o técnico Buck 'Pôde iniciar os trei·

namentos das guarnições cariocas

cíUe disputarão, na'. Lagu�.: 'Rodrigq
de Freitas, O Brasileiro ç.e Remo,

nO próximo' mês, ,pela primeira vez

os barcos foral!] coiocádos na ,ág,ua
Os atletas, durante' este período

vinham fazendo' apenaS individuais

e tôclas' as Sel1lanaS 'se' submetiam

ao teste cooper párá, avaliar a m'3-

lhoria de cada 'urh,' 'Os 'treinamen
tos, não eram dentí'o 'd'água porque

os barcos 'estavam a' disposição' dos
clubes que disputavam o Campeo·
nato Carioca',
remadores.

assim .. como' alglln'l

Embora as
.

guarnições, '\ ainda: es

tejam s)ljeitas a modifka;;ões, Buclt

já tem, mâis ou' menos' em mente

quem disputará o Campeorlato Bra·.

sileiro. Todos os barcos' foram es·

calados e sua unica duvida está no

o��o. 'Por êste motivo, 'formou duas

guarnições que treinam· juntas e

pouco antes da competição farão

uma eliminatória' para saber qual

Botafogo pU''de-'
j Com.ia e�ed�ç?-°Cdte �ovac ta1;>e�a� ,'! :' "",-'

"RENAUX X. AMÉRlCA

(' . que a:, Fect:eraçao � a�1I:e�7 ,

'.

e
,

Futebol diz ser a definitiva, m8,s. ,·�Erri. Brusque, vão j09'ar, Rena, ,f .

.que' lá pslli metade do turno e do f I e' América, em partida que não
""

.
", '.

returno 'terá que sofrer'alteraçÕes� f

1 f c�Dsiderada como das melhores
.: :1:0Uar cO'm' o ,. 'de' mando. de campo,' face, a, posí-: ,'rodada, mas que poderá proPore
.',

"

• .,', .,:' , ,: ,

j

ção ;do' Juventus que tem' cinco", i'
' n�r' um mundo de emoÇões

maior força para a'.. lutljl, em busca .

F RIO'Ue I"r.o·s'e'
..

'"
'

·dpuartoti,tla.sm'So8sgt'rUla"ndadso' fqoUrae dae t·asb8uel.'a·'r,ée: ".
.

;eatn:po do tricolor.

do primeiro título : nàcional,' isso" ,

.

difícilmente 'acontece�á .pois já" se '.,
;.' .,' -'. . '1" '.i imperfeita, ;a:i começar 00 Ganr!ileQ' ,. .' JUVENTUS X ,INTERNACION

comenta que. os atletas 'do c e
, N. , .

"

.. nato Catarinense de Futebol de '

..
', r er'juventus,: que êstejmo ann

Martinellí, .não participarão, des�a'
. .," "c ·1971 q\ie consta de centõ e b�:n,gúen•.• ,,'i um conjunto com reais pretenso

Quanto ao páreo de Ooíto, resol- '-.. guarníção. !' ',' ,c, Segundo dívulgou .
a: : ímprensa-; .

ta. 8 seís. partidas, compreendendo .ao: titulo, vai jogar em casa na I
carioca ontem, o, Botatogo ' poderá' '" . ,

, d' I dá d bveu a diretoria da FASC nomear �.
- - - .

,.

' ,,;,' "turno e' returno. Cada um. dos tre- ",:
' 'ada ínaugurar, an o· com ate �

uma comissao constituída, pelosj: Um triste exemplo, "câsq venha, a ,

ser, a' equipe a visitar ryQrianópo-
"

�e ,c6n�br�entes disputará vinte, e, ,

" ·.+p.t�JnacionaIJ de Lages. Um, bo
senhores ,osváldo Silveira do Mar» '.'

. se-confirmar a notícià-'"'qlie,'che�o\l: ,Us:�0,pr6xiIIÍo\<Ill�s,. ��ndb';d��i� :', >;.ql.iatro"jog�s:e'as:cidades que.maís, 'cI:tOÇlue par�,á platéia. rios'u'le�
.tínelli, Odilon -Maia Martins do Al� ". á.té' a redação, pois e�qil:into'

.

na.' .Ór "COIl1?�te ao,' F-;iguelrense".·lá no-.
.se bemifici�l'ão,' com o número de , :. ',' , > "

'

:'

'

,

.do Luz e Orildo Lisboa' do Ríachue- . G1:l�nabara e�iste união, .'fohriàridó . : 9�lan,dp . S�a�lli:: A!· d�re�oria :' do ,
'

, : j�gó� "SãO:" Joinville, Brusque,
• TU':'., ,JlEl�€�LJO.LtlZ -x. BARROSO

· lo, para formá-lo com 'os atlétas·'.: 'gUa;mi�ões �riústas",pá,:ra
:

as; 'dispu- , :,clu9� ,
,esta .estu���o (, todos, ';:' OS\',�' ,': bfit�O,,�,iÚ�in: da C?>pitát por, P0�SuJ.�-:", :'

" -mm' eyeu.; �aII1Po/, <t: Hercílío L
·

já .selecionados que segundo ainda,,' -: t�,s' :do' certame' br"asil;eiJ;o;: �: Santa" , �l?lfV1ot�� para, 'e�lbl�O�S' ,p'�10� ,.�Es,t1l". :" > ' 'l'éih �cadi�':'\{m.a doi$ .;fE)),'H'esent.antes... .:' , -va� receber '_o' B�rrpsO; OPO,rtllIli'
.a

. entidade são os que apresentam, ..'. Cá-tai:i�l;l, t1ID pequeno Est'�9-0' cit;e: ' , dl?�, ..POlS' cfe�eJa:_fatur�r-, �11��an,te:,�, � . :':<> ;:, ,.', _ ,A '.- '.'
_ ,: ':

' :.: : :' <AI.E),e� "que; ambos': pretendem.fa
mell:ior fárma físiqa e técnica, a, '. deyeri_a c,oncentrar': forç8;, nÚÍ>xima ' ,�o�.'�gos ,e�: ,;meio. a�' '��ln�O�á-.._.,' ,. : "<", \ ÀrV:A! X p:AYSAN:1?Ú' >.: :

'., , :,:va�,et a,: qllitsse ,�Qê:,.,�eus':j<?gad'o.I
'�selepion�r entre os séguip.teS,õl em cor{juntos'; mist�s,:'p�ra 'terttar; ': to: catlOGa,' Vlsan,çlo comnsso ,cOlo- " .... ,,: :.. ,', "

'

"-Outro b'om jÔ';'o dá, rodada ' ,

.

'Azuir' Soares, Saulo ,Soares L).Úz ,,;t:'fm "ce:r:�anie Il�cíonal,:;,:p�r1tiiâh��e. ,:,?�r .:�S.,.�irianças:;'�erir, �{�.>�:,-:';
1

'::'t";:�·\pkrá.�>Ó):';�fl,Ôtiiúl0PÔJ-it�nqS;,que " ,�:.;�' < �,' ;; �'
,

:� � : ;�,� .>;, ".,
'

:�e:�Íolsv�ut��la��, ��:��l�:u��S�I��� :' !��i��;::::��:I3.1se�t��:::,,;=�::!:' "..�.:,;... ,' <';": '.' d"�:'. '.s'"'a';"I' ,'a�'o:C'�' :�';',; ': ': '. :�'>�1��������d!�mn:�;t������O'���:
I

.

�> �J;:�!:�q!' :�:�:�!RI�n
'Edson P�TIeira, Martin: 'Pqeche7 ';:' �ados, com a)ormação ,,'cte"seieçâo., '< ';

.

• H,,, '

" ,- tébbl, ,a--tab'ela, 'na. sua prImem!:, vol· : c,dht�ya; ébfrÍ.· quatro"r�p'resêntant
" mann,. Gilberto' NE)ves 'e .Antônip·" �'::a 'm'e'ntaI.�c}'a:de' que lnfe�zíUen�e' :",�"'" ti" ,

'," "

, ,::, "t'a, ,r,�s&J.1V�',:o!�_n;_�tch A�aí' '!'v.e;fsus"
'

':'n� �Es�ad';_âíide)ifut51bOl,', cO'!\lta; de
.

Vilela. 1- áinda. rião::evolúiu idos di'hitQtes: e"
\' 'I'

" : '

,
"

" ,'"

:�d;
, .:. '.

'

�',: p��sa�dV�'que, 'pbderá, s�r n�,., 6a;r4e 'i '. ;,�e.j�,an? 'p�s�a§i0 �co'r.n '�6�f=lnte,
, Na

'

opir{ião . dos e�tendi'dos.� .cO::- " �ígUQS ,atletas' 'd�" n�;s�. t'i:ês:'éí,iib�s, .

'em '�'s 1ftguna
'

'

,'de. , ..amanhã;; ,n0
'

"Aãolfo : 'KOnder",.. " ��Xlj,�amente. @ ml'lsmo::.clp �no' p�
l:nlssão téchica ,poderá . f�rmar unl' 'ii va;rnente', pelos' seqs"'próprl0i' inte-. '

r
'

,

, G" : : :;tsfb}l.u� il:iontingô 's€'tá;\�é�ii�l:j.da, a': ,,' .s,a.�O,,:" 0 ,p.i-ópp'e),a; ;,qué ::-,éh�goiX i

éxc'el�nte, Oito que incÍuslve pOd� '.' q;u� ..�ciin.a.''q.e,:'Üâib, i-lut,!{�::êJÇcli.lsi�,-,:,
"

", -,'
, .:, " P;dcisS'ã6 J. 'de' Passos' No sentidó : < �eCJ'hQlistitUil'-se,' 'ameaça', as, pl'el

�:��?�=�io�:l. n::a,�:is�:l� �o�i .-.�'.� :�:Z;f���i:��o:��t:;���!��d�:�, ;,,: r�:�o',:' ·d·'a' 'd' :a"· :h'ol"'e'",�/', � �,<" ,',/'�i;!���i!���a� :��!? ;:;da;,��'�;J;!� "��-������ ::�'�;::�:���Qt�:�:'�:::
'bismo continua impêfand.o enl' nos�'

.
-

so Estàdo.,
. .: '. ",'; -." .

'),: '

" '. �:, ' , '. .
"

. ':' ',' .;'.. '

"Õ-"'9-te' ,ava��R0 Jose ,A�6!im segu,iu '/. 't�rcejr,a co10caçã�}?omingo estré
,\ ", ," 'ontem, .'para' a 'ciêlade de Br.usq_u� . ?'QItt�a: o. rerr.0V1anQ, o ga;nhad

"V�Lter andamento na ,noite 'd-e.',·':' pâia -'se avit'tar,' com '<mentores· da ,'yampeoIi�tó �o, ano" passad�

h0Jie: �s' ilisp�tas ,da' Torriei,ol,de .A- dO: :Baysal'l:dú. Até' a"h'ol-;:t' e�' que,
'

,,:rr\.a� ,qUf3:,pai:a�êsté' ano hão vai

. qes�p' ,8 .Verão'; tendo por;)o�al :' o. �:' .,,: ré�igil:J;�os' �sta;'�ota.�, rnà;io;ral dO ' d�( eonpár: cO�' �lgun;s
.

dos se

Ginasio do. COlégio\ Gatai1��rise.: .". ",ÀzUrão'-: nã.0, havia retornado.�'mas bóns, 'valoi;es que' procuraram o

: Na :'Preliminar, . pelo Toi�eib �'de
"

, ,," é qu��ei,'��,tÓ, que Jogou· êxit'O: em '

' �i��"'PJàgas::-�, � jôgo por muitos
Aeesso; ,estaião jdgàndo a;S' 'eqUipes." .sua,' �ssão. pontada' como o número um di

clQ/ Sete de s,etembro de, Palhoça '.' ,.
.

.

.rod,a,a.a.:
e' da: Ce1esc.

'

'FI,GUE;IJ,tENSE X P4LME�RAS
;A ':r,epre�entação da' Celesc que é. ."; É.' c:>. encontro. que os blumenau·

um 'dos fortes candidatds, à .di'vl-, " ense, agora maoiçament"e, . p'restié
.

:;;ão é�be�ial,:ven'ceu �a ahertm:a',ç,o>:. ,,'�andó O time esmeráldino, em� vis, .

�6rneio ió< élencd' da AssoCiàçiiü':. ta dà ',def;istên:eia do _Olimpicp, pre'

:p'Ô�;5 x'2, enquanto que (> Sete de. ,sen:ciarão no'estádio "Adlro.aI'Ra-:
S�temôr(') 'nest'â oporturüdade' e�tii-' rnos " da SlIva", quar{do, se, esi)�ra,
,ná'. fazeJ;\do sua estréia. O cltibe 'pa- .

ürin puBliéó numeroso' e fntuSias'ta.
, lihoc"ence.� vem- prec_edido r'

. de "bom-:-
\

cartaz; . fa.landb�se inclusiv�"· q-b-e;' ,'.'''::·''''',�.:'::'___;;'';'_';_''::--_;_----'''----''':'''''''-''''''''--'''-��"''"'7�';''':--+-:-'-�''''';'''7--_'''-''''''''--1
conta 'com.�p0ssi1ji1ipades' :di';:derY:�'_{ '.' j,'

.

Aváí I�m muilâs,:�lraçõ�s� .

r�tar o' clube dá Prainh�.' -. '. ,'.,� ., .

----...;...--------"---'---�-..;_--- -__:-------4

·,,·N�..:._Q�t.r�....jPgÇl,.�àgora .pelo:. a;'or,. '''.', ,'Mick�y, 'juve,ilil do Inter oe" Pôrtó"
-Í'Ieio "de" Ye�ão, estarão

. jogàndo,'�' Alegre� EgOB ·�rque.iro do Esporte .eILl- '.
Clúbe Doze. de· AgÔsto .:e GOlegiai; ... :�

. be>p.doÚls� Paillinho, laieral direito ,do
'com: ltiv.e favoritismo p·endenc,Íc)'.. p',,':-c"

.

_',.. .

. . I .
.

.

, .... ;Çtii:itiba e .França ex·'d�fensol'. dei 8:1n-
ta' 0S <dozi:stas. .... �,,"";"

'

..

'

tás; 'estão: com' suas piesenças, g�j'a�lti-
!. A 'cl.a'ss�ficação! ,atual.' dos " ';,dd"is"; :.,', .dás ,pa'r�' Çl jôgo éop'tra' o P_aiss�ri.dü' dç
Tq�ei�s: é· ao seguinte:"," "

. :, .

"

): ,�BnJsque. 'o. 'tecniG:� Ne-lini:J.o c0nsid�ra
,. TOR�EIO,' ·DE. ,ACESSO'.:....: ,1;0'1. o .. , P-aissandú' 'um 'excelente advers4Tio,
lugar -' Celesc e 'Sete de)Setembrb _ ','-'rnà� esper�" conquista�', um, bom tesLllta
,com' 0, p;p., '.

'
.. -

'�.'" .. d�_';aqui,.. �a ,Capital nó próxlm� sabado.
. �.o' lugàr - Associação:com" ;'2:' " :" / '1)t'ãó exi te� nenimrn pTóblem.� ,cO,m o

p;.p:,
.

..

..

,
I, '",'� 4ep�rtaD1é'nto iQédic;o:

..

' ..'

, T0RNEIO DE VERÃO ..:..:. l.o: lu- ..

.

...
' ".

ga� - Clube do CupidO, .:·Cbleg,fal·· .�. ; Jailson; �ontinua" mantendo entndi-
e D�ze com-; O -:p.p.

.

, �épi�s� '�ó';"; a diretoria do Fe�bviário
2:0 l1.í.ga:r�";" Carav:aná. ,do 'Ar corri,'" I... ",tT(ltando .da �uà transfer.ência d,e'finitiva'

2 'p�p.'
.

"
'

..
.

,', ".
"

. pára' o flltebol. 'floJ:ianópo�itano.;
.',' ,:' " ',,'. "

ves e Antônio Vilela - C. N. Ria

chuelo

DOUBLE. - Nelson Chirighini e

Alfredro .. Lino Quadros Filho do
C. R. Aldo Luz

emo
; que est,á e,m melhores condições.

- As guarnições estão pràtica.
mente formadas, mas como foram

convocados muitos atletas, e todos·

êles com o mesmo nive'! técnico, po,
'derá haver' alguma compensaçã-o',.
caso algum deles não; justifique
uma fa,lta, ou então, não demons·

trem boa vontade nos treinamen-·
tos

,

Buck explicou que Só\ agora pode-
rá dar mais atenção aos atletas '2on

vocados, porque, como é técnico do·"

Flamengo e o Campeonato Carioc:l .

está ,em' andamento, tinha em mi·'
.

meiro lugar obrigaç'ão com o clube,
- Além do mais - concluiu ,o'"

técnico - os barcos estavilm sen·,

do utilizados por remadores de clas-

'sé . inferiores, j á que na primeira re··
· gata d� G-ampeonato Carioca não ha,
via páreo de séniors, qw� são a

base da seleção.
Buk' considera flue o treinamento

para
.

o Campeonato Bra'sileiro d�.
Remo começou
seu principal

tarde, . mas como'
objetivo é o Pan-

Americano, não ve nenhuma vanta

·gem·, em colocar os atletas na me·

CLUBE 12 DE ·AGÔSTO

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Dia. - 27 de.' março:
- BAILE PARA A ESCOLHA DA RAINHA UNrVER·

SITÁRlA
___: Atração: 7Q AFRIKAAN KORP�
_:__ Mesas e convites do Diretório Central jos F,stu·

, dantes
Dia - 03 de abril.
- la. FESTA DA AMIZADE - em benpfício do

"LAR SÃO VICENTE DE PAULA"
- Atração: DESFILE de LINGERIE da NAYLONSUL

e o Conjunto "7? AFRIKAAN KORPS
- Mesas com as Patronesses ou na Secl'etaria do

'Clube
Comunicado importante: A 'partir de 28 oe março à

02 de abril a BOITE do Clube estará funcionand'l com o

CONJUNTO 7? AFRIKAAN KORPS,' e o CrJNJl'l\]"TO
"PAULO PADILHA TRÍO" no Restaurante do Clube.'

CLUBE 12 DE AGôSTO NA ARRANCADA PARA O

CENTENÁRIO

PROVIRelA CREDITO 'IMOBILIA ..

RIO S. A.
CGC "'. 83.897.884

AV I 50

Avisamos que se acham a disposição dos Senhores

Acionistas, na sede social, à Rua 'Tiradentel? e�<l,u.j.11a Nunes
Machado, -os documentos a que se refere o ar!., 99, do

Decreto·lei, n. 2627, de ,26.09.1940.

Flodannpolis, 19, de março de 1971
A Diretoria

ALUGA-SE CASA'
Três quartos, 1 sala de visitas, 1 :sala de' jantar, co '

. f

zinha e banheiro. Localizada à Rua João .Carvalho. 56

,Bairro Agronoinica ..

I

Aluguel Cr$ 300,00.
Tratar na Rua CrJspim Mirà1 107.

I. /

dominlÍo
.

.

í
,..

"

I',

.}. \

\
�'

sos clubes .em detrim�ntO':'de nossa .'.

,
'

t j' • � ,

'.
.

; :); . "��.-

lholi 'de' su�s
.

formils )?�ra �sta' ,Pri-':.
rheirà

.

competição;
'., ,. .

,

,- 'O Campeortáto ,Brasileiro' �o,.
�xige uma, super,pJ;ep'lraçiió., '.A'l.
gaarnições dos outros Esta1J,os . sãü
hem . inferiore�' as nossas J,t! não : é'
interessante. aléallçar ,o; 'ailge."d_,;;'
forma . a,'gora., Temqs . qi�e!', segui!"
um� esca,la" c�escentEt· pa:í-'l"que �'nã()'
haja,

.

um d�cJi.ve, quando ,r{os 'aPl�o.
mar,mos d6 Pan,Amerieano, ' :, \

.

N� periooo' em,' que,' os: ;�rnador.e�
aguarda�am a liberação; dos bal�có,,'

. . -,," .
'

para iniciar, o
.

treinamento dentro'

d'âgua', ficaram.' sob "

a .bH�hta�ão :do
preparadill:' Humberto. Stella ,de '; G-S-'

. co'núlos, o D.oquinlia:.",·'" .' ....
'Segúndo afitmou; 'os:' iémadores
a'o. ' �e': ,aptesimtarem' ,� "c:�&dv�cáçã,o.

'est�varri' 'prãtlcameli'te, sem. nenhu.
íj . �

"
.. ,." , ..•.

ma condição fisica, já que 'a regàta, ".
havia' sido' çÚspuiada eni, "riü.vembro'·
do .

ano pass:ado�'
'

". "'. . ..

. �-A_' pi�imeir� preocupaç��'� ,de Do:..'

.

. quinha�fói �valiar, o �&tàdo"�tle càd�
um' e por' isso submeteu' 'ós rema·
dores ao Teqte de. Co�p�r� O resUle
tado do prill),eiro nãofcir�bom, .más'
nos· sewirttes .

o ''níyel : foi, :melhorán.
(I6'.'

.
'.

. ".,'
," . .'.

"
.. .>,'.

O,F.ST/ DO, Florlartópnlis, scxtn-Feira, :!Ií de março M·1971 � Pá:!. (i

:com Avaí e raisandu, -na Capita
(�. ,

,

FOL(iA� o CAXIAS
, Ó Cáxias� tem .a folga da

, >logoi não I Jl�rt��ip�ndo da rodad'
,ab'8rtúra .:dó • Campeonato. O qua

dto jOinYilense' só vai estre.ar na r�

'. dadll;' segú:�te, recebendo em seu
.

caí:i.:J.,pó o; 4�aí: .

ruiZES,
'.

..A F�d"er;çãó çat�rinense de Futebo

· íú' ctivulgo\)df te.l'àçãó dos. árbitros 4111
·

estarão e�:,�ii\'id�d�s nésl·a prrimeira
'.

ro:dada:
'

.:-::
'

",
. .'.

eitrlos" R�Q,a;_'X
'

)Ç, Américá __:_ Josi

·

; cfr-ids 'B�:ie�i'a '

,

. � "

,

, Jli'ventós x lntemiacional ..o....:. Rol-

'��o' J30rj�,,·,.�,. "

,'HerCiiio' Luz' x' Barroso - Alvil
Rénii' ".'"

' "

,
. "

Avàí/� Payssandú ,;_ Marino Sil·

·ve:ira.': ,,"
.

.

,: �aim�ira,s x ,.F,igií'Hre'nse - Gilber

to:' Nahas
," :Pr6s'pé[a 'x Ferroviário - Yolan

do' RÓdrigÚes
,

,

Nós acreditamos que unindo desenvolveremos /
FORMAt S.A· �Porto Ilegre-Blumenau-Curitiba-Rectfe

OPOiTUNIDADE'
Vende-se churrascaria nh Cei:üro do Balneario de

CamJ)'oriú 'em pleno fuilcionamento. Tratar·no local, Ave

nida ,Brasil, 1.591' - Baln. Camb�riú.
. CERTIFICADO EXTRAVIADO

'Foi êxfrávi;do' � ,�ertificado de propriedade dp Sr

Nazir Dutra, do veículo Kombi, motor de 36 HP (SAE) mo·
tor 11. 70931, chassis 37442

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�s---�; ALVORADA ,'VEICULOS
,
'.' I '

Comércio de Automóveis em, 'g�ral -

COMPRA -

J VEN,DA +. "ROCA
Ca'rros inteiramente r:evisados

,

"'Elid.,'Ro João,P�nto,,2f
'.

Fo'ne: ' 4291
'

, •••••• o •••

\
'. •••Fuck Verde

Fuck Azul

Fuck
Fuck
Fuck

"

•• 0I
• o_,. � •••••••••• , ••••••

II
...
�--

R. Vitor Meireles:·32 - Fone 4739'
-

Flerianópolis ..... S.C.

Opala Luxo . o ••••••••••••• '0. ••••••••• 19p9',
Opala Standard '.' '. ',' I,' .' ••• ' ..... : •• 'í969
Variant OK ._

� :.:,. o.·� o:o... 1970

Volks 1500 OK, : .' .. : ......
·

.. • 197'1'
Volks 1300 _ aZlil, br.anc'o e'beje ';''':0 'l::.i69-

,

I
Volkswagen ..........•.... '. o • o • o o , 1P62

Aero Willys ' :: ,ano 19.65
I'

'

, Financiamento em 30 mises

---i-'----::;:--

Rua Felipe- Schmidt, 60 .:.... For:-e 20·51 ,

DEPARTAMENTOS" DE rCARRÓS ,USADOS

Volkswagen - bi�DCO _

0:;':'..•...... o Í964
Volks�agen _: 'beje '

.. '; :."... : ','" . o'•••••
r 19f39

VOlkswagen � verde'; .,," .'0.,. o o ••••• ,0 o

VOlks-J.-agEm ,� bra'llbo::4 '

poitr� � � o .1. '.'•••
'

1969
Kombl ...:_� verde

'

,"
.

, ,1962
Aé�o - brarico ,1964
Aéro 1964

Aéro 11965
'19'65

.'

I,

I
•

����-_.��-�.---�--�--���.�����'
�

. 'DOCUMENTOS PERDI'DOS '
"

,

\rQram perdidos ,a cart�ira/de m�tõr�ta' e', ,ó� doeu

lhenttos de propriedade do Opala licença '11"', 172, motor

OJ�027_N'
chassis nO 51369K1l2569," Perte!1centl'� ao Dr

ZUI lar Lins Neves.
'

,.

\Fe�tivida.d�s de PªSSOs_, __

·

'menta. de centenas de �iéis, rezando e' ,entqa�ft,('), cân_ticos.
Essa bela imagem retornará à' suá Capela após a 'cêna do

Encontro, i10, regresso da procissão da' tarde..
\

,

Durante e' depois do ato -litúrgic; turmas dtdrmãos 'e ,

irmã� 'espe�ialinente, escalonadas,' montarão. '�tlarda "às

imàzeris d� Senhor dos' Passos e Senhora 'das Dôres,' -r'3-

ves�do.�e de meia em' meia 'h6ra até o, saímento da 'lIa

len� procissão'. da, tarde, e com isto' termina' também a

triHlidona'l romaria dós fi'éis pára oscúlaçãQ e' oferta dí�
i ,J '"

-
•

' , �.� I<
'

esportulas., '
,

_.
'Será exatàmimte às 16,30' hp:r;as da tard� que' 'terá

inicio 'a soleriíssima procissão, saindo, dá' Cale'drill, as, be·
" r " " --

las imagêns qú'e, após o "giro" pelas ruas -da 'cida�e, ):e·
tbrn�rão às suas' Capelas na' Igreja' dó Menino' Deus.

A 'vistós� 'imagem do, Senhdr doi> 'PasM� séi-á condu,

z,ida em próprio andor, or11adó c'mn cipreste�, por elemeu

t�s da' irmandade tomando parte;' tôda "a il1st'tuição,: re·
.

v��tidJ 'de ·opas. e empun:hando' ,tochas,' e 'Íormand'o '81"'1
• � • 1.. ( � " -<1-

duas extens.as alas, tomando parte também as :,rmãs, -Ct,r.:}
" , 'I'

' ) '"

suas fita&·l'nsigniás e, lanternetas, Abre o presEt!' o gl'all-

de éstà�darte�guião', insígnia da' Ir�alrd:ade, con <o :seu

letr,eiro:S,p'.Q:.R:
' ,"., :,',,' ... ", '.'.,

O Pálio será conduzido por altas autondades,,,clvl<!

e: nÍÜitar{s
.

e�p�cialmente convidadas, 'sdb 'o qhal ,'estará
,t ! J' ..

)
,

,

presente" o Revdmo, Arcebispo' Metropolitano, Dom Afou"

so Nielit,�s,'��ólitado por', dois' sacerdotes;, :
'

'

, Tomaiao' parte nUll1erosos sacerdotes, do clero 1.'1"';"

gúlar,� séculq_r, grande número' de" corolriliás: e�fensa f�

lak de figuras de' santos e querub'ins e '-virgens�'.Nã()' hou'
v.e', 'alteração quanto ao itinerário' d.o préstito," qu� será

idêntico aos dos anos anterrores. -,'
'

As figuras representativas '.no préstito' serão {JS, :senho�
�rita,s,'EI:y T�rezinha Faustino, da Silva, no papd de Ve

rôríica. qU�' caTItará nos 'Sete Passos designados. no' tra·

lrto;' Sibely Maciel, no de "Màr�a Madaléna;, Marta' San·
tds; no dé'-São João, e ienild� -S�uza, R�seme�i de--cLima
e ,Laila GuiJ7:}arães, no de Três Marias Béus.' " :

pr<lnde 'se�á a multid�o de povo que- tom(árá parte,
na grandiosa procissão, acompan:qando-a c?m o m:aior.

�espeito, 'e devoção, \estando presentes todas' w;; bartd,ís
de música da Capital, especialmente convidad'ls:. e quP.

muito 'c(mcorrerão -para () brilhantismoAo .. cor,té�?.
' '

.

O acontecimento empolgante da festividade:; será a

Cena-' do Enco�tro, defront.e à catedrai, 'Met�opolitàna.
<luando' o sermão será, proferido pelo; o�ador !'�cro, ec;;·

p�cialmente convidado,' 'Dpm:' '6�iia�d�� :Ôótt;" Bispo' 'de
Caçp,dor, ,pregador da (Illissa solene das 8 hora� da ma·

nhã.
,

Como 'acontece todos 'os' anos, ser� -�omovente;,o�ser,
mão, �uando, pa é-êna dó Encontro� as" duas imagens se

aproximam "e o episQdio tFágico: é �elembr�do "na -:voz .,do

orador, Grande massa de pairo estará' presente defronte
da Catedral e suas cercanias', e t'erminad� ',0 solene ato,

l! procissão do Senhor' de Passos e' de Nossa Senhora lU

matá a igreja do MeNino Déus, onde será '�élebrada mis·
sa ve�pertina pelo reverendo Monsenhor "Vál�ntim Locks

Terminal?-do esta� simples notas, a reportap:em teve

e objetivo de ihformar o público da'Capital sôl-re as f�s·
tividades que vêm se desenrolando.'

,

(
��������m�_�_=�;fl���__�����������

�PÁRTAMENTOS: mente 6 mil no ato e saldo aproximadaIllente '200-'
" ,Pbac_�rá de .Es�anha" �,part com 2 dormitórios, mensais.
:Iivirig;: 'bánheiro, coziI\ha, area de serviço. Preço: SEM HABITE-SE - Casa de alvenaria (neva de.'
"Of$ '47,347,00 com 25: 'no ato.,

' socunada� 2 dormitórios, demais peças. ,Gar�ge Ja�dim
, Praça, ,XV, ::rpartamento de' 60 M2,' desocupado, de Inverno.

"

andar 'alto, preco: 40,mil com 50% saldo combinar.) CHÁcARA DE ESPANHÃ - .Amplá casa itén'ea
. O�mar Cunha; apartam:ento de esquina, andar aI· com 4 dormitórios, 3 armários em1>utidos" 2 banhei�

,tal �ntrega em 30 dia's, 3 dormitórios, sacadas, cozi- r08, dep: comp. de emp�egada, copa-cozinha, ,gara'ge,
nha, banl}eiro, dep. de emprega.da; garage. Preço com lavand�rta, Preço: 100, mIl com .financiamento. I

financiamento. SEM HABI�E,SE - No Jardim A:tlantico,' ampla
Qsmar ,Cqnha, apartamento de frente,. com 2 casa de ,alvenana, com 150, m2, 4' dormitórios livinb-

-

qormitórios e dq'pendencias de empregada, garage. amplo, cozinha, làvanderià, garage, toda mó'rada dOi�
, 'Centro,' apartamento' c'olll 3' dormitórios, banhei- terrenos aceitamos BNH, automóvel' ou apartame�to.
),ó, liv'ing, cozinha, -'dep. de empregada; novo, pronto, SEM HABITE-SE _ casa de madeira em Capoei-

, :des,ocupado, SEM HABITE-SE. Preço com financia· -ras, pronta entrega, aceitamos !PESC,' Calxa Ec. Fe-
"

tnento. ' -

_ :, deral. , " I
" CASA� DE, N'aqóCIOS-'E' lOJAS , SEM :HABITE·SE _ Casa de, alvenaria com 3

L<)j� nwa, pronta, desocupad\ sel'-vinâo para mer- d'orm�W'\o:;;" sala, cozin'ha, gàrage, dep. 'de e�pregada.
ceária, padaria, e etc. Vale 80 mil - torra-se por 45 CondICoes a estudar.

'

, :mil. 'TERRENOS�
Sala no 'centro, J ed, em '. acabamento, ,43,53' M2,

i
COQUEIROS - terrenos com água, hIZ,' E! 'calça.

,

1 com banheiro� de frente 'para o Norte. COm: bom fi- ,menta, mínimo de 300 M2 no, ato 5 mil,' samo '750,'00
• �anciamento. .

. mensais, "

. ,

.. 2<'> 'aJldar de frente no Ed. Miguel Daux, _já, em ,CDQU.EIR0S - terreno_ de '600, m2 pO,r 1,8 mil
, acabamento. Bon, Financ. 9 i t

,

,

I ,""d' l'fíCl'O
. COJua'sa, amplo conJ'unto d

com mI, no a o e saldo com longo ,financiamento, I
l!<, esocupado.. ITAgUAÇU - Terrenos ·prontos' para receber

· Bóm" financiamento.' (, 'constl'ucao. 6 lotes juntos 'áo ,asfalto,. mínimo de 600
<lASAS; , ;J'

, I112, cada um. Um ano para pagar, ,pode ser sem en.
, , Plllace�e na Av. Eng<'> Max de Souza' 4',\dorm:i trada. 12· pagamentos iguais ,

: .. tório�, 'living, s:la de ).antar, cozinha co� azulej'os POSTO DE GASOLINA - áreàs 'de terras (3) ,na I

co�orl,dos, banhw,ro colando, de]). de empregada, amo nova Gov, Ivo Silveira, áreas de 20,' 4O.e até' 100 me·
, 'P�à g�rage, terrenc, de 800 M2, Preço: pO,mil corh tros de frente.'

-

,fmanclamento - aceita-se apartam.ento. '

,

BOM �13:R!G'O _ ,lO. lotes ��, só, ll'ma área, ter·
,Centro --:-\ 'rasa' térrea com 3 ,dormitórios" 2 sa' reno alto, lImpo e seco, pronto paI'a, �onstrui1'.

· ��s. çO'pa/cozinh'1, mur�da, preço: Cr$ 65 mil c/finan- " .i ," -,� ,

'. clâmento. Desoc:tpada. '
'

\

SAWE.tAR EMPREENDEDORA IMOB�LlÂRI:A
"

.

SEM HA'j3F 'E-SE � casa com 3: amplqs dO-Ami- t;"feria Ja"q"enne, loja 9, CRel 1066
tonos, p�onta, ''lava, desocuparla, ótimo ,terreno. SO· AGORA COM ADMINISTRAÇ�O DE IMóVEIS

;,

:r: ,A, ,

<,

--

Escr�veu: ,José ,Si�'eão,
'./{,

AD,TOMÓVEIS
COMPRA, TROCA É VENDA DE VEfCÚLO,S

Dodge Dart 0KS
Azul ..

: r-
• , • Ano 1971

Variant ,- Azul diam. . ,..... AuO; 1970
Variant - Vermelho ,...... Àno,1969/70
Volkswagen 1.500 _ azul diam. .... ,Atio '1�7J,
Volkswagen _ Azul'.,. �, , . .. .. . .. Ano 1969:

�oIKs. 1.500 OR' � 'Beije claro .... Ano 1971
Volkswagen - Beije claro .. ,.".. Ano '1969
Volkswagen -- Beije claro � .. ,..... Ano 1967

Volkswagen verde claro
/"

.

;
.. Ano 1968

Esplanada o/teto de vinil !,.; A:ôl) 1968
Simca Tufão beije ' " '.' ,. ,AM' 1966
DKW Belcar S - Vermelho Ano '1967
Gordini ...:_' Cinza' """,., .. ,,:..... Ano 1967

Gordírri -, Vermelha .. ,." .-.
Aéro WillYs __..:. BdflCQ .",', .. , .

r;, ncha Turbina
<

ancha 18 HP C/

-' ....... ,

. �'t i

, 'Terão um' cunho excepcional, sábádo e' domingo pró

xímõs, as' datas marcantes' de 27 e 28 do I?f.S fl�ente,
'aitamente Significant�s para a população católica .da Ca

�hal, d� todos os 'habitantes da IUrà, e, porque 'não, (k-'i

Jiabitantes dos municípíes adjaceJ,'ltes da metrópolé' cata,
rínense. ',' ,

" .- fj que,', a exemplo
�

dos anos anteriores, 'repcrtir,-se:f.(J'
'na cidade 'seguirídri�se uma tradição arraigada do povo.

Ílhétl co� sol'en(sf.imas pbmpas, e grandíosídade, de sem:

'pr�, �s fe�tiviclad;es ,do Sé�hor Jesús dos Passos., as .quais
rememoram ô cruciante -drama 'do Calvárrio, 'em que; tan

to padeceu o F.ilho do Homem, para remir' os pecados
da humanidade. "

' ,

Dec�n:id�� já' se foram dois séculos. .tempo, bà�tart.,
t_e -'significativo' par� a"populaçã'o católica 'da terra, ll?"
'gue piedcsamente repete ano a ano, CDm o maior res

peito e .a ��i�r. devoção, o �pisodio do Gólgota,' aconté
clrne,ntQ> ,'trâgicb' 'qtié' marcou, pára sempre � in] ustiçal d05
�«?��n� , ��ri' ICPII!- ,� saiyàdoI;, arontecim�nt.o inesquecí
vel, que vai, beirando dois milênios.

, ;
_ I ' J', ,,< '_, ,"

extracrdiI\árias.

ITAMARATY'
VOtKSWAGEN

.

VOLKSWAGEN
BEI,.éAR v/côres
AÉRO WILLYS
AÉRO WILLYS
EMI SUL

IPIR.A,NGA, AUTOMtflEIS '

,

. ,

COMPRA VENDA E TROCA DE \lE'rCUL()S
Rua '7 'de Setembro, 13 _' :Fone 38�

,

1, Sedan- ,Volkswagen � ,

o ,66
1 Sedan Vólkswágen : :. � '65

1 Gordini , " ,'.'� ': ,;, ",' .• o •••e.;
Gordini . . ': ,

:'�'" ..••
Vemaguet , .. :,.' : .. : o •• ,. �'.,.,

1 Rural' Wi1lys : '

'0>

Financia'ménto 'até 36,' �êses :

ra a

Nossa' Sénhoro
" ,�

.,NA LAGOA DA ,CO,HCl:íçiO,
, ,

RE)staurante ,
e - Lanc�onete

IOUARIUS \' ,

Restaurante: ?h;'�arte' -_"p�íxe; camar.ão, ''lirl, '

ostra, carne, galinha,
' bebidas' náciOIiãis ,e' esÚ'an·

, , ! '_...

geiras.
,

' ('
, ,

I' "
'

Lancl}onete: a;, la 'minuta,._- sorvete�. ci-�atto!l.'
bombons, salgadi�hos, Sl!COS" y�t�íÍJi!1a�: san:cl�c,he!-.'
,doces: _

.
, 'FtN� AMBIENTE '

,

":'....., '"I.
- )' -

�������!!i

I

A T,�"_,ç',Ã,,O
VENDE.SE

'

Apartamentos �m, Canas�ieir�S -' Pre��
ocasião. "

, , ''1
Terre,no na Lagôa' da Co�ceição - Preço,

20x40 mZ- todo murado.
"

ALUGA.SE"
Sal�, :paraI e��ritói"io�.

I, "I'
",

., :.' INFOE,MAÇÕES: Rua ,João Pinto, 2i
FONE 2828.

"

44l;
/"

*1' ,�. \ �,�

A T,RASlADAÇÃO, AMANHÃ

Será p�eci�amEmte là� ,20' horas da noite de sábado,
...,� .. ���}�

,> �,�. •

a imponente trasladação da, veneranda imagem do Sp,

nhor dos' Passos, de sua ,Capela,' na igreja do. M�nino
Deus, para a Catedral Metrc;politana, em deslumbrarvte

procissão luminosa, e ,nela, tOl1l(arão, parte tados, os I�':
mãos- e', Irmãs, em duas enormes filas índianas aquele"

'\empunhando .tochas e '�stas"velasi e, com e11?8, �nol'lr",,:
multidão de fiéis conduzindo círios em pagamento de

"11rome-;;-as". A imagem virá
c

vedada em belo biombo,
e �, and'or' será" conduzido 'por pessoas humildes do povo;:_
abrindo o prestito � estandarte·insígnia da Irrnandáde

. ToIriando parte na' procissão 'estarão -presentes altas

'autoridades civis, militares,' ecl�siá:sti�as e: convidados
.:.- Bspeciaís de' entidades e

\ instituições, tocando em' 'todo ()-

trajeto as nossas bandas militai:·es.'-
'

'

,
. Ladéira 'dó Menino Deus, Rua�' Butcão ViflUa e 'TI;'a

dehté�,' e Praça '15, será o itinerário' do castun1e.
( , '

DOMINGO DE, PASSOS

,� , irideuendente'metté d�'" outras "'mfs�áS' !qf:te"Fêl'ão t c':)·

leb;aEM;
•

tlã. 'Catedral Metropolitana do';nlngo próximo, a'
dás' 8' libras será �olén�;': em ',aÍta:ç "defronte' ii lma'géni do,
Senhor dos' Passos, com comunhão- ge;ral dds !Irmãos,,' .;

'Írrriãs,' com as ,5u"as, opas e' fitas.insig!:üas, e' o; ,fiéi� ',q.t,p
nela quizerern tornar parte, 'pregarid� ao Evangelho I,Sua

'

Excia. Dom' Orlando Dott,: -titular do Bispado de CaGc�."
dor, 'n�ste Esfado,��

,

\�

.

, ' 'j't h Ê , �! 1
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P.avimenlação" -"da 282 vai ser
iniciada 'em�, princípios ,de 7 2

.

� \

.

o. chefe do 16Q Distrito Rodoviâ

rio Federal, engenheiro Hildebrand

Marques de Souza, informou que
mais de vinte emprêsas trabalharão

nas obras, da .BR-282, desde a pa

viInentação até à realização de ser

viços complementares. 'Além dessas

emprêsas, o DNER já está· provi
d�llciando a quadruplicação do seu

:p�tque de viaturas e equipamentos,
.possjbilitando uma conservação
constante e perfeita naquela rodo
via.
.Afirmóu o Sr. Hildebrand M. de

Souza .que muito embora tenham

surgidos vários problemas com a

;Construç�o 'da' estrada, tendo em

•vista, principalmente, as diversas

.mudanças de jurisdição, a BR-282

i,erá sua pavimentação iniciada nos

pJ:imeiros -días de 1972.

++ A'· enormidade da obra deter-'
rmna uma serre Ide providências,
tais corno O· funcionamento de' Re

sidências e Escritórios de Fiscaliza

ção do DNE� ao.Tongo da: obra; o

remanejamento do-pessoal; a melho

dé) constante- dos. padrões, de equí
pamento . e - de material humano e

um, atendimento cada vez) melhor
.

l'
...

,",
_.. .,

ao , usuário. Apesar disso em fins de

1972 e 1973 a .região Oeste de San

ta Catarina verá mais, da metade

da .'. rodovia asfaltada' e a ligação
completa entre os dois extremos,
em boas condições de tráfego, Por

outro, lado; em 197,5, salvo .proble
mas que possam surgir, vindo pre

judic�r" o� prógnósticos, a BR-282,
estará , inteiramente' asfaltada

ac�ntuou o Chefe do 16Q DRF.

Seg\lndo�, inf,ormou ,,o Sr; ,Hilde
brand ,Marques de Souza, 'o Minis

trQ
, "Mâri""

, '

Aild'reazza anunciará

oportliluamerlte i 'a,os catarínenses ,o

iilÍcio da pavimentaçã,o da\ ÉR-282

no trecho Lages-Campos Novos .

- Nessa oportunidade - acen-.
tuou - o Ministro dos Transportes
anunciará a modalidade dos servi

ços ,a serem executados, pois é' sa
bido que para tal providência deve-

• I ).
'

•

rão ser elaborados o projeto' final
e a � concorrência \públíca, alé� das
gestões exigidas pelos' organismos
internacionais de financiamento, Asl
sim é que' não persistem' dúvidas,
pois na atual situação de. estabííí- ,.,
dade econômica em que se encontra
o País, não faltarão recursos fínan,
ceíros, materiais ou técrucos' para
a conclusão dessa' rodovia tão im
portante. É logíco que todos êsses
trâmites terão seus prazos .legais a

serem observados, o, que determina
rá um pequeno retardamento.v
Esclareceu o chefe 'do 16Q Distri

to Rodoviário Federal que no se

tor de organização o Distrito insta
Iará Uma Residência 'em Lages che
fiada PO'i' um engenheiro, que coor
denará uma equipe técnica, e às

equipes de conservação e fiscaliza
ção da construção da� BR-282. Igual
'mente será instalada' uma Residên-
'cia em Joaçaba, além de .Escrltórios
de Fiscalização nas cidades de SãD
'Miguel d'Oeste, Xanxerê e Pinhalzi
nho.

'dênqas para solucioná-los, entre os

quais se íncluerrí a retificação em

diversos locais para melhorar as

condições 'de visi'bilidade; o Ievan
lamento do' nivel, para a eliraina-
"ção de rampas acentuadas; 'o refôt

ço do embasamento em diversos

pontos; a .construção de cêrcas la-:
terais para a' proteção de animais;
além de uma sinalização que ':pro
porcione a condições minimas .de
segurança durante a, construção

r

da,
rodovia. I' , '. ,

Atualmente estão faltando.". 145
-quilômetros para a imPlimta!;ã:g, to.'
tal da rodovia, inclusive as pontes
.sôbre O' Rio d� Peixe em' Joaçaba,
Chapecó e Chicote Queimado 'e sôo
bre o RiO' das Aptas. SegundO' o

chefe do 169 DRF a estrada, mesmo
estando atualmente' com revestimen
to primário, vem recebendo atenção
total do,Distrito, que mantém, des-

, \'. ,

.

de á localidade de índios', próximo
.a Lages,

.

até São Miguel, .d'Oeste,
equipamentos e homens, trabalhan-

, do íninterruptâmente, dando as con
diçêes mín�as de .tráfego=àquela
área.

\c'

Acentuou que o Ministro Mãrio
Andreazza incluiu em sua agenda
periódicas viagens 4e inspeção às
obras dessa rodovia, "o que nos,'
convence de que a palavra 'de or

dém em �elação à rod,ovià do pro
gressO' 'é pura e simplesmente a se-

guinte: a co'nclusão e a�O'ra". 1

Tendo em vista o traçado antigo
da BR.282, 'fazelldo com' 'que ela

a�resente" vários -problemaS, ,o, DNER
deverá toma>r unia série de pr,ovi.

TRÁFEGO. Vo.LTA A 282

+r, Pelas' suas características de
cortar uma área de grande produ,

, ção a BR�282, ao contrário da
BR-10l, que apresenta tráfego mís
to - pesado e leve em relativa
proporção - é uma estrada que,
mesmo sem as condições desejávei�
aparece com um impressionante v�
lume de tráfego, notadamente de
caminhões de grande tõnelagem. o.

transporte, que até então era des
vi�do pelo Parauá e Rio Grande dO'
\. '

Sul, voltou a ser f,�ito pela BR-282
� ; afirmou o Sr. HiJ.debrand, Mo' de
,Souza.

(

Correio ambulante· $.erá implantado
semana que vem em, Florianópolis
:'

.(._j
) ,

,',

. \

.:::.. Gom uma economia em expansãD,
acentuando o seu sonho de converte-se

em gl'�nde' :naçiio Ílld)lstri'ai, o Brasil

começou, nos últimos <j.ois anos a cres

cer visivelmente em' seu cnorme ,territó
rio que cobre 47 por centO' da América
Latina,

Nas chpitais sul-américanas ,e em

Washington os observadores já' consi,-,
'

deraram seriame,nte a ambição do Bra-

sil de converter-se numa potencia mun

dial. Nem todos estão. plenamente con-

'1'

vencidos de que o conseguirá, ,mas' to
dos concordam cm' que provavelmente
s,erá a potencia dOIllinante da' America
do Sul no futuro,'!proximo'.'

.

r'
o. gigante do cDntinente - até recen-�

Itemente consideraq.o um gigante ador
m6cido - CDmeÇa ,a despertar e sellS
vizinhos manifestam u.m crescente in
teresse pelas intenções do Brasil.

tl1de da ditadura militar do Brasil com
,r�lação ao novo regime marxista do
Chile.
, Um uruguàio' discutindD, o modesto

.

/

d��ino de seu país, indaga 8e.o seu,grafi�
de vizinho do �Drte·pelmitiria que um

•

govêmD ;squ,erdista as�uma o poder em .

Montevidéu. .

�

Um jornal boliviano' acusou uma'

"nação estrangeira" de interferir em

'sUas questões internas, a fim de preju
dicar o governo nacionalista de esquer
da.

Um 'politico chileno 'ante o cresci
mentD, desse país que descreve como "o

colosso do N�rte", pergunta qual a ati-
, '.

".,
," ,

O chef� do 160 Dis,trito, IWdoviâno' Federal" demonsteou ·attavés . ;de 1l1Il
- '. , , .. ", , ..

'

.. ',:' , ,:", féd�rai9 em 'Sánta CatariÍlà.
i 1 i • " -

Mobral tem'
êxito··' em

•••• • ••••• <

Florianópolis -

Cêrca de 850, pessoas. já . se, íns
c't-everáth

< no; Movi�ertto 'B�a$ileh:O i'

de Alfabetização,
.

lia Capital, : ql1e
'

vai ampliando suas' atividll-d�s', em�
,"

todo O' muniéípio.· :Esse' .númerõ, se·"

gundo o Coàrdenadoi' Dátci 'Anas-
,

,
tácio,

. será aumentado consiQ.eràvltí�·
mente em virtude das cilmpanhas 'de.

.

alfabetização, encetadadas . pela' te."
"

.,gião Brasile,ira' de Assistê.ncia' e
; pe; .:

'la' 'Campallba
-

dá 'Ffaferll,llla'Ül!;:' 'Afir. r ,

"
"
'... /' ,

mou o" responsavel pelo MopraI, na
CapitaL que "o movimellto visa ér:
radicar tóta�mente � an�lfabetiSmo,',
no mais curto espaço de ,tempo." :In·

"

forlllou o prOfessor' Darci 'Anastácio
que até' o próximO' mês' de abril

quase todo ',o EstadO' de Santit Ca
tarina será atingi!Ío pelo 'moViin�ri�
to de, alfabe�iZaçãó!',,�:pois 'de ,con�
v�:nio celebrado ante-O'ntem c,om 100./
Prefeituras Miirucípáis. AproXiiriada;
mente 50'mil' catádne'nses serão al
fabetizados" 'e' üú;ãO' a: ppssibilidade
de possuir' mao-de-obra espeCialiZa.
�a.

o.s cursps do Mobi-ái, assevérou' ()
profe�sor 'DarCi' Anãstáci;;," sao' mi.
nistrad,os através' dEi material didá;

, ,

ÜCD elaborado' peias 'Éditôtas 'Abril
e BI_Qclí, especialmente preparado
para adu[tos, 'a partir !ia faixa etá·
ria de doze anos. :Essl)s cursos têm �

�ração de cinco meses é são '. mi
nistrados em duas etapall: ,a primei
ra gm três ou qfatro meses sôbr6

,alfabetização e, a segunda; I sôbre a

qualificação profissional.. EI:n oito

municípios, foi iniciadO' segunda·
feira um' curso de dois'meses, vi·
sando. recapitular tôdà a matená' já
lecionada 'e, aPós

-

êsse. período, se.
rá ministrado um curso de oitO' a

doze meses que" conferirá certifica,
'

do de
i conclu�ãO' do curso primârio.

_CQr.réio Ambulante é a novidade çãO' e será lançado ,em fílse de ex Abordando o proble�a' das ta{'�'
a ser introduzida, a' partir da pró- periência na' Capital. UÍna: viatura fas pO'stais, o Sr. Aloisio Ribeiro in
xima" semana, pela Emprêsa Brasi, da emprêsa permanecerÍí. durante' 60

'

formol,! que as mesmas só entrarão
leira dos Correios e Telégrafos, em l�inutos em cada lO'calidade 'com em vigor a partir dO' dia 12,de abril

Florianópolis. o. nôvo método, 'qqe pessoal altamente capacitado e .mu· 'vindouro','
. atend��do determinações

;� 'dónstitui numa espécie de posta,
.

hido ,de' todo o equipamento' neces· q,as autorida�es competentes. Nó que

I::éstanfe, 'aprangerá a reglaO' da sário para o recebiment,o de corrés- di� re'speito,. à tl'a,nsferência de atri

O'rand'e Florianópolis'. e, especial- pondência - sêlos, envelopes,. pa. buicões e funcionameIilto da Tele:x

;;enté, (> interior da Ilha. A n,ova pel de carta, cola e. :fOl�ulários no País, afii'J:Í1ou Ó Diretor da EBCT

sistemática 'anunciada ontem a para telegramas. " que? Ministro Hygino Corsetti, das

6 ESTADO. p'elo Sr. Aloísio. Ribei- PIONEIRO. Co'municações, já determinou ges-
Ft :berteiiciará em grande escala as - São Benta do Sul" município. pio- tõe's na Guaaabara' para' a passagem
pÔpü.lações instaladas nas localida- neiro no Estado a cóntar o' siste- do slsü�n{a à Emp:t;êsa Brasileira de

. "

.

I

�'�, ,de .-Ri<;l Tavares, Balla da La- ma de Correio Ambylante, teve sua Telecomunicações.
goa, Canasviei�as, Rio V!:rmelho, renda sensivelmente aumentàda Enquanto a transferência na Ca·

Campeche, que encontram dificulda- após a introduçãó da' nova siste. pital não �e cO'ncretiza, a cabine

dés' pa'ra enviar suas correspondên- mática. Joinville prog_ramou �al:a pública de telex apresenta' um bom

c�as. hoje o lançamento dó método, que movimento' di�rio, l�egistrando inú
,

.Falando sôbre o método de, ãtu�- está! sendo 'apla�dido pela, PO'lmla. meros' chamados para tôdas as cf

�ão .do, Correio;'Ambulante, ,o Dire çãó, interiorana ,dO" município, dis· jades brasileiras dotatlas com o

tor Re�úonal da EBCT informO'u pensando os cqnstantes 'd�sIQ�ameri- aparelho:' Finalizou dizendo ,que on·

que o sistema',já implantaéÍo 'no tos até o centro da .cidade para en. tem, no períbdo das 8 às 11 horas

Estado, funciona em caráter defini- viar suas correspol!dências.' o telex de FlorianópoliS registrou 35

tivo em outras unidades da F�dera- TELEX . éhamados.

/,.:"
.., "

.. �

líder ,do continente. .Sul � americano junlas em se
o presidente�do Tribunal Regia

nal do Trabalho' da 4a Região,
Sr: Car10s Alberto Baráta da Silva

chegará hoje de manhã a Florian6

polis segU;inda à tardé paTa as cio
, ,dades de Brusque e �io do, SUl, "
;fim de, inStalar as Juntas de Conci:

"

liação e Julgamento recentemente
criadas.' I

.
O Sr. Oarlos Barata da Silva

será recepcionada' no Aer0porto
,Rercílio Luz pelo J�..,.vog� da

JUI)ta . de Conciliação e Julgamento
desta Capital.

/

�'Ç'olDbate a sonegaçao
r •••• •

vai ser intensiflcado
'�'.' ,

0.: :nôvo diretor, do Depaname.nto" grandes-, objetivos traçados no Pro,
de ,Fiscalização da Fazenda" .Sr, . jetó Catàrinense de Desenvolvimen-

: Lauili Barcellos, Informou. que a, . ,-,'to" .. , .

" .

campanha
.

contra a sonegação.. íní . ' .. , , .. Esclareceu que 'Ja foram- traça
cíada .' no , ano, passaçI�" s_e�á pros- dos' .planos "de trabalho e de. apri.
s�g\llda pelo, atual Govêblo,; �'tendo moraniento',de métO'dos, que, propor
ém vi�ta, os resultádos ,:alt�mente po- ciQnarão ,1;lm. maio� contato: COm os

sitivós" que foram aleriric;ados"_ cO'ntribtiirites através de uma maior
,

i, -'--' .Ã. céampa:hh� ipiciada no· ano di�ulgação de. suas obrigaçõ�s, ila.".
,,'pàssado atra'V,ês' da 'fiScalizaçã,o, r,o· ra, com, ,o fisco..

. '.' ""',
'dorlária, na qtútl' 'có�támos:'-com ,3,

' 'L. TaiS. planos - aCen�Upll�,... ,

exeel�,nte 'colaba'ração ·'·da' 'p,olícia ,;' qu'éihtegram o RegulalÍlento di> De· I

!l:Iilitar do Estado, que nos cedeu' .�' part<lITlento' 'd� Fiscalização ;:aa' Fa·
,é�emêntos especialmente ( treinados.

.

zenda, d�verão se� aprovad9s, nos •

';pala �se tiPüc. de athridades, obteve " ,�, prOXilllOS' dias pelo Governador.
,.

resultados altíltnente ,positivos para .

' .

I�:itsse Regul�ménto é Uln� p�8a :in,
ã admirustí'ação do!! n�góCi�s tnbu, : 'dÍspensâvel ,�aí:a . � bom, d.���,m�e:tãriÇls de Santa' Catarina. Nós obti· '; nho de' nossas aÍlvIdades' e ;fól' fi'a,

verp.os uma arrecadação. I
da' ordem

' baihado. demoradamente, têii.tr� ;:si,
de :Cr$· 2,1

"

milhões no últllno exer· . dO'. �till}lciosá:mente anqlisadoi� �êm-
�icio, contra ér$' 1,5 milhões. nO', , ,pre torilando�se 'por base' a· :aêiol'Ína
.e�erc-í�io anteriDr.' Devemos ,conti.� , ,AdmItlistrativa ,da U,niao. .'Inspira,

I nuar com essa campanha, agora com dos, nesse. Regulamento ácreditamos
métodos ainda mais aprhnorados, o qúe .. os' s.ervidór�� do ])ep;;ü;táriie�to
que ilos pr,opotciQnará melliores. re- " de, Fiscalização ;:terão 'mel-noi;és'>cbn-
sultadps afirmou o Sr: Lauvir dições ;de proqúbã9 'ê 'de' mahÜr:; aS

Barc'eilos. . a. relaçõ,es .. necess�l;ias com: ({ ,'C'O'ntri·
. buinte e, com' a: própria administra·

, , ção. sup�r;ior ,do Estadp.
. ,Finalizando suas ,declai"ações' o
Sr: ,....Lauvir Barcell<;ls fêz um apêlo
aos. contribuintes catàrinenses, �no
)' (.

sentide de que "continuem ,� ago'
'ta �ais do que· nunca � a confiar
e a 'prestigiar O' Govêrno,,' na cer,

teza de que cada tostão entregue aOS

cofres' públicos retornará "através
de benefícios e obras à c0Il!unida·
de catarinense". ,

,

\.

(

. �

T,RANSFo.RMA:ÇÕES
Informou' que com à 'nO'va adlni.

..nistração o DepartamentO'
.

de Fis-·
• �alizaçao - da Fazenda dever� 'sofrer
uma 'série de transformações nos

seus métodO's de trabalho, "visando
d desenvolvimepto de suas àtivida-'
des e com ,o, objetivo, de atingir pIe·
namente as' metas' fixadal'; no. o.r·
çamento estadúal, Se,In..o 'qual -não
poderá o· Govêrno alcançar os

,'cottVITE PARA MISSAcDE 7°.' D'IA
FredericD Kuerten,,'filhos, genrD�, ��'ras e netos, da sempre lembrada /

e
. . , ' . •• .' �,. J'" I

querida CLARA GESING KUERTEN, convidam os parentes e anúgos, para a

missa de 79 dia, que será celebr�da' às 19 hD.ras dD dia 29 dD corrente, segunda-
I ., '.

feita, na Igreja de FátiII\'\, no E�tre�t?, a�tecipadamente agre<,iecem o conpare-
ciménto.

l� 1Jf

r

/

--.'--'

/ Ia• FESTA DA AMIZADE

dia 3/4/71 ..:_ 22 horas

\
Em benefíci,o do � Lar, São Vicente de P�ula

,

So.IRÉE' com o conjunto' 79 AFRlKAN KORPS '

DESFIl"E de LINGERlE 'da: NYLo.NSUL

PrO'moçãO' ': Clube Doze de. Agôsto, TV Cultura, Jornal "O
Rádio G�arujá.

,Coordenação: Cal'los Müller, CelsO' Pamploua.
.'

/ ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




