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SIHTESE
EXPEDIENTE

'O expediente de hoje nas

repartições federais estaduais
,

e municipais será das 9 às 12
, horas sendo que os órgãos ar

recadadores do Estado traba

l)harão normalmente, tende
, 'cm vista o interêsse .admínís
tratívo na área tributária.

CONCURSO

Dez: lcandidatos obtiveram

'aprovação no recente eoncur

$O de ingresso à carreira do

Ministério Público, alcançando
. notas que vnriam de 7,20 a

5,35. Participaram do eoneur

so.56 pessoas cuia relação dos

aprovados está contida no

..
ed'ital 3/71.

FEBRE AFTOSA

. A Secretaria da Agricultu
ra informa que foi encerrada

a 14a. etapa da vacina contra
a febre aftosa com 1.908.372
bovinos imunizados. Segundo
aquela Secretaria, com êste

trabalho, praticamente todo o

rebanho cataríncnse foi d�

fendído, contra, a doença.

INPS

A Coordel'1adQria- de Bem

Estar do Inps está solicitando
o comparecimento dos seguin.
tes seguradores.: Zulma Amo
rim Francisco Cristovão Sil-

, \

va, ,Nery MétrlCel Vaz: e Vande..
lino Schutz. Os interessados
devem' comparecer no Edifício
do Inps, �l Praça Pereira- Oli.

veira, c'om a máxima brevi
dade:

ESCOVA DE POLICI.a

A Escola de Polícia Civil,
da' Secretaria de Segurança e

Informações, receberá Inseri

ções, de 19 a 31 de janeiro do

próximo ano, para o exame se

-,
Ietíve aos cursos de delegado
de polícia, escrivão de polícia,
'comissário de _polícia, técnico

,(táctiloscopista agente de po

IV�ja e motorista policial. Os
cursos serão realizados naque-,

.

la Escola de I'? a 30 de março,
'com exceção de +motutista po.'
Iícial que terá a duração de
cinco semanas a partir de 1 Q

de março. A inscrição está li

mitada a. candidatos com' ída
de entre 18 a 35 anos.

--------.....------�-�
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PM tem nõv
Comandante
em 1912
O Tenente-coronel Cesar Tasso

Saldanha Lemos é o nôvo Comandan
te da Polícia Militar do Estado, de
vendo assumir o pôsto provável
mente na segunda quinzena de ja
neiro. Sua designação foi publicada
no Boletim da PM do último dia 27.

O nôvo Comandante da Polícia Mi
litar está servindo atualmente na

Escola de Comando e Es�do 'Maior
do Exército. Até ontem não era co

nhecido o nôvo pôsto a ser ocupa
do pelo Coronel Fábio de' Moura' e
'Silvá Lins.

-

Jairzinho
-foi eleito o
craque do BOI
o [ogador Jaírzinho foi eleito on

tem 0 craque do ano do futebol ca

rioca. A enquete realizada pela
agência especializada "Esporte
Press"

I

reuniu
.

117 jornalistas da
\ .

Guanabara, que apontaram o arquei-
, 1'0 Andrada, do Vasco como o segun

do mais votado. Zizinho foi apontado
como o melhor téeníco, enquanto
que o atacante Antônio Carlos foi
eleito

-

'como a' revelação do 'ano e

José Marçal Filho
>

o ·á�bitro
.

que
, . mais ':se .<i.estacou em 1911.'

Jogar frescobol na praia sempre
foi um esporte apreciado pelos [o
vens: distrai e mantém a forma,

, garantem os, seus advogados. Mas a

segurança pública tem razões que o

espírito lúdico desconhece. E o fres

cobol, desde ontem está proibido
nas praias catarinenses. Ontem

• �,,'\
�

I l' ;
mesmo �Q: );.t'tl.do1, as 1i:isputl'a$ esta

.' ,

vam animadas em Itaguaçu.
,

'

\

Base' tem Albatroz na
A partir de 17 de janeiro, () 29

Esquadrão de Busca e Salvamento.
da FAB transferirá a sua sede de
Cumbíca para Florianópolis. Oito

. av10es Alhatroz te oito helicupleros
a jato' integrar!i0 o' 109 Grupo de

Aviação. :da !;'IôrçéJ Aérea' Brasileira
O SAR implicará na transferência
dê um efétiv:o de \mais de 150 ho

mens'. (Última página)�Busca e Salvamenlo-
.

Repercute bem
candidatura
Filinto-
.I.e�ercutiu favoJr1àvelm,@mte jU�ltO

aos círculos da Arena do Riu e Era-
. sília a confirmação do nome, do
Senador Filinto Muller para a pr!:!·
sidência naci<>nal do Partido. O nu

111e do senador mato-grdSSel1�e será
levado à consideração dos convell

donais da Arena no dia 23 de abril,
segunda ip.formou o atual presiden
te, Deputado Batista Ramos, após o

encontro que manteve quarta-feira
com o Presidente da República,

.

,I-

MIHISTERIO DA AGRICULTURA
.COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS

.

A Companhia Brasileira de -Alimentos ==- COBAL
comunica aos seus consumidores que! por motivo de bol'In=
ço, encerraró ,suas atividades no dia 31 CIo corrente às 12
horas, reabrindo no, dia 4 de Janei�o às 7 horas.

Outrossim, esclarece que face a mudança pare} outro I

local, não mais abrirá sua loja sita à Avenida Mauro Ramos,
esquina C;:0":l " Rua Ani,ta Garibaldi.

Florianópolis, 28 de Dezembro de 1971.

A Gerência
. I
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PBILIPI 81 CII•• C II do coaslrulor
INF'ORMA

Está tudo pronto em São Paulo
para a realização hoje à noite da
Corrida de São Silvestre, que vai
reunir mais de uma centena de cor

redores de todo o mundo.

Na menscqern de Ano Nôvo que apresentará hoje aos brasi
leiros o Presidente da República fará um balanço do crescimento
do País no ano que. se encerra e afirmará que o Brasil esté pre
parado poro manter em 1972 o atual ritmo de desenvolvimento ...

O, Presidente Médici gravou ontem em Brasília a sua mensa

gem, que tem 1·1 minutos de duração e será apresentada às
22h30m de hoje através de uma cadeia de rádio e televisõo para

I

todo o País, sob o comando da Agência Nacional.
No tarde de ontem o Chefe do Govêrno recebeu os votos de

Feliz Ano Nôvo de 92 auxiliares e servidores do PaJácio do Pia ...

ncltó, bem corno de repreentantes do Congresso, da Igreja e do
Govêrno do Distrito Federal, tendo ·à frente e, Governador Hélio
Prates do Silveira. \..

O Presidente da República vai, passar o ano na Granja dó
Riacho Fundo, onde amanhõ oferecerá um churrasco 005 mem

bros do seu Ministério.

GOVERNADOR RECEBEU\ CUMJlRIMENTOS
As mais destacadas autoridades cctcrinenses auxiliares e

. ,

amigos do Governador Colombo Sclles estiveram ontem à tarde
no Palácio. dos Despachos poro apresentar seus votos de Feliz
Ano Nôvo. Estiveram presentes, entra outros, o Vice-Governador
Atílio Fontano, o Presidente do Tribunal de Justiço, o Presidente
do Tribunal de Contos, Comandantes das unidades militares se

diados nesta Capital, deputados e prefeitos.
Os cumprimentos foram inicicdcs pouco entes das 16 horas,

prolongando-se até às 17h.30m.
O Governador Colombo Salles p'Ossorá o final de ano nesta

Capital.

COMERCIO ABRE- ATÉ 12 HORAS
.'--�------------._........----------------�------�.....--------------.....-----

'0 comercio de Florianópolis funci�nará hoje até as 12 horas,
poro reinic.cr atividades somente o partir da próximo segunda
feita. Os estabelecimentos, 00 adotarem o medido beneficiando
os empregados, acataram sugestão' do. Sindicato do Comércio
Varejista Clube dos Diretores Lojistàs, Sindicato dos Empregados,

,

e Associccõo Comercial.
'I

.,\.' ,,'; A Jêdre �'�aflç�.ri�!: P�J s�g..�!!�(z� teró expediente extemo das
9 às 11 hcrcs. tão somente, permanecendo em recesso até o dia
3 de janeiro, conforme autorização do Banco Central.

'Objetos voadores são
vistos no Sul do -Estado
Quando no dia 19 dêste mês, os

Objetos Voadores não Identificados
escolheram para centro de suas

misteriosas aparições a populosa e

cosmopolita capital do Rio' Grande
do Sul os agricultores e pequenos,

proprietários do sul catarinense não

imaginavam que seriam também con

templados com essas fugazes e fan

tasmagóricas visoes. Enquanto às
21h30m 'Pôrto Alegre assistia apari
ções intermitentes os perplexos,

moradoncs do loteamento Kobastek,
em Críciúma, divisavam no espaço

uma estrêla móvel cruzando o es-
,
,

paço a uma velocidade quase IDe,
-teórica, 'exatamente a mesma hora.

.
.

As dezenas de pessoas do bairro
criciumense que avistaram o Disco
Voadór dividem seu segrêdo com o

modesto funcionário do INPS, AI
bertino de Oliveira, uma das teste

munhas li quem o objeto mais im

pressionou. O cidadão criclumense

Artur Eugénio da Silveira lembra-se
ainda do aspecto. ovalado elo ÓVNl e

de sua côr levemente alaranjada.

-----------------------------------------------------------�--------.

Várias cidades no Sul viram o fenômeno

Na úluma segunda feira, 27, os

Discos Voadores pruporcionaram a

ou tl'OS CnClUl1lenSeS l1o)�as apari
ções, pClrá reforçar a duvIdosa his

tória conLada pelos seus prüneu'os
espectadores. Não :-;ó os el'icüunen·
ses foram contemplados com visões

\

do.s OVNI: Em Tubarão, Al'ul'anguá,
1mbíLubu, Gravatal, Lauro Muller,
1t10 Fortuna, Braço do No.de e La

guna os e.stranhos objetos foram
vistos por residentes, retirantes' e
forasteiros. Dois bancários flol'ialló

pulitanos retornavam de Tubarão e

antes de atravessarem a ponte que
antecede o qce,sso a Laguna, seu au·

tomóvel foi ofu'scé)do por uma in
tensa luminosidade, que aeompa
nhava a marcha do v{}ículu,.
A' v·elocidade dos Discos Voado�$

é seguramente o i:1Hpecto mais con

trovertido de tôdas as suas últimas
apariçõeH. Enquanto uns garantem
que "êle é rápidO como um l'aio"_

,

o. li tros rea firmam ser a sua veloci,
,

dade varj áveJ "dirigida talvez ao
,

sabor da vontade dos ocupanteti dos
estranhos veiculos espaciais".

I
)

Tenell1e compara objelo a guarda ..chuva
.

o Comém�allte do 'DestacameniQ
Policial de Criciúmél Tenente Val-

,

dil' Pacheco Fillio, postara-se ,com

alguns praças na frente da Delega·
cia Regional disposto a usufruir

, (

um pouco da brisa que arrefecia J;J
calor da noite, quando o clarão lu

)l1inoso surgiu "a uma altura de 500

metros, espalhando sua luminosida
de alaranjada". Segundo o Tenente

,

seus praças, e a maioria das pessoas

q1.�'e viram Os ,Discos êles tem a alJa·

rência de um 'gual'd�-ehuvL1 aberto .

aspergindo uma luminosidade metá
lica .

Os que viram contam ,Sua.s histó'
rias e amparam-se nas histórias das
outras testemunhas, Os que não vi�

ram, mantém-se cébcos c costumal1l
sorrü' quando uma velhinha alque<
brada anuncia em Criciúm�l 'o próxi
mo fim do mundo.
- O mundo vai··se acabi:U As CS�

trêlas estão caindo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O:fsc já
: usa super
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As Centrais Elétricas de

Santa Catarina acabam de

receber nova concessão do

Ministério elas Minas e

Energia para distribuir
energia elétrica em Santa

Catarina podendo em con-
, , ,

sequência estabelecer os
,

sistemas de transmissão e

distribuição, co�stantes "do
projeto aprovado.

P,Éüa mesma portaria, a

'emprêsa catarinense teve

ampliada a sua zona de

concessão no município de

Vieira pela inclusão dos
,

distritos de Iomerê e LOur-

'cles ficando por igual au-
, ,

torizada a fixar os respecti
vos sistemas.
A concessão outorgada à

Celesc vigorará pelo prazo
'"de 30 anos.

Por outro lado, o Minis

tro das· Minas e Enel'gia
t.ransfetre, para a CE>,utl'ais

I�létricas de Santa Cat.arina
S. A. ,a concessão para dis
tribuir energia elétrica' na

I
I sede do município de Tan-

_����� �-'�-"���'-�"�'''�---'�,_�--�_�,��_'-�-�--�-'�---�'--�'-�-�--�--�'-�--IIIIII!'-�-'-!I!I-�--�-IIII!-'e-4-_�'-'-���������. gará.
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Malú Liencnberg ,é l'eop,ita' de mulher (,como di� Vinkius) para', o ano ,nq,vo. (Foto
,de 'NeIS()i11 Machado)

, li
II

� I

,

, I

,ONDE IR
:, Hoje é o fim do ano. Ultimo dia de

um ano que passou' rápido - demais.
É incrível num abril' e f:'char de olho.;,

tudo p3SS0U e pouca c'oisa aconteceu,
quase nada. 'Foi um' ah6 de 'lYlaraSmO;
de uma inércia quase t01.al, sem maio
res movimentações Se não aquelas n3-

turais - () vai e vem das -pessoas, a

luta diária pela sobreviv€\ncid.

Onde ir hoje à noite: não há muita
alternativa ou ao Doze ou ao Saüta-

i

catarina Country Club. No Dcze o re-

veillon será em tT'aje de gala e com os

conjuntos The Jordans, de São Paulo
e The Saints, daqui mesmo, Já ho Coun

try, a rC'UD3 será esporte e o conjunto,
também, paulista, The' Clevers. Creio
- não sei - que o pfssoal mais jo
vem irá 1"..9-:ra lá por caus'a da ,t:oupa.

Se reveillon ,em clube não lhe agra ..

\
,

da, ponha a cuca em funC,ionamento e'
invente um parti.cular (que cá prá nós, 'i
é sempre �elhor).

' ,�

I

I

I I FOI UM ANO ,DE PLANOS
Os planos d.os novos g0vernos deve

rão ser redlizad0s em 1972, Ao menos,
em Santa Catarina, temo.3 a certeza que
isso acontecerá.

UR FATa,
Aproveito êsie .final (le ano

< quando I

as J�essoas e"tã0 mais a11101ecWas (sen- j':7
timentalmente) para dizei', e tentar' ti· .-� ��
raI' consequências que as moças' uni-" �

ve:r.:sr1ários que mor:am 'no 'pensionato
LPSC na rua Al1án Kardec 'ficarão de-

, ., . �

sabrigadas,
-

É que � f)rédio em que me.-

ram está. sendo vendido pela' Reitoria
e estél' �larú, às moças, uma bôlsq insu

fic�e111'e para se a\lojaretn cenveniente
mellte.

QUfl�'ia faLler Hrna retrolS'pt''2ftiva de

71. o que de lirrl'p0rtante ffC<mt6Ce'tl. Os

j orna is e l'ev:lstas, com seus servi<;loE:
de informuc;ões e Ide pesquisas, dirão

melhor do que eu.

Em todo caso, não vou deixé!r passar

despercebido o fa,to que 'eu considero
I o mais important.e para nós, barriga
verdes: a conclusão da BRIOl em terri·

tório de S�:t11ta Catarina, Depois, de

anos' ele lutas - tentativas incríveis
- para a p..08sa integr.ação com o resto

do Bra.sil, via terrestre - finalmente
,

em 1971 vimos realizada a desejada es

trada' (rnil coisas já foram ditas ares,

peito, todo� já tomaTaln conhecimento
I e nada mais há a dizer).

\
.,

••
1-

I,

AMANHÃ SERÁ 19',2
No mais. as palavras Ide prummo,nd:

"Se você, nâo leva à mal, desejoclhe
boas entradas em 19'12: o Gostum'e é

antigo, e eu também. Se lev:1 a m�l;
pois a essa aUura já se fartou de abra-

ços telegramas cart0es jingles bada-
� , ") ,

lações, s'ecos 'e ID01had0s finos e/Gu
men<DS finos faça de conta q ue eu não

,

disse nada. E comec.� o anp da maneiI�a

que bem ent�nda: 'na sua".

1 I

� ! CalISTA
Consta .ouvi dizer - que casas de

famí.lias que costu.mam alügar quartos,, ,

em gp.ral rejeitam meças: Alegam que• <
•

•

• ,"

elas dão m,ús -problemas ,do ,que"" ra--

pazes.

Amanhã será 1972, nôvo a1\o., nôvo

dia. Vamos vêr no que dá, vamos dar

todas as esperanças - depositai' -

a,os hOIl'lem que nOs conduzem. Devem,
c/arreguem IElsí�a, iSain1:la 'Gátialrina, êste

Brasil pa'ra a fl'ente. Movimentem Po

nham s{'us 'p1an0� ,em ação./ /

I •

BDYAL, BAUTILUS ,HOT'EL
, " 'I. I

{ �
U maio'r 'comnlexo hoteleiro do Sul

Foi entregt:e à Cap;l é;ni::l dos PorlOS da Capital, q.ue ,o. est;udará e o enviará ao

Ministério ,da Mal'inta, 'raI:ét, .final aprovaç'ão,' à ,projeto do ,ROYAL NAUTILUS HOTEL.
O referido prol(:;to Já foi aprovado ,pelo DepartamNJto Autônomo' de Saúde,

Conselho HegiN1l11 de Arquitetura, Ministério do Interior e Departamento Nacional
ele Obras e Sane::>lTIfnto - '

O Hoyal N,1UWuS I-J�tel será iniciado tão logo seja em definitivo
projeto pelo Ministério ela Marinha e Prefeitura Municipal.

Será construido na curva do M'I.'::la10na, quase dentro do mal', e' terá, piBcinas,
i ' plsy,grollnc�. c[(w�la, pH,rqUe de diversões, abrigo para barcos, chunascaria; restau-

1 antes, bares, At .... , . ,

Será o malOl- complexo hot.t�leiro do Sul.

I nsã.
R,ural tem
mais v rba

"

'

o Governador Colombo

Salles liberou verba, em

fl'irma· ele crédito especial,
no valor de Cr$ 600 mil

destinado ao programa de

extensão rural no Estado

Santa Catarina.

P;s'S'(� programa é executa

do em combinação com o

Govêrno do Estado, pela
Associação de Crédito e

de seus Escr+tórios funcio

trlàn,do em diversas áreas
do Estado.
Por outro lado, o Chêfe

,00 Executivo suplementou
verbas no Orçamento da

Secretaria da Agricultura
no montante de .", ... ,

Cr$ ,,444,500,00 destinadas
ao atendimento de encar

gos da Pasta.

Outra inforrnacão do se-
,

'

tor agrícola do 'Estado co

.munica 'o ini.cio de ativída

des do GrUDO de Trabalho'

instituído para sugerir me

didas necessárias à implan
tação 'do Centro Agrope-

, , \

cuário da Ufsc, integrado
de represent.mtes da refe

rida ' Universid.ade, GOVêl'4
no do Estado através da

,

Secretaria (la Agricultura,
Dnos, Acar�esc e Acarpesc.

O Centro Tecnológico da

Universidade Federal, de

Sa�ta Catarina já está ope
rando uma super-prensa de

en.<:ra-ios, adquirida recente
mentle 'com f:rnanciamento
ce)'flcerlidu pelo Banco Na

cional de Desenvolvimento
Econômi.co.

O nôvo equipamento,
marca Amsler de fabrica-

,

ção suiça, com capacid:1de
de 500 toneladas, Joi inau

gurado com a re{11inl(;",o
'de llma série ele ensaios de

c0rpos de prova de conete

to para a' Sociedade Termo

'elé�"_ica de CapivaritSotel-'
ca. A- super-prensa destina
se ao contrôlc de qualidade
de ,concreto em edi'!fÍ,cioQ,
ba,.rragens, pontes, etc.,
p0.ssuindo uma mesa am

pla, que permite ensaios de

f1.exão e pesquisas de em

butimento de chapas, tre

Ifilaçã'() � �xttl·ttsãol.
,

I I'

A. maior utilização do

aparelho será constatada
nos programas de pós-gra
duação em engenharia
mantidos pelQ Centro Tec

nClógico da Ufsc.

°Celest I,em
nova

-

c'once'ssao

,

.I' :J
[,

• ", r
o sas,1

/'

,
"

umeuau
/'

,I
, ..

Gervásio Luz »

"

'que, indica" a amostra' grátis,' esquina .até o dia' de hoje. O prazo vai até

da' Alameda Rio Branco e a rua 15. dia 5. Fonte da Universidade afirma

','Na base do :l�lrniDoso, no estilo" de que até o final das inscrições surgirão,

,

Esses: 'djéls:, confiando néj memória,
I

'
,

•

apontamos como os rrrelhsres esp�tá-,
culos teatrais,(Ú� 7,1, na cidade.: ,"A

Copacabana.
( "

::' "Casá de Bonecas"," segundo a

pelo menos; uns 400 candidatos.
':: Falando em 'inscrições, termina

dia 1 Q til oportunidade de indicar seus

, I'" lesi ..:I I
nomes para. 0" .pro essores c esrgnaoes '

crítica, mostra' a atualidade de Ibsen.

A
,
montagem

Vinda do Messias", com Berta Zemel:
e "Hair", 'com. gente a valer. .Olhundo

,se�l filho 'Cedi Thiré, ,(êst'e sub-stitu-Í
,

,

Na,poleão 'Mlllliz, Freire que,

" "

agora. H reláçãocoficial do teatro Gar- DO início da temporada carioca desta
•

�

" • � .r:
•

• ,

los G0me<;." temporada do ,ano pas- �(>ça) poderá vir ao" C�r)os Gomes,

sado, ficamos" C();�, a jli1df'c:aáo : já ,;:fei- 'Contat;s estão sendo mantidos.
, .,' "

r
,(1· ,'.'

, • I ,", ••

til. Entre shows musicais,,' (�yon'
.

�tlry'.. '

/ 'Í' 'A "BIblioteca Munidpál, Fritz
Sirnonal ,�, Me�inos c'a�tb'��s de: S�n'ta ' 'MUlier, ,permànecerá 'fechada dur ante

.. • J ' t

Maria), .teatro alemão "/"'I?e114�;ci�en jafleirb:,' ,S�gui�d0 tradição, os fnncio-' da Secretaria de Segurança e Irrfor-

KammersrieJe't 1ê�t:ro" �ma�0r" ,t'\Cà-" n,ár!oii, -gozam féria« coletivas. ;Af:;1'iípi- rriações.' Dá conta qüe as

lígula" e outras uã,ó ���ci:(máv.eis), ':" np Griecco (contam) 'que passando
'

ao Exame de Admissão ao

teatro infantil ("À ,'!!;alinha ,cl�fetiv�"" ,�r' Blurnenau e tomando -oonhccrrnen- Formação de Sargentos Combatentes., �', ' I ,

"O Ratinho Sabido", "O ,Boi,' ,é 'o to do '''f,ilt0. ,:te'tiá dito, mais 011! '\ .

Burro a CfHl'li_p'ho" de' Belém"], .. : ,'-SÓ:
.

istJ; 'IB-ibli'dl�cit 'fec'b�, 'bar 'e
" ," I

I" '

houve, meSQ10, de 'Jl,rofissio�n:) as ·,d.Il�S' nunca";
,

" \. '
" I

.....
\ )"

peças "". �ão títU'l?, a: 'ysta. nota. : O ;
"

::' .o, "Ç�rr.�io, do Livro", mensano

culpado da não viuda der co:&p(nf�ia:s: _p�uli8.t!;l.. 'CJU� :."d4 .as dicas sôbre o 11'10-
.;. . �

renomadas a esta tim'a:' um ,s�. ,O 'pú_r,', vime'nto e,diLorial no país, e<:tá 'lan- do .s�11. jerá a m(lsica cios "'Brnsi!eifl-I '.,' .

.

� ,

,

blico bltlmenaue:nse que ....�\jnd,a :não'" çando um eX'celçnte plalJo' de assina,
•

• I • �
•

•
•

,

entrou na mHré, do, "vamos .ao te>lt'ro": tUfas,,: Afegranc1'o pmblemas econGnlt-' e, Marambâia,'
f

'
,

,

,"
"

,;'
, I: cos, cortará às cortesias até a.qui man;

MI' �
•

� (',:
,;' ,

tidas., '

'

,

:,' ,�:
'

O', carta,Z _anünoia pa'ra o, dia 9:

ap,"'\,ra . '. "Teorema": Súá o' ,primeiro' gránc1e,
"

L<�tras' J�n�amento :'do ano cinematográfico,

faleceu

do Colégio "No'rrnal Pedro, n. S!l:1 'dis- r,
I

pensa ocorre dia 3'1 � c!(sle e os que' l'
pretendem continuar lecionando

,
,

quele estabelecimento elevem procu- ,;
"

' I:,_'
rar a' Diretoria para a inscrição.
" .

,

::' Dirigido à, coluna um ofício .do .

Centro de" Instrução Policial Militar

na- "

,,'

i nscri ções'
Curso de

'-
'

,

VEtO'menos ,. R-�dio Operadores e Bombeiros

bllteco,' até o dia 25 de jar-eiro.
,::' Os bailes .de fim de "no na Te-

gião: Nó 'Carlos Gomes,' o tradicional

Baile, hoje. "Reveillon", em Jaraguá

TUDO & 'TO:pGS in-

nhos", Em Camboriú: No Pop Show

ananas", sem::mário
/

t . cJu'ltrial e financeiro. foca lizÇ\ na edi-
, ,

i ,
,

.
�

I

ção' da pri�eil;a S,el118na de c1e�emhró;' ':
'

,a Artex, E� várias páginas entrevis

'. tas c0m \08 diretoFes, Na capa que a-
,

Fllflda�\ ,nuncia o texto '�r:-.ro val� dos FeJ'f'wLÍ0S".

':: José' Ferreira' da" Silva,
"

Secretário d�; Academia, de

descapsoLl, uns 'dias, em ''Fo?" do tgLla pres'tes ,8'Se inioiar.
L ',

çu. �� H,á f.naÍs· de 700 vagas na
,

.
, '

" ,

'c;ão Universidade Regional de Bl11�, o cO'mendador Norberto lngo Zadi'oz-
, I

me_nall., N,ão chegam a 200 os in5;cT;�1os ny.

::: A sil'alizaçã0 dê n0SS8S;, ruas ,pTO-,
,

mete ser 11m estouro. Pelo nienos: é {)

,

.

','

,
'

I',

.)' ,

I '

_______---'---.-_ t _'� IL.X, 7]}. ,I, __z

,I, "

"

,1

•

E:atre' vocE t.àmbém através ,dos' incentivos fiscai's' da ,S'UD,EP'E.
'E garanta tranquilidadé pa'ra Q se.u, investlmento.

S.A.comérc·Oe indústriafrigoríficGS ' ,OEPC f
flDrianti, I,is se REPRESENTANTE AUTO,RUZkDO PARA CÁp.TA>ç,iO EM SANTA CA.TÂRIHA

OIVESC - Distribuidora de Títulos e Val6res Mob-iliár'íos do EstadQ;de Santa CatàrflJ.!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESC ultrapassa as melas
.

.

que previu para a ano de 71

•

A deliberação da Assembléia Geral

E:{traordinál'ia do Banco do Estado ele
Santa Catarina realizada 8'U' junho au.

, ,
f < ,

tocízando o aumento tio CflpitaJ de dez
..

para - trinta milhões de cruzeiros com
• �, II

ágio de Cr$ L 80 por ação <:oi urna ue
I s , ,

3125 principais atividades
J durante o' ano

'ie 1971. Segun'do a cliretoria 'do Besc,
is'to representa um jngre�so qe Cr$, '56
arlhões na economia ,catarjnense snpe-1

ra,tl-1c1, a � -ta, f�!�&da pelà Ação, Cntar.j-
nerlS8 de Desenvoltvi mento, s'i:"TIcln ÇJlle a'

opera9ão d,e "umlermritil)g:, ,foi. r:eEl)izaqa'
através do Banco Ba.lles.,

, Por outT o la�o ,RC1'8SCenhvn as infoL
,

'ma 'ões q1.e a rerol'ma
'

·a.Ctmlril�'tTf1t;V-a
, ,.

modificou os estatut.os sQciais -<elo 'R-tJ1-'

ços de contas-correntes e do Departa,
rr.ento de Acionístas e a ínstalaçao de
aparelhagem do tLj,Jo .LenclT-COlJtaduJ'

- ,

acoplado ao sistema de mtcrorumagem
de «ocumentos.

I�'oram procedidas também reestrutu.
, ,

raç'ops nas L:f:.I,L Leli'a� ete crédito RLlral
•

Especializada e Geftil prevíst&:'S na
,

A.-·�o Ca.cafinense de ·Des8Dílohiimento.

CIHtDITOS
0.. Setor ele CréditG Runil aj'endeu a

3,000 processos' investindo cérea de

C�'$ ] 5' milhões, duplicando, o totRl apli-., ,

. �["ldo em ,1870. A Carteira de Crédfto es

pecializado adaptou-se aos novos procp
dimentos .contábeis instituídos por l'(�

SOlÚ.ç�o q.p Eafiao; Central e rr:,:,lic()U, no

flxercício qüe se Un6a !i sorria de t)r$ 10
,.

� ..
" '

milhões,

De ()1l1'ra porte, 'a adoc8.o do cnitério
ie l\_dproeidacle na C'aj"te�)'a de Ç:!'écli
to Geral ocasionou um' acréscimo de

noó nns depósitos de público, no pe
ríodo de majo e novembro, permitindo
a apl ;cf-ldío de Cr$ Hi'7 .),7�,OOO,OO no mes

mo período.
TURISMO
A diretoria do Besc irrf'orma_ ainda,

é o Besr.-Turismo SI A com ca-pHal de
,

Cr$ ] 00 mil) e que vlsa nRo sàmente a

pl'PstaçRo de servicos, rnas tamhém in

fluir no desenvolvimento do Turism'O

em Santa Catarina,

A diret.oria do Besc Informa, ainda,
que foram elaborados pro}€:'tos pa1 a a

c1'iac80 de novas agências no interíor do

Esl.f-Ido e também em. Pô ri'o Ale�;re,
CuritJba e Brasilia e, adquiriu im(lvel

para a instalação de 3<?"ências no Estado

dR Guanabara, em prédio próprio,

"':0: adeqnando-oF: à, lelZlsJ.açã:b cl1:e -Rl'll�
riza 0, acesso aõ merca'clo ele '0f"pitais.
Com essa mpdicta o

.

p<;tàbAlecin1Pnto

atnge R condiçf-io de 8ncieélRde Anônima
de Capit.al Aberto._

PESSOAl, QfT � T .IFICADO
E (]f,llYfPUTAÇÃO

Entre algumas 'elas novas técnicHs in ...

tr9C'\J.zidas n.o sistemática do Bese', p�
la Reforma Administrativa destacam-se

,
,

a reciclagem de Pe"soal pela realizaç§o
de C1,u:sos intenc os para Gerentes,
Contadores. Inspetores e Técnic'os de
nível supe1:ior; ministração de cu'rsos

para geren1 es e contadores de emprêsfls,
nos doze pojas regionai,s 81)1 que a Ac�o
Catari1?f'nse de Desenvolvimento divide
o Esta: io, ,� a implnntnç50 rio regulamen
to e db QU8rlrO (te Pessoal.

'

Quanc'o a intrnd1!cão rte novos eqll1pa,
mentes, figllra a utllização de mClC\ernO
sistema de comp.uta"ãó para os s�l"vi-

ii
Min-is'érié da Agricultura

1��STIT1JT(l EBASll,E·tRO DE D;ESEN'·�.t,V��ENTO, '.

FLDRESr�L
'

EDITilL
,

I

o Presidentr· do TBDF.', no uso de suas atrihuições, c1elerminon R esta De]egacia
para tornar p�bliro gliE:.

10 _._ Em cumTJl h:wnto fi RC'solu(ão TI. 62. alter3cta pela de n. 73, do CONCEX,
E' a Portrlria TI 2157, dl'!'tR Autar.quia, o Departamento de Cotl1er.cialização organizou
os quadros demOTIíitraiil,os romo se.!.:rue�

Rf�LORESTAMEN'rO
Rehtivos aOs plantiOS ele ár"'ores d,2sthiados à l'p!)osiçfío florestal (alínea "a")

, e ao càl�uJo dOE> índicr_:; file par'l;clp:oção na exportado de' pinho, válidos para o

exercícic de 1!Y12 (aJinf'a "b"). cto artigo 99 da portaria n. 2.157, de�lapelos pelas
cmprêsas abili;adE{� a Rxportar o ::';foduto, em obedi.ência aos seus attigos 89,
alíneir' ."b" e '1(l,

" ,

Relativos àç; c),C!Jortp'éfie.s dp. marteim ne pinho, realizadas durante o ano ne 1970,

Jev�:Q.hldas com ha�e ro.T' cifras dec18radas pr]m; exportadores (art. 12 Portaria

2 15''l.( e na's �statí8titêls enviadas pelas Delegacia.s Estaduais do IBDF e Djtetórios

Cornerefáis da .;CRI\1, para fins de atualiza1:'ão dos percentuais ele P3r11Cip:Jçi'iO,
I"" 1

ccnJqrme. e paráffrflfo üY'iC(), do Hem UI, da Resolnç§o n. 62 alterada pela de n. 73.

1'0 G�D('ex qUe nres�teve:
'

,

1

.. "P"7'('j �ffr�:,:ío dos índires a Rerf'm observado"" em ]Çl72 na ,listrihuição,
,

de conting;;ntes rxportáveis de pinho: promover-se-á nova ah.lRljzoção, com-
,

.'
_\ ",' putandc �e, para êsse fim, as exportações realizarlc:s em 1970",

'§� 19 - Nos têrmo,s (ia que prescrev� o � 69, 'do item TI. da Resolur,ãO' _�. 62, dO'

\1C'nncex para calcnbr (lr.1men�ion�mentO' dos plantios devem ser consideradas ]2 \ '

(dOL,�) ·e 4 (qU,:i1"f�) fll'V0\'e.s por n;etro cúbico de pinho flue cada emprêsa exportou I I

'I' li em 1,�70, parA 0:- merl'3eloo;: c(JJ11ingflllriados e outros mercados (livres), rpspectivamente. !
,�:'i'2') - Foram ron."lgnado.s, em coluna sf'par8dn, os saldos de cotas registrarl:Js

\

em 21. 12.70, em "dst� :ias instrud)e�, exprdid.as em 9.12 70, para 'es(l13ree�r que:

,,- para a a.�uf1li1.:-díLJ dos fnrllce,s de tl'adirfío vh1id,os pRra o próximo exercí0]o;
.)' dptprmin",d� nela Resolurão n. fi2, do CONCEX. Pf'rno compu1�dos exclusi

':'" vamente os embélrqtlf's reRlizaclos no f{uinqiiênio lflG5/69;
. ,

,- p,an q TJOV'\ flt.1Hl!izac�o em 'UYll, válir1a pmél lfI'72 c('mplltar�s'e-ão O'S �m·

", h?T'Q1H'" rf'nli7()d�)s em ]070 m:lls as cotas pendentes e menos os saldos

"'.� deved('-t'�. reg;straoos e111. 31.12.70.
\

disposiçno 'r1�s emprêsas e dos Sindi-

órgãos adiRnte inchcados, em obediên-
;�':W .:._ 0" lY1f'!wioP::1clOS qunr'ros e�tão ii

('atos''1 de Cl "sse iLlt�)"�·(,SSRdos. par" exame, nos
da :'10 arti�o 1:1_ 0,2, Portnrin n, '2 157

'�"<-4? ._ As Dclf'r(adn,;; ,Estadl1::ljs dflste Instituto p.m conexão COl1l as Agências' do
"P.an"'o tio Bl'�sil S, A, � Grnpo CA,CEX - f' COTn os Siridir.otos dos Exnor1"ndores nos

Estados do Paré!:1á, Sarl1 a Cat,<lrina e Rio Grande no Sul, promoverão a d�vulgação
dos Cluadros a q:le -;e refere () item 19.

29 - Finr1c, n ;m:17:n e não ,hRvenr1o reclamações, considerflr-se-fío d.ef�lll1ivRS ns. :

POSir;'''Pfl constantf;s c1r.ls q'Hldros rpf ridos no "caput" 1,êste arti�o termina em 31.01.71.
� ,69 - SO'Tlente perão considetadéls as rerlamiH:ões 'que forem apresentadas

(-1eniro do pra7() estipnl"clo no parágrafo �mterior. e que estiverem insttuídas com'

docu�entos' que comprovem as alega�õ('s das reclamantes,
Çl _ Finelo o praza e não hf!.vendo teclama,ões considerar-se..ão definitivas as

. ,

posi('(')e,s r.on.sign ,('1,8H no· CjlHH'lroR clistribllid.os parR conl1fcimento dos interessados.
Iwo('t'd011rlO- f' (1'1 ('álrl1]n 00,S índices para dis1rihúição de' çontingputes exportáveis
de mld0ira rlp 1l'inl1CJ. \Hlidr,l,s para lW12. com base nessas' cifra.s. de conformidade
('om as ('nnoj<;>ões f'f'irlhe:f'f'idas n(1F Htos a que alllde o presente Edital.

Joir:ville, 2:' de (1p.7embro de- 1971,

MAURO PiNHO GOMES -- D81eg:tdo Estadual do IBDF em SC.

8_NII rece,�e
sem multa
até hoJ� I

H'bitaclo-A Companhia
nal de Santa Catarina -

C{}.h,d� - encerra hoje' o
pr azo 08 p&g,Hlleni o conce

dido aos ,:Clqüiren,tes
.

em

atraso SdU juros e multa.
Com o objerivn de . evi

tar dúvirl.ls, a empresa es

cla,ret'e que todos aquêíes
que desejarem essa opor

tunidade, mas não dispo
n [Lm de recursos pata
sal rar de UmH vez o total
dt slla díVh:li:J) poclqrão �f&
tuar \) pagamenlo de pAr
te das pres: ê'ç'õe� \ eneiclas.
O Sr ido devel'á seI' pago a;

segni.r, acre.sl'�do de juros
e rnu! ta porém com a

, , .

po�,c;juitillade de ldilízaç-llo'
do clepósito elo Fundo de'
Ga!'andc\ por Ternpo (ll_;

Stl'"kO,

Os pa,!mml'ntos podem
ser fei1os· no esüritório da,

en:pl'êsa ou nos bnneos' .:tu-;
«,ú;';;ldos n03 diversos 'mu

mcip10s r.ncie a Cohab

mantém ConJuntos Habita
C: ionais.

C'riciulua
comemora

em ·março
Crkiúma (C01T8�p.S)l1den

te) - Muito embora o dia
da fundação de Crie:iúma
sej a 6 ce j <1118i1'o, a Sema
na do Municipio será co

memórada no- próximo ano

no t)(:\ríoclo de 20 a 26 ele

,março. A deCisão foi toma-'
da pel d Fundação Universi
tária de CrlcÍúma entida-,

de encanegada ele elabo
rar as programações.
Para o diol 6 foi progra

mada aijenas a c,:')]ebraçüo
le' Missa em aç...9o, de -gr:a
ças,

:Ressacada
--

'expoe
em �'hril

Uma comi�são de criad.o
res e_ térnic0S dR A.s._oc1a

çãQ Catarinense d"' Criado

res de tiétdo Leitt·... iro, da

Fede1'3(fi o da AQ,ricnl tura
do Estado de SaLta' Cata

rinà, da A,5sociaçi:1o Rural

Regional d.e Florianópolis e

do Projeto Gac1r.� Lritei ro
foi reeebido pelo Secret.ário

, ,

Gláuco Olinger, da Agri
cultura. Na oCclsião foi

Soll:itado por parre da 'Co:,

mi. S90, o apoio para a Ex·

posiç;�o Estadu aI .Agrope
cnál'ia (.�,' Santa Catarina, a

ser realizada no Centro de
Recreio da Ressacada, em

Florümópolis, constante do

calend�lrio plur\-a'ilLl;;.l de

expOSlçOPR do Ministérlo
ela Agricultura par.:.t ] 072.
A dR t a para o certame,

foi fixada para 08 dias 21 'a
23 de abril de 1972

SCATA',
, PRO'A8A!!D!
PAINÉIS

.'

E CARTAZ.ES
EM S T_! CATAR INA

R. ÂNGELO DIAS, 57
C,.P� 480 - f_fi'; 2.2�t45l

IIUUUIAU-St

o ESTADO,J
,

I
I

Flor·anÓp01i.s sexta.íeír 31
, ,

I •

, I

'Até o final de janeiro a', fÜltla Planalto dev rá en

trAgar. ao DNOS o projeto 'ínal para a no, a ,Tí3Qf.) de
esgêtos ele Florianópol+s cuja obra deverá custar ':':'r
cu cip Cr$ 30 milhões L in ,01Tl1BÇ.[tO ioi prestada p8' o
engenheiro José Bessa, acr ,seenhnclo que o projeto
prev:f\ li, rêrle -numa extensão ,cie 250 quilômAI'-�o3, ,:; m

capactdade para atender a irrria p rúlarão' suneríor a
:;óo

.

mfl Jlabgarlt"es se�do, 'pb�' (!onsr,gUií;rre):. -,dB,al .. :3'
.

o ano dois mJ1, EsclaTece:J que já roi ele borad.o o L
vantamento ca íastral da atual rede de' es;zôÚ",'S e que,

.

- ,

lJfJ..'\e.fJc]o neste levantamento está sen;o ultimadn o

pr r,[rto
'

f�nal.

Dipp, que para a py,:lcnção dó pYf\ieto o Gm-êrno
do �(�tàdo tendo- em. vista 'tratH,l'-, '8 68 obra ue º"'ran-I ... 'I � J' .!" o

de 'vuHo. deverá celebrar c inventos com _l'iv-ers03 ór-, ii I ,

gã() e.; , .� nbrr:t poderá ser executada em etapas.
I-

r , I. I , I �

O pl'rdf't'n;" vem �,f.ndo executa.vo pela fll�nJi;l 'P1an':do,
[filé', r"f1ehrn1.�"('on'frato coru o Govêrno do ,.1 Est�do

.
.' '. ' ,

DNf)S ('; Universidade F;2.c1�rA I Í<'? Sflntfl Cat!wi.!1� •. , .i-\

eXf<o'lç:ão ela nnV,a récle" de esgôf s de' Fl írÜl)1Ó'601.1�1 de'-
,

"

-. , : ,

' �:"
VPT,R', ·;cnr a 'cargo �a Cfll'San, Cp18 p1enearR rs.CUT:S;o:::, ·:Ji.iTI-
t'o-.íõiÕ Bnn�n,Níú:fonal rTe HahH8ç'§o", ',", ,:', .

',J' "r I· .

,IIÁl\'t(::AlUÉN'tOS NA BAfA-.NOP','Y;E.. II � ..... • '"'

,
\ ' ;

•

J J

" I

,S2g1;m,do ,o. en�enh�iro �o3é Eessa, "a cGnc�pçã?,
"

gSi aJ dI) projeto (

mcnrs o rança :n-;:.;

a c(,jrJc:u�:..o <.4'. "J
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da recuperação
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o 801.0 agrícola de I;Iel'vl)l d'Oeste será r-eê;uperadb ,

por ocasião, do' p'róximo plant1o, mediante aplicElGão
de calcário e f.ertiliz3ntes nmn& eY..ten::sã) de 3S0 bec.la:...
1'es.
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OE:> 8 f11' _.: uJ : í',l, .:

ti I Tvh.i.í,idfJil) é· ,

7 a (ê,lhf;�t8 (li" j-j �
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rEt r:r2�:.., lfS:; B �:L �Jo Lfl'bo.ratÓrio de .:\nálise de Snlr)C' o MirrrRi;:;, da
Sf'c�'et2rhl da Agriculturfl E'st�í �lnAl: :nDc1r 2:;0 am s

tras ele- solo daql1ele município v1snndo determinar. a.

necessida�e de calageni. e Rcl11b:1.t.;8Q.

CUlUf3 B:;nc;; r!i

volv1r::�n't c J:r;ose.
'I .

o 1?t'ogrnma de recnper8.r;'fio 'la fertilidade 'elo. solo,
tnmhém

.

conher'irlo por "Oper[lçno. F(�rtWc1arlo" �omo 1
I

U1.. i ata] (;8 fiO!) hectR res recl.lpc1'ndos �'m lT.er -a I

c1'Oe'ste, prevenclo-se um' aumento ele ,;00°'0 TIO, "Cendi-
ment,(J da:s lavouras de mi:ho soja ali CLiltivada::l.

agl'tcllÍtOL'é'S iJl"lJ,t8 ,

_ c-�:ltn;:-�1 1111",'1 ,"C,)::'�'
, '

mnhnp� Cf:' fn:t ;:8.
.

(.'01,.\i' Jl}:", 1,)

. .

tI ��b31hí de 1(, [.e.r:!ll!_
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,

ezernbro de 1971 ' - pii(i;. 3

, ele esgotos ele "iniu primeira,
i armo do esgó: u Cnt';�o,l-�.;t'

I
j cO'S os lancaiue ntos a St-;.

lo rre. O 10(';11 propic!a r[l('1() ..

-lho r viahil i: ade econóinlr-a.

.to EstJ'0ijo, por exeruc:o �'e- ,

.eal, �1y.::·(íc; passar PO{ um pi (j-

esta' rOl'UÚ1, a., J)()l1,j('�,O das
__ o DrOSS('�,�l'lJ.' - �(;'r'l.c.J, C'on<..:-,
de tl11·)OS suhma: �llq�� que ':p

� .. � \:'j. L

para que haja díluioâo lonQp

�La Ch">?,Hl !-18S h!ill:l1don-l::'
t

estRc,H"i s e)�)J;ar1'ls a L'rr;
, ,

'itiH\çãc, das á{;?;lt8S".�
�"

I,

\TOS q1H� (1 Ài"l1al rêcle -3e es. '

,. ,

. prGjt�. e\a po" ,v,)lh (0'[(' 1!)10

len<i"t' i;\.- .lJTI1fl "PQ�ulnç'?-l() dt-'
I

.-'rldo en} v'i, 1"n O' m;lI':,J,.ngt.!;l-
(.) et�!:\,()lí) ven.; !!!enc1o, � nl t

'iof?,l:\c'o ,d�l'etHn1'�·n1.e nO r1'õll'

,Jví'}canclo f.l co])tHmiiwl)8,O elo

trata
interiur

(�,leo Colonial Celso L8IT1nS,
)0::; :esteja '�í no �}'ôX'inl() d,;êt

oportuD7clade em qLlf' esl a

"igUClf-\S 8: Secretaria dn. Agri
Banco Hc:;ional de })esetl-

'êste rUin po�sibili 1011 HOS

se dedic;11'8lJ1 a e�;sa rn'j'j_
O C81X;,1S 1111m totrll c,e doir-o

" centros con<;t1l11ic1ores do

1 miH'18c( re:�u1tado 'do

ü��ricúÜOles.
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Ap('.<.;ar. (la .timidcz que a,intla, teun lm,

.I'"·rwdi<lo a irriciàfiva p,!'iv,uxa de se alçar a

111'
. -'V(�!(��:lll(�is e'i('v�âos �os Investimentos d�'stj
nados .. ii t-xplorucâo do turismo em nosso

.Estado. a reaíidade .dus ta tos está a <';OlU-

provar neste- verão que os inexploradex re ,

t'I.1 '(IS Útl'lsiic()s· de SUBi.a Caturina assim

'enmo estão cunse�'uem desp,el'iar vivamen,
,

, • "I
,

te a atração não scí dos brasfleirus do jn-

h'l'ior catcrtnense e de outros Estados da
, t('-dt· r�.j,ç'Jo, mas também de turistas sul.ame,

. l'kan(ls que escnlhern 'ho'ssas praias para

puxsar urna temporada na estação IJe vem

uei,o.

E sôhl'e ·ef'sh.'s úl1imos qr:.e quel't'IlWS

lHlH J'dt'rjrl em e'Sped.aJ. �á é coàtw.cida' a

aU'i:lt;ã() que o nosso Pais (If'�pe-rti:l n,lS

(J.f'mais nações viúnha!' do Cnn'linl'IlU'. Tam

h(lP (> pOI dCHWis eonhl",c:i.d'o que o a�'(,'SS()

à� prindJla·ís eidad{'� do Centyo - Hio de

Janriro e São Paulo _. tem se dado a�r ..l

\ t'" (iêl" l'odo"jas !lo Sul, das filWiS a UR-10l

f:' o tronco p.rinópal A sittla�'ão ]}J·jvil(,gia�
(Ia d(� Santa C�tarina no lit,ol·'aL Sul.-uliu.'ii

lt'·il'o. com tU11í\ orla n�ariüm.a que o�,tt.'nt�l

"!.",·�ÜIS entre as nlais t-.elas do País e nOlHa

I.l,,�.ntidarle que llenhuli.1 outro Fstadu l.lis

IH)(" reune ('o)1{ljçnf's inexctdJvt"is para 101'

dal'<1I1,1:'llit· 'lU!:' o n()�so ínrisnlo está ('()n-

TOJllOU banlw ele mar. tcmou outro de

('(m\"fê:ro, tomou t)'ê� cel'vejin.has.. almoçou
llrtJ({ �eijüada e deitou-se 'na' rede .A varan

cl3 é abm'ta ao Oceano Allàl).tiCO e ao ven

t() D(Jrd(ste,

I .

A
.
J'êcle é (rl�t: teimava em e fechar

eOlnpJ ;ln'do os seus ornbro .

e pel'na:-"

.i;\ cHsUgado pelo .. sol . e 'pelo 'al.

Du fundo do· SO:J()c CUf!;'(;;({OU. a' ê:1.ria nCê:l r

:(leius: e se a l'édt: Uve se l.:m,.l" espécie de

''_'.;,l)· � e mUdei] r, nu"" eXLl'ell1idades dis-

1 c:nc.tenc1o .

o ellcorcloamenLo'! Issq a ob!'iga
.j iêl a' ficar' semp�'e Hoerta, Al.ém do ma.:S

,
,

,..;c os ; ixc.:.duJ'e3 nào esti 'v'(?ssem colorados

cHjutia 'aHU:,t, a l'&de us:::,u[c.iria Ulna posi-
ç�.o menos encuJvada. Tvlajs con",olLável

�,(;ll1 dúvida, O dl�lbú 8 que e sas, rêdec são

LCC'l(_l(_',S 1) urna lona mui to áspera. . se a

(:ohj'i�s, m com espuma c1.e bonacha ... Aí,
iWli cHi("C., um �enç'ql e um t,ravesseiJ'o, e

�\n" <11'1 ;:ln :.-0. a em algum r}()nt.o i !XO pa1'a

qU(' nào balançasse :::to s.abôr do vento ...
De 1 epente deu um pulo: havia inventa-

,

,/

""t, �:
'i'

II
I
I
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Por· t ras '.dRS g'l'ossas ba,gtls de suor que� . .

. lhe {)!I:h;Je;nV2:111' as tClltes, o p:!'oc1..lraclof' se

(k]); UC',rlV��: s'àhl'e montes de 'processos, A C<l-'

1])L.�'\ {·lTj)8j);.ula a gravata frouxa·e, 8.irtJé'l. �lS

"un; �u1.'O(j(1nte, a umidade do àr, o ventL

lUOI' 11!l1l ('.('n11'0 turístico contínental sem

í�ua) em qualquer outra nação xul-amert

cana.

Ano. após ano. - t llfS,l�. tempuraua.
nUD':a pr(J:p,uJ"�:ã() sem precedentes - au

menta o núrnerr» de turistas fia Argentina,
do Urugua! e du Paragua'j em n(JSSa.s praias.

,

.E Vf�ja-se que isto vem acontccenuo sem

pra ücárnen te 11e n1mma l-�'lI bHeid ii tl e t li r í s t ira

d.e Sa,uta Catarina Os ).WUpúsi(d'" de !111('
se acha imbuido ü DEA'L'lJR e as Iniciativas

que> tem tO:lua.do no, cudo eSI)(Jço da sua

cl'iação até os. dias atuáis dem,on.stra a

sf"riedade eOl�) qlle Ü ')Jodel' l[lúblko est.a�lual

está en:cal'anuo êsie problema que se ..eveste

tla,s ma.is amv1as p,ersp.tdlvas de se t()rnar

numa da,s mais 'p,ródigas fonte de renda

da economia cat.arinense dentro dos anos
)

futUI'OS� cas.() êss.e esfôrço seja re(l\obJ'ado

f"
.

encontre na iniciativa lJ.articlI.la,l' uma

re,C'Ílp,l'o.ca que fi faça Comp,ellSaÜOI'.

É neéessêÍl'io que Santa' Catarimt fa.�:a.
pnhli.cida.de da's belezas das sua,s' praias nes

dpll:tc:is l1aises do Continente 5'lI.l-anlel"icano.

As animadora!' pa]avras do Minist.ro Mário

Anclreazza durante as suas visitas a FlOJ'ia-

111)'P0]is. gal'antind'o o a,ndátlnCllto das ohras

<las BRs ('11.1 nosso Estado está a indicar

o

sideravclruente atrasado l�, r���o ttstab�.,. ;'

Jecida pelas suas perspec.tivats. de� desenvol,
, �. ' ' to 1". :"

virnento com a �ã.. 10� :i.n;v�ti�or�
partícutares.

A UH-lU! já es�á conHu1d:,t.. e 'qu�ndo
--:

'

a .l{H-2S;� já estiver-com � SU� �,3iv!jm�n'�oÇ!ªiO
Iniciada, cont'orme f(a',nntiu � Min'isÚ·o. Má:

río Andreazza a, f:ú�nid�d,� ��S tr�.n:iI�l"t��
pal'a os turistas da �gê.ntin�,. (jJ-u;u.a.i �
Paraguai (isto �Ó par·�, falai" nos ..I]'l.ais JlrÕ�
xunos ) vi rem conhecer a;s. .j.....r:aã,a� ��i-.
n('-IlSICS nos d.á .a certeza d� flue f't'sid:� '0

: !. I
.

turismo ext(�I'no UHl* f,()llj.� exc.-.púioiial de
.

•

'
. < ,\:

I ;'
vitalíza.çã,o da nossa; eColJl0.'�.ia,.;' .1\1fas, .pa;í·�

I'
,

�
"

,

I \

que ta.l a,Cl)IÜe(j3 na' Pr:oJ!()1!��ã.o ��s:ejá",el' é
pT'f'císo duas p)·o·vidênci.as fundi���:nt��s.:' �

• t � - I

primeiJ'" dda.s seria a· de dhrM�a.t' 'no ,e��
terinl' às pc}tendaJi�.des tu.rísiic�s d� ,ue
d.is'pnmns lL a !"eg1.l1lda,. de J1trim,ôrdia.l im

portância, a de (;oust:rttirmos h.ot�is, rest�u-
I • "

rantf's e den',.ais, esta.l).el.ecÍm:entos d.o gênenp
,

) ,�.
r J

ao long'o do 'no'sso litoral, à . �ill'a. ".a.�
"',' ')

nossas p:raia.s.
, :

Es'p(·r�H1l0S que os i.nvestidores d�s�r
·tem. p,a.ra essa excepdonal ()iJ.l:Ol'!Úuíi(�ade
((Ul' se avizinha. .fá foi pe,rd,idt Q.f;�m.
tempo, lUas nunca � tarde ]t�rl4: CO,lÚ;t�ujr.

ladol' quehrado, a sala pequeml e escu

ra ... deu o úl1imo par-ecer da tarde:

f'. em pl':cs1ença de tllllo n 11li:lis

qna,nto aqui se l"el�.ttou, além do ea.]or rei

nante. fl"�. hoje al('o.nçou a incrível mar'(',t

(1(" 31,' ;n'::tllS ii :;;omln-a, manifesto-me lJ.elo
r�nEp.ERTME�TO da inicial".

Vivia distraído, R,eceb18. constantes cutn-·

ca.c1ns (la rn".l�ller.· Mas havia ocasiões ü'rGl1lC

di:ive:·. Naéiu't;Ja noite, h�1Via sido apre

sent:-lC;'o a UIll casal - a mulher, gigantes
cai e:óbía como marcas visiveis _uma desa

tada vcc8(;âo pü)'a o pápo-furaclo e dois

soJen�'s, pesados e nervosos hemi tél'ios l:l

lhe gUi:il'neeer o colo,
- Ai como sofro no verãol E o senhor'?

,

- Realmente ..

-- Kão .3eí como há quem goste. O meu

l'n,ntdo por exemplo, adora!

--- De fato
-- Eu fico doente, para morrer, E de-

pois não �\ só o mal-estar do calor: pior
é q S\10)·. Eu transpiro toneladas. Tenho a

�er:sa-::ão de qu,� vou me derreter.

E f>ie linernatando:
- F::, �l sen.hora eleve sofrer muito, prin

CiP8 ln,enh:� pen' ('allsa dos. _. ai - e acom-'

J),'llJ110U a feda com 11m gest9 aberto, que

nn;.;C'e,u .no alxlornen, .F.êz. uma cW'va sôbre o

próprio peito e morreu, com. as Elãos es-

<
•

p8JmRc1'as. sôbre o pescoço.
- Não é isso'?

* >lo

Os dois cupinchas· velhos se �ncontrararn
d9p01S .de muitos anos, Abraçaram-s" sen

taram, pedh'?m :.:.::-:: ui:::�ue, - .'

dades? -:r, ' .t .

I .� •

- I)ols é... tlldo -l)eIIl: ..
'

.' / 'j:!"
•

1 �
�

-- Tudo bem? Puxa., o: q tle' seulpré ['apulL
�. •

• .

,1 :
' -

l'pj 8m. você (oi essa G:apa.cill.a:de·.; "de,
.

sín,.
'i

, '\'!.' ,l
,.

-

v

1 "", ',,,,
� !, 1:

t � �, _-:" "

,

.Paulo dà :C·.slà Baia"s·

tese .. ,

.

I

II. Ges(UWI Ne'\!t'.�

\�onqU8.ntC)· virbdp r� rr.

lle:::i,jy:,) ri i'as de COlUtJ'Üti:)_í,o ferOt�. nào cos-

! :111,"',\ C<ll,:,:1J; ilnpres::;f:lO m8ior" que a de

c[1 m lic(ac'le vulgar. Nem p01' OUT ... 1 circu.ns-

tánc1a foi que há alguns dias, um rapazo-·
,

k 1)E'�n atu8h:0aclo e pro\"ido, 11"1E:' afil'D1c.va

\]t'ie núo ex!..'te a b(mcJa:::e no homen� - e

sim H r)\lsiJ�,ni'm;dade, 8. ausência da co

nl�1_�1l1 para domar o p)'()prio COl'aç8o. e
��;� '�l nJ�n1t(�I'--se tranquílo tarü0. ante ::�

l:��Timn. C01;;O 8111,(:' .as 8Jeg'l'ias do próximo.
iV.1.�\� (\' yr' cl�\(t.,) é que eü COnh8(;O muitos

b(l!] J('115 hono.::. --. e n;\o (J}./ena bons 110-

:)':.'11" Acl,mil'o-iiles a !)()1)J'2:6a. dos· S'f>l1-

t
- ...J .

I il1lí·ni o;:.; f' -.,rejo no'.: SE'US ç�'CS 'OS Cl.f. :_\ ;,,1'\1]5-

ll-:() 01] ele pjrc1a�'le ::1.1[2,0 ditq li lo qU8 nào

p'(\ '.'; ';-:lUIl' aos "eus�s, t'lll 'é{lwlquer culto

,iiiI�

J'(: i; g J < l:-.P .

f-)I;: e\i::' \ll\) c1êli'" dinnl_e de ('Uj�l g'nm-

(�(_:/,'� l'I ..... 1'(JI rnl..� rendo �/r('\cl;('l) nüo o t', c1<'"

<'líC11tclcl :�1ra t' f'nclinllcirada) m8.S dns

1.)lI;)j ":, N,) s::-u ('\)iL-aIi<..)l'io não o 11'0-

1'::J,I\11 I;pr8.() ns in !'-'ji;>f'S que nada podem
',I! \'�'\' 'I;r (':11 C'Ul)lj)t'JlS:-'V'Jl'S. ll1ab riais à.

;i,�,·.i.�,1 ;�Il!'�;J ql:l' pJ:l�tclJdem Pen11ij a-111é' _.

f'l. Q í)�' (I\!( tY�( ll'('tn --- qu� lhe e. 'c!.'(>va
I

)1(:1') () nC1)w: é ti dr .J. J, Barreto_ ))f:�VI)

':1, "Iil() r.l.\�(.I,�l;'Hr (lue ,8 lembl'f1Dl;a d;>,..;ta

jl':l I (!wLI n,() :3 devo lH' I 2 Dlim, ne111 a

CfUB.]quer a.nlÍgo comUll1 bem situado

socialrn,ente: cedo à suge�t8.o duma senho-

l'(,{, id.osa e I1mnildc, paupérrima, ,que me

c(.nra coisas edificantes a respeito 'dêsse

médjc',o lagunense, voltado à siri1plicidade' �

e à solid.a.rieclacle humana ..
·A plopósito,

�:ell':. o êle o lY1édico dos :::ent.enciados da

Pel1:tenciária .do Estado, tiveram estes,
sob Impulsos de gratidão, a idéia ele 110-

rne�lage;.-Uo, prestand.o o preito devido à

bond8cte Tudo se reduziu, finalmente, nurn

l'caj-úc: de )joas festas, mas unl cad::1.o mui-

lo original e significativo.
Dt'V2 t.er sido trabalho cte

senhi:.:: f"a a.nônimo, condenado
algum d"'

a muitos

encontrei um homem �ue não tinha:. pé".
Depcis, uma. prece a Deus; ro,gando-lp.e
s-ercnidade, para su.portar as !yenas qLiê não;'
se pê>dem a fasta.1' e: sabecroria. para mudar

as cllisas que possam ser mudadas.

Finalmente, a. mensagem de reçonhe:
cimento f-lO n;édico e amigo: "Esta singela

. ,

1-emb ranc;a roi a única rnaneira que acha-

mos pa ra ar;l'a.clecer a e'Ssa figura hum.ana,
tremendamente hac'ana, boa praça, muitq
leg�ll. que" nos dispensa urr\ tratárnento de

8ond8cl� que nos .a1;ende COrll 'a �rnaiol'

b08 vont.a.ci·, COn.1 -uma· consideração tre ..

menda., ej'Jt'im tudo de bom que' tem feito

por nós. E só peilimos a· Deus que, junto
él')S S("U<; presentes e votos de boas {'estás

,

n.ão se' esqucc.;a de colocar tan.bém os

rX:Je: sa1'f'c, paz e prd(�i:}er1.d.ade", . Vêm
então repettdos os votos de feliz Natal e

pl:óspel'o AÍ10 Nôvo, ext.ensivosl li família
I

' •

elo dr ..T., .J. Bêll'J'eto,
'

,:r--Tào ter�i.o sido mni,tas e tão eXlJressi
V::1� na. ::;na ingenuidade as 'manifestações
l'eeebid8s pelo humallita.ríssúno médico, ,a

cujo 'consultórjo comr:)Urecem dialiamente

e são atendidas legiões de enferrnos, �em
lu,llqueJ' outra recoménduc,:ão que nã�: a
eh: serem l1umil�}es filhos de Deus a 'quem', ,

COJlfi81l1 ,'eja premiado C} bondoso . dr.
,

Barreto.

.

an(Js �ie a j'3sL::nento do meio 's�cial com

q .le E,"" inC'ompatibü·i,zou. Lindnmenl [\ ch-'

c�ellhacl() e colorido, traz inscriçôes i-llusivns

·[lO NCit81 e �IO Ano Nôvo, com as 1etl'a�

em relêvo e bem talhadas e vistos,lS

r'� i1', ;1:.'.'in;';1.tll'<.�::? 'Falam em nome de
. . .

,

to:_.'os os sentenciados e de su� profunda
. c�)tirna ao 1':::1'. Hdl:leto, ,algurnas pefisoas

que Ifem usam o próprio nome: subscl'e

H�r�J.,�e p?ln 1111111e1'OS que lhes orres

pondclt-;, n�l }Jris30., às lichas ete clctf'nl(�S',

Numa cln�', rUH�'e1)S do t:.rrt�lO, H sinrt(;]()Zél
dê] s alr.:.\us qw;:' o i nspi.l'araJl'l escreveu o

':u:':;lhlt<:·: IiEH c 't.ava t.riste porque, não ti

nha 'apatos, aLé que, ao sl�bir uma rua,

..

•
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Cidadão respeitável com quarenta e "tantos anos' .bem vividos vinha
,

'
,

.
\ ."

I.

viajando pela.. estrada depois de um cP,-a de trabalho em q\�t1"a �e quan,
I

do uma estranha e intensa. luminosídade, vínda ap .que �&r�� ,4e algum
,ponto em cima do automóvel, surpreendeu-o rio rneío da a,ániaúv� rnadru,

: . gada. Questão de segundos, apenas, Depois, não sape e},,1?hC'8,r pomo, ,s: luz
desapareceu, Foi só, nada mais viu nem mais nada aconteceu. Mas no día

I � '. • I
,

seguinte cometeu a írnprudêncía de contar o caso para ü:m amigo. Á 'par;
til' dai então, começaram a correr as versões:

". "i'
'

.

p. 'versão - "Teixeira trafegava na ER-lOl, na; altur� de 'TijUqUinF�I" �,i
quando um disco voador apareceu e ficou seguindo o �Q durante Vá- [ :
rios minutos, Era, noite e o disco projetava' uma luz verde �ôbrç a: estrada,

.: "

,

. )

De repente, os faróis e o motor do automóvel 'deixaram ele funcionar. De-
,.

pois, numa velocidade vertiginosa, o disco desapareceu subindo na
'

verti

cal. Aliás Teixeira voltava de uma festinha em! Carnboriu".
, . .

2� versão - Depois de 'participar de uma �ii:ada 'de, fim de ano em

Canasviei.r�s, regada a 'farto chope gelado, Teixeh;a �rolta,v� pa.na a· c.ida,.<ie
quando subitamente' se viu envolvido por Ide� rihvem. 4e'� Ppei�a..· 'Parou

.

,

o carro. es;pet'ando baixar o pô, e aq.ormeo�ú.· Son:ttou, en.t�',_ q'0.e. no rpei.()
da noite lhe tinha aparecido um disco' voado!" cujqs td:pulaflte�, uns ho

menzinhos de meio metro de altura que II).udávam: de côr,'8 cada instante I.
.

I
. I r

fica.ram convel'sando com êle em cordial colóquio que s.r.t .,p,rOlongou. até aI.
o 1 I "

ta madrugada, Depois os homenzi:r;ihos entra,Fam nov�men1fe p.q 4isco, �CI�dQ

que. estavam de partida pa.ra um pequeno planeta de \lffi� Qutr� gala�da.
Teixeira foi desp�'rtado aos prilneiros albôIe.s q.à à'4-ror-a p�r um cárroeeL

f

I
ro que vinha à l�ira". 1'

:�i,l YeI,"sã.o - "Teixeira envolveu-;se em fOl1'nldáv{�1 f�rr� c.:<Jm· um 'gr�- .

I
po de excursionistas, na casa. de um amigo, h� intel"ior da- Ilha. Com mê .. III

, I do d3. mulher, ebsse quando chegou ern casa que foi' se:qucs'trapo pel_� tri- \

.pu,lação 'de wn di�co voa.dor que o obrigou a passar
-

v�as ho:r�'5 :res:pon- I
elo perguntas no interior da nave, Pedtu à mulher que não contI�sse n24a á Inmguém; para evitar aborrecimentos e a. coi'ritia dqs �e�:rte�e�. pj mulher
não acredttou e', ,dizem as mas línguas, o casal· já es;tá tr��a;ncto q..os p��is
pal'a o desqu�te", .

,
r

� 4� vers.ã.o. - IIAos primeiros albóres da �tl:ro:r:a de' q'ij,,:rta,...�ira,' T.ei
I

,xeira foi encontrado paI' um carroceiro dÜ'Il'nindo no .Íllte:rior .d� S�l.!- A.uto

m()vel na estrad:? da Lagoa. Ao despertar, contou 'que p�s��a. a noite' aprisio
nadaI pelos ferozes tripulantes de um disco voad.or, qué o. ama..-ràram pelo

pé no tronco de um ingàzeíl'o e o crivar�m de pergunt.as acêrca da: vida

terrest.re, A mancha de batom. no olllbro da camisa não era 'batom: foi um

tranco que levoL< dqs tripulantes do disco, . indo bater :p.a "fuselagem da nave

qu� produzi-u a estranha nód0a, Teixeira agqra teme que seús aJgo�� voltem

}Jal'a apanhar um par de brincos de artesan�to 'de p:'1"ata, que Uln dêles dei-

'xou cair no hanco de trás do automóvel, na pora .da ,luta.". .

I.

5'�
.

versã.o _ "TeixeiTa foi internado' 'ilt,lma casa de s�úde ,para fazer

'tratamento psiquiátl'i.co, Anoava trq..balpando 'm1+itq' ultimaPiente e 4.e uns

i'
tempos para cá estava com a mania de ter visto "qiscos voag:orep, Tinha vi

�,óes, alucinações, Os médicos dizem, ql.!-e ern trés di� de sonoterapia. Tei.

xeira terá alta",

6� (e últiJlla) vecl'sã.o - "Tudo não 'PasSJL de mentira. ',Os discos voa-

I
,
dores não existem. Teixeira idem".

DE CONVERSA EM CONVERSA

- POiS é, casel, engol'ctei C;Olno' você Vê,
ainoa não fjquei r:1co, mas n·�o'·· estou mai's

n, a t de mis-erê, Tenho dmu�·._ c.ria;nças. fur- � ': _'�..{l;.,
,.. • .I

� •

dr1S, parecida com a mãé," Entrei num �e:",:i,,�,
gôdo ele ma.deira lá no: norte do Paraná;,.
dei com O" burros 'n'águla, fui para :Minas:
Belo Horizonte, fui m�lÍs ou menos,' Agol'q., .

acertei o pé. Tenho uma firma de irnpor,
tal;ü0 no Wo. viajo muito pata o exterior,

'Você a:na.reca hOJ.�jem você está sembre
no Rio 'dá �'pulO lá' em casa pata �Q--

, ,

nh(>-:'er minha muJher, É mineira, a rninha

mais velha também,' A caGuia, � ea:rioca,
Mai.s uns dois anos, firmo o pé" iü V01-1 de?
cansa.r um ;Jouco, Est9u pe:Ilsando até 'em

cornprar um. terreno e�� Cana."vieirasJ pàs-
sal' pelo menos um mês ,por aqui. E voc'ê,
hein bicho velho! Á me�lia, 0a.rà�, qU�111
d:ri;:t! QuasE' quinze anos, nã:o? �� :i� -I�ovl-

o AN0 POLíTICO

o ano polí.tico de HJ71 chegá. ao .

fÜ11
"

eln'ôlvido pelR. expécta�iva. �
ddit'�.fHàílt;êcinlentt)s- 'qué�'e t..fr6�ft:.-·

'c;o esperados para' os meses de

janeiro e í'.evereiroç tanto na esfe
,

ra do Executjvo como no âmbito

partidçí,l'io. com as eleições para a

r8ÇOlT1POSi.ção elos Diretórios Ivlu

nici.pais, E:tn ma.rço, teremos en

tão. Ulll passo' importante pa1'a a

definição do quadro político es-

tadual que é 'a reestruturação do

Diret)Óri.O Regjonal da Arena, Em

novembro, as eleições municipai.s'
assinalarão o mais importante fa_

to politIco previsto no calendário

de 19'72, cujos resultados repl'esen

tarã o ate certo ponto o reflexo do

Gomportamento dos Partidos na

fase de reestl'ut�ração,
1971 foi um ano vacilante pal'a

a poiíttca catarinens8, embora, ri

co de acontecimentos, A instala

ção do Govérno Colombo Salles_.
envolvido ele. características no

vas no eonteY'I'o estadual, esta.ria a

produzir mudanças já esperadas
,desde que seu nome foi e�co�hido

r pejo Presidente' Médici para a su.-.

cessão do Sr. Ivo Silveira.. O pri�
meil'o impacto. foi dado com a cli�

, vulO'acão 'dos nomes do Secreta-
:::. >

fiado, result::.Jo de uma escôlha

pessoal do Governad.or que, entre
,

os �ritérj'Üs. fl,dotados pela sele-
" ,

çáo, procurou compor uma equj-
pe de ass8ssôrcs sem vínculos po

líticos arraigados com os setõres

tradicionais da política catar'ineu-

se.

Po�:Lnl'iolTnelll e mnu série de
,

,

p"'onunciament-os do presid.eÍlte da

, At�seu1bléia Legislativa, D(�p'U.ta<lo
Nelson. Pedrini, súrpr{;endi.� os

meios polítieos do I�stadq peJo
tom hostil com que se referia a.os

ina.í.s importantes lideres da Are�

Il8. na sua. prega(�ão renovató:ria

IndicadQ pessoalmente pelo Go

vema.dor ColOlnbo Salles b; ban�

cada. aronista para a P1"€sídénc:ia

elo Leg:islativo, l1c)Uve quem íden

LiHcasse nas palnvra� do Sr, Ne�
,"JOIl P"drini a c0111nnhào de P81J.

s.ame.nto eom o Chef.e do Execu- ,

tivo sôbre a ql�e�t.ào, ocasi.onando

assim: o .primeiro retraimento ' da

c1ac::se, política para com o Go-.

verno,

l, 4 de agósto, quando o Sr, Co

lombo Salles se a.vjstava com o

Presidente Médici em Brasília,
RSs8ssôres do Govêi'no ent.regavam

,

à. Imprensa uma. p"'_bUcação que

resumia os ítens tratados na au-

1

bMYJ &&ilL&ilJYh1& -
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,
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',.

cUênCia. '1,\.lgUIl.s .d�ss�s ít�n� _reite

ravam a .linha traçaq..a �lo Go�

vel'na<;lor no tratamento dos pro
blemas políticos estaduais e for-

'., mula,"i'am conceitos sôb:te o qua..
to �-''''''''('"';''" 1.t' ..... '""...�._ �_. • ".."."

� ,I .

dro
.

partidárjo da 'Arena que a.cen

t�_a.:anl o desagradQ dos
.
líderes

do Partido, aprofundando o con

gela':niento· 'éxistente en.tre áreas

ponderáveis da. agrefuiação e o
,

.

Executivo. Mah,.Ífe�ta;ções, dos . Srs.
, Paulb' Bàrnhahl��h e. Antônio CaI"-'

los KO�de:r 'Rei� ·.toll1aratn o signi
ficado' de uma ito,mada de :Pó�ição
de 1)a1'ce1a .da Árena 'diante do" en-

" .-

Ga.niinhame�to ·d�.· si��áção.
Irouv.e entâo'! utn ü'er'í.ddo 'énl

, , , . .'- .

que as posições .(pblíticás . até �,,1i
• k '" "

no cúrso de Ul'n: �Óé·e�so de iàdi-

caliza,cfl.o i:üàlíri s� ericattlinhando
., .'" .{ ,� ,.' '>

,

úo sén:tldo .:de úlrn denónün:ad.Qr co-
•

" (I .; ,
.'

�
�,

, ".

'.

.' ,

mUlTi ainda·' não', exatamente, ell-

contr�do,; -a.tr'a:vé�.' â�· uma ,.r'�Visão
do '�otnPo'���le�tq �P' ��adr�.'. po-

I '. ,
� i<..'...... ,

1ítico-a.dnunistnitivb. -',',Teve' in'ício
•

•
•

.. t
�

.'
r' \1 r ':" ,1 .'

uma longa série. de. �ntendltnentos
ellt'�e o "Govéi1'dctot CÓlómbQ - 'Sal
les e os líd.eres ·da 'Al'erià, cujos' re
sultados iIiioiats· foram· efetivam.en

te positivos tendo.' em,' vista 9 es

fôrça'
.

da
.

haimohiza(�ão'.· 'Nêsse

meiq témpo ocôrreu à.' q:Ueda. dos
Sec1'etálios }..lcÍdeS Abteu e .vic

tor Sasse que ·tiveram sua' exo··
" \'

rieràção çoncedida. por decisão

péssoaJ. do Governad,or, S€IÍl a me-

nor. iDgerência da: área politica. ,

.

Os rurnores de' várias senianas sô,�'
.

I
.

'I ),

hre·H, :refot'rna do' Secretariado ga--
.

.

. I
If!laráán alento'. com' o episódio,
permanecendo J'áté hoje· o' ciima

I � .

de expcc:tativa sóbre ás. pl'bpa1�as
alt:.e'rações que estariam pOr ocor

rer neste "início d.ê ano, Não há,
contüeld .nenhuniá. palavra ofiCial

, .

do Execútivo confirmando' ou d.es.-
mentindo a refo:hna, mas esta j�
é �sswltd práticam.ehte deeidida.
O cot:ejo geral (los l1cQntecim()i�

tos pol'iUcos �e 1�71 iIldi(� que
hou.ve urna evolw,ão positiva no

quadro. Empenhando.se eIh resta--
,

'

belecer em têrmos sóbrios e ele. I
I :

1
I

I
i

í
I·
I

I
I
i
r
i

r
I

I· .1
I' I

vados a harrnoni.zação partidá1is.,
o Go,\remador Co�ol1lbo Salles en�

cO'r1.ti'ou a prWllba- di.sposiçãq dos

políticos em conciliar as J)()�lçõesj
surgi-ndo então um clima da mais I 1

,

ab':ioluta cordia.lidade entre o 00- I

vêl'nó 'e a Arená. Efetivada essa

I
.,

I

I
1

_Pl'i.mehou conquistá, resta agora

condtizLla avante passando-se à

.fas.e objetiva 'óas definições. Elas
,

.

por certo 'haverão de vir no jní.

cio de 1972 já que existe .urn am-
, , ,

bi.ente francamente fa.vorável �
convívio intimo e integrado entre:

Governo e Al;ena. I
._� -� .. -
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Walter Francisco d'il Silva

"Um mapa do mundo que não indua, 8 Utqpia.
disse Oscar Wilde, não é digno de rece�r uma

()Ilhada, porque omite [ustarnente o país em qu,e
a humanidade

I

diesemban:a, vê mais long� um

país melhor, para o qual se dirige. O progres.so
é a realização das Utopias" - Filosofia da Vida
de Wil Durant.

O jornal "Correio do Povo" de 16 de 12 de 1971,
página 46. noticia _I "Participação do Carvão de Santa

Catarina no Desenvolvimento Econômico", trabalho do

engenheiro Giacomo João Puggina apresentado no 19

Seminário de Integração e Desenvolvimento da Região
Sul, a convite do Govêrno Catarinense.

Diz o ilustre engenheiro que "o gôvêrno do Estado
de Santa Catarina vem afirmar seu apoio a êste Seminário

que representa grande união de esforços para a integra
ção e desenvolvimento dos três Estados do Sul, e alta

mente interessado no desenvolvimento do complexo
carbonífero, pelO que representa na economia do Sul e

do País, recomenda as medidas abaixo que julga indis

pensáveis para que o Estado de Santa Catarina possa
acompanhar o novo ritmo de desenvolvimento da Nação".

Entre elas aponta: r

,

1) - Acelerar a construção e posterior ampliação
da usina de ácido sulfúrico (L C. C.) e da fábrica de
ácido fosfórico indispensáveis para as indústrias de ferti
lizantes do Rio Grande do Sul, com a utilização do depô
sito de piritas;

mais de um quarto de século a pinta,

proveniente do rejeito primário continua à flor da terra,
próxlmo às bôcas das minas e depositada nos banhados
da Estiva dos Pregos e os minérios de ferros ainda

J

continuam intocáveis.

Todavia, à frente do Estado se encontra aquele moço

2) - Acelerar os estudos de implantação da Sidersul

Siderúrgica Sul Catarinense, para uma produção inicial
de 120.000 t de laço.

Colombo Salles, que ouvia o cativante canto ele sereia,
lá pelos idos 1946 e, dando rédeas à imaginação, tam

bém, se eletrizava, pelas riquezas do solo que os políticos
tão bem decantavam e prometiam transformar em pro

gresso com todo seu cortejo le realizações: empregos às
classes braçal e média, desenvolvimento, da região sul,
arrancando as gerações futuras da inércia, para, denami

zando-as, situá-las longe da estagnação e bem no seio
do confôrto social que a tecnologia industrial oferece.

Apesar de nada ser feito no decurso desses longos,

anos, continuamos sonhando, ainda permanecemos na

primeíra etapa do progresso, na Utopia.

facilmente. condenado pela prodigalidade, defínhandosos
recursos para deveres e obrigações mais sagrados.

Constitue, na verdade, essa urgia uma grande endemia

que devasta o Estado, solapando os alicerces de nossa

econornur avidamente necessitada para as obras educa-, ,

cionaís sociaís e de desenvolvimento

Há trinta anos vimos falar no aproveitamento da

pirita e na Siderúrgica de Santa Catarína ,

.

Ainda retenho na memória, os comícios do jornalista
carioca José Vitorino no sul do Estado, lá pelos anos

de 1946, 1947, deleitando e empolgando o eleitorado sul

catarinense e a mocidade esfusiante de entusiasmo pela
idéia do progresso industrial no sul, ICOm o aproveita
mento dos produtos de minérios de que somos auto
suficiente.

Enquanto uma professõra do Estado percebe menos

de Cr$ 300,00, um fiscal da Fazenda chega a ultrapassar'
6 mil cruzeiros mensais 20 vêzes a miais; um Procurador
da Assembléia percebe 7 mil cruzeiros. Deve haver um

meio de corrigir êsse disparate.
O Estado necessita aplicar a sua arrecadação arran-

,

cada do povo, para principalmente produzir riquezas, , ,

através \ de uma política econômica dirigida que traga
benefício à coletividade e deve exterminar com essa

politica medieval em que consiste em. esbanjar o erário
público em determmada classe previlegíada do funcio
nalismo

O que precisamos é de técnicos e de uma aplicação
maciça de dinheiro nos diversos setores inexplorados do
solo catannense.

Há trinta anos Vitória do Espírito Santo também) ,

sonhava com uma SIderúrgica a par da nossa na espe,

rança' que os navios que trôuxesscm os minérios de ferro,
levassem o carvão

Os dirigentes do Espirita Santo conseguiram há
muitos anos a sua pequena Siderúrgica e nós ainda
sonhamos ...

Parecia uma utopia
realidade,

Assemelhava-se a "poemas etéreos com que nossas

almas sensíveis se anestesiam contra as dooíresas opera

ções da vida e da morte". E, sonhávamos: - "Agora que
a lâmpada de Aladlim das invenções derrama sôbre nós

suas maravilhas, sentamo-nos corno as meninas român

ticas, no meio das nossas riquezas e sonhamos coisas
difeJ'1entes e distintas, admiráveis sobretudo por estarem

prestes a se transformar em Consultando o orçamento do Estado de Santa Cata

rma, achamos irrisória a importância destinada à Secre
taria do Desenvolvimento. Foram destinados 9 milhões
de cruzeiros, quando que a da Fazenda receberá a porção
equivalente a um terno do orçamento isto é quasi 300

, ,

milhões.
O que precisamos é de técnicos agrupados às Secre

taria do Desenvolvimento uma legião deles para OUVIr

nos grandes centros, mclusive no exterior a experiência ,

a técnica e trazer para cá a maquínáría necessária à im-

plantação do progresso.
O Estado não está em condições de pagar o pessoal

fazendário com nababescos vencimentos o dôbro ou o
,

triplo do que percebe o funcionalismo federal, em detri
menta do desenvolvimento.

O dinheiro sugado do povo catarinense se esgota

longell •

Transcorridos

I

/

alguns metros de distância, o seu fluído, de ídentifíca

ção , O médium, quando já instruído e devidamente evan

gelizado, não permitirá a aproximação do espírito se a

respectiva encorporação não lhe é conveniente ou neces

sária. Neste caso, recorde o médium à prece, que é o

meio 'com que se liberta do contato com o Espírito.
Se ao contrário a incorporação lhe convém permite o

" ,

médium que se processe a aproximação.
Com o desenvolvimento dá técnica de sentir fluídos

o médium pode determinar no seu próprio organismo o

ponto ou os pontos de incidência ou de contato, selecio

nando-os por sua categoria vibratória entre Os extremos

do bom e do mau, do benéfico e do maléfico, do fino e

do pesado do quente e do frio, etc. e assim ensejam aos

médiuns condições de se defenderem dos ataques a que
estão sujeitos.

Aproximação
Quando o fluído que ídentiíicou o Espírito recém

vindo aumenta de íntensidade, em várias partes do C01'lJO
do médium, então opera-se o contato.
.... Contato " " . .

Quando a intensidade do fluido chega ao máximo

opera-se, então, o envolvímento ,

Envolvimento

No médium conSCIente, o envolVImento se processa

apenas na cabeça, mas quando o médml11 é mconSClente

todo o seu corpo fica envolvido pelo fluído.
Manifesta�ão
Processada estas quatros fases' percepção. aproxima

ção, cantata e envolvimento está' o médium em condições
de, passivamente, dar livre passagem ao Espírito récem
vindo aguardando apenas o momento oportuno.•

Sintonia

,
Diz André LUlZ que, para que um Espírito se comu

nique, é necessano (a) que se estabeleça sintoma entre
a mente encarnada e a desencarnada; (b) que ambos
passem a emitir vibrações equivalentes; (c) que o teor
das circunvoluções seja idêntico; (d) que o pensamento
e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa (

Êsse o mecamsmo das comunicações espíritas meca-
< ,

nismo básico que se desdobra todavia em aspectos iníi-
nítos' de acôrdo com o tIp� de me2L.iumda'de estado, ,

PSÍqUlCO dos agentes - ativo ou passivo -, valores
espirituais etc.

Sintonizado o comunicante com o medianeiro o
,

pensamento do primeiro se exterioriza através do campo
físico do segundo, em forma de mensagem grafada ou

audível
Todavia. não nos devemos esquecer:
quanto mais evangelizado o dirigente maior recep-

I
tividads ofel'(�erá aos instrutores, deles eXlgIndo
menor sacrifíCIO;

MEDIUNIDADE

II - Mecanismo das comunicações
Hélio Abreu

quanto mais esclarecido e bondoso o médium, maior
a sintonia com os Espíritos elevados reduzindo

, ,

Igualmente, a quota de sacrifício dos abnegados ins
trutores,Mecanismos das Comunicações

Estudo da Doutrina
\

Para ser eficiel�te o desenvolvimento da medíunídade,
o indivíduo (médium) deve se preocupar:

a) - com o estudo da doutrina e com a obtenção
de conhecimentos especializados sôbre mediunidade
(filosofia) ;

b) - C<?111 a sua reforma intima (religião);
c) - com; Q. exercítamento prático dos seus conheci

mcntosr cIência).�
Inkiaç�q_!l!rimária
O noss0p�l'?.t.\:ld6;', nos )eya agora, a nos deter na parte

prática. assifiPtJ�esnjd,' na iniciação primária:
l-
i Percepção de fluídos

l Aproximação
Iniciação Primária: I Contato

I Envolvimento
I Manifestaçào
1-

Percepção' de Fluídos
O EspÍl.'lto, para poder se aprOXImar do médium é

obr�gac!o a obedecer às lms dlvmas c, por isso lança, de

que mesmo que os dirigentes e os médiuns "eenhe

çam" a Doutrina se neles no entretanto o senti-
') ,

menta Cristão não lhes tenha lançado à alma o

perfume da caridade os frutos serão bem precários,
e IStO pr rque

'a pratica evangélica aprimora Q coração e

° conhecimento doutrinário ilumina a ínteü-
gência, alargando o raciocinio.

Finalmente, o médium descuidado, ante o problema
da proprra renovação interior é sempre um instrumento
que dificulta o intercâmbio.

Padrão Vibratório

Segundo nos ensina Léon DenIS, os espíritos dispõem
de reCUfSOS para reduzir ou elevar o tom vibratório da

,

seguinte Iorma:
a) - Para reduzir o seu própria padrão víbratório

,

o Espirito superior impregna-se de matéria sutil colhida
no próprio ambiente;

b) - Para elevar o tom VIbratório do médium, o

Esninto encontraI'á lia pl'ópna concentração ou transe
,

ditquelc, os melas de ativar as vIbrações.

'\_

J

SOSEJAN - Sociedade Calarinense de

Segurança e Serviços especiais
DatALI -- Organização Calarinens� de

Limpeza
Duas Organizações genuinamenle calarinensese
R. Deodoro, 19 -- 3° andar � sala 6 � Fpolis = se.

\.

e
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GIREM

SAO, JOSl!:
----,_-_------

10 13,30 - 1545
,

lJe wcu Dysney
VOCE .tA FOI A BAHIA?

C(-;n�Ul'a 5 anos

22 horas

'John ,Wayne/-- Jenniler O'Neíl

·'lHO LOBO" ... " , . , ,

Censura 18 anos

RITZ

l4 - 16 19,45 - 21h45111'

Hi. .hard Harrison - Wandisa Guida

'OS 4: ��T�GJONAÜIOS DE CESAR.

Censura 5' anos

CORAL

14' horas"
,

VOCE JA FOI A BAHIA?

Censura 5' anos

16 - 20 - 22, horas

Lando Buzzanca - Ro�sana Podestá

O PADRE QUE QUERIA CLSAR-SE

::;ensura 18 anos

ROXY

14 - 2,0 horas

(Programa Duplo)
DUELO EM DALLAS CITY

o �Ul)ER AMANTE

Censura 18 anos

JALISCO

14 - 16 - 19 30 - 21h30m
,

Sammy Davis Jr, ,- Peter Lawford

UlH,A DUPLA ÉNI SINUCA
Censura 10 anos

GLORIA

14 horas

Mark Damon \ Gigliolla Cinquetti

DeO, COME TI AMO

Censura 5 anos

16 - 19 - 21 ohras

'Lntl1ony Steffen - Mary Paz Pondal
,

OPOCALIPSE JOE

Censura 14 anos
�

14 - 1.7 - 20 horas

Glenn Ford - Shirley Mac Laine

O IRRESIS'l'IVEL FORASTEIRO

Censura' 5 anos

------ ---_--

J'ÃO LUIZ

] 2'�O - 16 30 - 20 horas
, ,

Mal'k Damon - Gi�li.ola Cinquetti
D10, COME TI AMO

Censura 5 anos

i'

TELEVISÃO

TV CULTURA - CANAl, 6

15,00 Tele Educação
15,45 Cine Júnior

17,45 'Elas X Eles

18,45 Nossa' Filha Gabriela

19,00 Bola em Jôgo

19,10 Noticiário

19 20 A Fábrica
,

20,00 O preço de Um Homem

20,30 Central do Riso,

22,00 O Homem de Virginia

23,3a 'Teatro de Terror

TV COLlGAD�S - CANAL 3·

15,00 Documentál'io Educativo

1540 Mulheres em Vanguarda
,

16,10 Seriado de Aventura"s

16 30 Búfalo Bill
,

17,00 Permann

17,30 O ZOl'ro

18,00 Agente 86

18,30 Meu Pedacinho de Chão
,

.

19,05 Minha Doce Namorada

19,'�0 Noticiário

19,45 Noticiaria

20 10 O Homem que deve Morrer
,

20,50 Sexta-feira Nobl'e

22,00 Noticiário

22,15 Bandeira Dois

22 50 Ponto por Ponto
,

(Adolfo Zigelli)

00,35 Encerrameuto Previste!

_tu: .....$

,eh
jovem industrial, um dos melhores

parl íqos elo Estado Jorge DaL.lX

Filho.

Dentro de tantas alegrias na

cspcrnrla noite de hoje, que é a

última uoite c'o ano, quorn pudesse
ver dentro ele muitos corações, o

que isto representa. lO Acredito que

muitos corações desejariam, um

minuto de intensa felicidade no ano

novo , Bem, nós desejamo a todos,
não um só' minuto mas sim 'todo

, ,
'

o ano de 1972 cheio de felicidades,
, ,

· . ,

-'-'-'-',

Rf"veillon

Logo mais,' o reveillon em black

tie ��rá no Clube Doze de Agõsto,
animado' pOJ' dois espetaculares
conjuntos, The Jordans c 'file'
Saints ,

Anteontem, estava bastante con-

: corrido, o simpático bar refrigerado,
elo Oscar Palac , Hotel. Sardá, con�
suas animadas músicas no piano,
prendeu gente muito importante,
até alta madrugada.

· . ,

-.-.-.-

Quem deu rápida circulada em

nossa cidade
,

na última semana €l

disse' que voltaria para ver o nosso

reveillon foi o .c:onceituadÓ cronista

social da, sociedade gaúcha, do

jornal Zero. Hora, ,Paulo Gasparoto .

• I • •

-,-.-.-,

,Hoje no Santacatarina CountrJ{
Cl ub o reveillon será COm longos,,

esportes 01\1 rigor, Segundo estamos

'. in Iormarlcs. a Díretor'ia espera uma

-Ó, noite bastante concorrrda .

· . . �

-.--.-.-,

CO,m, aquele oharrne de deixar
lTIUiÚl gente com água na hôca, está

circulando em nossa sociedade ,Lêdq
Fontes nome que é nome na socie-

, ,

Llade' de J01.nvi11e., ' ,

- . . . .

.�'-'-'-,"

Está festejando idade nova 40je,
o advogado Hermínio Pé}UX Boabaid,
a quem desejamos votos de .felic�ta

\ cões. O senhor �aux. �oab�icJ., vai
comemorar seu aniver3ário no

l'eveillol1 do Country.
, , ,
---

, . .

Kappa
Muito animada e com brotos

lindos lindos estava quarta-feira a
, ,

boate Kappa. Vimos lá, bem ,acom-

panhado, Francisco Assis Filho.

Gito Daux, estava dando uma de'

bacan;1 ,enquanto uma gaúcha
queimadinha, esnobava mu1ta gente
boa.

.. . , . .

.-.-.-,-.

Aniversário

Foi altamente festejado quart,a·

, , ,
---

· . .

· . .

--'-.-,.-

feira, o aniversário do Engenheiro
David Fontes.

. . .
---

. . .

PENSAMENTO DO DIA:
Muitas vêzes a' honestidade a:caba

quando a miséria começa,

I
ENTE' INVESTINDO EM SANTA CATARINA.

EV HAVERALGUMACOISA PORTRAS '::DISS> •

mentos agrícolas, máquinas e equipamentos profissio
nais, e o resto,

Para quem entp.nde de finanças, êste Supel'mer
cado de Investimentos é um achado. 'Aliás, já há
multa gente de Iora do Estado (muito bem informada.,
súbr'e negócios financeiros) trabalhando COm êle. Gente
que farejoll de longe as vantagens e a 'gal'tLtrtia de
nosso SupermercacLo de Investimentos.

Quer dizer, os negócios fin�nceil'os dos cátari
nenses estão muito bem administrados.

�eguramente, um privilégio de pouQos.

"

. . .
---

. . .

!:la!1CO do r:�tado de S'lIIta C"!:Ir;.n,, S, A. leia, Calarilll'llse dl' Crédito. ·Pínl,nciamento
c li!\ ('stillll'ntos I Fll�·ld() Si�llti.l C .tta! in] de Invl stimt'ntos I Pundo C�t:lfhJ('::1sc d� inves·
("II,'lIt05 -, j), L, I�j'! DI\'êSC - Di,lribuid"ra d" Tilulo,; C Válorts' Moo;I" ,

F',ladl' til' S:Jllla Ca(arilla S, A,; !:leSe TURISNlO S, A,

Gente que chega
O Diretor da Sotelca e senhora

Manoel Martins Ribeiro, da socie

dade ele Tubarâ(), estão chegando
hoje a nossa cidade para a festa do

último dia do ano 71,'

Heloisa Daura e Nelson Sauris,
dia 4; às 20 horas, na Capela do

Divino Espírito Santo, recebem a

bêncão do casamento.

A elegante recepção aOs convi-

dados s.erá no Lira Tê,nis Cluhe,
onde Heloisa e N elson também
recebem cumprimentos,

•

CII

AUGUSTO BUECH1�ER
(I

, , .
----

, , '

Claudia

A revista Claudia, que é autori

dade em bom gôsto em decoração,
traz em seu último número fotos

das residências dos senhores Paulo

Bauer Filho e Sidney Lenzí .

· , .

-.-.-,-

Mais um Banco

Será em uma das lojas da Galeria
Comas a a agência do Banco de Cré-

dito' que terá como agente na
, ' ,

Capital o senhor Fernando Viegas.
'\ '

A decoração da, nova casa bancária,
está sob a responsabilidade de

Sidney Lenzi �

F L:'A SPfBA'C i< (II)
,

,

Pros (j'úli;nos 'hoje, apresentando alguns acontecimentos que tiveram

destaque em 71, ":Fsim como' os principais 'órgãos de imprensa do Brasil os

relataram ou comentaram.
Tivemos ontem, a transcricão dê urna nota publicada na' revista "Veja",

sôhre o inicio da' �!túaçao' lmportântissirna 'do maestro Isaac, Karabi1chewsky
na TV, procurando "desmistificar" ,a música clássica para torná-la conhecida.

e adrn ir:1clc( além' dos' Um-ites' dós éstúdias0s, "I'ivernos ainda, uma pequena

nota quando «o j;c)l1C:àment.o d� "1;hat's_,'what T Waút", com o conjunto The

Square Set :_ mú�':ca que viria 'a ser um elos" maiores' êxitos 'de venda, em 71.

Tivemos firralmente uma nota Sohre o' Iançarnento de outra grande música
.' v.

' J' t
de 71: 'Ir'. com (l conjunto Bread ..

Vamos a outros destaques.
I·' I ) �

.CÁI:'TANO
. ,.,.

_, C�r"Tano estava pr)] Londres, ao lado' ele Macalé completamente entregue
ao trnhalf.o� d� seu novo td�q'co.. ) pár nada .neste mundo poderia imaginar que

se afastaria d� lá, Não havia ;intenc;ão e muito menos pretexto! para isso, Mas

«nm H'lefO'oem:l mudou. tudo 'fel. até êle . pedir um .cigarro para espanto de

todos, pois havia 'Tj1tlito que t.inha deixado ,de Iumar . É que a única coisa que

\po(�,erja trazer Caetárro: d€' volta-aa.Brasil, agora, tinha acontecido: um convite

de João Gilberto ,ptú�a ,gr:aVW'em 'um . show . d(,n�os.' ( .. .) Aí �oi a chegada ns>
Rio 'urna passada pela de Betânia, e a travessia pela ponte-aérea levando-o para

sãd Paulo onàe fei direto do' aeroporto para os estúdios da TV Tupi. Muita

gente 'o' csperava.i'mas o 'primeiro abraço foi para Tião Motorista, Em seguida
o reencontro de Caetano com seus nmigos do mo,-imênto tropicalista: Augusto
de Campos Decio! Pignatari E? os' maestros Rogério Duprat e Júlio Mcdaglia" 'I t�
ItMâ'n'i'hete- n. 1.010 28-8-71). I

. ,

IVÃ LINS SAl E ROBERTO CARLOS'
_ O autor de "Mac1alena" bate Roberto Carlos na vendagem de discos e

< diz que a boa mú.sica não tem pátria. Pe�a primeira vez, desde qLle Roberto

Carlos é rei, ,=tlguém rompeu sua trajetória inabalável de primeiro lugar em

vendagem de' discos-compactos: foi um moço tímido, inteligente, sensível, que

abala os' cGrações femininos, quando diz sua música, com "aquêle jeito que

'vem de' dentro". Um mo('o, ch,mado Ivã Lins. Impossível falar de Ivã sem

mencionar seu parceiro e amigo Ronaldo Monteiro de Sousa. Da paixão pela
lasanha aos C:'lSOS de amor semelhantes, da cola no colégio primário à comu

nhão poético-musical de hoje, I\'ã Lin� e Ronal<1o M:'?nteiro de Sousa assumem

juntOH �0r.1 tranquilidade urp suces�o repentino e asso�b�os�,1 conscíentes de

que não é apenas, o 9QI?-,ito p.e��i1 de Ivã que justifica os aplausos do público
e da critifla". (Mánchete, n, 993, 1'9 de maio' de 71),

· . .

-.-.'-.-

Cabeçudas
Quem .rcune convidados hoje em

sua confortável residência em

Csbecudas para comemorar o últi
mo dia de 1971 e as primeiras horas

, , '

do ano 1972, é o Senador e senhora

IrineU Bornhausen.

o senhor José Lino, proprietário
do Cristal Lanche, recebeu em sua

churrascaria particular, um grupo
de amigos para comemorar os últi-

,

mos dias do ano, *' Segt;lndo estou

informado o conjunto "Band Show",
logo mais será o show no. programa
Elas e Eles no Canal 6.

1

· , ,
---

· . .

· , ,
---

, . ,

An'iversário
Nossos cumprimentos ao Ministro

Lecian Slovinski pelo seu aniver-
,

súrio, 'Em sua residência a rua

Vitor Konder o acontecimênto foi
, '

comemorado com jantar muito ínti-

mo,

· . ,

----
· . .

Concurso de músicas para O

Carnaval

O que estamos informados, é que
encerram-se hoje' as inscrições para

os compositores colocarem suas

músicas no 'Concurso Carnaval Cen

tenáho do Clube Doze de Agôsto,
Artui.· Fraga· um dos componen-,

tes do' conjunto "Brasil Son", que

também é compositor, fez músic,a e

letra, dai1do o nome "As glórias do

Clube Doze". OMAR CARDOSO

SEXTA-FEffiA - 31 DE DEZEMBRO

ÁRIES - No últi'1"JV d.ia dêste ano que' se finda faça por dar a m01hor das

irn pre�sÕp.�' a tôclos, sobretudo no 'meio familiar, social e profissional.
Haverá hílje a seu favor um saldo razoável de alegrias.

'

TOURO -,- Êste 31 de dezembro pode marcar uma ,data importante no seu

pa�saport(l para o sucesso' gél�al, pois se encontra sob uma das

melhores i'1fluências asf!"ais. Final de ano promissor e bastante feliz,

GtMEOS - Fstenc1ã'sua, consideração a todos: no lar, na rua, no local di�
,

habalho � encerrar:í cOm chave de ouro mais uma etapa de sua via I

� com a 'mesma abrirá amanhã' um Ano Novo de �L:ita.s esperança1'
'

CÂNCER -,- PrOcure dar no adeus ao Ano Velho um eqmhbno entre sua

:ltividade,c; profissionais e sua vida familiar e privada. A última sexta-
.fc ira ele 'lú71 tra:r-lhe:á 'com certeza a concretizâção 'de alguns sonhos.

LE,AO - Sua c6ilsjclera�ão' pelás' pessoas será' hoje toHrlmente reconhecida,
TP',;ncipalnJente no lar onde houve.<, ultimamente, alguns ressentimen

tos. Esqupc? tudo, porque Ano Novo significa também Vida Nova,'

VIRGEM _. Mesmo que tenha em mente hoje, pela importância da data, sua

mente mp�to voltada aos assuntos espirituais, não deixe de fltender a

tenmo e hora as ouestões materiais notadamente ligadas com sua
.' - ,

- família.

LIBRA -' Planej(' hoje, desde cedo_ cuidadosamente tudo o que tiver, neste

(Ha de mlJ�ta azafama,' para fazer, a fim de não chegar ao fim do dia

tão C:111Séldo que nno lhe seja possível desfrutar das alegrias do
.. "revellion" .

ESCORPIÃO - Viva rom a intensidade que só Escorpião sabe viver, êste

df'�'radeil'o dia do ano civil de 1971, não se esquecendo, contudo, de

qlle o ano propício se estende até o próximo dia 20 de março.

SAGITARI0 - Ac despedir-se de 1971 faça por dedicar um pouco de tempO
a algo éRpecFlI. e es'tre'itar, ainda mais, os laços de amizade, paren·,
te<;,co ou simples simpatia f.�soal que o ligam às outras pessoas,

CAPRICóFNIO - Na passagem de mais um ano, utilize-se dêste último dia- de
1P71 para dar um balanço,' geral em suas realizações passadas e

preparar-se mentaimerite "p�ra entrar com o pé direto" -em 1972"
AQUÁRIO - Perceberá' hoje, graças ,à sua grande intuição, onde está erraclO

e prC'curará apàrár as' dificuldad.es e superar os contratempos para
te;' um fipal de àno feliz' para si e os seus em todos os sentidos.

, ,

'.PEIXES - Deve senür-se nos extertores dêste ano velho, firme em seuS
" " .

'P:2opn.sitcis 'majs sadios e mánter acesa sua segurança no que diz

reRpeito 'à.ireta'meilte ',a si e aos que formam seu círculo familiar.

· . .

---
· . .

O simpático casal Angela e

Eugênio Doin Vieira hdje estão
,

hospedando Nereida e Marcos

Schulmnn' um casal da sociedade de
,

Joinville que veio ver o nosso

reveillon.
, . ,
---

· . ,

'Novo Presidente para {, Avai

O mais comentado nome para a

presidência do Avai é o nome' do ,

,
.

� , ,

•

E há. Há uma estrutura ,financeira. Um Super
mercado de Investimentos. E veja o tamanho:

O Banco do Estado de Santa Catarina S. A, cres
ceu 75 % em depósitos populares, êste ano, 'F�i um
dos maiores do Brasil.

Enquanto o,s outros fundos sofriam violentas que
das, o Fundo Santa Catarina de Investimentos cl'esciá
a 6%, E continua a crescer.

A DIVESC faz 'captação de incentivos fiscais,
compra e vende ações, e dispõe de térnicos especIa
lizados na abertura de capital de emprêsas, E cuida
desde o registro no Banco Central até a distrilmiç<1o
das ações nÇ} mercado, .

Daqui a pouco, a BESC-TURTSi\10 estará finan
ciando passagens para <1 na[q'uer lugar,

A Cia. Catarinense de Crédito, l<:inanciamento e'
Investimentos financia turi:smo e bens duráveis: carro
trator, eIetro-domésticos, móveis, máquinas e imple�

��
,

�I'< Ação Catarlnenso de Dosenvolvlmento,

-_

�:'Móveis�CGnfôrto "Dã'o Ji,qui�da, ,DOSSIS,.lpreç,os,'sió ,bai�'os
'taeSmG. ,CO:p';l,:,Fórmica, Mie'Sa relásliea :'eom,;,balcio' cristaleira
cóm 6 ca�d'eiras,eiS "450:0'0.

Trio estofado Colonial, lem espulDêt e curvin 'Cr$ 295,0'0.
Em Móveis Confôrlo você 'compra mais com menos

dinheiro, consuUe nosso crediário.

Deodo,o, 23 '8 Confôrlo DO ,Callo,
-

��ªª�-����������� --�����7ãtr�';�"-�'-�'e!��������.f!!!����'�-'�'�,-�,--!!-:rdJ�--'1....... i _1F __. I _ � -- .. '"
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'

Seu hn�.· forá dO' I.r ,.'
",� :.," j }J: fi ' .Ó'Ó: 'G'hurra,�caria' e Restatl'fanfe'. ' ,)' :

o maís �e'�triÜ" da' �tip'itàl "d'6 �'�t8d'6',' \ iLI -

; " ,.
. B.':"'M'I.?NA·U

'

Sala de leitura _ todos oi qlÍllrt� bobi;\:i�tó!l'" '

í I'
'

"

',' ."iY�: A""". Cort. ':,' ,

, '� ,

I ... J
r

o ',II d ': �" f�m �j,�19" por. �.iculo" :' '.�
_ 'no�.nõpo'Ua·' :�" 1 ,,:R. "'An'onJitf.lt·/ de" 8arros, ;tOl :�: EstrtiftO.' ,...:., Fc;n.l 642. ,4, "

;'1 I,� J i
,.

, ',F�.,r.i�n6pó�h� -- Santa Catarh'.
-

.

. I :

'tr Te :í'iJ'
.

,

..��
.",' :,-,-,,:_,'-'_,_', .

__
-'--'L� :...._:__-�---- ).('-. J. ,=-- -

,��������..�'.'-�..--��---
-,

. ,AOUÁRI'US
:

!�
ii �a Lagoa' da Conceição
� :, :Apartltnien-íos ' - "suite� _;_" pátio :';'9�a est8eiomím�tito\ r Ambienh.l selecionado, I 1
'�I b�

- "'1"'- ,:

I
.

�'
"
"""." -,-' ar 'tn��IeB r,

�_,

_

o, ._jlt
�; I ' Telefones :3286 - 3638 '---'réd� interna "

�-�

li :FlIor:<lll�po;;" - Uha de Santa Ciltàrinl

,li 1 \vr;===-==:=--' ---=:__�=--==---=����=��'i'
........�����'�"'�.'iiiíiiiiiii'-'-�'-'4\� :� I '.' :MEU CAlfTINHO. :il

,.� I Metn :E�hcbén. -- Banches Bar - Why�kyíia IrllI' O . fimbHmté 'ld'eal pata você pâ�sar horas agt.<
. _

dávei� 'sa'borea'rtdo mn legítimo Scotch. . 'I
"� I. Pussui, ainda, UM reservado especiPl para "sou :.1'
1 t�

..

�������-�.���panhad() de um �����o:,_j'(!
�. ----"7'.---------.. -- ..----- ----- .. 0__ •__1

,
'

Aosrtamentoe eom telefon,. • ridlo ..-«. aulte.
t�lMóne, ; 't�levÜâo :e ,,:genltleira

'J!��tacion�n1êntó', 'pAra' 50'� \Teió.1I1(:)s
COM AQTI:mtE 'CAFfQ 1 MáTINAL

"Rua Santes SaJiiv{l','o 400 "_'_ 'Fon:ea ".:63,85 ;,� '·66. '.'·1l�r.derê�o
.

telegráfico ,C,�ENSÓN:.-:- .�'1prian6pollt, �
Preços especiais para VlaJant�s ;:. .

"

....

+

........ " .

-

A, ,tradlçlo ,d. ho.i��agebl· flo1'1alU)poUíana , f
�� �

,'J ,
llUI .CoD!elheirOt,)rfafra,. 26, --- iJ!one 296í i

I

, �"l_ !it:;�.�J!�C:;'%[Ç;J:.�P-ç--':lJI;±?::�������=o!c:�r'�'yeyE�!-.4,

,�C1ClflUE �)IIOTEL
Próximo ao ponto de ônibus e taxi

,.�
_., .,,___�- ...._---

.

_'.-'---_ .. �- - ,_.,..P.....:..�- _..' '

.

'

':IIi' !<���.I"-'T-'--L r
�I-' . __ 2 L�ll",,�·M_._-=-:-l*-'-=--=?'!?.E

'II
"

EDifíCIO ,.SINtos ,
DUMONT

'I f .ebJm:I1�.d����!i�:��.ça Safito� Altdra

I' dei pflizo de entrega, marro 'de' 1972; com as 'm'en!aíi

'Ii 'd�'des
'

à�ÍIÍla, :s�IÍl.' eri�r��a, f�Iianciado! em 15 ano

. ll� 's-aa� ordens. '
. -,' .'

.'.'

"ED. SANTOS ANDRADE - ED. VENEZA
._ ,I· '

EIL .. AÚGUSTO (p,}�OmTO) '_ ED.· SALDANHA D
GAMA. . (fin�nciado em 15' anos) ol_ ED. VILA RICA
_,_ /E'D-. pASSEIO :_ EL.' TANGAR� _;_ ED. MURICJ
.-. ·ED.,.boM\IGNÁCIO -"�ruJo ARAUCARIA - ED.

'ti' ,r�---..·O---S-:'"U:' -H'-"-:I-=-,O'"�W,�-�-:,-''-D-'-�R--'L:-::;Y�···��D-N.='!'-'IA�z:.__!� !II":�,,o:11 ' ,I �ÉR:'�a��;��;õe:�'�����:�e�!,�:.D:� Apa

r
I�I AO � tf.a �:;fi 'lI ,.1, tame,ilt<jS, santos JlIlÓ'.reis ,Ltda. pràça Sàntos Andradrc

<

RÓB'BEGA '�l n. 39'� 1(Í"'�ndaF'.-'Fones 23�33�53, 24-14-88, 24-14r9�
t 24-1493.e 24-44-62 -.' Curitiba.,

(CPF - 0(1844209) J; ,"
"

.

" HO,rário �das -8 às 19 ntlras, inclu;!;�w aos sábados
P.trecéres e Comulta! Jurldicltl

�

domingo� � feriad'os.,Não '-fechamos nas réfeiçõ�s. E

c. ;A� SILVEIR.A LEIZI I
F'loria'nópolis �·R..Députaqo,Edú Vieira, 24 - Panttma'

(CPF _ 001948329). . i:,
i, com Otávio A.' do F.s,p.x:rito Santo.', ,

.

.A:dyooic1a de"'" e Ia, ínstlncia - ';u�t1ç. do 'l'r" Dllho �.
'

� L_._·. .0,.',- -.' ,--,:-.-'_.--
.

�,
.:..- -�----

--'o
_.�-:-- ..

-

. .
---- ------/""�

� �\i.
.'

., '.-- , . _;._

'y3C0-=,.. _. --

-
__o m_ �::-'''''''''--:-:�iflI "

RESTAURANTE
) DSelB IPILACE 'HOTEL

o

; I ,

Bt aildll'
! I

.

. D1anlmente reteíeão • III cart,

'

I '�'
. Ao� sâbadoa.i--. n .tradícícnal e famosa fetjosda /-

,

' {_l,-,. �_��tl.ingos .� almôço festivo
�!:z;'_�,·�.. íri.��,�.,., ..;,_,""'15o.'.,

_
_ '.

w.ni!jrt i
.. ; ti" 1

'! lÍ'iUdf
'.

':" , ;
.

; =
..

� --1iiiiI'i

\

"

11
DI. R,ODRIGO ·D'EtA ·'NEV'E,S

. ,

Ci):u:r'giâo Plásti�o .

Curso de esp'edàlização de dois anos no "Hosp'ital
Cl1nita.� dê Sãó Paulo.

.

Trdtaínento �stético' 6ias Mamas. �_. Abdomem ' <....
. ltugas '_' Narii'� Cicattiies - Transplant'e de CabelOá,

Ateride
"

no Hospital'Governador' Cels'o
.

Ramo!' às tê�,"
t"8' 'e Quinta�.· ap'Ós à! '15 horas.'

.

I;;.
,�
, .

I.,

( .

DBG ARTÔRIO SART ELLA

Pro1euor d. Plllqulatrli. da l"QiC111dade de »ed1ctna. -

Problemática Psíquísa Neul1ose.

OOENÇAS. MENTA!S
Cjn8ultóI'Ío; Edifldo Associação Cetannen.e I de, tM.

,dtcluá •.Slhí)8 � Fc�ne 22·08 - Rua Jerônimo C.telho. 3M'
- Flor;.anõpoU.I -

�-.�-----------------------��

. '

......-------_-.._--_.._�..:.��....�.

:Dr�, ALDO ÁVILA Dl LUZ

ADVOGADO,

("�.����,IIo-Dl�;.w;w�.'Iõ�·��=:la�,,��,

'Ir$ 'Caries liberto Barbosa 'Pinlo
.

eH». ., ess.sc _. CPF 00264209

';E:x:.;·�.!ttigU!1o '. Mátedddadp F.Jlcola Ls'ranjetrls
p �Un'ca de Senhoras - Pré-Natal � Preparação - <Pslc't).

, '1Pl'O'ínátic9 Para Maternidade' - Cítologta
Consultas das te às 29 horas - Díàrtatnente.

i

'tbti�iúf(,do' .:: Ed. APttm'�' 881'(1' '16 _: 79 ãndar,

-

'D�B� ,EDMO II':�RBOSA'. , .. ,. . . , . , , .

, , , .

" Clrurtil® ,_o..nt�wta
I)tfif.ri.:, .. Ia. ii 'a. f,drrIJ1 cU,. 14 iI �, h�...

':.�. '-n'�doi'o, '1 .� .Edlfíclo Sorih ....., 5,,16 .. ií'
.

." o ,ArrENDE PATllONAl. DO' JNP.S

........
'

. ,:__.;.DR-.-"i!üslIinIIT'-,"IN-'S'-D-t
'MOURA "'_.""

; � i

,I Prôtefle Al� :p':'(l!a�(iI _. Tra1."niento bidator, Ate:rid�

dM18 �a�hã, das 8' ls 11, lIs. e ft tarde' da�" 16 li� 'l8.'_'ili'�tn,
-,�,cllu�i�Q��n.t�o ',��m. �ôr& .

mar�eda"
.
'Edifiçio ',A�l..UB -:-' _. ,1S81a 53 '- 5(f- andJll' - teIo ,4671- , . I

,;,.Atendimento .0 Ulterior
,

Escritório:' pr-e- 'XV de '.o,,,�nbtu� 21 - 'onl.
Telefone' 2&11

I Flor'an6poll.
I .

.u:
--- ---'i� ..• =-,__i ;; .

:

lOI:r i
,\ I
'a

_
ií

,

,;4F A�•• :::"'�-Aii�����l'-'r. -,� �

y ,

,:' 'Estamos, em \:fTanee'"promoção na venda de<JT�I.
'tIO excelente loteamento

.

'PROt�ISS'JOtf'1tIS' . LIBERAIS
;�fji---- �_..

:. "

, ��:_�o,���. �:.�' ��o '_:,._�T,· f -�

•

- ,o .� .,�. �- .;'"I

,', ?' 'BI,1180' 'YPIIlJ;NGA
"

PIOPES�&R �O'SÉ ZAijEfi�
--

� I :!'
(R."� 'Gr��. E$���:'�I.:;n"';fli,y NnJ...,....

j'.

. ADVOO·!1DO . ';"·1' A ·t t - AI .!I Â vi-tn 0'1 ;Ü1tilà �
.

_

" \'_' . , , .. , . ,. ,

'

. . ,-,
.

"I I
' pro.VeI �m.; e.s.�m05 venu�n,U.�, n, , ,�"'," I,

< t,�UI}

R��M" 11: 'fd� �OV��?!O� 6���4?, !,nd�t � i�la, ��3 :�II I tj pres.tacões. Esta oferta é por tempo limitado.' 'à\'
'I e e one 22 0019 CP -...

OOC'''óc.; 9' 'i'
- ,

, ,�
�P, -

• ,.fi. ,.),{j(.,]. 69, "! ,I �I, Venh� visitar-nos, diariamente de domingo a �\,

Btu:en:
-

:. =': -14l' '��;�;�:;��������
..

- I '

:iJ��â "hriviDlrs9!?!?!���-??�-=-j���-""�·--+7t ,0�'-�7'-J ._� '. ,�\

,: DI. EUS!IIO BUlI· VIEIRA I!
SeCretário da ':Fazenda 'do El!tadc- (1962-196") 5:
Iu!petor 'Flacal de Rendas Internas (1965--1966) r

.

Membro da! Comi8!õe� 'd� Economia • Finançu t
d. CAmara Federfll (1�66-1968)'

'

ADV6GADO E ECONºMISTA _

(Registros OAB-Se 1.261, CREP�; 7.. REGIA()':
0126; CRC �730, CPF - Ó06645709) . ,

Escritório de. Advocacia ES'geclalizada em Dl··
REITO 'ltRmrJTA:f<lO: t Renda;"''' IPI, IeM.' RECLA-'"

J

MAÇÓ'ÊS; .:._' DEFESAS ._ R�.!Cl1RSOS. '.
,

Ft1S0ES� 'TRANSFORMAÇOÉS . E DMS6ss '1).'
l' -EMPRESAS."""""""

Rua Dos nhé1U; "8 -- 'Edifi�io :APlu'D ...;_ 'S9, eortj. N
Fo':ne: 47-31 - Florianópolm - se

.

FloriaDópoUa
,,)

,

.

�-,.--- -----_----- .. _-�. -

1---
.. -·,---- -------- -.

\ \

}lu. CeI. Pedro Demoro,' tft48 ...... '!'on. (13M

Estre1t:o, -.., :Floi1an6pol'D

T

MAJESTIC HOTEL

"ltua' TraJkno, '.. - Fone . 227ft

No �ntto comercial d. cidade
.

�. '-

-

(

�DRA. "RELERA 'f.IRETZER ., PHILIPPI �

CltM _: �\1()S2 - �CPF '25ÔS42198'

.01,11 ,t, B,lelA ;:'e ':G;IIiECOLO�GIA
.

Ptel'ençlo • do Cltle�r GIrt'ecO]õgtco
€ltolGgJ.1 Hormona)

'.

ColPOlCopl',
Ester!'fdade
Parto 'Prograai(lo

�J...ec18Uzação' ,'no' HosPltü ti.i';"eJjid�u:l'd'e SIo Paulo
'Sknta .C8!8':"Ô "Mtlerlc'OttUa de;' Sio"'PaUlo
l,'M:áiternidi\df�E8cola "di Uülversldade h- .�

. "d�ral ,do IRio' de ·JàJlelro
'Oon!lult()J:�1o: ':Edifieto Avplub •

RUIl dOl'm6uI D. 's - .• 12t 1.ÚdI1"";All.,ba.
De Ia, a tJa. fetra.
I tenda. r.� 13,00 Ui 'lepOll hora,

r' 'I' ,.>'" r \
� ,

fI-���-'.����.o ',' _. 3. _ ... o : I. ��
:
t8t� :� .

I 'PRO'F,E·S50B HERR:iflUE,
'STODIECK

ADVOGADO

, Rua .I'rel Caneca, 12 (entrada pela Allan
Telefone 2062 - Florianópolla

C.P.F.: 002627499
/

ltardee)
, I

I
" 1

-

!;J�

I

"A VOZ DA PROFECIA"

"OOÇ'A ES'TA VOZ OUE OR·IENTA.
,
E DÁ, CER'J;EZ� ,

FPOLIS. - Rádio Santa, Catarina - Sábad.Qs;· b
, " ' , .. , .19, 30 horas.

,

BLUMENAU - Rádio Clube Blumenau' - Domingos,
.

" , . às 14,00. hor�s .

ITAJAI - Rádio Difusora' Vale do Itaja! - Sábados,_
às 6,45 horas.

.

".,
,

Cupom de Inscrição .:, . I

I'Peço�'l'h'e inscrever:,·me, sem "qualquer. compro-- .•
misso de minha parte nà curso gratuito de 20 lições.!

"
,

Nome f ti .

......................

"

�... . .. .. �.
'

'
..

':Cidade'\_ tt ••• ' ·E.stado II _... .

_

.' Recorte. êste cupom e 'en'Vie·o li vOz da' Profec:la, .'

estia P,08tal' i189.;zCtOo, 20:000 - Rio de ';J,anetro
, '

. 'GUANABARÁ ,": '\',
,

r

•

• .,' ,! ;'" ... .. ".. .::.__, '

�--�ilfRe!rei!!',E;e#+i.ij·�!f j'!i!!'r :�ír'!f4!�I'
\ "_,

'P:BOCON - Pr'OCUiiadoria �e

EOlllatillidade, 'Lida.
'Rewp. T'tnlco: NI'Waldo, N. HOblln.f

ep� - 001. 755 109

'Regi�tro CRCSC - 1108
'E8éritllS COrltãbei� e F1!cam

Declarações de Impôsto de Renda

Organizacã6 de Emprês�s
Procuradoria Administrativa

�EncJel'e�(): 'Rtia '�ictor 'M�irelle�, n. 30 - Sala '·"A".

',' €ajga Po�tal. 604 '_. Floriànó,polís ..... Santa' Catar."

:iiííiI: ••YIii ,. tnr. -- tt'Allrí' _r�=---:-

.' -_.---*._.. -__.. _''':'''_--�P-''"'·'.l
i

,Dr�� ,WILDEMIIO' ClSCAES
'OSII <BEGIS
MARIO CLtMACO D'A SILVA

,Advogados
. 'Ac. 'iuc.rdo Macle' Cale ••

Solicitador /

<Maniãd. '.- 'uguranç.. .ça.. .... ·".."i., .,'-"'_ulN, ·pósín.'*'I.I.. eI.' u�,cllplio. de cof}lr.nca.,:de .

,

�: '; Irid.r\'lzlÍçio. t••tamento, usufruto. Inv.nUrlos, ,tc.

Açi•• ··crlmlnlls. : 'QU8StÕ•.S frlDbltlhl�t.. '

•. 'pr.�ld.n
cl'rla•. · Recursos • .compenhamento d. proc••sot

pltrl·nt. ''o
.

Egr'glo Tribunal d. JUfll'ltii do Estado.

Consulta. e parec.r...

Ed. Jor�e Daux - canj. 4: (sobreloja) - TeJ. f.SóS
:Rua 'dos fiheus, esq. Araújo Figueiredo.
Expediente:, das 9 às 11 fi das 14 li 16 hor...

€PF$: '001884409 - 000100491 - 002671128

111_ "MM ..�
• ... ": \ �"''', J&." ' I

to" "
.. lo. I .'. • <, • - , • '" f' II � • .. .. • • II .. • • .. • " , •

De
.

tríà<iéír{i
..

'totàíiriérité 'pintada a 6:1eo', . na ; 'Rua

Joaquim vái n�� ,f:iiuÍl: (lãêR"étà�de Bampinas. - :São José,
. \, .,'

com cinco,peças: Preço de ocas1ão'. Vêr e tratar no local
cemo Jo.ão 'Paulo' da Silva:'

. "

.

• .. ., �"'., ,.. & • • • •

• � • , f' ' i • .. •• ...'''. � • • If � • �' • .. • " •

------------------------------��-------�--

ALUGA-SE COM TELEFONE
. U�,a ca.�a, 8it� à rua :r�ão Cruz Silva, D. 43, no Es.

treIto, tratar na firma Comércio e Indústria GeJ.i'man,
� Stetn '8, 'A.
',..

Dra� MOEMA DESlJARDINS
,

Clínica para Senhoras
Exame preventivo do câncer. Citologia

I
DESEJAS CONSTRUIR OU REFORMAR SUA CA,,'

SERVIÇOS RÁPIDO; TURMA ESPECIALIZADA

PRAÇA "XV, 23., -- TEL'EF'ONE 3371
DESPACHANTE AMERICANO

/

GINECílLOGIA E:OBS'TET,BICIA
Atendendo diariamente das 15 às 18' horas no

, 'i·, ,
"

, \

sultório do Edifício Aplub, rua dos Ilhéus, 8 -- 1:!.9 an

- Conjunto 114 em Florlanôpelís.

,:�f�?t��;��*�f.:.f��"'_ ±e2=���0��.�*fnÚl:bF-.ii,iiF:::,;)Nf;.f!fiw§.-
"

! i'CASA ':�AS
.

hOUÇAS" . '

r I .'

. ,:lC'h'.i'.m I, N ...tto & ela. Ltdft.}
"'/ !dAIS �1SPECIALIZAD'A 'DO, 'RAMO' - OS' MELRO

.

,I· j RES Pftl'�ÇOS '- '<msntEl'rc ......, 'RUA GAL. IJB,E
RATO .BIT'TENCOURl', N. 200

''_ Em Ire,ht/e �:à . churrásearía ';GUACLARA" -
; .Jogo� de- Jantar )";'-:i Chá - Café - Jogos de Cristal

I I Vidro - ''l'U.�ó: para- Bestaursntes -- Bares - Hotéií
l

.

Peça� avulsae - nratos - xícaras - CaneC8b- :....

I '" ,

-

., '�áSOs, ,--:-: .. bibílôs" �', \lej,te�r�! =: açucareiros, etc.

I,' Faz .

reposíçâo .

de peeae de. jôgo�,' de, porcelana, d'

.

:G_��;;I�;;;��=i·�=�=�-::-5'

",r-��-- .. _··· -�-.��=�:_--�� _.. �-,�-==�-=--=--.
.

) ,

.

':HOTEL'BRÜGGEMANN
.. I

,I •

�A:gor� ,total!tpente, remodelado.
.. 70. novos' aptos. e pO quartos.
,Garagem, 'e :es�acionaméntó -para 100 veículos.

Amplo' 'sa,lãQ'�cle'°t?star cem televisão.
Rua Sallt�s °Sâr'liva, n. 300 - Cx. P .• D-8! e D-82
Fones 6230

'

e , 6665;,
.

F':streito, ..L: FloI�i�nóp-olis .. ;

" .'

I
,.

.

.

. '�Oj}ON1'()L6Go'_:: CRO�SC. 315
"Ejr:Dli'etôr' "PI'esidi.mte do;Hospita.l de Carfda.d

Mâterniàade '''JONAS' RAMOS;' de Caçador, e res

sável'pelo:,�Sérviço 'de Tràuntátologia e Cirurgia (l
�.Estsgilto, "dó i Iilstitute Éstomato16gico -e Centre

Esf,lÚids:'de '

í�]1iantes C:RS no Brasil - São Pauli
" cUr� ·1te r ESpecializac:ãO em Implantes Artifü
Membro 4a Assoçi�ção Brasileira de ImplantoI

,

;
.

�.• E'.'S'�':E,C,I A L :{_D A D E S

PROTESE' IMPLANTADA li! CONVENCIONAI,..

C�RTr.AGIA1E' TJtAUMlJl'OLOGIA ORAL

·ODON'iOLOOI:A . CLINICA
.

Consu1t6�i.o�· GALERIA COMASA - 90 Andar - sale

Horário: das 8 às 12 .:_ 14' às 2.0 horas.

.'
I' .. , d;od = m- is t ...

,"_JII

,. ,":Drs,' 5ADI" LlMA e
, ,"

",UIIRAJARA ,DIAS. FALCÃO
.. .

-A"D'V o G'll DOS

t'obrançtls 'Júdt'êi�1s 'pllra Emprêsae, Causas
/Trabalh1!tas e Criminais

'; Rua Cê}. 'Pedro Demoro, 1.548 � Fone

EsTREITO -' FLORIANóPOLIS

Cfn

6352

�,----------------------------------------,

DI� d'OBEITO "MO'REIIA AMOI

DOI.Nt;AI DA PEL..
. -- ., 6Dhu - ,\Do Couro' Cabeludo' -- Mico.

àl.rBlI -, 'ba'tllMnto d. Acn.· Pele .ave e.rbôni
f.!/�IIJ)"', ,

DIPII:.AÇiAO' "

b.l!'.I!tlgtáTto do BOIp1W du Cltn!cu da Utthren�
d. 810 Paulo.

CONSULTAS: DJlHaaente, • partIr da.· IS hor!
CONSULTORIO: R. JerônImo Coelho, S2rJ ....... Ed

Julieta - 29 andar - sala 203 - Fone 443S.

t�'------------ � i

AULAS PARTICULARES
Aulas particulares, de Português:, procurar Liri(

min, rua Conselheiro Ma,fra, 99.

10DO'I'111 EXPRESSO
BBDIQUEISE S. ,A.

"
Partidas de FLORIANóPOLIS par.�

BLtJlt'E.WAU - D1r�to II 15,00 e 17,30 hor...
,Via Tijucas, Pôrto Belo, !tapem_, Sam
e Uaja!, às 0'1,30 - 10,00 - U,30 _. U
18�Oo hora. ,

!:lov. rff.n'to, .1 0'1,00 _ lSIOO I 18,OU í
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Automoveis
VERDE, !lOCA E COMPIl

, {I"!·
•

, .

<

. ....

AUTOMÓVEIS
,

. COMPRA, TROCA fi VENDA OI VEICULO'

Opala Laxo - 1urqücza Royal . o; • o •• O' •••••

Opala Luxo - Beige Esporte o o o o •

Corcel Sld. - Verde Patropi - a,O KM" .. o •

Corcel "G'I" - Amarelo e Prêto O" o' •••• o. "

corcet Luxo - Cinza Kilinrandjaro o •••

Karmann Ghia - Bcige Claro ,' .

I Volkswagen
- �ranco Lótus � •......••..

• Volkswagen - CInza Prata ................•
I Volkswagcn - Cinza Prata o •••••

Kombi - Marfin e Beíge ................••

Aéro Willys - Azul Marambaia e Gêlo ...••

197d
1969
1972·

1970
1969
1969

1970
1966

1965
1961

1966

I, Renault GOl'dini - Castor ....•....•.....•••. 1965

Jeep Willys - Azul Claro .... o • • • • • • • • • • • • • 1959

FlNANCIAMENTO EM ATE 30 MES.
A. CO!5LHC' AUTOMóVEIS: ,; ��

atue João Pinto, 40 - Fone 2777 .:_ �ortaP6poUJ
.�

�������-'�)��-��
I

COMÉRCIO OE·
AUTOMOVEI$,

((o;k� 1300 OK - "Amarelo Colonial .... ,... 1972

Volks 1500 - Amarelo Colonial o o • • • •• • • • •• 1971

Volks 1300 - Branco Lotus 0,; •••••••• � • • • • 1970

Volks 1300 - Verm€üho Cereja ..........•• 1970

Vúlks 1300 - Beige Nilo ...........•..•••�. 1970

V-ól.riant - Azul Diamante ..............• ',' 1970

Voll\:s 1300 -. Verde Fôlha ..... o ••••• o ••• :. 1969

Volks 1300 - Vermelho Cereja .•. � .......•
' 1969

Kumbi - Azul Diamante o" o • • • • • • • • • • • • • • • 1969

Dodg' Dart - :Azul Abaetê MetálicG •••....• 1970

Volk5 - Verde Caribe .........•.•• i. • .. • • • 196.1'

Kombi - Verde Caribe ;. 1959'

Jeep V/illys -:- Manon' Tibet ........•....•• 1963

,

damentoa .tê 36 me...

OP ALA, luxo o ••• o
·0 • '"

VOLKSWAGEN 1300 o ••••••••••••• r' .:

VOLKSWAGEN 1300 o •• o •• o •• o ••••••

CORCEL BELINA luxo .- o ••••• o ••••••••

1969,
1970
1968
1971
1964

1964
1963

SIlVICA
, SIMCA

".�.� .. ".".-
� .. "� .. � .. "." .

, .'

.. . . . " " � " " ..

PICK-UP WILLYS ...... " e ..

FORD F.. 600 diesel, luxo cjtl.'uque .. o ••• '. • • • 1970

FINANCIAMOS EM AT� 24 MESES

I \ Cia� Caiarinense de Crédito, Finan
ciamenlo e Investimenlos :

'j nua: Trajano, 16 - 19 'e 29 andar - �rel. 2525/3060
I 2841/ 2842

.. � .... ,__ . ..' ._-- -

.......lC l_

I _-

_ ....... _ •• _ _o ,

,.
--- ..

a

Clínica de Cirurgia Plástica
DR. ALCYOifE JORGE ROTH

, Cirurgia estética do abdomen

Face - Nariz - Olhos e Seios
, Peeling químico da face

R.ua Marechal Deodoroj 503 ..:_ {SQ andar ....... 602
\ Fones 24-6982 e 23-6650 - CURITIBA ._ Prt� l_

11'1�'''''��a?U'liiA -

�.
. -.

_ ;_-- , __ o - ... ,

.-.--�,--_
.. _'�-;:J'

.lI \

I EXPRESSO RIOSULENS'E LTDA.

iPJQrian6polls • Rio do Sul

às 04,30 - 10,00 e 16,30 horaJ..

Iljtio �i(} Sul à Florlan6polls
às 04,30 - 10 00 d 14,00 bar...

VENDE-SE

1)()l'i lole:� cle torra no ce ·tll·O. liocalizauo '110 8ub-Dl."'�

.'-ltr) r�.-' 1,�.·1 l'''i!o. 'H, cíllc,ada COI11 ajo as" pl"(,'< "': nca,.:;i{( �

11\ i'X"L •.ll: �1 lluÇt Anto4�io Gomes, 8t> - Estn�ilo.

,'I(. .

I ,

I

I .

."-, ,-SZ5!.&. -.-CSW. ! ;uê
W' Bd_

ti

·IPI,RANGA
,

AUJDMIlVEIS
. R ? ce Setembro, 13- Fone: 3886

'IIf'lR('JCIRMfIYTO Em 3fJ lYJêSES/
tiJ

VoIks
Volks
Vollks

,
'

Volks

• • .. •
0

• • • _•••••••••• w .. fio •
,

o 1966
• ••••• � o • o •••• o •••• o o • o • • • • • • • • • • • • • 19613

• ••••••••••••••• II " • .. • .. • • • • .. • 1968
,

· . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . • . . . • • .. .. .. 1969
.

Volks o ••

'

•••••• o • • • • • • • • • • • • • • 1969

], Volks 1970

."
Gordini o ••••••••••• o o •• o • o ••••• � • 1964

·.ll .

.' 'I'@! i
- .- . -_ ... -_.. ___j

I

" j;;��-�._�-=�� .�_r_ =-_!.�==��_ �=:-. :�_�.�i:.! .. �:.. i::�_'_----==--=�_... ,

NOSSA 'C�SA AUTOMÓVEIS
\_ .. v.IcIl' Rimos, "1 - Florlart6poU,

.

,

I· C",,'relo ... ..rI•• autcw:�óvels - compra _. venda

'.'
'

IÍÍ!'"" troea - flnanc-llmento
.. Volks •.•.•••.•• '

'
'.••• '.: 18õ5

� Volks � a, •• '••••� 1965'

Volk:s •.••••••••••••••••••••••••

'

••••••• 01'••:' 1964
.

Volks ' ,. 1 1969

Kornbi .•.•••••••. ' ; 19�3
JO L d R' .

I �
ll)e .

an over •••.•••••.....
'

••.••••• .., .•• ; 1950

I

("

"

i'imeyet
,�

, ,

VEíCULOS USADOS

a

'.NANeIAMOS ATI " MlSO

ft\EYJ51t 'Ve:iCULOS LTDA.
.

Bu� F.lílvio Adl:lccl, e97 - E!tret.

��oD�.ONI. aa

Simca Tufâo - Azul Turquesa ••.••.•.••••• �.965
· Esphmada - oUro Espanhol .•..••.• .:....... .1969

E$plana� ._ A.zul Celeste .....•.• , ••...•••• ""i969
Opall,l () Cilindro� - Vermelho ••••••••••.•• 1969

Charg'er RT Vermelho xa t
'

1971 I'

.

,.-- "
van e ,.

Dart· 4 Portas - Branco Polar' � •.•.•••••T.J 1970 I

iVolk.swagen .

- V�r.de _ '" 1969
·

Galaxie LT.t) - Vermelho Meteoro �....... 1969

, Opala LllÀ<) - �eige ••••••••••.••••._�� •.. ' .•1 1970-
· �MINHõES:
F..:aOO. • .••••••••••••••••••••••• 8'. t .•••

'

•••�.;. 195'6

F�OO • e ••••.e ••••••••• t •• :• .-•.•••••• a .• s •• e a,e ••� 1959
t.

REVENDE,DOR AUtORIZADO �� CHRYSLER
.!'

.

'(6) do t3RASIL

Oldsmobile F-85 ;_ Vermelho [.7- r.y.::.,.1 1961

Çhevrolet ,_ Vermelho 13elair :.,••••••••••••.•J 1960
Gordini ....... Ch'i3nbo .' .:.:•• '.' ••••• '.':••.•_.. •.•.•.•.• 1964
G-ord:iIli ,.;.... �tor ,e ••••• e ••••••••• _,••

'
••.•.• r.:.} I

1965

Corcel � 'Verd,e ,•.••••••••.• ;.:•••••
'

••• '1•••:.co .l 1969

Fuscão - .Azul Diamante ,.:.1' .•:.' •• ,' �1O .•_.:...:.:.:.l 1970
Volks _. Verde Fôlha .e •••••••• ';'.' ••••••• o 1970'
Volks - Beige Nilo .... � ••••••••••.•••••••••: 1968
Volks - Bran1!o •• e • e ••• fi ••�. III ., ). 1967

Volks
.

Ve
.

Ih
. .

- rm.e O ••••••••••••••••• e'. e ., .'••� 1966
,

.Yolks - Azlll.. ••••• '

•••••• I •• e � 1965

'Vollts ---'Br�c<;» •••••••••• o ••• ., • e •• e, ••• e •••� 1964

Volks -, Cerâmica ••• l_ e
' 1962

DKW � Azul .

.

. .'
•••••••••••••••• � ••••••••••• � 1966

K b'
.

oro 1 - Vermelha e Branca............... 1965

S.i,mca .

-

'.:Chumbo; e Branca ••••••••••• ,.... 1966 II CO'" FI�ANCIAMENTO EtA 24, 30. ou 36 MESES

.'�ElDQlOBA' AU·TOMÓVEIS

.
--.

. � ,. ;: .. )3'!2$!!Si_

.

RUA A�I�At4T. LAMEGO, N. 17.

·
'0.,. 2152 .. .4673

NAO f�eHAMOS PARA ALMO�O

O.K.
V.lt.
llê'l\t
,

TL -, Verde 19uacu ••••..• , .... ·e'ol " •• ·.·o .• ·"i

, Fusdío _' Azul Pavão •••• � .:•••• 1 , ..
·•

, 1 ...0 � ...
'

..:-]
·

V
.

, J
.'. ,a.rlan� I • ot ..... � '" '" •• " .- •••• It � .•�.tI:.�}.'é'L,OI.•t•• �ct!o1

� Opala Especral ti • " � •••• � '.'.�
· ,

.

Perua Belina
,

.'
" •••• .,. It ••••••••••• " •• 4I!1

VoIkslVagen. • "fi fi' "
'

••• " •• '* .4t II fi'
( ..,

.

\ :
1.' KaOllann Ghia' lt $- • " • " •••• � .

, 1\" ,

. \ ,

'

, 1� Vemagt,'\ete fi " #I •••••• o ••• fi , .

197'�
1971

1967

1967

1965
1961Ford. ComeL ·".2 " •••• • •••

LanChas a Turbina
,

:rIN�CLUfENTOS An 36 MESES
1

.

..
����_'_.�jf;ifiiiiiiTi- .1fS_

,.

i

ã.' -ç=-

J VALDIB AUTOMÓVEIS LTDA.

1 Opala 4 po�rtas .

o.'
••••• o • o •••••••••••• _ • •

1972'1 Opala Cupê Especial . o •• o ••• o • • • • • • • • • • 1972

1 Corcel Cupê _. Vermelho o ••• o •• , • o • o o o • 1970 I

1 Volks 1500 - Amarelo . o • o o •• o • • • • • • • • • • 1972

1 Volks 1500 - Azul Diamante ... o •••••••• 70/71
1 YOlks 1500 _ Azul pavão ..•....... o • • • •• 70'/71
1 TL -- Vermelho e_ , 70/71

Rua Victor Meireles, D � :rone .f:1M

l'lorianópoU. - se.

----._�.-.�---�

Comércio de Aut orné v e i s

REVENDEDOR AUTORIZADO

SI'::Clan - Beíge craro • o ••••••••••••••••••••

Sedan - Branco ......•..........• o • o •• _ •••

Sedan - Branco ............ " .

Sedan _. Vermelho .......•..••...•.......•

! Sedan Beigc Cla'l'o-
•• <li • ti ••• OI. fi, ••• 'li e .'

I

Sedan - Branco " � � e

Sedan - Vermelho o ••••••••••••••• �'.
Sedan - Verde Caribe : .••...•.. � ••

Sedan - Branco � .... o • o •••••• o ••• _ •••••••••

Sedan 4 Portas - Vermelho Prêto Luxo ...•

Sedan 4 Portas - VercJe Fôlha ..••... � ,'•.•

Sedan -4: P"l'tas .

- Azul \ .•.••.•..... ;

Sedan 4 Portas - Branco .......•••••...•.•

TL 2 Portas - Azul Diamante <Lo .

Var�.ant _. Azul. Cobalto , .. ' ..:- .

Vanant - Branca . o o _, •••••• , ••••• :'íf;;
Variant � Azul Pavão ·.� .••��.oi
Kombi - Cinza Prata o •••••••••

Kombi - Azul Pastel o o o .'•• o •• • •••

Kombi - Branca
'

...... , " "

Kombi - Cinza Claro .. o ••••••••• , •••••• o � •

Kombi - Beige Claro ......•.••• � '

Ford Corcel - Beíge Claro 0 •••••••••••••••

Karmann Ghia - Vermelho ..............•

.t

Vemaghet - Branca . o' •••••••• , ••••••••••

. I i
1971. I

1971

HI70

1970

1970
1969,
1968

1968
1968

1969 .

19�
1969

1968

1971

. i970
1970 .:

1971'
,

1964

1965

1968

1969

1970
1968

1968

1966

.............••••••••••• ; .
1965�emaghet - 'Azul

...�;.!!!S2!! .. _ ..

zaSi

. l::t

Com'rclo • A.nom6��ls em ler.'
COMPRA - VE�DA - TROCA
Carros Intelramonte revl.ad.

Endo R. JOIO P!nto.. 21
Fones 42'1

.

�·Ii-f-·T·:t
.. · ... _==:-:-=.. ':'.:::::-=-�..::..-:-..:.!"'=-.-:::.----- ---,

�-11l.

\
.tIL '

C�mércio.e Alldomóveis I
. "III

��-�-IlII-.rl-..

__il.'_ifm_III....IIJi_·j-_iiiiiiiiiãi_... _-._.. __._iiãi...
iiiiiii_;_'-'-__'�_JiiiiíZt..)�;�.'·:f Acessórios lPO-,O Lida. 1

._ _ ... _ ,.
...

.� Dr. Fúlvio Aducel, n. i04S - Estr.'te

,�D' 6284 ...... Fpolll. - StJ

ALVOBADA VEICULOS

1 Volks - Beige .....•.......•.•••. , .. " • • 1968

1 Volks - Verde Ca:ribe .........•••........ 1968
.

.

1 Voll� - Azul·, .......•..... , ..•••... 01 • ... • 19Q6

1 Vemaguet - Gren.á •...•.•.••••• � • • • • • • • • 1964

1 Gordini - Cinza 1964

1 Fuscão - A:zul Diamante 1971

1 Karmann Ghia - Beire •......... '. . 1969

Karmann Ghia -- Grenat •...•.•••••....••. 1963

I
�"5'J.IJ_·_.3cy .... ....3 ,_?.22SGex_se -

.
�

ROVACAP VEíCUiaOS
"

Volks -'Verde 1500 . .... • . .. . • .... . • •
. ..... 1�71

Voll{S - Branco 1500 •..........••.... ; . . • • 1971

Corce� - Vermelho Calipso •.•.. ".......... 19rn

!{Ol111Ji " I • ,. e e'.. • o ., � ••• !t •• e, 1966

Hural ........ 'I Ia to II " •• � • " .:; • � ., " •• �•••• � ,. 6'

Volla; 1600 - Branco •••••••••••••••• 6.8 ••

Volks HiOO - Branco· ...................••
. ,

L

APA.RTAMENTO CENTRAL
ALUGA-SE

1966

1969

>1969 [
.

_...J

Alug,�'-se um excelente apartamento na Ch:ieal',a do

J!}spanha,' a rua Brigadeiro Silva. Paes, �Ecl. ,Ceará. Vo1'3

'lU al'Los sala cozinha banheiro.
. " ,

Tr::tf ar com '1oacyr MoUa da Silva, rua�"l lipe
.

S�.tllllltiL, 11,. 3}J·A, das 8,00 àl'.! 11,00 horas.

�
J

_,

II
, I

J
DRA. L,ÉA S. DA HOV1

Ginecologia e Obstetricla

Atende diariamente no consultório edHiGiO M150-
i

eíacão de Medicin�, rsa Jeronimo 'avelho, 325

59 andar - 5�a 54, d� 15 às 18 horas.

I

'I -- J8!!' ,5�j=-''':M!RI.�If:iiJiI-T '�-�':I-I. L/_

HOEPeRE VEitU,LOS Se A5 \.1 J
I

D�plft.m.hto\ d. V�fculo�l Usado. J
Itua CQnselheil'o Matra, 28 - fone 311"l !

_ A oportuni.dad. d. um bom negócio'"
r.;( I :

Volkswagen - CInza : 19:.>9
I 1volkswagen - Azul Pas�el _�"

. ••• 19�2;
Vo�ksWagen - Branco Pérola

,

...•••••••... ". .1966
[

Volkswagen -- Vermelho Grena •.•.....•••• 1968 .

·

Volk�wagen -. Bran�o tatus ,........ 1970 II
Fuscao - Beige Claro 70171 .

Volkswagen TL - Vermelho Metálico .•..•• 1970 I
Volkswagen TL _. Beige Cl.�rÜ'· •.••..• 0.0 •• _ 1971

.Volkswagen TL - Azul Diamante .....•..•• 1971

Variant - Azul Diamante •....••.......•.•• 1970 I
Ford Corcel - Verde Majorca •....•••• lo, •• o. 19691,Ford Corcel -. Azul Diplomata .... ,....... 1970

Esplanada - Oúro Velho Metálico ..•.•. �.. 1969

Aéro WiUys - Verde Versalhes ..•..... �. 1963

Aéro Willys � Verde Metálico .. o ••••••• � • • • 1965

Aéro Willys - Branco Kilimandjaro ...••. .,. 1966

Rural Wi1lys - Baia r./Kilimandjaro ..•..• 1969 \ t
Opala - Beige Sport � • . . . • . • • . • 1969

Opala - Verde 4.ntigo 6 Cilindros ...•.... 1969'

Opala - Branco Polar o • • • • • • • • • 1970' i
Opala _. Azul Internacional Metálico •.•. ,.. 1970 I.

Opala - Branco Polar 1970

Opala _._ Branco Everest ............•• ,... 1971
,

.

·

Opala - Verde Musgo 1. ••••••••• _ ••• o • • • • •• 1970

·
Pkk Up � Voskswagen - Verde Cal'ibe . � . • 1968

Caminhão Chevrolet - Verde e Gelo ....•• Hl59

.

Çaminhão Chevrolet - Beige _ . . . . . • 1969

l". Cé}mill.hão
Ford; _,' Vermelho lV�arfin, Carnih 19.68 I,

,I
-

•

.._j&� '. - _ .... -

_;__�=f;_;#ii �'�-'��?���&!k';----�R!t �".

'. C. RAMOS' S� A.

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

a.v.ndedor.. AutorlxadM Vollcllwa"en
.,

lf1r'l',"Variallt - Beig� " It,l. • • • • • .. • •• e": ti II

Kombi Luxo - Verde Pérola ......•.•...• �. 1970

Sedan - h:ml Turqueza o. o • o o ••••••••••••

' 19G1

Sedan - Verde Abacate .................• 1968

Sedan - Verde Fôlha o ••• o • • • • • • • 196�

Sedan Branco. o • o o o o •• o o ••••• o ••••••• ; • 1966

Seda� - Vermelho Cereja o •• •• ••• 1970

I
U

Fones 3641. - ô2':t.4 - 6381

MARIO S. FREYESLEBEH

Solicitador - OAB - se - n". 0127

CPF - MF - n9 03355810i

'Direito TriblJtário (reclama�ões,� recqrsos, wmlatórlu ti
débitos)

Dir4ito Admin;strat�!#o (mandado de segurança contr.

cláusula� discriminatórias em ConcordIDa"

Públicas)
RecC{:jmB��rias Trabalhl�t8s n. JCJ

Ha�.s-Corpus
Ações Indenizatórias (colisão de veic�o�, danos pes.,o*

etc.)
Contatos nos EE.UU. • Europa (para médicos, ho!p�l.

importadores, indústria e comércio}
au. Ten.nt. SlIv<9lr., 5' - ui. • (dl.'I........'

.ADVOGADOS
DR. EVILASIO C101
OAB.SC 0165. - CPf 001896239

DR. ROBERTO GONZAGA SAM·PAIO
OAB-se 2338 - CPF 18282079

Rua dos Uhéus, 22 - Ed. Jorge Daux, conl. 5

fones '4515 e 4'21'9
Das 9 As 12 e das 14 is, 17 horu"J

CASA NO CENTRO
'Vende-se casa grande com 4 quartos, 2 bunb�lt'OI �

ciai..�� dep�!1dêllCia! de empregada, garagem. Ti'ater :ua fUI

CU}. lfelt> Alvim, Ui. ou pelo fone 47·04.
, �.

- 0'-
... , ... _.J

J

i.1
\�í

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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dias seja na, cid�de� �a praia ou no calnp��',
A vísía ou financiado.
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:Agora em dois end.ereç�s:'
'Rua Conselheire ,Mafran ,1'4 u� lone 3522'

,

Rua Conselh�iro :Mafra'i 17'�' 'f:(j'tts{ '2S9tl

.'

Programa ,:da',,'refe'ltura
inteuralllen,te cumprido· ,

o Secrctái-ío de Obras 'dá. Pte-feitl\ltà :,: .meaeo do Forte' qantana tornando-o
Munícipal de Florianópolis, 'Sr.� Màll®l: ,ainda tnais atração turística e a indení,

Phíllippi, considera o ano de ;une lWtm zação de 64 'prédios para o alargamento
"ano melhor" para o deslancfíeda 'Prol- : 'd�' ruas' General Bíttencourt e Francis-

'gramação administrativa municipal: co Tolentino. '

"

I
,I

. O ,programa 'elaborado para 19'11 'fói

integralmente cumprido restando ap�-
,

_ A'
' ,> \

nas a conclusão de tres obras Clue t;e-,
rão conclusão em princip1ds 'dê janeiro
do próximo ano. O Sr. Manoel p'hiÚil;>pi
destacou .as seguintes obras. 'entre ou;..'
tras: alargamento da rua Tenente Sl1vel- .

ra, da rua General Bíttencourt constru
ção de oito unidades escOlaPes' no ' ínté- .

rior da Ilha, construção também. (le
3 postos médico-odontológicos: (> Centro,
Social de Ratones, calçamento de díver- ,

sas luas da. Capital, implantação do bar..
to florestal de Ribeirão da Ilha, 8tja'rdina..:

, ULTIMA REUNIAO
: Q,Pr.efeito Ars Oliveira realizou ontem

com " os Seceetários a última reunião
dêsté ano tendo como tema principal a

"

·ret:.ôriÍla administrativa 'para 1972.

Na oportunidade, o Secretário da

Administração, professor Ary Mosimann
fêz uma exposição detalhada sôbre os

'serviços" administrativos da municípali,
dade ,.e 'apresentou o projeto que, apro,.
vado, serã encaminhado à Câmara para
es�dos e posteriormente sua transfor-

,
.

t

mação em lei.

"

1
,

I

São Bento reelam· ,contra
• : J ,

cortes da 'eDiaraia elétrica
'\ São Bento eto Sul (Do Correspondente)
-, As classes produtoras de São 'Bento do"
Sul encaminharam memorial 'às Centrais
Elétricas de Santa' Catarina pedindo pro-

I

vidências qu�nto aos constantes cortes 'no

fornecimento de -energia eléCrica que vem

se verificando no município, .'
O Documento foi encaminhado pel�

Associação Industríal e Comercial' 'Clube
-.

• , ,. ,
�I

dos Dirigentes IndustriaIs, Sindica:tO. elas
Indústrias de Fl.,;çào 'e Tecelagem

.

e S111-,
dicato do Mobiliário e Construção' Civil,
que pediram a ligação da Sub-Est�ção do"
Bairro de Oxford, "constru-.da 'há multo

tempo e ainda não posta e funCioname:p,to"."
'Para às entidades incluídé)s na reiVindi

cação, as sucessivas interrupçõe's "tem
cuusado sérios pl;ej uízos às indústrias ,da

'

. ,

De .oútra parte, o autores do memorial

endereçaram convite ao Presidente da
· Celesc 'Osvaldo Moreira Douat para visitar

, ,', ,

ao cidade, ,a fim de debater os problemas
energéticos da área. A visita' foi confirma-

., ,.

da p�ra' o dia 24 de janeiro: durante reu-
· lllão' do Clube de Dirigentes Industriais.
CÀtÓR AUMENT.A

.

,

·.A ,r�giã_o ele São Bento do Sul nos últi
,

,

.. mos'.d,ias 'ás cons'equêneias da elev�da tem

peJ;atura. Os termômetros alcançaram em

vária�' 'ooasiões ÍncticeS' superiores 37 a
·

g�aus',centígrados, alarmando a população
�Q��al que até então não via culor dessa

na_tureza: Com a chegada da noite a teinpe
ratur� caia' sensivelmente, p,roporcionan-

,
' dQ, t,raJlqijilidade nos períodos de descan
·so. ,A demanda as praias aumentou consi

deravelItlente.região" .

Ipesc vê novas Igencla
� ,

" .

Blumenauü·terá: â··prõxima
O presidente do I pese, Sr. 'Lui� Albert�

. tôs candidatos estão inscritos para 41 va-

d,e' 'Cerqueira 'Cintra declaTOU onterq,' à· ,gas. Êste é' o primeiro concurso- público
O :ESTADÓ que '0 órgão co'ntin�� maÍlten4�,

' .

que "� autarquia' realiza Çlesde a sua cria-

contatos com as Prefeituras de: 13 niutli-
"

'çãO. A;S 'praVa�. serão realizadas no Insti-

cípios-polos de Santa Catarina, visando .',á ( \\l;fo".�tadu,al d,e Educação.
instalação dé agências do L�stituto. Segu'n- :; ;, �NÚÀL : DE SERVI'ÇO
'do '0 orpograma do I pese, Blumenau ·cte;'e- .

'

o, Iru;Úthti> de Previdência do Estado de
rá 'ser urna das primeiras cidades 'a ter'" " Santa, Cátàrina àlstribuirá milhares de

sua agência, dentro do' esquema de :U:iU;_.,
'

• .e:xerii'Plar�' do Manual do Serviço da Au-

riorização da autarquia. , . .; tárquià' 'J:a' ; todos os seus .filiados,. Nêste
.

" SegUI;tdo o presidente' do órgão.. a D�i�, .: 1 .'
. Máhuar' estar.ão. transcritas' todas as nor

g�lCia· do Ipese recentemerlte ina:ugurlJ.'ct'� 1

"

'�; >,�:ras,� de,slérviço, do órgâo, erv,indo de orierl.-
em Chapecó vem funciopando' petÍeTtii- :;", 'laç.ão, aos 'filiados� o modêlo estã em pro-
mente já tendo d.istribuí�Jo Cr$ 2 fuir" , :;c�SSQ, ,d� ,revisão e em breve deverá ser

•
,

-

•
•
'. '?- ....

' ,

ein auxílios natal.idade e funeral.' A região,
.

itiip�o.
foi mui.to, beneficiada pois antes da im- RE'FORMA

.

.
'

�.
. .\

plantação da agência local o associado er�

obfigado a se deslocar �té a C�pital do Es-'�"
tado, pata requerer seus bénefíciO$_ '

tONCURSO
I

('

,

"
A sede do In�títllto de Previdência do

EStado de Santa Catarina -,' Ipese - na

confluência das ruas Conselhéiro Mafra e

. '. �..

O Concurso Público para provimento' de
cargos de pessoal cIo Ipesc nas ca:teg�rias"
'de Oficial Previdenc.iárío Auxiliar Previ-'
I ,. ,:-",

denciário, Técnico em Contabilidade e,'

Porteiros, anteriormente marcado para O

próximo dia 3 de janeiro 'foi tratlsferiCLo j
. ,. "

.

para o dia 31 do mesmo mês. Quatroceh,;

.
.

. .

·

�rrajâno será restaurada e passuxá· por
uma :reforma total dentro \ de 60. dias. A

,'éxé�uçãó' do empreendimento será entre-

gUe ,a firma Ger-Engenharia, ,vs;ncedora da

,'�ó.hcohência pública realizada há dois me

ses �om a. 'participação dl;� outras nove

:formas' inter'essadas no trabalho. O custo

(la . obra, não foi l'evelado.
:� '.

.

'"

(I
"I Aftigos de éo'uro, 'colçódós ,em gerol� artigos por@ �st{)fa'dor��,
l' I PI�sticos, Li,n��lene� '�-QIQs, Pastas, Bol��s, órtig�s: RarOl, $Opàte�t05 � se

!lljlelrOSI s?ndallos Havaianos, CO.�9'Js, 'Klchu�e e tti.dos as dem(.n�, calça-
I dos da linha São Paulo AlpQtgatas S A.

"
'
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,.. , '.

remer ia.
i

! "
'

I fábrica dr.- tsquàdrias e Ma'dei�Qs 'é", ,ger�1
I M'atrii"� São ,Pedro de Alcônt'orà <'

, •

I, Filial: R. MoxSch,r�mm; 9?6 � Estreito �� ·Fpolit.'� 'se �' f,,"e', 65�3
,

I I Madeiramento de. pinho e 'Iei, portfl$: haibolhpdost' .tolon.iaiJ: e,
'I"

I

comuns: Ja'ndas· ve.lexionos. Tipo .vidro e a,(óf)omentos :de. madeiras (
,

em geral. Soalhos, tocos' e parquét. Kr�mer 'po�sui, ",Óquihàs espe�ia- I
! lizadas porá qfior Serr.Q�: Cirtulares tOm "entes de"VrDIAS.' Â: únic� I

;[oa Praça. Kremer 6-
..

ç,a� Ltda
.. agora revend�ndo os famosos produtos I !

I ! oranh�s, telhas, telh:�es e ltàn,nd,�as de qualquer bitola.
. , >' _
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PREDIBENS ·IIÔBltIABIA LTDA.
A CHAVE 00$ :BONS NEGÓCIOS

LOTEÁMENTO' ',CAMPINAS
Finan�iado ein 24 ÍDeses sem. juros
Terra· é I,erra qUém �oDiprar nâo erra

Compramos 'tal.as· na'Capital
Temos a maior, clientela do Sul d� Esléldo

��_�����R�ua�d�o�s�ll�hé�US�'�8'�:-�,�§�la�9�2�,����..__�_W
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Cutsos nolurnos da
Uise nio saem em 2

o Reitor' da Universidade Federal de Santa Catarina"
Professor Ernani Bayer, affrmou que não serâ possível o ftin

cionamento em 197'1., de cursos noturnos, tendo em vista �
carência de recursos' humanos e financeiros. I

"

Em declarações prestadas' a O ESTADO, disse o Reitor,
da Ufsc:

..,_ Já houve diversas, solicitações de 'e&tudantes para que
foSS�U1 criados cursos noturnos. Os estudos realizados '�!l;Y
tararam que pão existem possibilidades para a criação de,.1
um te,rceirp turno na, Universidade Federal. Não : podemos
dispor dos professôres que já exercem tempo integral num
outro período. Entretanto, proporcionamos aos estudantes
impossibilitados de cursarem tôdas as disciplinas em um tini
co período um curso intensivo .especial, também chamado de
curso .imensivo de verão. Inicialmente estamos fazendo isso
na área de ciências físicas, sendo pensamento estendê-lo para
as demais áreas. Para êsse curso o aluno> tem 45 dias letivos
nos. quais fará a sua recuperação. ,

O Professor Ernani Bayer explica que as. maiores difi.
culdades concentram-se na falta de' recursos financeiros, di
zendo que "até mesmo 'para atender aos dois turnos existentes
encontramos dificuldades".

Além disso, aponta a carência de professôres. em deter
minadas 'áreas, O) que' obriga a Universidade a contratar espe-.
cialistas em outras unidades da federação e, até mesmo, es

trangeiros.
- Há poucos professôres co� título de mestrado à dis

posição, devido à expansão de muitas Universidades: a procu
ra é grande - disse.

-,

JORNALISMO POD,E SAIR
,

Em sua entrevista a O ESTADO,' o Reitor falou sôbre
a criação do Curso de Jornalismo, ocasião em que lembrou
entrevista concedida Pelo 'então Reitor, Professor Ferreira
Lima, levantando essa, possibilidade,

A criação de novos cursos depende, entretanto, de ma

nifestação das Comissões de Planejamento e Ensino e Pes
quisa, que estudam; . presentemente, o assunto:

'O Professor .Ernani Bayer esclareceu que a Universida
de Federal, já tem previsto na reforma o Ciclo Básico. Cf
mum a tôdas as áreas. "Na hipótese de instalação do Curso
será necessária apenas a implantação de novas disciplinas no

Ciclo Profissionalizante".

REITOR EM JANEIRO

Coqc1uindo suas declarações,' o Professor Ernani Bay�r.
que há dois mêses responde pela ,Reitoria, interinamente,
anunciou que provavelmente em janeiro será conhecido • o
�ome do novo Reitor, que �upará o cargo em' caráter defi
nitivo, �r quat�o anos.

Delegacias Regionais
,

expedirão alvarás
.

o Governad,or Colombo S�lles assinou decreto determi
nando que os Alvarás e as Licenças Mensais e Diárias afetOs
à Secretaria de Segurança e Informações�passar�o

-

a ser �

pedidos Pelas Delegacias Regionais de Polícia a partir �
amanhã, no interior do Estado, e pela Delegacia de 'Costu
mes, Jogos e Diversões, na Capital.

A nova sistemática na expedição de documentos' faz
,

parte do Plano' de Descentralização dos Serviços Administta
tivos da SSI� que visa dar melhor atendimento aos usuários •
rapidez' na tramitação dos,' pedidos de alvarás e licenças.

Em seu despacho com o Secretário da Segurança e Ifloo
formações, o Goveniador assinou, tainbém, decretos regula�
do a expedição dos Registros. e Carteiras de Identidade para,
Estrangeiros, pel? Serviço dé Estrangeiros, na Capital; e pelas
Delegacias Regionais, no interior, bem' como aprovando a
estrutura das Ddegacius Regionais de Políc_ia, criadas 'pelo
Deç!eto, N-SSI de 26 de outubro de 1971 nQ 1021.

Assistência técnica
para os municípios

.
, O, �ecretário da Receita .Federal, Luiz Gonzaga

FUrtado, vai lançàr, em Brasília, o programa de Assis.
tênqía 'Técnica aos'Municípios providos de Núcleo de
Assistência: e Orientação Fiscal.

.
. Esta JntOnnação partiu da Delegacia tia Receita em

Flo�Úm,óPolis, I' "ass�alando q�e "o programa prevê
as�é�sorafuento e se·rá. lfesenvolvido durante o próXi.
mo 'ano, em �tuis etap;as que corílpreehderão fiscalização
progl'an-ia; plaÍl�jamei1to da arrecadação,' técnicas 'de

trihutação, IÍlod.ernizaç�o de cadastramento- visando a

integração com o SINIEF e acompanhamento do orça..
, mento, entre outras �cnicas para modernização e d.io,a...
mização ,das adminiStrações municipais".

.

,,'. ,AUDiTORIA CRIADA
por outto lado, esta criada na Receita Federal li

Aüdítoria' de Arrecadáção Federal, através de Instru
ção Normativa do Secretário Luiz Gonzaga FUrtado de
Andrade. A au,ditoria. visa controlar o fluxo da a.rre
cadaçij.o' federal, acompanha.r o desenvolvimento do
sistema com vistas ao seu aperfeiçoamento e mant�r
contatos diretos com os agentes arrecaçiadores, perlnl.
tindo rna�or integração entre o.S órgãos da Secretaz:ia
-e o púb.lico contribuinte.

Penilenciária oferece

hoje um bo� cardá'pio'
,

Nenhuma' programação especial festiva pela passagem do
ano será oferecida aos 329 detentos residentes na Penitenciá
ria do Estado e Colônia Penal de Canasvieiras.

Esta informação partiu de fonte da Penitenciária, dizen
do que os dias festivos são fixados no calendário daquele ór

gão e re�lizadas no Natal, Páscoa e Dia do Setenciado, a 19
de agôsto.

Esclareceu que a única novidade será a mudança do
cardápio. Os prêsos terão amanhã, no almoço, carne de por
co, arroz, macarronada, salada e maionese. Para a prepara
ção da refeição, a Penite,nciária providenciou a aquisição de
280 quilos de carne de porco; utilizada tradicionalmente no
.. r�véillon" e dia primeiro do ano, como o peru consta sem·

pre da mesa de NataI.

RoDoVIÁRIA MOVIMENTADA

As empr�as intermunicipais e interestaduais de tran�
portes coletivos estão prevenidas para uma demanda especi�
de pa�sageiros, a partir das 12 horas de hoje, como ocorreu

na véspera de �NataI. A maioria j� fixou no máximo de três
o número dei linhas extraordinárias e especiais por horárío
pré-estabelecido. Da mesma forma, o número de passageiros
em pé não será superior a nove. As reservas estão suspensas
e os usuários sãó obrigados, a destacar o bilhete com ante·
cedência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.I' (Co.,tinuação da última página.)
71' engenheiros agrônomos e '15 .

agrp-técnícos que vivem o dia a dia

c?iÚ os agricultores, Esses levanta-
·,.;-'mentos, realizados sem nenhum
outro Interêsse que não o de apre
sentar a verdade dos fatos, estão à

disposição ,do, Deputado Francisco
Líbardoní e da imprensa' na Secreta
ria da Agricultura.
Temos Informado, permanente

mente; ao público sôbre o andamen
to 'do tempo e esclarecido que; à
medida que a sêca persiste os pre
juízes aumentam; Os dados que vão
sendo públiGaâo� não são, pois, de-
'-'il�idós.

..,

,. .

verdadeiros 101' todos os Senhores

Deputado, inclusive os do MD.B.
Fato inter ssante a observarmos é

que o. Depu' (lo Líbardoni . vem de

dicando, rir "1"1 ano para cá, espe
cial ínterêsse elo produtor, à me
elida que·.Je dos nvolve o coopera
tivismo rur. ":m sua área de ação.
Anteríorm: Dte, s e u ínterêsse

maior lera .j-sla . p'roduçã(o" quando
o mes.mo . .J':::putado, na. mesm<;t

área, era o ! ríncipal comerciante
dos produtos '.gropecuários. Enten- \

de-se, .. assi- 1 . deslocamento. pro-
gressivo de J a área de: interêsse,

O que nro d. s parece COrreto 'no
, "

comportame ,do Senhor Deputado,
é que se vs: de falsos argumentos

para emhair a .boa fé dos agrlculto-
res como sé o Govêrno estivesse, .

querendo reduzir, proposítadarnente,
os prejuízos reais da lavoura, p�r.�
fugir às providências qU�, está. to

mando e tomará em favor $:>, mes
mos.

Se o Deputado Libardoní deseja
conhecer, .melhor a realidade dos fa
tos no setor agropecuário: de Santª.

• 'l\

Catarina, Procure-nos na Secretaria
da Agrícultura e.teremos muíto Prp,
zer 'em pô-lo �o,�:,par do 'que" verri.

'. 1 .

acontecendo no setor PQÀ' tudo 'in-
• "'" "t

dica- que Sua Excelência, talvez por.' .. " . ,

�x�rcer seu mandato ria ��tallt�.l
'.

Brasília, está' 'por fora dos fat,os ca-
I'

I
•

.�.' ...' •
j' .:1

tarinenses",As' últimas nctícías- dão urna 'que
da média de até 10% na .lavoura do ,

milho para todo ,.0 Oeste Catarínen
,,_o A soja está sendo plantada, em

, .:.,') já um pouco tardiamente.
b' trigo começou a ser colhido e�

"m Campos Nov0s per exemplo, a
. . , .

--da vai oscilar' entre 50 e 70%.
"sses dados foram pO.1.' nós apre

sentados na Assembléia Legislativa,
no itia:' 20' do corrente; e', titios C01po

,;,9ABT-E'1 EXTR'VIAJ
-

..
, .' l ,,,.'

" .

'�-'lD1 extraviada a carteira de, habilitação pertencente
ao sr. Gilson Tad.eu de Haro,

DOC,UMENTO -PERDID'O
.,

i I " j. .1 ' r � ''U,I.' • o/'i;. �,
� �i extraviada á Carteira Profissional de Farmacêutico,
ia no Conselho Regional de Fármácia sob pI? 381,
',riedade do farmacêutico Rudi Pereira Lopes, .residen

..." a Duarte Schut�l,' 72" nesta Capital.

-
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, .

- - - ---r--7;

Expresso CIUMENSE

�CIUMA - se
•

1��1 Blumenau, FI�rianóp'Qli.s,
I'

6 ,io de Janeiro/' elo' lIor;i,,:':
, aula e

.

, .

MA 1ll,IZ r

"J'ILIAIS - Curilibn� J
.

L�guna, uliarão, i'ar�

zonle, Pôrlo Alegre e sr

..

II
I

I ,1--'-S�-.-·-d-U-'-�-H-.--;-'-if'�M'A-.�(/I"";'�-rr-os-es-p-ec-:'i::ii�.s.--�F::-.r�õí;'-"'à"ervlços t i'fJ' A��L\, !':a� �u
•

.,_{f:��ªlm,ente) pr6prR'� .- ,.' ;�s ,- Carreias "e "Blin��dos
'lp;d�� �uàlquér tipo de TIi"' c,"��,rles. ; ::., , ":' .'! ,1

•i'�'� '�\�'�? ,.

�ii!i!!i!Eilif��liM .t!; I! j.�

,

o ESTADO, Fio 'ian6polis, sexta-feira, 31 de d ..zembro de 1971 _.- pág. 10

.. i

Seu, TV apresentou defeito? Não se
.

preocupe, '

disoue 62-57. Atendemos à domicilio Assístência :

�

I

'I'écnica EMPIRE - Rua Gal. Gaspar Dutra, 275 -I'�STR�ITO.
.
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SO:LIMAR LTDA.
. Fábric,a e Escritório

, Rua Felipe Sehmidt, 164

Florianópolis - Santa Catarina

I Quim. Resp. Raul A. Ríggenbach
; 'Detergentes - De�infetantes - Sabões líquidos

I'
..

Saboneteiras INOX - Saboneteiras Plásticas
.: '. Entregas no local - Vendas à vista e à prazo

·lJ!f!sinfelanle· Só,lido Soli'!Dess
== •

-

CLINICA E CIRURGIA DE�OLHOS'
LENTE,S DE CONTATO

.

Dr.� D�CIO RITZMANN MADEIRA NEVES ,eRM. 584
'I'

Ex residente da CIí'1ica' do Prof. Hilton Roeha, MG.
CP,F. - ·002275959 - Telefone Residencial 3541, t

I?r. <AR�M'IS RIT�MANN- MENDES C�M. 920
. )'... Ex: Esta9i�rio da, Clín.ica do Prof. Paul. r=ilho, GB.

CPF ...;_ 048236999 '1CONSULTAS cOm hora marc'ada pelos
Telefones 3699 - 3899 - 4129

Aten.dem de 2a. à' 6a. feira
no I{.ospital Celso Ramos, Sala 169

das 9 às 12 e das 14 às 18 horas

_-
.,

.

.._".

RESIDÊNCIA E LOTES
. Vende-se uma residência, situada '�o JARDIM

ITAGUAÇÚ, c� duas salas. conjugada�, tJ:�ª quarto� .

banho, co�nha) dependência de' empregada. gat.ag�m,
varand� e estacionamento, ainda sem, habite-�e.

'

LOTES - Venaentse,' 'ótim9s lotes, situan,ol!! no

JARDIM ,rtAGUAÇÚ com água instalada, ruas' ca1sa,das
e drenag<;l pluvial..

DIRIGIR-SE a rua Urbano Salles, n. 37 _. Fone 2�81:

ALUGA-SE
No centro da cidade, a rua Conselheiro Mafra, 118,'

salas para escritórios comerdais coril �osiriha e 'Qanheirv
Tratar a rua 7 de Setembro 13 ou pelo tele.fone ·388b.,

.' '
. .

Anivers.ário de Falecimento·
. .

FRANCISCO DE MASC 1l��.,IlAS
LIGIA .MASCARENHAS PO,ZZO,BO,N

'� .

O!"din.a Cordeiro de Mascarenhas, Hélio Pozzobon,
Mar.got· e San,dr,o de Mascarenhas, Johnson Sade e Thaís
Mascarenhas Sade convidam para a missa que serã ceJe
'brada elll intenção de seus amaàos LIGIA e FRANCISCO,
no,' �ia 5 d,� janelr.o' às H},15 horas, na Catedral Metro-,
pOli4ina.

' .

, ,.

APARTAMENTOS"

r:

. No. Sol.ar Dona Martha, sito à rua Esteves Júnior,
ç,pp:l 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, depenq,ência para

empregada" com ou sem garagem Tratar pelo telefone '

3795 ou na rua Deodoro 11.
.

. ,

I i

. �C-asà 'i�a Agronômic'a- Aluga·se�1
.

.

Com � quartos, sala, cozinha banheiro, de alvenaria,.
·e,tta � 'rua Aristides Lôbo, 14. Tratar pelo telefone 3795
Q'u ·na.>u�. Deàdoro, 11.

.

ATENCAO
�

TI:oc.a-se, llm t�lefone da Ilha. por outro' do Conti-

������ Os int�.r.�ssa�c;)s 'deverão' telefonar para 6272
St. Antômo.

.. - .

-'ALUGA-SE
Aluga-se um apartamento gl'an�e. Tratar pelo fone 2006

..

Miuistériol �'a Ed1ucarção e Cultur:a
Univer�id�ad,� F,=ederal de Santa Catarina,

·�EITORIA.

EDITAL DE CONV'OCAÇÃO H. 23/71'
Torno.público que a Divisão do Material da Reitoria

da Universidade' Federal de Sal/ta Catarina {arã realiiar ,!
às 10,00 hor�� .do .p,i� 13 de janeiro �e 1972, � �berturál
da Tomadg de PreçQs n. 21/71, destinada a aquisiçã.o del
ID'ateriais para Q Centro de Educação.

Os interessados poderão obter:' os editais c091Pa;r�>c.�;n
do à ,Pivisão. do Material, ·de segunda a se�t�.fei�a,' no
horário de 8,00' às 11,30 horas.

Florianópolis, 28 de dezembro de 1.971.
Josoé For�kamp - Diretor da Di"jsão de Material.

.�

1i!STADO DE' SANTA C!}TAIÜNA
.

SEC�ETARIA DOS TRANSPORTES
\
E 0MAS ,

DEPARTAMENTO' AUTôNOMO DE EDIFICAÇõES, •

I "."

TOMADA DE PREÇOS N. 09/71

AVISO
- \
,

o '. Departamento Autônomo de Edificaçõe� to.rn�
plú,l;>lico, para conhecimentbs dos interessa.dos que se

acha abe.rta a Tomada de Preços n. 09/,71, p�ra ç .

ns

tmção de tim Ginásio de Esportes, junto a E� Dona
Êd.itJi' Gama Ramos, em' Ca;poeiras, mutÍicfpio' d� Flo

ri:plópolis, com área aproximada de 2.'U33;ÓO m 2.
,

O Edit�l bem como quaisquer �sclareciinentos,. .? . '"

pode-r.ão. s�r' obtidos na Sede do Departamento Aut.ôn�mo
d�,E4i�i�ções, nQ 109 an�ar c;lo Ediffcjo c;lqs D�et,().Iias.,
$� Jtua Tenente Silyeil"a, em eOrianópoUs, - de se,tun®
� $�'":ff$'a, no ·b,o;rá,ttio das �4jOO às

.. lf},O�' ,�.01:a�..

Florianópolis, em 2�i de dezembrq de' i971.
�n,:O Hélio, Costa - Diretor (xeral

'I

!
I

r

E IT 'L ..E CO'NVOCACÃO
.

3

ORDEM DOS MOSICOS DO aRASIL
CONSELHO R�GIONAL DQ ESTADO DE

.
"

.

SAN'TA CATARINA
o Delegado do Conselho Federal da Ordem dos Mú�

sicos (1'0 Brasil, no Estado de Santa Catarina, faz saber
aos que o presente Edital virem ou dêle notícias tiverem.
qua..de acôrdo C01J1 aLei n. 3.857/00 e a r&solução n. 287�
de 24 :'1e fevereiro de 19,65 do Conselho Federal da Ordem
dos Músicos do Brasil fica estabelecido o prazo de quin-,

.,

ze (15) dias, a contar do dia ,doze (12) de janeiro de 19�2,
para o registro das chapas dos candidatos a membros
efetivos e' igual número de suplentes, que constituirâo Q
total dos conselheiros e suplentes a serem eleitos" como

Delegado Eleitor: e seu suplente, para o Conselho Régio
nal do Estado de Santa Catarina cujas 'eleições se proces
sarão no dia trinta e um (31) ele janeiro de 1972, das
10 às 18 horas, na sede dêst � Conselho' Regional, sito

-

à'
rua F�1i'pe Schrnidt, fi2 _. conj. 605" em primeira (Ia.)
convocarão sendo desde já fixada ti data de dois (2) de.
fevereiro de: i9r12, -para a segunda convocação caso não
se obtenha o "quorum" e Lei' na primeira convocação:
'Ficam pois; convocados todos os tnscritos dêste Conselho-,
Regional, com condição de' voto pnra o referido pleito . O
músico eleitor, que faltar injustificadamente à eleição pa�

" "

gará a mui ta no valor de Cr$ 2,00. (dois cruzeiros), do..

. brada na reincidência' (art, 23' § 1Q na Lei n. 3.857, de. 22'. ,t .

de dezembro de, 1960). .
.' I

'

I ,

.Florianópolis 31' de dezembro de 1971.
, ,�.' 1 '. '

Edg&r Osmar' Ke�ler. - Delegado do: Conselho Fe-

'EMp·ÍlESA ..SpTO
. AR·JO

.

Dl
I

.

,�

GUARDA
. �'''_.,; . '.,'

,

Parlfttu' d� ·'r.LO�l�,OPOLIS �!
posTá ALEGaE �. C(lUO ��ito l� 21· bPr.��; , : '

". '. ' .

M,SO .- 07,00 - 98,30 --- 12,00 -- .lflJ O ""',
19,80' "'? 21,00 boras ..

Il\fflmmA - .à8 P6r�10 - 07,00 _,... lO,Ql() - ·l�,OO - ��,,�.
� 18,00 h�r8l� ,

LAGUNA � às 'o4,�io -,. 06,30 ;_ 10,00 -.12,00 - 14,00
.

- 17 O 18,00 - '19,30 e 21,00 .horas•

TàBARAO - às 04,30 - 07,00 - 08,30 - 10,00 - 12,or
__ 13.00 - 14,30 - 17,30 - 18,00 - 19••
21;00. ....:. e 24,00 horal.

' ,

.

CRICruMA ..;..., à! 04,30 - 07,00 - OR,aO - 12,00 ._ 14t�.
. ".

. -18,00 _:_ 19,30 - 21,O() .; 24,00 hor�s,'
.

ABARANGUA. � à� �,30 - 0.7 ;0.6 � 08;30 �- 12,00 _'.

. o,.

�8,o.o. - 1�,aO e 21,0.0. {toras.

.soMÍ3ruo - 04,30. -- 07,00 - 0.8.30 - 12;00' - 18,00 .....

19,30 e �l,OO bor••

deral no Estado de Santa-Catarina.
I

�,OCUMENTOS EXT:RAVI�DOS
Foram extraviados os docum:entos de um Gordini

1963, cettificado n. 002207-SC, motor n. 3-10023, placa
PH-0034� de propriedade de Marçal Pio d'e Almeida.

Part�daS iJe FLORIANÓPOLIS p.r�:
BLUMENAU - Dirt�'O à,.s 08,00 - 12,�, � 18 hQt�s.

Vi�, 'l'ijUC�8, ��ap�ma, 'CaITfboI1'9 e ItaJat ..
06,00 - 08,80 - 13,30 - 16,ap - 17,00 .......
18,80. - 20.,00 e 21.09.

JOlNV1LLE - Direto às 19,30 horas. •
,

.

·it� TÚuca8, Cambori'6 e Itajai, " O!J,OO, -
, . 05,:m, - 0.7,00. - O,9,® -:- 11,� _. 13,00,-tf

i �3,3.o. - 1.4,30., - 16,30 e 17,00.'
1t1llITIB� � �8,' 05,00 - o.7,GP - 11,00 _ 13,00 e 17,OQ,

"bor..
:JARAGUA _' Via Corup�, São Bento�, Rtp Ileirlnbo ,

,

�afr", is 06,Qo., e 16,30. boru.
8AO FRAN:(!ISCO, - Ai 19,30, bt,r� .

" .

.----

,I .

"

.t
\

,". "

,__�.__ . __
o _. ._---s_.--o

'. 1-,
j

�

Ile
·AdlJ.\.inislrado,�a. � Ç,9,rrelo:�a' �e Né

góei'os Comércio e Represenlações(�-
Rua Felipe SChmidt, 5.1 - Galeria Jaq,�eline - 'loja?

V E N DAS
.

'.

lANCAMENTO. DO· EOIFfCiO' "CESAR SEÁRA'I
EXceÚmtes. apar,taipf1ntQs no centro da ci���e.
Rua Arno -Uoeschel �,Próximo ao Departamento'

de S?úde·P.úblira.· • ,

edro 2 ou 3 dormitórios - haU - living - copa
cozinha' - banheir,o - df'penr]pncia de emprega.da

: - átea �le serviço _:_ g�arageIl). Fino acahamento .

I .• -' ,

APÁRTAME.NTO A ltUA FELIPE SCHMIDT
.

• 6t!tt\Q apartameQto, �m ex;C'cle�t,e locali.z���o,
frente pará a Rua Felipe Schmidt. Com 2 dormItOrIOS
_ li.�ing - cQzinha _� b�nhe,iro - banheiro ,d� em·

pre,qada - ãrea de servl�o. - sacadu. NegOCIO de
ocasião.

i
iI

Uin 3pa�tamento no Balneário de Camboriú
Edjficio Paraná - 7q andar - n. 705 - Av�n�da

,'1 Central,-' Centro Comercial. Com 1 ,qu�tto -, lI\;r�I1lg
_ cozinha - banheiro - hall - area de serVIço;

I Totalmente lpobiliado.

]):ois. anar.tame:tltos no Edifírio Cisl1e' Rra,nco -
Rua General Gaspar Dutra _. Estreito. Com 1 e 2,
quartos -, lhrinv,- 'cozinha - banheiro - área de'
serviço. Totalmente financiado. . .

Um apflrtamento no Edifício Itaguaçu -. Rua
.

Desembargador Pedro Silvá - Praia do Meio. Com
2 auartos -- living - cozinha - banheiro .- ; rea
de.

�

servico. Totalmente financiado.

TP:;RRENOS
1 terreno no .Jardim Atlântico - prõn,t'io na:r.a

c0!J.�trllgão imediata - 350 m2.

1 terreno em Barreiros - pr6prfo para constrl.l�
dio imedjata - 25Q m2.

- !' \, •
•

...,-

., 1.0, 10te� em Barreiros, '-:- próximo a Ooncasa _:_.

�trada Federal Nova. .

3, lotes na Trindade - próximo �. Penitenciária .

396 m2�'
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.) elay e Frazier: a Duerr
Nova Iorque _ Ainda hoje, o pe

rigo é que as pessoas possam acre

ditar. mais no que Cassius Clay
afirma do que no que realmente
adcmt.eoeu.

- Eu ganhei a luta - êle gosta
de dizer .. Joe Frazier teve que se

internar no hospital depois da sur

ra que lhe dei. Eu sou o campeão
6e verdade.

.

Ali deve estar tentando se con

vencer, injetar confiança em si pró;
prío para a luta revanche. Na noite.
da luta, quando o gongo marcou o

final do 15° round, Ali sabia que
não era mais o campeão de verda,

de. Segundos antes, tinha caído
com um .gancho de esquerda. É

verdade que se levantou.' com a

maior rapidez possível. Mas .depoís,
"com, o . orgulho ferido e o maxilar

,

inchado, esperou a decisão 'dos
juízes de cabeça baixa. Quando o

veredito veio, êle virou-se para seus

segundos e disse: "Vam.os dar' o
fora daqúi".

Não :protestou, Não Ifai a sala de
errtpevfstas para se queixar, O
que êle fêz foi se dirigir: a um

hospital para se submete-r a -raio

X, que mostra.ram que seu max;ilar
não estava raturado, No çlia $e

guinte, deu uma, enb"evista, :esti
rado em'.sua cama no hotel con-

,

torcendo O ros,to de dor:
-r-' Ê pre�iso um soco muito f(i)r.

te para me abalar. E pal'·a. m(}

jogar no chão é :pl'eciso tnn soco

mais forte aiJida. Eu nã.o perdi a

luta - Fra�ier a ganhou,

É importante gravar estas. pala
vras, Daqui a alguns anos a luta

. ,

será apontada como um dos gran_
des acontecimentos esportivos d�
nossa época. Por ela, cara lutadol'
recebeu 2,5 miLhoes de dólares
(cêrca de Cr$ 14 milhões),
DaS mais impressionante ·foi a

.

atmosfe'fa que a. cercOu, Prova:vel

nretl�e, �unca mais ve}femos dois
adiVersários corno estes: dois pesos
pesados invictos, cada qual ·com
a sua parte de direito ao título

mUnJdial, cada qual um simbolo
sociaI.

. Cassius Clay, ta.mbém conhecido
.

lOrno 'Muhâmttlad Ali era'o cam-
.

. "

peão da maioria. Ele tinha sido

deposto ·em 1967, .por câusa de
sua condenação por ter se 'recusa

do servir o Exército, co:ndeifação
que seria cancelada pelo Supremo
Tribwlal três'meses depois da luta.
Frazier era O· campeão dos polí
ticos' da ,Federação 40 Boxe e pe-

los ressentiam o desprêzo de, LU

pelo "establíshment".
No ringue, antes do começo da

luta, a atitude desafiadora de Clay
voltou. Rodopiando em seu robe
de veludo vermelho, deu dois en;

coutrões lpropos''tais em Frazaer;
adotando uma expressão de des
dém para com o olhar enraivecido
do rival. Ao soar o gongo, a pro

vocação de fAli continuou, Levado

de encontro às cordas, acenou

". para s�us· torcedores e balançou
. a cabeça zombando do poderio )I

, .' .

dos socos de Frazíer. Clay julgava
q�e Frazier fôsse cansar, do que
êle se aproveitaria para golpeá-lo,
contírmando a sua (plI'evisão de

um
.

nocaute no sexto. round .: :Êle

subestímou, contudo, a raiva. de

Frazíer.
.

Em . vez de' :se cansar
. l ;;:. .

. ,

FI'aziej' tornou.se mais forte à me-

dida que a' luta prosseguia e via

se que 'estava séntindo um prazer
animal 'no

.

combate, Em· um

round baixou sua' guarda e riu..
Em outro deu uma· papcar.1inha

; . , , .

zombe.teira na cabeça de CI�y,
Clay fl;a:nziu as sob.rancelhas,
assombrado.
'- Deixar-se levar às cordas. e

fa.zer exibicionismo para a assis

tência foi'um grande erro de 'meu
,. .

pupilo ..........di�se . Angelo Dundee,
t�einador de .Clay, O adversário
não estava machucando, CI�'Y, mas •

estava acumulando .p0nÜ')S,
.Nos oartões dos jurados, Fra

zier foi.. um
.
vencedor incontestá

vel. O jurado. Bill Recht lhe deu

11 l'ounds a quatro. Artie Aidala

lhe deu nove 'round contra seis a

Clay, Arthur Mercante, juiz da lu

ta. deu oi to. Founds a Frazier seis
, . ,

a· Clay e um empate.
. Fisicamente :porém, Frazier es-

,

tava exa.usto. Intemau�se· em um

hospital de Filadelfia poucos dias

de.pois da luta, paTa tratar_se, 'se-
g.undo. seu médico, de "pressão

.alta" e "rim de atleta". Cla;y co.

meçou imediatamente a dizer- que

a exaustão de F�'azier provara que
a decisão tinha sido injusta.

Na, verdade, o. que ficou prova-,
do foi que Frazier precisava de
um descanso depois da luta, en,

cuanto Clay tivera o seu durante
ela,

:É bem provável que Clay tíves,
se sentido que ia perder, mesmC!
antes da luta. Poucos dias antes,
êle se vangloriava do fato de que
tinha recebido 111�Ll cinto de cam,

.:'

..

peão, enqmmto· o J?1.esmo nã<?
acontecera com Frazier,
- Eu vou levar meu cinturão'

para à ringue - prometeu Clay '-.
e quando Frazier me .de'fl:'ota'r, -eu
o entregarei a êle,

' . ,

.

Reparem que ele 'não disse use'

Frazier
.
me derrotar". e sim "quan,

) . .. . :

do Frazier m� derrC?t�r". Foi um-

engano talvez . ínscíente, m,as reve
lador.
�ste é um ponto que," não foi

. .' .
'

.'
.

\

explicado e sôbre 9 qual, as dÚvi-'
das se é 'que 2· r�vanche .vai haver
'I, ... ' !

mesmo. O 'empresário Cooke. 'fa�
lau ep'l: JE!aIizár-Ia' 8.m. abril, mas à;s
negociações nã.o foram." ainda' 'ini
sua opção.' para l'e�1iza�_ a. 1�ta' ri�o
ciadas .. De aC:Ô�do.· com·lo contraM),
tem' limite. de· tempo' .estipulàdo,
Ainda. de acôrdo com o contrato

... .' �.,

ca,da lutador teria garantidos 750

mil dólares (pouco mais de 4 mi-·

lhões I de. cruzeiros),
.

uma quan�ia
irrisória em comparação com a da

primeira luta, mas mesmo assim

ihteressante; O contrato não esti..;

pula 10çaI para a revanche. Os lu

tadores irritados com os impos., .

tos do Estado de Nova Iorque, não
deverão realizá-la no Madiso'll

Square Garden. O' empresário
Çooke tem o arrendamento, do

:Forum, o estádio de Los Angeles,
mas tudo indica que, quando a

luta afinal vier a ser marcada,
Cla.y e Frazier prefiram

.

o Ast�o
dome, da ci.dade de Houston, no

Texas,
,

FED:EIIAÇ10 CATARINENSE DE FUTEBOL� DE
.

·SAL,ÃO·
ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNÁRIA

De conformidade com o que diSPõe o -artigo 11, letra B do Estatuto, ficam
convocados tod0S os filiaçlos para a Assembléia 'Geral Ordinária a .se realizar
em 22 dE: janeir.o de 1972 . às 19,30 horàs �a s'ede desta Fede;_-ação a rua dos

Ilheus, 8 _. Edifício Aplub, lO!? andar - sala 105, com a seguinte ordem do dia:
19) Apreciação do relatório da dil'etoria referente ao biênio 70/71.

.

29) Eleiçfio. p�ra os cargos de Presidente e Vice-President.e, Conselho
FiBca} e Trnmnal de Justiça Desportiva.

31?) AS:3untos Diversos. .

Não havendo Il·l1mero legal, a, Assembléi.a se reunirá com qualquer nú

mero, 30 minuLos após a hora mareada para a la. convocação.
Flol'j3nóp(:]is �1 de de�embro de 1971.
,'. .

Wa,ldemiro José Carlsson - Presidente.
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A Confederação Brasileira de

Desportos, vem de comunãcar à

Federação Catarinense de. Futebol
de Salão,' as datas e os jogos já
programados, pela fase eliminató
ria da rI'aG.a Brasil que terá por
sede a cidade . de Londnína.
O C1..upd:do nosso campeão vai

, , ,

estrear na 'Taça Brasil, no. dia 5
·de janeiro, diante do Monções,
campeão do Parart:i,
No dia .ímedíatô o tricolor 'bar-

,

�1gn-veT€1e 'ent;:t'e:ntar'á ao Wallig de
,

Pôrto Aileg1re, campeão gaúcho de

7\ fícando o dia 7 para Monções
e Wallig decidirem talvez a classí,

! l f
'

ficação,··
. ,

.

� Dêste chave' apenas um Clube o
. , . ,

campeão, .se �lassHica}:, para às
finais que' serão desenvolvidas em

R�Gife - Pernambuco. rio período
de '23 a' 29 de.' janeiro: <,

"

,

A.�n:tÍtJElllA V-EZ
�stã serã a prímelra vez 'que um

clube catarinénse
'

pàrtícípárá da
.' , ��. 1. I J '

Taça Brasil, dê chibes, Caberá ao
� ,�'"; �

. . , �

"

,
..
'

... . \' \ .. '.

:'
•

� 1.
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Clube do Cupido" tal prímasia, le

vando com êle as esperanças da

torcida catarínense.
CAMPEONf5SIMO

O tricolor que vem sendo, presí,
dido pelo [ovem João Lucío 'da

Costa Bracuny, no 'ano de 7'1., .t0t�
, nou.se um autêntico "papador" de

títulos.
,

Venceu o campeonato citadino
. . ,

ganhou o campeonato estadual e

·f'oi o vitorioso do Tom� @UQiio

Lopes. ,

O IARinmQ SER\ PA'Pt}fS.1:"� .•..

'

,
",'

'

Recebeu ainda a F., ç. F.' S,:' o"

e�edien;te da C. ':8,:J. cornunícan,

do que todos os três jbgos . serão
,

Mílton Mattaní um dos" meltro'r'e'S'
.,

'.. ,...
,

ãrbítros de são pau"o, devendo 'ser'

auxilrado pelos hÚ'1'!3enseS 'S�lia;s,;
tião 'de 'Almeida e 'vf�riâib ··Caffi9:.'i

\
. ,., ." )

naro .

,
. . " J

.

AS (}lITRAS AU'f;')R.t'bd�S·
.

Como
. anotador cr6n:ómebistâ .

estará. 'funcionando ReIÍa't0·· Sel:fas,
Hão Schlavon também:; d�;.' 'São

, ,t.. )'

. (. .:, ..

.
' ,

• ''':'''0·''li .'

.
,aqu:

., I

Amaur.y 'Borges
Inl� D:E UMA "SéRIE -' ESP'ECIAL

.

,PARA "0 EST.AfDO"

ESPORT.E P·ERDE UM 'BA:LtJ.A.tR1'E
N@ dia 17, (') 'espotte .catà!rinense

perdia um·· de seus· 'baluartes. Fale

ceu no Hospital Celso Ramos, o

desportiista Ni'ooiino Taricredo que
ocupou

.

vâi'ios cargos' ·da
. dipetoria

do Avai Futebol 'Clube.,' "c'begando
inchtsive a de pr.esidente,. IDuu.antfe
mu.itos anoS dedicou.se' 'ao Avai,
ajudando o clube a. atraveSSar .. as

maiores .cri.se� .
financeiras de sua

Mstória. Perdeu assim' o esporte,
'.mais.. um dos poucos' ·baluartes.

.

CAiARUtENSl; TUZ, M�D·ALHA
DE GURO

No dia l8 m1tro, catarunense que
.. ,

esteve nos JogbS PanAmericanbs,
Waldir Kuntze, viSitav,a seu Estado

natal. Waldir, foi. vencedor· do
pá-re(!)J 'de 4 Se'm, representando o

B.rasil. Apl"oiVeitando sua visita a

seUS familiareS'
.

'o,� re"Pól'ter ,de 'O
.'

Estado conseguiu pàle'strar com o
,

atleta ·C!.ttle ·trâns'feria�se ''alar,a e Fla-

mengo em apl".ii. de 70" depois de

remal" pelo Riacltilelo,. pepo�
.

de ,

bTilhár :no campeonato -carioea, ven

cendo o 'p'áreo de Oito. e ,.sagrando-se
vJce .n:o .2 Com, 'W'qldir f9i, convo

c'altto pa'"tA ,'0S Jogo� RanA:m.ed<.i�nos,
conquiStand0 U'ma" nreUaUta. de p.p�ta.

I •

(. 2 Sem)
.

e_ urna,. de . oUJ,'O (4, Se�)
para o Brasil.

.

.AD�OTO . O. NO'VO, C'AMPE:ÃO
Adauto Nóbrega l�'Vantou o. títu.lo, "

.

de campeão. ciüidino de xadrez,.de
forma invicta,' registrando 8 vitórias
e um empate. A cl.a"Ss.tfioaç·ão até e

5'1? lugar do XX Campeonato de

Xadrez de' Flcr;ianóp'oli�, apôhtou .ps
seguintes ·elr:X:étÇlr:i!lta.�: _

·Cam.'Peão .......:. Ad'âuto W. da Nóbre
iffl cam 8'5 pt>ntes.6"", , "

. Vic�-Cartfipeão -- '.LeQPoldo Ban-
. deira Maia, com ,7 pontas.

3� lugar -- Mattin Afonso de
. HiarG" éom 6;5 :p·ont0S.

4� .}ugltt - ......... F.Jio B'álS�e-adt, eom 6

pontlJs.
'5(,) .lu'gar ....... Joã() Batistâi Ribeiro

N:eti;) ·coltl·5 pontos.
. .,

MEQUINNO' 'VENCE 'T8 SIMtlL·)

TA-N'EAS

No ·dia .21, Henrique da Costa

MeJdng, (i)
.

Meq.uinho,. atendendo

cOI1:W.te, I 'esteve na Ca",Pital oportu-
. ..'

ntd'ade 'ertl· 'que 'énfrentou e ven:ceu
18 partidas simultâneas, gastan<ilo
p"ára tâ11:tO ·0 ·tempo de 2 horas ie 50

min�tos, andado 850 metros, p.a.s
várias voltas .que deu' para chegar
aos diversos tabuleiros.' O último
enxadrista a ser vencido foi Laércio
Lisboa quê' perd�u: nó 5G9 lan�e,
depois ·de 2 horas e '50 liÚllutos de

jôgo•
Â F'ESTA S..4:l0,t'.I·IST.

No dia 25, na ·ChurrasCla.l"i� Rio"

sulense, �alizou-se a f€Sta d� 'en

trega . de diplomas e troféus 'pela
Federação Cat.a:r.ifíense de ,l!'utebol
de Salão.. A im"}>mnSà! convidada,
recebeu o seu· diplom'a, 0s çlubes
do ''CUpidO; ']Jbzc"e 'Col�g1a\, pelas
c6nqülst� dos ·títulos fíe"gionais,
rtféebeYmtl valiosos tr6fêus.

.

SITlSMB O CHEGA COM AMeRICA
'CAMPE�O

No dia 5 de s'etenibrb () Am�rica
. ,

d� Jdir1trl.Ue, vencendb ao AvQ;i por
4:'x 1, sà.grO'ú·se, pt>r

.

antecip'3'çãQ,
c'ampeão estàllual de futebol de
.i�91;l'. 'No dia 10 Ó Clubê of�receu
um Ja11tar' d� C'onfrat�l"hiZàÇão nó.
Clube Gjnlíst.i.ca que �Ohtó:u' com a

participa�ó de convidados, impren-

sa dirigentes e atletas.
, .

O clube americano te.m �:mo 11:r'�-
. ,

sidente o
.

d:e�pOl'tista Km. Mainert,
e contou nesta sua brHhante .canrpa-

· nha' de 71, com os seguintes atlétas:

Geraldo, Raul Celso Cab-rill -I>jalnra, '.'

Ladinho NeUriho Fiore'zi ,Alvacir
, , , ,

Badeco Hamilton VeneZa
. PaUlo

, , "

Cesa'r, Lae,rte Vado, Lioa ;Mam::os
, , . ,

Chiquinho, R01l1ualdo, João' 'êa:tI�S,
· pa:nícker e' 13ade.co. .

O' 'iAb'itlté:ti:oa
efetuou 24' 'partidas,' ;c'0.n�lstàll'db
17 vitóriJis. '4 'émpates e a d�r-ot$'S'., \

'Marcou 45 tentos e sofreu apenas
12 com u� saldo de 33 gols,.

'

.,
,

.

. F'LA X FLU' TERMINOU IGtJA\L'·
.

No dia 7, o Avai e. Fig.uetfebse
jogaram atl1Í';tosamente 'n(), estádio

. .,

Orlandq Scar.pelli; àrite.· gr�,ndfe
· publico ,.

terminando ó 'prêlio ··e·lÍl
igualdade no marcador: O' x.' O, ..

··,O�
po)'tões foram franquiad�: ao, ..públi-

. CD. em homenagem a Set11f;lh.a. ,da
Pátria.

.

TfTULO' DE . BOLÃO F·ICên;,· -Q ,.!

Fói
..
desdobrado em Curitib'á, G,"II

Campeona:to Nacl<mal
.

de ; B:ôl�G" \pá
troçinadó. pela CBD, e que., cp��ou
cem .as p·al'ticip·a�.õ.es 'dos ') ,E�dps
d.e Santa. 'catarina,. ,Parár,f�, Rio, ?",
do 'Sul e São Paulo. As ;Sole:t\).i4ad�s
de 'entrega ide. troféus � �edalh��
e. ,encer.ramento,; oc()rr�r�m 1'(a .,sê:de
da Sociedad�e JUo. �'a:t:l,éO� ,:rifa, de.pi
são· entre -Santa, Catarina_. e,,-:pai".an.á,
RÔ masoulino' ·a vitória fpi '�b�trtga·.
vel'de, com 1,403 contra 1.�'·P'auS.
A .equipe da'Ip.1>eã masculi'tla' :forma..

da por .b0'loriistéls de .Bl.um:en;iU.,
c.ontou com Re'gon, HeliQ; .Âugqsto,; .

Osni Luiz.Har�bêrt Luiz .Rob�rte;,, ,
. , .

Ge:i:'hard, çir110., ,Ral!, .Amá" Édg.a�'d
e Nelsón·. O quadro, de v�·fice�10reS'
do 'campeonato:. �as categorias ;de

bolão figur.ado masculino ,:e)femitíino
São P.aulo foi o campeão;.. Em. 1:)'Olão
c·heio, o títul'b 'firou ,om !os ·oalari..

, .

nenses -enquanto que ns pa.ran:twnses
ficaram. com o tí�ulo I�O bQlio cneio'
feminino.

GINK,�DOZE FOI stJcesso
Ginkadoze, a prm'11oção . SGCial,

esp'ottivã 'e recreativa :pr�inbw'd'3:
pelo Cluhe Doze de A gôsm, 'dentro
das comemor.ações dn Ce:Jiltenãr.i0·I�O·
clube, 'foi realizada com absoluto
sucesso, A e,quipe vencedo.r.a f0i �a

.

E�úJl'>.kO', 'que conquistou '10 �i(l
maior: úm :flusC"a. 'A prt)lMJ�io';mnvi
mentem toda ,·a ,cidade.
GAN�O\1 'N,A 'LOTEn�t\ MAS iN:AO

iRECeSEU
Pedro 'Testol:li, o'Pe:r:S�io da Icida<fe

de Joinville fez' 13 pcntos no teste
45 da Loteria �sDor i 73, porém não
conseguiu até a ,!or" recebel" seu

prêmio, porque o re'.rn.ndedor ;per
deu o cartão .matriz. Embora conte
com proc:esso wamitando numa das
Varas dá Guanabara é quasi certo,

que �dro deixe de receber o seu

prêmio. Testani fez lima aposta. 'de-
2 cruzei�os com o agente da sua

ddad,e que a registrou em; Sao
Paulo. O agente voltou e entregou
o cartão-recibo a Testom corilO o
.'

� .

car�mbo da Loteria Esportiva _.:..

José L: N'ób�ega. - ru'B, COnSe1h:eh-o
Moreil'� . B�rros., 844. 'l:i'ez. 13 p6t:ttoS

.

lhas seu nome não C011StoU· da rela..
ção de, gan4àdores do teste 45. Re-'

.

clamou à administração da L. E,
e ficou sabendo quê seu ca.rtãb foi
entregue em branco sem nenhum

. ,

furo.
"E:'StADuAL DI: T�N'!) De MESA
l�ages, sediou o canipeowto esta-'

(luaI de têhi� de mesa qUe contou
com

. á parti'cipação d€ Lages, Flo-

fI·ue em 1971l1,oS proporcionaram o prazer do·lrahalho
em comum para que suas melas fÔ,ssem atingidas,

que em breve nos proporçionarão o prazer de Irab..........
em comum ,pata .que suas melas ,sejam atingidas:'
A TODO.S,. ".

\

que de um modo ou ·de ou'Iro conlribue para que nos as
melQs stj" atlll i 5,

os �grad'ecimenfos sillceros e o's volos de um feliz .1972
dos D:ir'elores e 'Colabor·a.dores da

a Brasil
J ,

Paulo, sendo representante da

CBD, Luiz Gonzaga O. Fernandes,
A Federação Catarinense de fute
bol de Salão vem de designar o

senhor Olívio Lopes para acornpa,
'Ilhar a delegação do Cunídn. na,

. r ,

qualidade de representante da en-
I ••

,

tidade barriga-verde.
-o EMnARQuE DE DELEG�ÇÃ'()
·0 embarque .

da delegação, do
Clube do Cupido que representara
nosso Estado na III Taca Brasâ

. ,

·

dar-Se-á dia 3,' podendo até lá.' se!"'

q�ciGiido de que os ,;atletàs· via] amã0'
em conducão especial; já, que exis,

'te interêsse da díretoría e elos

prõpríos jogadores,' p6r"este, hpo
de conduçâo .

.

".VERBA (1UÍtTA 'DO ·e. R. D.
,

'0 COnselho Regiona] de Despor
tos 'vem de liberar' a 'verba de

.

"
.

.

m·rl éruzeíros para que o 'Clube do

CuPido,' possa 'cob ir�' as despesas
co'rrr os'; jogos eltrnínatdrtos

'.

da

·
Taça' Brasil ... Caso: 'cohsiga elas,

q:;ificar-se a. entidade salorrísta de .

".' . , .

.

.;.' ..

"verá .solic.ltar refórço de verba.
.

. .......

'.

•• > .. � .

--�

i'ia'nópolls 'e Jomville, Joihville,
a"j:5resentando uma.' excelente equipe,
{)'(')ll'quistou os. títulos de individual,
duplas ·e .' por equipes, Henrique
Schu'anke foi ,a figuIla mais desta-

,

cada dos joinvilenses e do campeo·
nato também, apesar da idade,

VAS-rO VERDE IIPAPOUII O TíTULO
,

. No ,dia ·26 tivemos a realização
,

(:los jogos do 'campeonato estadual de

b01a tio cesto ma'sculino juvenil�
t"endo por sede a cidade de Lages.
()s quatl'o dubes fo,ram .os vencedo

.res das chaves eliminatórias, Eis OS

resultados:' V, 'Verde 81 x U, PaI-

· ÍlH�iras 57 - Diocesàno -88 x' Cole
'gial 49 - V, Verde 60 x COlegial
51. - Bi0cesano 82 x U. .palmeiras

.,59 - COlegial 61 x União Palmeiras

.54 .-·V, Verd.e 74 x Diocesano 73,
. . \

O Vasto 'Verde 'campeão de 71 con-
. ., "

-tou com os seguintes atletas: Fifi,
,Atroando, Julio, Carlost Cesar,

. Osma:r Celso Claudio, Roberto"
. " ,

.Ax:tut Jair e Rubens. Airton Thom
...

,,' , , I

,de' Souza Nilton Pacheco Onih
..,. :, '. ,

'C.�vaco e Edson Hoog, foram ([

{r:rbiÍtos dos jogos desenvolvidos n

OináS(io, 'Diocesànó, dirigido pe!6
:F'rii Antônio Alexandre _. ·direto\"
do . Colégio.

'8" B: QCTA>CAMPEA CITADINA
. PMa oitava vez consecutiva o

Olube Bolão Brop.ql!li:nha., da cidade

de. 'SãO. Bento do Sul, conquistou o

titulo �citadino de 'b0Ião� masculimL

A ·eq�uipe que é octacam.peã, >contou

em Suas f.neiras ,com a participa(,'ão
de ,atleta Werller Grossl, que man

tevte o: titulo de "Rei" concedido ae
'I ,.

melçhor boloni.�ta da temporada.
'Ban'letita-se que' equipe de tão alta

en.�erg.adura técnic'a não esteja
ainda filiada a F, C, B.

'COLEGIAL E CUPIDO OS NOVOS
CAMPEõES

,

Chegamos aO mês de o,utubro e no

dia 10 registrávamos o primeiro
acentecimento de destaque. Terrni
n4lva: na quadra do Ginásio Cat.ari

nê'RSe as disputas . do campeonato
estra�ual de fútebol de salão que teve'
c-0lbO 'protagontstas, . as equipes de

Colegial e Bradesco nos juvenis "e

t)oz-e' x Cupido, nos adultos, No

,

sábado' o Colegial venceu ao Bra

desco por 4 x 1 e rio domingo novo

triunfo por 3 xl, Fqrmou o Cole- .

gim 'com José; João e Humberto;
Sé1'1g"i� 'e Mario. () Bra�esco �om:

Am-ollldO; Ricardo e Juarez; Jóel e

.F1�viG. João 3, Sergio e Mario 2 e

ain,da Ricardo
.

(contra) marcaram

para os rapazes dirigidos por Naza
reno Vieira e Oswaldo Olinger .

Flavio e Jael marcaram p'ára o Bra-.
desco de' Criciuma nas duas parti-

"
,

das. Nos adulto-s, O Cupido venceu

-3Ó Doze por 2 x 1 nà sabatina com
, ,

2 gols de Silvio, eontra um de Zeno
e no domingo fez 1 x O, através de

Tamino, ficando desta forma com

·0 título estadual de 71, O Cupickl
formou com Ju�io Cesar; Luiz Flavio
'e Acioli (Franz); Sihrio e Tamino.

O, DO,ze com Maurilio (Fernando);"
Raul e Ciro; Zeno 'e Paulo Cesal'

(J"ipão). Arbitragem de Hamilton

'�rreta, nos titulares' e José Acacio
dos Santos nos juvenis, Renda

, ,

Cr$ 1. 500, (j() ," aproximadamente.
, VITÓRIA INTERESTADUAL 00

AMéRICA
Na qualidade de campeão cata ri·

nense o América. jogou no interior
paranaense contra o Uníão Band�i...
ratítés. Vit.ória elo conjunto barriga.'
verde por 3 x 2, neste cotejo intp·
I'est�dual amistoso.
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o DIreto\' Financeiro da Com.

panhía de Agua e Saneamento de

S�ta Catarina - Casan, senhor

Carlos Eduardo Víégas Orle, ra..

lando a O ESTADO revelou que
"o problema da tfuJlta d'água na

Agronômica tem se agravado nos

últimos dias devido ao a�ento j
.

de consumo que a própria época
está a exigir".

Explicou que o racionamento

temiP'oiário decorre do consumo

excessivo, fenômeno que "está

preocupando a emprêsa e levando

seus técnicos a elaborar novos

projetos para atendimento à cída,
.

de sem solução de contínuídade
,

em setores isolados".
- A Diretoria Técnica da Com

pa.nhia está providenciando a regu

larização de tais s e r v i ç o s,
ab�indo,. na Agronômica, em és

pecial, algumas ruas, a' fim de re_

mover canos que estejam obstrui

dos,. So�ndo pressões ou vaza

mentos. }!;sses defeitos aindá não

foram descobertos - ·assinalou.
Para o senhor Carlos Eduardo

Viégas 01'le (> -int�rêsse da Casan·

está rep'reSen�ando, também, peJos,'
estudos em �ndamento que visam

,

l!'.

definir se há possíbílídade de um
remanejamento no sis�Illa �d'á�
p�ra atender as partes 'maís' eleva.
das da cidade, onde, a falta .d��.
tem se agravado ultimamente.

À cidade, segundo �rrna'!'
ções que nos , chegaram, não so-.
rreu nenhuma 1 �eração nc abas,
tecírnentc r�g;l' - prosseguiu.

.

.

I

A C'o::xp .nhi.. Cstarínense de

Aguas €" Sanet » ,
·� nto adquíríu o

controle S03 se�\' ços de abastecí,
menta d'cgua em ?loria.nópblis, a�
tjg'me) te ruborrtínados :,'ao Dae$

. ,
. . ..,

há questão de três mêses, �ntin<io,
o entrave na rcc I"':a e.' éont>tant!Ui
do ·rre:-.l ...:n., ....(.'ê) �oO. arrP.C8d.açãot'i)

. ,
.

, .

,

coríl atrazo 'i�'j, ... ,y ",,",,<c, �,.. de tarí. 1 -�.� ."�' .' -J li·:."1 \.Á��"t.yv ...

ias.
Os s·,t"r..çoo cstsv:a.m t com .0'

faturamento ·2t.] !,�a. o
. há alguns.

meses, o q re 'Ie '.( ....l a atual Di7.eto.
ria a penoor in ,.ediatamente em

implantar um. Si �ten:.a:.· de Pr900$..
sarnento de Dp..c.i JS'

• ara facilitar
. .., .

a execuç-,o e '.1 -; "iças. contáb&�
e actministl' tivo':'. I

.

Entende o Diretor
.

lllêe{ro qu,.�;.
atualiz�do a coerança cias tatitas�'
. a' ,,:Casan P9ct '�rá' di.�por Gie', Un:;�"
;'reCeit��, real e dai partir pata '$ Sfi..

;

lqção J!m'txfsti::.' os problérwts"4Ü�

,

'Flo�pólis, ,Se�(etra, ,31 'de '�:tó' de 1�1

.�,

surgirem, atendendo os consumi..

dores, a curto prazo.

RETARDATARIOS
A Companhia não pretende pre,

judicar os consumidores, mas, agi,
rá com todo o rigor no que se re- .

fere ao pagamento dos débitos ta,

rífãríos. Um levantamento mínu,
cioso está sendo feito para deter
minar quais os retardatários. }j

partir do conhecimento dos da

dos, a Casan alertará os atrazados
para a liquidação dos' débitos atra,
v.és de. campanhas de utilidade

pública .. Na hipótese de não ha
ver resposta positiva por parte dos
contríbuíntes o corte de forneci., .

mento d'água será ímedíato.
PILõES E LAGôA

.
.A cídade é atendida, atualmente,

pela. Adutora dos Pilões, mas

grande palte da re'gião leste �
Ilha de Santa Catarina é servida
pela' r,eprêsa da Lagôa' e Rio Ta
Yares.
Em suas revelações a,O ESTADO

,

o Senhor Carlos Eduardo informa

'lue Florianópolis conta com 25
mil con:;umidores cadast�dos e.

apenas 10%' desse total tém: ser.
viço medido.

MULLEI 81 FILHOS � .alerial�.
Cou,slrução em er'

- INnJRKVLi "

.

o Flam�ng9 p,rati�t$ aaer\o.
para o dia 12 de jahe�()'� �á
nã um jogo amístoso. �nf o i�o·
nal

.

de Montevidéu�
.

(."aplpelio !nUll
dia! de clubes.'

us
..

um I
o 29 Escluadrão do' 'lQ9 Grupo de

,
.,

Aviação de Blls�a e. Salvamento fór�

mará' a partir de '17 .d� janeiro' a

nova Base Aérea da Fôrça Aérea
Brasileira .sediada em Florianópolis,
CUJO antigo Destacamento foi ex·

tinto pelo Decreto 67.984, de 30 ç.e
dezembro de 1970 do Min-istério da

Aeronáu,tica. A port�ria 018jGM7,
!

dó mesmo 'Ministério, determinou a

instalàção da unidade em Florianó

polis,
'

subordillando a nova Base
Aérea'· 'ao Comando Costeiro. Com a

t:ránsform�ç'ão,' o contingente foi

aumentádo, o que ocasionou a trans

f�r.ência do 21? Esquadrão do 109

<?r�i)o de Aviação para Florianõpo.
.lis.

NOVAS INSTALAÇõES

Para receber o Esquadrão aBa·
, .

sé Aérea teve que ampliar as suas

instalações. Um espaçoso hangar
foi construído para abrigar os apa
relhos da unidade. Dois novos alo

jamento3 se destinam aos oficiais' e
sargentos solteiros enquanto que,
50 casas hQspedarão Oficia!!; e sar

gt>ntos casados.

Uma pjsta de acesso de quase
d,ois mil m�tros e 20 de largura;
�iga'ndo o parque de manobras às
f,istas de decolagem, já está totai
c _

. nte concluída•.

o SAR I"
'

\
, "

...

:.. .

SAR é sigla' internacionalmente
:adotada', ideIitificando"·as �des
de

.

BUSC3S f; Salva1neIito� Este· tipo
de unid�!c1e' ope.racionâl ,f� ·J.CriàÓt?
dúrante ..

a Segunda Grande'" Gtrer-n\.
em 'consequência o grande ". n�e�Q .

.de. que'das de· aViõ� aliadas ',DO' €d-;
nal' da: 'Mancha, quando'· :ij}tot�;vái.n
de missões

-

de bomb3i� ,,"na":):�11"
· .... ."

.
.

.

�

..
�

"

.

rapa' contmen'taL' A Inglaten;�Jcmqu
. então' a sua unidade·' de',,:Bllscas e

. Salvamento, especiaJment.é;�:!tie�da
pal:a lrüs'sões de sac<>ua.·;;·'e�mó',�a

. (.....

iniciativa foi bem su�diQà·'· �,.
• '. " . II };

. da a guerra os pilôtos \que .. ,,:eenti-
nuaram. a voar pelas eihpr� '.' �
merciais' reivindicaram a' m�h��
ção e ampliação do seM�� o'que
foi feito por tôdas as Na�s;, visa,n..
do melhores condições; de Iocal1z�
ção e socorro em �aSO "de acidentes..

,0 ESQUADRÃO

Muitos são os esquadrões da'FAB
que funcionam em operações ' d.�
Buscas, mas somente' o 29' Eiqua-
drão, agora semado em Florianófx>.
lis,

.

é unidade de BuSca � Salvamen
to, funcionando ainda ,em'��
de miSericórdia, t..r:ansportando' f�i�
dos e dOlentes. Age' tam�D1 em· Ita.
sÇ>s de calàmidadfs pübliêa 'é. :even
tualmel,ltE.� d·e s gural)ç8 Jiacion.
Já esteve pteseltt.;:JJ ri3.c:, grabdes �

o Secretário GlaucQ Olinger con

testou, ontem à noite, em, nota ofi·

cial, os têrmqs das declarações
prestadas a O ESTADO, em sua edi

ção de ontem,. pelo Deputado Fe

deral Francisco Libardoni, do. �1J)B.
Dizendo qüe o ·Depl1tado Libardo

ni "está por fora dos fatos catari

nenses, tulvcz por exercer seu man� \

(!aio na distante Brasília", o Enge
nIIPÜ·O l\1�rônotJlo Glaul'o Olíngcr
.Jinllu ll11i; ú .lJ�1l1�(lnI.<1 tal' opo"iç,io·

.'

<
'

J
'

nis,ta "se vale de falsos ,argumentO$
( /

J?ara ernb:dr a boa fé dos �gricul-
tores, <:çr1.lO se o Go�êrilo estiv�e
querendo red�ti[' proPositadament:e
•

' -
. r .,

os prejuízos reais da lavoura, para
.

' ,

fugir às pr vidên.ias que. está to.
l ' •

mando e tomar if:lm favor <:t�s agri� ,

cultores".

Intitulada "86 técnicb3 reàgem
contra Libardoni", a nota é ii se,.

gUJnte, nrr íntegra: "Seguramente
· ,

o Dcput"üu F!'i.Ull·isco Libardonj,

se

t8mld�Qe$ públicas que assolaram G

n.otdeste e a Amazônia, a..�tindo
os povos atingidos. Operou também
em países latino-americanos �empre
qu� grandes catástrofes castigaram
9S povos irmãos.•Dois helicópteros
d() Esquadrão. permanecerão em

�antarém, onde prestarão . serviço
de àpoio às frentes de trabalho da

Transamazônica, servindo tamb�m a

Funai; no atendimento aos s��·
té;lS: e' indígenas.

'

...
..

.0 EQUIPAMENTO'
, ,

•

i O·: 29 Esquadrão cómanda!io peiá I
. "

,

'renente-Coronel Aviador Kauffmann,
conta com 17 Oficiais, 82 Sub-ofi·
çiais e 52 cabos e soldados, todos

altamente especializados em oper-a·

ções de busca e' salvamento. Médi
e<Js e enfermeiros capazes. de reali7
zarem, em quaisquer condições, cir':.
rurgias de �gência em pleno vôo:
pois 0& 8 aviões-hospitais da unida·

de.' tipo SA�16, Albatroz, além de
macas e um complexo equipamento
possui também instalações que per·
mitem: � operações. tsses aviões
tem ijlD. notável raio de álcance,
po� sua autonom,ia de vôo é de 16

h,oras.. .Al�m dos 8 avióes-hospiW-.s,
. o' �q�ádrão conta com 8 belicópte-·
ros especiais

.

para salvamento., do

t�po SH-lD, movido por turbinas a

jato.

ura.,

quer valer-se da indústria ria sensalo.

ção, e.speranc;lo, em contrapartida, o

vot9 dos agricultores nas próximas
. .

eleições. As informações qUe vem

sendo fornecidas à imprensa sôbre
os . prejuízos causados pelas adversi

dade� climáticas são enviadas por
técnicos sedia(los em toçlo o interior·
do F�tado. Os levantamentos relati
vos ao Vale do Rio do Peixe e

Oeste Catarinense foram feítos por
(Co'Íltinua na 10a págin )

..-_ ....1 .. " ...

D.esidralacão
fêz onlem

..

.'_

13 vítimas
.

.

o Centro de Reídratação do Hos

pital Infantil atendeu durante '(> dia
de ontem 13 casos de crianças de
sidratadas provenientes da área da
Grande Florianópolis, das quais três,
ficaram internadas em virtude de
apresentarem estado mais grave.
Os médicos continuam recomen

dando, principalmente para crían

ças, o uso de roupas leves e areja
das e que seja evitada a perrnanên
cía prolongada no sol. Alertam ain
da a necessidade da ingestão de
bastante líquido e no caso de água

. ,� ,

preferencialmente fervida.
Aos primeiros sintomas de gas

. troenterite e desidratação - febre
,

vômitos e diarrérias - o paciente
deve ser encaminhado ao hospíta],

JoinviU
a·rrecad
mais I

.

o Gel'ente Geral da Caixa EC0nô
mica Federal - Filial de Santa:ea '"

tarina - r�velou 'que a Loteria! Eg-
. portiva ainda não foi instalada em

Florianópcüs exclusivamente por
falta

.

de condições técnicas. , O ·Sr.
. J()ão G<:l.sparino da Silva explicou
que "não houve negligência da Ge

rência. ou suas divisões". Disse que
estão sendo mantidos entendimentos
com a Conteplam_, emprêsa especia
lizada em processamento de dados,
para a gravação dos cartões da Lo
teri�.
- Atr:avés desta firma - conti,

nua - terenios à qisposição os com

putador�s necessarlo..� à exe{!ução
dos. serviços. Sem os computadores
nada pode ser feito.

O Gerente da Caixa Econômica Fe-
.

deral garantiu que antes do térnli·
no do primeiro �emestre de 1972 a

Loteria Esportiva estará funcionaIi�,
do normalmente em Florianópolis.

Fun O OS
lDunicíp·os
lem norm s

I' ·,t
:i 1(

"

I'
.

...� �\
Q J'

A Secl'etaria cne Deseuvol�
Econômico, está expedindo aos mu

nicípios instruções recebidas �o Mi·
nistérió do Planejamento, para ela"

boração do Plano de Aplicação do
Fundo de Participação das Prefei
turas, do períódo 7.1/73, que deve
rão ser encaminhados à Secretaria
do Desenvolvimento Econômico que
em conjunto ,com a Secretaria

.

da

Fazenda, exanúnará os. referidos

planos.
Os Planos de Aplicação deverão

ser enviados até o dia' 20 de janeiro
vlndOlll'O.

... ...........-4.-\0_ .................. .....__� ................ _ ....__.�

,( ,

..

.16a CSM completa se

53 anos de criaç
A 16� Círcunscríçãc do Serviço

Militar
. estará comemorando dia �

de janeiro o seu quínquagésimo ter
ceiro aniversário de fundação. Cri�
da pelo 'Bcletirn Regional n'1 10 de

, , ,.

12 de janeiro de 1918 com a deno-
i l'

mínaçâo 'de 18� Circunscrição de Re-

crutamente, com Jurisdição sôbre"
todo o' Estado de Santa 'Catarina

. ,

passou para 6a CR em julho de 1919
.

e para 9� 'CR em fevereiro de 1923.
.

Mais tarde, fui traníormada �m ,loa
Clt e� em ju�o de 1940 denominou-

"

se' l6'} CR, hoje 166 C$M ..:.:.. tirctins
eríção do Serviço Militar.'

"

Em Boletim' EspeCial. alusivo : à

data, o ComáÍldante da GUarnição
Militar de Floríanópólís, "CeI: Fran
cisco Janone Neto" a 'instituição
"cumpriu com fidelidade 'às 'missões
a"si Impostas pelo EXército Brasilei

ro, a cujo patrono, o imortal Duque
de Caxias, prestamos nossa reverên
cia, 'buscàndo em suá vida .' facho
'que iluminará sempre: o nOsso ca·

minho,
.

pois "Exército é fator de

Segurança e Integração";
E prossegue o CeL Janone 'Neto:

uÉ cQm' orgulho que' poc:remos .

ma
.

nifestar a tQdQS os Prefeitos
-

e', oi
maras MuniCipais a ,nossa gratidão,
por .seu incontestável apOio na ins

talaÇão e manutenção de: suas (Jun- .

tas de Serviço' MiUtar, �1u1as "ási'
tas da estrutura da Segurança Na·
cional". .

.

I

- Graças à sua compreensão' e

patriotismo -. continua o, Boletini:·" ..
. I .

�p:ecial do Comandante '-i-' bem co. .

mo à inspiraç.ão dÇ) "�r�tlde poeta:',
'

soldado, nosso patrono do SerViço

::asa.

COLISÁO COM VITIMA
Na Avenida Ivo Silveira, às'

llh30m . colidiram um VO.lk$wagen,
placas AA·96-60, d1rigido pQr Maú·
landi GOulart, solteira 24 anos re·

. , ,

sidente
.

no Loteamento, São' Bento
,.' ,

em Campinas, e a· caça.mha. Mere»
dez-Bens, placas 'VX-03-50,. conduzi- .

40 por Nilo Fran��co Coma •. c�·

�()J 49 anos, residente pa Ave:D.ida
.

São José, 201, em �o José. A Prf).
fessôra Helena 'Goulart solteira 29

. ." '

dUaS, residente em Campinas, qtl�
se enCQIitrava no, interior do VW

,

saiu f-erida e foi internada no liQ&
pital Sa�ada Familla.

, ····:'.·::···:;-�,·I:.,::ll,�--...-.- ...-'-,,_. "

Militar Olavo llilac hoje Santa C�.·
tarina se ufana em'estar ao Iado {()

.Rio Grande do Sul na vangua 1'(' do
Serviço Militar, de vez que são as

, I

duas únicas Unidades da nep.(�ülk�
Federativa do Brasn que im: .I.im ii

ram "em todos os- seus munícípio;
uma Junta de Serviço Militar",
Mais adiante o CeI. Francis'�o ,:,},.'

none Neto expressa o seu re 'O!Jht1
cimento aos 20 delegados do �j,-,r�.�>
ço Militar espalhados POr Sant,p, Ca

.

tarína, aos escalões .5uperioref., às
'autoridad-es federais, estadaaís ,�

municipais, aos diretores de esta-

.

belecimentos e de ensino de ,ah;: 1
médio e superior, aos competi l' :
ros da Polícia Militar, à Marin a

'

.

Fô-rça" Aérea Brasileira indústria "

comércio, clubes de serviços, : .te

grantes do Projeto Rondou, e. \}. a

des de classe comunidade relip:iü.'�, ' ,,/ �

povo catarinense e imprensa esc..�tG,
falada, e televisada.
E assinala: "Rendo minha home.

·nagem a todos aquêles qt,1e por' aqui
passaram e que com esfôrço, abne
'gação e carillhó muito deram de si
e engrandeceram esta querida orga.

.. uização, desde os mais humildes
.

's�rvidores até seuS ex-chefes', que'
hóje

.

ocupall.'\ lugares de destaque
em nossa G.aleria de Retratos".
·Finalizando sua 'mensagem o' CeI.

I

Francisco Janone Neto concita os

oficiai.s, prôçks e servidores civis a
.

continuarem imprimindo às ati 'irh.�
, des i>ro�issionais o melhor dtJ ,>'�U�;

esforços, procurando melhor;.:r Cfl'
.

da vez. mais a efiéiência da p"esta
ção. dos serviços da 16a CSM

Ciâ1,i7;adas .

EX-Dl!::TENTO QUEIXA�SE

. O município de
.

Joinville perma
nece em i

primeiro lugar. na arreca

dação do Impôsto sôbre Circulação
.
de Mercadorias em Santa Catarina.
t o que revela levant.amento da Se
cretaria da Fazenda já publicado
no Diário Oficial, acentuando que ii.
m.anche.ster catarinense teve uma

àrrecadação de Cr$ 6.631.922 55 do
,

rCM durante o mês de outubro. Em
segundo .lugar aparece BluIJlenau
com Cr$ 4.007.�14,95 e em terceiro

Lages, com Cr$ 2.732..847,70.
.

FIo-

r�:a.n6POliS'
está na quarta pOSição

fe..to ',a'Iro' . me
A

s.com
.

arrecadação de Ct$ .•..•.• e<

1.728.716,35.

ESpor!iva não De h a d'o' Dl Co u:eiros'l
rem Ia: faliam' ,um sa� Plãs�CO, �riten4o um NOVO DELEGADO

I
.

.

d
·

.

--' feto de :a,proximadaIIlente,· 4 mêses, Na tarde de ontem, o Sr. Fernan-, i
COn I"oes' :'i ;:��::ddoq:::i; ��ó;:"\i

. ��n::st; �:�:!erdeqU;ei�!:oex��. "

. y, IgreJa locaL Agentes :da .

pe'lega-c1a ,iion�l de' Polícia, em Jo,inville as·

de �e{tll:i'ança PesSoal' estiver� em' . i\lJr...i.u a Delegaci� de
.

Segur'ança
CoqueJI003" ,�lÍlpanháçloS '�dé ,inte· PeSsoal, em substituição a Manoel

,
,

. " ..

grantes da Pól�cia :Técnlc,a.
" .

':' dos'
.

Santos Dias, designado· para; a
Enquanto' isso" um,:)rQIllem apr.e. �ub�Dir€totia das .,Delegacias Espe

sentava·se ,à m,€smâ", ,�lêgac�' '. 60-
inunic�ndo qt1e �su� :espôsà tivefa: wp

I' �
, _,

i.. • � 1 i . i ,

abôrto; acidental e que' antes' de eo
. caminhá-la à Maternidáde,' enterràra
o feto na praia, em CdqueirOs, para
que as crianç� não o �m em

, I

() ex-.detento Pedro Sebastião Mar

tins de Abreu residente na BR-IOI
. ,.

em Barreiros, regi.strou ,queixa na

Delegacia de Segurança Pessoal con
tra' dpis vizinhos, Rogério de Tal e .

outro não identificado que vinham
,

ame.açando-o de agressão, sem moti
vos.

Pedro Sebastião alegou que teme I �
entrar em �uta corporal, . que desa. I

, bonaria stia conduta, em fa� de I
seu passado.

AGRESSAO EM M.ENOH

........; ..• "

I

A Sr:a. Juvelina da Silva, casada,
residente em Saco Grande. apresen
tou queiXa contra João Barbosa, seu
vizinho, que agrediu Maria Berna�

dete, solteira, de 20 'anos, filha da
reclamante e doente menu,.l

, ,

IBICAIDOE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
',' E HOSPITAL DE CARIDADE

EDffAL. D.E CONVITE

ANAVERSARlOS DA lNSTITUIÇAO
illMANDADE 1765 - 1972 - 207 anos

HOSPITAL ',DE CARIDADE 1789 - 1972 .:.._ 183 anos·
,

,

De comissão' do Irmão Provedor eni exercic.io conVIdO os Irmãos
, ' ,

e Irmãs pa!'ét, no próximo 'sábado, ,dia 19 de janeiro de 1972, compare'.
cerem a nússa Capela " fim de participarem em a Santa Missa que às

. ,

8 hvras,. será gratul;ltodamente celebrada por Sua Exa. Revina. o

. Sr. Arcebispo Metropolitano e� comemoração à passagem dàs coinci·
dentES rlata� natalícias da Inn:and(!de e Hospital de CaridacJe.

.

Em se tratando de comemorações sumamente significativasJ aguarda
. a Provedoria a competência do maior número possível de componentes
da nOSSa t20 nobre e venerável Entidade Caritativa. \

f;onsistóri�, em Florianópolis� 28 d.e dezembro. de '1971

Prof. Américo Vespúcio Pratt-"S - Secretário em exercício.
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