
NOVOS MARINHEIROS
,

A Escole de Aprendizes Ma·

rínneíros marcou para ; têrça
feira o encerramento do Cur

so e promoção a Marínheiros
dos 34el grumetes da turma,

'Sierra. O ato está marcado pa

ra as 9 horas e contará com

a presença de. diversas auto

ridades. A selenídade deverá

ser presidida pelo .comancan-

.te do 59 Distrito 'Naval.
----_._---.....

PERET COM: A IMPRENS�
O secre �:'ri Peret Antunes

·

fará amanhã à tarde, uma. vi
'sita à Casa do Jornalista,
oportunidade em que recebe

rá uma placa comemoratdva à

visita.
O Secretário de Segurança

e Informações estará acompa

nhado do Comandante da P,o.
líeia Militar e de diversos

assessôres, A visita está mar

cada para as 18 horas.

ASSOCIAÇAO DE

ADVOGADOS '. I

» A Associação Catarinense

de Advovados empossar'à sua

nova diretoria na próxima se

mana, segundo informou- seu
atual preaídente, Sr. Murilo

, ,

Salgado.
A 'nova diretoria foi eleita

sexta-feíra à noite, ficando

assim constituída: presidente,
: - Carlos Alberto Lenzi; se

'cretário - Roberto Gonzága
Sampaio e tesoureiro Hilton'

Gouveia Lins.
.

,

BEse-TURISMO
O Besc-Turismo iniciou suas

ativídadcs com a abertura de '

sua pHmeira agência nesta

Capital, localizada no 3'" an

dar do Edifício Florêncio Cos

ta. O .fato foi possível com a

autorização dada pela �:;;mbra.'
tur

-

que o registrou' na cate

goria A.

O Besc-Turísmo é a maior

agência catarinense no' gêne
ro, sendo seus planos, cobrir
todo o' Estado, como subsidia
rio do Grupo Financeiro do

Banco do Estado.

BASE AÉREA
Será realizada quinta-feira

. ,

uma cerímônía que, marcará-a
incorporação do 29/109., G-a:,u
po de Aviação à IBa.')e·'Aér�a
de Florianópolis.'
Com essa providência, .;c

gundo declarou fonte creden

ciada, "será dado mais um

efetivo passo para a definiti-
· va constituição da Base Aérea
de Florianópolis".

�..MPf(esp. EDITORA
O ESTADO LTOA.

)

AdmIR16tr!'>tÇa�. Redaçio e OfJ
cinas, RUit Conselheiro Matra,

""':"" 160 - <':Iixa Po�tal, ,1SC; ...::.

'Fones 3022 r 4JSy - Floria·
nópolls _. 5-.::tt.. Catarina. I
I)IRf,.OR; José Miítusalém é�,
meUi - s;.,JPe� INTEND,EM'tÉ:
M..'Cllio M ..duiFOS fil.ho" /.,
EDITOR: ,Ii� ;·'enriqu•.T.n
credo I ,G::RENl E: osmar
Ar,tônio c, ,h;Rndweh� - aua.
G'É'RENTth �;avlno' Mariot I
REDA ,'Oh"';' o $i"gio da Cos'
ti Ílenio$, .;:� l�(mio Kowa'ska
Sobrinho, Jt '<li\) Lope., Mo..
cir Per••• , :'! �-'edro Paulo
Machado ,l ".u:PORT,ERE.li�
WUlon Uraólio J. Medeiros e

Aldó Gra\ I!Jf:iro I SUCUR$âL
DE BLUMISl'.AU. RUI XV de
Novembrc', 504 I / CRI(;IUMA:
Rua Anita Garibald� 181" Ed.
Cavaler8 REPRESENTANTeS:
A.s., Lara L,tda. - Á\4elllda

· Beira Mar, 454 - 119 andar
I' - Rio - A.S. Lara Ltda. _

,R,:,a Vitória, 657 - 3'9 anelar
- São Paulo' - Propal Pro

paganda Representações Ltda.
- Rua Coronel Vicente 456

,
- 29 andar - Pôrto Alegre
e Representação Paranaense de
Veicuios PublicitárillS Ltda.

,

REPAVE - Rua Voluntários
da Pátria, 475 - 12'9 andar

Curitiba.

fID5I1c:( 1-. r:. Pósta,204

"

Na euforia da aprovação, o Veterano beijou a caioura , por coincidência a sua namorada.

. 'Uma alegria, difícil (de conter 'atlorou uuur sorriso generoso, eurregadu de reliddadc�
, J

Nem mesmo o .banho de' lama roubou o entusiasme da caloura. A alegria garantia o faii -play.
,

o Grente da Caixa Econômica

Federal de Santa Catarina, Sr. João

Gasparino acertou de finitivamen
"

.

te com o Superintendente da Lote-

ria Esportiva José Grabielense o
, ,

funcionamento do Bolão em Floria,

nópolis. A' partir do dia 21. de Ie

vereiro os apostadores não precisa
'ão recorrer mais aos intermediá

'rios pará fazer Q seu jôgo.

�,----�------------------�
..

Caixa · 'decide':
[. Esportiva
em fevereiro

A

(Página 4)
Ia; + .. a;
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•

PIILIPI 1:1 C I

Depois de uma semana de "estudos, preocupação, nervosismo,
expectativa c. dediccçõo, cêrco de 2.800 candidatos da Universi..
dcde Federal de Santa Catarina viram .Q "maior batalha escolar"

çheg'or ao, fim. De um total de ·3.007 inscritos, 114 tiveram suas

inscrições canceladas e outros 80 deixaram de comparecer, já a

partir da primeira etapa.

Envolvidos em confrcternizcçõc, carinho, consôlo e olquns
desmaios, os vestibulandos ouvirem a listo de classificação final
do Concurso de Habilitação "clmejcdo por todos, esperado por
uns e conquistada por menos da metade".

o trote geral dos calouros de 1972 começou no "Curral- dos
Bichos" instalados no "compus" universitário e terminou no .ceri,
tro do cidade, com grande público aguardando os brincadeiras
dos veteranos sôbre os calouros.

o esquema de segurança funcionou perfeitamente, não se

verificando qualquer anormalidade. Os abusos ou excessos de
orios 'anteriores não foram repetidos, graças à bem plonejcdc
organização do Ccmissõo de Trote, que procurou prever os acon

tecimentos. Ànalisando o interêsse que o trote despertou e obser
vando os rádios de pilho entre grupos espalhados pelo capital, re
cordou um professor:

IIAudiência assim 'só mesmo no Copa do
Mundoll• (Leio sôbre o Trote nas páginas 6, 7 e últirnc.l ,

A reprovação é sempre um l'U(�C golpe. i\ menina chorou a sua.

'. '

-

,

A Kombi vinha na n,UL preteren-
cial a Frei Caneca. O caminhão

,

ameaçou cruzar a sua frente. vindo

do avesso da Avenida Rubens de

Arruda Ramos. Sem sequer tocar

na camionete o pesado veiculo foi

o responsável pela SlW capotagern,
pois obrigou (,.) seu motorista a uma

brusca manobra. Ninzuém feriu-se

gravemente, mas o trânsito ficou

interrompido muito tempo,

Kombi capota
na Avenida

,

Rubens ámos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O sa
"

o�:' fundadores da Bôlsa
de Valôres de Santa Cata-

�aJ:t Emídi o Pereira, fo

ram homenageados em so

lenidade
.

presidida sexta" ,

feira pelo' presidente da

Bôlsa .s-. Eurico Hosterno

e prestigiada pelo vice-go
vcrnador Atílio Fontana,
Deputados Estaduais:' Dire-

rimrJ,', ex-governador Irineu
BOI'll hausen o ex-Secretá
rio 'J!� -Fazenda de seu go

.yêrl'l'{)!' ) ;JOã0 Bayer Filho e'

. ',,·tl,,'1 .'.
'

I

.

o' técníco 'res!)on3ável pela
-. ,�.: .

Si.1� .. : implantação Sr. Mo-
,',

Estudante morre

'alogadD� na Prainha'
� /

'

'

)-

"Na, tal�ele ele ontem, às

J5h40m, morreu afogado
na .praia . situada entre o

DNE'B." 'o,: e, a ,Capitânia dos'
Pôrtos. ô estudante Gre-

, :;, " .� ,

"gór in-Guilherme Costa .de
,

. , '

21 'a'Úos.': de, idade -filho de ':-
•

,_ ,
'

'.
'i

Astrogildo e de Osmarina
Costa residentes à rua

,

Deputado 'E{;ú
" \i TO

"'1
.'

\' ,

.

�SIN,:', no Pantanal.
.

;
S c,'� i., n do' testemunhas

Gregório
.

chegara à praia
p61: :vóÚ�a das 1.4h30l0., jun
taménte "com mais .três

amigós '(JS soldados da ,PM
�.;"

.

,.'
:

João' -Duarte VidaI Pedro'
, )

lVlendos e Leonel Martins
•

t_

"

que' Unham lnsístído' "para,

que Gfégório ,os - acompa
nhasse à' praia e que' ainda
tentaram salvar o amigo

.iÓ; ,

no que não foram bem, su-
'

cedidos.

rência,
, mero
,

praia

grande era o nú

de pessoas naquela
e ,que declararam

Vieira,

que 'Gregório' ha-:
.viríma ele �Ú:n��

• ..' ,',,.,' � >

já que riadavaja-. \ . ,..,. ': -

�'", -"

alguma
.Ó,

distância dá: ri.1.�f '

'ge'm quando, gritou P'OClSO-
correi.· 'Divel�sa.� ',p.esso;;{s
procuraram �:,uclí�lÓ.,·"xn;�s
'antes disso, Gergórlo sub
mergiu não 'V()n�;:,.do ,'ll1�i�:'
a tona. ) ,'i.,

O COI'11Q de Gye(:;!�d�)
Guilherrnino Costa, foi' res-

, ' " '.'

gstado pouco -depois das,
-

.. ..,

'18 'horas" , por salva-vidas

do Corpo de Bombeiros
,

,

sob o comando do tenente
Vitckowski , sendo, removi- �

.
, ' ,,'-"

'do pará o: Instituto; '-Medié,o
, .Lezal para neCl'OI)s.ia·' ten-'" " lo"",

do o' fato' sido registrado'
pela' Delegacia de Seguran-

acreditar

via sido

caimbra
,.

No' momento da OCO]'-' ça Pessoal:

I ...
•

. .; ... "
'.

"

I.:
;,'

, .

,<

,�,

.': . .

,I

...
,.
(J

Oi
E

EY
-

Matriz: Rua Felipe Schmidt, 33 Fone: 3282
Filial: Rua Cons. Mafra,4 - Fone: 3280 - Filial
Estreito : Ruf;). Fulvio Aducci, 597 - Fone: 6200

,

.
O" ".\0;:

Q TtS ADO; F'lorlan�polis, noni.in�(l� lA Oe janeiro' de W'12 -- Página 2
','

tores de, órgãos financei
ros do Estado e de Socie
dades Corretoras de Santa

BANe DO BRASIL S. A. -
'.

,

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 0,0
SERVIDOR PÚBLICO

A V I S o

FLORIANÓPOLIS -1
PATRIMÔNIO D,O I

� PASEP

Catarina.
'

i
"

I' .

_:,�,

-

expansão, admite secretaria-reoepcionista -para completar seu "qún'dro::
EXIG"é-SE
Qoa apresentação
instrução ginasial completá

r-r--« experiência anterior'

, .

(

•

"

'.

\ \
•

I i

',/" ,: /,,;:L .',

_ � .; �':l <,
•

• '.,

...... '\, '.:.'

1.1' ',! �
" ';:

... '(

"

t

-,

.')'�-':':':� •• : -�,�.-.,., , 't';"
o

,
� • :, '. ,\
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O E�TAnO) r!orian'ôpolis, Domingo, 1� �e ja�.e!ro. 'de' t,g,�)- r� lna 3
, .

,

,

'J-: .... ;'
-,

,,'.:-'
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.Ó:
.

9,',
.

Delran multa mais 100.
veículos na Capital

'No período de :.� a ü do 'coáente, o Detrrm, na �a

pi:al, multo\u cem veícL!lO�l nu�n j'ot�l �e Cr$ 2.5ôP,,�4:,
numeras cOVs ,�erados baixos em relação aos pArIO

,dos anteriorfs. E:n�:ial:to, o numero :18, multas bai��
va aumentou constrieràvetmente o número de' c:aIT'21-

,
'

ras de habflítação apreendidas numa semana, com o

registro ]8 sete apreensões.
AS t01.fl:l'EIUAS APRE.ENOIDAS
�),� prazo ,18 ti UiU dias, 'LJveram suas c;:rrte'rflS

aprf'endidas e suspenso o dtreíro ele dlr gir:, os porta
dores das seguintes certeiras .N° n 0.877; 15'7Jl:\ 125.223.
e ,91..742,

, ..-<' ....
'

,por sessenta das tiveram' suas carteiras apreen.
\,:

..

r'.
_,

.

didás e também suspenso o seu rttreito de fi!Tigit (;8
" � ,� .

...... ,

portadores das carte ras de hahilitacão de números:
128.624, 324:4fi ,'f' 14.1.097.

,

'Na' "blltz" levada a efeito pejo Detrari nos halneá,
/ -,

.'

rios de Porto Belo e Perequê, toram apreendidas .
as

carteiras de habil tacão dos senhores Bertoldn ]vfanoel

�ir\lo ,e Adolfo. Ern, que entrt'gai'f:lm os seus veículos

à ct',re(lfio ele pessoas não habilitadas.
:Se durante o. período <ia suspensão, algum dos

, punidos tôr surpreend ido d rtginrto. conforme (I que

est�be].e,ee 'o item I elo Artigo. 200,' do Código Narlo-.
Dal �;ç1e 'I'rânsrto, os mesmos terão' seus documentos de

fhitivnrnente cassados.'

,AS. MUI,TAS
Dos cem veículos multados 42 foram autuados co

:; írifratores -dos d spos.tivos do Crupe 4, �.p.rJdo' ca-,

'p.m multado em Cr$ 10,445 num total de Ci $ 4.3�)4,8,.
�le são:
.. -0121 - AA�.o235 -- AA':_·0435, :'-'i A-·0512 - AA-

.. �. 0963 ,-- .AP.-16GB -- ,i\A--170fi ..:..- ,A:":_1927 - "AA-?_ 1

21'?8 .,', A A--2717 '-- AA--'-3070 ,J..,,__ A'A_,__,· .. 3559 �, AA-:-4'1AJ:)
- Al_-4249 --:: AA·.-1253. -.....,,- AA-:....4301 '::'.-' AA--4!H2 '__:_ AA

.

.

,'t, \

.

.

,
,'" .,1

,

�!5flO;' �: ,;, f\A-467� .-:- Al,�c57137 '-". AA-;;-5795 -: AA�38() ..

Á,A�6634 - AÀ--:-6789 _.:.. AA:_ .. ,6800 ,'�- AA680H - A A,,::"'.
I .,�. '." . ._.

-

.
" ,�'....... ' 'I" .' .... .. " \ • • .....�, -, •

• • - .,.. , '

·9.:�· r <\'_:_(H·Y30 r-'� AA-.c..·SÇ;'1tl --- A-,-6996 - A ,'\!-,,--,":OG'3
"

_� �_.�.... �'" .' �
,

••

, ,""� :".. .'
,J.

'.

-, _'" •

AA-:1724fl\ =>, AA-",·7fJ94 _,2', A 1\--,7721 Oo_ f'.,..! ,-813t3 -. t\A .

• ', I .' .,

-86,99' ___:, ,AA-,-S7":32 �.) A,,:,,�!n40 _''- AV,,'IJ03 -,.::. CE,,-;-
�;3>_::_ CIVI�..�08Q. "> "

.

•

.. p-:;)'1' desrespeit� \ aos 'dis}Josi1::'joS rlcj' GrUDO, 3, fo_
..

\ w1l1taôos'17' ve�f'l;'10s" ca,�1n' l'�n �m 'Cr$�WJiP.,,'num
totar9,ê,'Cr$ 354:9,6. Sâo o�"segui:nf,ês os' veículos autua, .

.•.. r,J ,'-.... tI" ... I"." (, ,.'
"

>5 ,�lestt;\ t.·rupo� � '. "-;'
", "

,

" '-@1�8 .i; .AK-;-::'0792' ,..:._, 'AA--.-1547 .--- A A--204:3 l À,-
\ ',.

,

" "

','
. ,

2190 f-,..� AA::_:_2'304: -i-r- AA-2R51 .,...... A. fi ,-::-��248 - AA-,-3:1g4
I

l' ...,
.., '.

.

-:- A:A:-4336 - AA":"",8'207 .. - AA8355 -� AA-8926 _; Á."-+
. 9026 -;--,','AA-9113 �- 50-1445 - .CE-0210�

.

.
'

�
, ! ' .

-'

. ForaI11 multados ainda 40 veículos ,cada um em
,'� .,,'

..

.

"'-., .'
.

'.
" :

Cr$ �I 76, totalizando Cr$: '1.670,40', por: intrtgirem as

norrrias do' G�'l1p? �. Os, veículos autuados nêste G:rJ-
_,o s:ã,@'bs', segumtes-' '.. '

.f l\_�D220'-'. -:À [-r.:.()550 - AA-0811 AA;_1054 �- ;\A-

1548 ,-.;' A/:"""'1691 -�.- AA'-,255R - AA-·2'71 '7. - .AA_:_3�2f.
- A�\,--'3:142 - } A-":-l4BB-' _\ AA,,---41!Yl- AA-4201 -

I .':'
,

•
I (,

; AA-�·45't9 _' AA.. --M157 -, AA-4701-� 1\1)-'-·5140 ,- AA-
\

.,' I
r.: t: '., .

'
'

1':')
..

_"" '. ,..('.<,'
. , "

I
"

•

, .)LA.'\;)':- kf --,:,301 -,_ AA-··;)::>30 ,� AA�-�):1J6,· - AA-...f:41fi

,�' A�r:'� fi438, ;-:-�. Aj\-:-6�95:� AA-'" 664L� �s,,:,A�,�;?,�,2�:_-��{ :./\."",.�·
.

7 oii·, ••·.i,.....-.\ !\o.J:...71Q1 ,.".;,_ ,t !\ ... ..,'7P.LI" .', !\,d"�-8'3r1 ', ... 1' 'A:.A-J.g�r�')'''' ".."."..
,

.�J'_ 1 ,\ .' ,'''I···-�;\ .. � �
.'\, <I' �� ..... -

·":J.r
I

.' .,.

'-�1 I ,�:�}.J;:.f .

__ AA--'+-CS14 -A' AA-:.. gGljl) ._- l\--8'H5,"�· t\,�.. 8q58 _. A ,4. >,,

,�

\ t

.' ':.. _

•• � ,
•. '�

'\
I .,1, I" •

".

\_ •
\

\ ._ ..... I

9183 if'�,'. A.i\--9673" /j�.9B:if) _AW�{)2��1' - AX�(lRf7
'... :#',

" ,,'

, "F��naTp;renff) (:üITlO infrator RO� f.USposH:ivos ... dó
Gru))p_ j,

.

f0� 'r�làtado um ú�d\:o ve'íeUlo, \ o: fll1tomóveÍ
P,art:euÚtr !}�làcas AA--49 .. :_Hl :multt'u10 em ClO$ '10'440

,

j" \', \ �..'
'

" j ,

.

� .

t
.... 'f •

'

,

•

'�.: '.
'

...

'
1

>

_

r .,

, ,
. '1

•
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:'.A ' 'CAlxA'. ECONÔMI.CA "FE'DERA1:�.'
"dQVés '0'0",·, ,Sup-erií1t'�m.dêntio

.

de" L6tedas," ,'o
,n?,e. ·em vis'tá' o' 'br'eve, Ji1lplonta,çõo .da. lo.., .. I

ád:.-Esp.ortivo neste .;E'stado comuhico,: ,.'.
s �),� \, QU�i: . ,ó·dO,tQndo.

'

critél'io,
. idênti-co

. �:,ú-J'Q .da i�p,l(úitaçao no Guanabaráj Es�
.

(idô:,;�d,ô; Ri,o, São PCHarei Brasííici Go,jqs;,' ,�1ii �

:;,,:Çier,aisl Poronój Rio Grande do ,SI,JI é, Pet� ,

�'iDÜCOI ,(] 'Caixa Econômica 'Federal ': ini:'"
�_. . j . '.

:!���,�nh�f" çonvoco' todos os revendedores de .

·:;\g'es tia loteria Federal estóbelecidos,"�"
.)��:;'�dodos por esta Instituição ',nQs� P�ciç�,s

'� ,Flc,rianópolis, I�o'jaí, Blumenau; 'Join,villé�
"�ç:i(una é Lages e que tenham recebido: suo

. ;"l�;ta de bilhetes até o dia 31-12 ..71, p com

pcréce'Í"Jem no dia 18� 1 �72 à Divisão d'e lo
�:d�', Federa'�, sita na Praca XV de Novem-

-I
"

,);' 30 _'. 5°. andorfi Flo;ianópolis - Santa I. �h:Hi'rH].í a fim' de que possam, se oss'im. o

I 'i�')jâre�.I' participar dos testes experimen-
;

'�' desóe que cumpridas ,as exigências hlí-
, "In;os seguintes:

.

x .

. �.1 ��� Loja com um mínimo de 10m2;
"

1.2.,: Fotclcópia do Alvará atuol; ,

'

\

'

1.3.: Co.uçqo de 20 MSM (moior' soló:rio 'mL
flimo);' "

\

1.4:::,,"1 nscrição' de 4 (qúatro) em,pregodo�
.

e

1 resp'onsáv-el' p,ela Firma I

no� lCu:rsQ., de
, Tr�i�omentol no mín :mef" quoratidode

,',' C(H��Hderodo ideal poro ,umr bom ., oten
" >d�rnento com base" nô� 'irhplàntoções
p <.JHlteriores"

.. ;�,;�, 'Que tão
."

109.9 seja superado êste'
est�lgjO em que· dev:e' se�' limitado. ,o: nú'mero
de ��(ntid,ipCi I1h�S/' a ,[ún d,c que o trabplh:o sé ..

r��iiS�tl ,do t)�ce�s6ria seguro.nço, tonto.' ,téc�
nlctf como Adm:J1istrativo a C'óixâ 'Econô':'
,mk9, �ed'e.rol' pu�licqrá EditoJ foiend� o (00-
'ífOC�'\:OO ,de t�dos Qquêles que· estejam fllte-,
I'esscdos em exercer. o' comércio da" vel1dos
de QP':·�tQS, da lotérià EsportivYj observada.. a

p�ssjbil�dade da eficiente exe.cucão ,dos ser-,
ViÇOS.

'"

"

d ,,'

'1

.

,
.

:choa leva ao Riô cronogra�
p'a,ra aplic ção de

"

mil' õ
�. '.

� r' > I

.
'
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o Bra$if acaba de vender, atra.v:és;do Instituto
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coi:�as' rnolhorern panl t,
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Cooperativa C�ntfal CI,)' ",' >dutores de ,Aclí-
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L. Espurtiva funcioóa em:SC
de fever�i'té�

a "partir de 21
Os cClT,ar nerises poder 8.0 participar

dns ';),J)o�las da L01 ena Esportiva' a pai -,

,

l:l:' <]e 21 Ue Ievercrro. --- teste 76 --- com

,a írúplántar-âo do sistema em Florianó.,

1.,)11�, e nus cidades ue Lages 'HaJaI.
C: lC uma 811 .u.e nau e Jonville. L in

f r)l mar-ao 101 V1'8SLd,da a, O EbTADO pe,
10 Coordenador (la, Loter-ia
, I

Sr. ,Jo.,c; Gabrielense Duarte
Esportiva ,

após a

(;('IJw]u::ao dos estudos ree .. Izados em

��dllhJ C'alalll1ê1 pela Caixa EGOnÔmlCa

F('c1cl'ai

In: c alment e serao concedidas auto-

funcionamento nas seis
,.i/1r'c'r's C ex 'tC). .'-.t.I.Jr:'" \:; d

,

t�l() (Jleclel1CIados p\�{a' Caixa EconôrrJlcH,
F, cl81'Ul. S 1'ão cOjocaoo_ 'a disposição
dI ,S l,'vendedorcc:' Cél \;8 ele (:)() m 1 caL

j .')t;�, m.üncro con, 'c.len.t.clo bom pa1'a o

n.'venctedores que já es-

I' ,

(;(11 h'�G dn S operar:ões,
Piua o p-'rÍo:'ü de 1 de ja1l81l'0 a 7 ele

l/·�r"e'éi,u' esU pJ.oglatllado um (;Ul'�O

(lC<,t'll�lclo �l(j I) 'S()J.j qLLe trabalhará Ilas

C". sus créq('�lClaC;aS 1J�U'a u recebimenlo
(Í,lS cll':',STf'.s, ':SC'lJel,) necessdtla a particl
r,;�'l':'i'l.o dos J)"opnd<:il os é funcionát lOS

da�, lojas O C;ll.rS0, que r'/:,)J'á min:sLra-

'elo 1 ar (unC (il121'los eSJ)l 1, 'dt z8clos da
,

LTC" da C�uan<,lh�ll'a, COn�\[I1'::í d' aulas

tf"():'jcas c' }JJ ,li icp') :',é'-'de a pq)H"CÚO de

;,l:(les até Ü pl:!l'J ur2ci"ío ctt; cartõ\�s. Essa

1l�r-;5:1-;(l ,rQl1 pe l11m,strl:lr-á au.Ja::; para

(:é.{�hj('j(8.r o jif;': )(:)ltl_ da Caixa �onómiC'a
(1:' C:;;;"{ Iltf't Cat H lIna, ('Iic;,.. rlt-'gada ele fa_

zer ftlllcTonur' o setor ela LE,

F'a1;mdn ,a O ESTADO. o SI, Jose Ga

b!'�c1ense anunciou que a s'stemátIea

(tE:' r1l'1ClOnamoni".0 no E-õt ado prevê o

eTl, ('IT�11Jento das apo�t<l� nas qu ntas-

1�"jl�1 qlUtndo os Oil'tóe::3 mai.tizes aC:')D1-

patlh8dos dos respectivos boréel ÔS se-'

r{'ln "olr:8tJcios à PÔl'to Alegre, Posteriol-
1'1'""\:;'l�e é penS8l11f;r'lO da 8uperint;:n
tl{, 1 ';;. (1(1 I.otnl'!? Es)od:va en: ("mtnt-

't';'" :'-;")'v'ros esY)' rtá�,..; de C011:.11.)Ut.'V'é'í,o

u,m el11pré'sa'i particulares para a apura-

r "'"TE R rOR J 7,ACí\O
, -

Al'(jLchnelo a ex�;.anr.;ão futLn'Pj d!Clc Lo
ES;�Ol tlY:-:; em Santa Cat"1,r'ml. o

\r,�(�yp'}te da C�iixa "F.;e01\Ôm cu Fe:'eral de

,s;i:l'ta CaLa:'inà Sr ..João Gé1sparino da
, .

•

,
' --

I

811\:a: declarou a d: ESTADO' q1..1�,' é: s;u• I
, ... I" t", ....

pensamento mtroduàir o sistema 'l,em,· �o-.... , I " I,

'do o território catarínense . dê':; forIna
,

'\; .' I" �

gnü'1(üiva, "r-H'OrIlOVendo-se a ,i11'tl,egl"àC;ão'
estadual ". Para tanto' a en'(üda:dJ ::jái .es-

,
., i/: '.� "

tá elaborando llOVOS' estudos .que- db"étfe-
'l \" � ; 1 � ,�

cem um critério de pl'ioricl2.çle,s.'� ,

A sede da Loteria Esportiva: ficará
localtzada em caráter prC)VIS0l'.0 1:10

, ,

.prédio onde está' instalada a agência do

Estreito. Depois de seis meses, será

transrertda para um prédio nas ime

diações do Cine Glória devendo OGUP<ill'
.uma área de 800 metros, quadrados,

Para o SI, João, Gaspar no. a �llslala
cão da sEdie no 'EstI'e�to é uma forma

de colaboraGão para com o desen�iOlvL
mento que atravessa a parte contin.en�aJ
da Cap�taL O prédio, que ter� dois pá
�imr.lltos, abrigará ()s serviço� ele Coor

denac:50 da Loteria E:;port va e ela ,Lo.
teria Federal e sua constru<.;ã" será, inL

cWda em breve,

�C �()S TESTES
Pê)"l a o Sr. Jose Gabrle�ens�, a ir�clus

sãô de JO'�os do çampeonato' c�tal"ine,j.1-
se }lOS concursos, de 'prognósticos . é's
por'üvos dependw un'camente 'da; Fede
ra(;ão C<itarinerlse de :F'utebol, que de
verá encarnmhar co.m antecedência ,tle

I
;

')

20 d'Hs a l'eJaçã,o dos jogos p:tograma-
I ,

dr)::: f :

- Pretendenlo� 1J.1cluir no testê, 'f(j, qúeJ
marc�rá ci iníc.o: das at.ividades' 'da, ·;r.,E
(::Il, .:; ...Ún.H Catarina. os jogos ,pJ!ogranm
dos para o certame catal:inemie QU, amis

tosos a sc:rern' realizados no
/

d ,a: 21.,;'G.e
de teveleiro.

Ao rei ornar à Guanabara, de'p'qis _'de

permanece] uma semana na Ca'pital"
l

o

r,., ..... "cl'(.'t1flrln'· 08 -Loteria Espol"tiv'a' aÇú
moU que não encontrou dificuldades nos
trabalhos para a implantaç�o 'de: .cq"n
curso esportlvo em Santa' Catarl.Jl.a. mo-

11";'8. o, \';elo entusiaE;mo da cúpul�
.

da

Célixa Eoonômica Federal de Santa Oa

t8rina, P:nalmente. anunciou :,qlf'e a p;3.I'
tn do teste 76 a.:LE estaÍ'á fu,neiona:q.cto

r 1- "
•

ern" 10 Estados ela J:<""1e;d:erac;ão 6' o,s
.

p.r-ó-
,- \.

x'mos Esü' ciQ� à serem conternpl'aq.�s
com a ·mnlanta,cão· do siste��a serão,' a
Ba,hia e O'ESPírito,S;I;l.to.

'.. ",'

Entre vivas e I a ln e 010,:1
_, � � ..�� '!.' � r�

t'a r t a r u g a volta ao mar
1,
"

Corn u�na plateia enorm 3, ,Clgna do

,
"'"Á''' ..", LdU n<ty.v ue 61'ü'n e ca-

J:"'l, �{ (8dai'uS;�1 Im lall('ach ao lJl81'.

L�jltl(e Vlvas elo DGVO e lanl�nto�3 de Sel)
...

• y.J. �_

l�>olJ�'leLll'o,' u lll�ÜOl' quelôno qUE:; 'até
, ,

j I,r),] c: alj',)� t ati. na 11lla dt' Santa (Ja tanna.

l_:::i�tl(,\l ("Ui'I;; \1('';; U� �\iJ110':" de eu "r�a-

1):1 �tt" SCt1S :�12 qnÍ,los e metlO e noven-
,

,

in ',('f:'111Imé.1JO- ele cnrnpriml;n1o 1110\"1-

ilienta12111-se COlf. mn�Ll d !iculcbde
"

)'" el 1'1 n';' ) "i
- I.'" "o as l'OI'r�,' _,l o; (l" lJ I d ,�l"J. V 11 ";tOu LI 1" d

M, J10el TS;l�l,(·. t: (l J'8\'(:'I)(edor d Pel
Xe�\ compl'('L1 (.l, �n:lDcle i,:uL:lillg�, P{�S

'("ldll (:i)sualmt'lll e 4'1c�) ta- Ü''1 �l à noit.e

:)0 r �")e:.;r:[�cl (,)1(;S da bl1l' 1'a d,.! L�!��'oa ela

('"p,cei(:úo pC1iS8t1Ct) erll llSUllll;l de

i,'()J1l ;'1C;,,0 l'oloe81l(lo Ü, mostra pO)ll-
I

.

(';], ...;:oll\-ene8U S(,"cl pl'llnc!l'o pt opr et8.-

r'C\. AnC:: 'no dR 01n:eira, a vc:n:�e]' "cs

,,"-h· ríiOJlsi: o que ntl<) tem nenhuma 111 l

I '(;�,(i(:.)'. },.() la7.C� r <1 pl'opusta, rS:l:lC j::'t
ln"qjlltr�:;'u o plano compra!" o aT1lmal

,(� ('Q,1CY::;:t-lr, em PX)JDS (;ão públlctl. na

j)i;l,::'j ��V do :\�()'le'n1)J'o, L()�(') lmH�n-n()U

',)1-\" hom, r-nliín('j,) cham;..u'z de \ Sf:'11 ne

�!,(',(: os, "Venha í[el a jl':a:,ol tartaruga do

;Y"'l'cint" e nruv'clfmC;()ll 1l1'1<'l fV'üstlca

8cl(\q1u1éla, colucando o seu anúnei.o nas

1':,(10•

FXPo:,n(,'AO 'I(} THAPICHE

Jõ"<:('j);"-l:' o o IH:g()CíO ManOfJ Isaac pro-

'c·'Ci.CDC[(lU o t; Hrl::,p:)rt::: cio "monstro"

t>'nho di' \-:cíl'lOS pe�,(',�(l()t eu e de ,uma Ru

nd p'( l' Up �o,,!a P!'<":!ll':I1!1'é.'_ S011C tou 'lJ

(�"'lT'é' /)'3) a eX,)Ol' o b\('] Ir) no Tr811J;'he

i'/T1..w'('·jPl:ll Falou ('um n }']'elr�jto com

(;r-, Spcre! D nos, O sr, A ri (ll v 11'a. sen

<�)'!I2:1.{lo (',;1)) li ;'r1l1YJ,'<,r, d(ls peS("(1-
\

i"{", q\ll) tCi"2!11 :) r)\)()' tlm!d'�1clt; de ·'g�l.
nll,il' alr�l1n,(� ('1'1'/':(>' ros". 1 ;h(' '011 o l\1in·),

l1nlr r'F;\ a 'll<),',Jih t'XnnS1CRn

N�'c; j)Jh:";I;'1": !'V)l'nS ('J, '11a·lb[1. ele �e'l:·

j i:l, '('Ta lw'H �1ll'Í( ,,;� 'n;tlai:\�(l se ("pn ..

\'I'l;�i('\"} lW i'�lp ,')11' rn:�n'(;p:11 -iVlc1:Cl

11(\1' V'1' I) ·'t�j\)ll.:-tr(l mn"inh')". 11(( l)!},

Ill"i('!'I" clD� (11!"1b l�e':,(;{)r:lll.'t'':, CC' ln.uYj'l

(J�\'. in! (:I':Crf,])f)"; \i�Ul'Xl h�l!H', () dOllU

q._/(�l ,(..1! . f' :"")�J(t''';.�
1\ tlffl

"\

,
.\ "

ctcos') Cr$ 1,OO:para adultos e "Çl\�: O�50
, ,

Dent.ro do traplcÁ1e U111 recinto ': isolá- '

.
- '.

ctO' por quatl'ó paredes de pano ',guai'dH_
Vc; a t[lrt8,J uga, Das 8 às 14 ,horas,' ela 'já"

, ' "

ha v a rendldo Cr$ 380 00, A'maiOl'la Q.os
. , ....

espectSClorl'S era constituída de p�s(i-a-
dores procedentes dos mais ·C]i'vers,os
ponlOS d�t llha: atrajdo� }31:')0 �a��(mc.i,o

.

' tran';/mtic;o pelas rádio,s, ,,;: :, '

<;':.) '"

A PROIB1(.:AO _
'

Por volta das H1115m. dois ,rnannh�i-,

l'C� cllegararil ao trapiche da' Prefeitura,
Entre os espect adOl'es que haviam U13,

l.i:1rlo <� SI.'a cUl,iosictade, as op'nioes eram

(�f)ni"1:()veTtidas. }!-::nquanto �:.lguhs se con

do 3m da, tartar'uga, outros l'e,velavam
1:e8ções até certo ponto sádicas, 'Os dois

ma r:nlle;J'(J� chegaram no 11il'umar. apa..
t'entemente peva ver o "monstro mari

nho" mas sua m'ssão era outra. Pren-
"' .

cleran: os do s pobres porteiros c(im,�u-
)�l11do-\Js à presença do Capitão dos

POf'tOS, Cnnlanclante Heitor Vellez. As ..

sU5tado�, os porte�r()s' � urn velho e
,

,

(/utro moço - exinl\ram-se- de qual-
, ,

q Lle�' l'eSponsa l1il i daci.e na exploração
cl�l t p ,lta :--ug;a,
- SODIOS apenas porteü'os, "Seu"

I':,[l:'le nos garanti"" umB boa gorjeta pa
ra c!!'e tomússemos conta da ent)'?da,

(�EUúclo soube qlle os pescadores e;K

punllam o an"mal C011"J a autoJ'izaç'ão da

pj ef21h1'8 o Cap:tão dos Portos deter-
,

,
'

m:nuu sua Fb�;f'acão imecbata,. Logo a.

S(''!U]l rerehia o tele'-onem� do 81'. tal-
"

, dicero F'llomeno, D retol do 'Departa-
-m\:\11Jo' Esiadual de Cuca e J;>esca: preo-

• I

cupado com o S:3 criiíçio imposto � tál'-

tnn;�.!.(.�, 11m espécime raríssimo,
C(1;!ll)'mlram E(ntão li. libeltação do

ql1e1ÔJJlrJ. As lS hl)ra'�{ ent.l'e aplausos e
� �,. • \I r

I

e,'elum�d)es, a t ari.aruga fo sôlfa, Dô

Se1.1 G8hinete na Capitallia 'dos Poito's
" ,

o ç�m:tjo V(;'1).°z acomuuúho'u' a liDeI' ..

tacão elo "inonstl'o" através dó binócu,
lo,

Isuac, ,o seu. proprietl'íl1o,
" .

,

cLelJO'S dê

pel'der p�lJ'te de seu dullieü'o no ne�ó"
Cl;)_ 'llão quer saber mais, de ta ttarug�s,
C>JIntl lJC,Jl; rw.scador, doravante séu

'f{,e�ll-se hcitje as eleições internas'
dos PaJl:!tid()s politdcos ll�"a a reestrutura

ção -d�s Diret�):!ios Munlclpais que cornan,. .

dar'ãd as eleições que se reahzam êste (\00
, �

e-m todo 10 Estado de Santa Catarina. De,

póís d� u:.rÍL J.rocesso: de reagfutínação e das

tenta�va,s de harmonização' das correntes

,olíticas. a �ta,p<a que hoje se consuma al

cjjI.tO.ça', o maior significado para a vida IlÚ
blíca estadual, considerando-se as peculía,
rjua.ttttS �po1íticas vividas pela época" numa,

t:as�' em que 4!I,S' indefinições não consegui;
rant esboçar em, Santa Catarina um qua
dro, 'par'ti(cLá.rio com cara.cterÍsiicas sólidas

\ -. �.
. ,

em têrmos de '()p.ções. A despeito das cnn,

tradíçêes vividas pela polítíça estadual nos

�1t:"mp;.'S: teifnpo�, é de se eS'Qel'a1 ciue a

re�srtruturação dos Diretórios venha supe
"a,r' a:s dificuldades reconhecidas no âmbi
to 'os' l)artidos e co�rig-jr as. deficiências

lárgiítmente a.pou�das pela' classe l}oh;tic:�
na ; (tefi'nid,o dos -\.�l(),S partiJ(}lál'ios." J.�1
O prodaulado e legítimo d1l'dto (Lo exer-

dela da }i.derança 'llolítka estadual p,elo
Ge,-erna,dor <Colombo' S6llcs é 1tator' da

maiol' importância no Il),ro.'cess() (lc rt'cs-I

truturação dos diretórios da Arena. Ap.f:
sar dos Imperiosos motivos que levaranx
'o Sr. Colombo SalJt"SI a se ausentar do Es,..
tado às, vésperas do pleito partidário, é

inegável a presença da, sua .atuação na, llar_
monízaçâo das facções ,dliver'g:en,tes. 'que
em alguns IDlIUicÍ1pios não conseguiam en

contrar um denominador comum vara con
ciliar' as correntes divergentes. Os probíe
mas remanescentes, contudo, que escapam
à capacidade de interferência da ação hu

mana, não haverão de eonstituis- obstáculo

paxa que a Al'cna possa, formar em Santa
Catarina uma agremiação q ue, embora

possua dentro dos seus quadros opiniões
diversas sôbre determinadas Iparticularida
(les" é efetivament� hOlllog'ênea (llmndo se

, tnlta, ue �()tocal' em jôg'o os' superiores iu

teiêsses (lo Esta!�o ue Santa Catalina..
A Arena catarinense tem dado de,mons

tração vig'orosa� (le êlJPO,iO à Revolução t�

à pe.rpetuação dos seus postulado's, na vi
da pllblica de Sa'nta Ca,tad,na. Em m,ti� de

I1míl o.por'tunidade (} espírito IPúbJko .da.

Arena, eatanncnse e a dedicação dos seus

integTantes se fêz sentir na ,defesa dos pa-
I

Diante disto a reestruturação dos Díre-,
.

tortos dos Partidos, políticos, que 11l.}Je aí,
canea o seu dia decisivo haverá de mar-

- ,

car um, passo à frente na condução da IPO-
lít.ica ca.tarineJ1lse ao encontro da. sa'lnbi ...

,

ºões ôe ptogresso e des.envolvhnento do

'1')ovo dêste Estado. As eleiç�ões n ,nicipais \)
de 1972, que se ferira.m atrav(,"S da mani·

festação popular nas urnas de 15 de no

ve1l11'bro, contarão, assi,m, COlll o rt�spaldo
de Pa.rtld'os políticos em cres�nte g'ra.u
de aperfeiç.oamento e em condiçõL"'S de su

pera,r os vícios que durante multo tempo
se a.rraigaralu na politica estadual.

tJiõ ticos r�!'i.nefpios que a, Revo.luç+ão il;ts�
talou no País a "partir de 1964. Na obedíênz
da dos priacípios de austeridade que nor

teíarn a, vida fl)1Í;blica nacional, os poli�i�
cos de Santa. Catarina demonstraram . um

('OUl portamento à altura das responsablli,
dados .que lhes compete em f..at�J�' dos 11011-
rados propósitos do Presidente. Médioi em

resaabelecer no País a pilerlitudt;� demoorá;
lY.ca, até o. fina.J do mandato I que lhe' foi

outorg-ado.

ti

0110 O •

-------------------------------------------------------------

De 'há n�uito tfrnho recebido com upr8-

clad� �egulal' dadfp e eom indizível prazer,
o ",�ol�tinl Diário" do G náslO "Nerêu Ha

mos':, �e I�ajaí, �ntigo Ginásio II,x:lustrial,
hoje in,tegrado na- Ullive,rsidade para o De

selJVolv menta de Santa Catarina, Mu.lto
,

"

b�m' mimeo.grafad9 essa, públic�,ção se re-

coml3uda sobretudo pel� matéria que dI

vulga e:, que me pareee extraordinàriamen-
,

te intE1l'6Ssante para aquéles a quem se

destlna e que sáó os alunos do copceitua

do �stabelecimento, Nenl somellte pOl'ém
,

' ,

para,' êsse restrito crrculo de leitores. por-

que. confesso. costumo encontf<1l', no texto
,

do' .. ")3oletün", mforma('ões comentários;
extratos filosédieos poe::;ia e crôfJlcas que
me IJrOporcionam deleIte espIritual.

Cl.'Ieio qu� a amabilIdade dessa re�u1l1r
oferta de caüa ed1(�ão <:10 "Boletim Diário" .'

,

devo-a ao pro�et:isor ,JCJsé Mede 1'os Vieira
, ,

DIretor ào G�ná's o e meu nobre amlgo, De-

vo-a $. aelm raçüo que a cultw'a é o dllH1-

misrr,lo meIl tal dêsse ilustl e l1l�nlem Q:e le

tras, sempre nhe ê.tpl'oximou espiritualmen
te de sua pessoa' e de seus trabalhos lite
l'arios. E, na verd.ade empresta êle às co-

,

lunas do "Boletim" as cintilações de seu

espir' to. tornando-se, assim, elernento de

mfluência Ínvulga:r;, na tOl'Inação da intelL

gência elos jovens que cursam Q Giná.stO

'Moderno "Neréu Ramos", Certo ao lado
,

duma, constante presença. C!() matéria da

autoria do seu ilustrado Dj1'(-)tol' os alu··
)

nos daquele educa.ndário aeham fat.o:-es do

apI'lmorumentq cultural c de co:aü�j c com

o rico patrimônio espirituai do Brasil ClIl'

pensamentos e versos de nu! Ô"8S mwionais
e portugueses consagrados,· P1'81.:ioS8S in ..

formações biogr:íjicas e bibiíognífieas \TÓln
ao encontro da louvávol euriosid'Rd.e jl:l TH.

nH e isso é apreciétvel, p'Jrque lá <i.tz a

sal)ecloria evangcSlica -- "uem Ec} de, pf:ío
vive o hOlneIn", ..

Todavia, não menos me predispõe a es

sa justa.' referêneia ao "Boletim" ginasial
de rtajaí particularmente o que ali aparece,
lem cada edição. da aut.oria do pIofessor.
José Medeiros Vleira --- e muLto especiaL

,

mente as suas lindas ü'ovas, que são pro-,

jeções duma profunda' sensi1:i:Hdade e lhe

denunc ai11 as gr.andezas simples da all'na,

integrada nas raizes da formação
mental da sociedade brasileira"

.
,

sentl-

bf'Ii1S, de SUlL al11la, parti, q_ue toquem a al-
ma de qmml "JS W: \ ."

"Com fn1JJqueza que a.(�redito,
cá no meu sisrnar prorundo,
SI' na 8,:mizac1e medf1,o
--- não há JIlt'Hlor lJem no lllUl1d.o!"
Sente. se que essa qlludra não exigiu do

seu criador o menor esfôrço: é como q'Ue
;:� m.l.1 ura), expansão, ,emotlv3t de que1.n sabe
Y:3)ul'j7.ar !) a/é'io 81'E-�.T,nl11d.n-se 111SS0 eu" ,if" I , "',.._

:mo nl), plenH!lde da prõprier consciêilcia �o
\,

bem, E cumpre in(:elltival' essa faculdade

poética, 'que Nüu1téln" viva 'a sensi�Jilidade,
em contraste com o artificialismo em, q,ueP"!" �

tantos se c0fl1praz8m nestes tempos �de

vitÇ)] :080 pragu:-tat.istüo,
"Olhei belll nus 'olhos, t€1.J.�7
os m,ens pUlOS, tu fitas I e;
foi bem trst.e aquêie .Adeus,
até lneu rosto molhaste".

Sao assim as trovas que enriqueoem o

texto dIa "·Boletim Diário" do GillásiQ 1\110-,
,

.

derno "Nerêu 'Itamos", de ,Ítajaf e qlJ8 se

me deparam por ,entre excelent� extratos

literários, biográficos, históricos e filosó-

'ficQS d€st;nado� a - ori�ritat a., juventude es

t.udiosa através de tão eomplex:as solicita

ções do' momento universa.l que estamos

vivendo e em que é i!:nperioso) paTa, sobre

vivél1c;ia du�a civilizaçã.o de �nte sécu-

,198, se 'prestig lemo os eternos valores do (
Espírito.

G�slavó Neves

II

'.

O prof.essor José Medeiros Vieira como
.

,

j á disse atrás, é uma, v.igoifosa· expressão
ela mtelectaalidade ca tarinense de nossoi,
dias, Delegado da União BrasiJe�ra. de Tro

vadores é êle um dos primorosos V€l'se-
,

jadores de 'sua geração -- e as suas tro-

vas n�e encantam exatamente pela espon
taneidade' com que brot.am, sugesf,ivas e

" '

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

_-..-.--:7�-._..,......,.�--:---------
................,.

ulenau
Gervásio Luz.

QUEM CONSTRUlU FOi O PEDREIRO
'�

Péra lá, Jvo nalfovo ('1). Na cpltwa
"Blumenália" 'você diz que o Apolinário
Ternes aeertou quando dis::i'e que "Chico
l�l:larque é um dos geanc1es poetas bl'3.'31-

leil'os, Está todo mundo. cantando "Cans

e "Minha História", Não há eles-'trução"
coberto

ouLubl·O
trava:

Chico.

nenhuma. O Tessaleno aqui, t?l11
dE' ] 961"),' na "Vanguard.a", regl.S-
"Um cronista carIoca considera'

Bl).al'que de Holanda "O herdeit'Q
,

inl,;ontestável de Noel Rosa", A afirni.açào.
profética, tende a concretizar-se. O 'autor'
de "Otê,' olá" ê (\ melhor eompo.sit.or do.

momento no panorama doa música popu-l
lar brasileibl. Compreendeu a necc/:islda'
d'2 de �ear o pOvo em suas eanções, A

exemplo de Noel canta (t�lmbém no bom

sentido) o operárjo (Oll�'a-se "Pedro Pc

dl'eiro") e. as coisas simples, Suas músl
tas ficarão, Já estão no assoblO do POV«(
COmo vê, coleguinha jo�'nalÜita) desde as

primeiras criações o Chie'o. tOI apontado
I

•

como' um dos 'mais representatIvos poet·,s
U1odel"nos, O opel'ál'jü-mlt,sico deu a-' ,tin
tas dr: quent.e já no "pedro-pedreiro-pen
seiro" sem. ser necessária a "construção"

, talaI.

SANTO ÁNTÔNLO ,El'vl NOVA MOHADA

o CoJégio Sal�to Anlôlllo. um dos esteios

•

da tl'i1di§i:)o ljlumenauense, vai vestir rou

pa nova nos planos da Associação de Pai�'
e Mesü'cs daqllelc educandál'lo" O como

renová-lo vai ser explicado -durante o co'

qLwtel, dia 17, nq Car,lo,� Gomes, em no

menagem aos 9{j anos do estabelecimento.

• I

CONSoLO DE CINEF'lLO

:Maul"o ArnOJ'llll, 110 ('Piá!), de domingo
passado, apresenta a lísta do,s melhores

filllles exibidos no H.jo em 1971, .E lamen
,

ta que a Capital só tenha i-l5sjstido ii dois
clêlcs .. O cOl1s()lo da gente aqui do Vale é

01 hac ã seleç&o dos meih0l'8S c�,e 1969 (OVH'l
a data), do '\Torn�! do Brasil", r; vcl'Í

fi'2élr
'

que q'uasé nada por aqtLÍ passou,

Virgens, eru Blumenau, àindi1, estes 11:.111-

çamel!t.os anligos: "Beijos Proibidos", "A

'l:crra Vis1a da Lua" (Pasolini), "A Hora
.

do Lôbo'" \I_l,erglllun'n), "O Bebê de no,

srmary" ete.,. '

" ,

TUDO � TODOS
oi' Os diretórios �cademicos nUl1:1 entu"
sl3s'rno qlH� decepcÍopa Js 1)e�.soas de bOln�

.....s.enso só �ern o pensamento nos heciion·
,

dos, E as promoçôes culturais restam no

esquecimento,
:,' Napoleão Mendes de Almeida percor,

reu, a cidad� em companllia d(.!>,' jori:DaU� ..

- te), José Finarc!i. Foram companheÍ]'bs nos.

estudos básj(�os,
'" E['cições partidárias, hoje. Muita g�m
t.e torcendo que a Arena local componha

� ';�e'ü diretório seguindo o exernp�� do ca

ciQue Irineu. Renovi;lçào continua na or

dem do dia.'
* Em 71, Biumenau foi' o município de

malor àrrecadaçáo do impôsto ,sôbre ser

viço::>, Como prêmlO. o aôsessor ecoH(:nni·

co da Prefeitura �'elix Thciss .;:ec'.>beu
, ,

conv-li e e vai. particjpar, de 17 a 21, de l:1m

SCIJ1mério' promovido pelo Ministério do

PJ'anejamento.
* A ,"Prailllla" reúne os banhistas do

ri') It<::jaí. Já pensávamos em st:gerir mc

Ihorumen1.ó para o local e a prefeitura·
, ,

dum lU0mento para o outro, vem (\om a

novidade, Um trator está' dando nova fei

çào ao terreno que abriga o velho' Navic ,

Blumenau. .

* A mulher já j�(?ssuj o .sçu jornal, "i\. Fo
lhü de Eva". ,N9- direçã(). There�a Cesário
Alvim ('om nome na "Últi'ma Hora" Ger

, ,

mana de lJamare, do "Correio da :Manhã"

e M.al'tha Alel1ear do "Pasquim"., .

'" Os fundI)!) de UU\. terreno abandonado
11a rua Paraná virou depósito de lixo. PlflS

tjeo's� suJeiras 'mil torn,aram·se paraíso
das moscas,' "que invadem/ as residências

vlzinhus, Const.a que urna carroça é a de,

�osit!:mte. Ela presta serviços ii Prefeita,

rc�, 110 tocante à limpeza. Mas. ao que tu

do indic·(\. () Govêrno Municipal não teu)
, ,

80I\Lheeiwentô da Imprópria escolha de �o"
'

caL
* Refúgio é a düá eCOlógica de hoje. Ve'
nha conhécê-lo. Fica no Bairro do Gnr·

, f
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O ESTADO, Flodan9Poli�i, Domingo,. 16 'd€ [aneíro. dte 1"12' __"l'á�ltl '.f',

l ..��-;;;i9J:��!!!W=itiiiiWmdf;Jo1e""fi?'i�1I'liB lfllffi"lr- ê '! é-�.
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I

Especíalizada ern Il\.U1E�lrrEABILlZAÇÕES; ISOLA�O�, :�CA+S é �!J'�l'lCAS
e ainda fabrtcanta dos aditivos" pura concreto e arga��c.;a :.e 4n�r-m�abj:1F�pl�: em'

. ,; geral da marca "Vl1:TAQUA""
.

': ' '. �!, ;; .' .

.. Se_ V. Sa., �stiver construinno � necessita� de' Íl�peITrtebÚii.a.n:� ;p 1<hll�Í1be&
bilizações, faca-r-os uma visita que teremos imenso prazei' '�iÍ1 :ateng�-10. prçameptos
sem compromisse .

,; ,"

FILIAL - kua
.

Tereza' C.l'�stiri;l, W5 A - Estreito _' Fone' 6293
.

F'lo�'i.anópolis - Santa Catarina ."
"

,
,.

MATHIZ - Ru� José Loureiro 638 _, Fones ·'22-395-1 OU .24-5p31 .:.
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ECONÔMICA FEDERAL'.
'_ , .

, ,

CAIXA

I
'

i
i

, ,

Filial de Santa Catarina
. ,

'

TO?vlADA DE PREÇOS .N. 9/71

C O·M UNI C A ç íÃ·O.·
1

, I

..

1
.:
Comunicamos a quem Interessar possa, que. !lO processo de .Iícítação-por 'l'o

rnada de Preços n. 9/71. para aquisição de terreno no sub-distrito -do �treito, .foram
apresentadas vinte e duas propostas, tendo a Comissão designada pela Portaria n. ·88,
(.'e 29,11.71, desta Gerência Geral, declarado vencedora a apresentada pGr :Áderbal

, Ramos da Silva, que ofereceu à venda um terreno de sua propriedade com 'área de
,

• ,
" I' j ,

.• l;60 metros quadrados, localizado' na esquina das ruas CeI. Pedio Demoro e Pro..

i Iessora Antonieta de Barros.
. .

2. No julgamento das propostas a' Comissão levou em considetação os seguintes
principais objetivos: localização, atendimento integral dos i�ns' do edital e a�ep.di-
mento d.os legHimos interêsses da CaLxa EconoIIÚca Federal.

.
.

Caixa E��onômica Federal _. Filial de Santa Oatarina em 'F1onalWpolis' �4 de

janeiro de 1972.
.' ...." ",

I I, JOAO GASPARINO DA SILVA'-, Geíinte· G�ral'
!.t ," --�--..

,"_..'
"

. ': ·.··\:--··c·
.t

--- --_._-- • ..
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• I

P AS S E.I O S

VOLTA A ILHA - sáb�d0S e doniingos ..

I Duração 6 horas -_ Saída: 7,30 ._ preço Cr$ 25,00.
,.

i BAfAS NORTE E SUL - de 2a. :'a 6a. feka
I Duração. 3 horas - saídas: 9 horas e 15 horas. - preÇo'Cli j!l,QO.

III _

R,lIa TraJ'allRe:os2'e3rvas: IL1iATUR EMP�SA DE rURrSMQ í:rDA.· .

. ; ,1� andar - fone 2355 - Embratur .4� '5;J(;/67
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• Numa das mais belas praias de Santa Catarina. .

• Apartamentos d!:'plex, com belíssima vista parll O .mall. "O 'I)onto IM"_ ,e'�t" ,

de Can8s\'lelras,

• Pronta er,trega - acaba·mento excopclonal. 2 dormitórios, 'S818. cotl),ttli. dep�.n"
dênçias de empregada.6 estacIonamento.

'

.
,

U� EMPREENDIMENTOEMEDAUX
INFORMACÕEs E VENDAS
GALERIA JAOUElJNE
lOJA 9 FONE 4368

-
.

PlANTA0 NA OBRA

J'

CaltlIU�gniA�O Ufnn�ça
em lev,erei.ro

Q Presidente da FCF esteve' na,

Capital e marcou p'AJ;) quinta. fei

ra, a.s 20 horas, a reunião do Con

selho arbitral para tratar do cam

peonato catarinense forma de dis-

puta. . numero de concorrentes
, ,

taxas e demais assuntos de ím,

portàncía para o nosso futebol.

E' desejo do . Presidente que o

certame comece até o 2.0 domin

go de fevereiro Giuliar� compa

receu à noite dJ j:-1lI tal de Figucí,
senso e foi a'!".:l�5�:+::ldo ao Major

Ortiga President : do clube por

João Poli, conservando os' dois

desportistas por algum tempo,
não parttcípan..o do jantar pedín
do excusas, Dor ter que viajar pa
ra Joinville na juele u.oruento

Avaí deseja
treinar mais dois

o treinador Zezé do Avai di

rigiu mais um coletivo azurra e

marcou pa�a seguncta-feirq_ um nô

vo treino de conjunto. O primeiro
coletivo agradou ao treinador que

ficou saUsfeito pelo rendimento a

presentado. Deodato e Moenda

com contratos terminados desde

algunl tempo deverão ser cha_
,

mados pelos, dirig€l.ntes do azul e

branco p�ra acerto de bases para

a renovação. A sensação do trei_

no foi um garôto de Barreiros, que

deu um verdacreiro "show" mas
,

.

que ninguém sabe o seu nome. O

treinador pediu a contratação do

jogador '.
, No treino de amanhã, o treina

dor Zezé vai testar Armando que

veio de Criciuma e Bita que já
foi jogador do Avaí e que está

tentando
.

retornar ao futebol

ilhéu.

REMO,

. Eleito dias atrãs para sueeder o

Q.esembragador Ari Pereira Olivei

ra, tomou posse no alto cargo de

p'Pesidente da J:i'ederaçáo Aquática
de Sl:!.uLa Catarina o ulg-enheiro
Paulo Cabral Wendhausen wn

,

nome ·bastante relacionado no es

p'orte dos fortes, pois �oi vice-pre
sidente do Clube Náut,ico Ria.çhu€

lo, na época em que o grêmio
da R.ita Maria sob a presidência do

. também engenheiro Celso Ramos'

Filho 'logrou conquistar vários tí

tulos de campeão catarinense apó�
mais de quinze anos de espera,

A sessão foi presidida pelo jOl'_
naiista Abel�rdo Lbraham que co

mo r�presentante do Clube Náu

tico Cachoeira no Conselho Supe
rior e elevado 'ao a.lto pôsto até

� es.cô,lha do presidente, transmi_.

teu o 'cargo em meio aos. aplausos
de' dirigentes e esportist�s liga
dos ao rem'o presentes

.

assim co-
,

mo a imprensa especializada re-
. ..-....'

presen�ada pellos jclrn2�s Diá�'o
Catarinense e "O ESTADO".

j

O sr. Lino Soricini eleito vice-pre

sidente, não compareceu por moti

vos de fôrça maior e para o conse

lho técnico foram eleitos e empos

sados os esportistas Sady Berber
.

'

AdaLberto Costa e Ivan Vilain. Foi

marcada reunião para a prqxima

quarta-feira, quando surgirãó '. os
, 'nomes' dos ocupantE2s dos demais

cargos, de livre escôlha do presi_
dente e para 'amanh'S, está mar-

, .

cada a reunião para o recebimento

das inscrições à quarta regata pe

lo certame da cidade marca.<;i� pa

ra o dia 4 de fevereiro .

Encerrada Ia reun)ião, os pre_

s.entes rumaram para o "San Re

nlo", na Praia de Fora, onde o dr.

Paulo Cabral Wendhq.usen lhes' o

ferece\! uma chopad� que se pro-
noite ocasi&,o'
Marques Tri

Riáchuelo a-'

longou até a meia

em que o dr. Jorge
lha. presidente do

, .

nuncÍou que naquele instante es-

tava completando um natalício e
,

assim convidava todos para uma
, .

rodada de chopp.

11:I I
I i
I

I

r a onda no calor e

igueirense 'anuncia,novos' planU$
e iQiç�a venda de cadeiras: cativ,as

�

�

•

1:' 'J.' � ,

• . ,� 11', ' .: I. : .. t��' L
• t s,

.Novo jruntar .no ·a,praz.iv >} salão
.

-

do .Lira 'I'ewi Clube realizou o :Pi-

gueírense,
.

reunindo diretores be,
.

,.

nernérítos remidos sócios ím,
" , ,.

prensa e atletas do clube. A en- I

trada, funcionários e diretores ra,

cepcionavam os' convidados e en,

tregaram um talão numerado pa
ra sorteio. de duas passagens ao

Rio e São. Paulo, oferecidas pela
Sadia. Sôbre algumas mesas qua,,

dros com .projetos e desenhos do

que' será o nová estádio com ca-
, '

pacídade para 32 mil pessoas, con,

fortávelmente instaladas constru,
,

ção das tríbunàs de honra e da

imprensá cadeiras cativas, esta
cionamento para automóveis. Tu

do planejado e pronto para ser

executado. no menor prazo possí
vel. Grande número de personali
dactes estavam presentes inúme-

,

ras senhoras (que já ftmdaram o

"grupo das Luluzinhas), imprensa

falada, escrita e televisionada de

todo o Esta.do, tomaram assento

às mesas e encontro juntaram,
ouviram surprêsás as' palavras

" .
"

do. President,:e José Mauro Ortiga,
sôbre ° que 'se est� fazendo e se

pretenq� '��r ,no Figueirense pa�

ra le se torne o :"maracananzinho"

do sul do Brasil. São Projetos ar

rojados Q8.".Qireton.&,
.

qua� ina

creditável '. mas todos. eles apre

sentados cQm wn� convicção de

sucesso, que não d�ixam pairar
dúvidas ·qua.nto as spas realizações.

O clube j á iniciou a venda das

cadeiras cativas, ao preço de Cr$

2.41O,QO�· jecebe�do .0 �omprador
mais uma de 'graça,'_ uma va.ga de

estacionamento' e 600 ações da

"Construtora' Novo Flgueirense".
Também às vagas para estaciona

men·to
.

no ecÜíício garagem es-

;
I

tão ao preço de Cr$ '100,00 e as

ações da construtora custam Cr$

1,20. A corrida à compra das ca

deiras, vagas de' estacionamento e

ações foi rápida e 110 local os
, '"

diretores j� venderam muitas aos

presentes a'maioría
.

financeira
.

, .

por firma especializada, e cujos

recursos, depositados em fundo

de investimentos, serão aplícados,
após dedução dos percentuais dos

vendedores e propagandaj unica

mente na construção do estádio.

monto de futebol. Fíxou o orcl��la.
do padrão do clube .(Cr$ 4ÓtH)(») �;�

, a
.

explicou ,as várias mudanças
j

;·c:1d·
estatuto e mitras resoluções ':'or
'rnadas por ocasião da Asséinbléia
do 'Conselho Deliberativo.

� I
."

. A partir de 1.0 de fevereiro 'as

ações, cadeiras e vagas serão pos;
tas à venda ao público por fu1n8
e 'corretores especíalízados.. O
novo Figueirense já é uma reaíL
.dade, teremos mesmn um estádio

moderno em curto prazo a ill.uiü.
. "

.nacão será inaugurada em 15' -de

abril, a Tribuna de Honra milito
,

' • 'I'

antes, e o clube fará alguns Joi04
. pelo Oeste, de graça, visando

.

�.
aproximação e a integração do ru
:U�bol catarrnense, que o clube ...
cha necessária, já que muitos �l�.

.

bes e cidades estão marginaliza..
":. das do f�tebol de Santa Catantiá..
Após o jantar servido o sorvete

, .,

crescente. Quando na imphmtàção e. cafezinho. os convidados 'e s6�
.

. .' ..
'

da Lot,eria Esportiva, .o' Çlube te- :. cios ainda permaneceram no' ,lO.
.

" -"

'<rá uma sala. para venda de cartões. cal. em bate papo dos mais cor..
'

,

I' , ,

Falando sempre, ex'(p��cando, fa... diaís. O Figueirense, diziam. �
zendo' blague personalidade mar- guns, "era um gigante adormeci..

" '

"
, ,.-.

cante e com voz firme e palavras do", que não sabia a fôrça ·qUe
, !.

� t /'.
�

me.didàs, o Presidente Ortiga en- tinha para realiz.aç�es de tal .��.
corajou à todos, que .

acreditam ta",' enquanto outros, a,tôrutos � �e
mesmo no sucesso de tudo. Em 'indecÍdos ao que .lhes fo' d;ito·.'.'�e
certo momento .disse; '''0 Figuei- mostr�do, diziall?- entre cochich0�:
rense, pelo simples fato de suas 'j "�sse' homem é maluco";. 'qu�t:8
promoções, j,á fez com que outros'

' coisa qe uma vez só". Mars a '�r.r
clubes' s� virassem, arman�oJ equi.. 'dade é que a, equipe de tr��o�
pes comprando atletas levantan- � a Diretoria dos 108 está' trabé..

, ,
'.

.' ,

do um defunto que era· O campeo.! ,lhando ativamente e o dinamism9
I

"";I
" ..

nato catarinens�. . Apres�ntou os ",� dos mesmos prova que é possfvél
"

.
, .. .

dois mais novos contratados, o ar_
.. revol'ucionar .toda uma <1id�'

.'
'(' '. ' J

" rt

qu,elro !lo e o avante Carlos :ao ..

' todas as camadas sociais quando
,

., ...' ..

berto, ex avaiano, ?ientificando'. Q.a .\'- há planejamento, seriedade
.. ��

compl'à de outros elementos, téc�· .. tr�ba.lh.o e sã.o· apresentadüs a�

íücos, amdliares �proveitamellto. que não deixam d�vidas:. O"�'
de elementos do atual planteI tu. :,;"gueirense já recebeu o crédito· ��'
do na. dependência do departa-�.:'coi.1.Íian<2...a que precisava. ".:::

/

A .
construtora "Novo Figueirense"

construirá o estádio' escolas gi-, ,

násios esportivos e outras obras e

terá apêncías em cidades .de todo

o Estado. Não restam mais dúvi

das que o Figueirense optou pela
política certa de clube empresa'

,
,

empregando técnicas eD;l contabili-

dade, pr\)pag,anda, vendas, com

pessoas ca.pazes no empreendimen

to, o que leva a crer um �ucesso

{ .

Jorge Ferreira convoca jogadores para amànhã
=--�-------------------------....,...,._-=----'.

Â ,dir.etO,ria dO\,Figueirense Fule, que foi. cont1'atado, deverá �mbém Figueire�LSe. O diretor João P�$,
boI Clube, vem· de marcar para a já estar presente pois .viajou para esteve ein São Paulo, manten�o� e�·

manhã .ele segUnda�feira, a data da Tubarão, afim de frazer sua fa!!lí tend.imentos com 'os dirigente_s dp.

a.pres�htação de: todos os seus aHe lia para a capital do Es�ado. O go' tricolor, visando acertar a t�f�
tas. Nesta oportunid.àde os jogado 1ei1'o lHo que vai ter ,em Jo- rência do jogador para o alvi..�.
res farãê em leve bate 'bola corr.. os cely, a sua "sombra", é outra atl'a·

dois treiI14dores Jorge Fel:reira e ,çijo para o' dia da a.prese:p.tação.

Iberê llos.a, iniciando' 'as' suas obser

vações. Nestà oportu'n�dade' poderá
ser conhe'cido o programa: da SCI�1U

na, com. ' �s. Jogadores W,alter e

Wa.nderlei1 . a�bos pertencente�', ao r

São Paulo,' in,iciando o período de
,.

trBinaménto e. testes. Luiz Antônio

, "

.....
1

ADAILTON NÃO vEM

gro .

"A,c.onte�e .. qu�. A'dailt�m �tA tcun.
seu ate.stado libera�óriQ mça� �#J
6Q Íl}il c1l,lzeiros, 'consideradó, .el,�.
vadíssimo para Q rioSso' futebol. �

.

' ,.

.

sim o. Figueirense desiste' de Adail-

to� e vai pr;o.curà:r outro' iogad��
pára d posição.' 'j.

"

'.

,O zaguei:ço Adailton que está vin-
, ! '\

culado ao São Paulo Futebol :Clube
deverá' deixar de interessar ao

No setor amadorista
Na noite' do, próximo dia .22, te

reinos ·a� eleições para .o cargo de

preside�te. da ,F:ederai;ão Catarinen

se de 1futebol ·:de, Salão. O atual

pr�sidente, Waldemiro; Carllson es
� ;'

tava interessado em· deixar o car

go, porém atendendo a pedidos dp

Ligas e clubes,' estuda a possib1li·
dade de '\continuar.

.

xxx
'

Sidney Damiani que
. faz parte das

diretorias da· éntidade desde alguns

anos, .

não ·(I.eseja 'rnais contin'lar

ocupando cargo nà rederação se·
, •

J

g'updo cont'et3�U à reportagem.

xxx

Há, entretanto' um movunento
.

. ,

nos meios salünistas para que o co·

nheci�Q 'homem' do esporte da ca·

pital barrlga-yerde, continue no

cargo,
.

contÚ)uan,do assim a "dobra

dinha" Wa14emiro-Sidney, na presi

d�ncia ,da ,entidade..
.xxx .

1tste esforço dos homens ligadOS
ao salonismo é baseado no :fato de

l.
.

que o futebol de salão na capJtal

catarine�e ��eu em todos cjs

camisetas ERINS

.

r

.,

, ,

sentidos em 1971, ganhandQ dispa-
rado como o esporte de maior des-

taque da temporada. I ,

....
. xxx

1t o refléxo da organização oriun·

da de um trabalho de, uma equipe
que nesta hora de traIl5içã0 não

poderá ser desmembr,ada. Assim pen

sam os ligados ao esporte
. saloniS

ta que desej-am
.

Waldemiro-Sidney,
por mais' lun'a gestão, . à testa da

entidade.

Guanabara procurou as enticbdea
espürtivas

.

e Úi apresentou tod�: ;,à,
problemas atinentes à "sua, entid,a��
� o seu desejo de entregar .....A8.

cháves" d� FAC
'

agora em. 'jan� ,

, " '.

roo ..
,

xxx ..

, ,

Como ·obteve dos órgãos esporti-
vos· a promessa de àjuda flna�i-

- �f- •

ra e um maior entrosamento, Brog.
nolli se propôs a perm�necer ": Qo

cargo, aguardando .pelo· menos ..,
um tempo para vêr se as prome$!u

.

(

xxx dos homens que' dirigem . Ô nO$�

O pre�idente da" Federaçãü' AtJéti·
.
esporte, se c�nCreti2mão.

ca Catarinense Carlos Alberto xxx
\ , ,

Brognolli, vem .de re�essar
.

à r.api- O dr. Paulo Wend.hausen tomóu
.

,

tal cata:rinense após alguns dias de posse na presidência da Feder�âq
férIas na Guanaba�a. Aquática de Santa CatarilÍa 'tendó

, . ,

oão Leonel de P�ula como seu eH'
ciente secretário. Sady Berbei', dej.,
:xa assim a entida4e por su.a liv� ,: e'
�3 �:,(,mtânea . vontade, devendo toda.
., l.a. segundo suas al�.vr� �olaoo

I ?

�\"." i "I gestão do atual residente.

.xxx,
.Palestrar do com a repOrtagem,

Y!.rcgI olli, confirmou q�e vai C�)llti
ü1l' l'

'

te� a·· da Federação Atl�tica
··''''''ad.u.E:'1 _'� :até o final de seu. mano

,(.t I.. P;"riac ra,zões concorreram

p':";.J, ��'Ut;;' ll.d rmulassc sua decisão

',ilt :', r,

xxx

r '1j'tÍ jí iniciou seu;) tn.b�lhos vi-

...;an'10 _.s " ç.gOf, A�. "t, S de Santa

C·l�··,l"inl1,1. !t.

xxx .

ue dura.nte sua estada na

roalhas

Hering
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"

I " �

Como �m .tôda batalha, o 'Vesti�
bular único é':'Ünií�cado, da Univer
-idade Fed-eral de Santa Catarina

ef;'ou ao seu final com' "venCidos
, .

r'
'

vencedores", .Occrreu, entretanto,
'11 fenômeno não registrado' em

:�uerras tradicionais. O número dos
-

r: • .;..

vitoriosos .'foi menor do que os

derrotados. Funcionou, COmo nas
,

., '. I. •

�'l",rras onde se" defrontam-se .gran-

'�tra.te:g.iStas, a, capacidade de
i );">ínio' a' habilidade e o .índíce

� .',. ,

"'''''nhecimentos gerais dos conten-
,

::: \ I nó c��
.

�aitdidàtM.· ,

,

, ,. ,

,,\ solenidade, � de .entrega dos re· '

-Itados �nais,' �?iri ,

a
'

relação .dos
,100 estudantes. .classíãcados, rea- ,

i-ou-se, o,nt�m,: no prêàio" ,do";Cen. '.
t') de, Estudos -Bàslcos, sob', a' pro-
· 'l�'1rta 'do '�Pr�fesSor .Samuel 'Fon-

nei�ôr; em. ex,��cício: :te*d� na
... : l o Diretor, <li),; C:eB Prof�ssor

, '. ' ,

,.'
" ,

r. Edú ROsa "O �Secretât'io:Priseo
, , :' "',

"

. •
j

,�, í;O" d� Saúd�':,o;".ppe�id�nte :,do
, .' rjo C,�rit�al,:: 'dos. Estuda.ntes,

"o Réinaldo de"'Sou2a: e ':aufori- ,

.

1 ni�etsitMiâs.<
,

Quando, .0 :I:teitor ,em'i,ex�rcício,
rxatamen,te '�s 10" /horas, "dàva< ,iní·

'

�. '1 10S trabalhos :·de:, di�igação, o
, ':,"r,�ro 'de estú'dahtks <no, "camrms"

�i.ndn,de ·:airi.d�·· era, redu7jdo. '

" ' ;q�;i� �bili�.Iüo,' apenos ,uni\ .

I • ! . ( "

,
1

, ..

'

-,,-,to
.

tinha, (!,erté;a da aprova�
, cego Artêmio Prillà, inscri�
"35 'tinha sido. convidado a

-, "ecer à 'sala: onde realizou-se
-

f'dmônia.

Agradeço a" equipe de profes..

-:"- que constituiraín as equipes
" ,ciscais' e a todos que colabora
,� "'om a real�ãÓ, do" Concurso,
�, ";9.lmente' os membros da Co-

, ,

c'

, ,

r, r- E81.A " Flori':lllopoJis, ]') m ugo, 1 de' [anelro de 19 2 _. "?c1ginl "

missão, que se dedicaram durante,
mêses, na crganízação, os estudan

tes, pais, etc -- disse o Professor f

Samuel Fonseca.
Em seu pror. un lamento 'o Reito,L'

em exercício c( ngratulou-se com' to
dos os vestibt andos, fazendo UIn

rr-gístro todo esp�i..al, pOI;' uma

questão humana. Referla-se ao. ves

ttbulando Artê',1io Prilla "que Veio
S Uníversidadr ....om todo o seu en

tusiasmo com "�da a' sua fôrça de
. ,

vontade demo: :'trando êsse espírí-
to de' luta".
- Meus a� radecímentos à, im

prensa de Sar 'a Catarina pela co

laboração efet-: ,. e permanente com

que' dernonstr- , o cuidado de bem'
Informar, Im f, ousa que" 'a todo o

momento nur falta ã�'3� 'realízações
àll

.

Uníversi:' Federal de Santa
Catarina" -

. Logo após
mesa os C2�'

Nicolim Ter'
,

,

Anrain. 'e Al
em primeiro
lias áreas c'?

SoCiais, Artes
dás Físicas (

Os quatro
-

Sistema de

pelá Uiliverf'"
cido apenas

rain, de JOF

insjstenteme'"

ça estava ser,

. <>itor chamou . à
�." José Antônio
TJ.1ácio Elfride

"

'C; ias, colocados
• respectivamente,'

�

. '�ndas Humànas e
�

omunicações, Ciên
,'�' ,�r-Ü'is Biológicas,

,
.. , chámadoR pelO
T"'1.1antes instalado

� tendo compare·
,11 i;J,ta Elfride An.
ilue perguntava

1 'me sua presen...

:"{'1icitada.
- A notíci".

"

'hoa ou má - in-

quiria funcio:nr"·' �s" professôres e

estudantes.
-- A, notÍf'i. � excelente - reg-,

pondeu um }', ,,/"'t�r quebrando o
,

siglo e o nel'�" .. � �1'Ylb da candidata.

Agora co�eçam as matrículas d�' ,"
�

'���" ma

IP-'
r. "Siste!lla' 11�0 �,. Universidade
.J. ·i'r.> 1 de Santa Catarlná - Cor·
,; 'I do Vestibu.liar :'de -1972" com

, , ,

'!(ninas na área 'ele Ci:ncios' Bio·
•

,',
r�. 7 na de Ciências FÍSicas;

,. """',nas na á�eá de ,Ciências Ru
• " � Sociais e 2 na de Art�s e

-I�1tções, ·enumetou Os' 1.300
,. ""ltos claSsificadós' com o reg

" nú�,o, icle mscrição.
",� "'otaI de 1.390 candidatos' ,clás·

� ";n��,os, 5�O," .,�stão disti-1buídos
• .<:.��� de ÇJências'HumanM

.

e So�
, � que �y,(:r:, utp. total de 1.MI'
,. '''t,os, ti, áÍ'éa máiS-, pf'êferida;

, . - 4rea d�' Ciê�bias Biól§iicàS,
.. V,\ ,total

'

dé, 937 wcritaS; na
,

"

área de Ciê1!�': .' Fisicas foram clas

sificados 330 '1.e um total de 682

candidatos c f' ;O-,''!i::1ente a área de
'Artes e .COXY\' �;,::F.:ções classificou
100 candida 1 {) C' (10. 137' inscritos.

,

A matrícu1( ,.,�, março, contudo,
não se farã ,:- () total dós candj.-,
datos habH:

" I 8 mas de forma

�arcial. . Pod� r,-querer matrícu'
la no 'Centro (! Est'ud�s Básicos da

" ." .

Uísc. çs prim(' 'os 15q da área de

Ciêndas FíSic.&r, 150 da ãrea �.e
Ciências Hmm::':o::: e' sociais, 250 na

de CiênciaS' l� ''-,1 !imi$ e Sociai's e

,40 na de Al-h' ,

"...
: municações.

A relação i� , 1 300 claSsificados
é a. seguinte:

..

'-"'/'
_._.................( __.....-----_.....__----==--� ...�_._---""""'I-_...

, Ciências Biológic�s
'exis :Elias

, de.brandó,'N�. ,Reà,Pilli@,
... rcos Bonilba i '

.
eu Ma)' BTodbedc

; 7 Cârlos BiáDchi .'
"�rto nOtrtSChéin
rIeu Ferreira !de' P�va
'lo Fábio Peteira

-, '�?ta M. Pfe!stic�i
•

;<;� Helena Jordan
-"/1�riallne €. M� V. de Sande
,.,

:t;ra Sattle.r ,,:
M:triá MattuC4 ,I

,.
� Ptmando. AgustW
te Mazzaro,

. �antos de 'Meaeiros
'l�lvo Candetnit Júnior

,. ,� "ria Là�dir R.ezzieri
"'I resar Rdberto dos' Santos

:'� P,lisabeth Maria 'Ovenhausen
, T'.1deu. Luiz Leitê,

.,. "iz Carlos· ·9ae�';

r"�;h:a Maria Ribeiro
-

, ".... ÍJertoncini
,

.

.

"'Tto Maciel Dau�a
'

'. Bornschein
Maria €orrêa

.'�

1 r'f',S1r Augus� de Mello
,q Rúbia Freitag "p,iJ:?<'WiS*f \

10 Edite Moreno 'BraZ ',.���� ,

3 t Heloisa Helena R. ,Fonseca.
32 Waldir Antônio Zueeu '

'3 j Míriam Pizolati 'Çardosà
34 VI1Z Eduardo Caminha

� r?�dra �agnani:
:; Dor1y Piske

37 Mário ,Sérgio :FernandeS'
'.1 Q Rui Ghedin

,. .... -·11;:'ltn Schroeder
'" de Souza

,,,1,)8 R. de Mattos Mud \

-,
-

qldo Emiliano ehandoh'a
Hamilton Appel

44 Lúiz Gherino de Cos�
45 !+'!aria Teresiriha Mac-h.ad8
41') Marivaldo de A'3sis
47 Luiz Vidal A. de, M�randa
48 Mara Lourdes Turconi
.Hl 'P',.-.berto Maciel Ca..qca�.

-I�� Maria Mansur
, ,a Maria Berretta

�;'''fl s6rgio L:>bato Kander
53 Tània Maria d. SQuza
S4 Bb�u4i.a blli

''',

.,'Ai.

'--',

"____"

....----

55 Edilson T, ";.' A. Westarb
56 Danilo Ff" , Rodrigues
57 Eduardo 1"', Espíndola,
58 Ademir C:, ',' �s Santos .

59 Ricardo F�' ., 'Zini Russi
,

60 Abel R. Vi· , 'do Rosário'
61 João' Ped.r,

-

'm'eirão Neto
,

'

62 Arlindo C8'- "flma

63 AUgUsto p d - Netto
64 Jamil Mat1: ·';"81 nte

65, Eusébio de "'f'IR Marques
66 ,Maria Inê� f, ?odeiros
67 Adail Jap" ' "a

.. 68 Walter R 'T'I-'ixeira
f:9 Raul Per:: """"utinho
70 Jair Paul' .'�h
71 Rúbia Pap; �e G. Rebelo
72 Jauro Soare'"
73 Newton !VI'''' "(') Çapella:
74 Lúcia l\{a!h� ;- areira
75 Luiz Leitão 1- .é'�te
76 Volnei Dr!';!! 1!)ereira
77 Elisa Brof;r-i.' T", t;.

78 Jorge A.
•

� 1="ílho •

79 Fdic;on R ... Malinverni
80 Wilmar c "c!,te

"

.

81 Marcos �/, .
'. � rypi

82 Renato A ,. ,", ' . Maciel
'83 "Jussara G. -�. de S.. 'RigOTt,
84 Uarcos E !l"<::to Balhtold

(
85 13�ng Man Lee
86 'Edman Regina da Silva
87 Walter F. da Silva Filho
88 ,Roberto Sec/"') ,

'89 Kenya Nev�c Schmidt
90 Elias Ferreir� da Silva
91 Denis �oberto Stricker
92 LandoaJdo �o("nel isoppo
93 Elisabete1:'� "."" do ,Valle
94 GradaM'" Maciel
95 Gescy Ma",j,.. 'ri

96 TãDia de (W ,jr�l NÔVQ ,

97 Rogério de �')nza
98 Sérgio Bastos Abrahani
99 Jovino dos Santos Ferreira
100 Domingos Savi@ BoneIli
101 Olinda M. f,'reire de Liz
102 Odacira Haja Férnandes
103 Elizabete, Te' ""ps Pereira
104 Irene MfJ�: �11"�ch
105 Mário C l:, '\raújo
106 Alfredo J.!)rge Chei'em
101 José Prancisc:o B :rt\!a.rdes
1" hraia t'ebias

,

.-

1

-,
,

.

". .... +'W'"':

109 Iara Marir; Lohmann ,

1 ] O Sandra. Duarte '

111 Dilton Cardoso
,

\ 112 Dirnas Espíndola :

'u j Marlene Hosang
. 114 Marco Antônio Cavalcanti,
115 Carlos Gilberto Crippa
116 Al Iredo F. da Silva Filho
117

,
José Nazareno Lessa i.«

118 Ruth Kimrnel' A. da', Cruz
1 \ 9 Klaus Peplau . I

120 Antônio Manoel da, Cunha
121 fIercílio A. da Luz Filho
] 22 Roseane Pett I '

123, Arno Roedel

1,24 Nancy Pe llizzetti

1.25 Dernosthenes Dimatos,
126 Mario Margaret Simas
1'27 Lenoir Josino, -:

220' Wani1(lo Batista 'da: Silva, Ir.
221 Viltnar' V. dos Santos

.

222 Janilson Estefano Becker
223' Adalberto Lippmann
224 'Antônio César Pereira
225 Adair Weiss
226 Arcângelo 'Librelato
,227 Renato Corrêa de Souza
228 .Domiugos' Valentim Simon.'

,
,I r I '� i I

229, 'João .Carlos Pacheco
'2�0 Helena Dutra

2'31 Antônio H. Silva de Arruda
232 Nataniel Virmond
233 Hilton Porto Santos
234 José Luiz 'de. F. Oliveira

I

235 Adonis Nicolau Sardá
.

236 José Falchetti

,
'

237 .Admir Inocente,
f .,'

i ;

23R' Mauro Sérgio Kreibich.

239, Maria Catarina Steffen
240' Ângela Maria Malucelli '

241' Joel A.pgelp Zonta
242 Maria da' Conceição Andrade

,�.
- .�

24� ,Maria Luzia' Sc:hw�rz
244 M.aria' Júlia M; de Faria

245, Celso"·C. Emídio dá Silva'
246 Adélia T�reza, Ratnos
24f L�thâr St�'nge .

"248' Roseima f.eniarldes da Silva

2'49, Enio Stazack·

25P: l?olíbio W., Pereira:
251 Sônia Salete Rodrigues
257' Rl1i Gielow
253' Jair Bridi

., ...

128 Patrício Borba Filho
,129 Míriam Wolowskí
130 Jair Bráulio Loves'
131 Naira Cristello 'da,:Süva
1 33 Tânia, M., Silva: ' Remor
134 Ademir da Silva R;áupp I
LU 'Fernando Xavjet,' Robetgc'
136 Antônio Luiz F. Fr;:lnca '

] 37 Valmir Martins Luciano
138 Márcio A�cângel� ':Za�caron
1:39 Lucy Maria Th.ome ',.

140 Carlos F, .Máchaclo Sobrinho .

J 41 Jorge Fernando L�fIlb.s
142 Anastácio Kotzias Neto
143 José Car1�s Xavier, Robed�e
14.4 Leila Salete Tosetto
145 Antônio Luiz Fernandes
146 NestM A, S, de Carvalho
147 Airto Aurino Fernandes
148 Deirea 1 Zandomenego
149 Nelson Ângelo Guidi

, 150 Magali Sevali Garcia
151 C'ecim EJ Achhkar
152 Rids da' Silva'
153 Zélia �raria Della Giustina
154 Norma Orthmann
155 Celso Olavo p, Krieger'
156 Marise Regina Wiethom
157 Anamar Lúcia Brancher
í 58 Sérgio Steil
159 Roherto Carlos da Lúz
160 Daniel Millen Neto
161 Doriva.ldo da S. Raupp
lt12 Adhemar Sérgio 'dos Passos
163 . João C'nrIos de Luca
1'64 Ricardo de SOllza Vieira
165 Flávio Haroldo Schmalz
] 66 Paulo de Azevedo Ferreira
167 Heraldo Alves Schlup
168 Rubens Puhl
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O "campus" universitário era' to- espôso para a espôsa aprovada,
mado por candidatos que ouVia� como 'o Prefeito Ary Oliveira e o

••
f.

seus nomes nas emíssôras 'Iocaís Professor: Lauro �eira':.Andra,
, .

/ \ I

que transmitiam os atos. O;::aces- da;.' 'dentre -outros, Nem as filhas
so à. Trindade tornou-se insupor_ de àutoridades escaparam do tro,

tãvel com dezenas de veículos te. Maria José, filha do Governa-
deslocando-se para o '�campus� dor' Colombo Sailes" classíãcaoa
ou retoruanu au centro da cída; em. 139 lugar na área de Artes e

de, as vêzes. ,mn velocidade ele.. ccmunícações, também pôde sen-

vàcta é buzina aoerta." Ur as emoções de um. vestibular
Cançi.!datos que se encontravam bem sucedido.

no in ". r aos, carros de seus 'ÉnquantQ êste panorama era a

pais o e, rup com amigos tônica cio "campus", em alguns,
tínharr, ínes .e. adam nte, Q. ca, pontos §;is cidade a decepção pe,
bel Ct,:rtad J 't a, ro ,pas rasgadas, m reprovação levava alguns can,

Tudo 1St, - 1.: é ,�; ó: queimado"
.

..;:;�\,':� tio Interíor às suas resí-
farinha tu.as.'· base de, água ,ciências•.

. \ I" ' •

etc - com o
. píauso �, fjmi-, I

'

,Na' Rua �lipe �d.t, i por,
lias.

.
" e�lllplo, ,dois vestibuWiél9s des-

'Num corre-c r�'a ju:v�n.U 'e, de�, e�i�os;, "desli�am..se" do
contraído somente GOust.átQ.d,Q 'nos mi!Jldo e, matas Cile�o do' bra,

Trot�� aos CaJo.,J.t'<?S ,�vQs .. '�.. ç�; q�se eram atropeladós. Pos-
dídatos ,t, 1>11] i.; ..i�:iam SE;nQ.o �ivelm�te,

.

"bolando" uma boa
descoberv b p6Lv,;" \�etcr�os.. Nê�,,,:, J�4nce,.tiYa,· nãO· depar�ram com

se am'bicl1tJ� aI,) L-açOS de. cwupr� i.ilJ'Í �l q�e p�ssava próximo ao

menLo�; ,á':;'" 11;_v.� ar: &.iegr� .:p�!� �4ifici� Al1thur.· Foi necessário
aprovaçãu � d\} de3apo��meI)tq'

-.

q� '(;)': :pai-a..choque do carlO en.

pel,a desclassIilC�O, 'Q�jo�.' "4e , çO:�� num dos, reprovadQ� . pa"
namorados, paz'entes, a�Qs e ·4e ,�.::q� anlOOS "�espertassem".

":.,4.:,,�pital catarínense viveu on..

tem um dia de festa. Quase tôda

��,;ÍlÔPtiiaç'ão� .díreta ou indireta

mente ,interesSou-se pelos resul-
.

:--� �, �." .

tades
'

oficiais do Vestibular Uni.
� , e '. Uruficado da trníversídade
�deral

'

, ,de sátira '€atarina. No
.' .... - �

t��o
.

da.Trjn�de até o centro
da"�cidade

..

centenas de grupos' ..»: . #"

lôrmavam-se. ao longo das ruas

p��t� 'a.SststJrem à passagem dos
'.� '.' "t I'" ,

ê.a:lo,wtos I, ,de 1972,. Nas, imediações
.",.�.....,. •• ',o,;, ._.... ..� ...

,é(à ,.�r9n�mlC?,a, muita gente des• .'

deu. .dos' morros . para observar a

��ª'�� c.il'�flvalesca dos "bíchos'

tédetais "

";-.�'(!ij�cl�da, � solenídade de di

���ãQ,' Oficial pelo Reitor em

��r�íciÓ, ' a ..Comíssão de Trote,
�.��s.t� ,de . representaates do Di,

�tQIio .",.Central do Centro Básico
.;\S·IIr>'�\ � ,.... a. l'

•
.

'í;J;,�tr.os orgãos estudantis, íní,

Çi9».;;�� liberação, anuncíando no

�� ÂOs �Bichos". próximo ao
'�.-�::;.;. .. " .' , ,

:' ,)J.��te .Uruversitário, através

�r',� ','��8.!g�es, dos nomes elas-

�1#�O'S.·
. .

\·::,1: 'Iil�da que iam sendo conhe-
..... ', t -_ '" ...... ;.� •

c;�os',os vestiDulandos aprovados,
'1:.' _I I

,
�

Calouros fizeram a pé irajelo�,dà.: !n_,�a4e ao, C.8Illro
,,;�'ltx�tl:\mente às llh30m a. pas- aplau.sos e sorrisos.' '�:. :

I té��s'
.

es�a.rsos ,10cRlizava� t9
&eáta' deixava O "campus" univer,. No �l.L,,;\-'� I,�� �nores � ·ves..

. 'p,e� V�$t1bu1àn.<:ios. el9-ssifh.'
�;��� , 'puxada Por urna viatura

.

t b :"l ,�:, ,__ .\- ' ;;; c_roo, �;l�l� .c�os que e&tavam 'percU�oS o�
(19.:jO�l.O ESTADO tonlada ines- cà�Lm\..::"�.",),, r;.l .. ,� �". 6a.rrata� te�o' �.'.:�\t.v'a.vam� dÓ '�ote. ,Um pai,.,
�t���te pela eUforl&' dos ves- siú(. h,_,I'........._, t :"_'. .StJ Ho�rt<tIú >�$. . "9ID.'" i�es, flihos ªprova;dos·. em

tibutandos. vai. �·".1.ii'l a _ . .;nte o :Pro'fe�o.r ' o,!:es áreas' diterentes qu&Se' , i'en�'
" • _J -, .• .. ,

:. <,o ;, '.:�... ..
�, r • ,

";,i�-: à ffente uma viatura da Boeill'u�t "uyes, ;_,.entista brasUejrQ tfava na dança". ei se ;não ad\rer-
��'taria de Segur8!lça e Infor... que atuou 1Ô' a41vS no Projeto.A:po. Ll.� OS "selvagens" teria' I�esoura
��s: liberava o trânsito, com lo q.a Na�a; vt�-se óbrigaAQ ,a;�Jl- J;l� ça�Q.,

.
_,

���:.coÔperação .

dos veteranos, pe- trar' com seu '"!'J:ustang". 19!11'- ,tia
dJ.ndo 40s veic:u1os que estacionas�, garagem do jorualista 'Sérgió·t � , "�' éartazoo, em quanti�de l"a..

$efu 'e', 80S .

proprietários de bares
.

Costa Ramos, pl'evenindo.:se"·:eou.. zO'ável no iriícfô e, reduzidos na

":;reStaw-antes que feclias�em seus'. tra possíve!S -excessos' em' sêU: '�� ��� 'XV� � to�v�\.' êste,
"

ànO'�
·�tàoolecimentos com o' fim de evi., 'p�tado veícUlo.

'

\ .. _

a.$�ctos <i8J polUição dà' água�.,e
�" 'êx�gêros de �bidas por par_ Na praça Dias, Velho, mUitos do 3f, problemas de 'fixo, falta.

e: d�s calouros. "bichos" escaparam da .passe�Q. "e' .

.

drágua,.' e d�fi.ciê,ncia,' ela' indústria
.; �. pé, o m�meroso ,grupo de "bi.. for�m ·banh,ar..;se � pisc�;' 4,0' .' ,I. <1Q�:tw.i$.fllQ.-:, .\ l,; �
c��" enlameados, roupa� rasga. Monmnento a Lauro �üller..�,'
:"'5 e ca}.Jelos cortados, eaminha� adiante, o m,otorista d-e uma: ,V�-

�";'� direção. ao éentro. Parando riant do m1.U1ipipio �e �tQ" p;ar,a.. .

'lP, ��'tos trechos para desca�sa.r, ná �p.rt1sentot\ sua própria. ',f.,il.h.a
!p�Ssar�m pelo .Palácio da Agro- aos veteranos, que. inicWoJ·fI.Ill.- ,ô',
,�tiUca por volta das .12h45m. Ao' trote e a incluir� entre os_, de..

lc)�go do percurso, mangueiras mais calouros.

rram abertas e dirigidas das re_ As 14 horas, a PI'&ça XV de. ·No..

lSi.d.ênçias contra os calouros; que
\

vembro, tomada por· g�nde "hú-
Eitradeciam refrescando-se. Nas mero de populares, 'era' tomada

.

' ., .

rOx1i1Udadés da Penitenciária Es- ,pelos veteranos e calouros" . que .

duál I Um· ônibus da Empl'êSa fOrmavam a passeata.' 'Duas';:�O:-
'

�ense foi in�di�o �elOs in- ras antes, mwtas pessoas c(!)n�n- '

,.g antes da COInlssao ue Trote travan1-se nas 1mé.diaçoos, dO"'�-
"

ta & retirada de uma candida- ládo do Govêrnv e ilúcio 'da,�Rua
�., ' ap�ovada. Dos

.

passageiros, Felipe SchiUidt, onde . algunS,· �-

'o 'trote' transcorre}l dentro dês ..

te·'clima a�egre, e divertido, CO(.ltl'o.
lado 'à 'diá�ciã W1ós' vete'ra:nos '

.

.

e <�empros'pa Sec�taria de Sêgu�
fanÇ& Públiça' que,' discretam.ente,

"executou um pl�o bem planeja ...

,do. ,-
.

'.

A -conclusão dO� trote gerat; _cÇjm
" .;'" .

. " },

mUitos � .jovens "mundos", e 'outros
, ,

'
"

limpos cdxnentavâ um 'professor'. 'J
�.' ".' •

I � �,

. ."

Universi�árid: ' 44'N'êSt� .. 'mundo'
'

tu,.

.do,; é' .relati\1'ó�
.

Nin:gv;'éfu ,quér
.

estar

SU.l9,,'mas' hbje qUem .não está su

jo e. xaSgatio, lamenta profWlda.
mente".

•

�,I-

i
Primeiros colocados: emoção, sur�êsa e nalílralid,ade .

l!lftide Amam um dos quatro que concluí em 1971"., �, de conseguir· material didãtico na
I I ,.

I
• 'Í • •

',,' ."

�andidatos cOlocados em 'primeiro 'NaturaI .de Joaçaba, onde, :r�<;le Fundij.ção p�a o Livro. do: Cego do
".

oi localizada de imediato na �ocalidade de �uzerna, a ',candi- Brasil.
,

.

1
lissão. de':'l'r9te. Os él,emais data informou ter pticfado ,sua pre-' - _' Não pretendo decepcionar mi-

pe� r ,,)1 alguD;l tempo para rece·
_ paração para o Vestibular .'Onico;, e zih� colab'oradot� e espero contar

eu... , trQte do Diretório ·Acadê-. UnitiCérlO n - ,.All'$inOO; em FlO- tàmbêin. nesta e�pa, com a admi·
A eXis Elias, o primeiro na ri .nop<.lL, i:lI' 1 ,,f,e, dezembro. ráve1 dedicação que, me foi' clispen-

('''' i �ão geral obtendo· a me· Dizendo no
�

c, tibular o Im-
.

sád� na fase maiS crítica con-, \.

"

1 dia ,dos. 3.007' candidatos, portante não é apenas. estar. bem clu,i.u.
;;s�de em' A\aranguá, tendo se hos· preparado, mas ter calma e presen.

.

MANDADO � TRANQÜ:I:BO

�4ad� :em Flor��nópolis numa' pena ·ça. de espírito, declarou:' '-Quanto ao. Em declarações pr�stadas o O
ã9: loca�da np!' Rua Tenente Sil resultado acho que" foi' .fruto de ESTADO, durante o trote ,dos ca-

�ir.a, ;13't ()� Golegas de residência minha tranqullida e, � hora do louros, Q Professor Samuel Fonseca
�a _� '.�apital explicaram que Alexis· ' Vestibular o importante é . não ·se diSse que "a Universidade encara

�Uã$. . e�!ayª e� slJ.a cidade, aguar ,dei�ar JC1hlnar pela expectativa e o 'cOm tranqüilidade e problema sur..

�ndo.� o �ultado pel:as emissôrás nerVosismo."·'· gido eom o D;l�d�o de. segurança
�:Jádio,. A sua posição de primeiro DEDICAÇÃO . impetrado por. seis vestibulandos e

r��a(j� . �a '�e� .'
coincide ���. o Atrib1'.t.i'.1tlç�(I,

.

5t. c�<;;OO de Sua ,ela&- deverá, . c��ntro do p�azo leg�,. preso
runeiro lugar. t:l8 área de Cle.DClaS 5' ic,' çi ,J � t niriic� :ãc' a.os estudos' e (,ar tÔdas as infot1h�ções, através do

,JblÓg����.··A área de . Ciências Hu à (:,:o18);)C,. "ação' ';!(u2i.:S colegas de Pi-GfeSsG�" Acácio Santiago, já cons-

o·anas.e Sociais apontou José An- ,2\1.hl � .(}, M"ribl d ,.t� Bizotto e Cé. i(..ltn;; d l',rocui"ador".
#lo .. :li.ic�lau, insC�içã.o n9 2.275 l�, en� ,; ;'L, I'qu "., P..jpieSQJ·'de tra- � t.1 l�gico qu� todo cidadão tem

.
�., O. primeu-o classificado. ·É na- balha Hn ' "" '0<1,.,[..('·, �indâ- enoon- D r,li::' ;iio ,de Pl'9curar sua defesa. Os

: iàJ . ,PQ município de Canelinha', t: SCàm t.;;,,, ",Dl } H':,'i,
.

� leitura .e gr'&- eStuJ�mt(:;s qu�. foram impedidos de
ésldind(\ na Es.trada Geral. Na ãrea va�.� :�iL �),� � )jtO.;· G,)l.)"-:cà

_

das maté- res,lu,.1l" o Concurso Vestibular, em'
iç.�� '. e .Coml:micaçoes, mais uma '. ri(.j.s qt,e, :'��'() e:.ó,-;�:e.EtJ �m ubhw!e", r�..� \le d?Cumentaçãó insuficlentea'
án,dida�' TeÍ-ezinha de J�sus Iná·· o car.�dt:i� .0; 'Cf;T.:O Artêmio PriU' ü�- �e éOrúoPnaram Côm a de,cisão
��, ,funcionária da Coletoria �ta· afirmou .a O ES"��lDO qu� "o .pior ji. ol!i Un.iversidade e ,recorreram à
a!. � Pomerode, classificou-se em ' ,passou· e l:!óora t, do será mais fá· :usti�a Federal que lhes deu a m�·
rimeiro,. lugar� com a inscrição cU". dÍda l,iminar - acrescentou.
�,Ól�J.:. . _ ! -- Nem sei o que diter de minh, l>uta.nte a entrevista com Ô rêp6f"
�ltANQIJU,J1)ADE classificação (69 lugar na área <ia tet de O ESTADO, o'Reitor e� exer-

)!lfiide, , Anrain, ' inscrrçao 2.369, Ciências Iluman:as' e �ociais). Tenho �ido ,.focalizou O trote tradicional
ão�.,estava muito. emocionada, ap�- consdêJlcia., cóntudo, 9ue. �a

.

po- dO$: càlou!os, aPlicado. pelos vetera..

ar da tensão' que preocupava a sição me trará, niuitos
,. ben�fíCi<>$, tiOS,

.

manifestando-se sôbre, .·�a eufo.
nespierada c.hamada. Depois de re·, uma vez que preócupava·�e O: pfio.. da dos vestibulandos�
ber o prêm10 do Reitor, pela con·

.

ble'nl3 de horário. Com esta .clàssili- -. Encaro. o trote com� uma ex.

[uistà do pl:rmeiro' lugar, permane- cáção serei um dos prl�eiros a es.� PIQ.i;ão da juventude, nesta hora em

eu tranqüila. Falandp a O É.STADO colher as melhores horas' para' as que os felizardos são aprovados.
�tificou:: '. :I'�il�

. diSCiplinas, podendo continular: as Acho que a brincadeira é justificá-
� 'Nãp � a primeira vez' que tiro minhas atividades p;t"QfissionaJs vel, pois a luta é grande' e no mo-

Í�l.prime.iro íugal'..Já consegUi essa nármalmente. , mento da vitória deve baver 'maior
�siç'ão' 'Inúmeras vezes, no ginásio, Artêmio 'Prilla pretende �iajar a integração. entre os qu� 'estão � os
n° nhr:iul:!J '12' tamhp.m, no cle.nt.ifir.o�, Sflo Paulo nns ptóxi.mn,"I õ!:.l,l'I!, n. fim qUf>' i"hp.{:.a:m. à Unl.vp,r..siriad<,.

........ /

, r

O Governador Colombo SaUes

vai Ianuçar quinta-feira a Cam

panha de Incentivos Fiscais df' ai -

ta Catarina destinada a me .var r.
. ,

'empresariado catarraense a �. ,âf... !.f'
·

os incentivos fiscais no Estado,
através de proj�t05 aprovados pela

·

Sudépe, ·Emnratu.r. e lBDF.,
, A.. campanha. será coordenada pela,'
Secretaria' da Fazenda e,Banco do'

r, Estado.
�,.

'Viva a Gerr te
faz . encontro
na ' Capital.
� ,Será iniciado Çlomingo l.�c�.: .. \" ,

pital. o V� Encontro NaéÍonal do n·;;,l.',
v:imento .

Viva a Gente, reu:.:: indo "

j

conjuntos de v�rlos �tados. O >en�
�

contra terá a duração de" uma se�
.

\�.

· mana er o .ato de 'abertura vai ser

re�Ü�"do no CQlégip, Coração de Je-
·sus. .>

, Sua ol·g.anizaçãQ estã a- .cargo do

,i,6�njunto Viva a Gente d:e' Flotian6-'"
p·oLis..

Produção de�"
nectarina vai

:'
. a' 2 'milhões

:t .;. • ...

Fonte ,do 'BRDE informou: que na

atual safra de nectarinas o BancO
financiou O' custeIO de pré·c�mercia�
lizàção ' para todos os a{piculto,res
,da Núcleo' Governador Celso� Ramos,
bem como modernos sistemas de

irrigação para sete propriedades;
num montante" superior a Cr$ 375
mil.

Segu11do a 'mesma fonte a atual
'safra de nectarina está estimada
em 50 mil caixas, com mais de dois

\

milhões de frutos.

TaxI ao
'�Iem que, ser
'identificado

O ,Diretor do Dep�rtamento ESta
dual' de Trânsito, Coronel Alinor

B:uthes, baixOU determinação para

.l'-F:; os proprietários de táxis intra
t; -:.�zam em seus veículos' dj�c;""ositi
'1.'5 de identificação, de acôrdo com

(S D.ormas do Cons.elho Estadual de
;-âllsito de Santa Catarina. �). me·

e >ia, que deverá se.r ,adotada no

prazo. de ,90 dias, estabelece '-lue a

Tra.ca de- identificação i:q.teIl1,a do

v'eíclJlo deverá constar e:r;:; letru:,

:' .. etas os seguintes dizeres: nome,
placa, taxi, ponto'e nome do moto
rista.

Segundo as determinações, o ta··

xi que possuir mais de um moto

rista, deverá ' ter tantas placas de

identificação quantos forem,' QS con

dutores. O dispositivo de que trata ,a

resolução deve ser em côr verde o.u

amarela, medindo 7�por li cen

tímetros e deverá ter \. forma de

trapézio semi.. circul�r l1Õ centro.

Finalmente,. �stabelece que .� placa
deverá ser càlocada no interior do

çarro com amplas condições de vi·
Slla) j.zaçií.oo

.

,

•

Ias

,
,

o Secretário dos Transpertes e

Obras Sr. César Arním, anunciou·
, ,

para esta semana o ínícío das obras •

·luu··na?:es de construção' do' atêr
'.'u ,) Baía Sul. Para tanto, a emprê-

. ,

,
ra .construtera '-.

.

Cia, 'Brasííeira- de
Dragagens - trará' uma equipe I' a ,

Floríanópolís, que 'ficará ,e�ca.rr.ega· í
, ,

da de: adaptar os tubúlões ·à,�drag� , ,

.

,

atualmente operando. no' atêrro do" �

-

'.

Galeão e que posteriormente Será
'

deslocada para' esta Capital. O pra-
lO' ,de 120 dias, concedido no con.

.-�. ,to para' o efetivo ill,Ício das obras,
j

-

está sendo contado desde sua

aprovação pelo, Tl-ib\má1'�de·.. Contas.
'0 Sr. Cesar Amim informou ainda

que durante sua última' viagem ao

R�o' avistou-se com o Diretor·Gerál
•

J do DNER, com, quem t'raWu de· as-··

sinatura ,de convênio. com vistas à

construção do acesso de Criciúma à
BR:101 numa extensão de, 18 KM.

, ,

Igualmente pleiteou auxílio para

obras' de recuperação do trecho
Blumenau-Río do }�1.,ll da BR-470.

,

.,

I'
r

�

;
I

OBRA� ',PAR:AL�ZADAS
, :Cbm respeito à: existência de .

obras' paralísadas ' desde março, 'o

Secretário dos Transportes. disse

qUe o fato 'não ocorre "por nossa
intenção, m� simplesmente porque
ainda não nos foi possível reiniciá
las, ,poiS aigumas não têm proj-eWp \

enquanto que outras seus contratos.
. perderfrn a vigênCia .Além do mais,
muitas estão paradas pela falta. de

reciJn?os.· Mas tôdas s�rão retIüGia-
\ _

das
.

no.' d�vldo 'tempo'''.,

Soyer a or anuncia o
',crescimento 'do' Estado

• �. I: •

: •.•'II:!
-T � . �. j

j

Fonte d.ç' Paláci� ,do GoVêrno. in� ;

formo� q�e o Governact6r ÇGlónibo.'
Salles deverá ,divulga.r, em seu p:rp..
nunciamento -Dà inauguração da

. .

". ,

nova agência dQ' Unco do ,Estado
,

,na. Guartabara, ,98 �estJ1�'(}s' P��" "' ..

tiares rela.tivos ao, cr:escimentó "da ",
, .

.
,

.' � ... ,'.. , "

,economia ca,t:ariljen.se �1Il, :ij).'H. Os'
est�c1os 'estão sendo reatiZádos em

.
"

.

.

copj�;ó.tp .'pela Secretaria' da Fazen

da: . SeCretaria.· do Desenvolvimento
, � . , '

Eco.nôXÍiico �

e Besg.
_

.

• _,.
':.,.

,li

.i ii .

A � inauguração da nOva �gênéia
.,\ "

'está,m,arcaqa. para ,as ,17h30�' de

te'rça-féi1:�a, contandô com �!l presen
ç� de ..autoridades ca�,ari�erlses e da

Guanabara.
,

" ,;'/.

';l� lv------·--:--'-�--"----,--o
'-- -...-.:...-_.-,_.- ---�-- -' ..........

..:

'Prec�á'se que co!������d�!!!�!� dantlO-��:r�f�_�
I

rencfa a quem PoSSUJl. veicuJ,o proprio. "AL..MA" �RESENT�çõ�s
1 - de 8, à 9 horàs R�� �elipe $cbjnidt - G�\�ria COnlasa. �"S.ala 2q8 ...

_;.'

'

di' kii -�-'�-r�"-,'_:_"�-'.��·--�'_�"--r.:____:_.e1\··

f're,C'lSamOs com experiência para dirigir �"'irma Construtora no

'Bàlreário Cnmborhi �', ,

I

'\1e lhotes det.alhes a Rua ,Felipe Schmidt' I1-. 00 -. Fone 2068. li'I'
/

--J.'�
� ..��������������I
'.�������������"'-

Fir.
.,

b.

A� distribuição ,semestral�de Cr$'L,
.

-0,240�
por cota, sob a forma de �einv.e,·são de resultados,
com consequente emissão de novas cotas,
está sendó efàti,Jada beneficiando os f'nversores
registradof?' até,[��.�1,2.7it,..:._] '.

,

Valor -da cota eX1"dis.tr.: Cr$ [r--,-.,--=-2,-3::8-:,�::---__'__-_-::-_IJ
Valor do FumJ�:'CrS( 401:507.458:1�

_

. -]
Valor de Cr$100tOO líqüidos investidos em 15.5.61,

.. ..

c/ reinversão da$ Id,ist�ibuições: Cr$ ......
I

..,...---_2'1.166,3S
Valorize seu tnnh'eiro apn'c,anoo no Ço.ndomíni<;>
CreSclnco de Reinversão, ad,j,'inistrado pelo

"
,

6 BANCO DE INVESTIMENTO DÓ BRASil- BlR

Capital e Res�rvas: Cr$ CS4.7!8.�13-,3S
-

J
Carta Patente A-2941/66 - C.G.C. 60.400.512
Se você:mudou de end,erêço, Informe-no.s.
Mpita coisa, boa' pode e'star aCQntecerido éom
seu investimento. Aj�de-nbs a localiz'�-Io.

: Escre,va para a ,caixa Postal 4778, S o � aule.
.

t----.....------------t.�-....'""' ... �I"II! ...��',..�,� •. �

I'
I

fi I
�I
. I

]

, "

,

I
Distribui.dor:' \

'OSMAR NASCIMEN .

Agente ·A13tônom:o do
BANCO DE INVESTIMENTO DO

Rua Tenente Silveira, 2
� FLORIANÓPOLIS - SANTA A r\',RV,<.-\

I

I

) I
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•

Sua Diretoria para 19'12 está assim constituída:
Presidente de H011ra - Paschoal A. Verlangíeri: Pre�
sidente - Alaôr Aguiar; Vice - José Roberto ,dos.
Santos; Secretário _- Adolfo FrioIi e Heitor prestes;
Tes6ureiros - Aureliano Nunes e Osvaido Leme; Di;
reter de Trocas ....:... Edgar Leite e Pedr� Peres Fflho:

1

J •

Djl-etor· da Numtsmãtica - Antônio' Festa; Bibliotecá-
rio, __; José B. A. "Gomes. .' .

SOCIEDADE PHILATEI�ICA PAULIS'!'A
Está assim. constituída a Diretoria da Sociedade

Phílatelía Paulista para o biênio 1972-1973; Presiden
te - Heínz H. Lehreld: Vices - Heitor Sanchez e Ho
rácio Matos da. Silva; Secretários - Geraldo de Sou-

,
\ I '

za Brito e FranC!��co V. Crestana: Tesoureiros __:_ Hi-
rios Ferrari e' ·Harry Bauer; Diretor de Trocas Karl
Lothar Jascke; Provedor Werner Ahrens; Conselho
Fiscal - Itamar Bopp, Gilberto Holschauer e Reinal
do Praechía: Suplentes Salvíno da Fonseca Bíaggio

. ,

Mazzeo e Glilberto M. de Proft. Gratos pelo convite

para assístir a cerimônia da posse efetuada em a no

va sede, à Praça Paissandu 51, 17.0 andar, ríía 12 do

fluente mês .

SELOS SOBRE TURISMO

Teixeira da, RO§à

DIA DO JORNALISTA FILJ\'l'ELlCO'
Ocorreu sabádo, 15 do fluente, o Dilia do Jorl1alis.,

ta ·1'"11atélico.
\ ,

O acontecimento. foi marcado com um almoço de

confraternização, no restaurante do Hotel. Norman....

die, à Av. Ipiranga 1l87� em São Paulo.
Na ocasião foi empossada a Direto f';ll. da ABRA

JOF U..!ssociação Brasileira de Jornalistas Filatélicos)

para o período 1972/1973.

ano em que se comemora o sesqutcentenarào da Inde

pendência Brasileira, será lançada dia 8 de fevereiro.
Dito lançamento se fará oficialmente em dada uma

das localidades que deram motivo à emissão: 'Caxias
do Sul, RS; ,Nazaré, de Mata, PE; Ouro Preto MG;
Bonfim BA.

-

. .,
.

.

SELOS SOBRE }1'O��LOltE
Em datas ainda 'não conhecidas serão lançados se

los motivados no "Bumba meu Boi", "Capoeira", etc.
O desenhista dos selos folclóricos será Eduardo Gato

. ,

da Bahia.
PROGItAMAJÇAO DA EBCT PARA JANEIR.O

. ,

Em janeiro corrente não haverá ernássão de selos.

CÚ/cula'ráo os' seguintes carimbos comemorativos: 1)
Dia 4 5 e 6: 1'0 Aniversário da Abratíte: . Associação �

, ,

. BrasHeira de Filatelia Temática -; 2) 90Q aniversário

da cidade de Carangola, Minas Gerais, dia 7; dias 7 a

.9 VI Festisserra em Canela RS.; ruas 14 a 21, 2.0. aní,
� .

, ,.

versáríc da R.E.F.I., Rio- -;-- GB.; dias 17 a 24, 2° ·Enc

oontro dos
:
Filatelistas Gauchos e 1'0 Exposição Fila

télica e Numísmátáca �stadual de Carazínho: dias 19
.

_a 21, Homenagem da R.E.F.I., Rio - GB.; dias 24 a

) -' 28, V Congresso Paulistas de Odontología, Sp,
.

CLUBE FILATELICO SOROCAnANO

PRESIDENTES DA ltEVOtuÇAO
Nas doze série de selos que a EBCT lançara em

1972, que inclue motivos econômicos, turísticos, mílí,
tares (fardamentos)

) haverá uma homenagem aos

três. presidentes da revolução de' 1964.
RE. F. f.

As abreviatura aoíma significa: "J1,ewüãl Fílaté,
. líca de Ipanema". Refere-se a um corajoso grupo 'jo
vem (de pouca e muita idade) que na zona sul da

,

Cidade Maravilhosa, vem se reunindo sistemáticamen,
te para aprimorar e íncentivar o .conhecimento o es,

,

tudo e o ,colecionismo dos selos postais e fiscais do

.

,
;t,

},l primeira série de selos comemorativos .deste

. j

f

.,
-... ... '� .. ' ,- ... � ." ',._

--�--�----�--�------------�������------�------�--���----,

,
,

í'

, ..

..
�.

,','.: .' .
.

...... ,....__,.
'BANCO REGIONAL, DE DESENVOLvIMENTO DO EXTREMO SUl.-

A.ção Catarine;r;lse, tl-� Des·envQ·lvimento ,.
I

�4�

E para ql.Íe haja muita riqueza em nosso

Estado,
o BRDE tanlbém PARTICIPA!

I
(

Brasil e Uníversaís.

�W1e-se o Grupo, que conta cêrca de 300 SaCIaS.

,

na "Sala dos Filatelistas", na Agência dos Correios de

Ipanema, rua Visconde de Pírajá 452 sub solo 011-
. ""

de de quando em vez realizam leilões filatélicos:
Em comemoração ao 2.0 aniversário do inicie

.
das Reuniões foi emitido um carimbo postal especial ,
que vai vigorar de 14 a 21 do fluente mês,

ARE. F. L, conta com VALDEMES no Jornal de

Ipanema, para divulgação do seu notícíarío na. se�

ção "SELOS" por êíe mantida, e merecedora de aplau
sos pelos bons serviços que presta.

ASSOCIAÇAO F'ILATELICA PELOTENSE

Durante 1972, a Diretoria da referida entidade es-·

tá assim constituída: Presidente - Amír Abduch; VI
ce - AntôIÜO Karíní: Secretarto - Paulo S, cos An

j05; Tesoureiro -"- Antônio Chave Ramos; Biblioteca,
rio _- José Luiz RalllOS;, Diretor de Filatelia -. Alva
ro. C. Romeu; Diretor de Numismática - Vitor San

timo Conselho Executivo - Tito B. Cremer, Paulo Lô,
bo Cortelari, Edgar. L. Pinto;

A Associação funciona à rua dr. Cassiano, 20:), Pe
lotas, em sede própria.

Agradecemos a comunicação e apresentamos curu.
prímentos .

.1 HISTÓRICA· BICHARADA
Lírio Comin

A HISTORICA CORRIDA

Naquele dia o Estádio da bicharada estava em fes

ta. De um lado a torcida do coelho, muito displicen,'
te com ares dê superioridade desfazia da torcida do

, ,

jabuti calada e reduzida colocada na parte mais in-
, .

,

feriar da Praça de Esportes. Bandeiras e mais ban ,

deíras zrítos e mais gritos tambores cuícas cha.
,�. ,. , 1

rangas, latas velhas místuravam.se numa confusão ÍI-

controlável. Os macacos, cangurus, onças, tigres e

outros animais "leves" formavam o grupo torcedor do

coelho, enquanto que as tartarugas, elefantes, hipopó
tamos búfalos rinocerontes e demais "colegas pesa-

,
.

dos" reuniam-se -para incentivar o jubuti.
.

Eram nove horas Quando os dois. apareceram e1,1
,

campo sob os aplausos de sua respectiva' torcida. O

coelho de uniforme branco olhava com desdém o
, . ,

seu adversário, ao passo que êste, uniformizado de
. prêto

. cabisbaixo todo concentrado em si parecia dl�
, ,. ,

Início já derrotado.
Foi dada a hora da partida. O jabuti começou ·dc

vagar muito lentamente. O coelho deu uma pequena

oorrídínna torceu o �ariz e deitou-se na grama. E'
': , • \l

.começou a dormir. Sua torcida, ao ver a partida pra-
ticament(� ganha, foi debandando: alguns toram chu,

par sorvete, outros comprar frutas, outros ainda ba,

ter-papo por ali mesmo. Enquanto isso o ,temp� foí

.correndo.
.

O percurso era de 500 metros. Quem che

gasse antes venceria a partida. .

E o jabuti' calado continuava seu percurso, Quan
do faltavam 50 metros para chegar à meta final� a

torcida do coelho começou a gritar, assobiar, fazer'

estrepitosos ruídos para acordar seu ídolo. De nada

valéu porém o esforço dos espectadores. Só depois.

que os fãs do jabuti invadiram o campo e carregaram

o vencedor,' foi que o displicente coelho abriu os

olheis ...
Essa era a estória que aprendemos ou simples.

mente ouvimos no Curso primário. . Claro está (_rL�B

não vamos tirar aqui a morar do fato .ímagínado
Apenas quis levar o leitor a fazer uma breve higiene
mental. 'Depois de uma semana de trabalho, ou de

muito estudo, dias de intensa espectatíva, nervosísm ,

angústia decorrentes do Vestibular, nada melhor que

refrescar a cabeça com essa agradável lembrança ...

SAUDE E 'DESENVOLVIMENTO
SERVlÇO DE EDUCAÇÃO SANITAIUA

DO DEPARTA.MENTO AUTôNOMO DE SAÚDE PÚBLICA

'CONSELHOS S'ôBRE .0 CANCER

SINAIS DE ALERTA

Feridas que-não cicatrizam, principalm�n�e nu rosto,
na língua nos lábios na bôca e órgãos genitais e rternos ,

, ,

Caroços ou zonas endurecidas sobretudo nos seios,

língua e lábios.

Hemorragias inexplicadas pelos orifícios r aturaia,

'perdas de sangue irregulares nas mulheres.

Alterações de CÔl', número, tamanho e ulcerações das
" . . .

verrugas pintas ou sinais,

I)ifi�uldades .constantes 'para engolir. pertubações

persistentes do estômogo, má digestão e falta de apetite,
Alterações ou anormalidades persistentes da f}lnção
intestinal'.

RO'UquidãO' permanente, Tosse sem mO'tivo .apal'el1tLe,·
Anemias inexplicadas. Aumento de volume dos

glânglios;
.

A menOI' suspeita de câncer procure rnédico Cl·ede!l·

dado. Evite os charlatões.

O' câncer pode ser curado pehi cu'urgia e' pelas irra·

diações.
A prevençãO' dQ cancer ginecO'lógico é indolor, fácil

e acessível, Procure as clínicas de prevenção. pelo leno"

(2) duas vêzes ao .ano. Atualmente, a mulher s6 terá.
câncer 9.0 útero se não seguir os conselhos de seu l.1lédico.

Não tenha medO' do câncer;' a ignorância é o seu

maior inimigo.,
A biópsia não é prejudicial; por seu il1:t�l'médio cou

firmá-se o.u não a suspeita clinica. Faça exalnes perió
dicos de saúde.

O cúncer genital e o câncer da mama sào de fácil

diagnósticO'. Pomadas'. e unguentos não curam câncer,
nem os ralos ultra-violetas e il'lfl'a-veru1elhos. DescO'nfü�
sempre de remédLos miraculosos._

O câncer pode surgir em qu,aique.l' idade. j.ndu,·jve
nos i'ecém'-nascidos, A prevenção é o melhor mG10 d�
defesa eontra o câncer,

(Serviço Naciollal de Educação Sanitária)
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Arnaldo S. Thiago
De minha autoria, hoje, somente a apresentação, pois

um jovem recém formado em ciências agronômicas, Luiz

Roberto, um dos meus 65 netos, tendo-me ouvido dissertar
sôbre os Evangelhos enviou-me a propósito uma página

, ,," , ,

que vale a pena ser publicada, como demonstração dê

que a juventude vai se interessando também pelos estu

dos condizentes com a civilização cristã, apesar de estar

sendo tão acerbamente combatida pelo materialismo

cientif'ico . Eis a interessante página que reproduzo lite

ralmente:
.

... de mostre-lhe a outra face. Analizando a fundo
esta frsse do Cristo, veremos que tudo que Êle nos quiz
ensinar durante toda sua vida terrena aí está resumido.

,

Com êste gesto deu-nos a entender que a Doutrina do

Pai Celestial é a do amor, da submissão, do perdão. Mas,
irmãos quem hoje daria a outra face ao seu inimigo?, \'

Infelizmente já se passaram gerações e gerações e contl-

nuamos ainda no patamar da enorme escada que o Cristo

nos mostrou e ensinou a subir. Porque um número

pequeno conseguiu dar alguns passos e a maioria maciça
permaneceu em baixo? Isto ninguém pode explicar pois,

nisto não existe material para se poder pagar e mostrar.

Aí existe a vontade, a compreensão o entendimento I)

raiar da alma de cada um. Sim é lIO dia em que a alma
,

abandona a escuridão da matéria e penetra na aurora

espiritual que o indivíduo dá seus primeiros passos para, -

a eternidade Mas chegar a êsse dia não é fácil. Ê

necessário muita cautela com os pensamentos atos e
,

caminhos desta nossa vida materialista. Agora estamos

todos unid-os po,r essa mesma causa" todos com o pensa
mento voltado para o passado, revivendo os nossos erros,
todos arrependidos e envergonhados todos pedindo

1
- ,

perdão. Mas logo que tornamos contato COm a vida
externa a' êsse templo sentimo-nos fracos deprimidos

, "

indecisos amedrontados. Nessas. horas é que devemos
,

nos allroximar das obras notáveis de irmãos mai8 expe·

rielltes que nós p:lra entenclermos o porquê do Crist,o
, . ,

ter cllcgac:o até nós, o pOrquê da: Sua morte.
,

Oh! mundo em que' reina o ódio, o rancor, a igno:
rância! Porq ue estamos chegando a outros plane1 as, o

hornem. pensa que já é um rei todo poderoso, dono de sí ,

mesmo e está se esquecendo da sua verdadeira missao

aqui na Terra. Sim, esta missão, para com a qual nós

todos assumimos compromisso' e que não é fácil de SeI

executacla. Nunca foi, porque não é o pegar alguma.
cousa e provar po.r 1 mais 1 que isto deve ser assim ê

I

não 'daquele modo. Ê difícil porque é coisà individual
, ,

é aJgo que só pertence ao eu de cada um. Daí a grandl'!
dificuldade e mais ainda por ser nossa fonte de energia
algo que vai além de nossa imaginação, é algo que cha

m:'Únos de Deus. É algo 'que não existe nada igual no

mundo para que' possamos comparar, por isso nós nos

sentimos tão pequenos, tão desorientados e confusos

nessa luta contínua, pois estamos acostumados :.l tudo

comparar com a matéria.

Poss::is vós, irmãos, compreender que a hltf;t depend�

de cada um. Num templo, nós vos damos as armas, mas

somente vós podereis usá-las. Nenhum valor tem o guer

reiro que sai de uma escola com uma espada e a encosta

em um canto; de nada valerão a vós essas armas que

vos damos se chegardes ao campo de batalha que é a
, ,

vida cotidiana e não as usardes preferindo, com medo
, ,

de cair no ridículo
'

ou de ser chamado de quadrado e

não sei mais que outros têrmos usados hoje, neste mundo

em estado de decadência moral, neste mundo que está

esquecendo que está agonizando que está se materiali-
, J

'

zando .

O homem não deve deixar de pensar em progresso,

pois é isto que o caracteriza e distingue dos outros sêres

viventes da terra. Se o homem não usasse os seus conhe

cimentos para a. progresso da humanidade seria como

ccntrariar todas as leis da natureza. Ele se dedica

somente à ciência dia e noite, sem pensar em outra
,

coisa além da ciência: mas na hora de apertar um botão

f'ínal de uma operação, seu pensamento volta-se' para

Deus. Vós quando estais em perigo, vossos pensamentos
, ,

voltam-se para Deus. Um hippie em determinadas horas
de sua "ida também pensa 'em Deus; um criminoso a

, ,

mesma coisa. 'I'orlos os homens do Universo \ em deter-
. ,

-minadas 1101'as de sua vida agitada, pensam em Deus.'

Um dia cai-se na verdade 'e daí para a frente um caminho

de lutas e lágrimas aparecerá em nossa frente - e então

pediremos perdão.
Quanto mais cêdo alertarmos êsses nossos irmãos.

acordando-os desta vida inútil e profana desta vida cheia.
,

de vícios e prazeres, melhor .s=rá para. êles e para aquêle
que os alertou. Nós não podemos deixar para trás um

só que seja de nossos irmãos, Muitas vêzes, como fez ?
Cristo, teremos que descer alguns degraus, como fazem

nossos gui as espirituais para nos socorrer para, rios, ,

consolar, para dar-nos fôrças, para nos deixar, por inter-

médio dos médiuns éscritos páginas maravilhosas de
, ,

amor, esperança e fé. A nossa luta é de todos por um

e nào uma luta para que eu seja o primeiro, para que eu

alcance o poríto mais alto. 'Irmãos, senipr'e devemos

estar com o p�nsamento voltado para a coletividade, pois
o sucesso da vinda do Cristo depende do nossO' sucesso

,

do sucesso da humanidade, toda unida com um só pensa.

mento um só ideal um só Deus. Nós não vivemos por
, ,

viver. Há uma finalidade em aqui estarmos chorarmos '"
, ,/

sentirmos dor, saudade, rancor, ódio, amor, paz. Essa

finalidade obedece à Justiça de Deus. Não dev(�mos

agora tentar imaginar o além disto, o q�le será depois da

emancipação da humanidade, porque não o conseguiría
mos. Tudo tem que ser feito na sua hora certa. Com f)'

tempo, sem que ninguém nos diga, explique ou esclareça,
saberemos o que é o além o segredo cios segredos o

, .....1,

porquê elos porquês; saberemos a razão da lágrima do
SOITiso. PrimeiI:o, vamos lutar por nós e nossos irmãos
comecando no seio da família onde se dá o início d'�

magnificência da douttina do Cristo e depois lutaremo'�

p;lra faz_er ela huma!-1idade uma só família, onde se penSA
nLlm �'Ó pai! numa �ó. mãe � todos vivam como irmàosl',

j
I
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,01 na de Maurício CibulBres
.

I 1

r
'

I
I Conforme prometido na semana passada. vamos

'I
'

I fl.0jp conclrltir êste pequeno. estudo, âa análise ele ners-

I 'I
IY

pectivas d.e nossas Bolsas de Valores em 1972.
, I

I

Maurício Cibulares

Deixamos propositadamente para esta coluna um

dos setores novos nas Bôlsas, e CJJue está destinado a

nelas aSS](lrrr:»r uma graljlcl€l impontância: - o das em

orêsas �M�)IDliJ;AhlJAS. E isto porque, dos novos, êste
é provavelmente o que vai apresentar uma melhor e

mais rápida consolidação. em 1972 constituindo-se neste
,

momento mum exr.f'knt,e filão para .lucros a médio
prazo.

Já comentamos exaustivamente a verdadeira re-
., .,

volucão verificada no eecncmía .dêsse setor como con-

sequência dia !H."@[unda refortnulação que 0 Govêrno
Epz em tQd� a: sistemática do Sistema Financeiro da

Habitacão- d€' modo, que entendemos desnecessário
repetir mais uma vez todas essas consideracões que• !

terminam l'1.'Lllrn,� única conclusão: - as grandes e boas

emprêsas ímobüdártas vão
.. ter, em 1972 e anos seguin

tes. um "teoro", de negócios como nunca tiveram até
agora.

<

É evidente - e nunca é dernaís reiterar is110, --

que 8S considerações que- faço, sôbre o setor abrangem
as, grandes emD.rc?.s�c; 'que. são r.eitll . e�te imo�márias,
corno HINDI. H. C. CORDEffiO GUERRA, MENDES

JUNIOR, GOMES D8 ALMEIDA FERNANDES e VE-
I

PLAN. que - no meu, p;Qnt:'i!> (l\e vista - são as que 'mais
direta e efetivament., se beneficiarão da inelutável

1 endência à concentracão. - dos negócios nas emprêsas
mais eficientes e', melhor: capitalizadas. Vários desses
naneis por terem sido lançados em Bôlsa na pior
fase de 1971; não. apresentaram - e nem de longe
- uma perfomance compatível com a sua qualidade
intrínsica e com as perpectivas .que apresentam; essa

situacão indesejável é francamente corrigel em cur-

tíssimo praz�, e isto deve ocor·rer ,a qualquer momento.
Uma outra importan,te alteração a ser verificada

no decurs'o de" 1Q72 está vinculada à vida dos papéi:;:
novos em ,Bôlsa. Depois de uma fase irracional (quan
tas vezes alertamos enfaticamente sôbre jsto ... ) em

I

'.' que qualquer porcaria que aparecesse 110 Mercado ti
nha um êxito espetacular, pelo simples fato de ser

llJtla' "�c:ã.o nova", assistimos - por fôrça da lei da.
ação-reação - uma outra fase em que qualquer papel
nô"o. mesmo quando excelente, morria na Bôlsa em

três ou quatro, dias, ficando daí em. diante pratica,
mente sem liquidez alguma.

.

Em 1972 deve se ver�ficar uma �ituação lógica. .e

I
I ,I

\

---- -- -_

lfIt.

saudável de meio-têrmo entre a histórica irracional e a

rejeição liminar por igual histérica e irracional. Os
,

bons lançamentos de bons emprêsas, bem preparados,
coordenados por gente séria e da forma correta, ele

vem se constituir em êxito. Os demais, 'se chegarem
a surgir. (o que nã-o é }:wovável) serão rejeitados pelo
Me]j�a.do desde a fase de pré-lançamento. Esta tendên
cia nova a solutar já se fez presente, e de forma muito

nítida, no primeiro "block-trade" de 1972, realizado

em, São Paulo sob a eoordenacão de M. MARCELLO

LEITE B4RBOSA, envolvendo acões da, SAMCll,: o

sucesso ind.is�uÜve1 dessa operacão é prenúncio de

bons dias para os bons papéis novos.

Um. outro aspecto a considerar é o FefeFen�e às

o-perações à têrme. que, em 19r,z'2, devem apresentar
dimensões muito lmporta�:::s, e ao longo ele pratica
mente todo o ano.: seja na safra seja fia entre-safra,

O Mercado aprendeu no ano passado que essas
,

' ,

operações à têrmo se constituem num instrumente de
\

enorme eficiêncta para .correção ou solução, de uma

série bastante variada de, problemas que surgem a

todo o momento para os investídores me médio, e gran
d@ portes. A0 mesmo tempp, ficou 'cabalmente demons

trada a absoluta sanidade dessas operacôes, urna. vez

que desde o seu início e até agora, não bOt!ive. um único
caso de liauidez numa operação desse .tipo. i

Esse aprendizado e essa confiança devem produzir �
largos frutos em 1972 e. por isto. as operações à têr

.

I:
mo tenderão a se generalizar: trazendo cOI11o grande I

rO!1�equência uma maior' estabílizacão para o Mer.

cqno impedindo 'flutuações exageradas n\UTI ou noutro
'- ,

sentido.
, I

j
Neste ano que agora se inicia. um outro fato I'muito imnortante deve ocorrer: - formalização da fi.·

t.zura do "Esoeci��ista" e a designacão d.e Especialistas
nora os p�néjs mais impor,tantes da Lista, e para pra- 1:

I , ,

tkamenté todos :os que vierem a ser lançados .. Como ·1
derorrên�h dü:tô. o,c;; investidores não devem esnerar

\1;' "

ao lmwo (ln :mo f.lutuações muito bruscas nas condições,
c]p nee:oriflbilidaÇ1.e dos papéis; de uma maneira ger,al
êles sempre devém apresentar um mínimo de liquidez, �

qualquer que s�ja a posição geral do Mercado. As' I 1-
altas-comoas batxas - devem ser muito mais ordena- I
da.'>, 'não sendo.: previsíveis pulos· pa�'a cima ou para f'baixo, como· aqueles que tanto perturbaram o Mercado
no ano passado.

E, com isto. ficam aqui as nossas previsões para
1972 que, reoetimos. deverá ser o melhor de todos J i

os anos já vividos pelo Mercado de ações brasileiro.
.=__ H

•

I,

"""'" '

_ ..

.1'

G'R�NDE; OFERTA DE
,

I

'

,

'
..

NAS LOJA:S� MM!

..

..� 1� PAGAMENTO SÓ EM FEVEREIRO!

Para refrescar o se� verão, o�ereClemoS' J
todas as marcas de refrlgerl/ldores;
CONSUL - BRAS'fEMP - fG. E.
ClIMAX PRIMAVERAl

e você só começa a pagar em feyerelro!

39 LOJAS a DO RIO GRANDE A G!UANABAR�.

I

\
(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, '

, "

•

',í
. '

o -�S1' DO, rIorianópons, Domingo, 1 a de janeiro de 19'7�
, '

,
,

,
r� <" 'I

I
14 \l
� !'" -

ftconteceu,u.sim-','
por Walter Lange

N.1'16
Varê sabia quo. ainda

hoje, somente 11m têrço da

popnlar50 mundial chera
aos vinte anos ele vida? Ql'E:
só a metade da humanid'i

fl'P chega ao.'l. quarenta"
QUe um quinto alcança a

idade de setenta a]10� e

que só cada duzentésimo
homem vive mais fine TIO

venta anos?

Um hoüiem célebre
consultar um médico. ÉsIl"

o enche de perguntas. Alwl'
recído o i c:liente lhe fp'l

ver a c1esnecessidmle de
temias intt--rpelações, ao

que () m{-r:jco lhe respon
(18: "Se O srnhor df'Hé'jn se;

examinado e [,raÜldo sem

rpsponder ::t', pergunl-as, de

ve procurar um médico ve
'VI ".

terinário". ;,

pastelarias, e nizzarras com venda c1 _ hehi

d�IS, alcoólicas; boliches, bolão, bocce e

suuilares: empresas ou or:-�(mizaçõe.s �ll.1a
, promovam chás, Ianrares, almocos-dançan-

1t\S ou com v.trird de ..;; �jJU)I,lf:stl'<h';H-lLl
mecânica: estabotecimentos onrte existam

iogos de dominó ou de rtarnas, aparelha
rle I"e](-' isão tO(·fHli.<;.ros e snnílares: Cf.I")3'3

, .

de discos, mesa de snooker fixas ele tania-
n110 o!icird rinzues de patiuacào rnscin S

't._ .. �

lJ(lhlir s, l("rt1"[(I;:::
.

e hnrr-os nnra _p3;;;.yiíl,
parques de diversões, organizações Iírrnns,

,
-

-

empresas (11 C';:t.:,hNi'c�]mf'n1n& que P:::p'I�)-
rr-m máquínas aparelhos mecânicos, .

('ldl ônino:., (li! m[1nll:'l_j�) reuT1lÕes-iiallçanh':'Q
\'rn S(l{ iprlades: h:;l'L!ps nubH(fi� 011 pnpi."iI9-

- .

't' F-

"\"('s; <jt';:;ROf'S . Cl'I'H"m: ,ograllr-c q e tp"tral;:;;.' ,

lI'C'OS, qUi�ri1,le:;se.c;) ho..vs e slmllaréB'- m3-
{,\[,l{:fips' ("12 31ito-faJanl-es fhos, i'-,Cli-(hsc�s

.

- ,

rorR-1i.t:�c; rz,dIOla,s', ,i, OlítrÚ3 p'!lra,: ftn,;;,·
(";omerciais.

(.� REGISTRO
A Secretaria de, Segurança e Informa

i/)('s, no intuito de esclarecer aos 'usuários
de seus serviços adminisüratívos evitando

, ,

que os mesmos venham h sofrer as penas
ela ld multas suspensão de alvarás 011

('}'ssueâo deCinitiva do ref'ertdó documentorI \
.. ,

�nr omissão ou não cumprimento .de deter,
nU 118 CÕPs legais alerta q L1C os Decretos,

n
... fl5G SSIISC e N/SSt' - 30-12-71 -- n .

1 4f15 especi ficam quais os órgãos que
!1(lvpm requerer Alvará para íunr-innamen
tô anual, ou Licença Mensal Ol1 Dtúria.

Armas c Munições, silo a Avenida Hercil ia
Luz 11 69 e no tnterior às Delegacias, ,

Hegionai.<; de Policia.

ESPECIFICAÇÕES'

"

d�(;l·p.lo' p)'('�-é ainda 'I
,

,

de lte!.!.lstrf) ))(1: i

f'uncionár ios (,lIl

I teir. <;

·(1ê:J,'c]0;S:;:., f •

]'I 11"- ',r }

1 as
.
c' d o rn :-1IS jW,,:,O'\" q , I"

ab'c ler' i llW ritos SII i"']; (I',
a Spcr('1:111;-t dt' S("-,L1rdPc,'�'\

;)1,-' '11 fI

o Decreto N/SSI n . ] .495 prevê os

se,Ç!LI in! os ór,q}ios: firm: s, t.' mpresas
estabelecimenLo ou quaisquer 011irRs orgR.'
nízacões oue tenham caráter ambulante

, . ,

ou que por SUEIS caracter-istícas, apresen-
tem asnectos c�c fá�H Ioromocão: sccão dE

jogos lícitos carteados que funcionem irn

snrtcdados; estabclecimontos que exp1o-
r

rem mesas de snokcr. minísnoker, hilh»

fr.S, peholím ou similares: eE;ümílcs d,�

tiro [lO :11vO dnpmflS Jml)ulantp,c;; hotéis',
pen<;ôes. e similRI'es: Cin,f'lTlal", soriedarlf's
t('('re�tjva.s p.sportivRs literárias lTIllsicEllS,, , ,

01:: _ erniSSQr8S de d(1i�) e ele tplev;são,
bnr,_s, chLlrrasc'nrltlS, lanchonetes, e COL

�ênf'res; hoates, \uiSfllleri:iS e similares.

hipódr-omo�g, hípic38 e similares; armazéns,

1)' i �. I Y

.'

_ cumpj'il11�'r�t(í do l)c':,reL'i
os mU'1 cssa(ics 11') C:: lilh�

aii; 'à Delegacia de (;ost u-
ê

'[V€'I'.Jí8<:. ': nu. Il"I'f"·)J.

'(�iQrüüs (1<> POlíCl:! r\f'
-

,

\llejpio_ co nfórme (: r pu \\f'

i -..:} '\

I'J'� r�l �

m-s, I} (

-,-
c I

A nOi'73: "Querido vai R

dc;i�:ilr ele fumar? "Sim".
reRponc1,� o noivo. "E tum
bpm a bübida? "T8mhém

A jovem . Ray Vll'litten
rel:;idf:;nte na, l�calida<;le de

Vromlf'Y, "na � InglAterra;
dAsisUn de se ca,sat corn

David Smi111, quando [oi

aprf'sentadá- .
'flo seu irm§o

gêmeo, àle.g?ndo: 9U8 p,'p

vla dj[icl.1hí�rleq' em di{:nlr�,

guir depOiS!:" o ma.rido' e o

cnnharlo. .H

1
, ,

-I'

r'r- .:
, ,_J J; lPelo Decreto n .: 95fl r: SSI/SC são os

segllln1es órgãos: posto_'" de gri.sotina, cami-
, nl,õe,,, clE: tran::porte rl.e '1l1f1::úrl<1\'1.."Jis; depô
SI'OS cie inflamaveis; firmas que eomer·

d'qm com nrodL1Los �'ontrolados ou
-

eom
,

.
.

,

_ al'm;lR e mltnil�ô(.'S; firmas de ,·i�i1ant(.>s, ou, -

fim: pos,'meDl vL:ü:s RJ'Ópl'lOS �' '08 eSt8 br--

1"('imentos hun:,ários., Oi'
-

interE'sS'a'dos, -na, ,
,

'CElpikll, lleverão se '(�iri�iir, ..

ao Ser.\�lç� d<,;

fi? \ 1,- : I:" paf'a 1'u nc.íoD'1'!t1C'n1 o r'_()!'I'� : i

-":').- -·e ....lil· I':' ,I .i. 71 '�l('vel DO "Pt' I't'LO-. (i (li h

, j_atl('jl'O dé .1.972.'
I _c;

,,' 'N/O:J6' ssr' f' 'n 1 4');';

·a,q tna.c\ noitr-'s rte jQgo ,ele

bolão e dA ratJas?"· "Sim
também jsto'�. "õtim,').
-qnerido, o que mflls va iS

dpixílf e1.e fazrr? "1'�fl:

"P2(1,'1,11' em casar rnntig�"

)S I �

di-l.':) l'rsp{\('i ivanw1l1l'. :;(\'�

elo, J�c;ta�lo de 4 dG nu\ \.111

-or o e ��J C.c J ·'t-HIlhro d(� 197 l, "

\'

r

,
I

/

. "

_'_ �

, .

Fm -:pnllor. p.m Las A n-

9."P]fl'l (le noTTle qrFln�-0r,
dA"{)nsitoH TI1Hn _ 'bnT}('()' irw_'11

a (\l1::inHa d� �o ,_(dpz) nólq·
Tes rom a ordem (lilfl psta

imnnrtiincb ,,6 porle:rá -ser
fPtlrflrlfl no :mo- de 2.fl!1!)!
-Os feU7(?S-, fut nfos herrl01'

dp Mr. r.-ranpef llPrrl'R-TOS -

rpn engo: contados ()� jn
-r,,� arnrri dela'os 'Bm mf,tj�
dp mil an(ls. a ql.l�Tltia
anroxim'Hla ele seis milhóps

'de DõíarflC:;!

,
\ -

'

-!

o mÉ'di('o eX::1mina R fj·

lhinha de um ;H�ouúllelm p,

�(l('nmencl:1' "N�o c1fdxe' df'

peH3-1a toH'1S qq c.::emanas".
O mafT�rf'f(:l: "Com Ô:-;80 011

pprrt ÔI',so, doutor?" CHá
hit o!)

e comece a pagar só em':"Feve'r•• -t.
' I,

I,

, .

Conversa' entre um n.L

torista e um guarda de
trâ(l<;:it o: 0 motorista: ";Eu

"encher �nm livropodrrja
com o que Pll .CJpi pm rna
téda de volantf". O guar
da: "Sim mas poderia en·

,

che.r'
_
um cem itério com o

que hão sabe. , ."
,

-_-

I

1\'(ister Taylor (> sua es-

põsa., residentes em N9va
York nao trovàeam UlltO,

palavI';:l entre si durante
dez anos de convívio matri
:01l1iüal. \Agt�l'a f'enovaram
o f'onttato de mamer si

lêncio por mais um peno
do .igl1al, a18gando qüe SQ

a.'isim podp,Tíl viver em p3Z

conjunto ! No dscorrer des
tes anos já tiveram 5 fi
lhos!

CONJU�T�O HEL:EN � 'HM 1
{'[lena:; �·9' 90

\

"

• �r_ I

"

--

�

17,le.�sal:;
SEM LNTRA:ÓA Mt�j"t1� i

'

GjtÃTHh l,,_i'7lesa e

.3, b(;,nq�etàs eSEofaoas;

, ,

........,
-.

r

"

CONJUNTO ESTOFADO
\lOlTA AO MUND'O
Ei;n CDU rvm

A. partir de apenais
,

Quando. o tna.rido da Sra.

Mary ,S. de Chicago ffilgiu
de 'casa, ela t.ere lima

idéia genial para conseguir
que êle voltasse: :MandoH

publicar no jornal uin avi
80 \le sua, morte. O marido
leu' o -anúncio fúnehre e,
arr�peÍl,dido, v?ltou pàra
casa' para a,�Ristl;r �o e11-

terro de sua �spása. Foi
recebido por Mrs. Mary
com, uma vas�ourada nas

costas.

59,70 rnensai�
SEM ENTRADA M.E:SMO!

I.

Vbrê sabiu qUE' o carhor
to menor do mundo é, o

"cão-anão" americano? :Ele
é tão pequeno que cabe
dentro de um copo dA

água.
Vo,cê sabia que TJujz Xl

da França foi o primpiro
monarca q11e usava o títn
lo (�P �!fajestade?
v,rf> sRhia que o rama

leão perde a sua f'[lSQcidRd8
dt' mmlar SlHlf; cores quan
do cego?

FOGÕES WAlLIG - BRASTEMP
SEMER • BRASil e DAKO.

'A,- p.\.U.til clt� 24,00 m�l1sais
SEM ENTRADA MESMO I

REF�I GERADORES CON5UL
-FRIGtDAIRE; SnASTEMP
GE e CLIMAX
A pari" rii' 669,00 ,1 vista

Ou dporlA'i 49"90 nW'lS�13
SEM ENTí-lADA MESMU!

,

Você potle escolher
e comprar o qlie tlllizer
erra qualquer
de nOssas Filiilis!

Jeto acont,,ecen em Bas

tOIl,,, nos E�tados Unidos
"

em uma j�ejGl local uma

.(�<;lS fiéis aqqupcf'U a sua

holqa de dinheiro e� cima
do hanco. Quando. VOUOll,
não mais R f"TIC'ont.rou Já.
Chamou o padre dizf'ndo
Ih!'. que aehava um absl.lí'>
<ia (jue algllém tivP8se com

ff'm dE' furtá-la. O padre
foi: hus�at a -holsa e, dr,.vo1·
vClvlo-ao dissE": "Eu mpRmo
a gnardfli, minha filha. Mn"
faça>o faYOr ele não eRqlH"
eei" mais TI'H'la, poi'; t,pmo!'
n1itiJ0s r.rpntp� humildp.s fl)

potinf';': que poder:n pensár
qu., uma ,'boJEm de'. dinhe{ .

..ro é -um ptes�nt.E' de Deus,
flTTl ��no;;;,t.a as SUiS súpli·
cas ...

Nôs entreganl0s en'l Sllil

casa fie pl�aia!
, '

CONDICIONADORES DE AR
ADMIRAL_ e CE
-I I a'1sfon:rúrTl D causticante
vel ão em stJ: \le pWllavpra! '

.A partir ;I�' a;)en�s' '14�,80 ,
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,CINEMA
.

__,,__.,---------

SAO JOSÉ
. -- - --- -------._------__,.-

1 '{,;:O horas

{\:c':z Drache -- Marianne Koch

�':.\ UDY A FOCA

1,) ;) __ o 1 D 45 -- 21 '1fi
,

(;;,;)] Maria Vo lonte ._- Flormda

.Ho11-"un

lNVF::3TIGA(',!\O SÔRHE UM CI

l1,\DAn .\CIMA J)I{; QUALÇ)UER
�.: (_1 c: IYy:.� rTA

Oensura 18 anos

__ •
•

• ...J.. _

HITZ

l'I�:::)TIV,\L TOM E JEf�nY

l\'T,!rl-:- Drmou -- G:gliola Cinquetti
J)It) COJ\iE� 11 1\1\11.0

1.>'l1S111 a 5 ano:

Anrhonv (�ninn
Vi nl ers

l· UN,lA /\ UDACIOSA

----------- - ... --� ---, _ .. _-"--

CORAL

----�----- -----------!---_.

f 4 horas

Htinz D; a he -- Marianne Koch

;::_'.: \ IIY j\ FOCA

Ccnsui a ;) ano, /'

Hi __ o 40 ---.-, n horas

Hichald Charnberlain

[):E:LIHIO DE 1\MOR .

Cc·nsUl a 18 anos

----- -_._,..-- ----_>--__......_-
,

.

I ROX-Y '

] �� _- 20 Loras
í Prl)or�l1Ja, Duplo)
í-!,\','i1 ()'N'ell

C ..\H'l'_'\DA PARA O TNI<'EPNO
(:hl'l lophc" Le'
() S:\NCUF DE DRAGUL:\

Cen�lir(i 18 anos

---_._--------- ---

.
.

�"AtlSCO

II.; 1"1uraS

PU::TIVAL 'TOM: E ,JEP,RY

Ctmsura 5 anos

(,lt�'ll'je,::- Aí:,n;WOl1r

n J\TUNDO, DOS AVENTUl1EIROS

CU1'-Uj'8, 18 a.nos

GLORIA

14 llOr'a'3
_i.'3 7 MARAVn.,J{,-'\,· DO MU?\fDO

Ce;lsUJa 5 anos

1�) -- 19 -- 21 l;_oras

�'lll B'�,:nner
"

.

:-:;AF.L'\.TA_ A,DEUS
(;, nS1Jra 14 ano

TuijMaCfadf'
be e Senhora HENATO RAMOS
DA SILVA, loram vistos ja ntando
no PRAYON, restaurante do LIC

--_,- O .....2. _

ARTE

Pelo Vôo SadiH, segu\iu ontem

para o I-tío, uma tapeçaria do ar .

tista "Vecchietti" medindo três
metros paI' dois, trabalho que

vai complementar a belíssima de.

coração da Agência do Banco elo

Estado de Santa Catarina no RlO,
j'

-._- O --

CASAMENTO EM L4-GES
Dia 5 realizou-se na cidade de

Lages, o casamento. de Lúcia He

lena Jarnborgi e Flavio R.eç,ian;nL
A cerimônia foi na Jgreja San

la C1.UZ e a elegante recepcão qUI;'
contou com a presença de ln J

convidados detl-Se no magestoso
Clube Serrano. A noiva estava I'l

camente vestida c o noivo Dada
dexou a desejar em sua .elegância
Em lua de mel Lúcia Helena e

F'Jávio, .víajaram para Bariloche.

_._ O

Esteve em nossa cidade p\1'a SG

lecionar a' novas recepcionistas
para a SADIA, a elegante e sim
pática supervisora de recepcionís.
tas. CISSL

GLoJUA ,J\'IEN [�Zlt.:S .e' rJ'fÚt(:a:S�) iVIE.lRA.
, ..

\ ,. "
• ,� .) r

'

EJe ad.sta pÍ·\jncj:pal 110 fíbn'e que -está sendo r,Qdcado no, :Rio,
para s,na exibição aJnda e-ste a�.�.

.

, '

, ."

Ser;!, o tilm(·:· ,
, .

o

Paulo Alves, gerente da agencia
UH180 de Bancos em nossa cid8à€.
de Brasília nos mandou um Cé1l't81)
comentando as maravilhas que
tem aquela Capital. X Joyce Mus.

si, 11m elos brotos que se destaca
na sociedade, está veraneando �no

balneário da cidade de Laguna.
Joyce dexou a praia por alguns
dias pois vem participar do tro
te, Ela se rá un.versitária,

, :'

,
'

I.
,

"MISSÃO �]A1\�" ,'"

,
'

") .

... ;LUl:SE J)OZE recebeu ·cOJ1v . .d,�dos para 1l1Ü J..a I}.,

Esta semana será o ,f nal do
.

tar..

';UllCU1SO <Musica .para :0 Carnaval.". ,I�"_N�'�SI,�S'
do Clube Doze ele Agôsto, Três lu�uosas'

I

fantasias p'::l'a
A prCJJl1o(jãc5 da tradicional_ So- conqUlst;1r })rêrruos no C<J,l'l'aval

c:ectade. dellt!o da SocIedade des- 7'2 esÜ"to sendo confeccionada";

'(lbl'e grandes vaI.ores corno com- em ',SãO Paulo, p.ara o campe80
;Jositores. DICa. ma�s uma vÊ�z. brilhar ne,

-_- O ---- nosso Carnaval.

Já se encontra no Perú repl'e_
.

�--- O ---
"

·;entando o "Grupo R.eal" d-o Bl'a� Provavelmente se�'á na pl'óx;n::i
"

I f
• �

�

"'1 na ('onv8f1('ão de Ctas:se de 1'e·· semana - a maugul'1-:1.ção do Bc.1l)c(J
, .."., . /,

prcsenta,ntes de conceituados ,gru-" 'de 'Investfm�nto 'Aurea p gJtlpO

pos o Doutor Lmz Gu:tnarães qi�e se. in"t�la 'e�11 Banta .Catal ln,L
, '--'. I •

'

D'.reror ela COIllp�'lúhia R2al de" terá. sua' sede em Bl�lmeLau. !.

C: éd ia Imob.ibí.J :0." 'deooraçãõ da nová, (;asa bancaria,
--� O --_.'

',", ,está solJie, ,a. J"�,P9.n,s�j�"d�,de- ele
,�" .._' 0>0 J. '_

'E�TA, DO CH'\,PP Karlin S, Lenzi.
.

O:;"Oclomolandos ue 1972 ,iá em �-- l)

• ,ttvldac!es. com êl. pl'Oll1'()(:�0 ele '. SADIA
.,

no vão dar início a festa do . -Quel:'l1 assumiu/" a, ag'ência
.

da
, ,

_11o])p, d:a 4 no ESthdio da FAU S/PIA TRAN�PORTE I
AEREOS

Gal atada (!o Chacrinha e muitas em no'ssa ,ci::1ade, fo�' o bom partl-
lH,i:lf, utlU«ÕE;S. \elo <'�SLl:il' 'pre-" do paulista VICENTE LAVIOLA e

_ illCb ao acúnteélr1H·!nto pl G111()1J1_ ,não cO SerulOf CELSO MIRANDA
.

•

do pelos Odúl1tola.ldos.
.

---- íl ---

--o--

E' bem o que dizem os turistas
,

tudo o que se vê de bom em m�"t.
•

tena ele moda, nas mais luxuosns
, v�trines de São Paulo e Rlo en ..

,

contra-sé no comércío desta II}!:..:.

Queili pensa que vem de fOl'8 {,fa

zendo a moda, engana-se, a moda

Jét está aq-yl.
o _'--

PAINEIRAS

HOJe. às 21 horas. na sede do
Clube Soci�l.l Painelra� nconf,ece-

, \' �
t

rá movimentaáa teunião darí.ç�lJl;;�
. >,

que poeterão comparecer a fesU·�
,

'SÓCl.OS dos Clubes: Doze ele' A-
gôsto e Lila Tems Clube.

O

O casarnento de Helo:sa Classen

.e Flávio Moritz já divulgado, COll

tmua sendo assunto,

Na reaLdade fomos mal intol'·

mados, A testa que (oi sel'viço dE'

Eç.. uardo r'�psa com sua ericiente

Cqll pc. tln.i.18. quaCl'ocent9 eDn vi

dCLdos e abso�utamente penet:"as.
não haVla,

teriol.mente.
---

. O -.-_:�fi.. Pi1 ma EJIlGdaux que acahrt ç�e
,

n11 egar 1J111 ]�jchl ieio de i:'j)cl n CL. '.n�:xou Sào P�,�llo -e está em Slla

lr,en�os dUJ)Jex no balneário (';).. .

confor,tável çasa. de veraneio em
, .

nas ....
·

e.ras, já está lançando' l.pals" . �ei'eq�le; () Vce ·Governador

,:.n 'ud'U·'.o ti" luxuoso, ap(.vl�- -Estada e Senllo_ra ÁTrLIO FÚl'�-

,nentús aqui, na c dàde,
.

WH é O, TANA". .'

�.,
'

'/lla I;,ÍGH X l+�steve o'e
.

8.n'yei"�üJ'o . ,_'_: : ,':---''-.,,' O'· --"�J
ontem o Senhor Herman' Beck, " tI'C ,_. '" ,.,'

,
"

�
" 1

... I

Em. sua residência, 0 C�1:i8J" He'ck ',_ ,'O, l)rei:úâente' 01,0 ·:ç,ag0�t'
v

,
'

' ,". .,' ,l.i'.....
•

...._",._.,_'_._,__,_,._,-.;.._.'-'-'-'i'__,..--'------,-----------------
�-t---· I:.-r-Y�"'"'{" ,_o

do

O
I

PENSAMENTO DO DIA

A CARIDAJ)E E' A VERDA..:.
DEHC,A LEI no PROGRESSO·

Clu. MortAL

i. ."
-------- -- .. -.---:,---- -_- f'

AI,

1:j. . - J. 7 - (l honl s'
U' e)-;ard Ha.ll'1sol1
I._,S 4 LFXaONARIOS DE CESAR

CI'll<,vra 5 :ll os

SAO LUIZ.'

J /1 hO>'{LS

l'Hto Donalc1
...,/OCr<.; ,L·'\, FOJ A BAHlA

l() -- :�() hor8S

101m W8yne
ruo LOBO

(\nSUli:l ln ,mos

-------_._-- _-- )
TELEVISÃO

TV COLTnUA -- C!\N/\L (i

1l)_1�)
1 J ;�()

A ,De('8s'c(l. da Edneaê;ão '\

Caminhos 'Ül Verdade e doI,.
Amo]'

ll,·t) C ne Jun'or

1:-' f)(: '1'Cli,l <le Gl:�an1�.:-s
4 uO ./luhe dos } rt <,t8S

Hi.rO ,,\ n, Htl". e 1\ í'('nttlr<1.

í'í 00 ' pJ Ogl'tnlHl PLívio

C:1V:-' lf'HnLl

:.l'� {lO At rtlllí(:j x De fesa

�1:1,;:O H:n;;.'f-u :-'iXU

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

TV COL IGAD,'1.S - CANAL :3

1.( 45
L�. ül!
r:� :)()

Con! 1 \)'11 c

{'llll((:ltU' !)<1"H ;

�i1J H}J (f P:-tp::t J ,(;Çl IH·,
1 ',";o('),J il. /(f):, '\ilnl1kíjYus
;::;:1., ic' f):inicIS

.101 ('1�·1l;(I

1I,7j",",2n IrJ'-1�"�,;\'r·'l

(;'n1nf'l(' (;inr 1'n n

�� 1 ,:}(l .

:-� 1 �)

',; I ,1;-1

Sociedade Cafi\rinense de

Seg�rança e Ser_yiços especJ,ais
Organização Calarinense de

,
Linlpeza

Duas Organizações genuinamen'te calarinellse'�
B. Deodoro, 19 - 3° andar - sala 6 - Fpo! oi

.....-
'

,
'

'Comunica aos seus' a'migos e clientes sua nludal1ça
para a sede, própr�a à rua MAX SCHBAMM, 775 (Eslreito)
Fone,'6272 "

'�xpresso CRESCIUMENSE

- .

·MATRIZ CRICIUMA '- se
FILIAIS Curítibai Joinville, Blumenau, Florianópolis,
Lag,un�� ',Tuharã,�," Araran�uá, Rio de Janeiro, Belo Hori ..

z,onfe, Pôrlo �legre e São ,Paulo ..

--------------------�---------------�--�----"----------------------.--

Serviços: d(.· �udanças com carros, especiais Frota

(realmente)' própria - Jamanfas - Carretas e Blindados

para qualque� tipõ de Transportes.
I ,�

;_

-----""----------------------�--------------.--------�------..-------------.
I

SOSEBAH

ORCALI

•
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DOMlNGO -- 16 DE JA�rnO '

PH.ES::)rV�IOS PELO DIA DO NASCIME1\l'O - 16 de janeiro
f:ste grau c C)ia de nascimento astral, vigésimo sexto de Capricórnio, fa� a

pessoa nascei' quase sempre, em berço de ouro ou conseguir, uma situação
Iinanceira depois 11d vida, que o equivala. Na saúde, porém, o aparelho respí
ratório deve ser cuidado há tempo, devido a tendência inata, para fl asma ou

bronquite, No caráter é sério fiel aos seus princípios, calmo e algo intro-
, , , I

vertido com ínclinacão à solidão. No amor poderá casar-se com pessoa ele
,

. �

nfcicào variável, lunar, predisposta às mudanças e viagens, Psicologicamente,
a pessoa dêste dia, persegue os mais altas sutis ideais, não tende, todavia.
111 uit a confiança em si. para concretizá-los., �r.erá, provavelmente, vida Ionga.
ÁlUI�S -- Espírito ávido, alegre, otimista e capaz, assim estará você hoje .

Aproveite todas as suas .boas qualidades que terá um domingo feliz e

promete lor , Vá a igreja, divirta-se e reúna-se com os amigos e fami-

,
liares .

lU'UWJ -. Perspectivas favoráveis enchem êste dia de novidades bem qullita!L'
Aproveite o que há de melhor e procure estar em paz consigo mesmo.

Nii9 estrague êste dia pensando de maneira contra producente e nul�,.
G·1tMCOS -" Concluo os negócj os em pendência antes de empreender qualquer

viasem a título de repousar, Manere seu modo de agir, cuide melhor
de sua saúde c não corneta excessos, alimentares e alcoólicos. Cautela,

" pois.
CANCl!::H -.- Ofereça seu carinho, cornpreensao e amizade às pessoas menos

afortuna das que você , Assim se sentirá mais feliz e será triplamente
recompensado Dum futuro bem próximo. Felicidade amorosa e boa

,

LEAO --- Fale somente a verdade sôbre os atuais problemas que envolvem
I ,

você Os familiares estarão compreensivos, o qúe muito irá ajudá-lo,
a ter um dia feliz e muito prometedor de êxito. -Rornance favorecido.

VU{G:GM - Amplie sua visão elo futuro e faça novos empreendimentos com

vitalidade e conhecimento, O sucesso espera-o, Domingo' felicíssimo
ao romance, à viela familiar e às diversões de modo geral. Boas
notícias,

L1BRA --- Procure controlar suas finanças, gastar desnecessariamente seria
.prejudicial . Controla-se, Domingo favorável ao contato com tereeíros
e para fazer novas amizades 'com nativos _de Leão e Sagitário.

ESCORPIÃO -- Mantenha seus 'contatos pessoais e sociais em um bom plano' e
evite desavenças com seus opositores, Cautela, portanto. Domingo
feliz para realizar novas amizades e até poderá encontrar a pessoa-

,
.

que o fará feliz isto é se ainda não assumiu compromisso., , u�.

SAGITÁRIO - Grandes personalidades da sociedade .poderâo reconhecer
seus méritos hoje, Exiba-os com Inteligência mas evite ser presun,
coso Novos horizontes abrírão para você a partir de tal, Romance
fi1voreddo. .\

CAPH.ICORNIO - Deverá apresentar, às pessoas qLle estão a altura de tal as
.

... , ,

propostas de 1ll1l grande negóeio ou empreendimentos que VBnl enta,
lmlando há, tempo. Sé'l:á cOl'respondido. Sua personàlidade e seu
I1ngnetismo se 'âo exaltados.

AQGAHrO .- Mantenha-se no caminho certo, não faça asne.iras, Essa não é
u trw fase propícia para entra1' em outro rarll;o qui �lijO seja o seu.

F.spe;:'c, Deverá evitar, também, atritos corn quem qqer que .seja!,
Neutra ao amor.

PEl.XES -.-..Bom àia para.' atender aos convites que vem recebendo ultima-
�

mente. Fará novas Hmi�ade.s onde comparecet, com pessoas de nível
SL)('ud eievado, Haverá colaboração por parte dps amigos e da pessoa
amada.

(J;' ,
. ......

IUlYAL ,NAlJ1'ILUS HOTEL , I

U maior r0Il1111exo hoteleir'o q.o SLU

F?i el,trel:{lle à �.:aptlé:inía do,s Por10S da Capital, que o estudará e o erwiarã. ào
�Unistério da Marinht, r ara .final aproyaçáo, o projeto do ROYAL NAQT.r:LUS HOl'EL,�

O referido, proj"to Já foj aprOl"Tád.o peJo Depal:ta:mento Autônomo (la Saúde,
COT'",'ieJho RegiNwl dE: Al'quitetura, Ministério do Interior e Departamento Nacional
de Obras e Sar:.e�)mfnto '�

'r
,O HOy31 NdütilUS fureI será ínk:iado tão Jogo seja em de·finitivo aprovado ó t

projeto pelo Mll1i.stério eia Marinha e PrefeItura Municinal.)

I:':;era construido lla Cdrva do l\l,;l_(lalona quase dentro do \
mar e terá piscinas, .. r ,

pl.ay·ground. ci:,p'�la, pai'que de diversües; abrigo para barcOs, ChUlTUt.')(!aria, restáu-
1 antes, bares, et .... , ,

Será o malcr complexo hoteleiro do Sul.

-- .. - --
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I Indústria e Comércio. Metolúrgica Atlas S/A.' �omullicQ' a abertu-
ra de s!���aJ em 'Florionópolis, à I'ua Garcio; 273: fone 6318, próxima
a AveJ:udo Santo Catarina, CO�l estoque Q pronta éfltrega de :

CIMENTO, FERROS CAT-24-SQ..60 CI-IAPAS· GALVANI'ZADAS
LAMINADA QUENTE - LAMINAOÁ FRIO - G({OSSA U�HVER

! SAL - ONDULADA DE ALUMíNIO. - FERROS TE - CANTONEI.'
i RA _. XATO - QUADRADO - fiNS' MECÃNICO� - VIGAS H __ I
- U, CABOS DE AÇO, SANITÁRIOS EM GERAL, AZULEJOs BRAN
CO, CóR E DECORADO, PISOS CE'RÂMJCC1S TINTAS E VERNfZES
CI��ENTO BRf\NCO, CAI.., MA·rERt�l.., P/ENCANAMENTO EM, GE�
RAL E PREGOS.

Sentir"",se-á honrado com (J preferência ,da distinta clientela desl' I

�iEÇOSrel;;GUALÁVEIS, PRODUTOS DIRETAMENtE.
I

DE SUA PRODUÇÃO i

•
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·'Y3;tL, ;}�r.:' AOUlBIUS
': ,:,:.<,'- .: ('

:.....ur.ttt•• Lanchonete
·

-. :)'-�':;�} .�:' ') ;·.<,�t?� Llgoa ela Co.nceição
. t : .. :', .Ó» ': ,,', .-;'. 'Ambl.nt. selecionado

• "
..

1 r:
: �

. ".,:' .:. ,�

,�tt: �' 1':,' n\' ;;?: :"':; <�:
..

' ,\ -.

�
'. :

�y.;>.� I. �<'(, .,,( ft.S··'''�CIA E' LOTES}'r:�:·�I.�, �" :::��;. ':.::/ ·�·"i,.,/�.n
't:,,(" ,·,y�j4+-i-r;:�c�i;n�' residência,' situada no JARDIM

·';::.,k�'��i�',9(Ç·:;.c� :'duas �alas conjugadas, três quarto.s
.;<.,lXs;ti:�'l).,. <l')�' _·dependênci� ',de empregada garagem
" .'" .

J "
, � :"�'�:'>�� ·e ·�namento, ainda seIlJ. habite-.se. '

.'.:; ·lLirES· _: . Vende� ótimGS lotes situados no

.:- ?�{ .iTAGUA�"U. (,�m Ílgua instalada, 'ruas calçadas
': ':c .

dr.e�$e· pluvial· .

.

",>:: :
.

D�lGI&SE· a· l)la ·.Urbano SaBes, n. 37 - Fone 29·8L

; :---'Wt •.•• atJDlÍlGO D'ECA NEVES
•

,
(

• �', ,
'.' " ',o

,,' • ,
...

,

.

,,;,.� -' \�, . Cli'u.rgião· Plástico
·

.

';';'WW' 1e 'êSpêc1iiliZáção de do� anos no Bosp�tal' 411
... t;�. dê: Sãó·Paúlo.·

'.

Tn,tw�ato
.

�tét1co 'das Mamas - Abdomem .:...

,:'iW���....;...;, '����J..z,'(� Cicatrl1.es - Transplante de Cabeloí.

: .".'� _

Aten'd:-:
.. u,Q;;#Ospt4U Governador Celso' Ramos, à3 t&-.

.:,� f.',�wJ.M!(lI'§•. 8.póS'U· 15 bOl'M.

, '

. ":,�.'

MARIO sã'TEt,
. .

..
, . . . . . � . , .

·��."t«"--=:'Jn .t" ;..à, _
·

_
.

\' 1M1SS'IOHAIS LIBERAIS

f--'·1i��jESSO�-J;StZAN��LA
l�r' :.: .. : .. ::,: .....��OGADO .

:,�� .":. >: �W��.'�." 1,' .. � ,N.�ve�b� 600-"9 andar - .,ala 403

\'1. !.,. ' u� fone 22.00'79 '- C.P.F. 005281969.
,:;I'_;'

,

'BJumenau - se'

.('t�:&�� ':-:'i'.
. ,

�·I

.��it���;- ±di
. ti f

. .

,,:�?::f·.-�l:;:·.�r.Ê·"If"10' D"OIN'.. VIE··IRA -11"�:,'.

2 r'.:';; :,' � :1111. ����. �
.

{f:_!·:�:.',·: ··��f���':••atenda do Estado (1962-1964)
., .J. ", � , '" ,�" ',',.' •

I
,�. ;, J"",... I. ,'.

.

�, ';H?�':'" .��� -,"ã1 de Rendu Internas (1965·1966)

:� i;' k.:>�, ':*��ii�P': :êOJ:njssôes d� Economia' e Fin�nç.. ,

:, :�_'.. :�':������ (1966-1�) .

_.
i i

,. �,�. ,,"" AOVCl4ADO E ECONClMISTA ! .

. . .

.' ( , "
..

I

_'. : .'i'.�"� nAD-SC 1.261, CAEP - 7.. REGJAO- :,

. OUl;,.�kÇ a13»�. CPF - 0066457(9)
'.

.X,:,··i��do' .de AdvocaCia ESgecia1izada em DI-.,'

',\
,�l�� • TiUBUTAruO: � L Renda, IPI, ICM, RECLA· .

,

'. JJ..ü.,"Ô.áS � DEFESAS � BJECURSOS. I
I

.

. Z" �' t-'QSO�,
_ TRANSFOlUlA<';OEs E DlVISOES O.':

.

DPBESAS. '" ".

.

. : "'•.�. ·llhé. 8 - Edifir,lo' ApluD - 89, coDj. BD I
:! : :,'

, .

:.'
.

fone:' 47-31 _' Florianópolil -' se �
,I •••••• , •• ,.
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. RUFESSO. BENBj(lUE ..
I

I
'STODIECK f I

� �
,� �

; ,

*ua 'h'aJano,. t - i'on.·me

Bó �nU"o eotner,.jal dá'�da� .

1
I, �-.;__,_'-.i_"':"_._�._'_'--.

"

_

.

j
... "'-'-'--

,

•

'� ... ; nÓ1""Ii:L : ...

..:··'.R·'O··:·,·'I';�i&'., .. ':·
'. ';;'. '"

' .•,"�: .

IlÍtJ� }o�?,:':;'N;-O :�. �'.ONE�; 3.9,;' .. ·� � lt
' •• :t. ·L ' ;

• ,', I � . \' . ,
" -' ;' ; .

"'LORIA'_".Oi;'0LIS'. SA.�,tA\C4T-A.RINA - EIRAS'" .- . ;

. AP;\R':t:AMEN'1'tis :,- 'aUIT'ta' i�\

tH\� .. lARtiIM'D�' S�tJ:��NO � à��o DCR�t+êjj
Til!r9�i .' IlÂ?IÔ !. nuvl;10 ,'. GEÚ.Q�I.A. '4��o"'�I..

� ,'< . �
.

,., ;-.,o, ,
' ,� .' .'. " ..; .: • ': ":', � �}

'Otr!(IMEHTO UW'ttAt. . '�VA�IR'A., .• '5UITOi'lO 'AiA .-..
•

.'
� 'r ,; ,

�

:�.;,
.

. �

l ,':.' .,:",'.:
.'
.' .> �l, . êa-, 12 (entrà�a pela Allan

,j •••• - '.
•

.,;
"'. _

.• . " télefbne ,2062 - FlorianõpoliJ
ltardec)

ADVOGADO

.

,'
,

·t. ;:: I�:,\' :�''·:YOZ-DA P'ROFECIA"

'lIÇA EsTA, VOZ OUE ORIENTA
. . . .. .

',E DA'CERTEZA
: � :' ;��:

,

\ J;Wus.· ..... Rádio· . Santa Catarina - Sábad(}!, b
:.. - \. 'JU,3Q l1Ü}:la!. (
I •

.,' �I.iUM1�AU·""", 14\dio Clube Blumenau - Domingos,
,

.
\

' b 14,00 hor�s.

.!.

.

.\JA\;· --....Rádib'Difusora Vale do Itajaf - Sábado!,

!
"

.. .a 6�4rJ hor�.
.. ' ; Cupom cM Inscrição .'

I

I� ,'i t. ,,: •

. , '

. �Q-ih�. ': lI�.cl'eve:;..me, sem qualquer compro-

.

' m.i.9sg, e m4h&. parte, na curso gratuito de 20 lições.
.

". jojc;»:';""..,.,.,'..
. . -

J.� ""':J ,o (I' , •••••• " ••••• c. ..
�,

'

'Rua'
,

Q- (I 0'",8 •••
' ' !' ••• � .. • • • •. N. • ••••••

I

I

1 ,----. - - ____,___,__ ,
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.' . ')\"

. ,

.-- ---
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i

-

.. '

_..
; . t a�'

i I CLIHICA E;CIRURGIA DE ,;O.tROj·
:. : LJ;lfTES 'DE, CONTATO, .�

, :
Dr. D!C10 ;RITZMANN M4bE�' �EVES c�k, '5"
Ex residen� dà CU.,ica do PrOf."Hiltoil Rochá MG�

I CP.F.:-+ ,OOi27595� ..:... ,...,efone R'!!sl�nd;íl 3;41'·
\

Dr. ·.ARAMIS RITZMAt4.N MENDES C·RM. tiO .' 1\

I ii.
t:x Est.giírlo da GHuic. do Pr�i. Paul. Filho - G&. /

cp'p ..:.. 048236999' .

'

C'ONSU1.TAS cOm hora marcada pel�s •

Telefones 3699 ___.; 3899 - 4129'
Atendem de 2a. à 6a. feira

no Hospital Celso Ramos Sala 169,

das 9 às 12 e das 14· às 18 horas
,

! Cida(l'é" ' .:••.. ,
0. . .. .. . .. • • . . • . . • . .. Estado .

.. ji�o�1;e êste cupom e envIe-o ·l Voz da Profecia,
.

��' p' tal 1189--ZCOO, 20.000 _:.. Rio. de Janeiro

, ,,:"
" .

I GUANABARA
I

' ...:.� ,1',.,.. '_., _ '_�� ... __ .
' .. _ .'", "

.

:_�
_ ..

' r,-
-' . -- - --.:.i.- ãJ �__ ��

... .._ .. _ ..............._,__..--- __ _,. ..... _�-1-...,...._ _ .. ... _ __.. __ ......

..

I

--�-�?m�-�·-'�-�r-�';�--·�'-�--�--�-�r�'l�;1n�iâ-�'�i.���'·�·�'�·s�-�,�������.,I.,
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i I M'WALDEMIIO CASCAES
11 ., OSRI'BEGIS '

I· ."................ !!
.., ·DBIO, ·CLIM,ACIJ· Dl SILVA

I

:::.·,·:·:.�·::Ad'fogido.s li;'.: .. :,:� .•I�=I'::i c....... . .�. 8a. dOBEaTO MOlEIRA AMO'"
.............

·

...ur.nç•• Ic6et. '. 4••pe, .. " 1
li

---.tte.' polMlllri... ·cr., UV'lÜCaplão� d. cobranc.� de .,
_...,

_

..
:t1. _ ;,.__ UD-.... - Do Couro Cabeludc' tiltc.···

inclenluflo.' ·,", to, usufruto, Inv.nt'rlos, etc.·� -

...... CI1ni1n Qu.ttões. ,tr.�lhltte•• pr.vid.n,; � . ...-,_ _;_ Tr.taDleJlto da .Acn. Pelfl ,ii"'��' �;:;; ."'� k'�

c"r"�'.. ' R.",nos • .comp.nhamento d. proceiso. "1'MI�. .

.

'perante ••. Eiriglo· 'Tribunal d. Ju,tlç.a. do
.

Estado. " ,1 . .' D."ILAÇ�O .

Consult••
'

.• .;............ _ .

.

..�J Bx.Dt.�o do BOIpital du CUnicu ã. D:D.:\"thji\�·:íI.
_ , i"

Ed. Jor�� Datix - coDJ. t (sobreloja) � TN. 42103 i de 810 Paulo. ..

Rua dos nheus, esq. Araújo Figueiredo.
I .� CONSULTAS�. J)1lr1aIIlente, • pa11h dai 11 b�i

Ex�dÍe:nte: dal9 li 11. das 14 b t6 hora. • CONSULTÓRIO: R. Jerônimo Coeldo, 32& - �,

CPF.: q018344O» _ 000100,4"1 _ 002671128 �� Júlleta .;_ 29 andar - laia 203 - Fone "38·
, /I:�

I 1 ,'"

_�--r -.-,,�-=�_.: ., . _�,,__�jiM2i_ÍÍt'i'i
_ ....._-.-...

=� -..+..u.T)
.,
�

Para' saldar· compromisso imediàto vendo F'�600/58 _'lo ,
i
I.'

. '.
. .

. ,;
, .

Aulas particulares de Português: procurar Lirio t»
m,otor nôvo ,e pneus em' bom estado, por 3 mil. a vista

0].1 com' '!.500Jentradà. Tratar fone 4051.
� _m..

'

:_in_,_t_·U_8_C_ons_. ...;,e_lh_e__ir_o_M_8_fr_8_,_9__9_. .......
' ...

El1fl1óRi\'00 BRASIL, SIA. necessita admitir exi- �I
·

,

nlÍa datilógràfà,' pata' trabalhar em seus escritórios. i
Apresentar 2� 'feira, dia 18,' a rua José Cândido da

Si!va',' 657' '-' ·ESTREITO .

: ,DI. UTO 10 SlllTAELLA

� &. PJ!q\llatrü d. l'1OOll1d*de dtt Mldlcm. - .

PrOblemáUcMI PlJiqtUtS8 NeUI'Ol8el'f

DOENÇAS ME,NTAlS

,C)).ult6rto: . Ed-Wcl0 A�sociaça() Catadneu'Ie de M.

dt.db.� $ala. ��' ....:. rune 2�8 - Rue Jerônimo �iho, .f
'i"

'

, \. . ,.'
I _'

I

.

r: '

.

':' :-- J'lonanopoUa - .' .

���.�--:-.- _._._._ ..-..----:----�--"-_;_
,

. ,':.'"

Di�·. ALO'U '_AViL,ADALüZ-'�;'
ADVOGADO

,.:}

CASA - VERDE-SE -- TRIRDIDE
,

�) '!:"�
D,e alvenaria, com 3 quartos, 's�lí� d�' estar e;j��.

copa', cozinha,' dep;�êneiâB de empregada, âl"ea, �de �.
viço, WC �ial, garagem, jardim e quintal' gr-a�1il
aqueeímento . a. g�[,? acabamento �e prímeíra �j,•.o
colégío, uníversídade; f'a01l�cia, rnereearía, cl.neJb.a�: .�.•

'..
. .) ', ...

A,c��to ·�,rreno,' car:r,> � do pagamento. Sem batt�
Fínancíamento ·BNH. Vêr :João de Deus Machado� ',n': :3l
Tratar: AIlJlir�te Lamego, 45, apt, 13, fone 21� '09,
Rlca;l:dó."I .: .( :::

'. j"

!
.

. "

, ;
� :

•. F. .'. - .1U177fKJ".

1
I
I
, "

-,

. I • .
.

., ','.'

( I Seu TV' anresentou defeito? Não se preocupe�.';

I' disque' 62-57. Atendemos à domicílio. Assistêncl.a
.

. I .[ Técnica. �PIRE - Rua Gal. Gaspar Dutra, '275
. ...,;:

.� ; J EST��ITP .

i � .

I t, --ç'--
_;_':"---

�!----L--·Ç, . ,__..J_

, '/ '

-"1

. CRíIl .•.� �lJ - l(a·/.F� 00264209

1:I-�'g1ál1� Katernldadp Escola Larap.jelras
CUntCI de':Senhóraa - Pré-Natal - Preparação _, Psico

. frofilática Para Maternidade -. Citologia

,Con_ul'tU das 16. -às' 20 horas _ ..Diár1aroente.
. CÓJ,alult6rlQ '_ M. "APLUB - saU 76" � 79 an(Íu'·

,'"
;

'DL ·.ÉDMO : 8ABDOSA .SANTOS
. ,

Clru",;iI� i,!;vfi�@eir�
,..,..,...' ... '

....... t.lr., Cle. H _, �, nor....
.. '�; '1. 1- Edlf�clo Sor.h .: 5.la .�.

.
" , '

..ÁTENDE PATRON/ll DO INPS
.

:',' ';

... '. <,
.

. Clíníca para Senhoras

���6, preventivo do câncer. Citologia
,

\","

GIRECílLOGIA J: OBSTETRtCIA
_ '. , '� , .

I ' _

.

A�endendo díaríamente das 15 às 18 horas no eon

"ultó�i;O ��':E��ii�� Aplub, rua dos lltéus, 8 - l!Q andai'

� Conjunto, '114: 'em Floríanôpelis,
· '" ,." ... , .

��i!�eI�!!�"�'--�"-�-�"�"�'�"�'�"�-�'-�'�'�����.
-

........ '

.

__SDRDO WANDERLEY DA �. í
:

'e >:: i (C!!���) II
,

.. �-tl'ecer� fi C008ultas JurldiCü i

.e.. A. s·a
\

ElBA LEMZl
(CPF -"_ 001948329)

Ãd� _ ..... e Ia. instlÍlcia - ';uatiça do TraoaUlo

._Dd1atDto. &o lntel10l I '

. �ti)��; :?raça XV d, lIoftmbtot 11 -, SoDJ·, 101

I
!

Telet-OQt :Dl1 I
FI.......J�.••� ': .

l I.
-=-:__.i�?:�1iiF----' -'--i�-_�

!
_-_ :.:==-:=_._-

.. vJ

r:::- .._u�� ATE�Çl0
__

ou -

-�
.&ta�o� ,�1;J1 fr�nc� �omoção na venda de Lotes 1

no excelente .1ot,enmel1to

BAIRRO YPIRANGA
,'" ,!' t •

t�'� Gr� Escolar A. Wanderley .tunlor, em

&.,...1....)
Aproveitem estamos ven�endo à vista' ou em

prestaçõe:s� . Esta' oferta é por tempo limitado.

I' Venha ·Vh;'ltar-nos tliariamente de domingo a

'I l_ Sel'Ul-fei!:a. n�_�����i��ocal, _�_ �.��:!Ol��,�O� _jJ.
_& _� .. !J

Plo:C8Íf .

-
. Procuradoria e

.. _:.'
.

,;Coalabilidade Lida.
.•éI�, TKnlco: Ntwaldo N. Hüb"n.r

, " ,:'. CPF - "UOI755109
"

:�:.- ,�,
<

. \; .. ; Registro CRCSC - 1108
. {bcritaa Contábeis e �cafs

-·Dect�á�.ões de lmpôsto de ReJ;lda,
Organizaçã6 de Emprêsas

· I •
Procuradoria Administrativa

ÉIld.eteç4J: "Rllà Victor Meirelles, n. 30 - Sala IAA'N

.

Catra postál.· 604 - �oriaI1ópolia - Santa Catarina

! �

AP'ÊBTO
.

I, .I

'. ·ALUGA-SE 'COM TELEFONE
, ' ••• j, •• ,

uma casa, &ta à rua 'I�ào Cruz Silva, n. 43, no Es..
.

trelto, tratar na firma Comércio e Indústria Gel'IDanf

Ste� S. A.
.,

'ftiIjjQ '.

11)�S�JAS
.

C0l'iS'l;.RU:ffi OU R�FORMAR SUA 'CAS;A:';; .:.

.SERVIÇOS RAPI1?O, TURMA ESPECIALIZADA l"
. . pgAÇA . X-V 23 -- TELEFONE 3371

, .

, . , .. : DESPACHANTE AMERICANO ,

.

.
, ,

)"

, , � . . .' ' .' '.'

_�,J,.4"'--, , _

í ,...---. -------:-- .

---- '-1

iii
.

EDIFíClt". SANTOS UM Nr ;:il
1. '( . r'llDtt 3'�o 00 .

t :. 'rI'

'tl
.. , ..... '

...
' . !

'.II1II' ..�.:, . ;.F�
/�! : ��Gt�;;;'·, ,l;Ü��O ,)0 lado da Praça Santo1ti All*- ',"�
I � I df) pri.l;O de enti'ega, marr-o de 1972, com as �4' ).

[ �d:"a:::1Ii entrada, financiados em 18 �
,

"

.

ED •.SANTOS
. ANDRADE - ED. VENEZA '.';";" :.

J ..ED'- .

AUOPSTO '(pRONTO) - ED. SALDANHA DA'
\�..

! Gt\�.· (fiIian�tado;:t� 15' anos), � ED •. VlLA'�A .;. I

--<Ep. p�S�O '.- ELo., TANGARA - ED.,� I .

._.�. :COM IGNAClO - 1m. ARAUCARIA - D'., '1'
,

1-�$�Ml3UÇ(l. - ED. DUCA DE LACERDA.' .::.:.:
,

:�, f:�a.�f�rma�ões. e vendas A Vendedora de ��,: I

I �Iile,� ,S.ap� �'!eis Ltda. Praça Santos Andr.� :'l. ,

n.. 39ér-" l':�n4ar - Fones '23·33-53, 24-14-88, 2f.l�l;,� "

, �', ,,", » ..' • I �. , '.' � • ;

�4-1�3 e .2� � Curitiba. .';. .":: ":1
: .&�� :.�; 8 .às 19 hllras, inclu� 80s sába4q1.:; '

.

,

doiningos é feriados. Não fechamos nas' refei�....
;

';

I'
-

FIQrillnópolli A R. Deput�dQ Edú Vi�1ra. 24 - Pau�' _r :

�.�m 'Otávio A. do EspJ.nto Santo, .' •. :. 1 ,

L-
.

. �----,----_.-

-

,

'

.. '�r
" ":l

- __,__.:.'

."HOTEL BRUG-CEMANH' '�J;l :

Agora. totalmente re��delado. � .'

70' nov� aptos.' e 50 quart(_)��
100 vei"'.wftA.' ,":,.-Ga�agem e e�t.aci(mamento para '" ...

,
Am:plo '�lão de

..

estar. com televisão. .,
Rua S�lltos Saraiva,. n..300 - ex. P., D-81 e D-82 1,':Fo.�C! ,'q?30 e 6665 •

Estreito..-' Florian6poli3.

U
.

I

..L.--�.��������-..a''.'.-
..

'7?íi2!!--;;;;;t-
-,"

-

I g
a

• -- - -�.

r

.'
j
", � r,

-

..

,DR. CLOVIS PSUDENCIO
.

.

OOONTOliOqO - CROJSC. 315

,-

" i'

, .-

E1:.:Diretot presidente do Hospital de Caridade. '.•
'

Maten11dade' "JONAS RAMOS" 'de Caçador, e. tespo� .

sável 'pelo
. Serviço' de 'TraUmatologia e Cirurgia

.

or.t ..
..

• .
-

1).

EStagiAra . do' Instituto Estomatológico e Centro . .,..
Estuc1ns' 'de' Implantes eRS no Brasil - São PaUlo.. .'

CU!IO' 'de Especialização em Implantes Artifi_.·
Matlbro 'da'Assoclação 13raslleira de ImplantOlóll't.:·
······Z·S:PEC·IALIDA.DES ." \

:..' ,

P�E 'JMPL,ANTADA E CQNVENOIONAL '

. ".
"

CIRtm,GIÀ' E TRAUMI.rrOLOGI� ORAL
'

.L' .;;
(jÍX)Nro�IA' CLI:N.10A .'.'. ,;j:\:;

consUltório: GALERIA'CÔl\1:ASA - 9° ��c:1ar - sala �. ;:'
. Horário� das 8 às 12' - 14 às 20 horas. .

.:_:\
,;.

\' Drs. SADI LIMA e
- UlIRAJARA DIAS FALCÃO'

,

,.; ···

.... A-DVOGl'1DOS-·
CobI'ànçu Judtcldfs .. para· Emprêsas, Causas

. . . . . .

.

Trabalhistas � Criminais
.

BQ CeI.
.

Pedro Demoro, 1.548 - Fone

,ESTREITO _o FLORIANóPOLIS

�NÇA. DA 'R... -

------�-----�--�------��--------..

.AULAS PARTICULARES

BODOVLlBIA EXPRESSO
BBUSGUEISE S. A•

.� ,PlT.t1d8$ de nORIANopotIs para.. . , ;\
, .;

� BLUMElIAU';_ J)1reto li 15,00 • 17,30 hor... ,'" ;

Via TijUCB8, Pôrto Belo, ltapem., e••�·
1: 1,.'

e Itajal, ls 0'1,80 - 10,00 - 11,30 - 11,•.
i

18.00 horu ;
< ,

JlH"a Tl'.nto. fi. 07,00 - 13�OO • !,8�cri b�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o F.STAno, Florlanôpolls, DomÍY go, 16' de [anelro de 1972 - P' gína 6·
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-_ -=-lj,. �
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�._; - ._' .

•>

ADTOMOVEIS
.;�OMPR.t

.

TR()CA .• VENDA' DI .

".reOL'
, ,

r'• : 7ariant - Branco Lotus ...............•. , ..• �

""wk - 4 Portas _ Brartco/Teto de V�i1, • ';_.'•. '�.;.
. ..' ,

:: lSC.O -. Azul' Diamante � �'.,� .. ". . t?

.�'uscãó - Beige Claro ' ; : .•... ', : .:.S,
" ... "I

Volk.swagen '
-

.

Verde Fôlha .: .... ',' .. "

. ..• IS'· _ ,i
Kombi .-. Pérola/Café com Leite. � :. "0 19{·,·" I

Aéro Willys -: Super 'Jóia - Beige Claro'· .• " 19: .)

\ remaguete _.
..
Azul Claro � . .'.. ,.'. 19r:) �

�·o�dihi - 'Branco Alpino "0 ••••<.'� .. �.
<

19�� J
-

d" C t
.

I' '.' lQ'"or 1m _ as or .' '. � .•.•>.. ,.

, ,<' ,
.,

1(-

8ep Wi�lysy- .Azul ......................•••":.•. '. ".
,

• ;,; ; 1

�. �:

FlNANCÍAMENTO EM Án 30 MEsEs
A. COeLHC' AUTOMóVEIS

.

!llie João Pinto. 40 - ,"one 21'J� Flort'n!)l)

.,* .Y

;

/.

CO·MÉRC,IO·
'. AUTOMOVEIS .

'Ipllr Dutrl, " _. ,I... Im • tAl
.'

, Comprl, t'.XI e vendi ....Veleul.
'�ala Coup� OK - Várias Côres .

�,ala Sedan - 4 port�s OK Váriás,eôres

\.,rcel
.

C0upê OK - Várias ,Côres
vOrcel Sedan·- 4 Portas OK 'Várias Côres .

� ;Dart Dodge Sedan OK ._ VárIas Côres

\TpIles 1300 OK _ Várias C.ô�es
V6lks 1500 OK _. Várias Côres
'1plks TL Olt - Várias Côres

_ ilolks Variant OK - V&l'Ías Côres
\Volks TL - Azül Diamante ..•• '.•.� ••••. '� •••

' 1<:

:� 'V'olks' 1300 - Beige'Nilo .......•..•..•. � .••••
:
lf'

1 Volks Variant _. Azul Diaman.te : .••••. H"
I Opala ��o � Amarelo' OâS� '.. r

1 Volk.<; Kombi - Azul Diamante •...•••�.... 1 �
.

. . .

>vol1rs 1300 - Azul Acrllico •.......•••.••
,

"

�

, :� Volks tsoo - Pérola •... '.' . � . �.••.' � •••••

� iJolks Kombi - Verde Caribe ••..••,. � ••• '". 19

; .

P .t\LA ;, luxo ......•••••••••••••••••.•.•• ' lu
. ., .

'f-Ú.KSWAGEN 1300 ......••••••••.••.•.•• 1:'

':ÔLKSWAGEN 1SDO '. • •• • 1:

1�;ORCEL BELINA luxo .....••..... - ••••..••

SIMCA •••••• � ••••••••••••••••••• 4 ••• _ ••••

,
.

�UVfCA .................................. - ..
"

CCK-UP WILLYS ..••••.•.•••.••••••••••••

í '.

1i"0RD F-BOO diesel luxo c/truque H,
, ,.

. .

FINANCiAMOS EM AT�· 24 MESES

fCia9·. ,Calarinense ,de Crédito, .FiI- �

,. ciamenlo e Inveslimenfos
:,';l1a: 'Trajano, 16 - 19 e 2Q andar __; Te!. 2525;:

2841/ 2842

::..

i
+\

" ,

C�i�i.r,a de Cirurgia PI�s,lca
;,:: D·!t�. ALCYONE JORGE ROTi

"'.ii

C1xurgia estética do abdomen

F�te � Nariz ...... Olhos e Seios.

?peli:p.g quimico da face
Rua Marechal Deodoro 503 � 6Q andar - 602

, .

}J4ones 24-6982 e 23-6650 - CURITIBA - PR ..
I, ,

us ri

.' I

I
, ..

>�vt.J""'sso( �. t �\: •.
'
.. ,). •• 1 �: ,.

�
� 1I10SULENsr

'. ,

"J�r)an6polls , Rio do Sul
,. à! 04,80 - 10,00 e 18,30 Iwru.

«,ô· d� Sul ii Florlan6po'"
. AS 04,30 � to 00 a 14,00 hora.. .'

. , .

'J ; ...�': �
.' •

\"':_._', _"I,i: :,.- ,. "'(... . ., .•.

Dois lotes de terra no centro. Locamado no �t.. .J1.,
• .��it o do Estr-eito, R. ·calçada com lajotas, preço de ocasião.
Tratar ?i Rua Antôn,io Gomu, 8� � Eitr*ito.

.,

i� CA E CCMPU

(t�l'.�!!!!������������T�76�·�����_]
: j-l\ : 1

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

,IPIRANGA AUTOMÓVEIS l

R ? de' Setembro, 13- Fone: 3586

fllYR.WDUJMfIVTO Em �f}mêSES I
.................................... 1�:6'111

. • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • 196� , i

Volks
Volks
Volks'
VoIks

. ..

• ' ••••••••••••••••••••••• e _ ••• G . 1968

1969··

/I,'
•

,na

.. ." ..•. '.

J
dtsP' ..

õm. .."�T

r' j, .. :"-;--��".
.

a '

BOSSA', CASA A�TOMÓ'EIS
:1'

"

, R., Vld.l· R.m.... 41 - Florian6polI.:
: :' �.r.� .;" gerlil ••_ó...l. -. com;r. - v..... 1

,

.

I'
'

'. .

- ,trocI -' flnancl.minto '.
. ,

", 'Volb •.. :.•••••.••••••• It •••••• _ ••• " • �. " •• '. • 19ts5
" Volks

j' .'; •. 'j" '; 1965';�
I· .;: •..• ,.\ •.•.,�

••• ," •••
,

,

•.�.,.'. � � ••.•

".'. oÇ' il1.�g: "

\..J\. •• ' •• _ ••••••••••••••••• it., a.� .. 1964

yolks· •....•....•...... _ ..•.•... '" _ • . . . • • .. • 1969;
J{.ombl ••••••• lI,e ••••••••••• 8 iii' 1963

',Jipe' Land .Rover •••.•••••••••• 0 ••••• 0·•••••: 1950

.

__ • u
'

•• ii··.���,.;;···(····
I--i

,

�1 \
I

.

··1

.. '. ;ft"r�-��--·_-�--!!!--�.��."_�-_'!!!'--���
...

�-=��._---�..-�.--�!!!"."�
I

PINA,.CIAMOS ATI J6 MISI.
MEYER· VEICULOS LTDA. .

.Rua Púlvio Aducc1, 1J97 - Estre1t.
.

l'.l.tfone. tINI • ..'

S�nÍ.ça Tüfão - .. Azul Turqu��a ••• o •• '� o' .·0.. 1965
Esplanada - Ouro Espanhol • o ••••••••••••••

' 1969

"�pIimada :....;. Azul 'Celeste •..••••..•••••••••. 1969
· OÍ>àlà. 6 Cilindro! ;_ Vermelho •••••••••••• �� 1969 �
Charger. RT"'- Vermelho Xavante •••• � •••.•.•••. 1971

.

. �art. 4 PortàS - Branco Polar ·e •••• -à: 1970
Vol�wagen' _:.,.. 'V1erde ..••••••••.•••• C$ • ee

' 1969
I ,GalaXie L'I':O - Vermeího Méteoro •.• 0·0 ••• " 1969
Opa'1a, LUX3 _. Beiga ••••• o •••••••• �. " ••••.•••: 1970

· é:AMI�H()ES:
F.aOO·

·
F-600

....
I •••• o' •••

'

••.•••.•. e'••••••••• '

••••••
,

•• :-..:. 1,956
• �.••••••• 8 ••••••••• ., o. �� .r. , •••.• Q • Q Q ......

'.>

1959

(
i . . (

! I,' RMN�EDOR AUTORIZADO 9.,1-!�YJr�E< I J
-

--
.

...:... . ..:::;:.!ll..
��_ .. �_,!_.� x_ �_ __ _ _ _ *"!!. C

�A. '.' .'
- -

, .._._�="
--- -" --...

.
.

==JI J

·.ll' Comércio de Aalomóveis f li
Acessórios .Ap:O·LO Lida I I

I I II .

I ' j II UI . Dr. Fólvl0 Aduccl, n. i04S - IEltr.1te !
.

; ,

rODe 62M - FpolJl. _;. 8(J
I

"

I

.,

fac, .- ..==-:.

1969 '.

1969
1970
1970

1969 '

1.969
1.965
1966
1965

1966
1963
19tH
1961

1954[
-::--. ,

'

. . ........__ ... _ ... ::::s�
_',�r�:t=:_=�L-=-=:.=�__ . __ .__���

.,'

Opala A'Zl11 '••• e:",,-.' •• � ••••••• (t .'••":'." :.� ••!.:'('

Cpr,cel - Verde ••.••...•• ' •• i••••••••• ! .

Fuscão - Vermelho
VolkS '- Vermelho .' _

I Volks - Branco •.•.......••....•.•••.••••

,

Volks _. Branco •.
'

' .

VoIks - Azul � ...• '

DKW - Azul "
.

Kombi _:_ Vermelha .................•.....•

.

Rural -. Azul ............... " , ..

GOl'dini _ Vermelho .

Gordini _ Chumbo ......•.•.......... ; ..•

Oldsmobile - Vermelho .................•

Ford - Azul ... � .. , " .

iI
III' I
:rl ,.

, 1 \
, .

lEIDIROBA !BTOM'OVEIS

RUA ALMIRAr4T. LAMEGO, N. 17.

'on.. 2.52 • 467�
NAO FECHAMOS PARA ALMoeO

Ftlscãb � Várias Côres '

••••• O.K.
1971'
1971
1969
1967

1970
1965
1961

Op�la - F..special
Perua ..

_ Belina
......... o· .• ,. .••••• , • ·'0- • " .�

........... "I" .. • •••• <II ••• " " • •

Vol'kswagen
Karmann Ghla

. .. . .. .. . "
'

., .

. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . _, ........

VI3.'riarlt' _ ,; II •••• o ••

VemágtIete •••.•• _ " '� � •••••••

Ford Comet ,. e _

Lanchas a Turbina

l

�
:nNAliClA.M.ENTOS ATE 36 MESES

, .�.

!
. I
f I

, ;.-1Il
VALDIR AUTOMÓVEIS LTO. II

'1"
' !

.....

.
.

Rua Victor .Melreles, II - 1'0_ ,,,.

l'lorlanópolJl. _, SCI .

--�

'r

·DRA. LÉA S. "1 ROV1

GI'necologla .' e Obst.trlcl.

Atende díaríamente no cotlSq-ltódo e<Fficio A,sso- .

dação de: Medicina, 1'1'\a ,Teronimo' Coelho, 325 _.

.' 59 andar s-« t!a�a 54� dbl& 15 às, .18 horae,
,

, . ,

1 Opala Cupê Especial � :'..........•

1. Corcel Cupê Vermelho �
"

' � . , .•...•.

1 Volks 1500 Amarelo :....• '.' � .: ..: .. '
.••

1 VOlks 150()' Azul Di�m�nt� .r. .
'

...
'

.. : ., '. :' .

1 yol� 1500 Azul Pa\�ão '. '::.� .....�<.; :·.,L·.� .

1 .Opala Azul Noturno Luxo'. .; ..• : ;' .. :
..•

til, VOllc,s, 1500 �zul
.

'Pª,�·ã.o..:' ': �;•.. :.� :.. '; � � ." .: "

"'.'

,!'INANCIT��O' A.'Jt �·So·,·.'êÉS
.

.'" ,'o

!.
,. ...;

"

,

,

\
:

7211.' 70
72 I

70/71
..
72

70 i, , •

72 ir .

.' � .'

Jj, "
I "

• '.i,':
.'� ...

- l.

'HOEPCKE· ·'V·EteU·LOS S. A5'
.

-

_
.

::.' .:, :·O,piartamen.. : .'
.

Vercu'I.·· !lf���
. .. , .'

.:,
:. aqa COn�elheiro.Mllt.Ta, '28 � f�né 3111

.

./r
.. ..
: ··.:�'''';''i ·.';·oport�n.d.d•. de"': um ,:b�u, 'n.gõclo ... ::.

.

. .'.
.

. ,
.

.' 1959
j :.�:Vplk.swa.,ge.n.�--(Clnza .••.•

;
...•..•..•.• _..... ....•

. �t..

. I'. .. ". " ,I 1. ': YbI��ag�n. -. Vermelho rGré,ná.. .

,... ���: . .

"

.

.'

.:
'

.

:·\foik.�'wai;en - Branco .Lotus . '.'
, . . �1 )',

I
"

.,
.: '." ......�}'í.

.' , , .

1970
����������·���������Iii...iiij.l'�._r_�·:_�.�..•�II .. Volkswa.gén ._ Branco Lótus . '.' :

... . . . . . . . . o

-= . ��" -�._, -

. � � .

1971
.'

,
'.,'.

. :" "" " . �
..

'VoÜ{swagen - Azul Pavão..... :.... ..... . . . . . . . . . .

o' :' •••• ',. "5,'
. .' .•

'

.. Vork;W�gen _. 'TL _.Ver:.J'!l.ellw. Metálico .'... 1970 r

_ . :' :', \/ 1.'" ,i : ·',Vdlk$Wág·en:- TL ,_.: R�ige Claro .: ,... ,1971' t
'

.. i '. �,,' '�:. ,"';- :<;' '.: ." .' -' .\T�Ü�..�â�fie� -- ri, - 'Azüf ,niiunante ,...... 19:71:,1

f'�'
, ·:KO·E·RIC.H S3�>·' '( "Kâr��arirt Ghia - Azul �9�tt: Blanc6 ';':'" 1009 .'�.'.

'. .

, Vatiant � Azul Diamante··.: ','
1970

'"'Comércio de Automóveis
.

l,'o' Pick Up -'VGlkswagen - Verde.Carihe , 1968
.. ',

???,Z -- '1' 1\11' b' '1969 '

.., ..•.._. -- Ford Corcel" _' Azu f.Laram aia· , · .. ···

.

Ford CorceJ ._ Azul Diplomata � . ',' '.
Hl70

lfo�d . C�rcel - Vermelho Car���l ., /, 1970
. AerQ ·WilJ.ys -' Ver9-e -yersalles .. ; .........••

1963

Áéro' Wi1lys -. Ver.de Metálico : ... ,........ 1965

'. Aéro Wmy� -; Branco Kilimandja1"o :. ]!)oô'

I Esplanada _' Ouro Vélho ·Metálico .. ,....... 19(;9

I Sü�ca - Verde Se,:,ilha _., .... , .': . i •••• :' •••• � �963

I. Opala -, v.e�de .t\nb�o -.
6 Cllmelros 1969 L

l t Opala'- Be,lge Esporte : ,., :
19fN I

.

I Opala - Vermelho Granada· "
.'
1969 /

I r' Opala _. Verde Musgo ... , , , :...
í970

<

'I' j Opala '_ Azül IntNnàcional ·Metálico ; . . . 1970 I .

.�,'.J
. .

I
.

". . " .

. Opala _. Br·anco· rOlar .. ; � .... , ... , .... '.' ... '. 1970
1 : 1"

.
. 1°70 l .

Opala. _' Branco fo ar ... ,................ � ,�.

Opala - Branco Everest., .. , , .; 1971 i
.

Rural Willy.S -". Baüi c,om KVirpan4jaro 1R6!:1:.' ,
, 1�9 1 '

"C�:minhão _._ 'Clievrolf,'t- Vet.� Gêlo �.,

'I' Caminhão .-' '. Chevrolet _
..

Beig.e 1969 ; '

.' � .

196? 1

I .,. Cam�nh�o - Ford -:-� AZ�1 ,napoa : .. .'
...,

t ,fI �. l,jammhao - Ford - ,veImelho '. ',' '. ", �968 .;,.
. '.

.
.... ..'. ..

.

'. ,:'." ·--.::..tl··. "'t�-·-.-- .' _.. _. :tz;_.--.--,-.'-.
. h jI -. y

.)

,
.

., . " ..

i.
Opala ._ Luxo _ Beige Esporte •.....••.�. • ••

'

lQ69 i .. " .

Corcel - Std _ Branco Alpino «, 19f' � .! v
, vo,lks.·· .. : ;.. " . . . • • • . • 1969 I'T C", Karmann .Ghía .- Vermelho Montana.• ,0_ 'lH � r Volks .•.... : ......• e·· ...........•.. � 1970 I

� ,

. Gordini •...'. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 1964 .j
.• \' 'o"�

'

·1964
, ,� �

,
.

1964 I .,.
J

G t -;1'963Gordini - rena' ••••••••
'

••••••••••••
'

•..•� li. I .

: Caminhão - Chevrolet .• •••.•- • .; .'••• '

•• :.-.r.-.. :.� .' 1958
.... -

.. ��..�....�jiii���7�.4��zJ[m....- ; .s IS. JU!& � �
i

"

, .

I

. ,'.\

'?FVENDEDOR

I
1971 I
1971

Sedan _ Branco Lotus' '

.

Sedan - Beige Nilo ;' .

Sedan - Beige Claro ..
' ; •...

Sedan - Branco Lotus .

....

Sedan - Vermelho .

Sedan - Azul

197.0
1970

1969
1969

1968

1968

196tl·

• • .. •• .. • •
,
... ,0 •• ,

•••••• ' •••• ". .. • • • ••
•

Sedan - Branco Lotus .

Sedan _ Vel'de '

.............•. '

.......•

Sedan - Êeige Nilo
Sedan - Bra�co Lotus ,;, .... � .... '.' . �967

" Sedan - Beige :Nilo. 'q �.'�.' � ••.� '. 1967'
Sedan -, Azul Turquesa � . ;'. .. 1961

. Sedan' - Branco. Lqtus _ 4 Portas ., '.'
. 1970

Sedan LX - Verme,lho/Prêto - 4 Portas.t 1970
Sedan -. 'J;'L -. Branco Lotu.s - 2 Portas '�. 1971

.

Variant _. ·Azul. :Pavão 1971
V!ariant - Bran�o Lot.us •........... � � . , . .. .1970
l{ombi - Beigt7 Claro ; '. 1970
Kombi - Cinza Claro '. . . 1969
Kombi - Cinza Claro < ••••••••••••

, ••••• ;.... 1964

Kom�i -.-- Verde � . . . . .. 1965
. Vemaguet - Branco 1966
DKW .- Dumbo �. 1967
Karmann Ghia - Vermelhd 1965

ALVORADA' VEltULOS
,

,
. I

'C'Om6rclo de Autom�Y�I. em '.N'
�OMPRA - VENbA - ·TRQC.A.
Cer..ol Inteiramente ,..vl.ad.,.
Inel, a;, Jo'''; P!nto" 21'

'.
.

,Fon� 42'1

Kar�anll Ghia -- Beige •.•......••.. .' ••• � • •

Karmann Ghía � "elo ; : ••..•• o •

V01 ks _ Verde CâÍ'ibe ......•...•.• - •••.. '.

Volks - Azul' Atlântico •......•..•.•.•.•. � •

1'969
f

196� I1968
'1966
1963Volks - Gelo' .......•..••...•.•.••••.•• � .••

I

Vemr<;l.guet _' Grenat _ .

Gordini :_ Cipza •.•••.. ,. - .•.••

Esplanada •••••• (I •••••••• _ ••• ,. •••••••••••• 1968

fuscão ...... ,. •••••••••••• 6 •••••• 1971Branco

Kombi ......

'

�
'.

,
.. 1969

Volk.� ......... ,. . - - ,..
,

1969' I.
1970 l

.

1961 r

. I
_ ...J&

,a,�'

-
'

.. \�
'

�.
. ..

.. ��..._.. ....- ._-_= - __...._.__e=....• , I .

! I:

n:mAf esc(')" E 11BANES,pAII
pequenas. Pa��..nto ·8 V�t:a.
di - Fones 3326 e 2696.

\
'I\! ,mo

,

E 1�1 çoro r

I
I
j.
I

- I

5

- � .... __ .. -
. - ,..- ..... -

.

r .!. ';... _

$---',---�.---
ii' rr7=C MI íFéCl

'·c.
'.' RAROS .

S. A.

,
.

Sedan - Branco . '. _ •.. � ... ',' ....... ,'" III ••• " ••••• ,. 19&5 � I

�

d '{1 d
' . . 19.68Se an - "er e .,

' , .

Sedan - Bran'co '

.. lo
'. .. • 1968

Sedan -' V'erde , . . . .. . . . . .. . . . . . 1969
,

sedan _. Verde ..

' '

, . . . . . . . . . . . . . lH6�. t
Sedan - Beige ' � .' 1970 (. :�
Variant :._ Beige .......•............ �

' ..

.

1971 } ;. y
. l' i;

,

. I •

. 1

..
"

:'
';

I '

'

l I

lw

, FOile" 3641 - 6244 - 638)

?�I -,o
-- ---'-.-

.._

.....-.---- ..

".-:

MARIO S. FREYESLElEM.
.' .

Solicitador - OAB - se -- n. :0127
CPF � MF � nq 03'35f)g10l

Dlreito Trlb..,tário (reclamações. recursos. nulatóna.",
débitos) .

DIr4lto Admin;strltívo . (mandado 'de legurança contra
cl.4�ul'as diScriminatórias' em· CODcort!lnc1u

. P,í:blieas)
Rec'�me.�ria$· Trlbllhlstls nl JCJ

"

Halt,.",C,orpu.
Ações 'Indenizat6rtl' (colisão de 'feJcu!o8, datlo�f peS.1()ÔJ

etc.)
Contatos no. EE.UU. e EuropI (pira médiéos. hospttatl

ImportadorE".I, ÚldúStria e comércio)
.

•... Ten.nt. 11I"I ..a. 16 - ••1. • 1..I.rl.-·:.;.....�

'0

ADVOGADOS :.
,

DR.. EVÍLASIO" CAON
.

. OAB-SC :0165 - CP,. .001896239 .,

DR.' lOdEITO GONZA.GA: 51.A10
'OAB-SC 2338 - CPF 1828207'

RUi dos IIh'us, 22 - Ed.' Jorge' Oaux, conl.• 5 .

rones 4515 e 4219
.

D•• , li 12 e cri' 14 ... '7 h�.rl•.

.,.

"

I

CASA RO :CE�TRO "

\

-./ _n 5(.'. ca�& grande 'CGm 4 Çlup.rt()8,:2 b8n�'l�i' á�
�.1M,'5, Cf 'tllh :H�ncias de empre.gàda, gá:ragem. TI'ata n. rit

'�1U im .. i�c eli i1,14) fonfllt 4'1·-04.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



seus túmulos? '.
.

.

--:- Os E$píritos acodem' \ desse' dia ao chamado dos

que' nu. Ternl' lh� dirigem �eus,· pensamentos, 'como o

fa7.e� noutro: d�a'; qualquer, \ .

.
J

-- - �
•

" J .: '. 321-a -- Ma�' o de: fínados é,\ p,ara êles, �m dia espeoíal

Ministério da Educação e Cultaira
"

<te reunião [unto de suas' sept.Ull'raS?·,
,

ÚNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ': � Nesse d�ii�,' 'em �m�oI' :nÚ:n�ero.' se r�'Qne,� nas, nec�(),..
. R E I T O R I A \

. );?ole,$ ppr.q'le' então] t��ém, éi ll\\�J:pr, em, tais lugares, o

ED1.IT'•.!t DE., CO'NVOCAÇA-Dl I'O 'Ol/�::7Z: 'd��, �e$sQ�' ;que'·, :08' chamam P{��,O penssmento.I'Porém,
IH.. U"",' cacta. �p�rito v�l.' lá. somente- �o.�\ �u� amigos e não

Torno público que a Divisão de Materi:il da. R�it{Ç)rla p�la:: mhltldãO dos" md�,f��ntes.,'�
,

.

da Universidade' Federal de Santa Catarina :fará reab�a.r, 32l-b ':_ .' Sob', 'que. forma .aí c(.��pal'ec�m e come- OS

às' 10 00 'horas do dia 31 (trinta e 'um) de ja�iro "�e l_9"l2,
<

veríamos, .se ,pudessem tornar-se ,?sfye.is?
,tá ab�rtura da 'I'omada de Preços .n? 01/72,!, deS'bnad,a a.. ...... Sob, a, qu� tinhàm qpand<>; el�carllados. '

a�uisição de materiais para o Restaurante UnJversi�·
.

322 � E os' esquecidos, cujos, t�lrqulos, ni.�gijém vai

( visital', tatn1)ém lá,' ",não ob,'st.anté, eQi�,,par�,cem ,:e 'sentem
rÜJ. ,

1 b
Os 'interessanos poderão' 0bter os ediüds compllrl"& �lgum, pesar por: verem �,ue,; ne'nhu� .amtgo se em ra

t
.

I di nd· a:' sexta"feira, dI?
. ,

cendo à Divisão do Ma -ena, e segu" la
'\ .,'

e es,. ,(
,
.,'

no. horário de 8,00 às 11,30 hOIlas. '
.

,

.' � Que ,.lhes.
.

irI\portá a, Ten-a? Si,,\, pelo coração.. p.os
,

Florianópolis, 13 de janeiro:' de 1972'. ,,'áchamo� a\ ela prét;Qs·. n,est,'ie c»Ie, .aí mi_,n'gl,lém.mais lhe

Ad'a'yr Schalrf· \ ,
. ;

" �ôta:" aféiç:ão' na,da:'�ais p�ende' a êss'e, planeta,to ,E.c;'pír�to.
Diretor; em. exercício, da D. do Materpal" ; ',. q:�e' tem :Pa�a,-si,.ó Uhive-rSo inteil"o. I. \ ','

}
,

.� -,'.
" ',323, _..: A' vis,ta"I 'de' 11matpeS$Oa.. a. liJ�� tumulo caus."

......
.........----

'. . . : , �aiQl:' con�ntaín�hto :ao E"pírito� CllÜfi)S d:esp,ojos corponus

. EMPREGA�A DO�EST�C�';'í �". -,"

'-, '

ll�.: :sé 'eric�ri�em� "�d,� ;que: �. prec� que "D�r'V�J� f�ç�' ;f}ssa

Nécessita-se uma que faça todo o serVlçQ ,e .coz�t;h�., ,.'p;e�P_a em sua.oasa .. ':
'

,

.

i
ii t

"
�.

'

.

" "
J." .'"

-

". '
, '.:-, 'A'1.,uéle _ qu,e_ y�ito· um tum.ulo. apenl:1ls man es �ai

Se dara preferenCla que pose no emprego. - " '.',' ,;' 1·
.' 'i • -�- 'A ··t

,

.

':: " " '. ': ( ., 'P()t ess� forma, ,q'ue:,,:pensa nQ Esp nto ause�. � VISl \lo
_---------�::_::=:__:_=-:-:--......�.-'�... '.'

.

,é 'a '·repreS81'lUlç,ào. 'êxÚ�rior, d.e, uln fato, íntimc+ Já. Qjsse

DATILÓGRAFA:
, .. ",'

'�.
r".

"� �<. "<�'bl�S: ,que' a 'prec�'::é: '�l!e santifica o at�jda re�einoraç�o ..
" "

. ;'
,. .", Nada,"importa.' o' lugar� ,desde que é felta; coPl O; coraçaQ. '

Interessadas. prOç\.lrar a R. Prof. B�yer .. Fl-lho, 41,�, 0<.' ..

,;� 324' '_'
.

Os· 'Thpífitos; das
.

pessooSl ii t;luea $8' �rigeDl
.. f'

..

estâitiâk·ou.
, fuotiuthérltos assistem: à, inauguração \de 'umas

"

.. ,

.

e. 'o�t�QS e· ex�rimerttam' algum.'prazer n1s$o? \. '

-----�-:----��--=-.;...,.----�.....'.'!!".. �,�� .' ,:�' Mlliios' comparecetn a, tais sOlerudades, ',qúando
�qçreiií;, porém,' xrt�nos' os sensibiliza a homena�m 'que

lh-�: prestà.�,:.do que ,a lembrança que deles �am: otl
.

hom.ens ..

,. '.I ,.

\
,

': ',325 _ ,Qual
,.

a, origem 'do d�e.jo que.' certas pessoas

e�p'ri�e�' de,' ser . '.enterradas �antes num lugar d,Q Q'ij0

'noütro?' Sefâ 'qüe'lfteféritão, ��pois 'de mortas, vir '8 ta}

l�gart E e.ss��·inlpQr�&ncia .dad� a uma co�a, tãQ material

cOP$Utut ind,íc:io 4�, inferioridade dO Espirito?
'

: 'i� Afeiç�Q:, par,;tictiIar do Espírito. pór <!eterniinaóos:
l�gàres� 'inferiórid�'de' �9ral. 'Que" imporia êste: ou aquHe
c'an:tô da' T�na'�. Ú!R,ESpírito elevado? Não ,sabe ele que

S'tJa
. 'àhn� se., reuÓirâ,. às: dos, que' .lhe são· caros"., embora

fiq�em,'�epara�os ·'os s�).lS respectivOS' 08898? , ,"" '

, ,:"
.

32.5�a., � 'Dev�se' considerar futiLidade 3. reunião ,dos

d;és.P:olos IDO.ttaÍs· .,d�', t�dQs os,. tPembros, de ll�a., fartlilia?
'.

.;._ Não;,' é,.,:újtl:,:,'chstu;me :,pie�os0 a, um'·�telllunho de

simpãtia .

q,ue Qã,9, � oI;, que aSs.iin pr�eID a0$, que lhes

fq.r.�� ,. �n�$;,"Q.u�t���f·�· Conqu2Jlto!� d�ti:�id�;: de imp�,
tâhc�a par� �QS :.ESpif�tdS, essa 'reunlao é\ util aos ;.bomens:
iri'�à" �i1çêt)'ttaçl�' ·!S:e. t<ll-na-ni' suas. rec(l:'(}aç�s ..

'

.

.'

:, :,. �26.� éQ�bv�, � alma que:' vQIta í'à vi$ �piritual
a$" nontc3$<que,)�� pr.e�t�m áos despojos ;JBo1t�?

, i.
, ,',: ::� "Qúallilb�::ia '�sce-ndéu" li. ,c�rto.�all 'd,e _ perf�lçãCi ,0
pplrito\ $e::L�,6ha' I�i;�ço.im�() :de,' váidades tem�' e cétit
pr,��nd�: ª. f��{44a�ê,.'de:todàs e$sas. e�.isas.!" �o�ém, ficai
s,á�nijQ� ��:' &iP{#�:.,q�e.��.!l0s· prlme.irOO;,:,�m��tOs ..qU\

$e" ·§egliem. $' $uá'morte niáteriàl". ex�erim�titam. il:"a,da
PJtá��' "�(t�f:� :,'ho��q-q� .lh�s bb,utaIl'l� ou se,_aborrecem
êdm'.:Q P�UCQ, .caSo "q�e, �a;çaqt' de�'seus"'e�VQltónos c<?rpo
rái§. .:,':É' , q�e . '-altida ,',conservam', ., "algun..c;;,;" d.o$� 'l\):recQn�titAs
�,'" , ,i � 1;

,�
" t1:ao,.�" ;:. ',',

'

. '.
. ,J,'.'

,

.

I,,��,.m� .. , "K·:_.>,... " , ...,. "t .••_.
,,_ I "

" /;',327, ...:.:._: (), Espttito,:; aBSiste '80: seu entêrro?
.

:.:" "./ .. '�e9��ht�:rii�rit'e. .á.�iSte,. 'mas,' al�lIna.� ..�vêzes� se

'ait1a�" E�St4, ;,�;;;Uwad;: não,':percebe' Q ique se' passa .. ,:
. , ,'" .

"
. "

. , .

" .;� .o321-'�L:':';:,LiSQN��1a' cOJlcõirên�i�"'d�;lJluit41S �0a8
aÔ'�8�u '�b:�:ri\Qet\�?:"

- .

',�{, .;�,\.
. ,.;' ,<�."":' �8i$, ;o� ':

. íti�ri6S, coF1forme Q - sentimente', 'q�.e
,
"

�,2;:� .: .:" :-,
,:: ..

'

.' ". .. i.,
. �" •

;,.
,

. ."3�a�-·;", �ft�rito,>daqu�le,que aca'bad,8':morrer a.,c;siste
.,<N\miaQ ,�_:;��us"h�rdejro.,�� - i

.

.

.. '. ;.:
.

:. , ...:., Q"'J�e'. ,s��pre.' PQ.ra seu ens�ento).e castigo
dQ$" c,u1!"àdQ�, ,:'Peps. ,petmi�. que assirll aconttca�, Nessa
6é�iã'o: Q��s:pirito 'jtU�a do valor' Q.M., p�testO.s 'que lh.e

,

falziâm., . Tóti�
� os, 'sehi'imentos.·, se lhe pat�nte:iam e·a

d�p�ãO : 4ti�_,:ih�>c�\iS;a � ��pàci<lade dos, que entre sl
í)l:\fbtl�1\'m;',oà: ,�tj�' pn;r êle decyad�! o .. esclare�e acêrca
d�qu�ies,' $��timentOl�i .' Chegará,. porém" 'a, v�z d� Elu�

" ',." � � ",
. I. � .! �'

1�e.S;:JuQtivàn.' �sS,Jvde'�'�ã()... :

,:
."

, ; ;; � :

.... '3,�P �'0' ir..stmtívo {es:{)e�to que, eDIl tetlO$' os' :te.pipg'
e entre. üX:i6s. ,os PoVQ$, o hom;em' co�agrou e'<:�a
ao� fuQrtas é. 'deito, tla' iti,tuição' que: tem da vida fütqréll?

........ t a eonsequência nQ.tural dessa lntlM«G .. Se
a,5$i.m nã.Q (Ô$�e. nellbUJlla.. �Q qe $& teria � rea-

Pe;"'" , ,�; <1'';'l-= � •..�. "''''�'''''''��T''':'

Col�bo�ação da" .fuventudt\ Espín"ta Uns de
.

VW�
cell� (Av;. ,Mauro R�os. 305 - Ne6,ta.)� extraída � "O
uvlio DOS ,ESPfRITQS�'. obl!�' dj:vuI�ada por HiPPG]yte
Leú,,,-Den.izard Rivail (Allan �dec)�, no an.o de 1857p em

França.
'

I( _

CQMEMORAÇÃO DOS MORTOS. FClNERAIS fi
320 ,- Sensibiliza os Espíritos o lembírarem-se deles' � I

,

os que lhes foram caros na Terra'?
.

_ Muito mais do que podeis supor. Se"são� f�lizes,'

êsse fato -lhes aumenta a felicidade � Se' s� desgra,ça.dos�:
se�'ve-lhes de lenitivo.

Coqueiros.

CASA NA PRAIA DE BOM ABRIGO

TRATAR PELO TELEFONE - 66-30. , ,

------_.�----_.-------------------------.�,�,�.�,,-.�:-

A,LUGA-SE
Aluga-se uma. càsa pequena à Av. Mauro 'Ramos" 91.

Serve par,él' comércio. Tratar à R. Júlio Moura, 34.

'Eslado de Sanla. Çalarina .

Secretaria dos rransportes e Ohras,
(.'

Departamento de' Estradas de· Rod,age,IIl,
AVISO

.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE;RODAGE�'
DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DERSC);' cômurll:ca
aos interessados que se acha"ab�rta' a :ro11!ad�. de PreçoS.
_. Edital n. 01/72 para o fornecimento de m�teri�l áe
'. ,

.

Topografia, com prélZO de entrega. das propostas, �tê· às

15�OO horas do dia 7 de fevereiro de '1972.
·

Có.pia do o Edital e n:�aio:res esclarecimento�' serãQ

ob.tidos na sede do DFiRSC, no 79 andar do Ed.ific1b" das
Diretorias em Florianópolis. ,

DERSC., em Florianópolis, 14 de' janeiro 'de' 1972..
· Eng9 Civil Ernani Abreu Santa Ritta - Diretor �e

�al do DERSC.

SOCIEDADE "EUNICE WEAVEB�i,:Dt:
FLORIANÓPOLIS

Edifício do IPASE 59 andar - Sala, 511 .

FlorianópoJis ....,. SC

CONVOCAÇAO
Cármen Freyesleben de Sousa, Presidente ��,'Socieo:"

dade "Eunice, Weaver" de Florianópolis
.

de acôt'do" éó'ri1" 1
" ,",. ",

o art. 14 letra ','B" de seus. estatutQs, convoca os '��eVior��, ,

membros do Conselho Deliberativo para a �ssefuhl.éià
Geral Ordinária, que Se fará realizar em sua� sc5\de;!#;lsia".�
lada 'rio edifício do IPASE, 59' andar ._ sala. 511 :-"" no. di�t
24.01.1972, as 17,30 horas, ou meio hora', apÓS, eQttt.�
qualquer número de presentes, para tra.tar da. segúi:b,t�·

ORDEM DO DIA ,
.

.'
.

1'1? - 'Preenchimento de uma vaga ,no Conselho' �I��
liberativo; . ,

21? Exame das Contas e do Relatório ela Di:ret6ri� W),f 1'"ao exei'cício de 1971; , '.

39 - Assuntos de interêsse social.
'

b,;
Florianópolis, 12 de janeiro de 1972. •. )'
Carmen Frey,esleben de Sousa rresi�en� 4�

Sociedade.
I

.'
.'

'CENTRAIS EL,ÉTRICAS DE,SANTA
CA,TARIRA S. A,. - CELESC

c. G. C. 83878892/1

Assembléia Geral Exlraor inária
EDITAL DE CORVOCAC'ÃO

, J
'

Ficam ,convocados os· Senhores Acionistas da Cen·
.

trais Elétric�as de Santq Ca.tarina.. S. A. - C&LESC para
S� reunirem em Assembléi� Geral Extraordinária 4u� ,�e
realizará no <lia 25 de janeiro de 19,72, às 16 horas, aa

'sede social da Companhia à rua .José da Costa Moellmatm
. tn. 129, em Florianópolis se e deliberarem. sôbre a

,
".

seguinte:
.

ORDEM DO DIA
1'� ...:. VerificaçãQ e aprovação do a,urnento '�' e"pi

tal n(} valor, de Cr$ 3,874,222:00, autori�adc> pe.la l\..1\�-.
bléia.Geral.Extraordinária de 12.10.71;

..

21? ::- Proposta para aumen,t� de capital social df!
Cr$ l54.430.594,00 para Cr$ 166.175.57S,;0(}�. eom c)!édltos

. -em conta corrente no valor de Cr$ 1l.74A.979,OO;
31? - Outros assuntos de interêsse social.

·

FI(}rianóPolis, 13 de janeiro, de 1972.'
OSVALDO MOREffiA DOUAT :_ P.r�.$ide;nte
LUIZ GOMES' - Diretor Executivo
CARLOS GÓES BESSA -. Diretor Financeiro
JOSÉ CORRítA HÜLSE - Diret.or· Técnico
CARLOS ALBERTO REIS SEARA - Dir. Óperacõe.CJ

. I

I,.

, \'t ,; , )J �
•

'
'.

•

321 _. O, dia da .oomemoeacão dQS mortos é, para �
Espfritos mais', solene do" �� ,hs ôutros dias? Apraz-lhes
ir ao encontro- do�, que v�� '(i�ir.ar nes. cemitérios sõbre

:. r·- .

:K X X X.,X

A LIVRARIA tst>nUTA,DE FLORIANóPOLIS (eaiXa
Post�l n·. 517) acha·se sitl1,aqa, na �aça xV de Novembro,
iunt,q, aQ poaw' 4e, ônil;>us . <ta" linha "Circular".

4453 _ 44
.

z. 4$4 S l( Xiii

AUTO
\

J:J@" '''i-'
o ,"';

lAJWJO.& .. ""- e� .. .,.,
J ,M&fi", II "',00 • II.. 11".

IAO PBAJ(� - AI u,io l.. "

"
I

.&dDh. ,

.0' BON NEGÓCIOS
DE IMÓVEIS A VENDA'

CASAS
AV. MAURO RAMOS (CENTRO) palacete .de. 2'

. . ,

pavimentos com 4 dormitórios, 4 banheiros, garagem
, " , " ,

· para 3 carros e demais dependências. Preço �70.qoQ.90
·

com \,10Q.OQO,OO jde entrada e restante ,pP.anc,iado,;, " r
·

_ AG:R,ONÔMICA, CASA pE M�TERIAL com 3 �or [i
.

:,������ a�:!o e30d::�� de:nd:��daPTe:�t; I:
, 500,00 por mês ou troca por outra. casa em qualquer l
, " ,;, .' .' , �

• 'o'
•

# : •

. .baírro, .

I
�.,; ,'/ o.: !�:.> .�:; ." ..� :;:.�;;.:; '�}i:,("'!.�\'��,

PRÓXIMO AGRONÔMICÀ' 'casa' 'de - material
'." , ,

: semi-nova, .com 3 dormitórlos e 'demais Qe,penp,ências� �

10.000,06 de entrada patte a 'combinar ,e . restante ' �1
financiado à 390,,00 por mês. Fab1.JIQ�o terreno � i r,�
470 ilÍs2:

. '_. -
,

'.
,

.: "

'. . I�i•

.' t "
•

•

I'
.: COM 6.000,00 DE EN'l'RADt\' � 300.00 'po!' mês,

..

.. ,. casa com 7 peças e outras benfettorías;' em" bQil�b
'\

ãrea.de 14.,700 metros.' tendo .no mesme 'p3r�e-: eom
�arvoredQs próprio para fazer um bosque, CO� .des- t,

, lumbrant{'}. vista para' o mar' e 'a 10Q metrQS 'doa õnib\IS, I"

',preço: tótal ,�O.oob"OÓ - Costeira de f.itajubaé'�·
PRAINHA' -.

'

CENTRO,. 'Ço,M 10.000,00, de 'ent.ta·
:da e 3Q,0;00: por mês,. 'C'él-sa com 3 ,quartos, ��âlâ�<ê.�pa,

J , cozinh�� .�:�nhei�ó,,"á�ea e ll�wa�d;éri� e rriáiS:tuF"�:�
. grande ,preço.: 20.00000 a poucos mts. da .ru.�'.;l>FQ.r�"I· , .' ,',' � �. I

- M;aria J.' Franco. e .descortinando toda. a pel� >Floria- �, ".

," nQPolls� É 'B�Rt3AÓ�� MAS' só.' HOJE' e '.{Ü\�;�l:IÃ . L.
,. FAZ�A'� à 72 quilometras dé Flbriân6p61i;�

•

I

A I I'
"

. ,. "
•

�, .' 'I •

-

...
•

. ,

: � pert.o, d,a Bn:-191� cor�ada .tlOr Est1!a�,a.·:�fá�ual
; 1:, com áreá ,.de 31q he�tares, casas'.ge tesiq�ncia�, .c�tr�l
:" !nst�laço,e;s pará ,gàdO: boa, pa�te �araJ�vÓl�i��( 1?�r�e

• ' de pa,sto. � 'pa� 'refiórestârrlento, ,bom preço" en,tt.�c;l(
.. (le 70.00G '00' rêstárite' a . com1:Hriar e' aceita�se 'no ne·

,

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

If. •

� gôcio:' casa" cQmerQial residênCia apattamenta' e"
.

�.. .

• .J,', �." •
., ".

· terrenos.
' .

. ,

TERRENns
. ,h' , .... , ..... '" > ,.

I.
�'" •

"'AGRONÔMÍC'A" - na· rua' Ai..Carnelro�""6#!ll6'
terrenO: 'de 360 I ms2. cOm calçamento., ·ágUa:·, .��C', � dl3;'
esquina entrada de, 10.00000 restante' a \cottibirtar. .. ,

, ", ,.

..""
.

- ,

PROCURAM-SE .para . comprar casas, apartameTl'
tos e terrenos tratar diariamente: até: 19 'hoiàs.: I�"

, . .

clusive sábado \ não" fechamos para o almaço.'Rua, .
'-'.

João Pinto., n. 21 - 39 andar - conjun:to::�.
.

r ' I" '':, -. '
,.

. ��,�
, •

Ê
'.

I aJ ,:' ... �! I

....

' 'u � ri---.�..-�___.,. ,�---,......,,....,,..-....-...,..... ...........--..__ .... ._,.,......."� ,---,...._��..��-,- ..--m::-�

ES,COLINHA D 'f'

(Crianças de 4 a 12', a�os)
O. .:� ::.

Desenho, pintura, modelagem, ·recreação; .

".

, brinquedos pedag6:gicos, , }

· Rua Almirante, Laniego,.,.: 151 ...� Ce�lró',
I ..

' .

MAT)JICULAS . ÀBERTAS: '�:. ,,','" (
J

.( .·\·'�I , Ir; '"
• ....

• I, .�:Jtss.'1IIii7,� ......

, .

',�':l��.,�pil�E�Cr.�',SA����SE�-��;.�,,;",�'
�.

,�71:·
, Precisa-se de elemento jovem p�rà t:râ;halh��'ent' lli

de�art,amfmto pessoal.' Cartas com
.

p:tet�m!aes ,éi eu);:', � I

,�lculu� vit;ae' :p�r� caix� postal, n:,'96�;' ítest,�'cá;ilit;\.�';<!iJ
'.

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

,
., ',II:

_ "-

" 15: , '. .!, i. ,(1. �'
. � �

��,!t:14
•

'MINI i'OTlL PAR�ISO,�;.,'<,:' �,

..;�:\;
,

.

.

. .'
. ,

, S.i;tuado, num.. dos mais apra�í�e}�"loc�s: dá cidé}d�Í:
- 'Oferece � ampla comOdidade' aos'" 's.eus, �ós:,OOe�.:,: " "

'.

Dispõe de gJ:"ande ã�ea arborizada, i>r6pria; pâraj, (1,
descanso. dos usuárir.),S e 'p'ossui sorrÍ,én� apatt,ameJi:toé

) . ....
_- I \ l' .

,. Jtérreos., ".(' : .,' ,

. .� , .... ;;,..

UN,tVE�Sl.'rARIOS .

'

., ':
, i ,

;. ",

'Especialmente projetado- p�n,l, t·es.t.U;dal\t�· ,'uÍii�
versitârios para os quais está aceitandQ reserVas p,ár�

" ,
• •

'." • I i". ,,'

o. ano l,etivo que se ap.l.·oxhna.. ..
".

.,. ".: . i,_' !.

Rua Booaiuva, 215 .....- Florianóp�lis ,,:_:·:Centro>.'� .

,.

� ';

...

...
" �

.

. ;',' Iii
, . ,';' II',FABRICANTES DE: DETERGENTE' - D��-e� :�

TANTES -. SABõES LíQUIDOS,'
",

COMUNICA a sua clientela e ào coméWQ: �tn i

gerál que está atendendo em suàs novas' inStái�es
I

�
Iq Rua' Leoberto Leal, 158.- Barreiros. f: '

A DIRETOIRI4 '

COMUNICl\CÃO .

" .

SOLEMAR Llda�' .

ALUGA-SE ""
. VI!IUD� ..e,:w'lU .il'i."."l! _ ,r.�" .

Um casa de madeira situada à Av. Atlântica, '20 -
JlJrdim Atlânti,co. Tratar a mes�a rua n. 777', cQrn »lvino
ou

.

na Chu.rrascaria MARISQL na praia de São Miguel

I
'

�claram..os o extravio do ea1tâe 40 CGe-83.8,tOi350
..da firma Olga Josefina Outra, rua geral cÓn'e'go,G{I�nqe,

I'

,
,

.

CARTEIRA !XTi',AV1AD �.

Foi extraviada a Carteira NQ,Cronat de, Ha�ãO
�ncente ao Sr. Paulo Fernandes' Callado d� S0u1.a.

\.

.: f,
• " I .....

SOLAR p. MARTA.
Ven�·se o apartamento 9,í)21.�· 3 qullriPs, u�

pendincia.t; de empregada e garage. 'frálJir à Avenida Her·
.

.
. ,

dlio Luz, 172 -- FGne 3908 ou rua Deed.oro, 11.

prd

RARSPORTES I COLETIVOS
REUNIDAS S. A•

A EMPRÊSA DE INTEGRAÇAO
, CATARINERSE

ONlBVS çQm PARTIDAS .DlARIA� DE Fl.0RJANóPOLlI

AltA • PORTO UNl�\O, passando por Balneârío de

C.nnburiú - Ha'af - Piçarras - Barra Velha
� JOINVILLE�::"":':: Vila Dona F':ranclsca _, CamPo
�egrt; .:..... São Bento do Sul - Itio NegriDbo -.
Mafra .:... Canoínhas e PORTO UNlAO
'I.' 19.3Q. horas

J' .ieom' CONEXOES f.tnedtatas para, PALMA.$ _
::, étEVELANDIA _..;. PA1'O BRANCO - FRAN

CISCO,' BELTRÃO e CAÇADOR.
PARA ,SÃO MIGUEL DO OESTE. passando N' Bd·

- -. \

neátfo.' ,de Camborlú - najaf � BLt.J'1'4ENAU : ....

v , "�o .•.Rio
.

jIf'Oi, SuJ - POUSQ Redondo - Curltfbano$ -4

Cam\'tM N(ivo� � JOAÇABA .'

- Xanxerê -
..) ".:- '. ',XaxiM :.. CHAP:mCõ - São Carlos --. Palmito.
::: .:�..:: '

.,.:. M(}ndar;,�, SÃO MIG1JEL DQ',nEsTE
.

;.:
.

f. -'
" �8 t�oo horas.

.
, ;.

I, ,,'
. • ",

·i

1':

., :")
... f.!:�,GES nassando por São, JQSê

�Rnto
.

Amar6 - Alfredo Wagner
,B(lcsina di> Sul e LAGES

. ," 5,00 - 13.00 e 21.00 horas.
fA.iA . Al1lT4POLI� , �ANTA, ROSA DE: LIMA, pa..

.arri.. 'por São Jos!; _,;, 'P-:tho�a - Santo A.m�
......R�.,cbo Queimado .- ANlTAPOfJS

..

.

,.-éS ,:15,30 h011l!. menos aos: domingos. '.
. .

.' í�.J'" r:'llQS DF ENCOMENDAS. PARA � T�dC)·�. 8!f;.õt
� I .

.
•

.
.

"

'::o\:rARYj'TFN�'F ,-- ,Marcelino Ramo!' - Gauratbl
. ,,:�;.'9tflJfo� .. , Erechim.� ltai, no Éstado' do m.

�: "Gf3�qe d� Sul; � Totto ·0, SlJDOEST,E 'PM•
,

, WAENSE," � CmUTIBA e SAO,.'PAUL()-.
. ,

.'\i'111�1� "PAR'A ' 'tAGENS ESPECIAIS.. E EXcURM.,
, • � • ,,". I

.,," •

•
, A,.'"

'�'TT\'.& C 4l TNFt';'RM ",r,4'\ES�, Em nos!à À.,gência·RÔdov16r11
.\ '

. . .),

a ,Av. ;FÍerc.flio LUz
TF.L.tTONE 3727'� .-

Palhoea _.

'Bom Retiro

" l, t
•

, ..._--......,_-.-----'-------------�
_. _ .. -,...J _�'.....!.. " •.... ,,, .� .

.. .

.:.�,��!.�,D,i"�. � ..� �WT"- 'ANJO' .. ' DI',
e1l11Dl .

',,"

.

I'

.

�rttdll..' Õ� fi'tORIANOPOLIS �.
,'�r:·RJ:' r.ltrr� leito às 21 b<'t":
:

··04,,80 - 07.nO - q8;3() - 12.00 - 18JlO -.

.

..
,

,J lif,� • 21,00 hOlU. _.
.:_. "".�

"lfRm:J!B',í\ ',<� ,às 06.80 - 97,00 _;_ IO'.ãO - 14;00 - 1'1.06
" ./,�:", ,I

"I . • '."
I

I 1tI"
,

•

'

'

.:,
.

'

: .,. e 18,001 hot�� :\;/ '
; �! � �: 1,,';1

.. "'O']'�:A ;;,:.. "à� 04:!\O ;;"-.00.30""*"1 10�OO' -' i2,m, _; '}4,00
.

>, ';�A, �-h :J7'Df,i 18;OG - 19,30 �e'. : 2l<;Q.Q�;�8S". . ,!' i.i
"�AR�O �' .. às 04.80 - C7.00 , .... 08.30, �- 10,00 - 12.M

, l '." :,_ t3,� - 1�.30 - 11,30 � ':8�OO' _.. '19M
.

21�OO _. e '24;00 bOnl.
_ I. _

��Tr,tt'1V:A- �- A� ,04:30, - 07.ciO ......
, 08.30 t2.00 - 1.,&1

"

'.; .';_ 18,00' _.: 19.30 - 21:00 � 2�.OO bons,
.

., '

r.',',S,ANGUA
�

...�' à'8 M.30 - 07;00 ..:..,. '08,30 � 12.00 _.

.

'. .

.. ",.�
,

.;
,

18,00,:'-,19,30 e" 21,O�·'ttoru,·, "

.

'�:MBkro �'.04.3C), - 07.00 - 08.30' ........ '12,00 - 18',00 ...,
�

t
'. �, ' ;'1 �

, , .

'

,

' ;' , 19',3& � .21.00 bora, .,., .

.. 'r,.', I •
'

, &LiaP,. í i

't· ....
,

,.'� " A,o'
, '

•
I

." :' �
•

� ,; ,',,,_ "�:\ .. r'
,o � \."; �

{

.•. , i����...� ,f'it,.", .�. �!!l'rem"n d�· Re-
i

"

.. ;,,�\,:';�", �.:, \(.'; "'I,,
,

't" ,"'I, �,' :,r o�"

':: �' ,

II
'

::�W�!#�!·�ft��r":;(f' e ;- �,ê�!é·s�nf.�;çõ�� :
.

I �J ,:11ll',F�.J)�'S�bmt,dt�.51 _,.,q'alerta JaqUf�lIrt,e·;-'!,'�.oja 7

'. :.' � :�, ,:' �,'. \� ,é. :;�� : i', � �.
'.

:' ','

., ..,V,E·.N"D�A,.$ " .
. " .,.

'. -�,::lL.\:NeÂME'NT�-',,:DO F!lI)IFle�'o c.eSAR; �E:ARA
; ,,"Éxeelêmes 3,,�rt3meni!bs no centro da cidiáde �

.

.. y,� .'"I\P.rtr.i 'tfop�chel:'-. próximo ao .Departamento de.
t<"�1tlP',1'(lbl4ca;'

'

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

,'
.

,Cf:lm" /'2:' .ou 3 do�mjf6rios '� living ._. �nc, .
, .. I)rl� : (.tm'!lh� ,-': nanh�i.r()· - of'uendência oe empte.
"�."'�';:� \t!��á'iém. _. fino acabamento� , 1

!.,�;
.

'F.\,�,e"te ",,'a�tam;ent�' na rua Felipe Schmlcft. .1
1 '�tin."o' 3.nrirt;3'mento em p.xcelente localiz�çãQ -
I!�'; �.' ;'-;f.,!" .l')!l-TlI·lhm Feli�e S('hmidt

'

.

.

'h: '"'(''''':''' 2 f.nt!l,.to� - U"1np.- - çozinlla, _-. h�nheir()
.

. ?�i.�ir('\, rlf.' '�Tr'r,l"�rr'loa - área de �p.J'viço -,
..

� :l� 'J'1ê:I'f�d� oe ,oc�si�,(}.
. .

.
'

� ,

'�
,

'?'

:

f

AJ,art_m.entos no Ediffcio 'ta�uaçu
.

\
Rna Desembar.gador Pedro Silva ...;.... Praia do )'Meio. Com 2 quartos - living - cozinha -..- banhe'r,

",", - á:t�ea de serviço. Totalmente financiado.
"

ç."�A� Ft"'�Nr.'ADII.S eM SAO Jose
L' A N e A M E N TOS

:t�: T.,o('ali7iRc'las, Am' 'Praia Coml)rida, "nçamos casa�

:�i � ..t ..},.,,�"tp fifl,:),.,,�j::)da�. Pa�amento a longo prazo _ I'
J.'. ·,1·... ",..... ,.��� (",,�,,� t'C''I')1 , a't�r,t(lS - sala - cozinha
,

�'I. h!lT'heiro - área oe serviço. Venha ao nosso es-

f .. aAH" ('o"hA('�r o nl:t'10, sem compromisso.
'

I�

.',

• '-a �8")e "() est..�it()
�f"'" t! !1n�,.tn� _.. '). c;n,hl� --� copa _- rm>,inha
•

" :�n 'T."·"'''''''rJ!' 'flp.��rv�ência de r.>m"�f!ada
..

e'ar�e;em - fundos para praia _. porão. habitável.'!ii , ,

rtil C.ASA. EM eOQUf,IROS - SEM Hl\BITE·S&
l�! Excelente �a�'a com dois pavimento$ ._,.. 3 (luar-

t-�eo
,_ t!f,,�c:: .'!ll')c;··l)m,..t$l� -? h�nhe,ros -� tr�l'agem
"C),,':! -- ('6zi�h') -:- ãrea de serviço.

'

111
'"

T E'ii R E N ,O S·
If

1 terreno no. Jardim Atlântico �. p-róprio para.
"""'$mcáo imeoiata - medindo 850 m2.

1 tÃTTe:rlO ('ty\ R�l"'rf'jros .- oróprl.o paro rons.tru
'" ;'�"'niRtf1 _" 250 m2.

l

próximo a Concasa - •1n �otes:' �M R�rrf>ir0C:
;,

I
'�3tr�dá:-F.ederá.l' N()va� .

. : • l!/, l;
�.

, '.� .l��01l4 rrlrÍdade � p�ximo a P�itenciária
-::r"" 396, ,m2 ;;.... eada, lote., ,

.

,

I. ,'�,' •.� d ' ....!;: <
'/,

. i' l� em C�queiros - próprio para cónstrução i
imediata'. , .• , ""

.,.

.�.� ,I
'<

,",' "",..., ...' ••• ,. c
. r: ,'\ ,,"T)'f)��tTF'1\T'T'(' �. r()N� ,�,

, ,

, • .,.,.. ",f'\ ' 1"1 II ..,'p"� 'T"�T,, r.,"�,SA. "u I,�: 17'QTTT'PE I�\1 ALTA.'MlI!N'rE �AL'.tZADfA. �ClrmAl?..A_· Dl!. 'TUDO \'

".?AP..;A. '''octt ,�CO�A, ,�OSSOS PRFpOS . . �

�� : I!,'�'�
� ;�_�g8fft§ii!l.iMHwTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

cARN�V1T!..'
"A(j�uá,'�r. �\ " '".. ! ��?- Sol ' e' Mar"

,é o nor.ie '," '.) ofidr.l da
.Oídaóe '�"�'J" 1', • ; ,��. � 1,;ài de

.

72 que.•..�. ..
s .

,

ainda esta fr,I,O, d6 d�r, mas que,
,
segundo CO� ent.er, lidos, será um'

'dos melhores e, L�a�otes dos últi."
mos tempos, com a C():piÍ,al 'lotada'
de .turístas, principalmente, uru,

I , ,

guaíos e': argentinos.
'

NA ,COLINA,
l ' .. , , •

TIp'quan� isso, o Lira Tênis Clu�,
b{� também "não' fica atrás e

está' trabalhando bastante, vísan
do Um excelente camaval. A gran

: de 'fest,a, pré.carnavaíesca do Li

,ta seTã "Haiti' na Colina!' depois ,

que, graç� a Delis, alguém teve a:

id�ia' -de usar' a piscina, e (

arredores
nestas noites' de verão. O Lira

: '

tem' locaítzação invejável e depois
que,' segundo a diretoria, forem

:

. sanadas as dUictildades rnsãores,
.: poderá ressurgir em grande estí-

".10.

.: (t,1S, para os íntimos), conta com

,uma equipe formidável de técni
cos de som e imagem, além da

Equipe A, produtora e apresenta,
dora de "programas especiais para
televisão.' Lá estamos Marísa IR,à.

, '

m,os, Zury, Machado e .eu, prontos
para atender a 'quaisquer �\ól�c:i
tações dos clientes comerciais. .À
frente. do LIS, a capacidade e o

.
pronto atendimento de João -Déçio
Machado Pacheco.. Em tempo: o.

Laboratório de Imagem,. e Som

e�tá, agora, completamente' inde
pendente, .a disposição .de quais-

, quer, clientes e agências de publi,
,

cidade.

. NO PAINEIRAS
. No 'clube da juve tude, O Carna,
vai 'começará na quínta-feíra dia

( .
'

'

'. ,

10, com a já tradicional ''.Noite do

Terror�, apresentando' ,d�coráçã()
especial, que já está sendo estu
dada e .planejada pela eqUi� do,
departamento social, Antes, 'ch�o,
porém" e Paineiras poderá reali-.
zar

'. outra grande .esta carnavales.
•

.... l' •• l_

ca, que também '':'3tá, senão 'c.ggi..
"

tada.'
/ /

•

.' I

Prosseguem 'aceleradamente as

obras de adaptação e decoração,,
,

'

do
.

sub-solo do Coqueiros .Praía

Clube, 'onde Luiz Henrique está
instalando o "Sambará", Um' bar
teatro, com palco, mesas, luzes e

som apresentando shows noite a
, '

dentro. "Luiz Henrique que vel·,

tau estafado, dos Estados, t 1ido;:,.
'dada a' grande atividade artístíca,
pretende ficar; agora ern Flc'-ano

polis, aqui produzindo a sU:� rú.

sica. Um estúdio de grav8,f"ões,
que gravaria os seus 'próprios ais

OUTROS CLUBES
A maior parte dos demais clu,

'bes da. Cidade continua não acre-

_. ditando em divulgação e, conse,

quenternente, .não envia quais
quer .notas à , .ímprensa, Assim

sendo, não nos é possível divulgar
.

'o que acontece e vai acontecer.

"
,

,,;
;'i

LUIZ �ENIUQUE
r
�'

"SAMBURA�'

'I ,. , oi}

, .

DOZE 'TEM 'HASSIS
..:-0 Yetera�10 PU'r sua vez,

.

A

, "

tratou o gênio, j" Hassis

"

LlS PARA A CID�E
Florianópolis .acaba de ganhar,

,'.,'!,')ra funcionando � toda O' vapor,
; m '�'<itH'no labóratórío de íma..
t} .••l e ,som; .espec.alízado na exe,

. "cu';ã.o de fihnes para televisão e

,;;;rKíI'ação de spots e jingles (dis
c.os cOll1.e:rcims para rádf.o ),. a

: '" 'Laboratório de Imagem�' Som

.con
para

"";omo ,,A
, ,

julgar p ;·1

diretores, , \).TL ..
'

sunto a d"e )rsç,', .

'" do DO� de IAgês�., fieverá ser algo
i�éQtto; 'pa�a: fe� '. i:tr o' Carnaval
,n. 190.

:'eis
i .:.ea. .no as.

ca,rnavs.lesca

-._r; ,' •• tç

COS, está em cogitações p� ser,

íristaládo Iã mesmo,' em It�g,;a9Ú
O "Samburá" vai ser' maís um

grande e excelente ponto de en-
-. ,

, .. \

centro noturno da Cidade e .deve.

rã estar funcíonando dentro, : de .

, ,

mais alguns dias.

ViDA NOTURNA, .......

BARES, ,ETC.
Muíto embora a Cidade, esteja

cheia de turistas com a 'promessa, '
"

de muitos mais até o Carnaval;'
,

"
'

muito embora a vida 'noturna já'
esteja bastante:mo�entada,', há
.algo a desejar nos bares", restau..
rantes e lanchonetes da .: C8(pÜ;a1.

. Talvez, justamente' �lO' grande
movimento. O fato é' que: o a,

contecímento mo está, se realízan
.do como manda o: ríguríno. Além
'do mais raros os bafes 'e 'lancho.

, , ,

"

netes com música. ,Ora,,�.'turist�'
está em férias tem dínheíro para

, '

'
,

'

-
.

,gastar e só pensa n�a" coisa, o

que é certo e normal: ',diVersão e

coníôrto. Por que não,' .müsíce

nesses locais?' Ela criaria JDa� ,

tc.'l')Íehte fazendo com que: o pÚ-, \'
"

. :11 co permanecesse por mais. ��:�.
po no local. Conclusão ': l�iica.:

•• • t'-� ,

mais movimen,to,",. .,.

E não é isso o que
màis tempo,
ma' s dinheiro.

,

todos querem?

"

. l .�
,

., .. ,.l. 'r

,

'

"

;'

,'.

Mauro Júlio Amorim
." 'J. "'.

Circo Romano
v,,' ,,'_

,

",',
'

a Prefei ura-

"

Par4 provar que o !:aspirito· : do "

COliseu &I}da existe e � o <p,�
blioo . tllrêfere sempre api>ntar. "o -

'

. .',;' .', .

polegar ,P� baixo, optando' p,e- .:
lo 'spfri�t.o e 'pelo sangue�' ao

invés
.

de Salvar O condenado está'

lá., �ó � M1x::�ar (e�tava �ti �x-
'

ta-féjj�)" �utna : talijaruga gjgan�s' ...
�, q�e ��ó à cost� bo�ar_ os ��
Qros· e feí. c!:j!pturadà na,' Barra

. da
• �

. .1 t • J'
•

Lagoa, S,end?' ::que s:ua câtIie não; é ,

co�estívei. O· preço dO
.

ingre�SÇ>,
pata ver'.e sentir o· so:'rimeÍlto da

tartar�ga e, aSsim�. $r v�ão aos

instintos bestíW.S � de Cr$ 1,00
sem que nemhilina autoridade (que,

� I' �

como tepresenta,nte: do povo repre_
senta, ,igua:lm�t.e) os mais civili'

zados, -ainda quõ J. rni.!:0ria) tóme',,'.

qualq�� 'pro:vidêricia o

,Quando nossos cinemas exibi
ram €) filme "M.ondo Cana", muita.
�erlte (a ma.io� parte) ficou pe":
nalizada com u,rua das cenas mais
tetrivelmente c�as da �quências:

'

..... ..' :. ...

'uma tartaruga gigante, ',atacada
. �la, radiação atômica e que per-

4' o i1p'pO do· m.a;r, qUt� s�ria a

SW\ �lVB;Ção" dirigindo-se às R-

. l_'el�s . quent,es do deserto e mor

:r:e�do '. depois de um fantástico tle
ütio nadandQ na areia esealdan-
." '

te. TodO. mundo chorou no cine-

ma, enquanto a m�ica fazia úm
bask.ground fúnebre, um réq�!m
p�a o· formidável, �imal qúe
mdrrfa, sem' ter culpa de nada,
muito 'menos das bombas atômi-

cas que os' outros animais haviam
. jogadO ali. Todo mundo açhou que
os 'produtores do filme fizeram
realmente um mundo-c.ãe, ao, dei
xarem o bicho 'morrer, ,só para'
filmar os seus últimos momentos.

Agora meia-dúzia de pescadores, '

,

analfabetos repete, sem câmeras,
sem, luzes· ,e sem ação cine!llatográ-
rica a cena

.

mundo-cão; todo

mundo vai ver se destecalca um
, "

pouquinho e parte para um fim,
de semana. delkjoso com muito

, '

sol e mar; sem pensar ppr um s:!-

gundo que a tartaruga foi 'retirada
dos seus domínios e qu� a sua

.

carne não vai alimentar ni�guém
,pobre e que, pç>ltanto,' o seu so-'

frimerito poderia ser dispensado.

,

�b·eim'"'l.,(

J,

A Prefeitura cedeu o l\llramar?
Ou o local está sendo �lSadO :sem

permissão? /

Bela coisa nos faz a·múnicipali.,
dade! Botando lenha n;a foguei�
ra ,do sadismo popula.r, que ,ela,
melhor que ninguém, sabe que e...

xiste.
I

Depois rt--clatne do público v�n- .

dalo, q'lJe. destroi �ntei'ros, qoo
arrasa folhagens ,e �ex�i:q}a flôres
que estão nascendo e que só vai

proporc�mar beleza à Cidade.

RecÍamar dêsse público, (Í€l)ois
de ajudar na motivação ·do sadis
mo não adianta..

, ,

Ou será que isso faz parte de

algum· plàno turístico, ainda iné

dito" dá' Prefeitura?

,

,"A S�çretarl&. da Agricultura te� pássatos' canoros, e de'" ariimais silvestres é tambéill atribuída· às 'Fôrças Armadas,' O' Secre·tái-l�;:' 'd;a"Agricultura Glauco
agora' grande �per\n:ça� no q�e taP;ge �. qu� nã() podem seJ;' abatido�. ou, apriSio· pov iniciativa

.

:própria, 'a fisca,Lizoção da· Olinger frisou aindq. que,' éo�. a �oópera
preserv�ção . da fau;la Silvestr.e". A cl.ecia.- nados:. '

' ,

caça. Q. General· deterplll1o.u' . ,que os ção ,da Exército' a Secretaria de; Agricul
ração·· é

-

do 8ecretárip,' Glauc() Olinger. Eselru."eeeu em seguido, o Sr. Glauco OficiaiS do !Ir;> E�ércit0 ,eelabor�lll com a tura espeta, firialmente, fazer cwnpr!r '(I
,

aéresc�ntando que são fr€quentes�' Olinger que PFoblema sé�elhante existe fiscaliZla,ção d� caça. fora da, temporada ,e Lei.
denúncias contra os ,maus Càç�dotes, prO. em relação à pe�ca em lecais ,e épocas da� -4�nâs ,permitidas:, fíSc,liiando ainda a

vindes de todo. o Estado, sem que o Depar- proibidas" ameaçando com a prática inde· decumentação dos caçadoil:·�. ','

tamentü de Caça e Pesca 'P9ssa atendê-la$, vida a extinção das espécies. .

PENA
.

,

, ....:-!;'--._
,

,;
por falta de pessoal,habilitàdó para punir

.

'- Vem agora o Exército. NacíonaI, na ,.

r �

o.S contraventQres'.' ;Disse também o Sede pessüa do. Gener�l 'Ereno FQrtes - pros Ressaltou tambéni" C): :'S1"'. Glauco
.

.

"

tário ,da Agricultura que há leis pro.tetoras seguiu· C Secretário _. facilitar o cumpri· Olinger que na pena para es infratores é
da fauna que são. burladas constanterhen· mento do artigo 25, da Lei 5.197, que de três meses .de prisão., multa de. de7
te, pois é 'comum a matança 011 p:ri,,Rão dI?! dispõp. Rôbrp, a prot.eçãQ da. fau.na; emllp. sal�Tjn."i mínimo, 011 as duas cnmulativ::ls.

"'\ 'Inen:s·e·.
.

� ,
. �

Ao

reman-a

.
'

.::
�

,

: fIá algUns meses atrás nesta
�. "

�esma pagina,. pul:>licávamos esta
mesma fotografià, com' a

'

legen<;ia:
I'IUm Catarina em Ascenção", con

tanto como ia a carreira do Ro..

lnário ,José Borelli, catarinense -'

natural de �ôrto União e radicado
,

"

há niuitos anos ,em São Paulo. Na

. éPoca, :o nosso comentário dizia

flue :aomário, depois de �er dit:igi-;,
do musicalmente "Arena Contra
Zumbi" "Liberdade Liberdade" e
,\ , �

"Morte e Vida Severin,a", dedica-
va-:'se; à dra�aturgia, tendo e.scri�

, to, três peças .frutos de muita con- I
, ,

centração e muit� pesquisa. Pois

bem, agora Romário nos. escreve

dizelldo que começou o ano dEr ,72,
"já na' � Argentina, viajando eom �
reatro de Are�a- de são Paulo, ex-�

.
�:''':';;' _, lando, taD;1béril pelo. Uru.

guai Dep�is\ da volta ao Brásil,
:'lc t, mais uma "péquena tempora.
dá em. São, Paulo, v:iajandQ em se-

7

gtiida: n�a' a Europa, a fim de

Livre dos compromissos COln o Fes.

tival, fez um giro pela Europa)
visitando. principalmente a Itália e

dirigindo-se, mais tarlde,-' à Afri·

ca, à Tunísia, para visitar as ruí

nas de Carta.go. De volta a

Paris, e talvez com saudades do

estado natal, esboçou um espetá
culo que contasse, com muíta, mú.
sica, beleza e humo�, a h�,stória
de . San.ta .Cata.rina, a colonização
., \ (, ,;

açoriana, a alemã, Anita Gatibaldi,
Vitor ,M�ireles, Joã.o e Zé Maria,

, ;!,. '

a Guerra do Contestado etc. Diz.

que até os Protegidos da Prince

sa" en�rar.am na e�tória ':� que Ó
espetáculo, _deverá sair ,'>-te nn),
sob ,Sl}.8, direção; devendo sstrear'

aqui, em F�orianópól.is, visltando

depois várias, 'cidades do interior

dpl ,;Estado.

participar do Festival Mundial de

Teatro de Nancy" na França, on

de o grupo saiu-se muito bem.
, '

•
:' ,BERMA'NO STEI'N s�,a�
BUn JERONIMO COELHO; 1,·

',. fONE. 345l ' au
• Completo est'oQue de

, pneus firçsJone,
,

',. Maiiíres facilidades
, de pagamento

I'

•

aCiona
';

Mas nos desviamos""com. o 'ob.
jetivo de fa.zer o leitor' conllecer'
melhor esta figura fornlidávei� ele'
gente e àrti�ta, �o Inotivo re8.I de�
ta nota � que Santa Catarina ainda "

não sabe:" ltomário ���..sé 'B&telli,
catarinense de Pôrtç> 'UI:úãó; aC$j.ba
de ginhat" (j' prêmio elO Cbncurso'

Nacional q.e' Dramaturgta, promo •

vido pela· TV CUltura de Sad· Pau.
lo; e terá a sua peça mOntada pe-

. la própria TV Cultura,' Canal 2,
A· notícià, acr�dita1mos, deverá

preporciol).ar muita· alegria. a to

dos os catarinenses, d3C:ii Jl com.
�

provação da capacidade de "cuca"
barriga.verde.

l.Jinda ,segundo a e3l;i;a Roinário
, �',

'

',:, ,� .,'
deverá estar· em, �riar..6y·olis no

.. '
" '" ,',

.

,

dnal dêste mês: a· fim de ' tràtar
da montagem do es�táculo o 'que

• .t
'

,,.. r { ,

para, ,o noss,o Esiado�' se � .. ,:c('nstL
tuirá, 'nUm grande acontéchllento.
Estamos agtlaldando.,

Quanto· :"\eo pr:oblema 'da,pesca'
.

a

Secretaria, da Agriclllturo pleitearã junto
ao Gover�ador'CoJpmbo SáUes � organiZa .

ção de uma'Policia' especialiiada, poiS o

case é baSt�nte grave; dado a .'relevante
expressão que tem a peSCa na economia
fie S,anta 'Catarina.

f

.�;, I'

1\

o mistério dia semense a

Prefeitura cedeu o Míramar
. p�a a exibição da tartaruga,
ou o local estava (está ainda")
sendo usado sem a, devida per
missão? De qualquer maneira,
há um recado - não muito
amigo -- à Prefeitura, nesta

página.

Romário Borelli, o eatarlnen,
. se, que acaba de

.

'ganhai', o

Concurso Nacional de Drama

turgia, em São Paulo, estará

• aqui no fim do mês, a fim

d� montar um grande espetá'
culo sôbre Santa Catarina. Vai,
recrutar atores e músicos, pa

gando cachê profissional. Pre

parem o espírito e a dísposí
çâo. O diretor é um dos me

lhores e mais exigentes, comoi
.

convém a um grande artista.

o programa "Ponte de" En

contro" todas as sextas-feiras
, , )

a partir' das 23 heras, na TV
., -:

Cultura, está em grandes pre

parativos para apresentar uma
s.érie· de entrevistas sensaclO'

, I

, .

nais 'reunindo valo.res artísti,
, ,

ticos, principalmente.,

P�ineiras, agora, também aos

domingos, está recebendo as·

sociados do Lira e Doze de
·

Agôsto, bastando a apresentfl·
ç�o da carteir�. Quem co.nse·.

,

gqir :entrar depo.is das 11 ga·
nbra um prêmio,' tal é, a lota-.
ção e animação apre��ntadas
pelo Clube da JÜventude.· que

, ,

· vai· de vento em· põpa, cada

dia arrecadando maIs· sócios',
criteriosamente selecionados.

,Mesmo entre a juventude, há

que ter' condições. E isso o.

Pain�iras exigeo

.

Embora· não entendamos a

ausência' dos sócios� o que é

verdadeiramente inerplicável�
·

a boite do Doze, com ar cOiuii.

'ci�ad{), continua com o S011l,
,Maior Trio, algo muito séria

prinçipalmente em mUSica

popular brasileira.· Ainda quI-'!

haja, igualmente�. um bom

atendimento. com todos os 1'e
�. --.' '

,quisito.s p<;lra que o. local sej;:;
- como é -- perfeito para a

diversão. no.turna, in:clusíve
no.s preços üS sócios· não apa,

,

recem. Vai ver que, gostam
· mesmo é de reclamar.

• ....... 6......... �

Aparelhado com as mais lhO·

dern<.iS filmadoras e gravado
·

res Amp�x, o Laboratórjo de

Imagem e Som, agora total
"

mente independente, está co.'

locando. os seus serviços à·

disposição do' comércio e 'de

quaisquer pesso.as jllteressada�
·

erq filmes 'para televisão ou

gravação de discos, comerciais
ou não. O ellderêço é Vito.r

Meirelles, 34, 19 andar" 'o LIS

é o 'responsável pelo programa -

HPonto de Encontro", possuin,
de uma equipe - também, --

.

,

de iapresentadores e produto· \

res d,e.' programas, sh->yvs,
, etc.

E, por ,falar em telev1são, a

no.ssa TV Cultura vence mais
uma vez no gôs.to do.' público:,
alcançando outra grande mar·

\
I. •

ca no' Jbope, segundo pesqm'
sa realizada recentemente Ec'

'cuJo resultado cheg�u .

do Rio

de Janeiro esta semana.-' De

, p:;1rabéIls· não somente a dire.
ção da TV. CUltúra, como o

pú'Qlico, princ.ipalmente o de

Florianópolis, que pode se 01"

gulhar de possuir uma exce

lente emissora interessada
,

em melhorar cada vez, mais a

sua pro&ramação..

:Muita gente vibrando çom ?-
.

notícia do asfalto para Ganas .

· vieiras. Um dos veranistas que,\. '

já havia decidido, incll�sive, a

vetlder' a sua casa, resolveu
,

"

mudar de idéia e aguardar o

asfalto. A praia é, sem dúvi ..

da, a melhor da I!ha e uma

das Imelhores do. sul do Brasil
e nao se compreende por qüc
so�ente agora li medida é to

, \

mada. Resultado do berreiro?
,

.
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