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CONCURSO BÚBLICO

As inscrições para o concur

so público, destinado ao

p:reenchimento de uma vaga

de adjunto de procurador es

tarão abertas de' 19 de feve

reiro a P? de março na sede

do 'Tribunal de Contas da

União em Brasília.
,

Os candidatos deverão

ser bacharéis' ou doutores em

Direito, com idade inferior .a

-, 48 anos. Maiores detalhes po

derão ser obtidos em sua se

de nesta Capital, à rua Feli

pe Schmidt.

ASSOC�Ç.ÃO COMERCIAL

O Centro de Estudos e In

terpr�tação de Legislação e

Nonnas Aplicáveis às Emprê
sas reuniu-se ontem às 20 ho

ras na sede da Associação Co

mercial de Florianópolis,
oportunidade em que foram

debatidos assuntos de ínterês

se do Comércio e Indústria,
notadamente novidades tribu

tárías.

IPESe

O Coordenador do lpese pa

ra assuntos. do Interior, sr

Ivo Pimentel Carioni, segue

ijoje para Caçador, afim de

manter contatos com o pre
. ,

feito daquela cidade visando a

instalação de uma agência do

Instituto de Previdência do

Estado.

Segundo informação do Sr.

Luiz Alberto de Cerqueira
/ Cintra, o I pese, no decorrer

dêste ano instalará agência
em Itajaí, Blumenau, Rio do

Sul, Joinville, Mafra, Caça
dor e Joaçaba.

PORTARIA

O Diário Oficial da UIiião

publicou Portaria do presíden
t.e do Conselho Superior do

Trabalho Maritirno' designando
o mestre especialista Ralt

Edelberto para exercer a Iun

ção de representante suplente
do Ministério dos Transportes
no Conselho Regional do Tra

balho Marítimo do Estado, de
Santa Catarina, em Flor.ianó

polis.

I
,

ESCOLA DE MAR1NHA
A Escola de. Aprendizes

Marinheiros de Santa Catari
na .prornoverá hoje às 9 ho

ras, em suas dependências, as

, solenidades de encerramento

de' curso e promoção a mari

nheiros, de 340 grumetes da
"turma "Sierra".

O ato contará com a presen

ça do Comandante do 51? Dis

trito Naval, Contrá-Almirantt

Sá Earp e outras altas autori
dades.
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Mequinho .
- Madureza sob' Saúde rública

chega hoje no' conlrôle do diz que não há
Rio de Janeiro C. deEducação surto de :gripe

(Última Págllla)' (Página 3
I
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Camboriú ,é' uma festa
com cem

(Página 10)
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Aderbal,
comemora
aniversário

J

A chapa: encabeçada pelo ex-Go

vernador' do Estado Aderbal Ramos
,

da Silva foi eleita ontem para o
,

Diretório Municipal da Arena, ho

mologada pelo voto de 301 filiados

das eleições partidárias de domin

go. O Sr. Aderbal Ramos da Silva

deverá ser reconduzido a presidên
cia do gabinete executivo, 'depois de

nova reunião do Diretório a sêr rea�

lizar no decorrer da semana.

o ex-Govern:_dor do' Estado que

aniversaria hoje, e�tará ausente

desta Capital. Dono de uma lide

rança não conte�tada no âmblto po

lítico, sua figura d'e altruista con

funde-se também com suas virtudes

de empresário bem sucedido.

._.-

-�

Nem Copacabana nem Ipanema.
J ,

Camboríú. Com uma população flu-

tuante de mais de cem mil pessoas,
o balneário 'fervilha sob um sol fir

me e sob a égide dos mais gracio
sos biquínis do sul do país. No ter

ritório livre da praia, exercita-se o

democrático esporte da, "paquera"
com a'mesma desenvoltura e de
sembaraço dos cariocas;

• lo ,,� , 1.,.
A.
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��Be$c-' inaugura'
-, "

A'
'

•.

-Dova agencia
,

na .Guanabara
-

Cumprindo mais uma signíficati
va etapa do programa de expansão
do Banco do Estado de Santa Cata

riria o principal órgão do sistema
"

financeiro estadual inaugurará ho-

je às 17h30m a agência da Guana.

bara do BESC, O Governador Colam

bo Salles presidirá a solenidade de

inauguração da agênCia, ato que

deverá ser prestigiado pelo Minis·

tro Delfim Neto da Fazenda. além
/

'

de Secretários de Estado, autorida·

des catarinenses 'e cariocas, e con·

vidados especiais ligados ao mero
,

cado financeiro. No ato de itJ.'augu·
ração falarão o Governador do Es

tado e o Sr. Lauro Linhares, pre,'
sidente do BESC.

GRÁTIS
um pincel
em cada
compra

, �

,MEYER
Matriz: Rua Fet1ipe Schmldt, 33· Fona
3�82 . Filiai: Rua Cons, Mafra, 4

Fone: 3230 • Filial Estreito: Rua

FulVIO Addccl, 697 ' Fone. 612�O

Acácio" faz
defesa em m�

\

de segurança
o ]_:Il'ofessor Acácio Santiago, de

signado �rocUl'ador da Universid&de
Federal de Santa Catarina no mano

o

dado, de segurança impe�'i:ldo pelos
seis vestibulandos que' tiveram suas

inscrições • cassadas pelo Depart'a,
mento de Registl·o e Contrôle Aca

dêmic�, revelou, em entrE'vl.Sta' a

O �STADO, que a 'cúpula universi·

tária encara cOm serenidade e tran,

qüilidade o andame?-t 0, do processo.

M-esmo respondendo pela Sub-Reito·
ria de Planejamento e participando
do Grupo, de Trabalho do Centro

Agropecuário (.) Pl'OféSSOr Acácio
,. ,

Santiago dá prosseguimento ao tra-

balho de coleta de i:çtformações e

documentos para �pl'es�ni ação na

JusUça Federal até o dia 20. (últi·
ma Página).

•

'.

O Presidente Garrastazu Médicr
'

assinou ontem decreto majorando
os vencimentos dos servidores . da

União em 20% e beneficiando

igualmente,os ocupantes de' emprê
I gos � funções integrantes, de qua

dros e tabelas de órgãos da admi

nistração federal direta e das au

tarquias fed-erais regidos pelo regi
me da Consolidação das Leis 'I'ra

balhistas, que consigne em' retribui

ções Idênticas às fixadas para os

cargos' de atribuições iguais ou as,

semelhadas e segundo o sistema

ele classificação, do Poder Executí

voo O decreto que vigorará a par (

til' de 19 de março víndouro, esta-

, O decreto
_
do Presídente Garras

tazu Médici ontem assinado e divul

gado às primeiras horas da noite
I

estabelece ainda que a cota do Sa

lário Família sofreu aumento, pas

sando a ser fixada em CJ'$ 25,00
por cada dependente.

belece que o reajustamento 5 apll
ca também à magistratura e aos

membros do Tribuna I de Contas da

,União, aos aposentados, pensionls-
tas ou em disponibilidade.
Foram ainda majoradas as gruti

ficações pela representação de Ga

binete e os valôres de soldos milí

tares em 20%.

Decreto sôbreVasco joga
,

,
,

hoje contra
o Benfica

TV vai a'
Passarinho

Disputando sua segunda partida O Ministro Higino Corsettr, das

peJo _ Torneio Interuacidnal de Ve- Comunicações, deverá entregar aín,

r,ão, o Benfica jogará hoje às da esta semana aos Ministros Alfre-

21h15m com o Vasco da .Gama es do Buzaid e Jarbas Passarinho o
, ,

calando o seu mais famoso jogador, anteprojeto do decreto sôbre os pro.

Eusébio. O, Vasco, fará, sua primei gramas de televisão, O principal dís-

ra partida de 1972, orientado pela positivo do documento é o que i ru-

primeira vez pelo téç,nico Zizínho, põe a, obrigatoriedade de gravaçàc
devendo atuar sem Afonsínho que para os programas de longa, dura-

não renovou' contrato- G> torneio ção. Segundo informações prece-
•

�" I
�

será decidido quínta-íeira..': com o dentes: 'de Brasília, os três Ministros

último jôgo entre Vasco e', Flamen deverão examinar 'em conjunto o

go. , , ].., ;> ,
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'Iumenau Coisas"
,

-Buarque de Hollanda Ferreira),
mm ainda (,SCI'UO assim: bicho.
TtJJ)O & TODOS

BUJMENAV' & GENTE & COISAS
� ') I

,t Gervásio: LUI,
NA ,MARé" DO RECONHECIMeNTO

.j

�. , ':�

:� A imprensa de Blurnenau continua

divulgando os resultados; do jôgo'; do
bicho. Segundo ela só «uem não- .. vê e

,

n50 sabe é a polícia. A tencão: bicho
,

) ,

e bicheiro são grafadas desta forma,
* Hoje. pele:

A Fundacão universidade rde Blame-
, '

nau entrou enfim na maré do f'CCÚ-
, ,

. nnecírúento. Na, sexta feira a cidade
,

vibrou (houve passeata e foguetório)
f com a notícia vinda de Brssíüa. Ciên
!: das' Econômicas, a prímeira "aculdade'

,I I criada, nesta região, recebera o aprove-

i,: se do' Conselho Federal de Educação."
I ',P�ra os' próximos dias, conta-se como

certo o reconhecimento das Ciências

,
Jur idicas .. E também ocorrerá a cola�'

,

cão 'de grau das 4 (quatro) turmas de
\: J
Economia cOm o CU'f'SO concluído. No

mais. é repetir o óbvio: ninguém quer
passar anos e anos num banco de Es-'

, ,

cola Superior e' sair com o canudo de'
papel não de' todo legal.

voz do reitor serão 1'e-
" ,

,

larionados os' ::1pl'OVnô,03 no exame ves-

tibular da F'l,JRB. Depois o trote. Este
, ,

ano, com a inovação. O aprovado 'pOdé "

optar: ou perde a cabeleira Ou doa I
sangue ao Hospital Universitário (San
to Antônio).

,:!: Também hoje: lnauguraçãc de urna
,a,!ênrin do Gl êmio Benr.tícente rlo Exér- .

cito. Local: prédio unido à to-rre da
Matriz.

:� Depois de eleger seu diretório, a::
. Arena local deverá apontar o nôvo .pre-

, , I •

sídente ('.0 Partido.
:!: O "Pontinho Estudantil" klça'9çou

Carnboriú. Mantém .!n{') ,balneário um

corpo de prO'f.ess�)1·es que dá aulas, par
ticulares aos, veranistas jovens' muitos,

, '

comprometidos com exames ele', 2a.
época.

:� '"Valdemar Garcia seguhdo tnfor-
,

mes do WilsO'n Silva teria assinado 'i,

com uma televisão de Ponta ,Grossa: I'

Assim confirma-se o. que Garcia diss�.,
,

em certo trecho de sua carta a esta
colun.a: '-sou mais um f'!'ofi..'lsional de'
TV sem c�mpo de trabalho 'mas creia

,

que por pouco tempo".
.

:I: "O Hom'em de Kiev" um dos lan-,
,

çamentcs deste início de ano c'llemato-
grãfico. Hoje, em cart8.?: e ta!vez ain-
da amanhã. '

*Entre os aprovados na UFSC, áteá
t

de Ciências Biológicas, C2lso Jân.io Mos- i
korz que já escreveu eP.1 BGC.

"

' I
I

DOS ABOMfNÁVElS TROTES

Domingo escrevemos uma notinha,
sôbre o trote, e justamente a antipática
palavrinha não., saiu. Pois bem, pe�a

I , oportLlnidade da data, lá 'vai repetida:
;,l.I{'6S� c'af'ret�hts:i a-cad:êÍn�loi: , nufu'lo"eiltu-

,

sia.smo que decepciona as pessoas de

.1 bem senso, só, tem o p(:�nsa.m(mto nos

hediondo tt'otes. E as promoções cul
I tutais restam no esquecimento.
DAS ALTERAÇÕES ORTOGRÁFICAS
Procuramos estar 'atentos às mudan-

1, çqsO'rto: f'áfh:as, 'selpt>:re pH)�ra1nadas.
Há, quem torç_a pela escrita fonética e

assinaria num espaço de jornal uma

koluna sem o medo de kanelad�s. No

entanto càusou-nos surpresa verificar,, '

em manchetes constantes de diários, a

alteração de um vocábulo, muito con-,
sumido nesta época de vestiba. Tá lá
firme: bixo, Sinônimo de calouro salvo

,

,engano (perdoe-nos mestre Aurélio

.-�--.� ----�-- ----
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8usch'-&il:iif' I�tda�
Agora ,em dois end��eço�: "

Rua Conselheiro' Mafra, 14',� fone 3522
Rua Conselhei.�o Mafra. 17 - I'one 2690

,

A, tigós de couro, c,ulçodos' em geral, artigos poro estofodqres'f
Plósticos, Linhólene, tv\olós, Pastos, Bolsos, o'rtlgos poro sapateiros e se-

!I' lerros, s?ndól��s Hova;anas, Cong�s, Kkhufe e, todos os demais �,dl�4.. ,

I dos do I"tha Soo Paulo Alpargatas S Á.'
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) :<'":. 'IMPERMEABILIZADORA P'ARANÁ LTDAc
P��PB("hlliz�Hla em B·iPF.nl\n�ABIL1ZAÇÕES, ISOLAÇõES T}�R1V[TCAS e ACÚS':'JCAS

I, ' �i}�nd� fabl'iC'DI?-re dus aditivos p ... ra concreto e argéllnassa e i.mpcl'meabllhantes em.
, J '. �:',;;, '. � ,

.

. geral da marca "VETAQUA".
."

I ',;:':sé,.''v,., $a:; estiver construintio e necessitar de inlpermebilizantes ou 1mpe�m�a.,
j' ! b�ll�,ações. faç�-t()s 1111)a "Ísita que teremos imenso prazei' em atendê-lo, Orçam_�nt.M
, j f;pm cOrnpr01l11SSC,

I' "i FIUAL - iwa Te1'cza C'!'�::;tin,", 1:65 A -' Estreito - Fone 6293
. Flo:'janópolis -- Santa Catarina,

I I. :vIATRIZ '- Rucl Jor:é, Loul:eiró, 638, -- li'otH:�S 22-3951 ou 24-5esl
CUUJTJRA - P4•.1Ü:�Ã
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..' 'Indústria prepara tonsuUe-ncs e verá.
'.' ,

ecconlro em P. Alegre I
:,. r.s�r�lór,i9: �ua rernaDd�' Mã:t:ha'llo nO 40

�:'
o �iretor TesoUl�iro da Fies., S" Aldo Sevenano de' :�'co J ·��Ia�P���." 1t-'iiiiIiiii_.I�iiiii...._iiiii_:t_·.,_!i��"_iiiii_�iiiii�iiiii�-iiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii __�J

Oliveira e o Chefe dn Divisão Jurídica d(i entidaele, Sr. Raul -
... _ .. ' ..... - -" _L..

,','
_�_.S__ - ._ .

" '.<.' .::'

P6�i� C�dM, vi�arnm no áltimo domingo a Pôrto Alegre '���_�����'���-��'����������,�����������e�,
oJ).ele participarão das reuniões regionais preparatórias ao Itr \

I'" '-_.. -' .. - .. -_.......--�

Congresso d�s CI(isses Produtoras a realizar-se no Rio ele In

n�iro' �ntre os dias 20 e 25 de m(irço,
A lU COflclap tem como objetivo i'clentificar os proble

mas a' nível regional e reunir as contrU)Llições cio e"!11presaria
do lO'cal ao encontro nacional.

'. A, promoção pertence �s entidades ele âmbito nacional de

naÚtreza- tconômica e· dela particip(im repre'ientantes de IAdas

ak",c"a�flda� '�oci:1is que tommTI parte do proçrs-:o de deíié'nvnJ-

I :�, } Vful��tjj) t"rQt1ôml o:
.

I� ,

-'! Jh'. -f :,
�, ....� � II'" �

-
I; �

.

-, "

'I I;
I'

I I,

--

t,

, I

T. de Contas da União
instrui Prefeitura

r
A Representação do Tribunal ele Contas da União em

Santa Catarina está encaminhando (i tôdas as Prefeituras,
c{1�ia da Resoluçfio Il() 112171,. elu TCl I que disciplin« fi

prestaçfí'u ele cOlllas do lundo de Partieip,lç,'ío dos mnnicipios
fefér�ot� 'ao exercício de 1971.

/

Em anexo vão os novos coeficientes fixados para 1972,
através da Resolução 'I I 1/71,

-

Por outro lado, O' órgão federal alerta que será encerrado
no próximo dia 31 o prazo pum entrega cio plano ele aplica
ção dás quotas cio T-<�M, de que trata o Decreto n? (,9.775,

:d� D ·de·dt7�mhro de, 1971 publicado no Diário Oficial da

l)rúão, no d ia t 4 do mesmo
I
mês.

Casa ,do Jornalista
leIO a visita de Peret

,
"

.,

), o Secretário Delso Peret Antunes, da Segurança e Infor

rilaçõe�. visitará llOje (i Casa do Jornalista cle Santa Catarina
f

� conforme cornunicacão Feita pelo presidente daquela entida,'
� de.

J'), programa de visita do titular tI;l Segurança e Informa

ções. con�lará de' encontro .com a Imprensa, entrega de, placa
wmtrho(�tiva <ia visita e jantar com o� jom(ilistas às 20 ho
f:1S.: l�O Restaurante I,ind(ic,ap,

.

,Na ocasiãC? estari'ío presentes, ncompnnhanclo o Secretá
rio Peret Antunes. o Coronel Fábio de Moura Lins, Coman-

,

, ,

"dante' da Polícia Militar; Major José Mauro da Costa Ortig(i,
'Chefê de Gabinete c1n SSI; Sr, Ariel Bo!ara Filho Chefe do

Setor de Relações Püblicas; Sr. Jucélio Costa, Superintenden
te' da Polícia Civil e o Sr. José Nazareno Coelho, Chefe cio
Set0f de Tmnrensn e Divulgação, ela Secretaria de Segurmlça
e Informações,

/,

" t

o ,Vice-PresideT)te da Fiesc, Sr. Milton Fett seguiu ontem

ao Rio de Janeiro pàra participar hoje. �s 17h30m, jl!ntamen
te com autorid(ic1es federnis, estaclllais e. convidados, das sole·

nic1ades de inauguração c1(i nova agêncin elo Resc na Gnana·

hara.
O Sr: Miltqv Fett estará t(imbrm presente ao almôço

que a r�vist:1 'Mnnchele oferecerá 110 Governador Colomho

Salles.
.

'

Pot outro lado, o Vice-Presidente e1:1 Ficsc, a convite do

Presidente da ('onfecle,raç50 Nacional das lnclllstrius, Sr. Tho
más POrllpel1 de S01l7(l, 'clehaterá asslln1ü<; relacionados com a

'preraração do IH C'onC'lap fl realizar-se no Rio dI" Janriro de
,20 a 25 de março.

I '

fGovernador de Linos
em reunião na Bahia

r ,

o Governador do Lions Tnternacional-Distrito L-10,
Franci�co Evangelista vi,aja no final da semana para Salv�Jdor,
acompanhado do Secretário da Governadoria Jorge Seara
Polidora.

Pa:tiçipará da Reunião do ComeJbo Nacionai de (lo·

-'rmrdoTCs maJ'�'par;; o m3 22 pele tions lnternacional.

�o ,'último sábado, o Sr. Francisco Evangelista esteve em

Balneário ele Camboriú. onde assistill à entrega da Caria

Constihltiva do CllI1)e Jocal, que tem como padrinho o Lions

Clube H(ijaí Sul.

Bolsas:' Licenciatura
em, artes plásticas

.

As inscrições para seleção de bolsistas pá ra O'S cny.sos de

Licenciaturas Curtas em Artes 'Práticas. nas áreas· a'e Técni

cas Comerciais e AgrícO'las, Arte I]ldustl'lal 'e Educação para
o 'Lar, conti�uam abertlas, fl1i" -Secretaria ele Educação.

Segundo informações do Secretário da Educação, Sr.

Carlos Caminha, os cursos �erão desenvolvidos no Centro de

T,:einamento ele P;'ofessôres para Ginásio Polivalente em Be

tim, no Estado ,de Minas Gerais, com a duração de 9 mêses,
a partir de 25 de janeiro.

.

.

Para a inscrição, é necessário que o candidato possua o

2<? Cid� completo'� ou Curso de Treinamento em
I
algumas'

áreas_ Dis�e ainda o, Secretário que o valOi' mensal da bAlsa

'�, de, Cr$ 400,00. sendo (pie os canclid-atm 'Sdecionados terno '

custeadns suas pass:1gens:

"

i; ,

MOÇAS VENDEDORAS
Etnpl'esa elo Paraná precisa de moças vendedoras pa

ra trabalhar na praça de Florianópolis. Nii�) exig1'110S pra
tica, Informações cOm o Sr. Luiz Carlos Damazio no Ro·
t,p.L'Cruzeiro quarto 16 no horárlo das 7 às 9 e 17 às 19
hor�s.

S E C R E ,TA B'I A

•

Ia.
.,

, I
I
, remerl

fábrica dr esquudrics e Ma,deiras em geral li
Motriz -"São Pedre ��' Alcôntorc ,filial: R. Mox Schromm, 97� - �st��.ttQ . - Fpo'is� - se - fone 6583 r.

Madeiramento -de pinho e ,Iei ...\� portos trobalhcdcs. coloniais e."
comuns. J(Jndo� venezianos. Tipo V'id�o e 'acabomentos de .mcdeircs '\,

em gerar. Soalhos, tacos ,e.,p�t�.q>�t�' ��@",er possui móquinos eSpeCIQ-
: lizodas paro "1fbr Senos Círt;fJló'é� com dente-s de VíDIAS, A ún'co I

! .

�,�
. f

1\ no Praça Kremer (:, Cio. 'l.tda. oge>r,g r�vendendó os famosos produ f'f'(,

loronhas,t_elhas, tt'lh1ies�} mlJnil,���i 0.i�a�ue( �r.:.:_ _ I
', '

" \�,': tl' ..

I�""�""""""_.•_ .. ���,iiiii.._.. iiiii,_.""�""�����"'''''�''''''_�mm� ���
,

-

'1
..

"

�rma em expansão, admite secretàrta-recé�ioriista para completar seu quadro:
OFERECE EXIGE-SE

,
, I

� ótimo salário' _ boa apresentação'.
"

- bom ambiente de trabalho _:_ instrução ginasial completa
- condições de progresso' , � l<ixperiência; anterior

1 f � .... • '
•

- horário comercial
" , ,,�' ,otIma datilografia

As irrteressarlas deverão dirigír-se p:aril, enir.e�ista- '

à

Rua Fernando Machado 22

térreo, no horário comercíal. .,<,':.,. .''', -

,I'
" ,

eUl

, ,

1 'vista ou financiado'.

!
I ,

,

I
r
I'

, .J

i
I !
I '

I

,

!
" ,

DJSTA_TVf APENAS -400 METROS 'PA
,

"
:' ,':

',�,
'

U N l'Y:",E 8;'$"l:"D ,AI D .E
'

,

VISTA MAGNIFICA - 'lEiRENb SECO .. ,t_ 'ALTO. _' VENTILADO - ENSOLARADO': I
APHOVEITE PHEÇO DE LANÇAM�NTQ::-:', �inJ\�L\oS BITTENCOURT IND, E COM. I ,

,
,

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

ftlllt Frr..nclscQ ]:'olentmo" �l. - Fone 3802
IDEAL PA�A

'

'",::','
'

"

c,' '"

�
: '��:;:,:'

1

':

PRDFESSOIÍE�, ..8 ;IV�C.ONÁR!OS
DA ..

J "

UNIVÊ·RSiDA;I)'E·'·,· FEDJ:BAL'.

l f,
� _ ---�._-

b

EDIFíCIO" :,;::;�.:j, ,

'

MEDITÊA8A�"""'GNE
Ineário;�dê\iinasvi

.

'

".
':, •• ':' !�, .:, � , \

" ,

• Numa das mais belas praia de Santa Catarl��,
.Apartamento9 duPlex, com b.'is,slma vista Pllr, o mar, no ponto mais eentral,

, r � ,

de Canasvlelras, ': '

,Pronta an.traga - acabam.nlto elCcépcIO{'la'l. 2 dÇlrmitórios, sala. cozinha, depeno,
I "

denclas de emprega,da s eS1aciQnamen'to:.r .. f!,;',
,

i ' \ ",' 11 �

UM [MPREENDI�EN�EMEDAUI ".' I,

,d

.,'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,!
•

ez'ernbro teve 82 aCI entes
"�IDrianópolis.

11m dêles. Nos (tias �. B ]·�l "'·:n n,8.C1R, ,Registrando apenas um caso fatnl, se.

. gundo o Cartóri'o da Delegacia etc ,Se-
,

'gurançf:l. Pessoal da Cap tal 0 dr;.1 Dele..,

.' ,gae.ia ,d:e BiguaGu, o mé-, ,:lEi '!.e721}',b"o

"bateu todos os 'recol'de's ',cl,� �h,:iclpntc�\'
,

com vítimas na" área 'c1n, (rf'Hllc1e Plo ,

,
,

' .
, '

'l'{aúópo]is, tolaizando '82 ccorrêncsas . e

um saldo ['l,e 107 feridos.'

ocorreu.
" '

Os 32 .acídentes de :eh;zemhl:o :�r:volvc."

ram 100 veículos sendo 70 �l1:,L)l ';'c:'vAl'1
•

-,
'

� ,

18' ul;11itrLriós, '5 ôn btlS, '�, caminhões J

l.arr,b'retas i Úicicl-eb1 e' 2 veículos oue

,se' evadiram 'e I1rlO rorarn ídent: nc�acln�.
Crntr bu'rarit 'também 'p'"'1"

�

t
.

,

' l.." , .... h 8S ,(:1::. r\('l-

dentes )4 postes um rntü'o' urna é:Í I'VOT'O

tIll':' '1;a_r'rün('0 ..� ttmÜ '(�fl.S�:�, q\lf' fOl'rt"l�
nbal.l'oac!os.

Out.ro 1[11'0 que se repp'ie 6, os lo�nis

cOm mnipr ine 'c181�ci� "d�� � aci�:;nt.es r.n

'bel iCl�' 'fi') úio" regIstro,:. freqüerltcroen (�

� {Ijstá. (b Morte 'n\a' Max Schrnn;llH �
tr·0c110. de Bnxreir.os 'dá -;:J�{-lOl () a Av.

Ivo .,Sll "eira,. nmbn,S :oom' cim'o ae 'dpn

tcs, se�.uicla· da Av'. 11ub2ns' dr: Arruda

Rfl'nl'OS, COI1\' [ll1�tr01 r�g,istro$.
'

,

'
,I' \ ,

,�

. ,

. .De }lcôi:c1o com os l'S!{st 1'0<:, dê,:;t(\

. R2 �\cideJlt-;.s, 45 fOl'uni. ,:.Lcp('larr.eT1[:()�.
:' 13 colisões, 10 abalr'oame1":�)·'. 5 '(',,�)()-,
"tà�ú�ns, 2 q,Uec1as e :2 a(�idc'nlF-, )'1;;.'� c';_

. p.eeiric8dos. Dos' feridos, /i L L)' flhl. 'ví! i
'

n:ús de' f\tropel:1.mentos, :;9 ('lr; ('ol'i�ôe�"
,

.

17 c'l.(� 8=ba!l'Oamelltos,. 13 cl2 r:3pota�:tens,.

2 de quedrs e :2 de 8cidpHi'E'-S. '10.() eSj)�:.-
"'.

'

,ci!"r;ado!,. O único caso f8tal r'!.C) 1Ti_;"�s
.', "

de dezembro, ocorreu às 15h20m 'cio did,

. 24 na' 'EH-10l em 'Barreiros C:1.! ..1!':do
•

� ,
"

•

'I

um ,,t3xi 8fl'OpeJou um pedestr.::: ',lÍncLo Z'[,

falecer' Doster,;.ormente ..
( ,.I 1'-

Segúrido opservf1Gões' daque�fl,s .

dele-

gacias; o .maior números de 3éjd:='ntes ;

ocorre�l no per'íodo ela tarde. No mês,
de ({ezembro houxe . 28 . l'eg stros nêste

. ,
,

perotodo, enql anto q11.e 110) erincJri da,

Jnanhã. fO\'am constadas 25 o;::()rrénç�ias,
.nó períoc�o noturno 22, e 7· pela maGl,nl-

ga.d8.
,

O l11.a!or m1.m.·ero d� ac�c1el)1:es 0)1'11 vi.

fjq'l\p..� ',('COrreu n'o ciAa, � 1 (11 (r :�clQ" 'í!'orr-.,rn

,.'

,

CON:FRON'I'O ,
.

,�I. ' \
•

I

�azendo 'um' confronto'. 'dos � abidentes
cOIn vÜt1nas 'do' ario -de 1071 com os

an?s de' )969' e '.l979� 'apI:��e]�'t�-s� "0' �f'.

guinte
. 'qU!idl�'O: ,em' H}69' ácorÚs(:�)1am

: _ ,.." J,' .

183' acidentes, com um' saldQ de .251l f(�-

ridos' e i9
.. m?rtés: 'já. é111. 1�9·70.· .àC'orú�ram

407 aC,irlcnte!': co:n.·um sálÜO, de' 5(H' fe-
.. .... ,,'

-

J?lClo:;, e. 37' rúó!'.tes,;· e·nquanto. q{Je. em
I

' )� '\ -

1971, foram registrados, 66.6 'acidentss

com um saldo de 87'7 !'el'idos' e 35 i1)Or-
'. '.'.'..

' .,

tos.

Os números de 1971 correspondem ..
em

l'elacâCl,)ws ánO,s \ ani;eriores, a' um 'au
m2nto ele acicl.',;ntes· ela' ordem 'de <63 60 (I

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

o nÚ11181'O ele feridos :wment.ou "em
" . -, \

56 3°)1 8Ilqusntú o. 'número de mortos
, "

'

dÜ11 nniu em 54°/0:
, .,

efei':t...lf\dos.,7 reg-is;(T('lC;: e no é( a ?:) fOn1nl

regjstrn(los fi 3c:d3ntf.\s. Nos c118S 1, 3,
14.. 2,' ·2-5, 26 27 e 31, Rcont.eC'E'ra11" 4,

,a-c. dent,es. Tr.ês acidentes ·.foram -j'e>::,;is
trl\dos

.

nos dia 5 6, 7, 9· 10 15 e 1 (5,

,Dóis 'a�'d'ente� (i)cGrl'�ram nos di,::. 4 12,

.1'7.,:.18, .24,,. 2,3,e 30. -Nos dj�s H): '8 2()

'apenas 'um acidente ocorreu em cDc1a
,

,

� lo ..

;

,Sociedades carnavalescas
::tênl auxUi da Prefeitura

,op,'
-, i

" :

o Fl'ereito Aá Oljveira efetnou., 0;1" hL Mdn�ç1paljd�c1� .. ·.,_que. o· :contemplóll'
teni '0

-

segül')(lo e último })agamento do, CC)rrl l.11<ha aj Llc1a 'cie Cl'�; UWO 00:
.

,,' "
�

àl�XÍ1i.O.' .. cOrlce:hdo pela 1\.1,11nic ·'.palidade . ,
.

j

às socíed<ldes carnavalescas da. Capital, CAItNAVAl,; N;A.: 4�
t;ujo. t.otal atinge' o valor de CrS 58.800� A D ,retoria 'de' Turisfllo ,e Cbmunlca-

Essa' segunda parcela, no valor de·.... Gõés da'·PreJeitura 'iniciou entendi'men-

9.000,00., peneficioll as ,,"p.guintes ent'cla- tqs �om' a éiir�tor.ia dos Veleiros '. da

'd�s: Te�en.t'es do nlab'�7 dranac1eiros da Ill1a visal1do a, 'antec.:t)aGão do carnaval

Ilha. Embaixada Copa Lord, Prot��idos para. quaÚâ-fejr-a �. di-à 9 de' fevere·jro

C(� Princes8. € F'ilhos do Cont;ne·Q.te. Ra- - :.1�\ ql;le e Pe.nsa:1-ú1e'noo; ',0,3,., DitetuI' co-

ra; ·n. S0'ti'�:dade Tre,vo c1G OW'o e E<'�C'() - n),G',G�r'
.

0S: festej'os ·n�olnesc.os, sete c1i(1s

1(t 1 mpéri� do Samba- f'01'81�"n (\onrpc1ictns .n,p!'(�s' dá ,dn't:1'·,o'ri�ia1.. �ssa mo(lidft ·eshí

\n11 nll�ilio da ordem de CrS fi 000 {lO. Q'118 SE'Tl'clo bém' :(8ct:iJ;'da; pel'à, poptllfH;1'lO, l'S-

PP1't'r.lpa-r5.? do (�flt'mlval ilrléH pelR '01'i-: pe-r.ialn1enfe r�'pios ',f'or,õ'p<;,' o{le achmn

nieiTa vez. Taml1érn, o P()))1.11�H Ú\o'f\l'h_ qúqtro .. ,dta·s póuco 'pànr brü1car o -.(�al'-

xa, � o p;.el Momo foi auxiliado pe.., navaL
..

,
:.._!

'.

ou

.�

• I 'I

I,

. ' '�', ...

'f' '; ;:,' .r . '\';"ofi _.",.
I

Rcii�r
esíá hoje .

na Pãfniba

# ,a:
,,'.'

·····P8" não C.âma.t.3<'

.

e
.

esclarec
() lieH r Ernant Baver

part.ir-ipa a partir ele hOjê
em Bn:\'1il'la, do 1(1 E4iTílPó·
s�n

. ,sf.;hrr Pós Gr" d\i8;di.o.I
prorn ,vido 11 ln :,)pft3rta-
menio dA A�.'Ilm1n3 Univor-
si í ár ios llo'Miniklf.l'1o ela D'esmentíndo '�o't'''''' C

' � rÓ,

�. . '. ,', netas cre que fi aDI- ruas S:lO as maiores cansas elos resf'r 8.-

EdnCR(,·.}O (. Cu ltura. O Hei- t,,'] 'h'I\'1';1 sido nt" . l'
-

I' l
'.', ..

,�ü. ( ," C'f u ing:c H por um surto (',c (OS. As pessoas mais al.ingidas pelo mal

tOI' 'c-nii1l'Ílwns0 roi (·o'l1vicla-' �hpe,' o. Departamento '. �f_utonon).(j de. SiLO aC]ltC'\,�:;; Ll�íe. tri1ball�:im em 10c[\1 (10-

c1�) C· :'\,{'('iLoI1 cl('f('liC'('l' lH'I1R Q"·:'l("e nt'1'11'(' 1
.'

" , "
..

.Ó'
•

.�UL,�I', r rn '�a" esc areceu que .ro: (:01'1S- ÜtCIClS (1(" aparelhos " ?8 ,1.:1' 'cef1'igel'nClO,
,

d;jS ',I('sr.'1 d�) ('ol'H,IHn". A1){�s, hll�C\13 'trh;'[t: ínc dência . maior de J'(�s·r:(·\..
.

l}ob 30 C!'f"Ü:3'f'EWt1' o éscrítorto enfrentam
'

esta rc'uni:'-IO ü Pl'o·fes.c;or .-')'0''" • '1 �' ',�
.

1 'o
"

' r:: , '

'-'1.; ':\. �� Ü�,�Va.l:lPS pe a mu n.tl:(;,a do [é'CH1W- o ':'1l1r':'l\'ntn. hr:W:;�9: da' ternpcratur« da

Einani n(l�'(:l' dC-'\'·.'\'Íl par- r.fl.h·�·ia 'e 'pancadas dE; chuvas. A !i'I,L11', .
l'11it.

'.' "

tit-inar elo P!'''fH1rio do Cem-
'. '- .

-

t·
., ,,.. .,

macao ,acresç,en.a; que durante o verão O uso de: Hf?p:l.'-inii e muítn Vitamina

R 'Il!o d li:';,:OI'(':S, nn Pnral-. .. f"'! . ..',
lit

" ,
'

.
"

fi. :: orranopo . .ano é surpreendido nl'llh.<"; C n.J:n.clil a ·.31111f'J)t:OS leV(ls é o 9]'('\'C'0-

b:t. '(:�II.v-as
"

e,' 'Ó0sLe�'i(')l'mf'n ('f', 'f\('omt. ti ll:, cip ! i ',(0 . �l(':O n�'8lf.lü.C O' P ")16 Depnrtarllon to

--"��-'-C--_·_-"'
.._--.;........._.. r,l,,�:('r;.ib.('lO,· 'C {1:jÓs. s ntotn':,\s '�,nn c1()t·['�.' (ir Att!()!10h10' ri,r., Sri.!::·Cl0 PÚl)lief1, pflrfl C'(;I11-

f3l1�r 5 "." CiÚ\'Pr.,as, 5:'ên;st1:�ãc:) de C'.R11StkO l�' mal (\8'" l.)t·d'\'!' 'os tes(l�jí:l(lQs: ..�" it1g�St110 de li-

AN _.
.... iii

_r ,,� 't!l/: s('!g1.1gc:fa� o ':ÜflSP, n�o f:'S:1S'tf' nü' C'�;,.�. 1I1,!·idfí::;;'·' r.,m·' dOFe.s .. �t.:'fíeif"IJt � '1111t"l ln

, ��rl)tleü14.R!,H)· '�"t I' , ... ,',.,. .. i," ,..' ,., .....
'

',',."
,

._

,�.

'

, p'; n,' uma ?âc:mn .. espt'(:Íl i'cn'- C(\nll·'.l :\
.

�1),( \ til" (' ·!In:\ ,_!'"f'lrE'$r0" Pflra, eO(I'IbfÜrr

A Coorrl(.'ll,�dod�;'-tt-;-C�;- !2.':l:rr�··.
.. ;- " (\'-':rHJ)('r·:I:l.11TR" .eh'!\"j;.dtik. ·('çm'\plfm.entR o P.'i,

tro f\, (!.·rO-Pl'(' LI i:11'[0 da
.

LI ni-
. ·.'�::)·V·;t () Dfi sn '., RS �,dc1as' dt\ HJ'lI :!nlt ,,(1\ ·.f m:l p r.o;, P!1 t,y'Q:' 6icQnse 1 hàrlí.; .pi"d o (') \'-

ver.siclacÚ\ F��1('ntl {i':.� S.ilntR
.- h'ientE' r :i'l1.�;l'a�rlo l1H.Tf! o calor' . c1ns' �:fl.0 .. f'�I:'lcl.11aj ele' S�l.llcle.·

Catt\ri11a e�;fln1 .reunido ... ';', . ,

�E,�::\�<��;'���!::�:ci;�::
.

�.:.;,.:o·..

'

."m'.',I:�.J.,.el· ro' S', •.·a: t"·e·.,·,·n·.•d··.··e·..r"â.1U '.:es.t:üwle'·C'r " pro:" ,1tn:i�50 U .

'.

���;!�Eí�i;,,,��n��\':,ti��:;��:' •. d.e,'.' 3.,',':;;:.'0:".1.',' la I
:

P'11" .�, 'm""'. ""a' d'os:... ""':";':":':"e,:·o",1li,z. ção e ('si'lIdar 'as Plarr-!iI _',. 'b u·, .

'

t·'s .c!os tanques de. cl'iaç,lo ;'
..

� � ".(:.'�':')
- .'.. "'.

'.;� ,�': .:.;..
de camarões.

.

� f " !�. ,�.
' .

,

",. "." ::.,,\

O eJlcontL·ü con!: rá cúrn
. Ó Cnj'po '.d�' -:J��ori'lbe�r{)S d€ 'Flori�nó·l;o.. .·l\1:iltóll·: Lel�'6s�\tío�;'Pl�a�o'" 'a) G�ri1P�nhj�,

(\ pl'('sença do S':cl'etál'io !Js ":at·cÍ1clcu:,}\·'".3�'372 chri:ni.o·dos: clu'l'ant�' à
.

ele Bllséá e:�",S�lvamento "realzfll,l o' se-

Glauco Ol'nger, . Llél Agri- 8.n�· qtie pa�$O�l," segundo inforr�ou o. seu ': guüte" tr'atJa.ihÓ·.(�!il"'·197h"·:"7Ó ;b.us�as de

cllli ura riD CjtlélJ ic:::::de de C'O�;1::l11dünte� ·.'ten, 'CeI. 'M, ilton Lemos clu cri�l11(,.:'."lS' >"'.:�I':L··' •.

'

"

"

:
"""

1..
.

,

' .. _ '��."'_ ".",J.g2I\S

Coordenador, o pl'c:fessql' Prado. lenlphltica..s, ;).0 ,cas.os de .a1ogalr;cnro e

Acác:io San1 i:lgç, Secretá- Pelas primeira, segunda e tE'l'ceira 1'('cup81'aGão ._cotli J oxigênio, 30 eüso;; elA

ri::>: professores Fdí[)C' Ga- Companhias elo Corpo de Bombeiros 10-
.

l'et"ir'acla clp· cadáv81'eS- 23 ctirativos e IH
, ,

"

"-

ma D'Ec;a ,'Walrnll' D_i,as rum. atenc�icl.os 1.300 chamados de nlXlS- no ítem' c1ivÉrsós,'

ela Corniss;10 dr PlanC'ja- t8C �ento cl_'ág·u�., 447 de incêrtcliOs, :w� Com' n:ili:iGã:Ü.".ci.O íncr ce 111'omn1 de at en-

Illento .c� i UfscJ' JO":é· Be6.:Sr.i ei.e esvazlah1.C'.nto ,d2 1)0<.'0", ",:)"..,�/ (i.(', ,"' ........ _' d' t'
,I,

•
' ,

,

.� , .• lfl"\en ;08
..
'os Te�ult:;tc!os upontan.l 0

..
rnrs

t.inc'lo ctt, ;:>heih'ns 8�l'ir......... rl<:; 1'l! no íll.\!(l (1(� clrzE'niibl'o' rnilis i�ltenso"'em eham8.<!c,):.;

rlive!'sos,' 27 ,em adoentes ele· i'rft.nsit'o (. (1�., h1C'c·nçto, C'j)IT1 üin tot',ed (i'f: lO1. ·]';I.lll.

9 dr' �{)('ono a btircos, ' 1\ 1
," ," t' I'

. "

"

'

jh:'n1 no (eror::.er, (' o ('1.':1110 nl-?C; cio ;tno
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A Càmara i\'lHnici.,r:l
9[1

scssocs no ano r,n.-;�i'\(io,
5('n<]0 74 c,"��,ínttri;-\.-s �.�!)
exuaordiuári: s, D:I'.'los qtw.
cstào sendo 1(�vaJ1t�\.:l(.s pc-

1(\ Sr'cl'etu! ![l elo ·1(·:�i:il:1j ivo

para él complorner;' ,:Wi'to elo

l'{\ Lt1 ())', ia a j:'c\:'1I,aJ11 ) V f' l'�'f1-

dor Jo;:)o Otávio ;�'I'!.'t;Jclo

LOI1\O o ali í 0:' c�.o ! 11.1 im illt-

eh' )1'1'(;;('( ():�. ('.f; lei,111('1'0

com 8' meD:..;�!gens, seguidO
pelo ..

' ,Sr.'-;. 'íN.lc.1emill' FiI!lO

l' !{enato C;lv(\L:l-;r;Z�,' ('on\ Ô

•

AI d(.' l:c l<H' :'1'\ i íl o

Aloísio A(:i'::'io

"!sJ.Vtl,

1\1li 1'.1 lo

No que S!� l'ef('.l"l' :1' Te,

Cjlt('I'jnlcntr's (meJ'lSil,:!P.TlS de

'Waldern:ll' da· Sil\':i F'ilho,
que
de: 80 ll1el\s.-\g(.'ns, ficando

n:) se�llnd�1 l'osiçi'tr, .. 'bE'111

distanciado o '.\:readol'

Aloísio Ade·te1 Pi·'!.7a. Os

s('n,h0l'8S lbkir pOlidoro

A.ntónioe
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I � .

J:'o,j imensamente difícil ,«l, escalada, pa-

brasileiro:'!
" .

�; .' ,tms' "ntnta�ens': (lo ptanejarnentn na adrni,
-: .. Jl;straeão viciados' uue estavam através

,
�, ":L

",

das g'erações nas fá>dliíla.des e ineficiências

.das .iu-provisacões. Não só (las vantagens
foi ta,,-etít árdua 0(" 'incut.ir corno também

",da ne.cessidaue de se i:u..I.hLal'�, moderna

(,eclüca, "corno rneiu d.e· obter sucesso n(lS
.

plr()rMJH,it(1� aumínistr-auvos. Em JHH"te se:

'f�XjJIí'Ct� a reacão eslJ.,i;aLla. p-or muitos. O

dt'senvolvimento ecnnôrnicu, meta principa!
"t' toüos os hrasileírus de f,e'HlPOS ip�'lra cá,
,1.1'uu.:x,e como requisito para atíng'Í-I,o o'

!;,Iar.da,m(.'üto. da ação púbHca e privada.
J';' requisito importante na conquista. do

,

'(f(�senn)lvjt:il('nü, a consciência coletiva, a,
,

.. "'Hl1ta,de decidida de correr -iscos e acei.

I.;.j:r �a('rifiej(�s. Da tnesnJa t'O"TUa., () fa-

.
tl)r educacional pesa .sobreJ11..aneira em

{lU;,dquel.' dos, ohjetivos,
\

do l}L<ulejl<1.mento,
e' rIo :dt'se,lvolyirnent.o.

,A,b'a \'és dá esf&rço q ue se ve:m, em-

'(jJ'e�a,nd.o, visando o conhecimento (ta

'[ ,

,I,
•

'.

a,os oh-

}·:ti,,"(\f' q.1if.' .H que'ira atin�ír {'ln bus�a da

'transfol'ma,ção é quI" Sf eheg'3..l'á ao pont.n
(e clel'enyolximento que todos eSl}Cram.

H.oJe já existt'm inúmeras escolas ela ad-

rninistração (', de economia em todo

País, preparando-se para enfrentar o de

safio Iançado pela nossa esrrutura social.

Esse desafio cm gTau elevado tem u 1'11�

derêço das n()\I<1S gerações, as mesmas que I

despertam de seus bancos escolares para êI,

realidade da nação Plane jarnento -ores,
, ,Y'

supõe técnica e ciência, objetivos básicos

do, ensino moderno. ",

�bUl dessas díüculdades, também Iru-,

rentes e interligadas à estruturu sociat,
cabe acrescentar as que são decorrentes da.

deficiência do sistema de informações e ts

tatístícas. Evidentemente, �ã,o setores in

terdependentes, uns corno dccor-rêncta d,�

outros.
. '

Na pírâmide hierárquica de .im.

portância tortos se assentam ern bases não
, ,

muito sólidas nem basbmte simétriea.

Contudo, não eom/Pcte estilnular que são

da. IH'ó'pria <.:onjuntul�êl. Em]uanto as na-j

çôes mais desen'VoJvida,s se )HeO'CUpam

(�OH'l o a.pel'feieoament(i dos eom.p,utadol'f:'S
,

�

deeletrônicos, nós trilhamos o eaminllO

ClIH\'encer '(\,cél'ca dos beneficios tIue tnt-

lf'm os eficientes e modernos instrtlmcntos

da técnka e da ei�ncia. Encontramo-nos,
por cOn'Segu;nte. enA. indisl.ens{1 veI atraso.

Uma m'edida tomada pelo Govêrno Fe-

(1(>nH, a de determina,r a e�aboração de

\

"
.

Entre os assuntos qu o Governador

CO],C'J:ll(:n SHlles inehlill n8. sva a���I�çl8 pa-
GOVéJ'JlO Fe ..n1 entendimentos iunto ao

, .'

dera)_. ,estã,o problemas relaClOn8.dc·s (;( "H a

Ag:'ic'L.!ln..:u'S, clt:nuo ü() PJ'oj-e::o CaL:U'il1en�e

d,,; J)e:-�en I:olvímento 'e �rn têrm()':3 . �XP()st Q;';
rl�?10 t tu}m df.c P?stn.. ,Ag,r{lnnrno , G\lU('O

01.ir�",.::'r, Por so!�ciu.i();o do Cll��fe, elo Co

" vÉ:;! 11(1 elo ESLac]o. h SeCféLaria (lU ,'\':�t':CLÍJ
l.u"·'l. :'�"ui eh\Llofardo um eronog-YiL""l<1 U8S-

"c:'[Uvo da opera(;ão fertilidade, :J':l1'.:1, (,uja

execu<:8.o ()' �/r mS[I',') Delh'l1 Nei i;O aco-

�hénd() l'cn,':l1dkaç:õ8s d.o GovE::J'rlador 'de

'S:ülí'a C",Üll".na clpvPl',á liben:'l.r �'erl)a ele

,d.��c; m�lhôE'�, de cruL:e';l'o:::. -vísanc1c a 1'e

fOJ·c;ar recursos do próprió Estado para
�lln :.Le,('ãCJ (lu:; at:vi(lades que Objetiv8,!1, o

I::'�ltir:nu]o a,'(l uso ele eUJ'reti.vos e adubos

l-',"�lof' no"sos agdcultores,

])�,cl;ua(;ões do 'Secretário Gla.uco Olinger
8crest�cnLa que Delfim Neto eloglOu
H Gt',E:lli.aç'ij,o Lomada a to.1 r�0peito pelo
,c;.ovêrno estàclual, den;onstl'anclo c(;mpre-
f,�ISJ.() (lOS rhottvos que í'undamen.lal:am a

:in:,erfe;-'en':la do Governad�' jlmto ao Mi-

1'1 ister.o.

'\:.,

o planos qnadrienais de rtesenvurvínn-nto
'

aí. í

() mês de setembro do primeiro ano da.

mandato, veio acudir uma necessidade que
vinha sendo observada COIUO provocadora

I
'

no futuro, de 'Verdadeiro ponto de estran,

�,ulament.o e �e constitui num grande pas
so para recuperarmos o atraso em 'que
nos encontramos 110 campo do Ip,lanejamen-

,
, �

to aun-Inistrativo. Facilitar-á a coordena.

,çi1o, das ações g'overnamcntais, de manei

ra a que se enquadrassem na programação
que pretenda estabelecer a administração

" central

Se .já, estamos decididos quanto à \'UI1-

tade de trilhar o caminho desenvolvimon..

t.ista, teremos de estar convictus de (JlU'

entre os mais in1poJ'ta.l1tes passos se en-

conüa a adnünistração planejada. Só as-

sim evitaremos as distorções imposta.s pe

la
,
demago�!'Ía e Ipela acoH'iOdaeão, dita(T�s

pI'los inierêsses eleitoreil·os. E êste, l1,ão

s;c cOê.Hlnna l'0l1l os il1terêsscs da l1<l:9ão, de

fug':J do passa.do, seg-urança no :r.resentt:.�
t' !,'qn! ianca 110 futuro. Ist.ó é fundamenta]

pa ra �a IWl'Jll0S o que queremos, pois nação
quc n'ã� saht> o que quer 'tende a viver }l

êsmo cm hl1s-ca de nafta, errante, trôpega, e
t

.

cabjsbai xa. [ ,

.
.

I

(,: t(;(;nko, A verdatleüia fonte.. eles,sã divul'g ..l- '.'

ção é Cbestel" C�rL"o,l\ .qu� inv_entou"o, sistü" y

,.'

ma de co.piagem eletrostática ou silitcl11B: Xc· .

roxo qUf' agora domí.na o Go"êl'n0 federal 8,
,.

influenc.:ia o fluxo d'e' il):formuc;ào em tódé-ls a'

outras grandes inslitulções 110 país,
Toc:,o dc))artamento, agênçia, divisão, se

(,�ão e subseçáo elo Govê'rn,o todo escritório rk'
,

,'c('['etál'ios subsecretários e sC'crctarios de.

,
'

SLI ))scc)'ctário possui uma nüq nina de tirar

cépi,�s ou �('esso é\ ela, e a aeao de COP1;�I.
, ,

êlJ.'quiyur e c.:ircular· tornou-se ll�ll hf.!,Ji.to r,rn

WaslJinnton até m0S'(.lQ ump. docn<;8.o ,

\)\Tashington é na realidade ,governada
pOJ' inteligentes secretàrbs que sào cODsulta

elas :'on,stantemcnte j)0l' esq L1C'cidos 'net1)bl'os
. (:e Gal)illcte a ]'eSpt�ito disso e daquilo, por
isso eJ8s fiCé)m cem o' clacl0s l: tinl'll cúpia'l
\CiI"OX c\J que poderiam csqUE'C·(;l'.

O sisfema de Xerox é ::10 si(rlple:; que

ninguém aqui nesta cidade pode passar sem

óle. Se Hen]'�' I(issinger manlé'11 lITI1�1 r�lInião

com Qs pl'inçipais ;"ssessores (lo Presidente na

CDS8 Bra nea para di cutlr COiliO �l,s:il' a 1'es

peltu ela crise i,ndo-paquistancsa. ele natul'al

IHen(c qu�l' tcr um registro �Jo (lHe rÓI' dito.
o qu'P � anotado pejo rappurtp.\Jr oficial; ele·

pvi,s, tiram;_:;e C:ÓPl<lS X 81'0.:\ I,tl'fl os pa):tiGl
pant.e.s, Ljue .sào ('irGulacl;.}� a í:m d!,' q IC tO·

dos os que est i \'f: I anl pre 'enl('.') saih8ill I.) f'jll(
fUi dit,!) ç o (l!li'� dI 'e1'ilo l'at:13l'.

'\ '

l'eeursos espeei,ais,. 'E'. CGrto que tudo isso,
f€:do em silênc o, também não ostenta de

imediato. o �:;r)us efeitos. M,as a verdade é

que os órgãos competentes não estão ina

tivos' atuam permanentemente e. meL
\ ,

'

,
'ê do apoto da Un�ão, como ag.ora acon-,

. tJ '.. �
• ,.� ... .,� "

'1'� ce CO!), a' 1 beracB.o_. (.�"··verba federal 1X1-
t' ,

,

.

�

\ - .

1'a . a grh:u�1"1.11�. e(3tão l'ea,lmente pr®mo-
, \ '.

ve,nelo um í'ntuJ o n.e1ho1'" para os que, fi-

xados. 118S zd'na rurais, aí dão de si todo

o �s;'Qr:(;o, participando a seu modo neste

grande, n,omento de e�p'ansão das riquezas
catar'nenses,

"

A pl'e�enc;a do G'overnac1or 'Colombo SaL

les D::1
f

sede do Go-yerno Federal se pren

de, 'po:s, a ql�estões' ass 111 l'elevantíssimas,
,"
no proces$o ,de desenvo.Jviment,o geral de

SRntQ_ Catárina, O interêsse dos que vi

vern 'no campo e; extraem do solo os meios

oe prosperar e propulsionar a economia

est>8Clual está. àssim, integrado no plano de

ar;ão ?ovenlumental de que Santa Catari-

�
na' sairá econõmic.:amente mais pujante �

.

socialment.e niais harmtll1ica em ní vel de
I ' •• "I

'-
. me'rec mentós igual ao das mais adiantáçlas
unidades da Ferlel'ação.

Gustavo Neves
, ,

'

y ,

uando" OS um

Corno, se vé, os nossos produtos agrí
eolas llão estão ao desamparo do Poder

Público do EstadO .r_o Contrário, por êles

Sé .1l1..ereSSa o próprio CheJ e do Executivo
,

Clue, aliás. (;01110 o evidenc a no Projeto
CGtl,:Jl'ine 11 ':: e ele pescnvolvimento. rateie o
ele sua ofensiva para expansão de nü'ssr'l ('

con?mta, aClm:nistfat,va -sob a nl8i� fipn

pradR 'visão integral ,dQS' pl'oblem::\.S só.

'cio .. econônücos de B'8nt� Catarina, ;"

Está pl'esentemente empenhada a acl

ltl llÍstra(,:üo cio setor ag1'ic(')la e,m proJl),I'i)

\TCl', por todos o:, )1;e10S, o aumento da pl,'O
dutividad8. E isso nü,o apenas propol'cio
nando ao hom' 111 do campo uma completa
cobertura ec ueativa. no intuito de 01' entá
lo técnÍcan1Emte para o meHlo:r ap'rovelta�
rnento das condiç;ões naturais, elo solo em '.

qlle semeia, --- mas também proveno.o-o de

meios pn:í.t cos para eonseguir que rericlum
mais as terras e mais ao.unçlantes e me

lhores pcssam ser as colheitas.

E" s8.b�do quanto se vem fazendq, na

esfera ela administraçã,o estadual, para, fn:,
c:Hitar ao 110n eUi rural e às suas at viclac1cs

t) acesso ao c;réc)ito bancário e às fontes de

..

) ,

,7

TAREFi\ D,IFíCIL

·Pa��el11os·' agora .pnl'íl 1J ).)': lH (.'!-e C(pi3gelll
peto ,�istenp:l" Xerox no porão chi Casa Branca.
O operac1or d.a máquina, a Il1cnO!:i que .'eja
vigiado pode tirar 10 11 Ou 15 'có!Jias do iJ.'e·'

, ,

.
gistro secl"et,o e fazê,lo circule:!' ela manqjra
que, ,;lChai' 'melhor, As. possibilldmlcs ele virem
a pú))lico 58 o Ó ')\lias,

<J,iIt
, ,."

Tod:'s as cópias destinadas ils Pft':-3$! ....sr
� • oi'" .' ..

aL1tol'j;�8dêls presentes ê,l reuni30.,c<tm Kis, in"

gCl' Ii('.brc a gueJl'a inc1a-pue{'t:{is,tanesJ podem,
rápida e facihliente screm copiáclas na m,á
quina .xerox e depois circular vela .. ffié::OS de
"jw"soas responséÍvcis" em �;eu próprio -dc

jlul'L�mcnto, pr ssando élSSiJ1J, l�ar 'auxiliares e

sE'cl'eiál'i;'lS possuC'm outl',IS máquinas Xerox" � , ,

(' embora' Fi maioria dessas pessoas mei'a
lUenf c pas 'em a mc:nsilgcm para a .frenle até
cllC',gur a P'CS�OLl a quem se cle::;tiua: qualquer
llrn,,1 delas pOde, nesse pl'OcC�"O, in�el'eeptal'
e duplica)' <1, n1C'llsagem e faz:',la circular co

mO bem entencler -- ou pelo menos é o qu
parC'ce,

lsto "cm compJi('éH o pl'oblema. ele -T.
Edg;u' Hoover ck' tentar iJ:npeclir qUe· c!'sas
il1l'n]'mHCÕ('S \'('nham a púhlic;o, De.-;...:obrir a

fonte do' Docltmentos do. P('nt�,<:ono foi fáei l,
111 ';'; ,descobrir LI fonte dos AHderson PClpel"S
COlll t.odas e.'iS8S 111úquinas dl' copiar espalha
d<ts pOI' Washington c a Casa !jl'anca, é um

l'nlgnl�l,

Criador da OSIIO· acha
Brasil país"fora de série"

"O Brasi: c urna prova de que o de

scnv Ivimento só se f.az com a vontade do

.povo. Se o povo acredi ta no seu Govêrno
c: na SLU:l moeua então o Oovêrno pode
fazer desenvolvimento. g é 1.-<.0 o que está
acc ntecendo no Hl'ô,:lsil, do forma medita,
com ca.lia�t(:)]'í.sticas pessoais de um autên-

(1,ico",.'.rn()d�10 brasileiro de desenvolvi
mento".

A declaração e c'!,c FO'NJer Hamilton,
ex-assessor de John Kennedy e criadór da

lJS..Aí D que cheriou lima deleg.rçao de

cmpi esários e consultores de W21t street

q\H� regressou sábado aos' E�ta.c1os Unidos,
avo;) pennaDe::er 1::: diJ. no brasil. O gru

po empl'CS&l ial ei'il.d d.ispo.sw·a p8.rticlpal'
de um elllpl'tend,mémo ,ele 60 md.hóes de

doL1es, na Amazut�la.
A VISITA

O� nOrLe-arnerlcanelS foram convida
(:OS ,peJo Grupo Financeiru TAA,: para ro

nJ1CCCl' o Brasil "por representarem a,,

opinião do meio empresarial d03 Estaq.os
unidos". Eles estiveram, mo Brasília, lvla

naus be.têm Recife, Salvador, lUe e São
,

. ,

p � ulo c:müe manUveram con1;alU'S tom
, ,

auLondades elo Govêrno, ülolusiv€ MinL')·

tr'os Cê Estado e empre1-i31'ios nacionais,
,

,

conhc�tmdo os diversos as!)p.ctos da polí-
tica d(� desenvol 'imento do Brasil cujo.s, ,

li::'sultad-cs lhes paI'cc-.rn "úüeiramr:nte fora

c!e Sl!lje" Durante sua estada os visitan·,

,

l('S lotam gcOmp�,nliàú,l}s pelo emj)resál'lo
itonald ,Gl.llmal'u(;s Levin.shoIl,

Outro integrante do grupo, .James Me

'InChe, banquei:::o de, VlaU S1;reet e analista

económü:o foi tim dos que malf-, se sur�
,

pl'e'él'lUt;l.j. com o brasil:

-;- 1 udo () que vi nestl,.! País liquidou
a nünha teol ia de qW) os renõ.:·nenos oe

economia de\'em segulI' os postulados. O

Brasii cresce p",ra todos cs tados, come

uma nal,;ão descllvolvid.H, 'embora çont.ra,
t'l,i ndo (�s princípios cn'lodo:,:os dos Leúrie03

em úr,'Scnvolvimen1,:O, N<Í.o ha dúvida para
mirn de que, no' fim dêste �p,�'ub o de-;:'vt_ \,

A .Aclmjn"stra��;;;o f\rix(,n Postá no lllomentn

prl".'urando cl,escobrlt' UI},) mbterÍo . .201.' que.

peJ>gunta ela, tantos segredos do Govêrno e.s

Li'! H�,ü'l'a ('hegando ao C'onhHimento· da im

prcnsa'� Querll é responsá\'el pCtr essas falhas'

ue segunmco e o que devé sei' feit',) êl. res·

l)C'.llt)'.' O [<'1)[ e os serviço.') de intellgência
mili, ar t'Sté10 huscanuo desespt:'radamcnte uma

l'(;:-; i: os I (l"

Hú rnuila�, teoriaS, A teorla politiea �
de C!Ut' (':' rue W:1.'1' 0,'" Pll';i ic<::s de!'erais. a

ITlc:ioria d()s' quais de .. ignados durante a lOD

:!:,.; C), miml.:,,;'io �':.,::e('uth'a do Partido Democra·

in, C'itão tentc;J1clo ('l'ÜI!' ei11baraço3 pata a

&tl.li::ll iJdmil1i 'rra(�ÚÜ ]'eplll·li�ana.

,A teol ia fiJosofi('a é ele que os bu rucra

Im:, eon!.t·,ÚI'i(},,;; à guel'1'a estão entre_;;ando à

impl'en '(' qllaiquer documento c;ue pOssa lllO:"-
1 rar a c!ifeJ'E.'nç,': ent.re o que () Presidente e,

�C'.:'::) <',';:.:orü1llw nJ�!is ('lle�dclüs dizem em PLl'
!)[j,.() p o qnl'� cli:�ern eJ) particular. E quem

e:�.�lllini;ll' B." rc\·el.a�'ões conticl(\s nos Anderson

Pa,pe'rs e 11(').') Dc.,cumenl·( s do Pent';"::-'ono 'en
('t!i'ltnuú, Oh\'ialr1Cüte. l'c.1ZÚes ",ara ;:t('J'edj(,,,r
n';:,.::;C';-: t"�ori.:tS po t\ tb�s E; fi lü;;ófi.c as.
O C UL.P /I, DO

�\�(J (1):.l�.o.l)k. a 'JL;lD,ião aqui P. Cjl'.e a ','8]"

tLd,_:j .
.':i eX1_1I l,:ilÇÜO n,'\u é pl'ilIlocialment�" 1.1(:'

l'lll,\lf(t JI()I:l it: '. 'lU !. j'.i�,\)í' !'i) tl1fl,) \�ieDII[i('{)

) f; f"

Paz tranquilidade, união e COmpl'eeu
.

,

,").10 bastante c,ompreensão \3ão axi�ênela;:,)
" .,._

Cf uc se fazem aos polít icos. O conselho

parte de ql�el11 sabe limito 1�lem o que está
fn lando. parte' de al�uém coni 'di"( .l'es,

pons .. biliclade na direção. da Arena c qu.e,
por sua vez colheu essa re(:omenuação no

. ,

. chain,..do "escalão das dec�ões",

Pode parecer estl;anho pedir paz a

fi ucm não está com ,Vontade de br.;gal" e

t)cclir compreensão a quem já ,sE' mostra

l,úo ,comlJr(:'(,'m.si:vo. Se ha hlg'uéril de boa

pn é hoje o político bl'a"c.: i1eil'o. Apesar'
dis!)o tudo, quer<,..se mais. Só com' o ambi

ente politico perfeitameilte Pélciticado,
" I! .

,",-mas não com a paz dps cemitérios",--
-

0h::;�rva-se -. JJodé1�"á� o Go\êrb,ó ·Nl.núnllar
.

• -

\ �" .... '" I
'

'fjrmei' ffi' ..r'àlcal1çar a J.'üd(;\moeral..ização.
.\...,.)J.l:o �

•

�'. h'

. "

Elemei.1-to,':i bf�nl 'il,uue,iú!':: sào de opi
níao que não há eX<,lg,êro dos respül'l.sáveis
'pela ViGa institucional do país em. guarua
J'enJ ::inda atitud.e -ele rigoros!:! cautela, em
SI: )1'1a1 tEH:em retit.:entes c fcservados com

os polítícOl5 de' -moúo genil, Não acreúL
, ,

tam que possam ocorrer fatos semelhan

tes aos de 1968,' mas nii.o vêem ..:�om bons
,

t)lho's a, PQsi<;ão dos l.iolíticG's ,que m.m.ifes,·
l:lln impuci..ênda quanto ao cumprimento
C!<1 progl'am.açilO e�itabelecidl1 para a tra.!J.,·
si(;âo do regime. O debute' pOlíti,co será

lib(�l'ado, llWS' a abertura não depende em

nada das pressôd;:; partida� dêste ou da

q uele setor.. Ao <.:ontrário, depende das

'condições que todos os setures puderem
c:r iar.

A.' divexgência.s internas da Arena, '

pOI' c:xenú)lo" constituem faior negativo no

balanço da situação política. Se o Parti
cio majorítário enc01'l.tra di.ficul(lades em

ol'ganizar-se, em compor chapas de can-

d idal os aOs Diretórios, 'c:omo irá· \;D ...llP01··

S�Y.l vaivimento mundial se Iará abaixo da
Iinlra . elo equador.

O GRUPO

Os outros integrantes' do grupo eram

James Johnson, 'advogado de renome nos'

Estados Unidos e representante da opinião
empresarial no seu país; Peter Leslie, ví

ce-presidente do ,Banco de Investimentos
Loeb Hhoq_.des, um dos cinco maícres ban
cos de investimentos' do mundo, que re

centememe concedeu ao BIasi! ernpréstí,
mo de 150,milhões, d.e dólares; e Anthony
Gooch, ,ex-advÇ>gado do Mercado Comum
Europeu, especialista em mercado finan., ,

ceiro e técnico em economia e finanças
in�ernacionais. Todos se mostraram muito

\

pem impressiob.ado$ com os resultados da

polítita �rasile,ira d�' desenvolvimeÍlto.
�cham que o chamado "milagre bra

sileiro" é principalmente '-vontade de tra·
,

..

balh�r 'e progredir" que .se observa em

tódas â.':i (·amaG.ds de pOPUhlÇão".
f'o\vler Ham.ilton consi.dera que, nesLe

estágio de desenvolvimento "a úniCa coi-
,

,
"

sa que o Brasil1 preeisà é de um pouco mais
de' rec:uI'SOS 'fiÍumceiros porque tem uma,

exc-elénte gerência empresarial"
AMAZÓNIA
Na Amazónia 'os nort&ameri,'anos ti·

, ,

veram sy.as maiores surprêsa.s. ao verifiear
que' prai.ü:amente não existe desemp'rf�go
em Manaus e que esta eida.de está passaD
((,O P(T uma explosão de desenvolvimento
ln::.ueditáveL ACi1&illl' que o PlanJ Rodo.
viário NaGÍonal é u�a solução cOJ'l:eta para

int-egl'ar a Al11ê1Zônia e atrair a iniciativa
privada para o €.;:(ôrço de descn.'Í'olvime.tl·
to da região,

bo�s outros Hspedas que muito os
.

impressionaram fora.m o programa h�bi
tacional bra.sileiro - cujo sucesso acham
"Ü:u1(:l.'cdiláve] que seja t�o grande" -

e o programa de (�€:5cnvolvirnento indus·
trial do ,M'il}jstér�o

.

da lndímkia' ie Co
mércio,

_, O que se 'e::;Lú fazt'ndó fI') Br,a-sil
nào 'existe em lugar neil_hum � afirmou
HamiltQn.

,J
,,' ,

Lar"se se cnamado a uma missão mais

alta? :f:..s.se o racioéÍnio simp.i�sta que OC01'

rt� em sü.to['e� i.mportanti.'S do GOVêI'DO,
, servindo p::lra 'justificaI' a. permanôncia do

�uTôclio politico por algum tempo 111aiS.
Mas há esperança de qu'e' tudo corra

em ordem e os ,Partidos e o� poli ticc!.,) po�
Sam ,akanç�u' melhor, posição no' quadro
instiLllcional. Há quem sinta até mesmo

a, pos8ibil�,dadc de a classe política, num

futuro não· muito distante, voltar a te,r
·voz.

Alega-se qUe para falar" sentido de
, ,

oDin,àr "c aj,udar a decidir, dévelll 08 polí-
\', .

ticos espera.r ,a 'tez, aguar'dar a chamada ..
"

, �(� forem apre'ssad9.s, b perjOdo ue 111ude'z
poderá,' aumentar" e mais difícil será a

reev.peraçãO'.
Em 6uma a sobrcvi\·ência. e a li,'ecupe-, "

ração dos politieos "depemdem muito de
nós müsmo�, d.e nossa.s atitudes de nos-
, ,

sas rea,<.;ões a detcnn.inâdos acontecimentos,
da nosSa colaboração e do nosso espirito
público" conforme pond.craç'ão feita por)

,

um experimentado parlamentar.
15so que!' dizer que, d�V'em os diri�

gentes e parla.m(:ntares do� dois Partidos

agir re;l1istie�meIlte, eornpreen(,lcr melhor
o pe:ríod.o de ·tran.siç�ão institu,ciolial do

país c aei'rna de tudo, "reconlleeer os Ctl-,
,

forços do Govêrno em prol do desenvolvi-
'menta e da paz social que não consti-

,

tuem programas antitlemocrútieos".
Hesta r:;abel.' se agir J'(�a!isticatuente r�

presenta manter o Congr{�HSO sem espírito
\.

de iniciatjya. reservando aos políticos ape-
'.

nas o direito de concordu:· de ratificaI',, "

,fúi�malmeIlte. Se a Arena deve fidelidade "

ao Govêrno, \
será conveniente qúe, pa.ra

bem obedecer, o Partidó conheça as di
retrizes. Afirma-se que assim' será mas, ,

"pa�'a 'erguer a cabeça de,iem antes os ],)0,,'
líticos manter os pés no chão".
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Vende-se o apartamento 902-A com 3 quartos de
•

pendências de empregada e garage. Tratar à Avel1.ida' He:t'-
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N:otícias
,
spiritualistas'

,
"

MEDIUNIDADE pressão que experimenta, não só. a natureza boa ou má
, , ,

do Espírito- que lhe 'está ao lado, mas também � sua

individualidade.

c) Méd1i'uns audicJ)'t�

ínfluêncía de seu próprio espírito; o médium sonambúlico,
ao contrúrio é instrumento de uma intelieência extranha;

, ' ��

é passivo e o que diz não vem de si.

g) Médiuns curadores

1tste gênero de médiunídade consiste, principalmen..

te, no dom que possuem certas pessoas de curar pelo
simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem. o.

concurso de qualquer medicação, Geralmente a +acul

dade é expontânea e, embora, haja a utilização do fluído

magnético, alguns médiuns curadores jamais euviram

falar -de Magnetismo,

'(

VI r._ Cla�ificaçáo geral, doo médhms
Hélio Abreu,

CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS MéDIUNS

Geralmente, os médiuns têm sua, aptidão especial

para os fenUme�os desta ou daquela ordem, .donde i'e�u�ta,
que formam tantas variedades, quantas São i(1S espécies

de manifestações. Assim elassificaremes as princip�is:

a) Médllins de efe'itos f't$,Íc&s J,

'São os mais aptos a producãe de fenômenos materíaís,
tais como, movimentos de carpas inertes, ruídos, a deslo

cação, o levantamento e a transição' de objetos, etc.

Sempre, nestes fenômenos, há o concurso voluntário ou

involuntário de médiuns dotados de faculdade especíaís,
e dos Espíritos só se preocupam 'com comunicações ínte

ligentes e instrutivas.

Cumpre ponderar que a faculdade de produzir efeitos
ll1ateriais raramente existe n0S que' dispõem de maís

perfeitos meios de comunicação, quais a escrita .e a pala

vra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à pro

porção que se desenvolve em outro.

b)_ MédiU'ns sensitivos" ou lmpressivos
Dá-se esta denominação à� pessoas suscetíveis de

pressentir 'a presença dos Espíritos, pOl' 'uma impr,:s�ão
, vaga, um como ligeiro atrito em todos os' membros; fato

que não logram explicar. Tal sutileza pode .essa. faculdade

'adquirir. que aquêle que a possui reconhece,' pela ím-

""

São os' médiuns q .) ouvem os Espíritos' é alzumas I

, , b'

vêzes, uma voz exterior clara é distinta qual a de uma
, " .

pessoa viva. Aquêle que não é médium audiente pode
comunicar-se com um Espírito por via de um -audíente

- ,

que lhe transmite as palavras �

d) Médiuns falantes

'São aqueles que possibilitam aos Espíritos a comuni
cação oral com outras pessoas encarnadas, NnEiste caso

uma terceira pessoa pode travar conversaçãr, normal com
o Espírito', comunicante ,

e) Médiuns, videntes'
Os médiuns videntes são. os dotados da faculdade de

ver os Espíritos. Alguns gozam ,dessa faculdade em

est�d� normal, quando perfeitamente acordados, e con

servam lembrança precisa do que víram.. Outros só a
,

.

possuem em estado sonambúlico, ou próximo do .sonam-
bulismo . Raro é. que esta, faculdade se mostre uerma
nente: quase sempre _é efeito de, uma crise passageira. _

f) MédJuns, SO.lrl.1r:nbúlicos
'

(. � ... I .. ,4!." II .' '"
I

O 'sonambulísmo � uma variedade da faculdade me.

diúniea". ou, :m(ül��r ,�ãp: ,d,l!�S, ordens de
.. fenômenos que

geralmente, ;se, "acp.�,l� ��,u.nid9PI' O sonâmbulo age sob a

h) Médiuns pueumatógrafos
Dá-se êste nome aos médiuns que, têm aptidão para

obter escrita direta, Esta faculdade é bastante rara.

Desenvolve-se pelo exercício: mas sem utilidade prática,
se limita a uma comprovação patente da mtervenção de

uma fôrça oculta nas manifestações.
i) Médiuns escreventes ou psicógrafos

São os médiuns aptos a receber a comunicação dos

.espírttos através da escrita. Como afirma Allan Kardec,
de todos, os meios ,q.e \ comUl)iç�ção" a escrita é Q" mais

simples, mais cômodo e oqre�u,qo,' mais completo., Para

o. médium, a faculdadq de escrever, é a maís suscetível
de desenvolver-se, pelo exercício e proporciona a todos

um exame acurado e minucioso da mensagem recebida.
, I

Prosseguiremos ,
I ... • '{' J" .,
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Visite o Nordeste, encante-se com a h0spi
tal idade dê' �eu povo e veja como é vantajoso
'aplicar 50% do impôsto de renda na região

: que, mais 'Cresce ·no país. '- (
Aplique seu 34/18 na área da SUDENE.

, Também, ótima- para férias.

Os Estados do Nordeste têm tüdo: para of�..,
recer a você ümas óti'mas férias. \ .'.,

(Aliás, também 'o turismo está crescendo ·(l0
- Nordeste: nos últimos três anos houve um

acréscimo de 40% no' fluxo turístico;' e ,em·

.1971 os tur'istas gastaram nessa região cêr.ca
de 5, m,ilhões de cruzeiros, os quais, sob efeito,

- multiplicador de gastos dessa nafu.reza, repre ...

sentam injecão de 15,5 milhões· de cruzeIros,'
, ao' fim de um ano, em circulação, na e_conom,ia
regional.) .

Você terá à sua disposição uma extensa
rêde de asfalto ligando ° Nordeste ,ao Ceptro
Sul e um grande sistema de telecomunicações.

I

'" •

Mas, visitando o:Nordeste, você poderá se

hospedar �m·.Ótimos hotéis., descansar em lin-

,dàs' praias; frequentar restaurantes famosos e

saboreÇ!r', s�,us, prato� e_ frutas típicas, 'E você

pôde ainda, constatar outras verdades: você
vai ter opor.tunjdade de ver as realizaçÕ'es do
Nordeste.

. " ,

1.33Q p'rojetas, jndustri�is,' agr,o,p,ecLiáric:>s, de, "

'Aplique no'No'rdeste: há sempre b�ris negócios.,
pesca, tunsnlo .8 reflorestamento la aprovados.' .

-

:

14,,1 Qilhõ�s �e'cruzeiros·'inv,e�tidos,. SUPERINY.END�NCIA DO DESENVOLVIMENTO

:: ,E:�tre, 'o artesan,atG Rordestmo, as Cidades DONORDESlE-SUDENE
'

,

. . .

eh,stoncas, e os fe€'ootos·_OO palsag-ens deslum- .,..... ",. ;, "

brantes, você 1vai v�r. que ,os' investimentos ali B��,,,-q ,DO. .NORDESTE �O BRASI. L S .. A. .

estão d,ando ;,I��Í'Q�I;' �" '-'." ",: � ��S.�,ESTADOS QAÁREA DA,SlDENE
, ti' I .'

.

,Lindas praias nordes.tinas: muito s,ol, ar,e;'p m,acia ê ág'u�s:mqrhas; .
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,Estradas qu� cortam tôda a Região"

Pratos típicos e frutas deliciosas.

Escolas e universidades formando técnkos.
< ,',

Fédas il18squecíveis parD você e sua farnilia,

, \

SOSEBAN - Saciedade Calarinense de

Segurança � Serviços especIais
ORCALI - Organização' Calarinense' de

Limpeza
Duas Organizações genuinamenle catarinensese

R. Deodoro, 19 - 3° andar - sala 6 - Fpolis �

..
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a marcha d'a ciência
-

�·SCIENCE FICTION/� ILUSÕES, REAL..IDADES - I

A. S�ixas Netto

.
Quem analisa pacientemente a "Divulgação Cientí- ..

fica" -- essa das Revistas c Edições Encadernadas ven-
, .

� ,

didas a, pêso d'ouro e a crediário -, e os "livrescos" de

"Science Fiction" conclue entristecido, quanto a Ciência
, ,

decaiu, pela pressa e pelo "macete", - palavrinha que

significa nada mais nada menos "vigarice" intelectual
, ,

-, no século XX, Mas .não vamos fi�osofar oprque o

século está no fim e talvez, com êle, o fim disso mesmo.

Vamos isto sim, deixar registrado para os pósteros -

,
,

gente do próximo sécule ou I mais -, como alguns têm

"dado panca" de sábio patrocinando, - sem querer ou

saber �,
o êrro quanto à realidade das cousas.

XXXXX

Pra começar, chamou-se a' atenção hoje, domingo,
uma 'bela página quasi inteira de jornal; bela, porque,
em fundo "of-set", apareciam Galáxias Espirais e até a

Pleiona - uma importante estrêla anelada de hidro-
,

gênío incandescente do grupo das Plêíadas, na Constela-

ção do Touro - animando como fundo inebriante do
, ,

Cosmo um apreciável trabalho de "science fíction":
"

_

apreciável como literatura descornpromíssada com a

realidade, é certo, .pojs há, no conteudo, erros bárbaros

de Astronomia, 'resultado de nenhum contato com a

realidade dDS Cés . Pra começar, o autor discute, no

'conto a Quarta Dimensão a partir do Sistema Eínstei-
,

.neano: depois pretende acertar o relógio d'uma nave
" '

que vem de "Asbra", _. um Planeta que diz ser da Alpha

Centauri - com um relógio no. Himalaia, Ora o relógio
,

,

elo Himalaia é um exemplo de Einstein para a Relativi

dade generalizada, conforme a Memória de 1905. Digo

isto porque tenho tqda a obra de Albert). O autor

arranjou um Planeta na Alpha Centauri mas não diz

cm qual Alpha Centauri. (Estou cansado. de olhar e

mostrar pras amigos "a Alpha Centauri-A, a Alpha

Ccntaud B; e Alpha Centauri-C ou Estrêla de Mclnnes

só dá pra ver com telescópio de màioD capacidade cole

tora), Se o autor tivesse colocado seu "Planeta Asbra"

na Alpha Centauri-B não estaria longe duma' possível
realidade, Mas, 'como não disse complicou as cousas.

, , ,

Depois o. autor por não saber Astronomia dá para o
,

Grupo Alpha Centauri a distância de 257 trilhões de

qtülô:rpetros; ma, esta é a distância quase da Estrêla

Wega da Constelação da Lira; o. grupo. Alpha Centauri
,

está 'a 41 1 trílhões de quilômetros e sua luz leva para
, "

chegar à Terra 4 anos e 35 centísimos; a Próxima Cen-

tauri
.

- a estrêla mais próxima de nós - está a 34 6
, ) ,

trilhões de quilômetros e sua luz leva 3 anos e 56 centé

simos para alcançar a Terra. Ora '-scienee fiction" não

c:,cve ser àssim inexata; deve ser como a de ;Julio Verne,
imortal, que escl'f3viâ mas só depois, de recebc'..' cálculos,
exatos do Observatório de Parjs, em matéria de Astro·

nomia, e de diferentes especialistas, quando em outros

assuntos,
•
Em verdade, escrever, seja o que for, é

'informar.

, ..

XXXXX

A "sciencc fiction" dos séculos passadOS era ô'uma

perfeição notável; podia-se jurar nelas. Ê o caso. (l<�
·Jf.)nathan SWlft que deu os parâmetro.s dos satélites de

descoberta por .l'iSaph Hall, ..

Ministério da Educação e Cultura

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

REIT'.lRIA

EDITAL DE COHVOC�ÇÃO N° 01/72
TOl'no público que a Divisão do Material da Reitoria

da Universidade Federal de Santa Catarina fará reabzar,
às 10 00 horas do dia 31 (trinta e um) de janeiro de 1972,

. ,

a abertura da To.mada de Preços n<? 01112, destinada a

aquisição. de materiais' para o Restaurante Universitá,

rio .

Os interessados poderão obter os editais compare

cendo à Divisão. do Material de segunda a sexta·feira,
,

no. ho.rário de 8,00 às 11,30 horas,

. Florianópolis, 13 de janeiro de' 1972.

Adayr Seh,arf

Dü:etDr em exécício da D, do Material
, ,

SOCIEDADE "EU�ICE WEAVEB" DE
FLORIANÓPOLIS

Edificio do lPASE 59 andar - Sala 511

Flo::.;.anópoJis � se

CONVOCAIÇAO
Cármen' lí'reyesleben de Sousa, Presidente da SOt.>l�

dade "Eunice Weaver" ge Flori�nópoUs, de acôl'do com

o aÚ. 14 letra "B" de s�us estatutos" convoca 'o.S senhores

membros do Conselho Deliberativo para a Assembléia
'-'

Geral Ordinária, que Se fará realizar em sua sede, insta-

lada no edifício do IP.t\SE, 59 andar � sala 511 � no dl�

24,01. 1972, as 17,30 horas, o.U meio hora após cum

qualquer número de presentes, para tratar da seguinte
ORDEM DO DIA
1Q - Pl�eenchimento de uma vaga �10 Conselho De

liberativo;
29 Exame das Contas e do Relatório da Díretoria ref

ao exerCÍ(;)o. de 1971;
3Q - Assuntos de in'herêsse so.ciaL

,

Florianópolis, 12 de janeiro de 1972.

Càrmen Freyesleben de Sousa Pl'esidente d�

Sociedade.

SOLAR D. MARTA

,

, I
I
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ctNEMA
-----------'-

SÃO, JOSÉ

15 1D,45 21,45
Gi(W Marta Volante ._- Florinda

J301kan

lNVE'STÍGAÇAO SOBRE UM

CIDAlJAO ·}.CIlVJA Dl.!.. QUAl,c UER

S,US1:JII:I'I'A
Censura 111 unos

RJTZ

] 7 - 19 45 21 4 S
.... , ,:1.

4nthony 'Ql1inn Shelley
"Vi nters .

FurHA, ,AUDACIOSA

Censura 18 anos

CORAL

15 - 20 -,22

�{..:.ch[�I'd. Cl:u�r).1.be)1 ain 'r Glenda
·Jaekson, ' ,

'"
'

n:�LIRIO
\

DE AMOR'
,

'

Censura 18 anos,

ROXY
�)------------------��

14 20 horas

Programa Duplo

OS CRIMINOSOS NÃO

MERECEM PREMIO

SANDY, A FOCA

Censura 14 anos

JALISCO

20 horas

Charles Aznavour

Bergen

Candice

o MUNDO DOS AVENTUEEIROS

Censura 18, anos

GLORIA

17 - 20 horas

Mark Damon Gig,liola
Cinquetti

DIO, COME TI 1.1.10

Censura 5 anos

Y __--.-__.,..- _

-----_

20 horas

Samruy bavis Jr. - Peter tnwford

UMA DUPLA EM SINUCA

G.ehsura 10 anos

SAO LUIZ

20 horas

UM E' POUCO DOIS E' BOM
,

Censura 18 anos

TELEVISÃO
TV CULTURA - CANAl.. 6

'15,00 Tele Educação
15:30 Cine Junior

,

17 45 Êlas e Eles

lB,OO Omar Cardoso

18 15 Nossa Filha' Ga.briela
,

/

18,55 :'BcHa em Jogo

19,00 Noticiário

19,15 A Fábrica

19,55 O Preço de um Homem

20.40 Café Sem Concerto

22,00 Viagem ao Fundo do Mar

23 00 Poltrona 6
,

TV COLlGAD.�S CANAL 3

__� � M••

15,00 Documentário Educativo

15,40 Mulheres em Vanguarda

16,10 Seriado de Aventuras

16,30 Sheena a Rainha da Selva

17,00 Principe Dinossauro

17,30 O Zorra

18,00 Agente 86

18,30 Meu Pedacinho de Chão

19,05 Minha Doce Namorada

19,40 Noticiário

20 10 O Homem que Deve Mbrr'er
,

20,50 Alô Brasil, Aquele Abraço
22 00 Noticiário

,

22 10 \ Bandeira Dois
,

22,30 Cunsmoke

23/iO Os Guerrilheiros

m

Zilma e Ernani Avila, hüje .estão festelando Bodas de Prata.

Solenidade · , .
---

, . ,

Logo mais às 11 horas, o Coman- B-odas d Prata

dante da Escola de Aprendizes. de�' Cumprimentamos o casal Z11ma e

Marinheiro, Comandante Paulo Fer-' Ernani Ávila pelas Bodas' de Prata,
nando Peixoto Garcja Justo '. vai', . que estão festejando hoje . As 17,30, .

receber o mundo of.i:::ial para uma. horas, na Capela do Ginásio Catari-

solenidade na Escola. nense, será celebrada Missa em. Ação
de Graças pelo acontecimento., , ,

---
, , .

Vestibular

Com muito entusiasmo está feste-'
.

· , ,
----

· , ,

Rio

Com a presença do Governador
,

Colombo Machado Salles e outras

altas autoridades, inaugura-se hoje
às 17 i,oras no Rio, a agência do

Banco do Estado de Santa Ca1 arina ,

jande sua vitória no vestibular,
Jorge Mussi o moço que logo-logo
será um dos bons partidos do Estado,

, , ,
----

, , ,

Aniversário

Ao ex-Governador do
doutor Aderbal Ramo!' da

nossos melhores voto de

'des, pelo seu aniversário

Estado,
Silva os

,

felicida
hoje.

, , ,
---

· , ,

Recepção
Sábado, mais uma elegante' recep

ção d.e� casamento, aconteceu nos

salões do Lira Tênis Clube, festa

que teve a responsabilidade da com

petcnte equipe de Eduardo Rosa,

, . ,

(,-,-,-
Chegando
Procedente de São Paulo, está

chegando hoje a nossa cidade (I novo

gerente ca Sadia, Vicente Laviola .

. . . .. .

.-.-,-.-"

Neide Mariarrosa

"

achado
Neide Mariarrosa cantando sob

,
'

as luzes da cidade, no. programa
,

<"Eí1contl'O'" no Canal e T,\T Cultura
, ;

fez aquele sucesso, A cantora agora

prepara-se para defender músicas
de carnaval, para o, carna'v�. do

Cl uhe 'Doze ele Agôsto.
• I. • •

-,-.-.-

Alta saciedade do 'R,Ú, veraneie
em lmbl'túba

Deixaram o Rio e estão veranean

do no confortável chalé em Imbí

tu ha, os casa is: Lourdes e Alvaro
. Catao, Sônü1, e Luiz Fernando Cec 'o.

.. . . . .

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

Gente que chega
Já a alguns dias procedente 'elo

Rio, encontra-se em nossa cidade, o

muito simpãtico c elegante casal,
Jonas Grun Ramos O casal. Gran

Harnos aqui' na Jlha' 'é hóspede do
,. .' ,

OSUl1; F alace Hotel.
.\ I. • •

-,-.-.-

, , .
----

, , .

Beleza

Você já conhece "Big-Eyes"? O

que estamos falando é uma nova

fórmula de Helena Rubinsteín, em

produto de beleza para dar mais
,

luminosidade aos seus olhos. Este
,

,

novo lançamento de Helena Rubíns-

tein, já se encontra na :.Jrogaria e

Farmácia Catarinense.
. . ,

-.-,-,-

O conhecido Dudu T, Santos em
,

sua residência, recebeu amigos para
um gostoso estragnof . Destacava-se
entr e os convidados a beleza de
Marisa Ramos, que durante o jantar
palestrava animadamente com o

anfitrião,
• • I •

-.-,-,-.

PENSAMENTO DO DIA:
Chama-se vulgarmente habilidade

à falta de vergonha.

I
,8

E:rttre'. você' também� através dos incentivos fiscais da 5U.DEPU..

E garanta tranquilidade para o seu investimento. �
(goríficos HOEPCKE S. .comérci e·ndúslriâ

. Florianópolis se
.

REPRESENTANTE Â�T()RIZÀbt') P�RA CAPTAC.l.O EM SANTA CÁTARIH.

DIV�SC - Distribuid.ora de Titul,os e Valôres Mobiliários 00 Estado de Santa Catarin�

•

Horóscopo
OMAR. CARDOSO

TETIÇA·FEIHA 18 DE JANEIRO

PHESSÁGIOS PELO PIA DO ASCTMENTO - 18 de janeiro

o vigésimo oitavo dia l� grau de Capricórnio torna �1 pessoa muito ;�o

liante apegada ao trabalho persistente pertinaz' mesmo; de continua élS()ell
na vida possuidora de. grande confianca �m-' s,i meSJJ1é1; disposta vara fi. lll(�
o triunfo que v�m ao final, ('.ore ando S(�'US esforços, A função hepática n�

muito boa, mas .pode ser cort-igida: devendo" porém, o nativo' cooperar não
excedendc no� ��íimf'nLs "p 'fI�OR cxit�ntps alcoólíeos de qualquer tino �
esi ii isento tarnhérn, d� vir a sofrp�· 'acidentes, devido à Sl1� prcf'lpHBÇà'

, '�. J '. � • .,. J ( •
•

'. • "'""

Grande íntelectualidade e dons artísticos inatos contrihulrão para a sua l'e'

zacáo pe soal , .

, ,�
'.) ,

I !; � \

ÁRIES -- Tenha cuidado pura que suns a ões não abalem suas palavras. To
iniciativas sem I'cflC'ti.T':muito antes poderiam 'acarretar-lhe sér
díficu I (Í:úlês," Saiba agir' no momento certo. Sucesso sentimental.

TOURO -- Apanhe somente uma coisa de cada vez, ftste é um dia repleto
novidades para você mas também de confusões se não agir c

-, I"

r-nutela e intefigência ;
, Uma,' desilusão amorosa deverá ser esq_ueci

imediatamente, 'r,ois" .

GÊIVi:r�OS -- Aja com decisão, Demonstre mais confiança em si mesmo pa

aumentar suas - chances de sucesso e fôrça para Iutar' conü",
circunstândas, Dia negativo 'para empreender viagens e negócios q

requeiram boa ·8oma monetária.

CANCER - continuamente, d timismo é mais que sutíciente para vencer

o« lcos e. bstáculos . Creia mais em si. mesmo e em sua c3}'acidapel":R :s
,.' ,

construtiva que .só tende a ir cada vez melhor. Atracão pelo se

oposto.

LEAO - Dia propícia para fazer entender-se bem, Faça o uso da palavra
momento mais oportuno para obter os melhores resultados possíve'
Excelente fluxo à saúde, às viagens e aos resultados materiais,

VIRGEM - Os ignorantes não irão. entender seu comportamento, mas sir-s

muito bem perante os inteligentes e pessoas de nível social eleva0

Explendoroso ao romance, às diversões .e à convivência familiar.

LIBRA -- Use seus 'podere� naturais de intuição para descobrir as horas

satisfação e felicidade. Não contrarie-se por coisas de somenos irnp
tância . A vida amorosa será mais propícia se a pessoa amada )l

tencer a
.

Gêmeos.

ESCORPIÃO - Evite as discussões SOCIaIS provocadas por preocupações q

serão facilmente abatidas, Mantenha-se calmo que tudo tende a s

de modo satísfatórío e conveniente. Dia perfeito às novas amizades.

SAGITÁRIO - Dia pouco favorável para entrar em contato com pessoas'
nível mental mais baixo que o: seu. Procure tratar com personalidaí
influentes que muitos benefícios receberá destas, Sucesso. financein

CAPRICÓRNIO - Saiba que nem todas as pessoas vêem as 'coisas da mes

forma. Se deseja que respeitem sua opinião deve faze: o 'mesmo co

relação às outras pessoas, Receberá uma colaboração muito útil

um nativo de Touro.

AQUÁIUO - :Êste é um dia em que as coisas psíquicas estarão tomadas ef

sua mente, especialmente os poderes psíquicos .extraordinárlrf
Mantenha-se alerta para dar boas respostas onde quer que seja. Cuia
da saúde,

PEIXES - Não se precipite em conclusões, Pensr nas circunstâncias e co�
sidere com calma cada consequência. Em caso de, dificuldades, �

amigos �starão prontos a c.olaborar consigo. Perfeito ao romance

ao trabalho,

.. -'-

n.n nr_a

-

•

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO
ABASTECIMENTO

CAMPANilA, EM DE'FESA DA EC'ONOMIA
POPULAR

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comértio varejista - Lista de janeiro de 197�

PRODUTOS UNIDADE VAREJO

1,70 I

800 I1'05 I

5'20 I
,

0,75 I
1,20
1,25
5,75

•

1,00 I

I

1,20 1'10,80
0,60
400
,

3,99
1,00
130

-'

pa.cote
pacote
pacote
pacote

lkg
5kg
1kg
5kg
200g
lkg
lkg
5kg
lkg
lkg
lkg
10cx

454g
400g
400g
400g
200g
200g
400g
800g
IOOg
900 mI
.1,

ll{g
1kg
1.

Arroz branco
Arroz branco

Açucar refinado
Açucar refinado
Extrato de tomate

Farinha de mal1dioca
'Farinha de trigo
Fa.rinha de trigo
Feij ão prêto
Feijão prêto
Fubá de milho

Fósforos

Leite em pó integral
. 'Leite· em pó instantâneo
Macarrão sem ovos

Macarrão com ovos

Massas para �ODa

Maizena

Maizena.
Maizena

Margarina vegetal
61e de soja
Papel higiênico popular
Sal refinado
Sal moído

Sabão em pedaço peqneno

granel
pacote
pacote
granel
pacote
pacote
pacote
lata
lata

pacote
pacotp
pa�ote
pacote
pacote
pacote

tablete�
lata
:vôlo

pacote
pacote
pedaço

065
,

0,65
1,20
.2,10
050
, .

3,30
() :30
,

0,40
Oy30
0,24

013S,: 0.� preços máximos fixados na presente lista não abrangem
toda':)' as l11nC2S cOmerciais. Os estabelecimentos filiados à CADEP, estão

obrigarIos a ter' pelo menOs l.11na das marcas dêsse� produtos por preços

que não excedam aos fixados,

4,_' . ...J

tA ''!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
"

'

i I
I

CACIOUE BaTEL

Próximo ao ponto de ônibus e taxl

Rua Felipe Schmidt,. 53 =. Fone 34e

FlorianópoU.J

•.
1

\.

l ._0
_

,

A.pal'tamento com 2 quartos sala, copa cozinha e de-
, ,. ,

pendencias para empregada. Rua Conselheiro Mafra 118.
,

Tratar à rua Sete ele Setembro, 13 fone 3886.

- ,;.

. -""

J �.,.;....+"' �',

" ATENÇÃO
. , . , . . . . - . � , . . .. . .

,lt
.

Troca-se' 'um
.

tEHefbh'e'
.

'611' Ilhá por 'outre do- Contí-.'

nente',' Os, interessados deverão, teleíonae -pata·: 6272, "-
Sr. Antônio.

. , , '.' ,

.- ,!-t__
... ,- .. ,+

•• �-
'--" o-o -- __ O_" ,-. o .. , --.,

-"".,1,. , ,

AJESTIC HOTEL 'I
i
,I

"
.

'4 "JW

•

,'� �
,

,
cldad.

I
..

J
,-. '_._ - .�-:-,,""

1'-''? ,).':I
t--j;l�;""'{!>. 't*�,

. ';l',� /:��/''''i
. " ,l,.ç,,_",;.'. ,\�J. -

�:--!;({\)t/
I

J ::."'1J,:.�.i}(). c,\ r 'I
. ,t1.1, I";!U 1\ JOÃO PI NTO - FONES, 3951 • lo .. J A. I.

��ll'l'j FLor"iI\NÓPOLIS - SAN�A CATARINA - BRASIt. I

�l

'1illl A P A R T A M E N TOS 8 U J T E S

w�;�i B;�R •.
JARDIM DE INVBRNO - SA�J\t) OE'RECEPçõts

,I�r �..·i nUFO�IF • QADIO TELEVISAO, GELADEIRA· AR CONDICIONADO
.

tt
·.1

•

•
�

I . ItlTI:::

ROVA.L

(jUF.ClHlóNTO CENTRAL lAVANDERIA. ESCRITORIO PARA HOSPEDES

���������-����
�_ - o'

CLI leIA E CIRURGIA E OLHOS'
ENTES DE C HTATO

I

Dr. DéCiO RITZMANN MADEIRA NEVES CRM. 584

Ex I'esiden'fe da Clínica do Prof. Hilton Rocha, MG.
CPF � 002275959 - Te'lefone Residencial' 3541

Dr. ARAMIS RITZMANN MENDES CRM. 920'

Ex stagiário da Clínica do Prof. Paul. Filho, GB·

CPF - 048236999

CONSULTAS com hora marcada p:elos !'

Telefones 3699 - 3899 - 4129

Atendem de 2a .. à 6a. feira

:1'

.,éf·�?F.t&"!lifu!!_i7fT,tivÍ,j!l'r
I' "

. '.

no Hospital Celso Rainos, Sala ·169

d�' q às 12 e das 14 às 18 horas/,
I

I ,_
.- - ...:

-,_.�

Itesp. T'cnlco: NI'waldo N. HOb.ner

�cretArio d& razenda do Estad� (1962-1964) CPF _ 001 755 109

-Inspetor l'lBcal de Réndaa Internas (1965�1966)

Membro das Comissões de Economia e FinanCd
Regístro CRCSC -' 1108

da Camara Federhl (1966�1968)
E8critas Contãbeís e Fiacats

ADV(J�ADO E ECONQMISTA

.

Declarações de Impõstõ. de Rendá

(Reg,ültros OAB�SC 1.261, CREP _ 7.. REGlAo.
Organízaçãr, de Empr&as

0126; CRe �139, CPF _ 006645709)
Procuradoria Administrativa

E)lcritório de Advocacia Es!)eclalizada em DI-
End.ereço: Rua 'Victor �-tlirelle!, n, 90 - Sala "A"

RElTO TRIBUTÁft.lO: 1. Renda, IPI, ICMt aÉCLA,
r C!l��� ,���!�l: < ��. t: ,�l?�·�����ôl�.� �nta C�tarilI'l

MAÇ��:D:::O�!��:S�S��SOJ!:S 0.1 1I'i'f:'" "uE di' 'H'" �c :���
"

EMPRESAS." '., .. ,. '. ,.' , :>j-' . Drs. WALDÊMIB., ·CISCÁ �,·S \ �'1! � - A D V O G À DOS �

(Rua D""'!��":.i.3T ��;:ll�:�: : 8� eon]. BCI I • , . : : .0511, BEGlS : : ,
1 ,Cobranç.. JU:alh:,.: ::=�

CRU&.I

4

I

-,--

12iF. ; •
" I

D S ,
Rua Cel. Pedre Demoro, 1.548 - Fone

rt�:;i?úir;Oi'ã .Bi(á�t_L� i' :.. :���� ::��:l� A IL A

�I

�TRErrO - FLORIANOPOIJS

I· Ac.., Ricardo Maelel C••e... �:! -7"""'1
.

d'OBEDTO 'IIlftUEIIA •UOII"
STODIECK

'

: .': : � � : � .' : " : : � " .' " .. ���t.citad�r ..i "" ,!�l "
.. .tU I');UII ,AI'& 1'1

Mlnclldot .... ..gur.nçà� .,1.. .. a.pel., tia III
. ������ �������,�iz�l. ��, .'!.�g�':IPI�o� � ..oc�riln��J .• '11Ind.nln�ão. tfjstlmento, usufruto. Inv.ntári., •.

'IAções criminais. Questõe. trabalhl".. • pr.vlden.. f�
cl'rll'. Recursos • acompDnham.nto do proeenc. -'Iperante o Egr'glc Trlb�nai d. Ju.tlfi do Ilt.do ..;
Consulta•• par.c.r.,. !'"

. Ed. Jortte DBUX - com.o,,. �obreloj&) - T4IIl. it'lOS I, ,i

l
Rua ,do! llheus, e�q. Araújo Figueiredo. !:

Expediente: da! 9 às 11 e das 14 li UI borà., \

I CPF!: Q01834409 - 000100.491 - 002671128

(._o___
., '_,_ �:!�,

,...-. I .111.
e

� !' '!!�.!!!'!!!S!._.......__ ,.,_ .. .!!.S��_._'�... ,_i -. ,���'

"Rua '15 de 'Novembro, 600-4Q andar' - .��Ia 4C3

're�ê'fone 22.-00"/9 _. ,c.p:r. 005281969

Blumenau - s.e.

ADVOGADO

Ru& Fte� C�neca. 12 (entrag,8 pela Allan ltitl'deé) I I

I'
Telefone 2062 -. Florianópolis I

I
. i C..P.F.: 002627499 I

1

---- ---- -. =.._�M
__
,..

. �I LW&i*',!!5*_ u __ •

.0
_
=:=z

_.

FPOLIS. - Rádio Santa Catarina· - S,ábadí)s,' U
,.. . ..

i9�3Ô 'lÍôrás.'
...... , " .. ' .

BLUMENAU - Rádio Clube :Blumenau. - Domingos,'
t "

••••• I , ••

às 14,00 h01"Ãs.
.

ITAJAI - Rá�. Difusora Vale do Haja!' - Sábado!,
às 6,45 horas:

Cupom de Inscrição

Peço·lhe inscrev�!;..me, tIIem qualquer compro

misso de miitha parte, na curso gratuito de 20 Uções.

Nome . li • "
"

" •

Rua ' CI t .. .. .. N. •

,

..

Cid.ade ,e ••• r • • • • • • • • • • .. .. • • • .. .. Estado ...........'

--

.

"Jf.VOZ'DA'PROFECIA"
.�� ç "ESTA"VOZ QUE ORIENTA

" , , , .. E' 'DÁ' C'ERTEZA

Rêcorte êste cupom e envie-o à. Voz da Profecia,

IOsá. POItal 1189-ZC-00, 20.000 - Rio de Janeiro

I GUANABARA

L!!!i�;;ã'ât __

�
__�.

__ .:-._==-:_,�_o__ ._"_'�'�-=-�_':_""'.� �',

,J",

Prote_or 'llí:ll Pl!t(�ul-l!th1& da rri:éuld61dti d.e lI�dlcl�·
\

Problemática Pslqull8 Neurose., I.
POENÇAS MENl'AIS r

C/JD.!ultOrto; F}Jit1cto Assoctaeao Catartnen"e de 11..

dll�:ll',lá. SaJ'. ]à , ...", ,'u,ti� 22 ..08 -- Rue 'Jerônimo ()::(;!lt� ,
3bít '.

....... :rloniluópol'lI -

caM �. tl8:�-SC··- CP.F 00264209
.

�·lil!t8giárl0 Mate1."rddadp FJ!eol� Lat'anjetl'�8
.

� CUntcs de �e'n�o'ra"t -. p�'é-Nat�� � }Tl'ép8:a?áo ,;_. Pd�o- / 1'1
Profilátíca Para Mat rmídade - Cltulogta t I

Consultas da!!! 16 às 29 horas - DiarlaMtmtf:. I' I
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D'r. ALDO ÁVILA DA LUZ

AD' ti Da
•. P. ,.. __o OOl77f1&81'

Dr. CarieI Alberl� Bafbos�' PlIdo
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. ATENÇÃO' . 11r.1!.
Estamos em franca promoção na venda de Lotes ./.1

.

no e�ce�ept�Joteatp.,e,�'o ... '..'
-

(
,

BAIRRO YPIRANCA I
,�l

(R. �,ti 'Grupo �stolar A. Wanderley Jtjnlor, 11ft I'.,
.

Barr.I'M' .
'o

..

Aproveitem estamos vendendo" à vi�tíl ou óm I�
'prestações. ·�s.ta' �fe;ta-. é. por tempo Jimit�(�o.. I�\

Venha vísítar-nos '(hal'la�lente,
, de . dO.ID'111g0. ia I�I,I I

sexta-feira no próprio local, ou pelo fone 39·07. II
U L

o.,
-. ..

',-

, _ .... _

'
__ .. _. _,-

... _._ • .i
_o

PRotOM - Proca-radoria, e
Contabilidade 'Lida•.

. I

APt.Rro
71

•
• .. >

IH t

,Para saldar CO:l11'promisso imediatQ vendo F-600/58,
motor nôvo -e

.

pneus em. bom estado,' por 3 mil a vista

ou, com 1.500/entr�dq., .1':r:é\t.a;r fon.e 4051.

ALUG.A·,SE
CASA NA PRA:IA BE' ·BOM ABRIGO

< TRATAR 'PEI:.0· TELEF0NE·_ 66·30.

ALUGA-SE COM TELEr
Utna CB!8, sita à tua Y",!o. Cruz Silva, n. 43, no 1':8..

tretto, tratar na firma Comércio e Indústlia Germanf

Stein S. A.

......

De alvenaria, com 3 quartos, salas de estar e janta

copa, cozinha, depedências de empregada, área de se:

viço, WC social, garagem, jardim e quintal gramadc

aquecimento a gáz, acabamento de. primeira Perto ti

COlégio universidade farmácia mercearia cinema, er
, , , ,

Aceito terreno, carro parte do pagamento. Sem hatíbe-sc

Financiamento' BNH. Vêr João de Deus Machado, n. 3:1

Tratar Almirante Lamego, 45 apt, 13 fone 2188 co
. ,. ,

Ricardo,

.Seu TV ar-resentou defeito? Não 8'6 preocupe,

disque 62-;')7. Atenden10s ii domicílio Assistência r

�rérl1i.ca. EMP�RÊ .-' Rua GaL Gaspar Dutra, 275

ESTREITO.
'

'UES�.!AS COI��:n�UIR �)LJ REFORMAR SU"" CASA

ISERVIÇOS RÁP1DO TURMA\: -ESP1�CIALIZA'DA
1

.PR.AÇA XV, 23 _'_ TELEFONE 3371
,

DESP�CHAN'l'E ÁMERICANO <'.'
.. , ,. .

.

Garagem e estacionamento, para ·100 veículos,

Amplo" salãc (le estar com' t.elev�io .

Rua Santos Saraiva� n. 300"- Cx. ·P., °D·SI e D-82

Fones 623Ó e 6fi65.' "

-
. Z""'!m5;§rerc 4.
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_., _� .• ., ........ ,.", ,_ • __ .... ,_
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._� ... • __

OTEL BRÜGG:EMAHH .

- ... -.� .,.
.

Agora totalmente remodelado, .:

70 novos aptos. e' 5.0 qu�rt��� ,.

I Estreito - Floríanépolís.:

1 "

••Q". .... ���,_ •• ,1 ,.?:I.I.- ti ,

__

._,
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.:
... -Ó-r,»: r-
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DR.. CL'OVI'S ,PRUDENCIO'
,

"

ODtlN1'QJ�jOOt" -
-

CRO':..SC. 315·

Ex-Diretor' Presidente . �o' Hospital de Caridade
• '. - , , ., " I �.

_,

,.

Maternidade nJOl'J'AS RAMOS" de Caçador e respoa
,

. .

,

sãvel pelo Sp,rviço de Traumatologia e Cirurgia Oral.

Estagiáro do
"

:rnstit:uto EstomatológiCo e Centro d

Estudos de Implantes C:AS no Brasil ._ São Paulo.

Ctmo de Especialização em Implantes Artificia'

Membro da 'AssociaçãO Brasileira'de' Implantologlf
' ..

ESPECIALID'A'D'E'S'

PROTESE .IMPLANTADA E CONVENCIONAL

CIR,URGIA E TRAUM/JI'OLOGIA ORAL

ODONTOLOGIA CLINICA

Conaultõrio: GALERIA COMASA -- ,90 Atidar - sala 90:

Horárjo; das 8 às 12 - 14 às 20 horas.

• fi

._----_.�--��._----------��--------------

Drs; . SAII LIMA e

,UIIRAJARA OIÂS rALeIO

Civell.

63�3

, INçA' 1)/\' ..11.....

,,_ ��ff Unblm - Do Couro C-'1be),lldG LU' MieOl. ...

Uorg1. -=- T!'Ii1t&�l\to d. Acn. Pelt Ii.'va ta rbbnka

·""PMU'f)�iI'II.
D P'LAÇAO , ;

b�FAt!'ig1lrlo do HOl!p.1tal du €ltnicu d& U:tJ"enld••. :
de São Paulo.

.

CONSUL'rAS: DlAria.ente, 1 Plrtlt d=1 15 hora. .

r

CONSULTÓRIO: R. JerÔnimo Coelho, 825 - Edtf1cr I

, .11.11 ela ...;_ 2Q a 'ar - sal 205 - FOllti 4438. i
II

� ......-_·"',_mm._w__;.' '

__,..._._'_,_....dll__._,
_

AULAS P;ARTICULAR: S

, ,

Aptas particulares de' Português: procurar TAl'io

min, rua ConselheirO,; ..�afra� 9�.
RODOVIÁRIA EXPRESSO

• ,
o

BR17SnUENSE S. A.

Partidas de FLORIANOPOUS pu.�

BI-dlJ'JdEL!AU - nireto l. 16,00 e 17,.30 horo.

Vt� Tijucas, Pôrto Belo, Itapema, eamborl:,
e Itajaf, la Ofll�O � IO,CO -- UI�O - 13,0I!

18.00 'bora.
o�.oo ... 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMÓVEIS
COMPRA, TRIí)CA I VENDA DI VI.CULOI

Opala - Luxo - Beige Esporte •••••• � ••••• '

Corcel - Std - Branco Alpino •.........••

"T C" Karmann Ghía - Ver�elho Montana· o '.

Variant - Branco Lótus o ••• o •••• ,, •• o o o o •••

Fuck - 4 Portas - Branco/Teto de Vinil • o ••.

Fuse.o - Azul Diamante •••• o :••. 0 •• f, ......... '.7�

Fuscão - Beige Claro ,. o r":jM·.I"'i!.:.�r.oil

Volkswagen - Verde Fôlha o le·.:.:.�.:.1 ... l.�1I)

Kombi ._ Pérola/Café 'com Leite ••••••••••í

Aéro Willys - Super' Jóia --:- Beíge Claro, •• '

Vemaguete -. Azul'Claro ;- �; ••
Gordini ,-' Branco Alpino ••••• ,;; •• e;•• 1••• ".,,,:.':

Gorrdini. _' Castor'. o o '.0 •• o •• o • � .r.·o e "'0." 1"" .. III·

196!)
1969

1971,
1970:
1969
1971
19,11,
19�O
1962
1969
1965
1968
1965'

1OO2lJeep Willys - Azul •• o. 0,0.1 •• ' •••• ;� .!.. ,Çlo'. oi_.!

FINANCIAMENTo EM ,A'n 30 MFSJIS.
A. COaLHe AUTOMOVE1S

João Pinto.. 40 - F�ne 277'1 - l'lor1a,n6Pol11 I

,

-
.-'

.

)

. . ,

....._ "•

•

COMÉRCIO�DE
,AUTOMOVEIS

\

I j

I
I
I Compr., trIX. _ venda • V.ícul.. ..

I Opala COUp€ OK _. Várias Côres'
Opala Sedan - 4' portas OK Vári�s Côres
Corcel Coupê OR � Várias €ôres �J\lJ�
Corcel Sedan - 4 Portas oI<: Várias Côre3

. 2 Dart Dodge Sedan OK _' V:árias,i�ôres.
Volks 1300 01{., - \(âd�s,;ç;1;e�; ;;'\
Vo1ks 1500)J�.-· Var;i;as ;CÔl\�' ;':' rf
Volks TL OR';i: V'ál�i'aS/CÔres;�\ .'

Volks Variant OK _ Várias Côres

./ � ��� ��O��!i�:�����t�.:: ::: :.:::::::::::'
.

:��
I 1 Volks Variant - Azul Diamante ••••• ·o:.��.'; 1970

1 Opala I�uxo .--'Amarelo Oasis- ,; .' .•:- " � 1969,

1 Volks Kombi - Azul Diamante • o ••••
'
•••• �I 1969

1 Volks 1300 - Azul Acrílico •. ;, ... o •• o o ... _, 19€18

2 Volks 1300 - Pérola .. o •••••••••••. ' •• � .: 1967

2 Volks I Kombi - Verde Caribe •.• o ••• o • " • • 1959

"---- ._.-./
.. !

..... '

_ ....�_ ...........- .-

,� lIIaJar GIl •• III-

'�I

! I OPA.LA, luxo •• o' •••••• o. '.0 .......• ·:,r•••••.� oi 1969,

I VVOOlL.J{KSSWWAAGGENEN', 113300'�\ • o .•.• o .,••••••'e ••• '� ... o ...:: 197.0
v c •.••• e,.' •• " • e " 'I •• t!o 1'1 ,,'•••;' ,1968

CORCEL BELINA luxo •.. o •••••• o ••• ,; e • • • • • 1971

SIMCA • _ . _ ..

'

..•. _ f!> It

' 1964

SIl'VICA 41 •••••• fi • • • 1.�64

I :�U;_6:rr;!�,. i';';� .

�itr:u���
·

: : : : : : : : :: �:��
I FINANCIAMOS EM AT'� 24 MESES

) Cia. Calarinense de' Cré'dilo, . Finaa
\\ ciamenlo e Inveslimentos

Rua: Trajano, lõ � 19 e 2'9 andar - Tel. 2525/3060
2841/ 2842

lU

E!�ad.o de Sanla Calarina
Secrelal·ia' dos Transporles é Obràs
Deparlamenlo de'Eslradas de Rodagem

,AVIS'O
,

o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DERSC), comunica
aos interessados que se acha àberta' a Tomada .de Preços
. - Edital n. 01/'"12, para o fornecimento, de material ae

'Topografia, com pDazo de entrega das propostas até às,
15,:LJO horas do dia 7' de fevereiro de 1972.

Cópia do Edital e maiores 'esclarecimentos serão
obtidos na sede do DERSC, no .79 andar do EdifíciQ, das
Dil'etori2tíS em Flo�ianópolis.

DERSC., em Florianópolis, 14 de janeiro de 1972.
, ,

En.g9 Civil Eruani Abreu Sar:t ta, Ritta - Diretor Ge·

Ji'al do DERSC.
_A LI "NIIIiI9,·t�.""""'�""__fI__-'- """_

EXPRESSO RI'OSULERSE LT�A� .

�Iorianó"olh à RJo do' Sul

às 04130 -- 10,00 � 16,30 bOl'.',
�fo do Sul· i F't)rlanÓpDU,

,�

(rr���������������·�����l .�-

111 .....-. : 1
.1

\ I "'-y.·_-Il........' IPIRANGA AUTOMÓVEIS ii

I R ? de Setembr'O,13'.,Jone:.3886 j
flftRNCIRMEfVro Em (j(jJY]€S!S 1.

-'4}

.\

:..... ., e:•• '

.....
.'
••••• r.,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1968

•••••••••••••••••••• ' ••••••••••••• (I ...
" 1969.

VoIks . o ••••• o o. o o o'••••••••• o .• o • o o o •

19691V�llrs '

, ,e • .. .. • • .. • • • .. • • • 1970
Goràini ;.· ;;.l� •.• � • '.,.;•• '

••• � •• '.0 •••••• � ••• o • • 1964 l.

"

I:_3._. _ . _

iÇ4SA AlITOMÓVEIS' \ f'

Vollks
'Volks

Vo;tb
Volks

Com6rclo '" :..,.1 ;••�6vels - c._.,r. ,._ venda'
. .- .1,._ ......ffn.ncl.......�

(

. 'olb '

•.••. � .'. o'. �" •• ��.:-•• ,�,•• :••• o·o:.:.:.ll:.i':.To;4J.:.J 19ft5

i "VOIb .•.•..• ,
••.• 0••••• ;.:.,•.•

' :.'.:.!.•• í..·.\.�.�.7., 1965
:' '·o1ks •. '•.•• ,; �'.'.• " ••• r.-r••• :•.•�.'.l•.•J.:.}.:.l.:·•.I.:.{.:"1.:.1 1,964

I � ,VoIks •••••• r.�•.• '••• ' ••• �l.�.�. e1.:.1_ .:.:.�":.l.�.!.�.{":.;.•':'.) 1969
�: KO;m..b1 •• !' ., •••• ,".�•• ���. , •.:•.!.�·.l.:.� •.•C.:.]••.f.:.!.�.I.:.:.·�.:.T.1 1963
.:' .JiPe Land. Ro:v.el' :, •.!. �.:.;.... ,.. '.' ...• r.!.:.,.( •.•J.���'.: •.�.:� 1950

I
, -

....�

__ ' >

•

, '��:: .'... ;
,

'-.. '"iII� :;' �"",:....... " ,
" .,

VEícULOS USADOS

Alia Quolidoa�
.

�j', '.' PI�r*$ '.n'·. MUI'·.

,.JYIW ',,,.,1�� ,LTDA.

'B�' "1110, Ad\lCcl, Sg7 - ElÚ'....
.-t1��" ... ,

I
-' .'

. S4nca Tufão -� Azul Turquesa •• � .,' • N •• :••• � .'

Esplanarla - O,1,lro· EsP41nh�l •.. o ••••• � •••••;

Esplanada -- A;zul. Celeste ·•· .•..••••.•••••• 0 •••
•

Opala 6 Cilindros -'Vermelho • o' •• � o,.:,

Çharger. R� � Vermelho, .X&vant. or.rú.:

Dart_4 P6rt�S � :Sr�co Rolar •••••• ' •• [.1." .. ;.;'1

JVolkswa'gen -, :vjelide � .••••.• ,',0 � ", •. ',.1
}Galaxie LT.t) -- V�elho Ifeteoro: . o ••••.•• :

Opala LBxa - Beige ' �·.:.IlIil

CAMINH�S:
.

.

.1965
1969

19�9
1969
1971
11'70
1969
1969
1970

F>600
F-600

•• _!fi' •.
-

•• '�·'L••.:.:.i' .·.:.·�.:·.':'·.:.�.:.í.:.f.�.[.�.���.j":CI(r.:·.oo. . 19�8
:•• , •.•.•� ��._ •• � •• (9iI.::..(..'!'..:.��._�.,.;._.�.:;e...:. ".�_•.....!..JJ' :' 195t

. .

, R�PEPOR A�RJ�P() ��.� CHRYSLER
t "'.

. � 'doBRASll
'!�

-r--'
, '''-,�

'.'. LC;;:.· , ..

CO.�ércio ,ia .Alloaóveis ,
, 1 '_

,

lc'Ss.ótiol APOLO Lllla.
, ,

Rua Dr. F61vlo Aduccl.. II. i045 - 11tr.1M
, '.

;1'000 :� f!I!!'O!I l"polll. - &fi

Op�la � Az� ,r� ., ••�T�:.�II ,,:O·O!$,���G; •.���:r.],.�":"�Ô·i��,(i.::91 1969
"Corc-el - 'Verc;le .•• -,-t•... el8 .1_ .Iêt. D Ct OI. '.,•• l•.�L o 1969
Fuscâo - Vel?m.elho fi • � •••••• o � e 1970

.
Vol� 1.- Vermelllp •••••••• ·.,e .'. 0,0 o "'" •. 1970
VQlks - Branco '

.1> ••••••• e • oi ....
'

•••••• e o •• e �I 1969
. Volk.s ..:.:.... Brpnco ,o é. � .•• l> • o ••• o •• ', •• � e ••••• o: 1969
Volks - ��! :" �'. ,"� .(0 OI • _ia ID', �,� • o " o et. Ô •• '0 .,.01 1965,
DKw - A,z\J.J' •• � � ••• ,6 • � " O I!) Ô o 'e I. " o • e • o " o " " e • 1966
Ko�i � Vermelha " .... '•• '0 o',; ••••••• :. o ••• 0i0 • 1965
Rural - A·zul • e .,"'","\•.�. I» o;ê o 0-,.,. '&·"to't, ...... �. e e.', 1966
Gordini - 'Vennelho ,o li ••• '••• lo ••••• ·e 1963

,
" '

Gordini _,., Ch1,UlIPO ." ...."'•• �oel .. 0·•.• �·:o'•• '.OOi •.•f' 1964
OlqsIDobUe. '..-f Vermelho ... .; ... o .. J .... 0,.6.,•• b.; 1'1961

1954

,
.. ,.E:e:_t_._. 'I _,o .

'--a�"--"---'-"----'
...\'ffi" ',"';-�__.. =_.....:.__ :.. ... , ,==_

...,$ .',

RUA A....IIAMT. LAMEGO, N8. 11'

"'9IlU mi •.
"

4673 ,

.

1119 IF,CM�H 'ARA .ALMoeO
,

'

Fuscãb - V1Íri�· (lôres ;•.•.•.• :.:..
' •.•' '.

Opala _. Els.pecial· �
• ,.'" .' ••.• " !..-:-;I �.,:.I.;�l ..�.!.�.i

·Pe·l'ua '� Belin'-a
.

.... _'e.·....._ t\, .,. f( .'••• _1,r"J.. "" •••
'

•••�'

Volkswag�n :•• 8> .�•• 1t •••• ,. " •••• � •••• _'••
'

• .: ••• '

. K?-rmaitn ..Ghi� �.' ••••....••.••.•••
'

.•• " • ' ..•••:

'. 't:1I'''';''''l'"ant' .
. .' .

"If a..J.. .' •••••••••• "
- •••!. ,t •..... : ..

I ,

Vema��te' •." .·.,e •.. '. � � III

'

'

"" .!

Ford Comet ' 11 ••• " " '" .

O.K
1971
1971
1969
1967
1970

1965'
1961

': ,,._
'" ... ":-_.""""':;

1966
196B

VALDIB lUTOMÓVEIS LTDl.·

FlorianópoUa ..... SCI.
,

1 Opala Cupê Especial o ••• o •••••••
,
•••••• o • • 72.

1 Corcel Cupê Vermelho o ..... � o • • • •• • 70

1 Volks 1500 Amarelo ;,. o o o • • • • • • • • • • 72

1 Volks 1500 Azul Diamante •... 'o •••• � •• 0,•• o 70/71
1 voíks 1500 Azul Pavão o •••• '. o o ••••• o r,' o • • 72 ..í,';';,"_ 'VElCoLoS ·S. JL

'!

'.:. ',.' ;;��':"'III'"--,�. ·V.ul_'.Uf..�dOl 11 ,)1.,'"
,'
....,· ........�'t· I,

....
'

... �� .> .ua�MaIb,·� -,fone SU"l

'. ··,....:.k,:............,.�.··um,,!*n; n.g6c,lo -:
. I

,

,-" 1">'0' ., .
. • 1:959' IVolk.swageD � �mza [Iof.'•••........ '. o •••• • • _ ••1 •

.

'

N'0lkswa-g,e,n : � Vermelho' Grená '� ... o ••••• , HJ68'

.

. NolksWa'gen :';._ :Bra:p.co Lótus ... O," ••. o • o," o 1969

,voUcsWª,gepo.:..-, Braneo :bOtus ••
:
.•.• O" o •••• o 1970.

,V,óikswàgen ._ 'Azul/Pavão •••••. o • o •••••• " 1971
. '.

.

: : . v�_gên .:_ TL., --:,' V�rmelho Metálico •• - • 1970! \

, �
.

,

' ,V����g�n' .,� .TL -.' Beige Claro. • •..•••• o.' 1971 I I
'.

'
.

<,VollkSWagen" ........ TL - Azul Diamante ••. o... 1971. í .

t'.

'

·'\Kárln!aíÚt·��Glrla _. Azul, Monte Blanco •••••• 1969 I !
','

; Vari�t;'<-'. h�Zul, Diamante � • • • . . . . . •• 1�70 I :

Comércio de Automóv�eis,;· .'.' ';'Pi�k::iUp,���VOlksw�gén - Verde'Caribe .•.•• 1968 II'
�_IIÍIIÍIII "'__"'_· ',:"F�ro">C0�b'� AZul 'Ma�mbai.a •• : •.� � ....•• '

.

1969'1 !,
:

.

Fbr.d ��Corêél;:'_ Azul Diplomata "e o " • • • • • • • • 1970, (
, '. F�r� '.Coiiél'� Verri;lelho Cardeal: � •••.• o o • • 1970 I !
'AéÍ:o,Will�:':"" 'Venie Versalles •••.••••. o ... 1963 i

"

Aéro; WJllys' '.- ·Ver.de ,MeWiço •••••••...•• , 1965 I .

· .

Aé'ro Willy�::-- . Branco Kilimandjaro 0 •••••
' 1966 I

}'ÉSplanada _.' Ouro Velho Metálico :••••.•...• ' 1969 I
.

Sirrl� �. Ve��e'>SeVilha '. o ,�,
••• " �

� 1968 \, i
Opa'ta ..

_.�rde .Antigo - 6 Cilindros .....• 1969 II
, Opata _' '�ig� Esporte a· •• o o •• � ••••••,. o. • • • 1969

'

1969' 1

I
·

. 9p.fd�1 � Vennelho ,Granada . o •• • o

Opala .-�Verde Musgo • & ••••••• ,. •• � ••••••••• 1970
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Rio Grande· do Sul trará '0' estudo 'da A aproximação �P8 Est�dos �inb;14a e o 61eo se desprende, te qual é a principal utilização do abundante em Santa .Cá.trp.-ina;r..i't
viabilidade' de

.

reforma do frigonfico e Unidos com a China, está trazen- saindo da tina por outra tubula, óleo. de sassafrás. Dizem que ser- tuna árvore de grande' porié' :..;_
orçamento para: as iDvestiulentos neces, .

do reflexos negativos para a eco- .ção junto com o vapor de água. ve para a fabricação de pertu, até 40 metros de, altura _', 'atfu_
saríos. nomia dos 21 municípios que com- Uma serpentina, mergulhada num mes, medicameri�os, inseticidas e gindo 0,80m de díarnetro os exern,

põem o vale do alto Itajaí, pois tanque com água flià,. 'condensa �e!'��ili\Zantes, mas alguns chegam plares adultos (40 anos).' i,

eles até há bem pouco eram os o �apor que é jogado dentro de a admitir que êle é empregado 1). seção de óleos Essenciais .e
.

únicos produtores mundiais do llIU; reservatório. O interessante é em aviões a jato e até em fogue, Plantas Aromáticas (lã Centro de
óleo de sassafrás mas agora têm que o óleo de. sassarrás é o único teso O prefeito' Sr. Artenir Wer- Tecnologia Agrícola e Alimentícia
que disputar' o mercado interna- óleo mais pesado que a água. 'ner, explicou' que já observou do Ministério da Agricultura, n�
cíonal com os chineses. .

S degun o contou um dos operá- que quando os conflitos interna-. Rio, está desenvolvendo, agora
rios de uma destilaria Sr. Elói 'cionais se agravam como no por solicitação do. Banco Nacio-

,
'.

,
,

Ancíní, essa qualidade do óleo em Oriente Médio e no Vietname, a nal do Desenvolvimento Econômi;
ser mais pesado que água levou procura. pelos sassatrás é' maior. co e do Govêrno de Santa catan,
muita gente para a cadeia. Há, -- Talvez êles o usem como de- na, estudos que permitam wn

cêrc& de oito anos, proprietários sinfentanté - frisou. aproveitamento mais racional· do
de destilarias inescrupulosos adi- Assim como o pau.brasíl, o sas, óleo de sassafrás,
clonavam sal na água para torná- ,safrás, por falta, de. reftorestarnen- O responsável imediato por êsse
la mais pesada que Q: óleo. Os ga- to, tende a desaparecer .apesar de estudo é chefe, da seção, Sr. M�u
Iões de 200 litros eram fechados ser uma planta nativa," Segundo ro Taveira Magalhães, que já tem
e enviados! para os Estados Uni- os cálculos do Sr. Victor Ohf, a uma série de dados coligidos sê),:"
dos e só quando lá chegavam se reserva florestal do sassafrás de- bre o assunto. O relatório finIL!
descobria a desonestidade, pois verá terminar dentro de '15 anos, deverá servi; 'de suporte para· que
os exames antes do embarque devido à falta de uma política de o BNDE venha à financiar índüs-
eram apenas superficiais. reflorestamento da espécie. trías no 'setor. .;

o óleo de sassarrás não tem ne�' ÓLEO' VOLÁTIL
nhum aproveitamento no mercado -- N 'r.:; somos obrigados a re- O Sr. Mauro Taveira Magalhães
interno, por isso tôda a produção plantar conforme determinação do e o diretor do. Jardim Botaníco,
é vendida ao exterior. 'O, maior IBDF, na proporção de quatro padre Raulino. Reitz, afirmam
comprador é o Japão. Em 1969 e mudas para cada metro cúbico desconhecer a aplicação do óleo

1970, devido aos incentivos fiscais consumido, mas o fazemos com de sassarras COIDQ componente 4e
centradas na ,região do alto vale .conoedídos pelo Govêrno federal pinus. O sassarrás exige cuidados' lubrificantes " especiais para, m'4-
do ·Itajaí. Até .que Iocalízaram no aos exportadores como fínancía, especiais que desconhecemos. Uma quinas. Um dos argumentos é que
meio da mata existente entre a'mento e isenção do ICM além do vez tentei fazer uma experiência e êsse óleo é bastante volátil '(com
serra do Mar e serra Geral uma aumento do consumo' por parte 1 �.anteil 500 mudas, ·9.ue morreram. o aumento de temperatura; ten��

dos japonêses que 'passaram a É necessário que o Govêrno faça a se transformar num gás) e es,
produzir ó medicamento L-Dopa, à uma pesquisa para adaptar o sas, sa é urna' característica exatamen

base de sassafrás, a produção che- . satrás em locais afastados da flo; te oposta aos componentes d6�
gou a atingir 200 toneladas men, resta onde é seu habitat natural. lubrificantes usados· comumente..

saís. . O,�' produtores' de .óleo do' sas, Além de aromatízante inq.uSt�ia1
·Atualmente com a suspen�ão do sairás já começaram a' sentir a (básta�te 'usado para bloqUe.a,r �'o

crédito e com a entrada da Chi- escassez d� matéria-prima, pois mau cheiro em curtição' de courpS):
n� na. com�rcialização dO' produ... muitas vêzes são obrigados a re- ,ou em pei'fumaria, era utilt�adô

'.'
' ,

" co ·país de que sé tem conheci- to, a. produção caiu para 100 a ccHhex a planta em regiões dis- até recentemente, éomo 'Jompôs-:
! '

mento que também possui o sas- 120 tonela.dàs mensais. A situação tantes mais de 100 quilômetros to' f�'macêutico e de aliment��a?,
safrás é a China comunista, que tende á se agravar porque a cota- de suas destilarias. Por isso, al-' mas seu uso, nos dois caso':),' foi

agora também está industrializan- çãb 'dd
.

óle'o no mercado interna- guns já pensam' em transferir condenado pela' OrganizaçãO Mun':'
do o óleo. cional caiu. de 1,10 'dólares para suas desttlarias, c0lI:l'o O fêz o Sr. dial de 'Saúde, informou o' 'Sr�

Não época tóda a prOdução. do 0,70 centavos de dólares. O Sr. Eric Taruhn, que se instalou no Máuro' Taveira Magalhães.
óleo de saysafrás ora vendid� nos Victor Oh!" um dos maiores ex- municípió de Tijucas do SuJ, no TEnCEIRO LUGAR:
Estados Unidos, que pagaV'dul 2,10 portadores. do óleo de sassafrás, Paraná, próximo, a

.

CUritiba. Con- Na tabela de pro�utos odori��...

dólares (Cr$ 12,00) por q;tJ.il9. O apop.ta como a lnai'Ol' causa da tudo, sua -destilaria está paralisa- ros de export�ção, o óleo oe ��S
curioso é que, apesar' de liquido, queda dos preços do produto bra- da, porque "não co�pensa traba- safrás ocupa o terceiro lugar,

I

�m
o óleo é vendido a quilo. Como a sUeiro a aproxim�ção dos Esta- lhar com os atuais preços do mer- fnnção do valor. da produção.,Os

Procura do .óleo era muito gran- qos Unid9s com a China, que ago- cacto .internacional". priIneiros lugares são OCUP9POS
ele imediatamente outras destila. ra passou a vender seu óleo aos TECNICOS DECONllECEM pelo mentol e óleo de' m'enta (e�'

, ,

rias começaram a se instalar, prin- americanos. Os Estados Unidos' OUTRO USO globados, uma exportação' de .·0_.
cipalmente. em' Rio do Sul e nos mopopolizam o comércio interna- iU hipótese, agora ievantada, de US$ 15 milhões - Cr$ 80 rhilhõésl
dema.is municípios do alto vale çíonal de sassafrás, pois êles que o óleo de sassafrás '_ árvore e pela pimenta�do-reino (em 'gi�o
elo Itajaf. Até o ano l',etrasado compram para depois revender. de porte, abundante em Santa Ca. e em pq), que alcança US$ ?,2
exis".lam. na região 65 destilarias, Tôdas �s tentativas' pal'a, vender o 1!arina - exportado, pelo país, es- inilhões' (Cr$ �8 milhões). 'Os da.

mas devido aos preços baixos' no ól'eo dir.etamente' aos japonêses teja sendo utilizaçlo como compo- dos são válidos para. 1970.

mercado internacional 24 destila- foram sem. resultadqs .positivos. nente na fabricação de 'lubrifican- RACIONALIZAR

rias paralisaram suas atividades. - Com' a entrada da China na tes especiais para máquinas, sur- }J partir dos estudos que agota
INDUS'I'RiALIZAlÇÃO produção mundial de sassafrás, preende técnicos naciónais no as- estão sendo realizados, o objeti_

,

O prO,cesso de produção do óleo os Estados Unidos agora podem sunto, que conhecem seu emprêgo vo é a racionalização da extração
é 111túto simples, exigindo 'pouca manipular ps preços, forçandO a apenas como aromatizante indus- dêsse óleo, em Santa Catarina, de
maquinaria e mão-de-obra sem; baixa do pr?âuto nacional, que trial ou em perfumaria. forma a penllitir, inclusive, que
muita especialização. A madeira não encontrar outros mercados." No mercado interno é muito os produtores possam interferir de

r�colhida na mata, pela qual se Na opinião do prefeito. de Rio. pequeno o consumo dêste óleo, maneira mais decisiva na comer.

pagam Cr$ 1400 o metro cúbico do Sul Sr. Artenir Werner um bàsicamente restrito a duas indus- calização. D.everão ser feitas su-
, "., .

é retirada da mata por . mateiros dos maiores produtores de óleo· trias localizadas em São Paulo gestõ�s também no sentido de se

ou das derrubadas que se fazem de sassafrás, a única solução pa- que, ,a partir dêle, obtém a helio- :ilncJ.1ementar o plantio dp.ssa ár..

para aumentar os campos de la. ra atenuar a crise é a entrada do tropina - 'um produto para perfu:" vare.
,

.

voura'. Nas' destilarias a primei.ra Gové.rno federal no contrôle da mys, Mas a exportação, segundo A seção de óI,eos Essenciais '9
operação é picar a 'madeira em pe- comercialização, com a fixação de dad.os do Banco do Brasil para PlantaS Aromáticas informa, por

daços bem pequenos, que depois preços mínimos e cotas de pro- 1970, atingiu 2543760 quilos, equi- outro lado, já ter identificado, na
são colocados no interior, de gran- dução, a fim de garantir .. a econo- valentes a US$ 2,1 milhões (cêrca Amazônia, wn tipo de árvore, de

des t1nas de ferro hermeticameni' mia regional,
-

que está tôda ba- de Cr$ 12,5 milhões). ciclo de vida mais curtO, que per-

te fechadas. seada no óleo de sassafrás. A ARVORE mite a obtenç�o de um óleo 'se.
Num outro setor da destilaria, O sassafrás, _. uma espécie de melbante ao do ���safrás. En-

funciona, uma caldeira que ferve REFLORESTAMENTO c'anela - tem b nome científico ,quanto ês��, teI'?- ��� . componente
a água que ao evaporar é inje- Na realidade os produtores e de Lauracea Ocotea pretiosâ e é ':- safro!' - "nà' pll�p'0rçãJ de 90!'lo,

. , • .! -: J J .... -, '

tada sob pressão no interior da ti- exportadores da região do alto v�- ,encontrad.o em 'vários Estados do a nova,; espécié idel1tificada atin-

.�1a. Com o calor a ma(l�ira e co. le do Itajaí não sabem exatamen- . Sul do país, embora seja mais ge 80%. '

'C"

. .',

Cooperativas agri'c: I
, '

'se

I

A Organização de Cooperativas 40
Estado de Santa Catarina promove às

9h:30m de hoje na' Secretaria da i..grí.,
cultura, uma' reunião . da qual partici
parão 15 Cooperativas Rurais do extre

mo oeste catarínense.
,

Na oportunidade será apresentada a

análise de urn laudo" realizada por, téc,
,

nicas gaúchos a. pedido da Secretaria da

Agricultura e do Brde sôbre o frigorf,
co da Cooperativa

. 'Central Oeste de

A reunião' visa 'taml:Jém,·"estuda� as

possibilidades de financi8mento, para a

conclusâo do. empreendimento que pre

'tende, em sua, fH.S� ínícial, abater 200

suínos. por dia.
Estarão presentes ao ato . técnicos do

,
,.

Brde, A,caresc e Secretaria. da Agrícultu,Santa Catarina, sediada em. Chapecó.
O laudo -apresentado pelos técnicos do ra.

-
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LANÇAM�,NTO' ,.DO �DIFíCIO CE$·A.B <::St4R.A·
Ruo ,Desembo(gador Arno,. Hoesc-h�l, � próximo

.

ao�' .De.p'qrt'a�·é'nto d�
Saúde Pública. ' ..

'
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" ;.:: ' '.,
FINO ACABAMENTO CONSTRUÇÃO� IMEOjATA' ,

, Financiado Q tó,"go prozo' ".": ", ",
'

_I
3 ou 2 DORMITÓRIOS - LIVIN'G'_:_ 'BANH,EIRO CO'MPLETO.
COZINHA - GARAGEM - DEPENDÊNC{A. ÓE EMPREGADA"

V�nho conversor '0005C9'�' sêm (olT1.pif?m�sSO.:':
'

Administradora.e Cerreior!' jde ·-l1egó'clos lJ.hl�
"

R.uo Fel ipe Schmidt, 51 - Galeiia 'Jaque!ine,' io]-a T ;.'

I' .

�

PEDRA: BltlTA A ,J,

,

'

,.

TemÇls para prontq entreg3 nô pedreiro ou m:' lo.cal d.a obra. ;:>-910 L ,,�l or pl,"eço I.

�.
I
j'

gndereço' Avenid� Jo'rge Lacerda, final .do S"co do� UJnõ�J -'�, T:":��{Oll� 38;)5, ,

.

�"'lorianópo� I

,II
,

'

. O nléúbr C'omnlexo hoteleiro do :SUl
Foi entregue à Capi,bnia dos P(Jt:1:os da Ca.pital que: o l-\Studarã e Q 'enviará ao

.
. .

'" - ..' ,

Minist�rio da I\'IarinI-:ê.i, l�ara final apl'oqlção, o projeto do ROYAL NAUTlLUS HOTEL.

O referido projeto Já foi aprovado pelo Departamento Autônomo de Saúde,
Conselho RegÍNl[Il. de Arquitetura Ministério do Interior e Departamento Nacional

, .� 6

de Obras e Sane:,'mE'nto· ", "

.

,

O Royal Nautilw3 li�teJ. serú iniciado tão logo ,seja em definitivo api·ovadQ o
I projeto pelo Ministédo da Marinha e Prefeitura MutÜcipal. '.,

Será construido na c�rva do M�dalona, quase denho dO mar, e. tü�� piscinas,
,play-ground. c"p�;la, parque d� diversúes7 abrigo para barcOs; éi'lurr3SCafia, 'restau·
I antes, bares,' et". .. ,

.

.
,

Será o rnalGt' compl€xo hoteleiro do Sul.
i
I'. ---- ..... - .. --- .. - .... - ..

S'
_.-

, II·

a [as" ea arlnens
..

. .

,
.

•
• • A-,

rrencla· c Inesa

,Essa concorrência Iêz cair a co-
, .

tação do' produto, forçando a' pa-
ralisação de mais de 20 destüa,

rias, já que não há como pror
rogar a alta do produto porque
todo o. comércio tem que, ser feito
através do 'Estados Unidos prín,, ,

cipalmente para o Japão que é o
, ,

maior consumidor. Ninguém sa-

be exatamente qual a utilidade do
óleo de, sassafrás, sabe-se apenas
que durante os períodos de guer-
ra o seu consumo aumenta.

A .DESCOBERTA

Quem pela primeira vez extraiu
o óleo do sassatras foram os

,

irmãos Grimm em 1941. Durante
,

a guerra, havia muita procura, de
óleo

.

e êles passaram 'a fazer pes
quisas cem tôdas as madeiras en,

árvore que quando descascada
" ,

exalava um cheiro forte e agradá,
vel chamada" vulgarmente de sas

safras.

,

Descobriram,' maís tarde, q�e.
ela somente era encontrada nunla

área de cêrca de 300 quilômetro�
da região e de forma nativa. O úni

j' 'í) I .;���-�:�--�···�-����������������������������.w�..�..�IW���������������������������

. I

l�f��=?mc,ai,
6 J. '!'f*...... ,�. t· c +n _._ "6 bs 'ti t' ri I

uns
rs ..

I

,

Indústria e Comércio Metólúrgica A�lo:s �/A:, �c��::.�;í.K Q Q �bertu
,

tO de s/filial em Florianópolis: �à: ruo Gorda" 273. i'on.; 63 �:�, 'proxiínQ
I a Avenído Santa Catarina, com estoque ti .p�onto en ti't'go � .. :,: '.' \:' '

II . CIMENTq, fE�ROS CAT�24';"50-9,O, ,c;;�APÁS, �GAU�'Al"UZÁQAS
I .� LAMINA�A QU�NTE - l-ÂMINADÀ: F�IO:,...... ;�ROS$A UNIVER-
,

SAL _.� ONDULADA O·f ALUMíNIO . ...;... FERROS TE � CÁ �.TONEI� l
RA -- XAto'- Q·.UADRAbO - FI NS, MECÂ�,ICQ� ,:-- ,VilG�S ;H �:'I \_..;. U, CABOS DE AÇO; SANITÁRIOS EM GERAL, AZ'ULEJOS BRAN
CO, CÔR E DECORADO, PISOS CERÁM'ICaS"TINTAS'E VE�N,IZES,
CIMFNTO BRANCO, CAL� MATE·RIAL P/ENCANA ENT EM GE-
RAL E PREGOS. .

Sentir...se-á honrada com, a preferência da dis�into clientela dest·
Capital e região.

.

I PREÇOS INIGU·AJ.ÁVEISi
.

PRODUTOS DI ERTE

I ..
·

DE SUA PRODUÇÃO '.

,_ , ...
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\ . às 18hl5m �- Nossa FUiti& . �aAhi:ieli
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'

às 20h40m '_ Café Sem Concêrlo
às 22 horas - Viagem Ao F,undo do' M�r
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Gilberto Nahas

I _;_ Um .uforismo mui: n rran

de J" está t ') '.1 n co ta d cida.

de, tudo por causa do Figt: siren
se, que se repete resolveu =ntrar

na parada da conquista do cam,

1 eonato do' Estado tal con fe ,
-

,

o "aula Ramos, fazem agorr- qua
I"'�," �/!"� <:: o alví ne�ro preo

x . ' }.. -

�,')!n', nte CO::1 o se,

Lar futebol e isto é ím: ortarxte pa.
"] um clube que aos po cos se

. tornado emprêsa 'niCf�\, for.
. ,

roa oe sobreviver no profícstona.,
1 :QUO, atual do esporte, em que as

despesas sã.o muitas e as receitas

pou.as, Não temos dúvtdas em

'>f'rmar que os resuutados estão

st.rgtndo com a entrada de, pelo
menos 700 novos sócios, novas

-ci.ur.tações, 'contratação de, téc-
nico de outro centro, o que vira

contrbur ar modítícar a ma

neira de jogar dos nossos futébo

listas, não em jogadas pessoais,
mas em con itmto e tudo isto' faz

, .,' ,

crer que no primeiro, jogo,' im-
portante que o alvi negro realizar
com tojos os seus novos valores,

oe Fraz·
conceder

Agora sim, estou pronto para
conceder a revanche a Cassius

Clay -, disse Jae Frazier, após der,
rotar' Terry DaIiiels, por nocaute

técn'co, no quarto assalto da luta
realizada sábado, no Rivergate de

Nova Orleans, mesmo ginásio on

de há 80 anos Jim Cobbert derro_

tou John Sullivan, pelo título dos

pesados ..
Quando Daniels caiu pela quin

ta vez, no quarto assalto, parte dos
sete mil espectadores começou a

pedir ao juiz que suspendesse o

"cf.lmbate desigual". Mesmo assim
os observadores consideraram que
Fr[1.z"er "não é mais aquêle" embo
ra reconheçam que os quase 10'
quilos' além de seu peso ,normal

prejudicaram bastante seus movi

�;r; antas.

'1 LUTA
Frazi.er c"nsiderou ter ap"esen

�à� "8,'1'''ln::.,'' 90% de minhar pos
�ib'lidac1és" e soe disse disposto a

o]ocsr
'

títul em jogo c�nt 'o

mn breve, sem precisar dat'l.
Ele del�rubou Daniels pela prL

r,'le:ra vez: o lCC antes do fim do,
'�0'1.; Tç"ro a,ssaJto Com um hook

,

'.., D�("j'lQ'� '8. De ecôrdo c m o e'-
.. ��",:J ... H;stado d T

(1"1 ".i a

('o·':''.;,'1gem "osseguiu depoh te

soar o congo e Daniels evantou-se

a
a renda co- pensará e conforme

Iôr seus j �()s, melhores arreca,

,t cões sur. 10. i "'�'rr {li com

() 'I, CD opol l com O América, que
armaram b- as equipes,' se uberam

se estrutur " adm l.istra� varnen.,

te e colhe) m resultados positi,

com os dois representantes da

Capital procurando cada qual
procurando cada, qual melhorar
mais e meis e quem q'L em ganha
com isso são os torcedores a im-

,
,. I ,..,. ,

prensa o futebol de San ta Catari-
na. A cúpula deretiva ,10 Figuei
rense não está para b 'ncadeiras

nerr p omessas.: Queren' fatos e

realizações, e aos poucos vão mos
trando o que reàlízam sem alar

de mas com etícíêncía e vontade
, , ,

de realizar no duro me smo uma
, , , ,

administração das mais fecundas

e pródigas em bons acr-ntecimen
tos esportivos. 'O trabaU: o em con

junto e muito important e e a; ca

deia está formada com elos for-
, I. ,

J '

tes, cada qual em seu setor, .tra.,
,

balhando por uma mes.na causa.

O esporte. Os homens passam mas

seus feitos ficam, e o que de bom

fizeram os passados P esidentes
.. ,

que' suportaram as crises que sem

pre existiram e existirão, refle

tem agcrra." 'no trabalho dos novos

tnándatários que juntara o aos es

forças, daqueles o sangue novo das

ren'óvações, e 'um punhado de pla
no� pe_rfeitamente realizáveis.

vos, no .f't {

organizacão
numa emp:

s do I-r

bsJ e fora df':e na,

,

'..1p. é peca ím -ortante

.a ou classe. s pla,
r' 'O? Ort.ga, apresen

t.idos íazcr pouco à imprensa,
estão nos ;, 'ostrando agora que,

, não são JÁ, '�,o d'fíceís di con-

qustar, po ue com trabaho con,
\

to y.,,..,1- "'0'--, seriedad s co-
, .......,

.' TI( C 1,0 !)::--'�n'zação ',obrevi-

ve e se írr.: 62. O Avai nã i fará

''''''r mer-os '�r-cltt:J.n os despor.,
as ,:; 1.

. '-;0 Jogo Jorge
1 'IX l? lhr' .ovem despor-
�·-ta. tmo 1

' '''Gcão do r lube, já
anuncia qur v?j sacudir o) afic-

.

'mados :'
' �'nlestes C( m pla-

nos tão in ortantes quarto os

do F'gue;rc �e '8 desde já pen
SR. em ter 'm'bém uma bl ia equi
pe, umEl, o: 1,ni'z9.çáo perfe ta em

sua admini.: ra.cão, porque há a,
rivalidade, �, isto é muit,) bom"

,

:1· dis
re anche a

"

I
a

s(:';m a ajuo i 3 njnguém, quando
� iuiz 'Sr'ta "o'to"

DOMINIO

Apesar dE. ter recebido alguns
golpes forte:' no rosto, no pri
meiro assalt0, Frazier não se a

balou e mar �eve o contrôle abso

luto da luta. No segundo assalto

castigou' Daniels duramente, com

jabs seguidOS, sem conseguir der

rubá-lo.
O terceiro' "round" foi catastr6�

fico para 'I'erry DaIúels, derl'ubàdo
.nas vêzes ") minuto fina. Pri

Leiramente Ji um gancho de es

,C'tuerda, cruz "'do por um "up'percut"
de direita, q' e deixou no chão por
love segunClJ <;. Depois dos ganhos
o deitaram por mais oito seg11u-'
dos.
Quando c"'meçou o quarto as

salto, Frazier sabia que pOd'<.:;ria li
(t,,11ar seu '=!.dversário. Jl,vançou
'sôbre êle e. só par0U de bater

C,J'" ,nela um ��i'0f1do de dirr.tta e

ol1tro de .""'lerda. o jogaram de
ro"to no chf r O público cnmeçou
a pedir a s � ;;pensão da lutoq" !pas
U::miels a\nó;, conseguiu le 'rantar

se. Frazier') levou às corrias e

11 técnico :

)goU a toalha.
�,NORMAL
n,,, o'') ri'> 11'<:1, Frnzier e °1aniels

o versaram I! este afirmou ter

desferido alg1',ns golpes que nunca

sel'iam suportados "por um homem
normal", Eni, tom de bLgue, Fra-

, zier
, perguntou" se seria alguma

"espécie de golpes" acrescentando
, '

'que, realmente, havia I sentido al-

'guns golpes e que Daniels tem

possibilidades de vir a seJO cam

peão.
_,. O PROXIMO

o

Os especialistas' em boxe não
acreditam ,na pOSSibilidade de um

reenco�tro �razier - Clay senão
etn 73. O que deixa aó cam·Deão
a posJsibilidade de enfrentar a.,

penas cinco adversários: Jerry
Qua:rry, Mac'Foster, Oscar Bonave

na, Floyd Paterson e George Fo

remann, ,considerado o mais sé
rio ,candidato ao título máximo
dos pesos�pesados.
Foremahn tem apenas 23 anos,

foi campeão olímpico, é invicto
como profissional e tem caracte

rísticas de campeão: velocidade
nos braços, bom jogo de pernas e

"punch", destruidor., Mas só tem

cinco anOs de profissionf'Jismo e

sabe que sua técnica, ai: ds, que

boa, necessita polimento. E se

recusa a falar de um encontro
com. frizier, pelo menos por en

quanto.
O difícil mesmo,', segunrto os es

pecialistas, é uma recuppração de

Cassius Clay, agira com 30 anos.

selor

..

a
..

O II Torneio Internacional de

Verão, iniciado sábado com a vi

tória do Flamengo sôbre o Benfí ...
ca por 1xO, será encerrado rapi,

. damente esta semana com os' jo
,gos Vasco x Benfica, hoje às .. ,

21h15m no Maracanã e Vasco f,
, ,

Flamengo, quinta-feira, às 18 ho

ras, para aproveitar o feriado de

São Sebastião As preliminares
dêsses encontros serão' as' seguin
tes: Hoje às 19,15 Juvenis do

Vasco x .Centro Recneatívo Es;

panhol, de Nitero.i; quinta-feira,
às 17 horas, Vasco x Fl,amengo,
infantis,
Nó fim. da semana será cumpri

da a segunda rodada do torneio

Romeu Dias Pino, com três jogos
a,ssim programados: sáb,aÇio, dia

22 -' às 16 horas - B.angu x
,

" . ,

Madureira, em Môça Bonita;, Bon-

sucesso x São Cristóvão em Tei-
,

,

xeira de, Castro� Domingo, 23,
'

também às '16 horas, portuguêSa x

Campo Grande, na Ilha do Gover

nador. ,

·r pode
a

•

e miro
Ademir da Guia poderá ser a

próxima "contratação do Santos.

Cla'ylton Bittencoul't, vice de fu-

tebol, já confirmou o interêsse

pelo jogador, porém tudO' está

qependendo da. liberação de seu

'passe, já que os dirigentes do

Palmeiras estão atrasando o ne�

gócio.

Foi durante o encontro de Vas

co Faé e Clayton com Pascoal Giu

Hano, presidente do Palmeiras, na

·sede da :Federaçã,o Paulista de Fu

tebol, que surgiu o' assunto. Com

a recusa palmeirense de negociar
Cesar os dirigentes do Santos co.

meçaram a' se interessar por A -

,

,,'pmir que provàvelmente não vai
,

,ouerer ficar na reserva, depois' da
r.o'1tra.tação de Madurga.

porém nada se sabe sôbre as

bases da negociação. O Palmeiras

mostrou Ínterêsse ;por Negreiros
e Oberdan, e é bem provável que
Ademir da Guia venha' logo para

Santos, ,trocado pelos dois. Clayl
ton acha que o jogador será de

gra.nde unidade para o clube

"

r

o

Chegará hoje' ao Rio o nôvo

Grande .Mestre .Tntemacíonal de

Xadrez Henrique Meckíng, Mequí
nho, que conquistou o título io

Torneio Internacional de Hasting,
na Inglaterra, ao obter 9,5 pontos
nas. 15 partidas ' disputadas. Ain

da sábado, no último jôgo do\..
certame MequPnho iempatou em

, ,

31' lances com.o sueco Andersen.

Com êsse empate Mequínho garan
tiu o 3.0 lugar; empatando com o

norte.amerícano Richard ,Byrne,
"segundo" de Bobby Fischer. Am-

, '
'

bos ganharam Cr$ '?:600,OO pela co-

locação, tendo . o primeiro lugar
ficando na. depe�dên�ia da decisão '

do jôgo entre, Korchnoí, da URSS,
e Najdorf da: Argentina suspenso

, ,

quando o' igualdade de posições
era flagrante. A persistir o em

pate." Korchnoi e, seu compatriota,
'Karpov empatariam o' certame

" '

,cóm' 11 pontos.

deracão Internacional de Xadrez,
'encontra-se nessa �jJdade para,
tratar da organização do jogo en

tre Spass}7 e Fischer pelo título

mundial. Belgrado ofereceu' 152
mil dotare para a. realização . da

série de 24 partidas, com o a

poio de um banco local. Os cãl.

culos para a cobertura dessa im

portância se baseava na venda dos

direitos para a televisão; contudo,
doei _ íu.se que os direitos do TV

seriam dívid'dos entre a Federação
Internacional, QS jogadores e os

promotores, contra o que protes
taram a entidade, iuguslava e' os

promotores, .ameaçando : retirar a

oferta. Euwe deliberou a princí;
pto que a Federação Internacional
renunciaria à renda de TV mas os

p11omotores deveriam fazer uma

contribuicão à entidade. Todavia
,

, ,

mesmo que tudo se aclare a ded-
,

são quanto à 'sed� ficará a cargo
de Spassky e de FIscher que' po-

, , ,

derão veta.f Belgrado e escolher
outra cidade.

I
A •

FISCHER B SpASSKY
< •

Max Euwe pr.e�idente da Fe�
. . . ,

\

•

CD cam
ao

ras
O Palmeiras' jogará contra o

Zeljeznicar; da iuguslávia, no

Parque lt..:ntártica, podendo apre
sentar como maior. atracão o' aL

_' ,

gentino Maturga que chegou s:i-
hado.
O amistoso foi acertado p,Ha

que o técnico Oswaldo Branc1ãe

possa seguir o ritmo' de pl'epara
çã6 dá equipe com vistas 8.

, ,

excursão que Samuel Ratino ff con-
firmou paI;a lVl;E'clplin (' Lima

PROBtEMA
, b empresário esteve sábado ('o'n

os diretores periquitos trazendo
,

as passagens de ida-e-volta para
27 pessoas, mas não efetuou o de

pósito das dua.s primeiras cotas
,

nem saldou uma clividq de 17 mil
dólares que tem com o clube.

Isso não deixa ,os dirigentes
tranquilos, razão pela qual, ain

da hoje o Sr. Oscar Paoli110 ad-
, ,

ministl'ados do clube tentará. um
,

conta'Lo com os promotores tlü

torneio de Medelin, pedindo r.El'_.

tas garantias p'ara a viagem. Se
tas garantias para a viagem, Se

conseguir, dará entrada na docu

mentação para a excursão junto
ao CND, preparando o embarque

_

para quinta ou se 'ta3eira.
OS OUrnOR

o Palmeiras participará do taL
neio colombIano. com 'as equipes'
do Nacional e Independiente, am-"
bas de Medelin, Sarajévo, da Iu-

goslávia Rosário Central eh",
'

,

Argentina jogando depois contra

UniveJ'sitáJio e Mun;iclpa1,' em

Lima, 110 fim do mes.
,

Outra proposta., para um tornel,o
em Mar deI Prata, foi feita belo
Boca Juniors e dependerá do re

sultado ci&s convel's8.çõe" para fi

partíc.ipcH:flO nos jogos de Mede-
lino Em 1\;rq,r deI Prata seriam

,
'

teé\lizados à/2 quatro a seis parti-'
das, no período de 1 "até 17 de fe_
vereiro.

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

,
.

•

Na noite de sábado próximo, teremos na sede da
entidade salonista, edifício plub, 10.0 andar, a r(�u

nião de Assemblé�a Geral Extra.ordinária, para a in

d;cação e eleição do nôvo presid,:mte da F.C,F.S.

o

A: entidade expediu a segumte correspondênCiB, à
tôdas aS ligas: ,hfim de que esta Federação possa
fixar o número de. votos a, que essa Liga terá direito
nas Assembléias Gerais do corrente ano, tendo em

vista o que dispõe o artigo 7.0 e s�us parágrafos, do

Estatuto desta Federação Catarinense de Futebol, le

Salão, solicito remeter com urgêp.cia a relação ie

clubes participantes dos campeoratos em sepa.r�:,'· c)'
, ' ,

de d1v�sões de acesso, juvenil e, 2,dulto, realizados " m

1971.

,

O Calendário da Federação Atlética Catarinense J a

começou a ser eleborado pelo, presidente Carlos Albero.

to Brognólli. Sabe-se que a temporada deverá � er

iniciada com o campeonato ou torneio de voleibol de
,

âmbito estadual:

----o
A preocupação do presid�nte da FCF é encoll'!�V ':) r

os melhor�s atletas do volp,ibol, oora � possível ,�

Tn!=l""''' do nn��o selecjonado que nlwpr'" ..,qrtir;'�"'"
v �4-..,'YY'IP nac�onal.

-------- O --'-----

A.. ddade de Itajaí que participará dos Jogos li'

tos de Santa Catarina, sediando seus jogos, já (J

mêçbu a se movimentar. Alguns valores do esporte
flotian6poliÚulo estão sendo convidados para forn:a

!"€1'!l como responsáveis por setores daquela org'l-

niz�ão"
-------- O .-----

,1"'\0:- irhit.':'"0s da Federa.�q(' A�l <H�r, r.n�jl,rfnf"'nf.'3

tão denussioll,ál"fos. Apenas Ntlto:!l Pacheco contln�Ja.

fiel ao presidente, da FAC que espera superar tal c L

ficuldacl.e

----o

,
"

. '.

, ..

Ação Catarinense de Desenvolvimento
_'. I

eSlaao.,

o BRDE tanlb�: I; ;.r, '

'

.1-"< \, h .. tl '1..

I-- � ........ .,..,.",._........�_ ..�_.....,..----_.,....",:._____,...---'------- .. _.�_,__ 'o

/'
I

"
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CENTRAIS EL:ÉTRICAS DE SANT1

CA,TARIHA S. A. -- CELESC
c. G. C. 83878892/1

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE ,C'ORVnCICAO ;

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Cen
#

trais Elétric1as de Santa Catarina S. A. - CELESC para

se reunirem: em' Assembléia Geral Extraordinári.a que se

realizará no dia 25 de janeiro- de 1972, às 16 horas, raa
sede social da Companhia' à rua José da �osta: MO:l1mãtnn
lJl 129 em Florianópolis se e delíherarem: sobre a

. , "
. , ... ·i-·w"''''''''.l\'PI11I�"s�guinte:.

.

. I ;. � .

��
.."\ -

• -

.!
r7-;---_,,_fI!"I',........�

ORDEM DO DIA

lQ - Verificação e aprovação. do
.

aumento de capi

tal no valor de Cr$ 3.874.222,00, autorizado pela Assem

bléia Geral Extraordinária de 12.10.71; .

29, - Proposta para aumento de capital social de

Cr$ 154;430.594,00 para Cr$ 166.175.573,00, com créditos

em conta corrente no valor de Cr$ 11.744.979,00;;
3Q _. Outros assuntos de ínterêsse social.

Florianópolis. 13 de janeiro de .1972.
,

OSVALDO MOREIRA DOUAT _. Presidente'

LUIZ GOMES - Diretor Executivo

CARLOS GóES BESSA _. Diretor Financeiro

JOSE CORRitA HütSE _-. Diretor Técnico

CARLOS' ALBERTO REIS SEÁRA - Dir. Operações

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

AUTO Vll\,CAO C,ATARINERSE
.

Partidas iJe 1"LORlANóPOLIS par..:

RLlTM"8NAU -� Díre ..'O às 08.00 - 12.00 @ 18 hl\ntl!l.

�T19 TUUCM .. Itapema, Camboríú e Itajat.: ti
06,00 - 08.30 - 15.30 - 16.30 - 17,00 -

18.30 - 20.00 e 21.00.

JOTNVTIJLE - Direto às 19,30 horas••
-'19 Tijucas, Camboríü e Italai, As 05,00' -

05,�O - 07,00 - 09,00 - 11.00 - 13,00 _,

13.30 - 14,30 - 16.30 ê 17,00.

�TTUTIBA - À8 05.00 - 07.00 - l1�UO -:- 13.00 e 17.00

boru

.JARAGUÁ - vis CorupA. São Bento. Rio Ne.mnho •

\1'ol1'll. b 06.00 fi 16.30 horai
\

�ÃO FRA1\T�TSCO - M .19.30 hc'''",

• PRECISA·SE
Precisa-se de elemento jovem para trabalhar em

departamento pessoal. Cartas com pretensões e curo

rlculum vitae para caixa postal, n. 968, nesta capita�.

����������������������F�
., �-""--�''''- .-�-.I • .......:...-- - , .

_

';1:-------- .

.....'..--.---------.-

'1 MINI HOTEL PARAISO
Situado num dos mais aprazíveis locais da cidad�,

oferece ampla comodidade aos seus hóspedes.

Dispõe de grande área arborizada própria para o I
descanso dos usuários e possui somente apartamentos ,

térreos.
. ..",,' '" q�lt�F: j

UNIVERS.ITÁRIOS:. :'
.. , I

Especia,htiente proJetado. para estudantes um- Iversitádos, para os quais está' aceitando reserVas para
I

o ano letivo que se aproxima.. l
, . Rua Bocail.lVa, 215 - Florianópolis - Centro !

____._

IT'
���������������-��.".• i, ...

:1

COMUNICAÇÃO
. SOLEMAR Llda�

DESIFE-FABRICANTES DE: DETERGENTE

TANTES - SABõES LíQUIDOS
COMUNICA a sua clientela e ao comércio em

, .

geral que está atendendo em suas novas instala.ções

I
i(l Rua Leoberto Leal, 158 - Barreiros.
,.� A DIRETOrRIA

ALUGA-SE OU VENDE-SE
Um ,casa de madeira, situada à Av. Atlântica, 720 -

Jardim Atlântico, Tratar a mesma rua n. 777, com Divino

ou na Churrascaria MARISOL na praia de. São Miguel.
"

TRANSPORTES COtETIVOS
REUlfIDAS S. A.

A EMPRÊS! DE IRTEGRAÇlO'
CATAEIRERSE

Ol'l'JBUS com l'ARTIDÀS DIARlA!f PE Fl.0RJAN6POLlS
PARA : PORTO UNL\O, passando por Balnemo de

Camburiú - ltalaf..- Piçarras - Barra Velha.
- .TOINVILLE'--· Vila Dona Francisca - Campo
4legn, - São Bento do Sul -:- itio Negrinbo :-..

Mafra - Canoinbas e PORTO UNIÃO'
Is, 19.30 horas

com CONEXOES Imediatas para PALMAS,
CLEVELÂND!A - PATO BRANCO _. FRAN

CISCO BELTRÃO e CAÇADOR.
PARA : SÃO MIGUEL DO OESTE, passando J)or Ba)

.

neárln de Camboriú '_ '[tajaf - BLt:JMmNAU' �
Rio «1.0· Sul _..; Pouso Redondo - Curitibanos -'

Cam1'os Novos - JOAÇABA - Xanxerê -

Xaxim � CHAPECO -. São Carlos ...;_.Palmitol
- Mondai e SÃO MIGUEL D6 OESTE
lt8 19,00 horas.

PARA: LAGES passando por São J086 - Palhoça _
Santo Amaro - Alfredo Wagner - .'Bom Retiro
-- Bocaina du Sul e LAGES

. .

's 5,00 � 13,OO-l',e 21.00 horas.
'ARA ANlTAPOLlf., S�NTA ROSA DE LIMA, pa!

la1U '. POJ' São Jos!! _. �lho�8 - Santo Amar'"
-- R.. ilCho QueImado � ANn'ÁPOT.t
b 15,30 hora."!, menos aos domingos.

f
I DESPACHOS DE ENCOMENDAS PARA : Todtl' ('t étln.

CATARlNF·�SE - MarceHno Ram�, _.,. Gauraml
- Viadutos' - Erechim � IraI. no Estado do Rtll
Grande do Sul; -- Todo o StmOE..� 'PAtt
NAENSE ._ Ct.rnITffiA e SÃO PAULO.

ÔNIBUS PARA : 'v: GENS ESPECIAIS E EXCURSô
VENDA� e INFORMAÇOES = Em nor;�a Agên la' R;odovii",

• Av. ReTcmo tuz'
TELEFONE 3727,

.

BONS �!. - GÕCIOS
IS A VI: DA

ou;"""" ......lS
·AV. .Th.1AURO RAMOS (CENTRO), palacete de 2

pavímento.s, com 4 dormitóri.o�, 4 banheiros, garagem

para 3 caITI Q, '3 e demais d�pendêl1cias. Pr�ço 2�O.OOO,OO .

com 100.000,tlnO de entrada e restante flnaneíado-

AGRONÔÚ\liIICA, CASA DE MATERIAL com 3 dor

mítórios, abri,<;;1. ') e demais dependências. Preço ....

55.000,00 corm
.

30.000,00 de entrada restante

50'0,00 por mês \fl)U troca por outra casa em qualquer

bairro. . '.

PRóXIMO AGRONÔMICA, casa de . material

semi-nova com 3 dormitórios e demais dependências,
10.000,00 'de e1'l,tr�ada palfte a combinar e restante

financiado à 3�9Ü,OO por mês. Fabuloso terreno de

470 ms2. "

COM 6.000 00 ])iE ENTRADA E 300;00 por ntes"

casa com 7 peças 1 e· outras benfeitorias, em bontta

, área de 14.700 metr'os�. tendo no mesmo parte com

'. arvoredos próprio p�'ta\ fazer um bosque, com des-'

.Iumbrante vista pára OI mar e <a 100 metros dos ônibus,
preço: total 20.000,OQi _- .:Costeira .de Pirajubaé.

PRAINHA - CENTR!O, COM 10.000,00 de entra

da', e 300 00 por mês, 'casas com 3 quartos, sala, copa,

cozinha, banheiro, área e �w.anderia· e mais um peça

grande preço: 20.000,00 a l,pOUCOS mts. da rua Profa

Maria" J. Franco e descorttnando toda a bela Floria

nópolis .. Ê BARBADA, MAS Só HOJE e AMANHÃ.
I

FAZENDA _ à 72 quílometros de Florianópolis

e perto da BR-101,' cortada por Estrada Estadual,
.

com área de 310 hectares, casas de' residências, curral .

instalações Para gado, boa parte' para lavoura, parte .

de pasto e p:ka reflorestamento, bom preço, entrada

de 70.00000 i-testante a combinar e .aeeíta-s« no ne-.

gôcio: �as� comercial, residência, apartamento e
" r,,!}.Je'Fo��

terrenos.

TERRENOS
AGRONôMICA, - na rua AI. Carneiro, ótimo

terreno de 360 msã. com calçamento, água, etc, de

esquina, entrada dê 1q.000,00, restante a' combinar

PROCURAM-SE :para comprar casas, apartamen

tos. e terrenos tratatl· diariamente até 19 horas. In

clusive sábado' não \ fechamos paI'la o almôço. Rua

João Pinto, n. '21 - .�? andar - conjunto 9.

Df:I!I� RACÃ'O
Declaramos o extravio! do cartão do CGC�83.890 350

da firma Olga Josefina Dut�a\, rua geral Górre,go Gt1ande.

['�._--, -

I
I Admi.n·fI',�dnr�' �� C'�'rr.elnra de 'Re ..

agcio� Cnl?'!,�,.t'�n �
.

R;�,"re�p.nl�ciip.�
Rua Felipe Schmidt, 51 - Galeria Jaqueline - loja 7

VENDAS
lANCAMENTO DO EOlFfCIO CESAR SEARA

Excelentes apartamenM>s' no centro da cidade -

Rua Arno Hoeschel'� próximo ao Departamento de

Saúde Pública.
Com 2 ou 3 dormitórios - l\,:in� - baIl -

cana cozinha - banheiro - dependencla de empre-

j ,gada -' garagem
,- fino a\Cabamento.

.

E:)i'<:elente aoartamento na rua Fel'ipe Schmid-t

61'imo �n�rtamento erp p.xcelente localização -

�rpnh, n�:r::l Rua Felipe Srhmidt. .

Com 2' au�rtos - living: - cozinha - banheiro

_. banheiro dE' empreg::l.da - área de serviço -

sacada_ Negócio de ocasião.
.

;\�arta,mp-nto no Balneário d:e Camboriú _t Ec:!i.
fício Parana

Sétimo andar'_ número 705
.
Avenida Centrà\

_' Centro Comercial. Com um quar.to - living -

b)111 _ cozinha. ._. bánheiro - área de serviço. TO-
talmentê mobiliado..

1 lote em Coqueiros - pró:orio par!! constru�ão
imediata. �""-"""'�11

� !

1

I

�'-.--�--------------

A"uart::lmentns no Edifído Cisne Branco - Rua

'General Gaspar, Dutra - Estre.ito. COlJ1 1 e 2 qua:r:tos
_ Hving � cozinha - banheIro - area de servIço
Totalmente financiado.' I

.

NDartamentos' no Ed'ifído Ita�uaçu
Ruà' Desembargador Pedro Silva - Praia do

Meio. Com 2 quartos - living - cozinha. - banheL

TO - ár,ea de serviço, Totalmente financiado.

CASAS FINANCIADAS EM SÃO JOS�

l.ANrC AM ENTOS
�. r,ocalizad.as em P.raia Comprida, lançamos casas

totalmente, fiB'itnciadas. pagame:q.to a longo prazo -

. sem entrada. Casas com 3 quartos - sala - cozinha

_ banheiro - área de serviço. Venha ao nosso es

critório, conhecer o plano, sem compromisso.

Uma casa no Estreito
Com 4 quartos - 2 salas - copa - cozinha -

banheiro - varabda - dependência de empregada
.

_ garagem - fundos para praia - porão habitável.
I

CASA EM COQUEIROS _ SEM HABITE-Se

Excelente casa cOm dois pavimentos - 3 quar- I

tos - duas sa�as. ampl31s -:- 2 ban�e,ros - garagem I�- copa - cozm:ha - area de serVIço. '.'

T E R R E N 'O S
1 terreno no Jardim Atlântico _ própriO para

.

construção imediata - medindo 350 m2.

i terreno em Ba�eiros. - próprio para constru

ção im�dia�a - 250 m2..

10 lotes em Barrefrós - próximo a Concasa"

Estrada Federal Nova.

3 lotes na Trindade
_ 396 m2 - cada lote. '

próximo a P�itenciária

"'--

��l
Foi extravjada a Carteira Nacional de Habilitação

pertencente ao Sr. Paulo Ferna,ndes Callada, de Souza.

.'

�Mm peraambueane da Academia
Calarinense de Letras

• -:1

Arcipreste Paiva, s/no � Sôbre Loja - Ed.ifício �"Praca XV - ex. Postal 772
-

·1-----------------------------

PeloF::::E�i����-ec��:�a�1:.�::Aconvoca- J..
dos os senhoreF Delegados . Representantes do Conselho

da Fedpt'ação dc� Trabalhadores na AgFi,cultura do Estado�
de SanLa Catarj-"'a a se, reunirem em Assembléia 'Gel�alf
Ordinária n� pr.' '{i'mo dia 5

_

de fevereiro_ de 1972, à� 9,00,
horas, em prlme1 a convocaçao, e, caso nao houver numero�:

legal d � associ1 :los presentes, será convocada uma se-��
gunda Asserhbl�h para duas hOFas após, isto. é, para àst
11,00 hr')ras" no "',esmo dia � Jo��l, �o!n �ualque\' número�
de' asso .... iad,.os pJ'''sentes, a qu�l sera rea]lzada no Central

de Treinamento da Federação, à rua Heriberto Hülse,;i_
s/no ..- Barreiros, para deliberarem sôbre Ia seguinte: �

. ORDEM DO DIA
.

'li

A �) Leitura d? .Relatório
.

�a F'ederação, sôbre as ocorl
renC12S do exert..,. 10 de 1971, .

i.:
b eitura. dtsc sf'ã vO a.ção dfl Presta�ão de Con-

tas o exercíclO te 197', br 1 c. o p re et" d Conse-
'\

ESTADO DE SANTA CATARINA

."'ECRE1 RIA DuS §ERVI'ÇOS PUBIJICOS

COMPAN nA CA �ARJíNENSE DE ÁGUAS

�,ANEAMENTO - CASAN

. TOJ lADA. DE PREÇOS
A COMP/ NHIA CATi_RINENSE DE AGUAS E

SANEAMENT(" - CASAN, comunica que se encontram

à diEnosição 'ias interessados em sua sede q Rua
,

dos Ilhéus n. f� 2.0 andar. Ed. "APLUB" em Floríanõ.,
, ,.

polis, SC., os <Iementos da. TOMADA DE PREÇOS N.o

'004/7?-, para 3 -uísíção. fie . material destinado ao Labo�·
ratorío Central da CASAN.

.

O E1)ITAL, f -1contra-s� afixado na sala çle recepção da

"CAS.t\N" no ("1derêco vcima referido local onde de-
.' ,

.

verãr ser apr- ·811tq0'.:1<'" '1S »ronostas até- às 10 (dez)

hor�," �11) 0i8' (-.;.,.,1-,... (' "1) rl� fe-�Terc�"o de 1972

F' rianópc s 17 ( 3.:! ''\ ro de 1972

A DTRETORIA

. r� " "�'. ,�, 1,- ,�,;;�,�t�Sw,
.

. l' ,',t :'...JJul ..,.t' �� �.._
�2�!'Ii11

(' ')NSElHO 'D�LIBERATIVO
- Edital de, Convocação _

O Presiden � do C0]- selho Deltberativo 'do Iate Club'e
de Flo1'ian6poli' na co=

-

orrnidade do disposto 'no art .. 40

dos' Estatuto� �)ociais ccnvida os Srs. Membros do Con-
.
., , ...

selho Deliberativo para uma Reunião' Extraordinária: a

realizar-se' na fede do Irte Clube de Florianópolis à rua

Frei Caneca,' 14·5, nesta Capital, em primeira convocação,
às 20 (vinte) hc- as do. dia 26 '(vinte e seis) de janeiro cor-

rente, com a seguinte
.... OnDEM :pC DIA:. . . . . . . .. " •... .. �.

,., a) Aumento da' taxa de locação de barcos;
:1

!. b) Assuntos de interêsse geral.
....

.

.
A hora rnar 'ada, não' havendo número legal para in -

talacão da 'Reu dão, deverá ela realizar-se, em segunda' e
última convoca-ão meia hora depois com qualquer nú-

, , ,

mero de presentes,
Florianóporis 13 de janeiro de 1972.

.

Dr. Sidney Damiani - Presidente.

. .. . ..

Vende-se U'll' escritório com Telefone, Geladeira. Má·

quin8 e ESCf( r.; "Cli" ·�W" Mesas, Arm{o;io, Poltronas

e . Cad. iras "Ci' ')". '('ta' len: < �ü2,etado E' cOm Cortjnas.
Tudo. 'õvo 'vêl e trata som O Snr. Américo a Rua Te-

., - . ., -'

nente 'Silveira, �l - 2° Pavimento, Sala n 103 - CEN-

TRO C )MERCI. L DE FI ORJANóPOLIS ou pelo telefone
,

43-40.
'

� l'�IDADE
EDITôRA DO BRASIL S. A, necessita aihrutir

, .

eximia datiló,p"lfa para trabalhar em seus esci-itórios.
,

l
Apresentar SegUnda-feira,. dia 18, a rv..a José

Cândido da S�lva, 657 - ESTREITO.

I
.'

'.
,.,�

1�Mi' :_�.�. ,!,-�_·.!t
�. .' �

-

Necessita,se de un'l8, q:le faça todo o serviço e

cozinhe. Se d, rá preferênGia que pose no emprêgo.
Interessad s procurar à R. Prof. Bayer Filho,

411 -- Coqueiros.

IMtíV,EIS�OIlR lTOr:r-"S· Q�
precisa-se

Galeria Jacqueline, loja 7

J)"p Jl"n"pZl u��'''ifIln _ "'L,r':A' ..S!."r!':_"l HDr �U�Vl!1'J/"J�·�1l!_l��fJ j:i·· .. ·yU � �

I
I

I
Aluga-se ar artamento grande com todo (,) confol'to.

Inforrr g,ções ab wés do telefone 2006.

ÕTII lA O�(!L TUN]DADE
FLORIANó.POlIS VEíCULOS S. A.

Auxiliar de Escr'itór'io

Local de trabalho Estreito.

Inscrições no SENAC - das 13 às 17 horas _ até

o dia 28-01-72. Para 'ambos os sexos, quites com" o serviço
Militar. Idade mínima, 18 anos giná.sio cOlI�pleto. -Re

muneração Cr$ 400,00 mensal.

---------------------------------�

FEDEBAÇ,ÃO DOS TRABALHAD'O·

RES NA A�RJCULTUBA DO
ESTADO n� SA�ITA CATARINA
Rua

lho iSl'al; \ .

ra '0 exer'

d' rotação
tária do exercício
selho Flscal;

fv "'{}o.1i' [1,(' (' nr"}ho Fisc�l;
J1<'

,I ,el. l ",ção da Pr.evisão ür�amen
de 1972, b·m como o parecer do Con-

e) Aprecia,ção do Pla__o d� Trabalhel para o exercício

de 1972.
, De acôrd� corri: os 'Estatutos Sociais, a aprovação sefA

f 't tr
• ,.

'

e1, , p 11' C '.>_ _ '" JC_ e: . "

. Flor·anó. (} i:; .. 15 de j. n '
o riP 1972.

.
'

Valdemiro Bellini - Presidente.
Ercílio Botamem _,,_ Secretáí·ío.

Notas de lUI2; DO NASCIMENTO

.

Meu amigo escritor Oliveira e Silva é vm homem de

muitas academías. Membro principalmente da Academia
, , )

Luso-Brasileira da Teresopolitana de Letras e da Cata-
,

rinense na qual foi recebido no ano de 1928.
,

Da sua presença na última das três acabo de tomar

conhecimento através da monografia -'Histórià da Acade

mia Catarinense de Letras de Walter F. Piazza e Lucas
. ,

A. Boiteux, uma publicação das Edições Flama, 1971, que

tem sede em Pôrto Alegre de cujo Conselho Editorial é
, ,

um los membros o escritor Rodrigues Till.

') volume presente que consta de uma relação, se-
, .

guida de dados, mais ou menos completos sôbre cada

um dêles dos patronos das 40 cadeiras do ilustre grêmio
,

e se IS respectivos ocupantes, não dedica mais do que cinco

linhos ao ocupante da 7a. poltrona -. o escritor Oliveira

e Silva.
,

Declara o autor da nota que não conhece a biografia
do referido 'acád,êmico, que '(não é catarin,ense e não reside

no Estado, mas no Rio de Janeiro".
'.

Eis porque aíeitamente entre nessa questão, que
, , ,

não' deixa de ser da. minha conta, com o
. objetivo. de

prestar; aos' confrades catarinensas, as informações a

seguir:
Francisco de Oliveira e Silva pernambucano nasceu

. . , ,

no Recife - �ua Augusta, bairro de São José -. a 3 de

novembro de 1897. Fêz todos os estudos na terra' natal,
em cuja Faculdade de Direito (depois integrada na Uni

versidade Federal de Pernambuco) colou o grau de bacha

rel em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1919.

. Literato de mérito poeta lírtco participou na fase
, , ,

estudantil, . das rodas intelectuais mais credenciadas do
.

Recife colaborando desde os is anos de idade na Im-
-

" I

prensa diária e periódica. 'Publicou logo dois livros de

versos, bem recebidos pela crítica: "Cardos", 1913, e

"Emoção", 1916. Depois, ,-riera�:. "-Horizonte", 1922, e

"O noema da humildade'; '1924. .'
.

I')
,

" •

'I'ransferindo-se para' o Rio, de Janeiro, adotou a vida

jornalística, ao passo que frequentava as rodas bêmias e

sociais: .
produzindo poemas e declamando-os ao 'som da

"Dalila": Tornou-se secretário. da revista A Política; di

rigida a Vida Parlamentar, também re_vista; colaborou no

sem:'!,nário do momento _:_ Gil Blas,. etc., .

A certa altura, reparando que a v,elha capital do país
tinha gente de mais pelas ruas e pelos empregos, tomou

se de �impatia pelo Estado de Santa Catarina e foi fazer

advocacia em Florianópolis depois em Bbmenau onde
, ,

permaneceu cêrca ·de 10 anos. Nessa bela cidade teve atua

ções m?Icantes na sociedade e no Fôro. Participou até.
de comícios, quando o povo se revoltou contra um de

Cl"eto do govêrno qUe fragmentava Blumenau, dkidindo

lhe o território em cjnco municípios. Seu entus'Í_asmo in

flamou-se tanto que chegou a experimentar unia noite de

prisão segundo suas memórias no livro "Um homem se
" .

confessa" .

Não sô êle amou a terra catarinense. Escolheu aí

uma de suas amáveis habitantes para a composição àe um

lar pleno de felicidade, hoje povoado de saudáveis' filh?s
e netos.

Voltou Oliveira ,e Silva para. a velha rnetrópoie' bra
sileira integrando-se na magistratura sem deixar de ser,
,. ,

onde quer que estivesse; o· homem de letras, exercitando

a prosa jurídica e literária, a poesia do melhor ('stilo.

Nomeado por concurso J'uiz substituto, em 1944, foi
, , .

promovido a juiz' de Direito dois anos após, passando, em
. 1960, ao ·cargo de desembal'gador junto ao Tribunal de

Just:!ca atualmente aposentado. Como representante do

'�I�' Trib�'n�l de Justiça da' Guanabar�, participou,. em 1963,
do- V Colóquio Intemaci0!lal de Estudos Luso-Brasileiros,

�

�'1j em Coimbr�, com a tese "O direito autoral no Brasil",
'i9 unanimemente aprovada. Intelectuais portuguêses homena

,i gearam-'no, em LiSboa, na Óasa-Museu. João de Deus.
�. tendo-o, saudado o grande escritor Ferreira de Castro.

.

i Entre outros galardões, possi a Medalha de Méritf

., ,Santos numont. Eleito e reeleito presidente da Associação
?;
.... dos Magistrados da Guanabara. Presidente da Casa dos

Quixotes. São outros livros de sua autoria: "O vôo inter-

"

"

�
;;;
;

í rompido",. '-Gota d'Água", "Meditações",
1 rio" "Serenidade 'e abismo" "Sonata - Patética" "Coletâ.
) , , ,

nea de poetas pernambucanos", "CCDração. transplantado".

! "Antologia de um Pequeno Poeta", "Uha estr�!G. ao ama

nhecer" "51 sonetos líricos" "Cancões de embalar Ma-
, ,�

" rilia", "A mão sem anéis e outros contos", etc.
.

Não está dito tudo... mas sempre s'e�ve.
(Transcrito do "Diário de Perllambuc,o)

"Sagitá'

OCASIAO
Vende-se uma Bombonier�} de fôlha galvanizada. Vêr

e tratar à R. Moura, n. 12 - ba:creiros..

FEDERAÇ.ÃO DOS, TRABALH1,DO ...

RES NA. AGRICULTUR.A ·DO
ESTADO DE SANTA CATARINA'
Rua Arcipreste Paiva, s/n.. - Sôbre Loja .- �áifício.

Praça XV - CX. Postal 772

FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA

EDITA,L DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, ficam co.nvoca·

dos o.S senhores Delegados Representantes do' Conselho

dá Federacão dos Trabalhadores na Agricult.ura do Estado
.j ",'

,- ..

de Santa Catarina, em pleno gôzo de seus direitos �indi··.

cais, a se· reunirem em Assembléia Geral ExtraorQjnáda
'no próximo dia 5 de fevereiro de 1972, às 13,30 hora�
em primeira convocação, e, caso não hóuver número legaI

.

de Delegados Representantes, será convocada uma 8egun

da Assembléia pqra ,duas horas após, isto, é, para às 15,30·
horas, no. mesmo dia e local, com qualquer nÚlnero de.

Delerrados p:rp,sentes, fi qual será realizada no Centro, de

;, .. i,. '11P('n�n d'" Ft�der':l�i'i('i à rml Her'�berto HUlse. s/n
� ri'�ir('s l)rr� deliberarem sôbre a seguinte:
ORDEM DO DIA

a) Autorização da Assembléia para a complementação
da cOfl..strução 'do .Centro" de Treinamento;

b) .Alienação d,e Patrimônio;
c)' Assuntos diversos.

'.

De acôrdo com os. Est�t,utos Sócia.is, fi �prová'ção será : �
, , .

,
',� . '. .. '"

ei a :lJ!' es ruUni secreto.

Florianópolis, 15 de janeiro de 1972'
Valdemiro Bellini ._ Presidente ..

,

ErcíHo Botamalli � Secretári�.

I
�.. "',

,,'<'
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Exames
, I

do Conselho Est�dual de' .Educação,
,

.

A chamada "Indústria do Madure

za", que prosperava desordenada
mente em Santa Catarina, está ago
.r:a . 'sob contrôle do Conselno Esta

d�al 'de Educação que, segundo le

g_is.iação federal, é ,o órgão respon

s4vel pela indicação ,dos Exames

SÚpletivos. '

.

entro da' nova sistemática, que
inverteu a instalação dêsses Cursos

� ,

normalmente nascidos de solicita

ções dos colégios e agora. autoriza.
d�: .pelo Conselho Estadual foram

constituídas as bancas examinadó
ras para 1972.

,
,

: Ao indicar o nome. dos novos
,
I"

estabelecimentos que- poderão "'ea·

Iízar os Exames de' Madureza, .. o

Conselho Estadual' de Educação,
�través da ,Resolução n:«;l 2/7,2, ,de

JaneirO de 1972, cassou as 'BanC'as

�xaminadoras . da. Escola - Técnica

'f'ede-ral de Santa Catarina,' com s&

de ·.em FlorianépOlis, o Colégio Es·

tádüaJ' Santa Cruz, d� Canoinhas,
PQt .

mcorrerem em irregu12ridades.
: ·Reun!.do, extraordlnáriamente; por" r

".", ... :.

convocação . do Secretário da Edu
cação o r1, -nse '} ') determinou que, .

os - exar..es su: .tivos serão desen-

volvidos ncs .... �5es de fevereiro,
Julho e novemi.ro.
Durante a- mesma reunião o :'Con�

selr o '3.r ',)V�:.,: r --llano. de. Apl�cl\ç�()·
<�f .

, -. ,,' � Eduração no

-;,es de cruzei
; pela Secre

.tesolução, po-
,,' o a reâlízâção' 'dós

g�"r,.:�:: :(,,: jr; rreza 3' estabeleci-
l<1 .' i!:_'::o�is, UU1, da.-:
> .: '. ciúma, 1 de -Bhí-

.

j'l,:::'f� ·.U:' �'m IlB ,j, .mvillê, um de":'Riú'

c1.'

,

.do Sul, um de L:�ges, um dé M�ra;
3 de Joaçaba, um de Concórdia,
Chapecó (2) e· d,Jig de São Mi��l
d'oe.�te.

Pelo artigo segundo' d� me,sma
decisão já estão habilitados. o Cplé
giQ, CatarinenBe:,

.

COlégio . Norm�l '

Pedro II Colé io Normal Governa;.
, .

.

dor Celso R:un s� Colégio ,Evan�é.
Uco Ruy Iarl S�, todos para ;��a- .

..

,

'o'

ines de 19 e 2Q grâus. Para exames

do 19 gráu estão autorizados o Co

íégío Cristo Rei, Patronato Auxilia
dora e COlégio Normal Assunção.

Os candidatos, poderão prestar
exames supletivos globalmente, nu

ma única etapa ou parceladamen-
. ,

; e, não sendo permitido prestá-los
j, ."·',!itâneamente exam.es de 19 e

.
,

, ,'�ráu.
�:' candidato que houver' realizado

,
. X..;,ldes parcelados, com aprovação,

,

J vigência" da' Lei 119 4.024;. de

I " l;� : 61 poderá conclui-los sob o

2.gir,'�e de idade em vigor na época
.. H',us primeiros exames. Para a.

�a.ljza.ção dos exames.supletivos
. -ão poderá ser formada turma com

!;Ja..i.s de 45, examíríandos. O estabe
lêcimento autorizado

'

poderá co

brar, ]?or matéria' �ada, taxa não

S\Jperior a dez por ce�to do. maiO!
s$lário mínimo vigEmte no País
sendo-lhe vedada a cobrança de

qualql,l.er outra iÜontribuição.
O Conselho'Federal de Educação

retornárá I às suas atividades nor,.

mais a partir ,de 19 de fevereiro.

Irabalhad 'ir brio�' e 'ro 'diz" ue está
�,

•

I •
'

"'muito salisfei,to na Alemanha
j

I

c

�

1

'I

)

. Nos' fins-de-semana,' o catarinense

O�mar Henterich, 25 anos, é um tu·

ris.ta. Nos dias úteis da �emana,
�rém, é um aplicado opet:ário da

fáljrica de motôres Halber-9 sediada

�a cidade alemã de Ludwlgshafen.
Cpm êle trabalham mais 1�9 hras.h
i�iro� de origem alemã, ganÀ�ndà,
mensalmente mil salárío médio de'

crl 1.700,00. Antes' de regressar a

Alemanha, Osmar. fêz questão de

d�sfazer a imagem negativa que se.

Criou IfO Brasil a respeito dos Gas.

tarbbeiteren, trabalhadores estran,

geiros contratados para executarem

fieri'iços braçais.
:, Como soldado'r' de, peçàs 'd'e ferro
fiÍndido Osmai' tra1)alha oito' hOrás

�ôr dia na Halberg, firma ,me 'pro.
duz blocOs de' motores para cami·'

nhÕes, automóveis., tratores.' e na·, ':;
; . '

,I
•

r

li
1

:)

1\

I"

vios�
Permaneço na fábdc'a durante

I
oito horas 'diáriâs sendo-:a seman'a
'I' , •

ae 'cinco dias. O ttélbalho .não é pe··
§adb e há interrupções" p'ara as re-,

. ,

feiç'ões ·e o descanso. A segurança
nq trabalho é consi(iel�ado como um

p�nto de honra. pelo�� ,pa�rões. Pai�a'

ev�tar intoxicações os: operarlOS
tem direito ao leite, fornecido" pela

, " .

r,

i

�mprêsa.
.-:- Dos brasileiros que conheço' r�a·

Alemanha - afirmou -' ·90% ·estão,
ganhando um bom dinheiro e terã�,

s

S

l

U

l�
I

:]

Tr�zentos e um filiados corres�.
.:

-,. ,\" - �

pondendo a um quorU1� superior a

4?,legeram dmi1Índo em FIoriaJ1ó.
polis os 20 membros dI)'Dil'etóri '

l\1unicipal da 'Arena, .seus respec ..

t�vos sup�entes e Delegados à COrl

vençã.o Regional. Jllrán e '!l' sema
na o DiretóriQ voltará a se reunir

"

1

para escolher o seu gabinete eXE::.

êutivo municipal devendo recon-
.' ,

duzir à presidência o Sr. Aderbal

Ramos. da Sllva,.
' .

.A útlica �hapa registrada, enca

beçada pelo presidente da Comis

�ão Executiva Mur)j.ciprul,,t obteve
294 votos havendo' 4 votos anu-

, ,

iados e três ,brancos. fJ Convenção
trai instalada pelo pres\ldente do

ÍJtretório Regional·
'

Sr.1Renato
'I

" '

Ramos da Silva e presidida pelo
vereador 'Valdemar da Silva Fi

lh<?, fiClando a mesa composta pe-

Ir.

'\

no regresso, um' bom futuro no Bf4·
sil, já que yolt9..J ão com diilheiro e

com e,,:;', PLê ::.<l. p'ofissionaL Os
"poucos qUe não estão. b��' demoD.$·
tram total desinterêsse' em -ap'�ll'
der, ou não sé deI1am b�m na Ale
manha ou 110 emprêgo. Nêste '1).].1'\

.

mo caso, ao contrãrio. do que foi

noU.ciado na imprensft, brasileira, as

emprêsas não proçuram prepder ()$

empregados. Eles tem' plena liberda
de para Ilracurar outro emprêgp.,
O TURISTA OSMAR

"

,/;.
O p8,dr�o .de vida levado' por;",unl"

Gastar"'hdt�_:,ren r a. Alemanha n�o. é
,diferente dos operários. alen!�es.
Ganhand!1 até Cr�� 1.90000, nosi:me-

• \ '1,-
• , '

'

,
ses' de 23 dias úteis, êles desfrutam
dos mesmos ,COllr,rtos q�e 05 tiiàba.

•

;,1

lhadores' aJ emães.,
-- He;

,

,_, S6i í; _ mpc predileto __

revda Oe .:i I: -- ,: visitar outras ci
,

.
.

dades al"n;ães aos fins-de-semana.
Saio' às. Br:��as�feiras no meu' cá.rro
- u� VCJlksw'agen usado mas em

',� ,,,,

excelente estado. Pernoito rias cida�
des que visito c volto a LUdwigsha.
fen no domingo à noite. FNquento
também regularmente os cinemas,
cll,1bes "8 dançr s e boates.

_:_ (\ not Ci8,1.�' negn'tivo à respei.
1":;'1!11,anC ,que os

so�renllo' por
.iJS alemães cau·

e até revolta. Te-

, 1

sou·rlOS

lo Depu.tado �rnando' Bastos' e

,\ li ): ! � H<geschel' e : A '1-

\C;j:. jJl. ',T,L: Lltcão Viana..
:�a ll.� �!1a, ontem ,homo-./1 qbal)� ..

(
lGgada i·,:'

.

. ..

" ' .o";:;e'. Para' Me.r:.:1�
,

,;.: .... : .', � "',""....... ;Cl·71·' ,1..; _,' �.l.�.L�7;!A. <l( ...II...
.
'. \

va, .
I ':':!. '-, :;(';1) .,

'

GrillO,: ,
Alltôn.o

Henrque Bti-.êão Via a 'Fernando
r

, •

,

José Gs)deira B,:�stos,. -.1tnnio Gar-

, neiro da Cu" ta Luz Antônio de
• j

Pádua p;:,;:·,-'ra, '\ .'?kir Nilton 'l'oli-

dOrD, HéEo da S.'lva Hoecche�;,�
raldo Gamrt S�J '35 Lúcio Freitas·

. , '

.

da SiI'7a, Norberto Ungaretti, Na-

gib Jab<;>r,' Roberto Lapa. Pires,
João Otávi Fotado Otto Entres

, , I
' •

Isaura Veras e Georges Willd.
• i"

Par�1 sup-lentes do Diretório Mu..

nic�p,aJ: 'Nelson Amim., Antônio

mos sido muito
.

bem -

tratados na

Alemaúba onde' a C'lasse pa�rona1_nos
,:oilllidera gente. boa e trabalhadora.
Em -cot,ejp com' operários de .:�ü_tras
I].acionalidades que lá trabalham, os

bras11e.iros t.em obtido excelentes

perfQrmances' de l,"endimento. A ca;·

pacidade de aprender ,.dos brasilei.
ros é �logiada e comentada em to.
dos os lugares onde 11 compatrio
tas tr,abalhando. Além disso somos

. ,

recebi�os como. igu�js 'em clubes e

J.!.us rasas dos alemães.

Osmar pretende ficar na Alema
nha pelo' menos cinco anos retor�

,

nando 'com boas ec'onomias e com

um 'valioso Kn<',w-How. "Com essa

,{'xperiência, esperamos dar também
:�:::> Brasil a nossa parcela de contd·
�:uição ao desenvolvimento )?rasilei
ro" - observa Osmar Hetterich.
Para os que se assustaram com ó

nC)ticiário, êle conta as suas. vanta
gens: .

,

- Quando cheguei' a Alemanha
.

-
,

tinha só um terno, algumas cami
sas· ,duas calças e· 400 cruzeiros.

,.loje tenho cinco ternos, mais "de 20.
.:amisas e um apartamento com 1'e.

"-i:?í-':::··:(jc,r� televisão, rádIO, toca
'�-: todo o confôrto só desfrutá

\·,.;1 1'.).0 Brasil, por um cidadão da
(lasse média alta.

Apóstolo, Ja�e Carpes de Olivei

ra, 'Ylmar Corrêa Fllho, Adir Bel
.;;-mi.:t:.o da Silva Adyl Rebello e

, .

�.:�.kn Bartolomeu Vieira.
"

._-1'?�2CSGAOOS '

�'3 ra . Delegados à
I

Convenção
��.L,�llal , do 'partido, !or.am - desig�
J..:..s es, seguintes nomes: ·.P.der-

.

Dal RanlO da Silva, Aldo Belar

mino da' Silva; 'Ivo R.eis, Monte

,negro, Antôn�o Hen1'ttque Bulcão
. Viana" Fernando, José' Cald€;,ira
Bastos, Ennio Carneiro da Cunha

Luz, Iiélio da Si!va Hoechel ·e Ot

to Entres. Para suplentes, foram
eleitos: . Alcimiro Amaro

.
de Sou

za, . Da,kjr Ni!ton Polidoro, Nilson
Carioni . Waldemar da . Silva. Fi-

. , "

lho, An.tônio Antunes da Cruz;,
Acácio Carlos Vieir� José 'Victor

. , .

Amorim e Nelson'Amim,

faz

Os formulários do. Censo Tributá. ,

rio
.

'que não farem' devidamentej
preenchidos e devolvidos às Exato- .

rias Estaduais até o dia 31 do mês

em
.

curso, acarretarão aos' contri.
buintes faltosos' multas eq�iv.�e:a
tes a, no mínímo, doís salários'mí

nimos, além de impedir, a partir
'dessa data',' quaisquer 'recolhimentos'
do Impõsto de Circulação 'de Merca

dorias. A informação partiu de fon

te da Secretaria da Fazenda, que
enfatizou a circunstância do prazo
assinalado' ser' improrrogável, mes-

. mo porqu,e qualquer. adiamento. sõ .

mente poderia ocorrer" através, -de
lei, e a 'Assembléia estará fim reces-
50 até o mês de abril .

'ponte
,'hoje, à tarde,

se reune
f

..

A Comissão de Concorrência do
Departamento Estadual de Esvadas ..

de Rodagem estará T.eunida às

·
14h30m de hoje, no 6Q andar do

.-', Edifício das 'Diretorias, oportunida
de em que re.ceberá as propostas e

.

documentação das fIrmas concor

rentes às obras de construção' e' pa-
·

vimentação asfáltica da nova estra

da ligando o centro da Cidade ao
t

A:eroporto Hel'cilio Luz. Cumprindo
determinàções' constantes no edital
'de concorrência, a comissão deverá

apreciar hoje somente
.

a documen

tação a ser apresentada pelos inte·.
ressados e qualificá-los. Após a

qualificação das nAnas concorren

'tes, será designada
.

no.va reUlllao-.

para a abertura e julgamento' das
propostas.

".

Domingo teve
apenas dois
acidentes
Apesar do grande movimen.to. . re

gistrado nas estradas que demandam

às. praias da Capital, o domingo foi

.::onsider.ado calmo pelas autoridades

polidais, que' 'registraram "apenas dois'
acidentes automobilí�ticos - um atro-.

pelameátó e u�a colisão de Volks
com uma. bicicleta - causando

!

'mentos eJl1,.;i duas pessoas. ,

feri-

e Ma���eza �s9b cO,ntr,ôle Termina a 31
.' Acácio · Sanlbiago

prazo doCenso "v
"

.

Tribul,ário' . .' �'.defesa

As autoridades continuam ,reunindo

·
elementos' para localizai ,e' responsa
bilizar o motorista de um Volkswagen
não identificado ,que às 12 hOrl�,s de

domingo, na' BR-tOt, atropelou o la
vador de carros Adernar" Ferreira
23 anos, residente em Rôs;ado,. São

, José. O acidente aconteceu ']1a" altura
do Pôsto da Polícia Rodoviária e Ade
rnar com ferimentos gendrqJízados pc-.
lo corPo, f�i socorrido por tercéi'r.os
que o conduziram ao Hospital Sagra.
da Faniília onde foi internado.

A colisão do Volks de placas
"

• I \.'

AA-77-85,. düigido por' Raul' . Avila:
Neves - solteiro, 21 anos, estudante,
residente à Rua �enino néus, 4 -,
corn uma

biciclet�'
conteceu "

às .• � ,

· 20h30m, na Praia do Meio. O choqQ�,
resultou em escoriaçõe no ciclista

.....,__ ,

beopoldo Rosa .-, soltyiro, ,21' anos,
residente à Servidãp Dutra, 197., em

Coqueiros - que foi socorrido pelo
motorista e' niedicado no lIospital de
Caricl8dl".

-'

;.

i'

"

, ..
,

. '

da. Unive·rsidade
O· I Professor Acácio Santiago', desig-

.. ,

nado pelo Reitor em exercício;' PrO.'
iessor Samuel Fonseca, para defender

.a- Universidade Federal de Santa' Ca

tarina .

no mandado de segurança im

petrado .

por seis vestibulandos- que t,i�'
.

veram suas inscrições' canceladas- pelo
,pcpai-tam�nt.p ,de Registro e Contrôle

,

.d êm: C·, revelou que sua' preocu
_ ·':i:.:;, é coletar e preparar t�as

'!; t!. Iczmaçôes e documentos ' que
"

...sidera necessários.
'

.

.

- Nâb é bem uma defesa. � uma
'- .I' ..

'

or-stação de informações, .ajendendo
ao pcdi1o, do Juiz Federal, ao expedir
,a H,J?:Jl1ar para .

aqueles candidatos q�e
se acl avam prejudicados.
Para o Professor Acácio Santiago;

•
" ,. .

, ,I

que está, -também, respondendo
. -: pela

I .
' ",

Sub-Reitoria de Planejamento: da

U fsc, tendo em' vista' as férias . do titli)
lar, Professor João Makúwiécky,.

.

os

estudantes usaram de um legítimo .di·',
•

'reit�.. �

,

.

.

Esclareceu que a Universidade' está
na fase de coleta de dapos e' documen�

1.,1

, , -

tos, que servirão de prova� na respos-
o

"

cúóula universitária está en·
• I

-

'

,.

f"etrtando 'êste pequeno problema sur

. :::d0 durante o p,exn montadó Vestibu
la.r com muita. 'sérenidade ,'e tranqllil�.,
d'lde,

Entende o procurador da U,niversi
. 'dade que' '''se não obtivenilOS sucesso'

.

.
'

�m juízo, haveTemos de ens:;ontrar uma

;61ução conci'liatória'�.
.

.

�) bom salientar, Cont�do",que a,

Universidade 'não' tem "parti ..pris" ne
.

nhumà em' têrmos de procastinar. m

"terêsses de' 'candidatos.'

Depois do' fornecimento das infor

mações .' pela Universidade Federal de
Santa Catarina, caberá' manifestação
do' Ministério Público Federal, no caso

o - Procurador da. República em Santa

Catarina, que lavrará parecer opinan..

do sôbre o' deferimento ou denegação
do "writ", no prazo .de cinco dias.
Concluído o parecei do MinistÚio

PúbHoo 'Federal, (., Juiz .Federal, em

dei: dias, sentenciará definitivo�m
oportunidade em que

.

concederá a· or-
.

-" " ,lo- . .

. dem, ou -se fôr o caso, cassará a limi-
, nar, denegando o remédio. heróico.'

Na; hipótese de. concessão da segu-v
.

rançá
.

pretende pelos seis estudantes

um' 'outro aspecto 'surge no processo,
relativamente 'à realiZação da primeir�
e.tapá das provâS d� Yes�ibular. O Juiz

Federal,
.

deverá, ainda no caso de vi-
, . I

toria 40s' vestibulàndos, nomear uma

banca
.

examinadoli'a especial para a

realiZação das provas .da primeira eta·,

pa.
• Tudo isto, mantém, na hipótese de

. \

aprovação dos candidatos nas' duas

etapas complementares.
'Sé, por outro" lado o Juiz 'f'ederaJ

denegar' o mandado de segurança- es
tará lautolnaticamente cassada a medi
da'; liminar, 'que torna-se nula,

,
' ,

No primeiro caso, o Juiz deverá ce-
., 1 •

corre� de o(ício, obrigatôriamente, ao

Tribunal Federal de Recursos,. o que
leva à conclusão de decisão prolonga
da do procçsso envolvendo os seis ves·

tibu;lanQos.

1·-: '1�'uár."Da UIse 'linha
.

"
,

• !,. '. t \ : • , �
. '. ' .

'certeza �_:na ap'rovação:
'. � J , :

"Df'..sde pequeno trago. no cora-;.·

çâo uma idéia:, ser médico" Assim,
� \,

'
.

Sê 'expre�sou Alexis. El�as,' 19,. anos"
filho do comerciante' Elias ,Jorge
EUas e Edith Cesar Elias, primerro
classificado ,na. área de Cincias' Bio-.·
lógicas do Vestibular Único e Unifi ,:
cado q,a Unive;rsidade ,Federal.. de
Santa Catarig,a ao jüsOOcar' seu ,de

sejo
.

de' -'lutar por' uma 'vaga no

Cutso de Medicina".

H4 muitos' anOs �stive v.isi�n-
40 Hospitais e Faculdades de Medi

. cina. Aí" senti um est,éJO. _Vi. tanta
gente sofrendo' que me sensibilizei
para a oarreira de médico Acho

que posso contribuir, e;m muito,'
com ,�.tanta gente que precisa de mé
d.icos. Sinto"me quase que obdgado
fj, abraçar a carreira ,de médico.

. Natural de Araranguá, pude seu

pai está concluindo a instalação de
um Super-Mer,cado, Alexis Elias

..-bteve, também, o ho�o !ugar de

primeiro classificad() na geral.
Em entrevista a O ESTAVO disse

) '.

que "estava crente. na 'obtenção da

class,ificação, mas não, do pnmerro'.
1'(.., lugar; néni em, CiênC.ià$ BiOlÓgicas

quanto 'mais' na classifiéação ge:ral".
- A certeza de pa$sar eu tinha�

) mas a certeza - da J c1assificaçáo em, :)
\

primeiro lugar, nunca!

': Ponderou que essa posição deve
se .em grande parte "00 excelente

CUfo?o qeritíficQ .que realizei no Co.
. légio Nossa Seriliora M� dos Ho

•
. I .

Ule:IlS, integrando a primeira turma
de 23 'a�unos que consegu�u classifi
\.!ar 22 no Vestibular de Santa CataQ

-. � , J I .

k-in,.a, e Rio Gr�mde do Sul"..
Durante um lo'llgo período - 6

,
'

.. I'·

mê,ses .antes do Vestibular � Alexis

mas'. preparou ..se . intensamente, es

tudando' utna média de 7 horas pp!'
rua. Alem <lli.s<?, 'freqüentou o Cursi
nho, Leocãdio, em F1orj.anópoli". du
'. i

-

A"
,'.

r.:ante mais 2 meses.. .

"

Ire" a Flor'·.anó·p,olis·. elege ,o;
:D.iretó -10 M' ,"'I:' ·p..al da ,Capilal

A NOTíCIA EM CASA
, .

.

AlexiS Elias foi surpreendiq.o com

a inclusão de seu nOme"em primei·
ro lugar,' na área de' Ciências Bio-
'"I . o\. - :) "

\

�ógicas:, qÚ�lpdo se dirigia ao "cam·

pus" universitál'.lo para" '-cor..fetir a
1, -"re,açao. .

(

� foi curioso e gostoso ao mes·
J

.

mo tempo' ouviu a notícia' através
do rádio do carro.

Depois de receber o trote dos ve�

teranos classificados esteve em,
.

Araranguá' para 'confirm(ir a vitó;ri�
a seus·t f(im'íliares .

- Já fui em casa. Uma recepção,
/.

grandiosa. Minha família está mais'.

,

. feliz do que eu, acredito,"
Acos,tumado

.

aos primeiros luga
res no ,giriásio e científico, Alexis
Elias informOU que "a �uta pr0s,;

"

seguirá". por enquanto, pensa ,em
acomodações em Florianópolis. De

poi$ pretende gastar os últimos dia.s
de férias no Morro dos Conventos.
AlexiS EliaS tem uma innã de 15

anos (Evélym), cursando () primeiro
ano do Científico e Giovanni com

. ,

10 anos, atualmente' no prÍ'meiro gi�
,nasial. Ambos .freqüentando o Colé4'

.gio que'o irmão _I agora' com bÕns
motivos � considér::l "um, dos me

lhores".
No próximo mês, Alexis e' a fa:.

mília terã? novas al(-\grias. Spa mãe;
Donà Edit�, vai presentear-l�es, com
um novo irmão.

/
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Precisamos rotn' :experiência: para dirigir Finlia Construtora no
, ,. ,

Ball'eário Cambariu.
'Melhores detalhes a nua Felipe, Schu1idt . .o. 96 - Fo:q.e. 2068. ,
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