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A 2f\ Feira ela Ressacada, a rea

lizar-se nQS dias 21; 22 e 23, de

abril deverá ser incluída no progra
ma comemorativo com que O Go

vêrno de Santa Catarina fes.teJarâ o
.. '

Sesquicentenárío da Indépendêríêia.

, '

, Jálido' até às 23hl&n do dia 10 de- fevereiro de 1�72

p,�r� F�lA:" Negadoo; PRESSÃO A1MOSFERIÇA ME

�� ,1002,1 mm�a,res� 7EtrlPJ3RATUR.A MEDIA: 30,09 Cen,
ti�l'OOQIS; UMli:BAlDR RELATIVA MEDIA: 94,4%; CU1ll41us
stratU'S �, Instab.ilídlac!es �. Tempo médio: Estável. I?loriânópoBs, Quinta-feirà, 10 de fe\1êrtlir.o da 19'2 - ADO 57 - J:dição de hoje 1.2 pá#inas - �r$ 0,20

IEE

SeIl eleita amanhã a prl
Plep. 4wetoria da AsSOCia

�o\ ,de Pais e Mestres do Ins
...
\,.

,

tit1J� �t�dual de Educação,
�ntida,de recentemente criada

\

N� méspla, oportunidade
'

váí

s�r- ínstítuída a. Caixa Esco

h�:r, que tem por objetivo dar

m�lOr assistência aos alunos
, 40 ' estabelecimento.

. "

,
'

,

I
"

I
I " ,

"

,

. FO���"dO t�EE informou ter
: &!tl� cp�stitUl�O um ,}rupo de

�qbalho" parà a, implantação J
<-. !

��
, ���\in9, ,suple�iyo no Insti- !

tU1:Q;, que devera' conjugar as l
du� 4itimas �r��s do primei
� grâu� dan�o ao fi�al' os
'e.ertificados correspondentes.

,
"

,

,

,,� , Q v:Sr....Ari' :Canguçu de Mes-

'�uik ,f�f0rp;iou que o nova

pres�ente� do,' Banco Regional
� Desenvolyi111cnto do Ex-

"

,.!' •

two Sql -.... BRDE - devera
assumir o C8rgQ -na última se

��a' �
deste tP�'" O ato scra I

re�lizádo' em Porto Alegre 'f- \
Q.evetá contar CÓ,Ul a presen

�, do Ministro Cesta Caveil·
,�nti; "do�< inter�or.'

,
,

� � ..;.{..
>

"

MnunllttJtÇãicl. R.d�io e 0fI

'çítiaa_ "-ua COn$8,lheiro Mafrl
,

160 - Clixa Po.tal, 139 - i
F,'ONS 3022,,-� 41� - Floria- I

�Iis - s.�t" Catarina. I \
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! IJ)ITOIb ....� Henrique TIn-

I�. I GE:RmNYE:, OsMar
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,; .., bmos, Antônio Kow.tski
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�s.. Lara- Ltda. - A�ida

'i fki�. Mar, 454 _ '119 andar

�. Rio, -, A.5. Lara lteta. -
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, Rua V,ltóril, 6S7 - 3C? an.d�r

!
-- São Paulo - Propal Pro

; pjganda R.rese:nfaçôes Ltda.
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l """:\' .' Rua" ,ç_orone. V....ce.;�, 456
,

� 29 andar -, Pôrto Alegrt"
,

,

e �'ré$eJltàçâo Parànaense de

,veSc� (�vbijcltários ttda.
:r : ,

1
�; "

.�SPA;VE � R",� VO,lu�tári()5'
" cJ" p.jtria �75 - '129 'andar

. . .�') \'
Curitiba:.

,
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,

Miramar: quase: 'apenas
um triste-trampolim velho Miramar serve apenas, como,

,

tranpolirn dos garotos que se ba-

nham nas águas da Baía.
o_

•

•

,

Cnmbale as
, ,

lebres. ganba,
intensidade �:

\ '

Mais ênfase
, . ....

a cnaçao
de camarões

(Página 2)

Campanha da
Sabin quer
motivação

'(Págin� 2)(Página 3)

rresidenie da
i ,- "Yenezüéla";

com Médici

Passarlnhu
c

-

'fâf' êôê-ônlro
.

contra lóxico
,

Os Presidentes Médici e Rafael
Caldera vão se encontrar no mês

que vem na fronteira Brasil-Vene

zuela, para anunciar a estrada 'que
liga. Santa Helena e Imauen. Em

'O Ministro Jarbas Passarinho dá. ,.

Educação, marcou reun' ão com

seus assessores para logo após o

carnaval, a fim de traçar o plano
de ação do Ministério na campa-

• I

nha contra o uso de tóxicos e én-

torpecentes. Deverão comparecer à

nota divulgada ontem o ítamaratí
íníorma que o General Médici

aceitou o convite que lhe foi for.

mulada pelo presidente da Vene

zuela.

reunião representantes dos Minis
térios da Justça e da Saúde.

, .

A Celesc deverá ligar hoje as

luzes internas I1as peças que' com

põem a decoração da C'dade para
o carnaval, últ�ma etapa pata a

conclusão dos trabalhos. As opi
nige� sôbre a ornamentação, são

as mais diversas., Enquanto uns· a

elogiam, outros a criticam acerba
mente, '. focalizarido pt:imdpa1rnente

. Cel'esc ilumina hoje a 1

decoração do carnaval
�

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

a suá ·seriedade.,

,
,

'

o Governador Colombo Salles declarou ontem a O É�IAbo
que embora não seja político, mas sim um técnico, �ão' �e;':temI w

furtado aos contates que objetivam uma aproximação e ,uma

coordenação política no Estado, com vistas' co perfeito 'entrqsa
mento do Govêrno

'

com os principais líderes da ·Arena cotóri
nense e o consequente fortalecimento de Partido.

Por outro lado, o Presidente do Diretório, Reqioncl da Arena,
Sr. Renato Ramos da Silva, que retornou ontem de Brqsíliq onde
participou de reuniõo com o Deputcdo Batista Ràmos "e.;lo Se
nador Filinto Muller, .ctucl e futuro presidente do ,Diretór,�p" Na
cicncl do Partido; deverá, se, avistar com o Governodor Càloinbo
Sclles, a quem fará um relato dos contatos mont,idq� com' os

dirigentes arenistas.
.J

,
,�.

,
Com repeito dos' nomes coqitcdos para ocupor as'>Secreta

rias do Gcvêrno e da Casa Civil, o Governodor afirmou que "em,
boro o povo faça suas conjectures, um cidcdõo 's'ó é Seéréréro
depois de assinado o .seu ato de nomeação e,' at�r' a.gOI:,a'l� cem
referência aos cargos nqo assinei nenhum ato".

'(

aceitam
\

.

rese'rvas:
,

> ,

Embora tenha aumentado de
f ,

forma expressiva o .nümero de, cha-
0' .. i

mados -tetejónícos de outros es-

tados- soltcitando informações sô.
"bre hospedagem em Flo�lanÓpa
lis os 'estabeleetmentos hotele. rog�, "'1

t >'!}.-;!
anda acertam reservas para o pe,

r •

ríodo carnavalesco pois dispõe
.

-

" �

de vagas. Esta informação foi 'preso
tada pelo Sr. Odson Cardoso Pre-

, ,

sídenté da 1 A��ociação 13rasileini

da Indúst-.a de, Hotéis' - Secção
de Santa C,atar na.' Disse que "o
carnaval de Florianópolis consti
tui-se excelente ponto de atração
.turrstrca urna vez que' traz a Ilha
� i' v

de Santa, Catarina grand-e número
de .visitantes", Cont rmou que nos

úl tímos meses o mov menta tem
" sído dos' melhores, nos hotéis da

-Capítal."," '
'

"

L
,

--

traje usado pela jovem demonstra
, ,

que tudo é válido nas pra:1as du
•

n

'I
.....

, .....
rante a temp?l'ada de vej ao, Êl
hoje é �ucesso :no balneál"o (') rpui
tas garotas Já trataram de confec
cionar o seu, apêsar dos olhares

I
críticos e se;veros de pais.,

I \ �
< • �--------�------�----�--�--�------�-�--�--�--��--

são válidas
,

em Camboriú
JI, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, ampanha da S in' tem C ,b
�f ��:re,q8i.ã3 preparo ária lebre O,U
.�

":m���n:o ;��e�::dod��;:a!�t�a;S:U��u�aç�:Cc:�O.: jn t eriôr "

,

tas ao· prosseguimen Lo da Vacinação Sabín, nos dias 13

'. e, 14 de março, terá lugar hoje, às 9 horas, na sede do

Departamento' Autónomo de Saúde Pública.

.Durante o encontro será defnida a responsabilidade
das ínstituíções no descncadeamento do' programa,

,

dis_

tríburdo por varas regiões. Além de médicos do Dnsp
. , vão partícpar da reunião instituições que atuam junto

à comunidade.

�f: >-, ,

..-H • II!."

Blumenau'
Gente & C ·'sas

,I•• (i i,'

Gervásio Luz

CHA€RINHA A CORES

Diz um jovem, não satisfeito com a sua descoberta:

"Tevê a cores não dá pé", E explica: '7 mil é muito por

um, aparelho que ligado no eastrnan cclor ou no techni
calor só transmitirá as baboseiras do Cacrinha, Silvio San

tos e maxis shows".

IMITAÇÃO INFELIZ

Sérgio Cardoso saindo de cacoete na nova novela "O

Primeiro Amor'. Está simplesmente chatérrimo na opera

ção, contínua, do tira e coloca óculos. Imitação infeliz do
Flávio Cavalcanti,

ReTEIS A GRANEL
I -. Dois grandes hotéis de categoria estão sendo edifica-
dos nas ruas centrais da cidade. Na rua 15, o Bavária. Na

Sete, o Plaza Heri!lg. E nesta avenida projeta-se construir'
o "maior hotel de Santa Catarina". O empreendimento es-

.taria sob o comando de Rsdi Bauer,

. ,�: '

Mc Gregor".

':TABELA

�1 ,I

* Um' dos profissionais da tesoura mais conhecidos
· e estimados da praça vai depor as armas. O barbeiro Gar
rozzi. com ponto tradicional na rua' 15, até o fim de fe

r vereriro deixará a profissão. 'Vai para a merecida aposen-
,

'1 tadoria, mantendo, no entanto, aberta a sua barbearia, nas

mãos de um bom substituto. -,

::' Dólares de sobra neste fim de semana cinematográ
fico. Vejam só: "Um dólar entre os dentes", começa sexta
e . pra domingo programou-se "Dólares de' sangue' para os

I rI 11,11 ,

.•. I �'j

* Ao contrário do terreno em frente ao Colégio Sa
. ' grada Família onde árvores foram derrubadas para abri-

II, gar �lm posto de gasolina, a nova praça Victor Konder
".,
deixará intactas todas' as espécies vegetais ali' present�s'. Â'

J Prefei�lIra. já iniCiou. os, trab�lhos de recuperação da pra-' I'ça, ,aJardinando-a, provldenclando novas pistas pro local
que será o coração do Centro Cívico. r"

,

'" Em outubro, a cidade sediará o Campeonato Sul
. I

Bras.ileiro dp Tiro ao Alvo ... o:' Armando Liberato deci- I
1

dido a enfrentar as próximas eleições municipais. Ou co'.. i
mo vice-prefeito ou tentando? reeleição como veTea ...
d�w. : .

* N � saída do' ribeirão Garcia será instalado um

trapiche flutuante. Servirá de antoraclouro ao Navio Blu
menau TI q.e começará a singrar ó Itaj8Í' Açu nos prin-'

"cípios de março ... Érico Max ;Mllller, de volta da c[ipital.
paulista. decidiu edit:u seu nôvo livro, "Erva", aqui mes

mo no Estado de Santa Catarina ...

� \. I' I

-

(Roberto Diauz Satlt)
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'O LATI*":

I, I
(uma' forma de cultul1a)

O Latim foi varrido de nossas escolas secundáril'ls. E
nossa Educação sofreu uma queda, talvez tão marcante'

\
quantd à queda do Império Romano. A técnica do mundo

" '
•. ' l

moderno se revoltou contra o Humanismo, e procura aba-
fá-Ia com suas garras lunática,s e também sufoca o' homem'
f.ilosófico com seus tentáculos venenosos. A técnica DOS

,r:, "), é necess,iria, mas até quando não venha destruir o "ho-

,-� "',�' mem no seu sentido moraI-intelectual-social". Para quan-
tos b Poeta·não mais existe. Para quantos a dificuldade de '

';' !,,: ' aprender llm Português sólido, perfeito não se figura no
• ', J I �.'

".

,problema do desaparecimento do Latim dos cllrfiicu]os es ...

'�1 It \ '

) ,

i"
�

.

colares.
.

A Lei, a que somos submissos, e 'que vem trazer seus
benefícios 'na vida cotidiqpa( nesse sentido ser submisso
é privilégio), caiTega em suas costas a· carga da filooofia

'l'! ,

T h:tina, quase em sua totalidade. O que os Romanos nos
I"

'I herdaram é fantástico. Não apenas no Direito, senão no

t: : Teatro, no Esporte, na Literatura. (não omitimos os Ore'-
gos). E para o estudante brasileiro, catarinense e muüo

· mais aquele aqui do Vale (que traz influências estrangei-
,< '.H . ras) e que' penetra no sentido profundo de sua língua-pá-

tria, falta o estudo do Latim, falta a base, para que possa
i,

, 'construir seu edifício linguístico. O estudante d.e Letras
,JJ' ' , (nas Universidades), por exemplo, quando esbàrra com a
. "" ,análise. aprofundada do Português, se vê numa atmosfe't'a

estranha, " perfurada de vácuos escuros e incompreensf,.
, "'" "veis. Então sim, seu apego ao Latim se' torna urgente ...
'1,:[ I, I (j mas é tarde ... ! O futuro advoga�lo se ,bate' no, emaranhà-

·

do 'confuso das expressões latinas que se respingam dos
.• r professores ou dos próprio autores.,. isto é lastimável.

.{,
',./.:

i/ I'

"QUO USQUE TANDEM ABUTERE, CArftINA,
PATIENTTA NOSTRA?

-

I
'

I

uias .do I PS Saúd ex 'a I'
• A

VIIDramou rues
vigor as .novas Guias' de Recolhimento _:_ GR-1 e GR-2

,

a uvas

o Departamento' de Caça,
de lebres em Ucubicí, Silo

pessoas a' efetuar o' abate
de lebres em Urub], São

Joaquim, Laguna' é Altre
do W agner, município em

que esses animais têril cau

sado sérios
.

danos à lavou
rá. A. informação foi pres
tada pelo, sl Baldieero Fi
lomeno

.

acrésccntándo q.ue" , .

o Departarnento," exerce
permanente', fisoalização nas

áreas de abate, verifican
do se' os cacacorês são cre

denciados.

� do' Inps, que v: sam controlai' a arrecadação através

elos computadores e s.mplíftcar o trabalho- dos eont-í
buíntes principalmente os de situação específica., -c •

A GR-l para ser usada por empresas com empre
. g-ados e a GR-2 - Guia S 'mplifícada - para os cont,ri
bu.ntes de situação" especíítca tais como 'sócios títu,

, ,

lares e diretores de empresas sem empregado segura-
00 facultatívo, trabalhador .autônomo e outros.

.
De' outra parte, a, nota do Inps esclarece que as

Gu.ias antigas não serão acetas depois de 31 de março,
perdendo sua validade por completo. Os novos formu
lários dispõem de ínstrução e de orientação para seu

préench'mento, informando o percentual. dos cálculos

e, as d'ferentes taxas; com os' códigos correspondentes,
Iacílttando objetivamente a sua utilização. ,

Esclareceu, 0', diretor de
..

'

Departamento·' ;l'.de' 'idaça e

Pesca que mé$,�:tt",.' o pto-:
príetárío das cuthiras' ata-

H, ,. , ,

cadas e obriga'tlf)' a' solíc!.

�. �
tar autorização :}llaj:n, a, ea-

ça às lebre�' "

'

; �, .�,.

I
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>-

O Secretário Prisco Paraíso, dá Saúde. "
,

"

obteve, em despacho" com 0 Governadór Co-.'
I ,

1cmbo Salles, autorização para executar ,O'

plano de aplicação dos recursos" da< pasta
para o cumprimento .'. da programação esta

belecida para o més de fevereiro.
I

A decrsào do chefe do executivo de li

berar verbas orçamenuirias de 100 mil cru
zeiros permitirá à Secretaria da Saúde' dar
andamento a obras no Estado, cuja execução :

está a cargo da Secretaria de' Transportes, e
.

f<>nt·.,'l·" "Ed'j'th, G R "1 F"
.

,

.u ama amos " ce . !()nannp0�
I.1S: ,:W' fui! pára conclusão das obras da Uni.
dade de Emergência do Hospital Celso Ra�
'UlO!' de Flqiíanópo1is; 25 mil para CUl clu
são :c.f>ct Maternidade Catarina K1.1SS� de Mai'ra;
12' ntH cruzeiros para conclusão do Pôs to de

. Snúlilk,,' d�. São Bento. do Sul; 40 mil para

prosse:guimento das obras do Centro de Saú.
de" de Curitibanos; 10 mil cruzeiros para
conclhsâo- da� Fundação Hospitalar de Santa
Catarina, abrigando, Centro Hemoterápico,
Instituto de Cardiologia. e S-erviço do Câncer'. . ,

Obras.

Os recursos liberados para fevereire

. atingirão os seguintes projetos: 50 mil. p�ra
a conclusão da. ampliação do J:;lospit'at )'0-

,

.....uipamento da Unida.

Hospital dos Servi-
43 mil cru�eirD" :-

de : de Emergêucia' do
dores. .

"

'1',·

�" :-,

..;';:..
• <iH '\

.

'I .:.•

, "
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_...---------�._----�--\" tiSAS 'lIi�r.uRItADAS� Vleflamos
.� -
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I

Se. v. s� tem o lerreno' RÓS construiremos 'sua casa em' 15,

eoas,ulfe-ROI,"e. verá.

li '�lo'riaRópolis.
(I' .
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PEDRI B8ITAD,1

Temos: para pronta ent'reg"à DR' pf!dreira 0\1 nc 'local da Qbra, pelo menQl' preço'
"f

Enderêço' Avenida. Jo:uge Lacerda, final do SêrCo dos LImões - Telef'ane· 3831

Flodanõpolia:

.
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UIUlOO"A 0(. l"R'OOUTOS, N.CION�IS
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DIFAC - FAle",'
T V'CULTUJ!lA - CAltA L - ..

IIU...OS VEIto\4;LTDA
POSTO MONZA LTDA
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I, IMPEUlWlIiiZ.�iA !!tABU- LTDA: .."-""=j
I Especializada

em Il"I.PERMEABILlZAÇ�E"B� lfi)OLAC,'OES T:eRMICAS e ACÚS .. ICAS
,

e ainda' fabricante dos aditivos p ...ra conere'fo.·:e· argamassa e impermeabilizantes xem

I geral da �lU'c�, '�VETAQUA"
.

'Se V, Sa .. , estiver construtrrae e-:�n�c'é�Sititr· de Imperrnebilizantes ou imperrnea

Lilizações, faça-r-os urna \i�ita q:u� tereJ'Íl.�·.iIDenso prazer em atendê-lo. Or�amentos
\ sem compromiss('.
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I FILIAL - Hua Tereza C':!:::..st1n1l'; 1�:A. -i. Estreito - Fone 629S
�. ;.

. Fl'r�anópoli8.-- Sanita ca,tarlIU!· ..
"

'

...

, I ,ViATRIZ - Ruct José Loureiro., 6a�,""';'- 5"�lles 2%73951 ou 24-5�gl
I t, Ct1RlTlP.A.••.' t4.�; ':,
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CASAS COIS,TRUID;U\�:D.tS10' JOSt {PR�1111
.

'. �GlUBIDAj �, :
.
.'

,

TOTAtIl!Elrfa;FmUC!ADAS
3 quartos .s,ala ',l�'< < Y�ª�I�{:.:.:1,�';'; ... cÇlzinha
{irea de serviço.

. .'" ;" '. ."
'. \.: .' <�:;,{" ,: : ..:

'
'
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/ COM,ST,UÇÃO,/I),�> JL' '.
" ARIA

Tratar a Rua Felipe Schmidt, 51.:-': Gâlet�.r., Jall,:,eline - Loja 7.
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- .'fl()fij�ÓPOL1,S -
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Fábrica�. es4J11dritís"'" Mlldêiras em geral .

, II
iII' Motrix,- São Pedro de, Alcântara ". I
)

.

filial: R. Mo� �ch,ramm, �,-.&t,!itO'�. FpoIis. - SCZ � fon� �583 I J

! Madeiramento ,�e' pfnh,o e' lei; portos trabalhadas, COIOnBOD� e,

(: .

I
comuns. Janelas ven,E!:z:ianCH'. Tipo Vidro) e; GC'Clbomentos de madeiras.;
em geral.. Soalhos, tacos' e 'ptn\quet. Kremer pos5'ui máquinas, especia- I !.

I liioda,s para �fiQ,r Serras C're.uleres com denteB de VIDIAS. A único I

r na Praça, V.remer fi Cio. Ltd(r� agora reve,Adendo. os' famosos produtos;

II aranhas, telhas. teIMes., IftllÁlhClS de ."afque, bitola ..
_ .. _� .. ,_)!

...::. . �.LJ!!, .',�.. " .J5iii;it�. .tJ!il .. _ 6.ã&k._!J)!" tL .. _�_ .... :t�.,_ ,.1 !S::S!l__..��I!�!IU-'r
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EISO WIIDES

,
,

I'

"I,
São hóspedes do R�yal' o' CGmettd�or' ,�imo Tede� 'e família; l\1il'listro Dr. ';

I Thelio da Costa- Mi.)nteiro e famt1Ia;;" 1).,.. au&:fid. Arinha Filho e Fa.mília (filho do
'I

saudoso Osvaldo A<�anha1";" DI'..�J ele:,S�$ . F.ilho el família (filh6 do ex ..

g'o�ernador de São Pau1ô)�,
.

I.

"

,� � " .

� '. "

...Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mesmo trnpossíb litada de acompanhar di .etumente,

a Assoe.acão oferece orientueão técnica aos etlllJl·t"Si..L-

1'1ÓS desejosos d� iniciar êsses projetos.

A ::\ssociação de. Crédto e Assistência à Pesca- no

Estado de ·Sa.nta Catarina _ Acarpesc vai íntensíucar

os p.ojetos de cr.açào de camarões em .ambientes artí

::t f dais durante' o corrente ano .seaundo informou a
.

, �

i U ,l!;th'l,_bLJ e economista Nalcir Salomé ..

Acentuou que 40b mil camarões .se-ão colocados

',. .em Ü� tanques localizados nos municíp os de Palhoça I

e Paulo Lopes de propriedade de particulares. O Se-

'\ cretárto .Executvo da Acarpesc
.

dísse que de acórdo
. ,

.
(,

"

com as experiências 'do ano passado, dentro de seis

meses os camarões C:1LÍllg!l,'LtU uuna.ino mínimo de 13

oentímecros.

que a espécie do camarão "legítmo" cresceu mais ou

se/ adaptou melhor ao tanque do que .o camarão "rosa".

- Portanto, doravante trabalharemos com mais

mtensídade com os camarões legítimos .- revelou o

,S1'. Nalcír Salomé,

Entende o Secretário ::-2yo,;ut·vo da Acarpesc' qtie
"a críacão de camarões legítmos é altamente comer

cíal". "Nós também trabalharemos com camarões rosa

- contínua - em sequência às expertências mas êstes
não tem, tanta ímportãnca para o comércio".

/' "

c\ REPERCUSSAO
"

o economista Nalcír Salomé d.sse, em suas decla- I

rações' a' O ES'j,',:..l),..). qHC 8:, tccnícas de crracão de C:1-

marões em 'ambientes a�'tificiais t:veram grande repor

I,;ussão 'no SC�'nár o �ôbre Pesca q1..1� se realiza prcscn

temente em ·Florianópolis. li

Doze técnicos de' várros Estados, entustasmados I
, • ,'O.

com o programa tern procurado in 'orrnes e dados sóbre

a execucão dos' prGjetos,.
' . �.

.

Após o .dia 26, quando o Seminário fôr sncerrndo, �ri
. alguns ',

00S -' técn cos
'

f carão em' Florianópo?s, 01)<;('1'- I

. "'/a_nd� ,�'ltl loco" as técnicas de 9riação e povoamento
I

de. tanque.
,

", II

� O Paraná esta elaborando projetos para. hase�rl°l I

.' nos pi'n,ieto's da AC�l'P()SC, u[,ilizn� o sistema e;le camu- I

,: l'ões :H:llficib:'s conolu u.

ui
n1 :O�'ste

A PROCURA

. A Exl>I�nÜENCIÁ
I'

._, Nós temos atualmente em Santa Catarna 'mais'
�

de 50(.) hectares em projetos em andamento. pará ínten-

SifiCa'cão era prát ca de camarões artiíca.s. São. empre

sar.os partículares que pretendem'expandir . êste nôvo
.j(ipo .de atívdade comercial. No momento contudo.: a'
Acarpesc não tem condições de povoar .os 500 hectares.

.

po' s faltam recursos financeiros :pal'a . 'rpe1horamen;tds:
.!,�c'uicos �. explicou.

i "

,
-

CRICIÚMA (Sucursal) - A Faculdade de, Ciências e

Educação de Críciúma, integrada na Operação, Mauá. 1.'1D
viou recentemente à cidade de Chapecó um grupo .Je

,

universitárias com o objetivo de conhecer e prestar ser

viços nas índútrías, órgãos e escolas' vísítadas do muni

cípio.

r I

A viagem foi financiada pelá Sub-Coorde�ação . \�a
-

Opema em FIMianópolis, sendo que' a cobertura fírran- ..

CEdr;1 Iicou por conta da Prefeitura' da cidade. visid{dUJ
auxiliada pela Secretaria !l,os Negócios do 'Oste. Clubes

'de Serviços e Empresas do município.

As estudantes conheceram grandes' e . pcque:nas ,in
dústrfas. Entre as principais destacam-se a, Sadla AVÍf':o

la SA abatedores de aves numa média de 3,600 por ho-
,

"

ta, de tado de equipamento único no Brasil; (I, }i�rigorifi�
co Saio que se dedica ao abate 'e, industrialização de' s�11-

.

nos. na b,�se de 800 pOl� dia, com orientação de um .:tcr·
. ,nico norueguês,. �sy�cial,iza:do ·na

. Dil1all1m'ca; Gr,auJa ,Si

paI 'e G,raI'lja Sníno ,Alegria,' com especialização. em' re-

,; prQ;iuçãci de raça; a, construç�o J:la, EKtràção- e R.efin�r1;l
·

.

.

) i .
�

,de óleos Vegetais- SA., destil!a,do, a Ql!!era�r 100 toneladas'
.'

J. 't I
J I'

.

. 'diál'i{l.S d.e sojal. e também a cónst�'ução da,; CerDm,ica Bf!;"
'·tas0,. totalmente meC'anizaQ.a:.·

.'

;� ,

:, Em 197( [1, "''''''ll',n('l�� i��hil"ltll�''7ill ':�Ii, m '1 camarões

.

\

em apenas. um-ataque de crtacão artJicíal, quando ríts
.', r' punha de 11' tanu .'-; na J'f" ;I.;n�·l' 'írp!\. de, pvopríedade
.,' do S·r. �oão de

. .' La Barba. A experíêneía, demonstrou que

,.' . o carhài1ãp-' ap1'(isenLL� se em perretuo estado sanitário

.' t- () '1eu ·sahoi';. 'no consurno, é <'cmttco ao dos ·camal.;5�s

,'_.' c!',:ados riat:tir-ah1,1ente' rias' baias. Demonstrou, também
�.

I

'
. I .'

I

, ,,'
......

,
,

, " ....

.",

•.
1' .)
" :. "

., '

, ,

Ou.tras empresas' visitadas pela Opema de Criciú,rna,

foram a COÇ>per, Çhal�'ecó "e. Raç'ões Barriga Verde SÃ, q.\,
lncreal; 'de criação' cÍe rives' "a Alvorada,' 'espeCializ?âa

.

,

.......'

em
- hdrticu,ltura,. j Ca�çàço's 'Or.topédicos· Es'eançlimiMia

. J{\)'blamles8en
'.
& :Isachsen, Ltda; _

Cu�tUl'ne �mperial 'S:-\"

.Grànja Rialex, de gaflo leIteiro, Serraria' Barella· B<lr·
-

'
.

'
, ,

."
"

ragetn d'a U�ina do �io, T�gre, Usina 'Geradora da Fôr�'a
, "

.

e Lu� 'de Chapecó, sA. -

r

,I

I.,
, No' interior 'dO' municí19io as, estagiárias tivenm

", .

,

.

'ocasiã-6 de conh.ecer, 'no, L)is,tl!ito . de, Serrinha :) processo
" ,

) .

de indústrialicação ,da 'erva-mat�/, na Fir:,1à �rm50s .Lisc

LtJda o Porto Gaio-en na divisa de 'SaiHa Catarma COll1
, �., '1 ""

o' Ri6 Grande do ·Sul., .' '., -

.

,
.

.

,

ÃléÍn ,dos referjd,�s, �st�g·ios às em,presas, as univet-,

sitárias
.

criciumenses c'umpriram' intenso· prográma so

cial,: ,como jantar��,' jogos 'e' ��Ú�s oferecidos pq' clúbés
.

. ", ..

. \

locais.
'

.

I
"1,v ' •.

Como parte da pr9grafuà.çãb 'elaporada pela D.ivi�ão·

de Relações Públicas 'da' PrefE:�itura de Chapeeó e Secre

taria do Oeste, o .,g{,uPo, de.e,S�l.ldante� entr�u' em .cont�.
.
to com' topos os órgãos' ,nturiicip'·ais/'.est'aduais� e feder-ais

do Município,
. através '·de visjtas às instalações) ilust,l'n,

d�s cóm pal�trÇls por parte: dé -autoridades e repteseri-

tantes' dos órgãos vjsitados.
'

, �'-
.

- CURSO - O D.ep�rtp.n?e�to de Ciências Flsi;,;as e

Biblógicas da F�çuidaçle .de: Ctências e Etlucdç,ib, de Cri

ciúnul, prom6veu' �aql!ela c;jcíad�..n�" última s�m�na, um

curso sabre "Tóljicos Atuais .-em Q·�nética Humnna".
'

As
.

aulas fmam' r(\inist�'adi'ls ;pelps. professores, Israel
Hoisenber-g �'Aldq ,M�.l,l��P9§J;' .•"g��J)\t��j_0.;!" p�sg.ui���or�3 .'

do 'Dep;rtamento de Genét�ca· 1-Iu�,an� ,p.p tY:9-l\zersid�de _

'

Fecleral-, do Rio Grande 'dü SuL '
"

.

O c�rsJ) c�riÚju:'c�m' �:'PtêÚiilçã"de'''50:pa;hcipante�''
•

I I
,

entre' inédjco's" �ent,istás; ·1:}ioqüfm�éos·,.' vetert!lários, pro-

fess,oreE I e acadêlnic,o.E!" 'de .,PPl'to . -Alegre,' Ftorwnópo!i3.·

Santa,_ l'4ar1a"e da, ,�:�:�W:�de '��?�" rrlCt�,ma: ,p" ,.'. , .. � " "

A 'Faculd'9,lje de. ClenClaS e"' Ediucaçao de en,clUma· es-

tá de��'nvoivecnqo;' e� Ji�la;6Ç>�:,,�çpp: C'?�l\l 0 (Ú�1�0' d,e_ ',G,�"
nétiea Arrímal do, De.p�rt�Q1epto :de,;Gep,ética da Ufrg$.

Ul;t11 projeto' de PesquJ:sa" sôbré·. o�·� fi-teitos das radiaçõe5
, ,

'

at&micIlB' em . f>opulaçã�r ,de 'PVosopl��la, a .:cargp .. do pro.

fesser Alfredo José ;d!a> Veii(a '.Neto·,·�.dessa Facu:lciade.··

Cl�íciúma vem a: 'sçr:1 p-pis:! a Óí�.im�i['a cidade' do Es-

tado
.

cOm um· centró .d,e ·pesqüisas'. éin Genéti.ca. '

�

r , • !
�

ASSOCIA:ÇAQ CORAh:...:... 'A "As�ociU,ção Corfll, de Cri,-

ciúma' �éab� ds' eleger sua:,:Dirétó';�a .'é, CQn;elhd ·Fiscal·

para o exeI'cicio ae·�197.2,' ficando ?a.ssim· constituídos: Di-
, 1. "- ," '\'" _. I

.
.'

retoria. '-' Presi�ente eTe: Hepra, ::Sr.. José Alfredo Bei·

rão; Presidente.' 'Sr: ]fr�h�'is�0, !'Fa�aco;
.

Vice-Presidente
,

"
k '- . t:'

- I"
,

Sr. Ar1in�lo Jun){.e�;' .�e"é��tá�io; . 'Sr::' Francisco B.óss�
. 2t?

Secretário, Sr. Aleni-r 'Fernandes. de Souza; Tesourei(1'o
• " . 1 '", \

• ..

Sra. Benvinda Sá; 29,',Tesoureiro Sra. Mirian Savi' Mon
, -

"
,

do; Relações "públ-ic.àS, l.Sr. ,Ar:tur Luciano e Orador, 81'.

Vilson, Laia'lJ:. ,don.selJilo< Fise�l' - Membros efetivos,
, IV', )..'

�

Srs. Edio Ml1anez, Arh'àldb ,Gu:in,zarii" e 'Avanir F. de So11
I '

. .

za. MenÍbros Suplimtes.,':, S,r.a.s�.' .Rosa ..,Dal Fárra, lris Farjas
• "'i " l' \ � "j�". r' I�'

·e Clara Gomçs," " "'"
1

.'
�

:
••

' <'
,',

,,'
,

,

: .r:;'.> ::,','��.I ,11 (':'.:�'. :, -
j

"

".
"

"
-

i
•• I

,
.. ,

. .;� ;".'. ("
• \.i' •
" t

•
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:>
,""'.J,'
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UN IVERSI DADE PÉDERA.t· DE SANTA' CATARPNA
,

• :: ; ',' ,_', .-:, �. " _'�. I
� " ; 'i ':: J.

SUB-R):lTORIA DE'ENSlNÇ) EirPESQUIS/?'.
3

�,

DEPAR.TAM�'NTO'.DE REGISTRO E CONTRôLEI ACAb�f0'fC'Q ,

i

.,
,

'� ,:�.'/ �f.:r.\. ,,;:,�
"

"

.

, 't.�, ':_

�r'f��'e A 6:
• � I' \

•

f L'D"R I' A',N'Ó PO'll S

ASSISTÊNCIA· TÉCNICA
, ,

AUTOR ..IZ.ADA

ILCO
Rádio e Auto-Rádio,

,

agora é com

• Precos Tabelados
M •

• Pet}8s Philco Genuínas

• Supervisão Direta da Fábrica

.WALDIR FERNANDES

"�o

"

; ..
v "

,.I'
.,

'

'1 •

,
, .'

RUA CONSELHEiRO MAFRA, 150 - F.ONE: 4470

FLORIANÓPOLIS .. se
.

I'
,
,

"

"
'.

, .

.
'

'.

1,,< .:::. ;,'

" ,

,
.

"

r

, .
"

:1

3 1 Local'- DRCA. 3. _2. He'rários No l1rimeiro O-.ia, das 0'8:00 n�

ciclo. ,,'

.

, •

.! 2:�00 h5 e das 14:00 às 16:00 hs., para os alunos. de Ciências Biológicas E.:, d� �
Ci�n.

, �:ias 'Fisicas; e, no segundo dia, nOs mesmOs horá,rios,' para os alunos de Clenc1as

Esdarece' sô'Qre' pré-orientação, opç�o dos alunos com d.ireito de
klumanas e sOciais: e de Arfes e" Comunicaqões,' 3, 3.

,
�bset',va,ções

-

� !.a� NC'J

tlcesso ao- (!Iclo d'e' forma<}ão, �rofissional e matrículas 1ll1Clins" e ';rf'� d� li',,,,,t,t-kll)';)', @s ;l�il1aí)O'f' que n}\o devnm m8is ele 15 credItos a ll1tegr;� I1zaçao ele

. subse�uentes ,p�ra o primeiro período letivo regular do ano 'UC?,- ciclo básico,. utilizá'nd,o'f:�' dé formulário' próptio. que deverão solicitar 1;0 111omen-

dêrilico, de 1972.
,

to .. pocÜ::;'·ií'o ;�eitear ingresso no dclo de formação profissional por PRÉ-OPqÃO,

.

A$ Chefes das Seçõe5 de Matrícula e Registro dêspe DepartamAntéi tornan"\
. b)

'.;
.i\. � 14:ÔO hs do dia. 02 ,de março vincloúro serã<?' afixac1as no mural do SDR�A,

púl)lico, para conhecimento dos' intereSsados, que: .

. LISTAS. NOMÍNfUS CLASSIFICATORIAS' dos: que r�rocederam a' referida' �'ré-.oJ)('ao

1. :No dia .18 do 'corrétÚ.e será ,procedida a PRE-ORIENTA'ÇÃO DE MATRí- ('), Aind'a' mo d1<l 02 de março, das' 14:00. às )8:00 hs" considerando as V?Lg8S; dispo-

CUtA INiCIAL para os canelida�os classificados no Concurso Vestibula" é que eh -" n·íveis.' f('1rTnalÍ7IH'rã�, a OPCÁ() DEF.IN�râVA,
.

di N0, dia 03 de março' �er�o, ati

�.el�{í.o itlÍckr seus estudos· em março. do.corrente ano, 1. 1. �clcal - Atldit.ó�
',..,.;. Ã?til8S ��.e8.:00'l1s,�as,iJSTA$NONnNAis ctAssIFICA'rpRJAS,POR CURSO�e, ato

rio' da C�ntro Sócio-Econômico, sit0 à rua Almirante Alvim, 19, 1. 2, Horál'ils contlmlo f�iÜl' a.' DJ'ST,UBUIf'ÁO DAS. �P.NHAS jndtr�tivas do dia e 110ra ,m (jill"

'- As 08:30 horas os 150 primeiros classif'i'cados para a' Ã:rea', de Cienci::v5 Biológl .. ·

.

'. éáclà' 'unL do'� '::tlunos devel'á proceô'er', nÓ DR.'CA.· a sua matricula compJ8me�tar t'

cas; "à� 10:00 hora1s. ,os' 150 prim'eiros classificad,os para, a, área' de 1

Ciênci��c; Físic,:s; subseçruen.tp-" 'em clisciplifla�:' "d.o p.ro�issionaliza,nte" _.
às' 14;30 1.1or3,s, os primeir0s �160' classificados para a área de' Ciências Humanas e "" 4. N0S,'d,iás .1'0' e: n\,do corre1)t.e s,e�'á i1�ita a DISTRI�UIÇAO DAS S�NHAS

S0c�:,iB; e ·.às 16:00· horas, o�. ç:a'�didqtos �lassificados' de 16'1,' a. 260 para ·a áre,à.:,dC" intll'caÜvas d0 dia 'e hOt8 --em que, cada', um dos alunos 'já \Iinr.ulados "to cic�o pro·

Ciênclas Humanas"e, So(;"üüs ·e '<?8' 4� prim'éiros ·élàssificados para' a. área de,' Artês �'" ";� fi,C].s'ion�E7anté, deverá p�oce:del' su�' .l\1,ATRÍCULA· SUBSEQUENTE em oisê-iplinns

ComurijeaçÕes. 1.:3." ODs('r'vàç'õ�s:!""'-' a) Cori.comitantemente com a :'pré-oyient,d-_, ' dÊ'�:te 'cido " ':4: '1" LQc�1 ':-- DRf:A.4:, 2:. H ;1rá,ri'(-'s � No rr�méiro c1ia� elas

ção será feita a DISTRIBtJ1C_�.ó' .DAS SENHAS' Í1;id�cati�3s. "elo dia' e,: hora,. e� <,t:1H=!:...: ,��- 16;�'OO' RS ]18:00' h5" �:p�i'q . os
..
,àlunos de Medi'('�na' Od()j:lt.olo,�i?" Farmácia f\ :Bi�quími,

cDoa um d,os càndidatos�d�yerá' ;��f,oç�d'�r,>n� .b�C� (C�mjll.hto Universi�r�p, "'�.dé�'�':�r 1{.!ç,ªJ :Q'uímir?:' e', l\Ivte�l?tica:; e. no segur:do dia, ,também d::l� 16:00 :à'\ l�:(Y)' h.:, pél,ra

Tdnd�lde).. �a sua MATRíCULA :)NICIAL '.: . b) No ato. da matríc.ula inic:éd os caL- cs
.

alunos d-e 'Dirrdtt> AdmJni.straçã'o, Econc.mia, CQntabiljdac1�, I�lS�Orla, Ge�grafw,

dir1:ltds d�vf'rtio .A:rRESE�TAR :OS SEGUINTES PAPÉIS:' certidão de rerj,Stro' (j€, pe�ragogia' Fil()sbh�· e Letrtls.
" ,,�

mlf'l"imentc; dorumento cOm v,5lbr legal de· id'entidade; certificad.o de .:onclusão. \? 5.' No di� 26 '(:lo 'coúent,e, cis 'alunos' cOm M.A.TRíCpLA· TRANCADA Otl PRO-

. . ,I�'
.,'

, , : . ,
.. ,_ .'

�

li"

hisfórico do ensino mérlio - O1Q� e 2<'> ciclos (duas, vias" .:qão se-aeeitando fotocppia): VÉNTENTE'S 'OE Cl.fRSQS SERIAD,0S., f.lpverão efetivar suas màtrícul')s �. 1.

nr""'�1101'''')f11''e' d�. f'r;;tnr em nüt;'êó.m. as 'O'h�igaGões I!.1ilit�res;, título· eleitor81; atest',·.- Local � DReÁ,. �5,:' �,', Horario _, 10:30,11.8,
,. :. i.

.�
. ',"

'do de boa córtduta; atg.stado: (I'e sanidade -física' ,e menta("pasl?ado, pl·deren�;al·
.

f, Nr;' dia 2R.-. �lo." corrente �;'erá.' feita '·a DTSTRIB1JICAO DAS SENHAS indi-

JLd<iu �;' r�or órgão oficial' o qtÍe:, dispensa a junt.a��, de, prov8; de vacinaç5G anti-vd- cativ�� 'd� d�'á e 'hQr�' �,m .

q:ue, cad;' ll� dos .àjuh,OS que não integr'a'li:Ou o cido há·

l'iólic,Çl e do .resultado do' exame; abreugráfico; -duas 'fotografias ,2x2; e, ;1r0va do. re� 5;['« iio: CtIRSb INT>ÉNSIV(') ,ESPECIAt, ciever;á, proceder sua ,MATRICULA �UBSE"

CoN1i�énto, de Cr$ 7000 ,(seteni,� cruzeircs�, sendo .cr$·'.30,ÓO (trinta cruzeiros) 00i;· 'QUEN'FE .�m !djscipliÍ1�s :d��te ciclo. .6
.

.' ,1, ,Lo.c�l, ,_:_ '�RCA,' .6.2, Horário --

re.s-noIllclent� �. taxa de matrícúlà, inclusive fornecImento ,da cédula de l'dentifHla- Dtls' OB:üO às ..10:00. 118. :
6 "_ ,3-, Obst?rv"á�c�$ -'.

: .�) :' No ato .d.a rriátrícula, os aluno;;

cnç50 eSjlud.an�i1 c, 'Cr$ 40,00 C'g:llarentil cruzeiros), ',á título d.e 'contribuição ao órgão, que hão, d�\·p,m ·m�ls. �·e· .15' crédÜ,o�S:' à }nte?rál�zaç�o do ci.c10 b�sico :ltiiizand ]-St'

(lp,. r(.ln�'(1c:;en1 "'{'ii-r) <;liq('(>nte. Note-se qmi' ,0 diplOrp�' d,e: curso.. sllperior,' devidam,�r.Le de foi'ri1ulúio, ÚÓ11rio,. qüe :deveri'io·, sOI�cit;a� n? momenfo, poder�10;' pleitE'(:�r �ingt'e:)-

registrado, supre, �'_apresentação ,do documnto" do. ensiFlO médio; que se Q .cilndiâl'! .

S:) no' ê-Ír'ló' de fornHi�ii'o: profissíorÚll por PRÉ,:OP.CÃO, b) ÀS 08:00 hs do �dia 29

to fôr portador, dQ diu!oma d'ê :.profê�.sO'r prim�rio; deyerá aprese.ntar, além, dó 'eer- dei, c@l'rente serão afixadl'l� ..
no mtJ.1.al do DRCÁ,: Í.JISTAS NOtyIlNAIS CLASSIFICA-

t;fi<md" cl� �onclusâo e históri�o' do 19 ciclo (du�'s' vias, .'não se. aceitando fotocóp�a) : TÓRiAS. dos 'que' p"roc�deràm a f·cf(i)dda P�·é7�p,çaó .. c)
.

Ainda 'no diJ. 29: de fe-

e o <Uli)loma resp,ectivo, devicl9.h1ente . reg�strado :,uil Secret!:l:ria do Estarlb que .'. d '\,'etei!-ç;. d S' 08:00 às \Q:OO. hs., consider?ndo. as' vagás 9-'�sponíveis, form:llizarã.o rt

exp'ediu; tiue se o candidato fô�' portador de 'diploma' de' técnico em contabilidade, OPGí\O DBFi>NITIVA.·' ,d): �No. mesmo dia ser'ã,o afixadas, ·às 16:00 hs, as E.ISTAS

é, suficiente a apresentação d() mesmo, devidamente registr�do na repartição com- NOMINAIS CLASSIFICAT6�IAS Q,' ato 'contínuo, feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SE-

peténte; e.; fin�linerite: que sÓ 'sedie <!onsiderados vãUdos, os 'históricã."·, escolares NHA S indicativas do dia 'e hora em, que c(,lda um' dos alunos. deverá p,'oeeder, 11(,)

Qllr, '���esentarem' as indicações ,mencionadas ria"Portaria MÜ1isterial 726, àe DRCA ' a ,su'a MATRíCTJLA COMPLEMENTAR É SUBSEQUENTE em disdplÍnas do

05/,1.2/67,' s� expedidos a: p8f,tir 'desta data (intiicaçõ�s da entidÇide �1antenedora) profi���iQnaliz'8nte. .

"

do slste.ma' de ensi;rio a ,que, ,está vinculada a escdla e, ..ainda" do, qto r�Jerente à 7.'. No dia 28 '·do corrente deve,rá ser formalizada a OPÇAO POR :pARTE

autorização 'do funcionamEmto pu reconhec'irnento do ,curs� 'corr'espond8�ie ao do, DOS ALUNOS, com ,diteito de, .acesso' ao ciclo de fOl;�ação pró:f.issionar (�scolha

cumerito,� com ,a: 'respecÜva .dáta de publicação' ófici'al) .. c)
.

Em hipótese alguma de Carl'eira) e que' i!lÍE:?graltzaram o, ciclo básico no. PERrODO INTENSIVO, ESPE-

serão aceitas MATRíCULAS eONDlCIONAIS isto é, sem que o çandidatn satisfaG,\
.

CIAL. 7. '1,. Local _., DRCAI" T. ·1, l:iorário, - Das 10:00 às 12:00 bs
,
7. 3,

int.egl;'l:1'lmente. às exigênciãs para êie contidas- nêste E,d�t�l. d), O CA��D.IDAT() .Observa�lões _ a): Às �O:OO hs do dia 28 do corrente' será afixada, no mur�l do

QUE NÃO COMPARECER. n9 data e horário. marcJ.do nlit senha à. SU2 matrícula, �DRCA, a LISTA .NOMINAL DOS ALUNOS CREDENCIADOS a optar par,l os vários

só poqerá ,procedê:}a, cômo retardatário, no máximo, a,té, 72 horas qPÓS 9 horári'j cursos de acôrd,o' com 'Ps currículos cumpridos e respectivos índices de ('�proveita-

orjginàriamente fixado, mediáhte pagamento daI multa de' Cr$' 50,00 (cinquenta mento em ordem decresceJ.!.tes. b) ÀS 16:00 hs elo dia � do corrente será afixa,

cruzeirps) ,ou. se. por motivo de fôrça maior comprovado, fôr aceito, COi110 tal peld da a LISTA NOMINAL GLASSIFi<CATÓlUA ,dos alunos :por curso, .considerado os

Comissão de Ensino e Pesquisa; vencido .aquele praz'Ü, será tido por desistente e ce- dados acima e 'o .

que tenha si·do pleiteado peloJS mesmos. e) ALRda no "aia 2í1,

rá, autoIl)àticamente. cancelado. o seu, direit-o a matrícula. logo após a publicação da lista referida' no item b, será. feita a DISTRIR�1IÇ'ÃO DE

.2. No dia 17 da corrente deverá ser fnrmalizada a OpçÃO POR PARTE I SENHAS, sua MATRíCULA SUBSEQUENTE em di�ciplinas' do profiiôirma lizante.

nos ALUNOS com direito de acesso ao ciclo de formação profissional (pscolha de 8. Para' quaisq,uer MATRÍCULAS SUBSEQUENTES, o aluno Cle'.�er?' re::o-

carreira' ou repetência ,de disciplinas visando melhoria do índice de apl.'oveitamen� lher a imp0rtância: de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros), sendo Cr� 30,00 (�rinta cru-

to) e qúe Integralizaram o ciclo básico n� período regU:lar: 2 ,I': LO�('l1 - DRCA. zeires)· correspondente a taxa de matrícula, inclusive fornecimento da cédula de

2. 2. HO,rários - Das- 98H30. às 112·:.@O h8" para os alunos '�e Ciências Riológic2.h identificação estudantil e. Cr$ '20,QO (vinte cruzeiros), a' título de contribuição ao

('
.
de Ciências Físicas;' e. das 14:00 às 18:00 hs., para os alunos de Ciências Huma.. órgão de representação .discente. Note-se que para os alunos que ingr�ssar�m em

nes e 'Sociais e de' Artes e Comunicações. 2. 3.·· Observações - aj As 16:00 ho· março ·de .1970 e ele 1971 serão exigidos atest�rlos de hôa cond.uta e ele sanidade

1'3S do dia 08 dó cnrreJ:llte serão afixadas, )no mural do DR.CA, LISTAS NOMINAIS física e mental. 8. 1. Observações - a) Em hipótese alguma ser2i;) concedi-

DOS ALUNOS CREDE;NCI�DOS. a 'optar para os vários cursos, de acôrà,o com 08 dás MATRíCULAS CONDXCIONAIS, isto é. scm que 'o aluno satisfaça, integ":almer;,-

currículos cumpridos e respectivos índices de aproveitamento. em or(h�m decres- te, as exigêriCÍDs, para' êle contidas nêste Edital. b) O ALUNO QUE 1\'.2\0. COM-

cente. b) Às 14:00 h5 do dia' 19 dó corrente serão afixad�s 'L�STAS NOMINAIS PARECER,
I

na çia.ta e horário l:narcado na senha à sua matrícula, só pOderá proce-

CLASSIFICATÓRIAS dos, alunos por cursos; considerados os dad�s' aciau e o qUt3 (tê-ia, com'o retardi3táriQ; no �áximo; até 72' horas após o. horário orüsint.ri�mente

tenha sido pleiteado pelos .mesmqs. c) Ainda no di�. Ü} � das 14:00 às 16:_00 hf.., fix,a,do. mediante pagamento da mldta ele Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) Oi.I",se por

para 0S. alunos de Ciências. Biológi9a.!i e de Ciências Físicas; e,. das .16:00. às 18:00 hs., motivo de fôrça. maior comprovado, fôr aceito como tal pela Comissão de .Ensino

paTa Os alunos de. Ciência� Humanas e Sociais e (je Artes e Comunicações .- sed e Pesquisas; vencido aquele prazo. apenas pleitear matrícul?s no semest.re selguinte,

foita :a DISTRIBUIÇÃO' DE SENHAS indicativas do dia e hora em' que cadê! .um d0- esta condicionada ii e�istên'cia de vaga,

'verá proceder,
\
no DRCA,· a' sua M�TRÍCULA SUBSEQUENTE 'em dh.í'lpiinas do Florianópo�is, 05 d.e fevereiro de 1972.

profiSSionalizante ou em disciplinas do básico visando melhoria do índice Bel. Tânia Maria GOmes do' Ama.ral Marils'a 'Carvaloho

,

.3. Nos dias 10 e li do. corrente será feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS . Chefe da SM Chefe da S1R

indicativas do dia e· hora �m que, cada um dos' alunos que não integraliLou o cicIe VISTO: Bel. Nels('}n Moritz La Porta,
�

básicó, deverá proce�er sua MATRÍCULA SUBSEQUENTE em discipli:-:as dêst8
. Di,retor do DRCA,

, .

..
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1\., recentes medidas adotadas pelo Go-
,,-.j�... .' ,,;

.

verrio Federal em relação ao Vale' do São
" -

(1 __ franc�.:.co vêm representar ruais o um vigo
o
roso o passo à frente na decidida o

ação de

�:: seneadeada pelo Presidente Médici nos va-

'/ , nados 'setores ,do desenvolvimento nacional.

O fato veio coincidir com a inauguração
da terceira fase da monumental usina de

.0. -Pauío Afonso, agora ocom' uma capacidade
,geradora de 1.206 mil quilovates, o que

srgnitíca, sem sombra de dúvida, mais um

poderoso estímulo ao progresso da região
servida . rela Importante hidrelétrica. São
.r- ."

1.492/ cidades e .uma população de 24.484.300.
habitantes que podem usufruir desse novo

aumento da capacidade energética de Pau

lo Afonso, cuja Ipotênôa em 289 por' 'cento

<I,. " nos fHiwo,s. dez anos, proporcionando em-

t I r, J

,:p�'C�'O, ,allpnas na própria companhia. a 6

mil pessoas, além dos milhares que gera

como corrsequência da sua produção.
Uni dado dos mais signíficativos, reve,

larlo l1Ut' ocastão da visita do Presidente

lll(clici ao Vale do S1,o Francisco, é o' fato

"ver(htd�ii..ramente, adrnírável de que, nos

., .. �.�ojto .anos r,��volllcion::l�,ios, tudo o que se

'.' •
o

1f'.'fcre ao setor energético no país duplicou.
,.o'''''A)P)laS ,no Nordeste, região durante tanto.

,',,' : 'Ü:'lf.·pO 'sotllda e' exnlorada rrelos JUliUS 1")0.-
.-:; !

: •
, ... ,

..
.

Iíttcos e' muitas vezes abandonada pelos
4 r>.,.. �" ��; -" 'J ... . "

,

'�di}v�rno,s., o consumo' de energia elétrica
Co "

••)�'u. '.:1..... ..... ,... \. ," .

"
'. tr��l�.��ou, ,a,tingi,ndo 3.7�2· milhões de qui-
!ovate�/hora no ano passado contra 1.200

milhões em 1963.

A valorização do homem nordestíno, à luz

do seu reconhecido mérito e da sua Inegé
vel capacidade, encontra no. Governo do

presidente Médici a sua mais notável ex

pressão corno solução. realista e duradoura.

O Nordeste de hoje está perfeitamente in

tegrado e .ídentífícado com o célebre pro

cesso do '.desenvolvimento nacional. Não.

mais fica colocado à sua marg'ern, como a

esperar à beira da estrada os ajutõrios das

áreas mais desenvolvidas, a exemplo do

que no Ipassado acontecia pela ação per

niciosa dos que se. aproveitavam da mísé

ria alheia para angariar um duvidoso pres

tígio eleitoral e manipular a Indústria da

seca. O Nordeste está no lugar onde sem

pre deveria estar, isto é, ,dentro do. preces,

so desenvulvímentísta do País e se revelan

do como uma das suas mais gratas e pu

jantes capacidades de contribuir decisíva

mente (piara o aumento dos índices de cres

cimento até aqui registrados. Isto porque

o Nordeste efetivamente produz, ornbrean-.

do-se na dedicação q,ue Irnpríme ao seu

trabalho às demais regiões brasileiras.

A compreensão demonstrada pelo Pre,

sidente Médici para com os problemas do

Nordeste e a deterrri'nação com que os tem

enfrentado assinalam um março im0.rredo.u
ro na' história daquela região. As decisões

l��d;;'",!�,'I ,.ln fl-ovf'rno Federal em relação
àquela áre� co.nstituem uma das formas

1.'_. '3 pa,l;áot1cas na luta 'p1elo desenvolvi

mento e pela 'própria integridade nacio.nal.

�-.��:)";'.'. "".;,._.,...' ....:)'1....0.....;...... . ....... ;._

E não há de ter sido por outra l'a�ão

que acaba o. Presidente da República de

anunciar vultosos' investimentos na região
do. Vale do São Francisco, Ip.oi,s a capacída
de de desenvolvimento demonstrada por

aquela área merece plenamente tudo quan

to. for feito em benefícío do seu. progresso.

Basta apenas que se dê condíções para

transformar b sertão agreste em
.

áreas

procutívas (fue o. restante o' bravo homem

que habita aquelas plagas fará com suas

próprias mãos. A insegurança com que

até 11á algum tempo vivia o. nordestino,
fustigado pelas promessas vãs e vítimas

secular da abominável· indústria da seca,

é agora, substituída pela demostração ben

fazeja da confiança que o Govêrno Fede ..

: ral nele deposita, consubstanctada em in

vestimentos que lhe permitirão multipli
car os recursos ali colocados através do

trabalho que hoje lhe p_. IPl'on·orcionado
sem os patcrnalismos da demagogia e dos

interesses menores.

o Nordeste hoje se ilumina não ape

nas com a farta energia que lhe é gerada
r-ela Hidrelétrica de Paulo. Afonso. Ilumína

se pela conscientização. do seu povo em

face das novas e irreversíveis condições .

para o. desenvolvimento regional que hoje
o Govêl'no da Un;ão lhe está prollor'Cionan

d?, graças à reci:!_Jl'ocidade demon.strad�

rela área. que oferece os mai,s ausi}.icio.sos
resultado.s aos investimentos ali colocados.

<,r:, 'o Prestigio da Câmara Municipalf·':.r .... � .

. � ..

, Moço e intergente, tendo da política
um Gonc�it9 que a exalça a instrumento de

. �'t", '; �
,

.

� ),!.' "

. c .'
.

,,0. ;. "

bern estar soe aI e de progresso, o novo

P�·e:::iclente da Cílrna.ra Municipal de FIa-
Mo �.

rjanópolis' 'não "con1prOmete as melhores

tr3d ções de civismo e brilho daquela Ca

_��-:::�o:� si>, ·:Ap.J'�s, dese,tandq o ma.ntt;\-las ',e _d gnifi --

'.

cri-'las, o vereador Waldemar da Silva Fi
;=-:� ��.ll\{\,: ,'éleito pela. unanimijade de seus pares

:�<fe ",,?,qi'l',el'fgJ9úários ,de partido, começa. por
'.

··'m�Pl;i.ri1ir ao ato da ábertura dos t;:'abalhos,
ao assumiT o exercício .do mandato de Pre

sidente" caráter de solenidade muito es

pee aI, com a presença .do Gove:'nador Co

lambe) Salles . do Desembargador Mal'cílio
,

, ,

Medei)'os�: Pres;dente do T(búnal de Justi--

ça e do Pl'e�eito Ari Oliveira além dt:: ou-
, ,

tras notáve:s personalidades, entre as

. quais ex--governadol'es, Tenho ass'm, a
',1'1' . .

.

'

'hn�rE'ssãp de que o nr,;.vo presider;te da

v' ;.: Cfm')(l_,ra 'Municipal de Florianópolis pos�ui,
a.cc' ca 6a funC§o da Casa uma e1ev::�da

',. ,j'....
•

con <;:c' ênc'a de responsabilidades, pen:mte.
a expectativa dos seus municípes e fl1ce ao

rndmento histórico nacional.

É. aliás, o que tan�bém se dep':e�nde
. de seu excelente discurso, no decorrer e(o

qURl esboçou o panorama das realidades

Ido Munocíp:o, dizendo. de Problemas de

que' 'depende o seu desenvolv°rriento só-
"(,... ,� ,"-

.,

cio-econômico. Florianópolis não é apeD,Rs
a bela "terra de sol e mar",. senão ainda

uma região p�'om ssora de rO quezas e cu·

ja exploração desafia a cap3.cidade c1.e s�us

habitant.es e da eficiência dos Poderes 1-'ú

bl'cos, mas também de �sclár.ec da e pro�
funda visão dos legisladOres,.., alertados nos

"propósitos político-administrativos, a1'n ..

piamente 1�ehov3,dores, que marcam, os

tempos de hojé". '

.

I

Tudo me faz crer, poos, na boa or'en

tação que o Sr. '\Valdemar' da Silva Filho

leva para a direção dos trabalhos da Câ

mara, inspirado nos ideais
.

da. renovação
nac'ona1. Valha a verdade, na h'stória d,IS \

relações entre o P:oefeito e a Câmara d8

Vereadores, no MunléipÍo de Florial1ópoh�,
houve sempre o perfeito entendirilento

v sando ao normal processo da adm
o

rüstra

ção, Êss,e tato concede realce à. formac;ão
política dos c;ue ali vêm.exercendo ('JJ�l

honrag os man6atos populares.

O Sr. 'Vialdemar da Silva Filho rerere

se ao fato de "galgarem posições políticas,
em todos os níveis, nas duas últ'mas dé-

cr�das elementos' compram
o

ssados com
,

uma neCasta demagogia que tanto malefí-

cio acarretou ao País". Sem dúvida, assim
fOi. Mas, em hora que fica historicamente

assonalada como a do inic'o de novo perío
do evolutivo do aprimoramento de nossas

práUcas da democracia, o mal foi golpea
do de ;morte - e aCredito para não mais

. , ,

reviver. Todava, não se incorra em êrro

'gual '�O pretender que tudo quanto" em
..

pró'veitb coleH,vo,' �epl'esentante ini0i.ativa

pessoal, não passe de demagogia" perden:..
do- se deSSR forma o sentido do devota

mento a; determ'nadas causas de intF;fesse
, ,

g�ral. DemagogOa é a insidiosa inter.... io qe

burlar a confiança pública,' cortejando-a
com retumbantes atitudes posti.ças. Não

será esta a de quem' hoje, nos quadros
'..

,

admin strP!tivos e IiepresentaY�v;os, aglu;ti-
ne as forças realizadoras do bem estar pú
blo co. e do desenvolvimento' geral, pa;.ltando
suas ações pelas linhas do planejamento
racional que inclua problemas e lhes tra-

,
'

ce as soluções.

E outro não é o pensamento do novo

Plesi.dente da' Cámara Municipal ao men-
.

. ,

ç;onar o otimismo dos .que "confiam na

sua gente e nas potenc'alidades de su<t'

terra" e quando afirma que "otimistaR hão

de ser os dirigentes do, nósso Estado, na

arrancada .a que se propõe o projeto Cata"

rinense de DesenVOlvimento, sob, a lideran
ça do Engenhe':ro Colombo Salles".

Guslavo Neves

Agenda Econômica
o c.mp' ..)rlamcnto d;JS preços durante o

m:'s ue j�l:iejro deverá ueiermi ,ar uma taxa de

,IU1J1cntn dI) custo de vida denLr<) de mal gcns

qliC ;!S éll,!f�)rjdi.!dc::; C') sidt:ram "sob contrôlc,"

N,'w' c\islCm ai;, ua �bJos oiiçi:tis, mas 'e

prt�vávt:1 qüe (.) aume'ito teDh;) sido na Guanaba

ra cntre I c 14%, Uma parte dcste aumento é

afelada ainda pela Jibcré}ção de preços adminis

tnldGs. como é o caso do café - de que' foram

"':.� ��I'ctir(ldoS'i'OS, ,s"ubsidios,. A �IJt� dos combustíveis,
'(iiI .:d.tUf(ij,ÍlUl;'. dq . mês pa!:tsad{), vciQ a ['elar tambim os

,;.,:,.::';,. á:"SiU-I:;ld'.' .!:k· ,i"li,ClrO, lendo cm vista que só
. . . �

.
.

,'.

(" jú�tlror: �c.. i)'eQçÜIJ';./ nas �s! aLbtic.:as.

Â iJCr::;pcctiva c de que <lmante este ano as

saCras sejam regulares', tendo em vista o bom

cempürt.ímen,lo_: do, clinul no. Ce;�ltro-Sul e nas

pl'l J':Çtpals rcgiôes prüU\lto r,\s,' . Dessa fOl'ma, o

jlçm' aiimcntos pcde,:á o con<.:oner esle alJo de
\
.'

I

J'rill1l<l l1wis fav(;)IAvd do que no anterior, quan-

dI) funcionou cemo o principal determinante da

alta,

c 111 o encerrumenlo· da .política de descom,
"

pressão d:s preços du <:a.l� 'e tia carne, e Lima

sa;'ra abu;'danle, o..):iet(1r li'dl:strial sob COIÜI'Ô)C

e lima oferl.a crescel�!e 'de '�i1gll:oiS produtos anles'

,/' sr':'�iç..o,s, 1<)72 p0ôe.rá efetiv(lrnente ser o ano do

",> ,1\ :lis,."dcçisivo de::;, p<iSS 'S para a conte'lção );1,1-

... :, c(,j_!;d "d':l, il1lJLiç8o, .1l�;�11[ida uma taxa alta dI:; de-
�1IVt ,,,,' jll;j," \ .�"", ,..., I • 'I : I

'I" ,

SCll\"'lvil))cnto d'! preduto Interno Bruto.
-'

Uma variável cutamente importante é a

c01}�el�çãq elos, meios ele, pagamentos, O orça

mento monetúrio, el1trelanto, parece' ter sid)
'I,;.' ni'"JI,IÚdo denlrl;� dú prinC'l110S de relativa co-

tenção.. mais que de expanção, prevéudo-se ape
nas mn crescimento mais rápido de crédito para

setores dirigidos, como no caso da produção
<lgrírolG, '

]'nidú\'üo autollwbHistka

Aica;,çou (.;(;rca de 3S 300 unidádés a pro·

dução da inJüstt'ia nacional de élutoveiculos no

môs de janeiro último, segundo levantamento

preliminar realiz�ldLl pelo Serviço de Estudo�

T6cniccs e .Economicos, do Silldicato Nacional

di" );,dústria de Tratores, Caminhões, Automó

ve!s e Veículos Similares.

A pn'duç5.o média diária do mês foi de ?330
veículc)·s, Cem esta produção obteve-se um au-I
menta de 25% com relaçã. ao mês de janeiro de

197 [. t!pürd:J se' fabricaram 28 114 unidades
C Il1para(iVamelite à média diúria do último exer·

ckio, 'tamblm houve umel' elevação� c()i'lside
rando que esta média em 1971_' foi de 2064 uni

d:tdcs,

Ai: ela f1l:1 {trea automobilística acaha de ser

assir'3dG pela Mercedes Bens,: que vendeu mil
.

ô .i l)lls para O Ch i le,

O embarque dos veículos
feito 1.10 próximo mês de abril,
r'lç'.ã" sobe a J8·milhôes de

começará a ser

e o valor da orc

dólares (Cr$104
milh0c:'l.

Preços do �wo

FCl1fes el0 Conselho lntermillisterialo de

Preços (CIP) elisseram que qualquer. pronul1cia
me 'to oficial do órgão sôbre reajustêlme'ltos no

setor siderClrgico somente ser;í anllllci:1clo em

março, porque um aumento no CllstO do aço im,

'plica problemas ele ordem política e ecodômica,
que o Govêrno precisa ponderar com. cuidado.

"Markcting' tem sua entidade

Com
.

um qnadro ele sócios integrado P9I

proi'issionais,
.

ex-alunos e professores, a Asso

ciação Brasileira de Marketing inicia hoje as suas

atividades, como collsequência do amadureci

cimento do Brasil e das emprêsas em têrmos de

negócios', segundo afirma o publicitário e jor
nalista' Caries Alberto Teixeira, presidente da

nova entidade,

I J)�rü .0 pres�dente da ABM, a existência do

profissional de marketiilg é a conseqllênçi<� na,

tural dos ai seios ,despertadOS pela sociedade ele

cor:Sl:mo, ",!)8is des:tpareceu "i figura do ven

dedor múgico, capaz ,de imriingir qtlalqller coi

S;l ao comprador",' Alerta Carlos Alberto Tei

xelra qlle, a exemplo de qualquer profisional,
o especialista em, marketilflg corre o risco' de

fica r ultrapassado se não procu ra r se atua li

,zar com novas técnicas e processos do seu ra-

mo de ativielade.
I

BRASILEIRO EXrÕE EM TÓQUIO
O gerente geral da Varig em Tóquio, U.

Ga era, a par de suas atividades na repre,sen

Ilação daquela emprêsa na capital japonesa, en

c(�ntra tempo para se dedicar a outras ocupa

ções, El'controu tempo para tratar também da

pintura, e uma exposição ele seus quadros será

realizada, entre li e 16 cle fevereiro, na Galeria

do New TokYll Dep:Htment ,Store.

]l O :a&TADO. FlorianópoliS, Qu�n1!tt.:feira, 10 d. f'!vtr&iro de 1972 -- Páiiona 1;

riamente .

igual ao esquema de desembolsos
do agente financeiro para as cooperativm
.podendo ser estabelecido um adiantamento
no. desembolso para o agente financeiro",
Mas o "esquema de desembolsos do agente
financeiro para as cooperativas deverá cal,
calo-se no cronograma físico-financeiro do
empreendimento aprovado pelo BNH".

Verificandó-se o adiantamento ao banco
ele investimento, êle terá de liberar recursos

,

a fundo perdido, para o empreendimento, sen-

do que a participação da cooperativa não
'poderá �er superior a 3 % do custo estimado
do projeto.

BanC8S de investimentos,· aluam
no financiamento de i m ó v e I
O diretor do Banco N acionai da Habitação,

Sr, Rodrigo Horácio, disse que o esquema
montado de repasse de recursos do Sistema

Financeiro' da Habitação pelos bancos de in

vestimentos às cooperativas não produzirá a

elevação elo prêço do imóvel para mutuário

final, POis as instituições financeiras serão re

muneradas pelo próprio BNH.

Esse procedimento decorre - conforme m

dicou o Sr. Rodrigo Horácio - da mudança
de filosofia ele atuação do Banco NacionaI ela

Habitação que passou à segunda linha, sempre
operando na aplicação de recursos através de

agentes Iinanceiros .

MOTIVOS
O diretor-supervisor da Carteira de Pro

jetos Cooperativos explicou que, pelo siste

ma anterior, o Banco Nacional da Habitação
repassava os' recursos diretamente às coopera

tivas receber-do em pagamento cédulas hipo-'
tecárias geradas pelos imóveis financiados.

Essa forma de atuação veio a demonstrar ser

necessária a implantação de uma estrutura

nacional de cobrança das prestações resultan

tes dos créditos' comprados às cooperativas.
Observa o Sr, Rodrigo Horácio que os

custos de implantação dessa estrutura de co

brança seriam elevados e terminariam tendo

de ser tran: feridos ao mutuário final - o

cooperativado - uma vez que o BNH não

puderia ccmprcmeter os recursos do' FGTS

sem uma contrapartida de rentabilidade para

as aplicações, Nesse sentido, o esquema ele

atuação através de ba. cos de investimentos

vem resolver um problema - assinalou -

que já crmeçávamos a enfrentar,

Os bancos de investimentos se remuneram,

ao repassar recursos do Banco Nacional da

Habifação às cooperativas, CQm um diferen

ciai de 1 % ao ano sôbre as taxas de juros
pagas pelos mutuários na aquisição do finan

ciamento imobiliário, que oscilam em méJia
entre 6 e 8 % ao ano e, em casos especiais,
atingem 10%, em função do valor da unida

de 'habitacional. Os prazos de resgate va

riam ele 20 a' 25 anos.

Destaca o Sr. Rcdrigo Horácio que, com

a intn d,ução dêsse esquema de operações, as

cooperativas não sofreram qualquer ônus.

Apenas, os bancos de investimentos, ao de
volverem ao BNH os recursos récebidos, o

ta rão ,à taxas de juros i nferiores em 1 % a.a.

;.1.0 que o Banco recebia pelo sistema anterior
de atuação direb junto às cooperativas.
PARTICIPAÇÃO
D:spõe "a Resolução de Diretoria (RD n(,)"

. ", ,4/:72)'
,

'gire €), i'esqLlema de. 'diseJXib�Js.oS",..do.....� ....

BNH ao agente financeiro não será necessà-

FLEXIBILIDADE

Segundo informou o Sr. Rodrigo Horá-
cio, êsses dispositivos da RD n. 4/72 impli
cam, na prática, que a instituição financeira
poderá receber do BNí'l uma primeira par. ',..
cela correspondente ao cronograma de obras
pelo neriodo de um ano e estará autorizada a

aplicar ésses recursos em outras' áreas do
sistema tinanceiro nacional. Um exemplo:
num empreendimento de CLlStO estimado em

Cr$ ] 20 milhões, com período ele construção
fixado em 24 meses, prevendo o cronograma
um desernbôlso mensal á cooperativa de
Cr$ 500 mil, o BN H poderá liberar à insti

tuição tina.iceira Lima primeira parcela de

Cr$ 60 milhões, desde que ela ofereça garan
tias subsidiárias.
Da . rentabihdade dêsses recursos aplicados

em suas operações típicas, os bancos ele

ic.vesurnentos êles terão de entregar às coo

perativas um percentual Jamais superior a

30% do custo estimado do projeto que será
útili, .Ido para complementar as poupanças

prévias dos cooperativados. A cooperativa
torna -se dessa maneita; um sócio do banco
de investimentos - conforlhe assinalou o Sr.

R:_)drigo Horáci? _. nessas aplicações.
COMPRA DF CRÉDITO
Disse. o diretor do BNH que o agente finan·

ceiro é responsá�'el pelo crédito desde sua

geração à extinção. 'Passada a fase de ,CODS

t!l!ção, a instituição financeira adquire ela

cooperativa (l crérlito, l'esponsabilizando·ise',
atnivés do banco cerpercial a que esteja ligada
daí decorrentes.
Durante o praw de carência (períoc:!,Q_ de

construção do imóvel) que não poderá ul

trapassar 36 meses, o agenie financeiro
� hanco ele investimento - poderá cobrar
diretamente dos cooperativados. Já estão ope·
rando no esquema de repasse ele recursos os

bàncos de investimento do Grupo Mineiro do
O.e.SJ:e.,_ProvÍncia e Nacional do Comércio do
Rio Gral1de do Sul.

lojas da cidade, pesam 70% mais do
que os convenciona .. s sendo também,

maiores que êles; a tela do telev.'sor em

cor tem 26 polegadas e seu pêso médio
é de 50kg. O novo aparelho possui di
versos controles, que o comprador apren,
d

. I
era a manusear em pouco tempo. A

variedade de cores captada pelos olhos
,

é muito grande; tons .diversos podem
ser obt dos pela mistura, em propor
ções adequadas, das côres vermelha,
azul e verde, chamadas pr'márias, que
dã.o origem às demais. As combinaçôes
são feitas pelos circuitos internos do

aparelho, que permite correções e ajus
tes para ai obtenção de várias intensi
dades.

:H;á em todo aparelho um botão de
contrôle de matiz, que acentua a pre
dominancia das cÔl'es vermelha e verde.'
Os aparelhos porém· mesmo sendo a

, ,

,cores, podem captar programas em pre�
to e branco, se o usuário desejar.

Fabricas esperam vender 70 mil
aparelhOS d e T V a c o r e s

Os fabricantes de televisores a cô

res, após pesquisas de mercado, calcu
laram em 72 rnJ o númerO de aparelhos
que serão vendiâos em todo o país êste

ano, segundo, relatório enviado aos re

vendedores e prev'ram a melhoria gra
dual dos programas, sobretudo na par
te' de cenogra' ia como ocorreu com a,

televisão dos Estados Unidos.

.PERSPECTIVAS

Para os fabricantes o aumento das
,

veadas em 1973 resultará do fato de.

qu� as estações, pOUCD a pouco, plane
jarão mais horas de transmIssão; com

a demanda haverá, ainda, cl.üdado espe
leial das estações na parte de cenogra
f u, cujas falhas serão reveladas pelo ví

deo. Em outros países onde a televisão
a cores foi introduz.da, pelo estudo de

pesquisa de mercado �qos fabricantes a
,

p�'ocura de televísôres aumentou, sensi'
v'elmente.

Os novos aparelhos não apresenta
rão defeitos oroundos 'de falhas de mon

tagem; os técnicos da Ph llps e da Tele

funken entretanto acreditam que ocor-
, ,

rerá o mesmo fenômeno notado no lan

çamento da televisão em prêto e bran
co - manuseIo errado do apa;relho.
lUncla hoje,' 80% dos defeitos apresenta
dos pelos televisores comuns' decOrre da

inobservancia do manual de utilização.

'DIMENSÕES

Os aparelhos em côr, expostos nas

r-: ",-'
.. - ........ ,- ..

I

I

_._--_ .. -._-----_._I._� .-__� �.__,_

ATRAÇÃO

- A curiosidade tem levado muita
gente à loja - disse um vendedor
onde os tele�r'sores podem ser mostra
dos. Damos assistência técnica perma

nente, pois temos um quadr_o técnico

pópr'o, e os Preços dos apareil\os� pro
duto de tecnologia altamen�e s'Q1stica
da, não são tão elevados ass'l'p, Os te

levisores estão instalados no terceiro

andar, tanto os do tipo cOllsole como

('co: de mesa.

'" -

r'·

"

, I

com força lolal 1972I
Iii'

-
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I

povoados, dos pO"f.OS'. O, D'est�l'fte) JjlenJ pagando publici
dade, chega à pas�á1:.el. da' leQlb�,: dos pósteros,

X X(X X:X
Não é que me �p�,' tnn. "�JJta da peste" para,

num bate papo, me con�e.nci!t q�:: não existe mais casa

assombrada em Fto.m;anópQlis. �: sãó 'esses idiotas da

objetividade que tornam,' Ql, �undQt ridículo e' a vida sem

finalidade. Convidei Q Q.bJ�tilVO indivíduo. com certifi·
·cadosinho de curso. de; P�rapsicolo�a ao sovaco, para
morar uns dias na" casa, onde- 'QlOlrQ� cá no Estreito. Nã(J
é que a dici cuja é ..\ �tnbI:Q4a, mesmo? Pois é.' Mas

pouco me incomoda. o. fató: Os �Qnt$'8mas vivem na quarta
dimensão 'e eu na terceira; hã:,' portanto, uma sólida
barreira dímensíonafentre nós;"'cada um vive a sua vida;
êles, cumprindo seu fa�ri.o ,o� .. 'fQ:ze'ndo suas peripécias
'e eu a minha ciência. '�� bá',di3:s; que-dão assobios dentro
de casa pelas deshoras, ',",,-,. '(P'lr "olta, de meia nolte)

batem nas portas, derrubam pratos... pintam' os canecos

enfim. Nã'Ü aborrecem muito mas às vêzes dão cada
,

susto na gente de fazer gosto, dão cada cagaço, - como

diz o matuto -, de cair duro. O Oscar Berendt que
, ,

um dia apareceu de visita nunca mais voltou; disse-me
, ,

que viu um cara sentado em cima da garagem, isto lá
pelas onze horas da noite. Vou te!' que mudar de casa.

Não é que os fantasmas me causem incômodo, isto não.
É que vou xcabar sem um reles e mambembe amigo , Um

'Outro, estava num papo gostoso na sexta-feira, clhou pro
fundo do quintal, ficou branco descnversou e se mandou,

� .

Até o Dr. Miguel Christakis andou cismado com um galo
branco do quintal. Disse-me êle: - Este galo tem um

andar esquisito. E eu respondi: :É... é um gajo meio,
assombrado. Desde então, toda vez que aparece cá em

casa, primeiro espia pra certificar que o. galo não anda

pelo quintal.

DESILUSOES, RELfQUIAS E NOTICIAS

A. Se'ixas Net,to
O jornalista Doralécío Soares, Presidente da Comis

são' ,Catarinense de Folclore, faz uns dias, queimou-se na

�I!:rada; ,escreveu artigo dominical no O ESTADO dízendo

que· estava desiludido, que estava arrependido até, com

tl4dO quanto fez em favor do turismo, da divulgação da

Ilha,., Ele é, realmente, um pioneiro? pois foi o primeíro
auto-r a tratar específicamente de turismo, lá vão anos,
em. dois livretos interessantes titulados Fr.ORIANóPOLIS
TURíSTICO. Ora, se arrependimento matasse 'eu, por

exem'plo já: teria dado com a cola na cêrca. já teria

batido a bota, há muito tempo. E olha que tenho feito

COusa que não é mole por esta terra. Mas o geíto,
Doralécio, é Se mancar, é dar um,a volta por cima; os

"cobr,as" se tornam imortais na história das vilas, dos

John 'W'hittOll

.
Durante os últimos 20 anos o clima mundial tem

sofrido mudanças - que, por se processarem com bastante

rapidez, ,passam despercebidos ."
'Suas causas (que podem exercer um grande impacto

J '

sôbre a hjstóría da humanidade, cujas proporções poucas

pessoas imaginam) ainda não foram plenamente com

preendidas � Mas' constituem, agora, objeto de constantes

pg$qu�s� em vários países mundiais.
" Existe, :Qoje uma procura de serviços de previsões
, "

.
- ' , ,

,

elímáticas, 'como um requisito natural da era de planeja-
@e�to 'econômico a longo prazo em que vivemos.
,OVA UNlpADE DE; PESQUISAS

:0 fato', por: sua vez, resultou na necessidade de

Bem. Estou contente. O Alcides de Assumpção
Tavares, bacharel, poeta, jornalista e "domador de papa
gaio na base do pote e do grito", está em casa. Andou
comendo um cortado no bisturi _ Mas conta a tragédia ,

com riqueza de minúcias que deixa o Neco - João José
,

Cândido da Silva -, aprendiz de médico de boca aberta,
Não é que o Alcides, com um mês de hospital, não perdia.,
de ôlho médico e enfermeiros e acabou aprendendo de,
oitiva uma terminologia complicada de sintomas, apare-,
lhos, o diabo a quatro O caso é que depois de duas
horas de conversa a gente não sabe mesmo se o Alcides
esteve no Hospital se' tratando ou aprendendo' medicina.
O dr. Arestino José de Campos é que diz bem: - Depois,
do estágio hospitalar, quem anda meio cabreiro é o

papagaio. Sabe lá o que é ser trancado dentro dum pote
e escutar o vozeirão do Alcides gritando: Fala, papagaio
desgraçado; diz Acetil-DL-Homocisteirna-tioloctona.

durante muitos anos se encarregou do serviço de pesquisas
do Escritório Britâriico de Meteorologia sôbre variações
climáticas, e' que é presidente do grupo de trabalho da

Organização Mundial de Meteorologia sôbre mudanças
climáticas.

.

Os amplos objetivos da unidade consistem em

aumentar os conhecimentos no que respeita às variações
climáticas passadas e compará-las com as presentes.
INTERÊSSE SUSCITADO

Suscita-se interêsse por exemplo quanto aos meios

pelos quais o dióxido' de carbono �a atmosfera possa
estar causando perturbações ao clima. Uma compreensão
das modificações climáticas naturais realizadas de um'

século. a outro revelará o efeito da influência humana,
I

Todo o problema relativo ao efeito da polüição sôbrc

,es lisas c imã icas

,maiores centros de pesquisas 'climáticas, e a primeira.
unidade britânícã de pesquisas .neste setor fOI estabele
cida na Uníversídade' de East;;AP�Ü� em Norwich, no

leste da Inglaterra: ,,'

,

Os únicos centros eeinpanáveis .: encontram-se nOs

Estados Unidos da: 'América· : �" U:�fãó Sóviél,ica e na
• I' " ,

Alemanha, 'onde os; r>rO�I�m-a.s' .são- acentuadamente serne-
I

\ 'I,

lhantes.

Acredita-se- que:' a unidade " aumentará os conheci
mentos' e ampliará.' ás

'

p�,sqüisàs" mima' zona importante,
que afeta a· maioria"! dos' aspectos relativos às atividades
humanas, 'desde a, 'produção de aÜ�eritos básicos 'e do

comércio internacional ao turismo �" "

'

A unidade, : que !"devia -iniciar seus, trabalhos em

janeiro (Í972), é 'Qiri�id�':"pelo .Sr ,

'

H: H. Lamb, que

. "

combustões de carvão. 'seJa, ê3i�, último destituído ou não

de fumaça, é d'e'; �tePtas' de· ...aqu�drlíento, alimentados q
, ...

. " ",:r.
.

óleo. A descarga proveniente qe, queimadores e com-

b�stões domésticas, polui Q ar' nás: ffiroximidadeJ. Perma

necendo a :baila ãltÜ�de;> rdo. suscíta, de modo geral,
problemas 'qU�»to $, P9$ihilidltde "de.' que' um- país' esteja
exportando' se��, ��: �luj'dq:' p�,a �4tto, através C,OS, vent03

predominantes •.
'

"

.

f .

"

,'.-

Os pos.Sivêis. respnns�+�i�" ne caso,. são' as fábricas

e o ca,rvão, (e'; u&inas. de '.f8,r� a.liltlent9,r�$ a óleo), cuja
política c�nsi��e:' em.,· cO,ti�t�" chartlinés extremamente

15aixas parã" q�ei� ord'ióxic}Ó. "�lfíirieó:, seja descarrega:Clo
em grande�; �\Útu'4,�s, nin' ,r'eali�r' u.ma 'boa mi::tura,. bem
aéima das c�as· adjll·é.I,mt�. "

. �.'.,.
· '

"

�

',' r.:,� " f l:..t:'r/':' ',,' >,1' I,' ,.;,' �'" 'I,
r·, ,'.

Sob O ponto., d�, v,i�tit' técnico;'" évpos,sívcl remover

dióxido sUlfúdêo' (it�> :g�s�s' i'es,iduais,-, 'mas ,o custo de

r�cupé;ração ulttapa�sa. em, muito, qualquer' lucro prove
nienté' da vendar) do, ,enx&fre,,; ,

Os . vent6s ,que: ,,:bafeja.m' a" Grâ·l3rétanha tendem,'

\' .:>
��.

•

.

� ',' { ,.;(" . '_
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,

I�·.:·'
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Clare Dover

'Um' '�aspirô.dor de pó volante", uma aeronave

Bastings do Estabelecimento de Aeronaves Reais da
- .., ,

G�i.-]3retal)ha, eln Farnborough, está realizando viagem

feg.ulares através do Mar do Norte, com o oojetivo de

,1ô�Q14e.r. grandes' massas de ar 'e estabelecer padrões
rêÚitivós "à poluição de alto nível. Criará as condições'
neCess�,das à efetivação de um serviço de cooperação
iÁt.eW.�ipnªl, �om a participação de aeronaves da

,maioria . dos países europeus.
(':7 ::.�

.
>,

,
.

, ': ,Quando se suscitou pela primeira vez (J interêssC'

R�ºJ.je ,poluição" aérea, focalizou·se a
'

atenção sôb.re as

§;,t.},:\?stâQcia's . cil:le enegrecem os edifícios e o!lscurecem o

S�l .. como a sufeirá e a fuligem.
" , '

,

Q.4S 'INVl,SíVEL
, -',

,MaS �'O dióxido sulfúrico, o gás ácido, produzida pela
CPntbustão 'de compostos com certo � teor de enxôfre, é

i�visível. ,'Trata-se de um 'indesejável subproduto de

,
" .

,
"

; 'I

.1' " ,
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'EDIFíCIO �. ..

.:MEDITERRANEO:�
. "all1eário de canasvieirâ.$,.... .
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posteriormente, a alcançar a Suécia. Será que o ar que

alcança êste país é fresco e limpo, ou carregado de
dióxido sulfúrico, ácido sulfúrico e outros produtos d�

oxidação, que descem posteriormente em forma de chuva
ácida?

As provas preliminares recolhidas pelos primeiros
vôos do Hartings indicam que a, proporção · de ácido
sulfúrico proveniente :,da· Grã-Bretanha e que alcança,
finalmente, a Suécia não é (ao contrário' da crença
popular) considerável. Não obstante, o problema conti

nuará, por certo tempo" sem uma solução definitiva.
Os experimentos realizados com amostré!s de ar. estão

sendo executadas pelo Warren Spring Laboratory, do

Departamento de Indústria e Comércio, o vigiÜwte oficial
do Govêrno britânico no que respeita à poluição.

O gás recolhido pelo Hastings é efervescido através
"-

de uma solução de tetracloro tratado a mercúrio, que é
um excelente e absorvente de compostos sulfúricos no

ar através dela efervescido.
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-Numa du mais bojas pr(\ias de Santa Catari"él.

• Apartjlm�n1o, duplu, com belissima vista para Q ma,. TIO \')on'o, m*l! een1rd
de' Canasvlolras,
,Pronta entrega - acab"�l'I1anto excepCional. 2 dormitórios, sala. cozinha. d81>.�

dencI8s de empregada e estacionamento.
"
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,UM EMPREENDIMENTOEMEDAUX
.
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'INFORMACÕEs E VENDAS
GALE.RIA JAOUEUNE �ILOJA 9 FONE 4368 Sawe'-'Iar
PLANTA0 NA OBRA .._-------

"
,

:.: COLONIAIS e de ESTILOS

" '

.

de SÃO BENTO DO SUL, se, 40 Indústrias presenfes
na maior loja exposição do Estado .

Com. Ind� E. WALTER ZULAUF Lida..... f'

Av. Argolo, 242 - Caixa Postal, 60 - Fones 2133 e 2351
SÃO BENTO DO SUL sç.

,.
I,

Pre'cos d'e Fábrica. Entregamos, à domicílio.
J ,

Expediente inclusive aos sóbado,s à tarde
e domingos no período da manhã

- Faça um passeio até a Cidade Serrana, e conheça
o trabalho esmerí;1do das indústrias de móveí's

a atmosfera só poderá ser cientificamente SOlucionado

quando se revelarem as mudanças que ocorrem natural
mente.

De fato as tendências climáticas a curto e médio
,

prazo estabelecíveis pela unidade podem exercer uma

influência direta sôbrj, os sistemas biológicos, hidroló

gicos e industriais. o progressivo investimento necessár-io

para satisfazer as crescentes demandas poderiam, P01:,·
exemplo, ser feitos com mais economia e precisão quando
se pudessem fazer relatórios estatísticos mais exatos
sôbre as próximas temperaturas das estações e do ano,

Parece certo que se estabel�cerá maior número de

unidades dêste tipo, quando outros países compreende
rem a importância das mudanças climáticas para as,

pessoas de todas as classes sociais ..

QUATRO CIENTISTAS
A aeronave viaja a um nível particular sôbre uma

área escolhida do Mar do Norte, recoll-indo amostras de

ar. A bordo achal�-se quatro cientistas que ligam os

recipientes de tetracloro, tratado a mercúrio 30 sistema.
e tomam as providências necessárias para refrescar os

recipientes após cada operação.
De volta a Warren Spring, a solução 'tem de ser

analisada por tritiação química para Ifevelar a quantidade
de enxôfre e seus' compostos recolhidos dUran!.8 o vôo.

TRABALHO INDIVIDUAL

,'Estão sendo realizadas experiências em terra para.

aperfeiçoár um" meio :de' passar o ar través de um filtro

sêco para remover' Os compostos sulfúricos. Estes pro

cessos seriam de fácil manipulação e intercâmbio - de

fato, um trabalho individual. De volta ao laboratório, .as

lâminas do filtro seriam bombardeadas com raios-X, de

modo que os compostos sulfúricos emitiriam um' tipo
particular, de radiação, qUe poderiam ser facilmente

monitorizados, relacionando-se, em seguida, CDi.r: o con

teudo sulfúrico .

Um sistema automático semelhante poderia econo

mizar despesas diminuir a possibilidade de ,imperfeições,
e possi�elmen'te. produzir uma impressão para anális0
,

por computador.
Mas transcorrerá certo tempo antes que os cieJltistas

do Govêrno disponham de provas suficientes para esco

lher qual o método de análise que deverão adotar.

Os experimentos atuais abrangem vôos do Hastings
a partir de Farnborough sôbre o ,Mar do Norte, reco·

lhendo-se amostras de ar em vôos realizados paralela
mente à costa leste da Inglaterra, a diferentes I:hstâlicias.

As amostras são recolhidas a altitudes variáveis de 150

a 1.070 m .

À ESFERA DO FENÔMENO POLUIDOR

Antes de realizar um vôo. os cientistas aguardam
certo tipo de condições meteorológicas que possivelmente
darão surgimento à mais' pronunciada poluição. Presume

se que o fenômeno ocorra seguidamente a condições d�
estagnação sôb�e a Europa Cen�ral, quando o ar fresco Sf�

move para romper a calmaria. Julga-se que é nesta:')

condições que os sulfatos e as gotículas de ácidD sulfúricl)

possam" ser arrastadas por longas distâncias.
Os" vôos abrem novos horizontes para a história da

ciência e o progresso realizado neste setor eGtá sendo
,

'Observado por outros países.
Está sendo planejada na Grã-Bretanha uma investi

gação internacional sôbre a poluição relativa <:'0 djóxjd:)
sulfúrico por membros ,da organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico e por outros paí:se.�,

europeus. A OC:qE, afora sua principal função comercial)
dispõe ele uma seção relativamente 'pequena que trata

dos problemas relativos à poluição do ar. �eu comitê
sôbre poluição aérea reune-se em Paris. Trata' se de um

subc'Omitê do comitê sôbre' poluição aérea da OCDE, que
está assumindo a liderança no planejament0 ,no qU8
concerne as pesquisas aéreas do dióxido sulfúrico através
da' Europa para determinar o que está acontccrndo em

todas as porções de dióxido sulfúrico ácido e corrosivo
emitidas pelas chaminés' em grande número de nações.

Serão 'Os países 'com maior desenvolvimento ,indus.
trial culpadOS ele lançar pelos ares suas slIbstâncias

pOluidoras através' <:10s países menos industrializados? Até
qUe se tenha estudado a sorte çiêstes agemtes poluidores
através das divisas internacionais, não pode haver espe·

,rança alguma quanto a acordes internacionais sôbl'e
emissão e contrôle do diôxido sulfúrico.

INSPEÇÃO INTERNACIONAL
As atividades britânicas realizadas em terrél com o

emprêgo da aeronaVe Hastings para recolhet amostras
do ar poderiam esboçar métodos para a inspeG30 interna·
cional em larga escala. Os resultados atuais obtidos em

'WarI'en Spring são enviados ao eomitê da OCDE em Paris.,

)
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15,,00 A Décad� da Educação

lpl�º1 çtne Júnior
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18,15 N9S�j:1 Filha qab�'iel�
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lf},5� O Pre.ço d� Um Homem

�Q,30 Ci,dinpa Livre

22,00 Poltrona 6

24,00 Impacto

Faleceu o Conde
I'

Indl\strial, espO]ltist.a, fU,ªntrop,o. Um hor.n�m çonhe
c�do e'. admirado n,o mun,d.o int.eiro.

Assim era o Cop.de· Pr. M�teÚQ Ros-,?i di ��Gntelera,l
President.e das div,ers,as empr,es.a;s, Ma:rtini & �s.si espGl'

�hadé).s p,elo mun.do.
Nasceu no dia 18 de dezembro de 1903, n� cidade

de Torino, E a sua vocação de ,líder êle herdou do pai,
o Conde Teófilo Rossi di Montelera ,que foi prefeito de

,

Torino, ,de 1909 a 1917; Ministro da Indústria da It�lia,
em 1922; Sec�etário de Estado., em 1923.

te'lera
A. morte do Conde, 1\{(,�t.enQ foi, ��i1';o f'enti.d.a pelos

S6ijS j_nl#,,Rl,ef,OS amigos brasileiros, Era aqui q� ,�le mais

se tl�m9rl4Yéil em suas viagens. Gostava -do nosso cUroa,
du ,se�.

srbilidade de �QS�,� gente, das nossas b,el_e.�.á� natu
rais , M:as o que e}1t.u$i�sm,��a ,a.i�da mais era, o �·i.·t;nw '(�

tr�*aHw, <iWstc paí>�J ,em eusea d� :s,e� grande f\).tlJ.�o. E

neste l;t�,.í.s Q Cond,e �tell.o acred��ê\lWa muito ,� sempre.

CO,tll} aquel� sua c,ªpa.(úd�de de sentir, ant.f�;3 ,d� todos, Q

ij,l<,le est� p.�' acontscer. �:rljt a sua intúiçã,Q <tle um gi!í"4l\1de
h.Q.J,{Vi�m 'ql;e ernprêsa, um gr,an,cle líder.

Q Çon�le lVÍete}�o P�S()lJ ,qij.afi,e tp,d:,il !�nª vi.��� ,p:��igi»cW
os destlnos de gr;f.tn.<t� 'e-n:tjd.ade,s, empres.adaj� ou 1il�0.
Na }itá��a � no m�A�,0' ipt.eir,o.

"

;B�e�ar�l em L.��$ P,�hl Fa0l\bl�)1�c;t,e d€ il.')jrei�o. ,d.� 1,�rilJ,9',
�oj govel'na.dor do, ��9 l)jSt;1<'Í1tQ dQ )lotlilry \Ch�}? Jllterp,a.

,.cLon��: Vªf!aS vêzes p�'�-$jd�ntp �o n.o�#�·y ,Ch,lh .de TQ,i�
e do Comitê Rotariano Itália-França,

Foi também, presidente da Assoctacão Italiana de

Anunciantes, desde sua íuncacão, em, 1948, até 19G4. E

da União Internacional das Associações de Anunciantes

e de Publicidade f�i fundador e presidente honcrârío,
, ,

Participava de todas as grandes iniciativas, como f)

M�·tini Club Internacional, de que foi fundador e grande
incentivador. O, Martini Club Internacional patrocina' e
organizava movimentos do. mais alto nível, e!TI todos os

c'fJimpp,s 4� intelig�pdRJ @ ªti�idl;1\fl,�' 4ij1R:�nª$.
por .9pde pas§.�ij) ,e') COMe �et�nQ R�ss:i ,Ç!.i M0M@l�r�,

ll)ost�O!1 tpda a ,��a çMt��i4aq� ,de. tr#Q:jJJh�, . F�i ��§h»
l)� rF�sidência da F:ederação Italiana' de Importadores, �

��p,ortadores de: V,innD$, I"icçH'e,s e p:e:riy�d,<;>,&. 0'\11 n,�

pr�st.d�ncia das: #3<;>c�d,ª,�� )l�rt�nj &; Ressi � fl\\l,liWS
p�js�s, 0'\,1, como 44n;üpi.stF,a..�OF q,f;l :Spciet.é s.��J);� R�:f>n.a��:

f) rec,çmhecimento pelos serviços prestados veio

.arr,êNlé-s q� várias G:cH'!.d,ecQlIaçÕ;e.s. O Conde V:I!' - l\feteIP(i
ij.ospi di MonteJáfl :r,�Gebeu êstes titi�lQS: Ca'va.�heifo e

O-tiC'�al da Legiãe q� Honrª d� FF��a; Com�Pld:tl-dcyr ;Qr:
�;(m M:av.;rizio e Lé},?:za:rp-; Grand.e Oficial da Cor�;� d� U�li�,;
Ofi��.ª� da Ordem da Coroa Belga. "

Fip,a�mente, ,p gFa�q� ,e:spE),rtista: I?;r� @1� o mªis
im��,,gp' copselheir:p çlo, AIJtpm,óvel, Çlqb d,q. Jtáltª. E um.

apaixonada. pelo. hipismo e motonáutica, tendo partici
t pado de inúmeras provas.

O Conde Dr. Metello Rossi di Montelera de�xa. viúva
dbna Adele Guibono Ca,valchini San Severino e os filho,�

Teófilo, VÜtório e Gregó:rio Ros:si di Montelen�...

oticias espirituars as
VHJ

DQ.s Mediuns ESCliEHlel1tes, �,��;a�t.es e Vid�mtes
H�.io Ab�eu

MeQJU�S FAt.4NTES
,

rJ ,�

1. - Psicofo»J" -_ é a ,c,qmunic,a,ç,�o dos Espiritos
pela voz do ,medium.

2} - Me'diuns -Fala.n�es -, ,s�o aqu,el.es que propi
ciam ensejo, aps espiritos, :p.ar� que entrem .em comu·

nicação. com os denc1'mina�os "\TiViÜS", at.rayé,tl qa p,a�avra
f,qlada, travando conversações., Este tipo de meiunida

de além de comum é muito l'>Tov,eitosa, principalment.e, • 1 ,

pela p:ossibilidaçle d,e s.e ,estabel�.ce� o dialego G.:Om o GO-

mlmic�nte,
Erp. geral ° médium falante diz coisas, int,eiram.ente .

fora ,qp âmbito de suas habituais, de seus conhecimen·

to,s e, muitas vezes, fora do alcance de sua inteligência.
3, - Variedade - Conforme a mecânic:l do pr'Ü·

'cesso mediúnico os médiuns falantes' podem ser classifi

cflAos �m' coni).cÜmtes, semÍ:,c,Qp,,scLent,e,s e ip.,cgns,ciep.tes�
- CO'nsciente's 'Ou intuitivos - Nêpte tipo de me�

dikl:nid�ade
.

a transmissão. do pensamento do Espito c0m�·

pidade se faz por intermédio da alma do médj\l:lm; l.sto
é, o -médium cqpta a mensagem ea transmite c;om seu

palavre,ado e segundo as suas possibilidades inteJectu�js
e 'e,stilo. O médium tem consciên'cia do que véli dizer e

poder,á até se negar a transmitir' o pensamento do co·.

n}lmi,cante. O l'>apel do médil:lill cpl}s,dente é o de �p-

ROMBI7r
. .

Vepdo Kombi 71 -. novinha� ,7 ·meses de uso. MoF-

vo vendi granja. Parte' financiada. Tratar à Rua Humait�,
79 -, Bairro N. S. de Ftltima à noite.

. . ,

,

DO'CUMENTO "ERDIDO
Foi perdido o CGC de nQ, 8·3.882.�23 da firm,� Mari�·

Vicente) localizada à Rija MOJ:].senhor Topp, 49.

DOCUMENTO PERDIDO
Foi, perdidq o çGC nQ 83.879.�87 da ftnna João

Ismael Coelho, Jocali�ada. à Rua Cl'�spim Mira, 'H.

D:ata - 8/2/72
'1alor da Cotq Cr$ 1.H�,5
Valor 'do Fundo 6r$ 1.011.Q24,32

,- , OL�I'IMA DISTRIBUI'ÇAO
DATA; VALÇR

31/12/71
'

Cr$ 0,23 por cota
V,a,lor Contratado Cr$ 1.951.650,00

Admi�istradqr J'. C, DE MESQUITA S,A, - Corret0rá de Valôres
Clrta P,atente A{4g /23?6 ç"(5',C,,M:F, 76 6?P 400/(').Q�,
gu� Mp,echal FlorlOJ�o Peixoto, 96 - 16.0 andar· Fone' 23.9�22 - Çuntlba - Parang

(-
EilSTRISÚIDOR EM FtORIANÓPOLis--

__o -,

Airton S. Savi
'

Galeria Comasa - Conjunto 107 - F0NE 2414
,

'

.. --

-"DOCUM.ENTOS EXTRJ\VIAO-OS
O dr. Oberdan Andriani perdeu d<;>GuJ.'!l,er�tos pespai$

EO 'tFajeto ,cop1:vr��ndido eptre as ruas DeQdor(),' Viq,:;tl
Ramos, e. Jerônimo Coelho. G:r:atifica..se a quem enc'Ün

trá-los. �déreço Rua Deodoro, 19 - 2iQ - s�la 4.

, ,
, ,

,

tB;rpr.ete ou mens:age�ro epca:rl'eg',a!io' .de, ,tran..smitir um

r,ecado. A idéia é do EsphdtGl, {) mais é doO Bletilium..
_, s(tmi�consciénte - Havendo. entre o médium e

o Es.pirito livre a indispensável afinidade' flUÍ(;ll, êst.e en

tra em co,ntato com .o médium que se semi·esterioriza
.

, ,
�.

p,eJ:dspititualmente, Go;nbiJ1.apdo assim ': €)s,' !l��dos _ peris-
pil'Íti.ao� de ambos, fa:rmandos urna ".atmosfera fluidica"
que envolve' o Q,erebre do médium. Essa atm-üsfer,a se

forma pela mistura e troc,a de fluído§ perispidticos (lo

mé:dium e do Espírito e a partir deste momento a comu·

nicação pode se c.oncretizar, sal�G se o médiuni a ela
, '

reagir.' -Neste easo o �stilo e a id'é�a Sã6 do flspíritn ,co-
,

muni,�ante e ü mpis pode ser do, mé4il:lm.
- Inconscientes - Neste tipo de medimlidade, o

Espírito do médi.um exterior�,za-se temporariamente do

seu co�po "
deixando·o mais 'Ou menos à disposição do

Espirita qUe des.eja se comunicar. e assim é possível aO

espirito comunicante modificar o tom de voz, as atitu
des e outros detalhes característicos dos mediuns (inclu·
fijy.e al�;r,açp�.$, fisionôrnic,as). 'É ,esta. f.Qrmp.- de mediunida�
de falante qUe oferece maiores garantias de fidelidade

p.a §:Qfflunw�çãp 'porq�e o Espírito ,transmite suas· idçias
e p�tl�mep.tos p,iretamente, usando as suas próprias pa-

..

lavr1ls.
Incluem-se, d,iz Edgard' Armond, em Mediunida.de.

rigorosamente nesta forma de mediunidade os caso$ de

xenoglossi'a (o chamado dom das línguas) tão interes·

,sa,ntes e CoG-p.vjP,Gelltes Ptlra. !;IS iFlcrédulos.

,

oe PERDIDO
,

Foi perdido o CGC, n'Q 83'.888.255/001 pa firma' He·

li.ete de· L. Jacj�to, localizada ,em Itaeorobi.

Dl)êuMENTO PERDIDO
Foi penHdo o CGC n� 83.879.7'75/001, da firma Ne-

mé,sio J.qão de A'Qreu. localizad'q à Av. Saudade Três
,

Pontes.

AtUIA.,SE 'CA A
,Situ�da na Rua DUI!tFte Sch.lJtell, 3�. Tratar no l.eal

-AVISA,-

MAllOS, SHORTS" M4LHAS E SAlDAS COM PRE·'
ÇOS REMARCADOS.
LINDO E VARIADO ESTOQUE DE ARTIGOS DE

CAMA, MESA E BANHe, SEMPRE C6� OS ÚLl'I
MOS LANÇAMEJNTOS DA,S �E�Ht)RE�· INDUS-'
T:RIAS. CATAJtJNl!1.NSES.
U�$ O Nq$SO C:aEDIÁRIO.
ACEITA CARTÕES BRADESCO, CREDIC1\.RD, CAR'
T� BLANCHE E DINERS.

'f.t\MB:ÉM Ce>MUNICA SEU TELEFONE
430 2

,

,RUA CONS�LHEIRO MAFRA, 47 - FLorqAN6poLlS '.
" ,'!,

,I.' \ j , I'���., I! j
_ 1. II .. 1 í ' ..Ui j"ljs, "'1;1,iii ,

I

Música Popula
'

.

.

AUGUSTO BUECULER
, i_0 i '€4 11 €1 M iI ! $,

Q�ijjrAO ()E SINTONIA

Pois 'é,' na segUnc;l�-��hf'l· n�j�i9� o Correspondente Musi.,caL na Bandei.
rantes, trazendo d(� N��,t:(l Q geil).�éill H,éUQ' R�e�;J..·.G. f}.c01ilt.ec@, porem, que naqucl�• , ,

'. I

di,�" a HçHiHi,eirantf?S não t�'ªm?mHt» �fn, �:5 metros loso a partir das 12 horas,
E fl�:l) 4� metros ii s,jXil'N/tü� e,s�;pí:� llP�)'iv�]. $0 ouvi um pedacinho e mUdei
(J.e 0St.�Cil5o . ;':'"" '

,

lYlas, �,�ora, ü� ;2:5 il'JN��l.O� j,. es.t,�o, OO�mjli�ª,<,'Ios e ,dá para ouvir o ?r9grq_tna
€oro um. som traIlqull,o,. Se :v��., :Q�H1Ci.l- ,p-l}:vi:\IJ. ° Correspondente Musical, nào

perca temp,9. Vai �Q.5t�F· fiª' , c�l�"
,

,
.

1E�f!.Y 'W',NTER. ,� '. .

.Q�em está e;ijltr-ªpdo 'nlr'ffl# ,n�$ pro;grllp1::)&ões de rádio e 'no gôsto do
p;ijpl�çlG é Q cant,9�·, 1en'r Wi.n�l'" "1ijo.e 11�' �eg,lJE<LQ. semestre do ano passad0

�,stG�#'ou ,C,om uma. �ú-si€Jl U1}.�is:��m,ª, l
cbêl1tl,a'O,a "YQ�' II �,Qtice Me", P01' sinal

ªw. hQ�je ,.W não '�lj�l _c:}��ª, llijÍ�à, �,p.eSf}lr q,e 'bªver sido rodada' que fui
·)l;trn @��g�·9.' Eu ����a .��f.(), � ��iY.'Jl· w���l'n ]io.t;�e Me" - por Incrível qUe

pateça.
"

Mas eu .dízia que Terry Winter está forçando a barra, novamente. E está,
A música se chama: "The Summer Holida:y" e é tão bonita quanto "YOU'l!
Notice Meu. Tem tudo' para' repetir <O sucesso.

'WMO'$ N�XT
Uma músíe» 'que anQJm,t XO'.d�fl,do 'e .que agora desapareceu dus nossas ,

rádios é Wt,Q'g. tI�xt� cern OI C\ç,I)�:luito lhe Who. É uma música. sensacional e
\. �

um acompanhamento mais @ <ilue isso. Não é música pra Se emprateleirar já,
'

não. Uma noite dessas eu passei em frente 310· Canecão de Prata e a música
estava �ª, rodando fiI� ,no, tQ,Ç#-1itas. 'Estava, bem no início e o sint�t�zado!' '1
elet;tt,ônko com' 'O violino mandavam para o ar os, seus acordes G3F�t.ClalS.

Vamos contiPJ,.lª,r rRP,::m,9.0 g, ,Lp .,do T.be Who. Vam,os m.ostrar aS outras
fai��s dQ, disco., .Q!1\� ,elJ' $,ªrJ;)a�, Lp t�m t,1m,�l? 10 OJJ. 12 fai,xa,s, Os de f,aixas
gr.a:n.d;es" umas 8;"no mínimo 6. Será que si> um.a l}1erf;l,ce .ser rodada'!

PJ�AT4
,

,

Di?er que os 4.i,§.ços �$tªo ppr 'ú,m pr�.ço ilhcriv�l, não é novidade, Novid3de
é ij.;ITI? notinha pl!J:.>nc�Q.J!. DO., ri .. 1 �� "n.o�ljng Stp:Q.e" e que vai transcrita v,ara
qJ"l'em n.ão leu:

A PhiJips prf}t,em!-.e la1Wa;r ]:n»ª' l1<o'va e tjq)Je ta-, chamada Pir�ta, que· Só

lap,ç-ªrá gravaçÕes {,eftp.§ é:l.P v,iyQ. º prim�ü'o ,dj$,c,Q s,erá de Caetano e Gil, com

,fi g:rav��.ão feita em 69 g.o ,:;;lww �_ .Q�,sQe.djQ.a fejj;;Q no Teatro c.astro Alves,
Tgpo� os discos da nOva etiqúeta 'custapão ),0 �r.uzeil"�, p.ois as gr�vações ao

yjvQ têm '!,Im cUl?t.a p�m J1l.�I1Q� q\kE;l a,.$ r�l4li�,?das em estúdio".

Horóscopo
OMAR CARDOSO

, .

QUINTA-FF;.n�A -',lO DE FEVEREIRO
..... 1 ,

, ,

ÁRIES Ponh2 seus planos em, àçãQ, imediatamente,. Não deve perder a

excelente' opQrtt;lnidade . que deverá surgir � 'Receberá, também, q

colaboração <fe al'\'ligos e 'dos' superiores hierátquiços. Propício ao

rdmance' 'e à r�ljgião �

TOURO - yocê·,e.�tá vivendo pm pefíQd'o de exaltação em todos os sentidos, 'i.
Aproveite 0 mesmo para 'a. concretiz.ação de seus planos mais supe.!riares pQssíveis. Prógresf;os' e ascenções, até mesmo sensaCionais.

'"
\

G�MEOS --;- O suce'sso artístico,' SOcial, intel�-ctual e- sentimental, estão na

pauta do qia para todos 'Ü� n�tivos qe' Gêmeos. As ciênci&s ocultas e !

o misticismo tªmbé}.TI estão favorectdos. Excelente às viagens,

CÂNCER - Trate de :reali�ar e" p'ôr em dia, trabalhos mais importan,tes, pois.
�o Sol aproximando-se do Terceiro Decanato de sua Oitava C:lsa Astral,
requer de si, roai� ação, Qrigin.alidade e atenção. Não se esqueça de
cuidar 4..3 sa�l:pe.

"

LEÃO - Mantenha sua mente' alerta- e maiS' lúcida no sentido- de não cometer
excessos de trabalho.. Seria prejudicial à sua sa'úde. Dia cheio de
atividades; mas, descanse e divirta-se pela noite'. Romance favorecido.

VIRGEM ."..." Os amigos e' fam,ili��'es ro.1;lt.to o ajudarão em suas atividades
comerciais. Bons negócios estão previstos e nos quais consegUIra
,obter compensadores, lucro.s. Evite, entretanto, imaginar coisas que
não existem.

'

LIBRA - Aproveite bem suas ep,ergias ftsicas e mentais, para sobrepor-se no

.campo p�of'ipsionáL Termine projetos paralizados e comece novos
Acatará o sucel?�o. Contudo, evite .a impaciência e a falta de atenção. _

�"

ESCORPIÃO - 'oeupe' Ili)àis s�,:tª m.ente em �ssuntos pessoais importan�es e

depo.is,' pas�·e a pe·nsar, nas empresas que pretende realizar ainda êst;�
mês. Sucesso óbvio na compra e venda, de propriedades imobiliárias.

1,' 'PI
SAGITÁRIO - Intei'�sse-s·� imediatamente pelos contatos sociais que tem em .

mente. Dia pFopício aos negócios, como sempre,· mas também aos

assuntos. extras e que ainda não foram tocados. Boa posição astral
ao romanc�_

CAPRICÓRNIO -, �:inta-sa: cQJ;!l maj,Qr lib�rdade para cobrir o terreno que
mai.s desej'ar }}oj;e" m,a.,s· :q�o §e esque,ça de agü�, nas atividéldes co,ti.
dianas. Fará bom futqr,o, se e:rp.pfegar ad'equadamente suas economias;
pode amar,

AQUÁRIO -, :pense S�)ll11>:r.e el1! �V,I9Jªir e prQcure não se acomodar ('nde estã.
AS$�,m . estar� c0�t.Fui,lIgp, 'I1pJ �14turo melhor para si e para 'Os seus.

Empregu\e �mas ,e�!ligÜ�e er-rr empreelildimentos inacabados.' Melhora
de saúde � de situ�ç�� ecom>wi�a..

p:En��s � P1!Ocp're r,e?R�ªJ;' ���s tllap�llJ.,()p <;(>m calma e sem precipitação. Se
agir d�S.S4;l lIP.lpleiv�, çP.,ª�,��irá obter bOES te�ultados neste setor.
J\, �'f1;úde, o C�.ll!J!)P s.�!'1:t!.m�rrt�l e é;lmoros:o e as finanças, deverão
pec�l?e1! l1P�ior a�,efLÇã,o·.d� Y.Q,c� !

, • -,
,., ,_ .;" 1:'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PALICE BD EL
Apertamentos com tetetone e rádio � suites cotn

telefono, televisão e geladeira
F.stacion�mente par,s 50 veícuíos
COM AQiU:!LE CAFm MA'rINAL

I

Rua Santos Saraiva, 406 _ Fon(ll$ 6385 C!! 6685 ,II'€:r.derêc;o telegráfico PWENSON - F'lorianópo!b
PreçQJ: e�peCJ.ai,! J;ul!a vi,aja)1tes 1 !

·�ft��__����������_��'it'aI. • TW
..• -

-i'wú -'7� ç"; ",,"a Q

',_;ãiiiiiiiiii!iiiiiiiil!l!iiliiiiiiii1!lii,iiiiii_,íPiilii?._iií.i[jjiS.�iiiii,���jiIiiiii�������'_".
.

�
II
j 's. 'ar f.,r.a 40 •..r

! O mau �ntf.J 4,8 �.ap� dQ Estado

. I Si]. de lettur. .-.., �odo� OI guarto! �OJll' \,eletcn,

Ir- .

,LUX B.OT.EL

.. -Pt tit TV" ac

FABRICANTES :p�: . DETERGENTE - DESIFE

TANTES -, SABõES,UQumos
COMUNICA ii sua (!liellt�la e ao comércio em

geral que est4 .aten(lendo em -suas novas instalações,
,a Rua LeobertQ Leal, 1�a - Barreiros.

A DIRETORIA

.I "
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I
,

I

(I
I

I I

'1' I
I

, .J
I \

· '

•.AJ.ESTIC· "'�O, L

nOTE'_'

ROVAL
RUA JOÃO PINTO - FONES, 3951 • a � 3 R. lo

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - 8FY'sn..
I

,

A P A R T A M E N ''V OS. SUl TE'S'

BAR -' JARDIM DE INVERNO· SALAo DE RECEPçõES
TELHONÊ • IIADIO . TELEVISÃO ' GELADEIRA· 'AR CONDICIONADO

....OU!CI ..ÚNTO CENTRAL ' LAVANOERIA • ESCRITÓRIO PAlIA HOSPEDES

"

".'" �-

j r
' .' "

.'

,

,

tLINle,A E CIRURGIA DE OLHOS,

L.� T· S DE CONTATO·
,

Or_ O�CIO RITZ�ANN MADEIRA NEVES CRM. S8�"
Ex resid�nt� d� çJí,�" do Prof. Hilton Rocha, MG. .

CPF � 0022759.l)9 '_ T:.el.efone Residencial 3541

·Or. ARAMIS R'iTZMANl'J MENDES CRM. 920

Ex Estagiírio da Clínicª d,o Pro'. Paul. Filho, GB,

CPF - 048236999
.� ...

Ct>NSULTAS com �Qra marcapa p·�los
. �" � .

'"' .. ' '.

· T·elefénes 3699 ....:. 3899 - 4129
J' "

At.�Bd�m ,_Q_e.· 2�. ,à 6a.· feira
no lIespital .c;�l$i> R�mQ�, Sala 169

dáS 9 àl5 12 e' dasrl,*'às,r18,h0ra�

------------------------�---------------�--
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II .. Udu i,;
I I)�" 'r,fe19ao • la cart. : �I
! Ao!! !ába�os: - 11 tradicl,onal e famosa fetjolda l�:
! L .

Aos' do)dli�,g� - ,:.a�môço, f.esti�o ..... buffpt v�ril!��. j 1-
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EIIIFI,CIO" SANTOS' DUMORT,' ,;,'
S.rvlç� A L. Carte :1

cOm IIbrt,os ,.r. v.fcu�OI J CR$ 350:00 '.

R. Antonle!" clt.�!,ros, 10l, - E�t... itClt - Fone '642, I. : .

'�emlii 'iliúádo' eo lado da' Plaç,' .Sa�t�' 'A#.ctr.
.

I
.

�
. , . ..

,p�4,.a·nQPoU., �,' ��n�. eat�rln.
"

\ \:
"

de 'Pf6ZO' 'de' (úí�ga; 'riúú',ró' de' 1972, iCDlJ) �s' .,me�'.,� .

, L_TiiF-- - ----..,._,._------' --,..- .__J'} ti.ades acima' sem' 'entrada,' financiadQf em,' lO ,�G' 'i

�-..�",-;.-_.--:-:.--�-;-; '-" , , , .• v·. SQl :.. t Ef..!.' -;!. ::e±� . '" l I.'

, � iaM' ordens,
, . . . . . . .
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,

"

, • I. .,"'" lfS �.;
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I l GA�A <!iIíandado' em '15 anos)" � :EU: 'vm:�' �ÇA
De r.t1"-. I h

�i". '1'
-.... t::�� r:.SS1RO """" m.,. 'T.A.NG� ,�.•\.' )(1!:�.: ,

...........",''';: 'L���� '.ha'��:cej'çi� ,

1"- En. D0.l\l IGNÁCIO - �D. A.R.AUCÁ.Rll\,_Vll�, .,'
;

LI, .,.
Atralti."" .,..Jeci.o".Mlo" [' II PER�A���CO - ED. DUCA DE '�ACEl{DA: ': •. .:

L ' I, I. ,

__ , •••.J ..;, I .fa-ra l�,()r/maçõe.$ e vendas A.' Ve�d��!� A:J>U"
��������������������I�.��.

I ta�e;ll��..�;il.Í,tos Imóveís Ltda . .rt:aç!t;t:San�o�: Andra{lO
•

," ,) • • ".. II·· "

"
•

I
n. 39:,-:- ,1()' andar - Fones 23-33-SS, ��4-�,:24-1�'.�", 'IPIOFISSIO·8AIS .: LIB'ER'AIS ;f-t�-9p � '�4:Q-62 - Curítíba, ,:'. I

•

,: ,�-, -:

•

,

:, I

-----�------- ..._----�---_.:, l�oráriOJ da,! (J ãs 19 horas, inclu�: a� l!i�adq«
üomtngos:;e. 'feriados. Não fechamó�"'n,��,�etêi���� _,. I \
Yloria:r:ióp�lis â R. Deputado Edú Vieira .. 24 ...;_ p)$QJ "

.

I

: ,I com,Otávio· Ao: do Espn-ito Santo
I. ,>
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Drs: W_ALDEMIBO CASCAES. t
I

O 'RI !

d
! A.BIO CL" _ ..Co· DA SIL" !

! Ad,o:gad�s
:11 �� ale.,. --,... Cê•..,

.ll
.

( SoJtclt.d."
. I Mantla"". �r. "", "fO•." ....I•. " i .

; 'I ftsqul", ",...�.... , ,de ,v�,.plj. '... c••�.e"" I
i

I I'
ind.nl%lf�O. �,mM '_ "",frvt�

Invent'rloe, eIJ· I
I J

Açõ.. crlrrili'l,1.! e•.t: "�bllh..,... .,r.V:I�'D·
I cl'rll'. Recurtoe. plp.nh.men+o'd. proC.'I... :1
I .

perante o Egrtiglo Trlbu....' ... JuPl" do 1Est... .

'I,
.Con•.,lt•••.�ç,.�U. \ .

I J Ed. Jor� DQYI � collJ. .' (Jo:br,Jej ) � 1'� 4301 I

i I RqJl do� JI��y�, �.s,_q. A1�1ijo �Jr.�.do.,
, '1. �p.edjept�: 14�1 P .lI .U·' dv ... ti 16 1l9J;'q.

L CPF,s: �QUJ3�0" - ,()Q()100491 I!'!"'f" (4)267l�
I, '� 'P r I
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I I

•• , .SJ!iã__ ..
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�w li SE! I ""'�-E---_-Õl-i""'U--"'"';A!III.II!AP'!I__"'!ISlIi!ll'22!1!"'!t_;�""i_"',t

Dr.: Carl. Alhe Barhosl 'ialo
CRV - 1J83-SC __ CPF 00284209

Ex-Estagiãr1o Matern1d�dp Escola Laranjeira
ClfDtca de Senhoras __ Pré-H_tal ..... Preparação � ftsleo

Profilática Para Maternidade - Citologia
COll$ul't�-! d_ 1,8 As � hora. - J.)iãr1lm)ente.
Consult6rio - Ed. APLUJ3 - sal. 76 - '19 an4U.

--

EXTRAVIADODOCUMENTO

Foi perdido" Cadastro 'Geral de· CC>D.tribuinte nQ'86025939/01� .

pertencente a filima Ni1@ Ventllra Ioealizada - eUl Sul d�· Rio,
Município de Sto. Amaro da Im�,ratriz.

Um telefone -- informações. Fone 2169.
..

jJasSe horas agradáveis, no novo

pALHEIRU'S }'DIIRI�S

•• ! • sabÓreQfl1d Q� deHc;iosQ'$ B·ATI DAS,; g.
bos de frutas natuJloi ,m." .PETlSCOS
feitos na hora.

. O enderêço certo é:

Rua: .CONSELHEIRO MAFRA, 91

•

,.j

,., '!lH ;n 551Z ".r: ;'$;;" ;;m;;;;17t ;rt;;níi'T:';Jr;ZhW;:\;''\;,,���__
r -,

aSNaRDO WARDER,LE� DA
lOBREGA

"
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I,

, r) I

. . .

, I

Seu TV anresentou defeito? Não 5'6· 'préocupé,
di!!lque 62·57. ' Atendemos à" domlc;HJo AlsiStêpaA�

l�écnica' EMPIIRE .
- .Rua ,; Gat G,aIIP.t ».tli'; �: .� ,III, ESTRElTO. ! l�;' ":'IA� .

1- .-_._-_ ... - r.-
-

"

.

·ry'rirá··jl
_ ....._._ _ ..._�_,_ .. � ;, 1 '

......_,�_._

, .

egoelO
· I

lações Lida.

,.

I'

ltT:JA: FltLlP'm SCI&lD.T, 151 -. Gal�ria Jaqueline -
· /". .. Loja 7I . \ 9 •• .- I", .. ,

ÊN 'IMóVEIS
.,

. V DAS OE .

CASAS -

ffAGuAeu. ,
I .'

'

. SEM rJ.l.t\�YF�·�E � COlVI TELE�ON� -. Exce

ii �nte �X}ii�iQ :""'" ,J�r�;1ír1 Itaguaçu - Fíno acaba-
:. _ntQ ç� TelelOt_l�. "

..
.

,

Com 5 quartos -' sala ·de Jantar -.. sala. de visi
I

t..à ...:,.... ,em�Elh�· 2., oonb.�Ü'� ,= te:r:mco -:- garag.em -

.:1 s�ntá�,,,...,... ,lip,ª v�-t.t = �6J.jm2. .

I

'

. lTAG A:Ç'V -- SiM .HABITE-SE.
.

·

'EXC$LEN'l'E' CA.SA 'NO' JARDIM ITAGUAÇl! -I
COM·

, \'D�ffl 'fAVUifEN1i'OS .

� 3.05�2 - :possumdo
,

no . 'lD'ximeko .aMar b- Dependêneia : de empregada
.1. ��t9.""�}, !\orl1iiwr�, .-_ garagem para dOIS caro

. '� ifOS --:- depósito •

. !' '., ·TôfalmeÍ1t.e· FinanciadO."
·PêsgaindCl '1'l0 . S�gUnd6 'andar. -, 1 apto de casal

_ � �à9I'miq,riQs..CQ:rp. armário embutidos - 1 b:i·

'n,hej:ro $'Oçi.aJ. -., .

1 liY#J� � 1 sªJa. de estár - � sa-

la de almoço - ha) (marmore) - lavabo - cozmha

.fórffiiéa· -" 1�rvanderlil. "
.

'C.OOtJ,tRGI .

". ".
..

, !� . ��i\j :ijJ\:QITE..SE - il�cel.ente casa,. eoo."CoqueIros
; ,� com .,QQÍ$. P�Y�!.Il-,�.�t?s-:

.

, . .
.

Com ;3 dw'm.JtpflOS - 2' salas' amplas. - 2, ba-

l)b�iros .._ copa - cozinha' - lártea de se�vIço - de- l, I
p.endene:i'a dp emp'r�gada eomp e a.

-- -�- r' .' 'EiiJ'RS"TO
.

'".' ,

,

: Excelente ; lci.ca'Uzaç?o, _ Casa com dois pavi-
m,enti).s .

� 'Porão:,,' ,
'

• "',-
I ·Cem 4 quar�os ,-, .2 salas - varanda -. copa -

,

" '

. cozinha': ..,,_, ?,ep�J!id.ência . de empregada ._ garagem
..

- área de:serviço.
I

·

. EM'· SÃO' IJQ$� >,- C.t\·SAS FINANCI'ASDAS
'

.. LANÇAMENTO - Localizadas 'eI? Pr�ia Com
'. 'prid�. "_. Lança�.()S. c�sa' totalmente FmanCIadas. Pa-

,

gl1mento, à ·:longo pra.�o. -. Sem E';ltrada. .

,

" Com 3 ,quartQ$ _. sala - cozmha - banheIro
- "ár-e'a de', seF:vl�. '

· .tV'énb� a'.IU)S$P" escritório,: conhecer o plano, sem

'compromjsSo: .

,

I .imOS,� .C,ASAS FINANCIADAS

,

. '�,lil�\C4MEN'TO -.�'Localizadas" 'em Barreiros -

·V.1i�l1i.<i)', El� São Jose'. -.
,
Lançamos Casas Total-

, .. ,_ate '�F��ciªd�.s ,-. Pagamel;lto a longo prazo -

Sem; Entrada.' ,

·

. ,eDm � clmmit6rios - sala -' coúnha - banhei-

ro', ..:_' átea 'de ser:viço. .

'
.

·
' "Yenha.: �o .nosso escritório, conhecer o plano sem

',com;pl1:bmisS01 '.'
l' '.'

•

AP»RTAMEN-TOS
:

I " C:E� ,.;.. L4,NÇAJWflENTO ])0 EDIFICIO CE
· , SA:R :SEJ\RA ,- �lel}te;s apartamentos no centro

,dá' Oi(la(t�·""""" lhji Ai'n'Q 'lÍoeschel -' Próximg ao De·

:tiartam�rito , de . Sande' ·pública. '.

�

,,' Apa.J!tamfm� e�m, 2, 011 3 dormitórioS -' living
_+ ·,haIF ........ ,cqzinh� ''':'"' byD-heiro - depe�dência d8

�gada ,� áf<e·� de ,serviçp - garagem '- Fino

aáallam�nto�
, .. .

. � ...C�TRÓ �\_' RUA, 'FmLlPE SCHMIDT - Otim0

, �vart.ainentõ em ..�l;e"'te :locali.zaç�o d,e frent� pa·
; ,

ta· p, '&�ª .f�Up�· �_chtn.J.dt - Com 2 quartos - llvmg
<

••
,_ : cozinha _ banheiro social e' de empregada -

, !, áte::{' dé .

serV'ieo' � s�cada.· .
. I

I
.

'

'. 'I'PAGUAÇU _,;. RUA DE'SEMBARGADOR PE fi
" " i)no ·SILVA. .=r.1!l)JFIC!C! ITAqUA'ÇU- Apartam�n- �
i: ' ,to '.,çom . � qlll\t�,S' _...... lWl1-')� -. c9z1Pna - banheIro

__ área' de servrçG'..,

T!'�."'S(·· "

. - --�,

'. €!ÉNTRO '_ ,Rua' .José Boiteux. - Excelente 10-
, :, .c���,io '_,o 300l#� ",.

.

<

': ITAGUAÇU -- Lotes' com 410m2 - 'proprlOs pa·
, ra' córistruçijo' ime.diata .
·

. TRINDADE - LANCAMENTO LOTEAMEN
;', TO NÂ TRINDADE -' . Excelentes .lotes bem próxl·

" 'mo ª. Çid.,� Universitária. Rua Calçada - Condi..
'

.. ' ··ções de )))agameJtto•
'

: : i
. ,1MmaJ â';PLAiNQlICO - L0te própriO para

I, I o

ebnstru�;ão_ ilJlediata _,.. 250m2 ,

, � , - B�6S �. Lote. em e:x\celente locali�ação
. ...... 2�, '

BARREmOS - Lotes próximo!a! Concasa -
.! tktrtl4. Ptde1al ·1fova.

, eAP6J11BA's· -=- Lote à Avenida Ivo Silveira -
I i' Pigªm��tc!> .fêcj11tª;(J()..

. . ., .

1 e�os '- Lote ,em CoqueIros - NegOCIO
; t!e eca$la{l).', .

I ; ��,G-U�-NOS ,
(). ABORRECiMENTO DA CONS

" '��e DA StJA NOVA CASA 'UMA EQU1PE AL
. ,:'TÀMmTE .ESP�I.ALIZA1)A emDARÁ DE TUDO
I: ,'IP�RA iV� CON·�!\. NOSSOS PREÇOS. 1It'l'
",

.
'.' ,

"'-

_7-'. -�v:r.\

, .

t••

I'�
--

HOTEL BBÜGGEMAHN

.,1
,

,

'I

"

,::.�.

. Drl'. ,ADI LIMA e

UBIBUARI DIAS FALCÃO
-ADVOGllDOS-

C9brf,!!çllS JudtdaJ:I para' Emprê�as, CaU38S. Cfvefl.
Trabalhista! e rCriminais

Rua CeI. Ped·� DeD\oro, 1.548 ,- Fo,e 6352

ES'l'R$I'.OO -.. FLORIANóPOLIS

Agora ootalmente' r�níoà-elad(i).

70 J):Q}'Q$ 8:p:t�.. e ,�O .quaJ�ºot.
Garagem e estacionamento para 100 .vefcUlo.,.

Amplo salão de est�r .co'm telev1ião. 'I

Ru� ';alltos Sar�i'Va, n. 300 - ex.. p�,. �l e' 11:-4,
Fones 6230 , 6665.

.�' E::to
- F1OrialJÓpolliJ.

-� .. �_... " _._ 0_.

.[ ..

MOREIRA AMORIN
.•",AS· DA Pl!�.

.

.

- .. 'Unha. - Do Couro Cabeludo - Mico.. """I

..
'

411r'" ...., Jr�." ACJl. 'Pele •••• e.rbftnw.a ,

�
< .' ,ILAÇAO

__�..n:.,. jJpapttal du �n1cu'da Univerltd.�

. p ..

, ��T.&; DIUtI Mtt..·• pal1U di. ilS horl.
'

CONSOLTORIO: R. Jerftnlmo Coelilo, .325 - Ediftr\

.J�.ta � 20 andar - sala' 205 - Fone 4438 �

, ; '.I' .�d$�.c li'
"� .

BAUOSA SANTOS
,

. C"""., o.lIfI.,.
....... ' .. '" • 61. 1-lr., .... 14 '1 19 hor.L

�, 1.' _ Ed1ffç,� 501'.1. - Sala "i»
ATENDE PATRONIl'L DO 11\lPS

PRUDÊNCIO, ,

I
,CLOVISDr.

ClRUllGI4.0 DENt;rISTA'
CRO/SC _". 315

'. ,I,

·Drlodonlia (Corrfjção.de ,Denle�
Clín· f.l ,}

.

Galeria Comasa -- ,oq ,andar - .'c(mj'.·,,904 .

Florianóp·oIís.
:.': .

EiGA$4A ig .dg_!lÚ@.ql'!ªªLgL.L.LQ1&�jf.: 'ivt�ii
'. ': \' -\.�

� .....
.

-�
.

- .. .._," - ": � � .. :": .

_._ . _, '..

ç' T -}.
-

i ·l.:·�f '

DR. J,. ARTIM.S
Advogado

ftua 15 de Novembro, 504 -, 19 Andar s/101 �lfbft, ,I.
,ne - 22-19-92 _ C;P.F; 003 778 569 - Bll1menau,·� .

(SC) .

PROCON' ,- Procuradoria e
CoDJlhiJUlade.· Ud f

.esp. T6cnlco: Nfw.lclo No Hübener:" . ."

çn - \001 '75{S IQP ...: [

Registro CRcSC - 1108
�ta:s .çont4be� e .Fista!t

peclar�çPes de IlJlPO!to de Renda

Organaacã6 de Emprêsas
ProclJrac:Joria Admim.1nt1vt· .

�cJ.t;J'feç9: R�a VictpJ' l'rI�ii�n� �. 30 � Bill 911...
···'

Cªj�a' Postal,. 604 - Floriangp@!». SjJ,Pt.I Çl��

Dr� I ALDO AVlLI
ADVOGAD

e . f

BEsmÊ}lCIA VEJB&SE
Infol'maç'ões 'rua �'rt1nJiO Ca:U3ào, '$. - Apt.,.�

ALUGA-SE • •

Apartamento no centro. Av. Osmar,Cunha, 2r
Tratar nl:} Casa Yolanda.

VENDE-SE VOLKSWAGEIN· Se:4V ANa -, 1971 : ,e.(!)]\[

APENAS 13.000 �M E 'Sl!IIS ��S ��. USO --. ·'J!ii)I,.e
EQUIPADO. - TRATAR PELO, F0W'J} 2128, €eM· J,0L.
LIN.

'

,
.

PNíIIIor

, I

Foram e�traviados os d'seumentos e a carteit'a·r.i Jl10�'l"
ristar do Velkswaget;a 19,'6Q cef oral\c@, 10me, e�ç�� 'ao
Sr. eami10 Joaquim . de Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Automoveis .

. 'ElDE, ROCA E COMPU,

/[,
AUTOMÓVEIS

COMPRA. TR(')CA II VENDA D. VllCULOI
,
.'

I FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 M�SES

[" VEICULOS EM ESTo..QUEd EM 7 DE FEVEREIRO DE

1972
.

I. 1 - .OPALA C'uí,'ê - Branco Everest "Or<" •• 1972

� _ VOLKSWAGEN - Vermelho eereja •••• 1970

1 - VOLKSWAGEN _' Verde Guarujá "OK". 1972

1 _. ALFA R0meo "JK" - Branco Espuma,.. 1970

1 - "TL" _ Vermelho Cereja ...•.••••••••• 1971

1 - VOLKSWAGEN _. Branco Lótus .•• � • • • • 1970

1 - VOLKSWAGEN - Vermelho cereía •••• 1970

1 - VOLKSWAGEN ..;._ Vermelho, Cereja •• /. 1969

1.- VOLKSWAGEN - Azul Real ':.:•• ,;. • • • • •• 1968

1 _ VOLKSWAGEN _ Pérola •••• � ...... .e .. ises
1 - VOLKSWAGEN - verde ••.•••••••••••• ' 1966

1959
1966

1962

1967
1966

1965

1 - GORDINI --. Castor ••• ,.. • • • •• • • • • •.• • ••
. 1965

t
.

A. ,COSLHC' ·AUTOMOVEIS
'

au. João Pinto. tO - �·DDe. 1177 -- l'lod.aDópolll--·
. ,

PT "�'�Ghi1.' j" ;
;, JS:__:_ t1iiZÉ:[JJ

1 - VOLKSWAGEN - ·Azul •• '. "' •••••••••..•••

1 _:.. KOMBI - pérola � • � .:••••• .;. o

1 - KOMBI - Pérola e Beíje .• � ••••• : •• � .....
1 - VEMAGUETE - Vermelha ...� ••.•• l," Ó � ••

1 _ VEMAGUETE - Beije Camboriu- .

1 _ VEMAGUETE - Azul Claro � '.

----

�.��"
• • >4. ,_ fíiiílíiiiij' "ia_po $1;:' !ii ..

r .)
-�-'

.

j-
.

.
.

. !
I .

'

coMERCIO DE
··ÀUTóMOvEIS

Ilt.
'

..,par DU1-,a, ,.. _;,. hne "" • Ma
'.

. �. ,

Compra, tr·�•• ""lInda .' v.icv••
• A' '..") " • '\0:,' ,..

, I I

Opala COUPQ, OK _ Vatta,S 'eôrel,� .' 1" , ' ,

Opala Sedan "_ 4 portaS oE: vátiaa COreI
' ;

Corcel Coupê OK - vãriãs Côr_ .

'

• 1 ,.

COrcel Sedan. - 4.PQrtas"OK:.vãriàS·CÓ�es
2 -Dart Dodge Sedan OK

'

..... VárUls Côrel
.. yolks,1300 OK _. Várias 'Côres
'Volks 150D OK _. Várias Cates'
Volks 'TL OK _.,:.Várias CÔM:' ..

Volks Variant OK ..;_ Várias Côre�-
1 V()I�8 TL ....:.. �w"D�ante : ...::.;;,... � .... o

2 VoIks 1300 - Beige Nilo •..• ; •.•• ' •••••..•••

1 Volks Variant - Azul'Diamante' '

•••

1971
19\10
1970

1 Gpala Luxo - Ámarelo Oasis � •••• :;.. 1969

1 Volks Kombi -'Azul' Diamante ..� ... �' � . o
r· 1969

/

1 Volks 1300 - �l Acrílico � .�-.: .�:,.: •••• ,' 1968
2' VoIkS "13m)' - "Pérola r,..... �".... , ti '

...
'

....l 1967
2 Volks KO�,bi - Verde Catibe •• '.'

'

o •••••• ' 1959
,
I, . "

.

,

r

.

\11
"

�I Situado num dos :t;nais a�raZiveis locais da cidade�

� I oferece ampla comodidade aos seus hóspedes. .

!\ Dispõe 'de grance área 8l'bonzadà própria pata o

. ,)1 desranso. dos usuários e possui somente apartamentGs

J �rre��IVERSITÀRIOS .',':, )�.'.�,,�������
i

.'
'

.

.

Especialmente proje'tado para estudantes uni·

e a1lle le�o· que se aproxima.
.

.

.I . I RU3! Bocat�va, 215 - Flori�nópolis - Centro

�.-'--. VEif1r.sE '--'
., · li "''li

:..

otimo ponto �omerclal corn amplas instalações bem

110 cellm-o da cidade.
Tratar pelo fone 3886 ou à. a. Sete de Setembt'o 13.

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

EXPRESSO IIOSULERSE LTDA.
'Iorlanõpolls • Rio do �ul

. às 04,30 -,10,00 e '16,30 horaa.
&10 46, Sul • Florlan6polls

'

às 04,30 - 10 00 d 14,00 !laru.

16 VAGAS P/ESTUDANTES
CR$ 70,00 MENSAIS

.

.

Alugam·se quartos em co:afortável residência próxi·
ma a Cidade Universitária - Rua Elpído Barbosa, 17

Trindade, Falar com o Capitão Lauro - Fon-es 3203 2704
, .

. .,. '.,

cu 3889.

.
AUXI.t.IAR DE CHEFIA

Sexo �asculino -,-' Curso Colegial - salario inicial

Cr$ 500,00.: Entrevii'itas fi Rua ,Tosé Canc.Hdb da Silva, r..9.

721' no horaria comercial, com Srta. Marlene.
,. .

, I

V'olks 4 portas •••••••.•.•• '.�.' ••• '•.•••••.••••
� 69

Volks Sedan ••.••••••...••••••••••.••.••.• ; 69
Volks Sedan •......•.

'

•••••••••••..•.

'

••••• � • 68
Volks Sedan •..•.•..••••••••.

'

•.•. � .• e • • • ... • • 68
Volks Sedan •.. e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 67
Kombi Motor Zero' K. • .' 66
NóS PAGAMOS MAIS PELO SEU VOLKSWAGEN .

l

di!';m--- -..,'íD

iõSSi
'

r:ASA AUTOMÕ.ii
�� ,1

rt. Vida' R.mM, 41 - Florl.n6poU.

Com'rcJo _IV" ele .�.. - �p.,. -'nn"
- ,troe. - .,fbtanct......

'

Volks ...... ' ••••••••••••••.••�., ... ., ... ,.".. e"'�f. 19fm
1965
....s64
1969 !
1963' i
1950 [I'
-:1

. "Volks ••••••••.••. " ••••••• , -. ,f

V:iUrs ••••••••••"t •• � ••••••••••• �, .......
'

••• " ••

�..
��:� •

: : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : :.: : o.' : : : : :Jipe Land Rover
"

'

j �

•••••••••••••••.•••.• �, •••••

.
"

.'

r=] .�'.__..._
�

-
=

, ;?..: !; ;. ) 5 ;; t:::z:e
" .' , '!

=

j' ;1;'3; (li"[ ;'intrr;'� ; cw ....

.

i

'I,NANCIAMOS ATt1 • "MaU
, "'EYER VEl(.1mO$ ·LTDA.

,

·RuA Ptn'fio·-Aauel!l.- Q'1.,:-' ......
T.l.t� 61M3 ....,.

,
..

.'
:

I
SIMCA TUFA. AZOL.�B8A
ESPLANADA, OUltO C1f.l!NES

I ESPLANADA AZUL ,CELESTE· ,-.'

"

DART 4 PORTAS BRÂNCÔ POW: .

D�RT 2 PORTAS VERDE.FRONTSmA·
CH�GER RJT VERMELHO' laVAN'XE'
J. K. AZUL PROFUNDO

' .

Opala 4 cilindros verlJ).elho ' ,

1966 li1'"
19i! I
1170 I

1971' f 1
1971
1918

.

1969

\
.

CAMINHOES", "' .

,

.
,

F--60Q
-F-600

• .:.� �v
'.

.. .'" .;,'
.

,':.. . �

R�VENl)�OOR AUTOfllZADO

$

. Ru. Dr. Fúlvio Advccl, n.' iN! -
. ( .

Fone 6284 - FpoJJa. - so
ESfre'"

I
.

i Coteel - Verde ........................... 1969
I

1970 . I

1970 I
1969 I
1969 I !
·1966 i

1966 I :
I i

1963 ! i
1904 I
1961

1954.' .

Fuscão - Vermelho ........ " � .

Volks - ,Vermelho .......................

Volk-s - Branco'
, ,

••••••• (IIIr •• "

••
,

••••••••••••••

Volks - Branco

i
I I

i
r

I

11
I
I Gordini - Vermelho •• � •••••••• ;, •• '.' •••• o •

,

I Gordini - Chumbo

I. ! Oldsmobile - ver�···'::::::::::.::::::::'

�.ll.FerdF;��MEN� � �2�' °Sô .��;� 36'��;;
o.

L ' , .

.- �'-"-'''. ". _ .. -. _-- .- .1 .. ,_ -_ �. __ ._ .••.• _ .. �._ .• �..-•••.•• 'T.-

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

DKW A I
>, ,

- zu •••••••••••••••••••••••••••••

Rural -' Azul .............................

__I'

._ .

eEL!

,JERDIBOBA. AUTOMOVEIS
RUA ALMIRAN'B LAMEGO, M. 17.

') , -

(' .

fio..... ..,2 e 467�
HA':) FECHAMOS .-ARA ."MOi:O

COMÉRCIO DE AUTOMóVEIS, BARCOS,., MOTORES
"

E AeESS61tJe EU GEtlAL
.

FUSeAO Pl'tET.
.

.�K:.
GPALA ESPECIAL 1971
PERUA J3EL1NA 1971
PERUA VEMAGu:ETE 1965
RURAL W1LLYS 1965

I FORD COMET . 1961

J
LANCHAS A TURBINA

1, ('
.

I'INA1fJCIA��OS A� 36 MESES,
L; , i <

.

"�y���.:._l_

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

• .,�_." J •

Depart.mento de VelcvlOl' U,...dot

Rua Conselbeiro MaDa. 28 - fone 3111'
_ A oportunidade de um bOln ,,..,,6clo -

Volkswagen -. Beige Nilo· .... o . ; o ... o ....•.

Volkswagen - 4 portas -'" Branco Lotus ;'�.'.

Volkswagen _ Vermelho' Cereja. o o o .. , .

Volkswagen - Azul Diamante . o .. o . ! o .. o .

Volkswagen - Vermelho Montana . o .

Fuseão - Vermelho Grená .. o o . o .. o o ..

, Volkswagen t-e- TL - B�ige. Claro r : �

. 'Karman Ghia - Azul Monte Blaneo •...... � •

Variant - Azul Diamante , o o . o .

FORD-Corcel - Amarelo Bonanza •.... o .

FORD-Corcel - Vermelho Cardeal • o. o .....•

FORD-Corcel - Branco Nevasca o , . '..•

FORD-Corcel - Cinza Kilimadjtaro , .. , ••

, FORD-Coreel _:. Vermelho Meteoro •........•

1. DDKauWp.Ivünemeag AzUCl inNzOatu.r.n.'Oo ..
'

......•.
'

.' .' .'
'

••.
'

.' .' ...
'

.' ..•'.Gordini - Castor
,

.............•..•••••.. " ••

Aero Willys - Verde Versales !'

.

Aero Willys --- Beige Marfim .. ' .

Aero Willys - Verd'e Metálico ., ;, ..

Aero WiUys - Brà,nco Kilimadjaro .

Esplanada - 'Verde Imperial Metálico �

O])ala - Verde -'Antigo - 6 cilindros' .••.•
...

� .

Opala - Beiga Esporte .

Opala '_ Verde Antigo
'

.. ', .

Opala - Azul Internacional Metálico .. o ....•
'

Opala - Branco P_olar ., .

Opala - Branco Polar .'... o , ,', .•.......... � .• '

I

I Opala -
. Vermelho Saturno � o " o ..

/ J Opala·...;:.. Branco ,F,Nerest .. o . , , o . , o . : , ..•

Il,
Pick-Up' _' 'Volks - Verde Caribe . o. o. , o .

Pick-Up -7" Willys -- Verd� l\.Jajorca.... o' .

."" I Caminhão _., Che;vro1et -- Verde e Gelo , .

, Caminhão - FORD - Azul It'apoã ... o . : , ..

I Rua: Conselhe,iro Mafra, 28 - Fone: 31-17

:' Rua:, Consel.hG'o M�a, 28 - Fone: 31-17.

,,[ '

•._ . _Flo�a�:!Jlls�,;� janelr� �. 1972.
=

_
.� - �

- .�

rIor1anópoU. ._ sei.

1 Opala Cupê Special - Verde Nobre •...•••

1 Opala 4 Cilindros - Luxo ....i. .Azul noturno ••

'

1 Galaxi Vermelho .
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IPIRANGA AUTDMÓ;E� 11 I
i,

VALDIR P�UTOMÓVEIS ;"D:'1
R ? de Setembro. 13- Fone: 3886

" �JflfYHlVCllIMErlTO Em ;jfJ lYJêSES I �UI VlctoJ MeJrel.., II � !'on. ,.,.
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1 Corcel Cupê Vermelho •••••• � • o·. o .'� •• o ••••

1 Corcel Amarelo :. � .

1 Volks 1500 Amarelo, •...••••••••••••••••••
1 Volks 1500 Azul Diamante .• ó •••••••••••••••

11 Volks Beige •••••.••••• o •• o •••••••••••• � •••.

'1 ;

I'INAN�n'O u:à 30· vgv.s
I
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KOERICI1 S.A.

Comércio d:e .Automóveis

R EV E NO e o o R AUTORIZADO

RE,,"A�AO DCI,S, Vt:J,ÇULOS USADOS A VENDA,

1 --. 8!w'AN..-70' Branco Lotus
1- SED.t\N.,.....70 'BEIGE(CLARG
1 -... SEDAN........ffl1 VERMELHO :

1 - SÉl>AN.......69 . VERDE FOLHA
1 - SEDAN�9 BRANCO LOTUS
1 - SEDAN-68 . :aRANCO PEROLA
1 � SEDAN�68 BEIGE NILO
1 - SEDAN":'S8t

.

.

AZUL REAL
1 - SED,ÂN..,.,.,.,70j4 po�tàs BRANCO LOTUS
1 _" SEDAN-.69j4! pQrtas VERMELHO 'LUXO
1 � KOMBI-.. 64 CINZA CLARO
,1 .:_ KOMBI,......69; CiNZA CLARO

,

1 - KOMBI-70 CINZA CLARO
1 - VARIANT-.-70 BEIGE CLARO
1 -.- VARIANT-71' AZUL' DIAMANTE
1 - VARIANT-71 VERMELHO

Flodanópolis 07· de - fevereiro de'� 1972
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AL'ORARA VEICULOS
, ,

Com'rclo de Aútom6\o�1. em ,.r...
COMPRA - VENDA � TROCA
Carrol Intr.,..m"''' revludel
11;14 IL Jo.o Pf�ólI' 21

FOReS 42'1

Karmann Ghia - Beige � ••••
"
••••••••••• ;. o

.Karmann Ghia _.::::. Gelo •••.••••••••

'

•••••••: ••

Volks - Verde Carihe •.•••••• � • o •• "•••••••
:

Volks - Azul Atlântico •.••••••.•••••••••••

i969
19{)5 r
lfl68 i I
1966 .: ':

J I

1963 1
I'

1964 .i
1964 .

t963
1958

Volks �. G.elo, •.••.••••• ".: ••••••••••••••••
Vemaguet -- Grenat •• " • � •••••••••• � ••••••

Gordini '-.- Cinza
.
• •.••••••• �, ••.•••.� •••••••••

Gordini � Grenat "

� •.•••••••••.• �•.•• ,•••• ,•• !iN

j'Caminhão - ChevrGle.t •• _•.• r�:........�. >.•••�.�. :.:.r.:.r.s

ROVA&AP: VEICULaS
•••••.......... � •••••••••• q ••••• �. 1968

Fuscão ,
'

.' .•••••• '1 ••••.•••••••••• 0• 1971Branco'

1969KOll1bi . ".t····'_.·!"······.·I.··�··············
•

.

J I

Volk,S ,
• • • • • • • • �. fi ., ••••• e •••••••••••••••••••. 19€>9 I •

Chevróle�; � CaminIWo � .' .

,
.

.

197ij [
1961Aéro. Wíl1y,s ................................

" ,SEH,LEC·;
OFICINA: ESPECIt\LIZADA EM CONSERTOS DE'

ELETRO-DO�STICOS E' ENCANAMENTOS A 'D,QMI_
CILIO.

REPAROS EM GERAL.
.

TIHADENl'ES N� 5'� SAL� 3�

r •••G? .•...
-

íiLSCrlnRA. LIA S. DA ROV1 111
GI�ecologta e Obstetrlc:la í

Àtende diariamente DO consult4rio edUic10 Ano

cíação de Medicina, AR Jeronimo Cvelho, 32.5 -

59 andar - s�a 54, tiw 15 às 18 horas.

I
.----=--_j�I

�
_,

i _

._

---... �j.

'r- : ãÕEPCIE VEICULOS S:"À.� !'jl
I

"

REVENDEDORES 'AUTORIZADOS \
1963 r ·

1966
I..

1968 I1968 •.

. !, ?:.:_

'..fi@ _ . " .... · ...0

c.
.

BAMOS S. A.

COMIRCIO • A.',NeIAI

VoIks - Branco .........•.•...•....•••. "" ••

Vlariant - Beige oOoO e •••••••• e .

',' Variant
- Azul Diamante ., .

PicsUp _' Branco 0 ••••••••• " ••••••••• " o ..�
( i
I ! K10mbi - Vermelh_a ," -. IO ..

•

.

Kombi - Azul oO ...... oO •• oO '" .. '" lO,'" lO .. " .. lO ..... lO .. '" .. _,e

Kombi - 'B-eige .", o'. o , , . , .

I i ;Kombi - Cinza .. o .. , , , . , .. I , .•.••

, ,

I :', .

Fones 3641 - 6244 - 63Sl
h II ',.,: ....

l....
--'

--3 g;g-
�_. "'f - .

..,-- - ....-- ..

i.,-··· -�,"

....__.�_.L-. .• ' . . . _ .•• _., .•_.

MARIO S. FREYESLEBEH
Solicitador - OAJ;l � se - n9 0127

cPF � MP -'nt 03355810.

651
6�J

63 \
I

64
.65
66

6,9
69
69

69[70
'

70 �
.

76,

70

�� !
59· I

62 I

7iif
�',,,,.'-,

196-;:�
1959

1970
1970
1970

1971
1970 I'

"

1971

1968 i' :"
,

1959

1963 ,

1964
I

1969-,
. i

! '

-___.jll
(L_�_.:_F

DirtJto Tributário (reclamações.. recursos, Dulat6I1a1:"
débitOs)

Direito Admin;str.tNo (mandado de leguranc. eoDtÍ'l
cláusulas discriminatóriu em

.

COI1cordlNt..
Públicas)

RecC-Dm8�.,rias . Tr.b.lhlst., n. JCJ'
Hab�,s-Col'jlv,
AçÕ4!s li1de�izatórl.. (col1são de vefCulOl,

etc.) ,

Co-,t.tos no. EE.uu. ,e. Euro_" (par, médioDl; bOlp1Wi,
importadores, tndÚ!tria e comércio)

.,u. T..".".. 1CU"\'4lr.. 56 - _I., • ''''.rl.._�'

ADVOGADOS.
DR. EVILASIO CA'OR

• .

I..

OAIS.SC 9165 - Cpp· 00789623'

DR. BOBERTO· GONZAGA SAMPAIO
,

OAB·SC 2338 - CPi= 1828207'
. R.va dOI n,,'us, 22 - Ed. Jorge Davx, conl. 5

rOneS 4515 e 421'9
011 , I. 12 • .r•• 14 ii 17. her••.!Jl

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTADO" Florianópolis, Quinta-flilÍraj 10 de 'fevere�ro de 1972 -. Pã.na »

Ref�rma do Fund
Ensino" tem
eminário re
Será realizado nesta Ca

pital de 2 a <4 de março

um seminário sôbre aRe·

forma do Ensino, promovi-
'.do por O ESTADO, Rádio

Guarujá, TV Cultura, Dima

ga e Abril Cultural, O se

minário já foi oficializado

pela Secretaria da Educa

ção e sará realizado no

auditório da Faculdade de

Ciências Económicas. Os

interessados poderão se

inscrever na loja 'Dimaga, à
'

Rua Tiradentes 1]9 52, dnn

do-se prioridade aos pro

fessores de níveis primária
e médio.

•

:plranga
mostra sua
decoração

A Sociedade' Recreativa

e Esportiva Ipiranga de

Flortanópolís, oferecerá, no

próximo dia 11, às 20 ho

ras, em - sua sede social,
um coquetel à Imprensa

escrita, falada c televisio

rra da da Capital.
Na oportunidade" será

apresentada aos participan
tes a decoração carnava-

, -

Iesca da sede social daque-
la entidade.

tábU do GoyArno, Orl�ã.e"
.' '.

:'
" solicita

DIa o por �dec elo auxilio
o Governador Colombo Salles assinou . sibilidade de ofertas de cursos ou bolsas de O Prefeito, '.de Orleães

�,

ato editando o regulamento do Fundo Con- - estudo em outras fontes, de ID0do a asse- Sr. Henrique Hilbert, 50,-
tábil de que tratam lei e decreto em vigor. gurar o maior proveito na utilização dos licitou financiamento ao

Segundo o regulamento, a concessão dos. fi- recursos do Fundo., Govêrno do Estac10 para
nanciamentos previstos. para .a formação de a execução' de:'.' diversas
recursos humanos, no setor educacional, se-

.

Por outro lado, dependerá, ainda, de obras em seu munícíp!«.
rá prece-dido mediante parecer fundamenta- parecer da Secretaria da Educação acêrca da O pedido foi feito duran-
do do órgão setorial administrativo interes- compatibilidade da solicitação com as prio- te encontro que teve com

sado, sôbre a relevância e oportunidade do
-

ridades do programa de, formação de recur- o Governador, Colcznbo

objeto' do pedido. sos humanos e bem assim, com a programa- Salles, ao qual
I também

ção dos recursos alocados ao Fundo. As prio- estiveram' presentes, O vi-
ridades serão submetidas a aprovação do ce-prefeito e vejeadores.
Governador do Estado, através de estudo Entre as obras enume-

- coordenado -

entre a Secretaria da Educação .

radas pelo Prefeito estão
e os órgãos setoriais interessados. a rêde de distribuição de

A inscrição das solicitações de financia- água da cidade, a, conelu ...

mente e de subsídios deve ser feita durante são do prolongamento da
os meses de junho e julho. Rua XV de, Novembro.' o

Êsse parecer deverá levar em conta os

seguintes fatôres: a demanda do mercado' de

trabalho pela graduação, pós-graduação,
treinamento, especialização ou aperfeiçoa
mente pretendido; o Interêsse prevalente da

administração pública em obter a qualifica
ção objeto do pedido e a existência ou pos-

'.

acesso à estrada Orleães-
São Ludgero e a constru,

ção de duas pontes.

Ã�uisição. de bens lem regulamewio Nova Mesa
em São José

o Governador Colombo' Salles regula-
,

mentou, através de decreto, o Fundo Rota-

tivo de Material do Departamento Central

de Compras, estabelc cido pela Lei Orçamen,
tária pata o exercício de 1972. Destina-se à

aquisição pe bens para fornecímeuto às re

partições estaduais, mediante .ressarcimento,
vedada a aplicação de seus' recursos para
atendimento de despesas com pessoal.

. Esse fundo objetiva, permitir a 'aquisi
ção de. bens de natureza de consumo, perma

nente; a revenda às repartições estaduais, de

acórdo com a! suas necessidades, dos bens
solicitados, exigida a apresentação do com

petente empenho, visado pela Contadoria

A Câmara Municipal, de
São José - elegeu. {f empos
sou, no'. último, dia -19, a

Nova, Mesa que, dirigirá.' os
trabalhos .. da Câmara Mu

nícípal para ,6 período .. le

gíslativo �te .sno.: fican�
do assim oonstítuída: Pre

sidente, �.' Silvio João

Corrêa; Vice-Presidente .

Sr. Pedro Paulo Kremer:
Secretário, sr. ,Aldo Antô
nio

.
de Souza, e 2� Secretá

rio, Sr. Vandelino Miguel
Pauli.,

Geral' do Estado, e a alienação, mediante edi-
. tal de concorrência pública" de bens inser

viveis, revertendo à receita do Fundo. nste,
será constituído de co.r.r lJu,s;ão de Estado;
retôrno de revendas; juros de depósitos ban-

;cários; renda das alienações de bens inser..

vfveis e outras rendas evezuu.us.

Os saldos financeiros di) FI'''1do Rotatí,

vo de Material não comprometidos terão re-

,colhimento, ao Tesouro do Estado, como
I
re

ceita orçamentária, até o dia 31 de dezembro

,de cada ano e os orçamentes estaduais para

os. próximos exercícios consignarão dotações
, próprias e específicas a êle destinadas.

""Elementos 'Joven's Para Vendas
, -,

Olivetti do Brasil S.I.

'-I1!reJj i,
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riUa.l de . FloriaDÔpolis
" lmpliando Departamenlo de Vendas,

OFE-BEeE EXIGE!
-'- �urso secundário completo;
- boa apresentação;
- dinamismo; •

---'-- idade 'entre 20 a 30 anos

_._ disponibilidade para trabalhul
, em período integral.

- treinamento rem�nerado;
- salário . fixo mais --prêmios;
- as�istência médico-ho�pitalai',
� ótimo, ambiente de trabalho;
- reais possibilidades de carreira

en'lprê.!?a;
- semana de 5' ,dias .

Os interessados deverão comparecer à Rua Fulvio Aducci, 1189 - 29 andar

,
,

,I

. -'

Horário comerciaL ,\ ',"
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Filial d, Florianópolis
Se você tem alé 25 anos de idade, cur so ginasial C@��."l] ..t;.J Gi11\ equivalt._e
e apreciaria Irabal�ar em mecânica,venha conversar cõnosco.

A Olivetti está admitindo lOve'os páral trabalharem Como mecarlÍcos especializados em serviços de Assl"�
tênci� Técnica. Oferece a voc@ a oportunidade de aprender uma profissão e de se iniciar numa carrei
ra técnica interessante e prestigiada.
Converse conO?co verificaremos em você as aptidões necessárias. Se você as possuir será treinado em

nossa Escola de Formação de Mecânicos que -através, de modernas técnica:s de en.sino, fará de Você um

competente técnico na linha de máquinas Olivetti.

VOCÊ TERÁ AINDA:

,;'

- ótimo ambiente de trabalho;
- assistência médico-hospitalar;
- cursos periódicoS de atualização técnica;
- amplas possibilidades de progresso na carreira;
- semana de trabalho de cineo dias.
R 11ulvio Aducci, 1189 ........ 19 andar (H<arári0 das 8 30

�

às 11 30 horas e das 14,00' às 16,30 horas).
,

_:
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Propagu" füZ S': m i n á rio
sõ br p u b I i c 'i d a d e

A. s. Propague realizará' no período de O seminário contará com a presença das

27 a 31 de 'março próximo, o 1Q Seminário agências de propaganda ligadas à .Rêde de
de Atualização Publicitária de Santa Cata- Agências Independentes .-:.... 'RAI - da' qual
riria. o diretor da emprêsa, Sr. Eurides An- .a ·,A. S. Propági e faz par;e. O· encontro será

r,_;o.es Severo, seguiu ontem a São Paulo a de nível empresarial,' e' as .conferências esta-

;'m de manter contato com os coníerencís., .','; :.! cargo de .profissionais de .. propaganda
t IS _1� convidados para o conclave. ,; PC);s ( ,

;,,.�.• ,. • • ��I4����9...±."""iliiiiã�.·iiiii;ri._....=...._-----:-
,-
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MINISTÉRIO DA EDUCACÃO E CULTURA ..

'

,. ""'H'� ,

I �
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SUB-REITORIA DE ENSINO E PESQUISA
DEPARTAMENTO DE. REGISTRO E CONTRÔLE ACADÊMlC,Q

I.,

"

fi � J

, ,
"

,.,

Altera os têrrnós do Edital nr. 721.A06.002 e que esclarecia sõbre

matrícula de alunos desta Universidade que prestaram .nôvo Con

curso Vestibular na UFSC, para Ia mesma área, em ,1972.

Comunico, a quem interessar possa - de conformidade cOI]1 Resolução bai

xada nesta data pela douta Comissão de .Ensino e Pesquisa - que ficam alterados

os têrmos do Edital nr 721.A06.002, de.26 de janeiro p, ,findo, 0, qual ;�assa a ter

a seguinte redação: r

1'1"') O aluno da Universidade, vinculado ao regime de créditos ,e pré-requi
sitos disciplinares, qUe tenha se submetido, em 197�t novamente ao Vestibular, c.
obtido classificação para a mesma área de conhecimento, não poderá' exercer di

feito simultâneo de matricula, devendo desistir" expressa, e defínitívamcnte, de

uma delas, no mínimo, três dias úteis antes do inicio do período regular de ma

trícula ou, no caso de ter direito
-

� pleitear acesso ao Ciçl-q. de Formação Profi�

sional no mínimo três dias úteis antes da data fixada para a opção visando tal fim
, ' "

' .. "

. 29) A desistência do direito à matricula pelo lQ Vestibular prestado" im-
.

porta no direito à nova matricula Inicial c, consequentemente, a' va'ga� em disci-

plinas próprias da 1� fase sugestão d8 respectíva ãrea.:
.

, ! " '

39) No caso previsto no item anterior" e deíerícos eventuais pedidos de

revalidação de programas para efeito de dispensa em díscípíinas já cursarias, a: ma

tricula em disciplinas constantes de fáse�ugestão seguiote3 ficam condicionada,

a 'Observância dos pré-req\Úsitoa c' a exiStêncl.a de v&gs.s, oorisideranct.o. a.p6e o

prazo da matrícula normal, para efeito <i6 �puta d� vagas, o índice de apro-

,veitamento obtido com as disciplinas c:onstabtes do hJ.;tót1co es� ê.berto em

razão da nOva matrícula. _,

4�) CUBO 'haja des-istênda, dentro dO �, p�'t6 DO item lQ, do direito

à matrícula em razão do 29 Concurso pt9s�" 6et�-o cha$àdos oUtrbs candidatos

para suprirem as vagas.
,

_ )
. Floriauópolis, oa de fevete\r'O de 1972 .

Bel. Tânia 'Maria Gomâ ., Nnwaa - �.� &M
,I'.

Visto
Bel. Nel50D Morltz La p_Gna -, DirelOr do DRCA

. . _' \ ;'tht.

, .
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BANCO REGIOlfAl. DE :btlOO8LVlltERTO _DO
EXTRDUJ- SUL· f •

'

AGÊNCW. DE ,nbÜÀâOPOLIS· "., '"

CO'ReVISO PÚBLICO -AGnU, � 03/69"
AVISO.r,l

"

-': '.J,'1�

,
"

.', ; .,

.

. .. \' 'fl-'

I - Comunicamos aos candidatos ..classificadôs, no Oopcurso Público para

Servente que - os 5 (cinco) seguintes coloead@s, 'cujos ti'Ü.més -estão a' "segul!' descri
t03, deve�ão c�mpa:tecer na sede da Ngêpcia,. à ruà '-l"'e�ipe 'Sçhmi:dt" 3_7 'ilS' -'08:UO ho

n�s do dia 19 de fevereiro ,corrente;' para S(;, submeterem: Ia Psicoteste,
I 19-}?;C comple-

t<.rá o processo de Seleção: :
-,

-, f' - ,.

._.. .. ..
.

! Ndme '\, (
-

.,., / ,--

Getúlio ,"Sctí):ni'tz : .. ':.
'

,1

.

'.

iI I.,
'

'.

• �. !..' ":< _

'
.

I

31 :,Pedro 'Eertnande�' .. ,- - \·�o J. ",;: '. "::

36 "Ed4artl,;' loS'é; V�rdim�·g:i;�:_" ':' �. :;.' _

-

"

18
"

.

ITelemaco:)SitidàkiS' 'Filho>� <'_::, _, .
'

43 ' ViÚna�'Joio: dê
-

Mirgnqai'
"

., , ,I ..

II - Esclarecemos que n� oc�iãc;> dev�rão apresentqr o �oçtp:nelf.tq de Iden.·

tidade (Cart. Identidade do I.I.M.L. ou. Título Eleitoral), ficando claro que êste cha·

mado não implicará no aproveitamento mediato dos candidatos considerados aptos
Dor _parte do Banco, que o subordinará à existência de vagas. '

Florianópolis (SC) 09 de fevereiro de 1972
,

,-

ARY CANGUrÇO DE MESQUITA - Diretor Superintend!ente
,

Inscrição
17

'l;fPAGt!j�CIAS DE FLO 'MO,POLIS
COl�CUB,SO PÚBLICO' AGFLO �-- 01/70

- ;�..VIS�' N°,S

'I - Comunicamos -

aO& candidatos' cl�ss�f1cados no ConcUrso Público parA
Auxiliar Administrativo, que, OS dez (10) �nte5 colocado's, cujoa, nemes estã� a

seguir descritos, deverão co:t:npare�r na s�, da Ag&1cla, à rua Felipe; Schmidt. 37.

às 00:00 'horas do dia 19 de fevereiro corrente, pari se 8ubm..eterem a Psicoteste,
ql.!e completará o p:I"QreSSO de seleção:

Inscrição N,ome
24,2 An.tônio Cados Motta da Luz'
400 João otto

-

Ávila, Neto
038 Ilton Damasio, Moreir�
'207 Vilmar _Val�ntim das INeves·
334 Ana Maria Pereira

','

ti',

q' I I 'I "It'

José Nazareno .Rosa:
Lúcio cesar CQirolo Corrêa '

Rubisval . Garéia Borba
Sandra Elisabete Gomes .

, ,,"
.

,

Vanderlei Medeiros

Of>.7
273

073

51,7
373

,
'O,

"

TI - Esclarecemos que na Ocasião deverão apresentar o documento de Iden·

tidade (C�rt. Identidade do I.I.:M:.L. ou Título Eleitora!), ,ficando c�aro qub êste cha
mado implicará no'aproveitamento i1De<liàto dos çanà.iGtato$ considel"ado's' aptos p'Ol'

parte do B:mco, que 'O subordinara à existência de vagQs. :
.

"

" "

Florianópops (Se), Q9 de feveteirb de 1972

ARY CANGUçú DE MESQUITA - l;>iretor Supierintend�té
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m
o Fluminense acertou a renova-

ão do contrato de Félix, pai!
mais um ano, e, embora os diri

gentes do clube declarassem que
({oleiro receberá Cr$ 8 mil men
� <ntre luvas e salários, sabe

\ll� na real dade a quantia é
n pouco maior.

Quanto à possibilidade de o clu,
f' negociar Lula c�m Q Botafogo,

é �.". "to d fici! que o ponta-es
querda seja transferido, porque a

d retoría recentemente eleita .

e
li; 'aJn:da não empossada em princípio

..,. •.• não concorda com a venda dó pag-o ,

se de qualquer jogador éonsídera-
GW titular.

_ .. _iJ�

no
•

anu
AMISTOSO A conES

o vice-presâdente João Bouerí
comentou que soube domingo, no

Maracanã do Interesse do Bota-,

fogo em comprar o passe de Lu-
,

la:

- O Toníato conversou comigo
sôbre o assunto e eu expliquei que
somente o futuro vice-presidente
do Flumtnense 'Vilson Xavier, é'
que pode-ia resolver a situação.
Mas' disse também ser muito difí
cil que a transrerêneía se concre

tize, porque a: nova diretoria não
está disposta a negociar qualquer
t.tular,

Z22L � 1IW!IiI-'

ERINTENDÊN'CIA NACIO'RAL
.

A ASTECIMENT
CAltlPANHA EM "DEFESA DA ECONOMIA

POPULAR
,

,

DE S-ANTA CATARINA

Arroz branco pacote
pacote
pacote
paccte" -

Arroz hran'90
Açucar refinsQo

,

Açucar refinado

I Extrato de tomate

j granei
pacote
pacote
granel
pacote
pacote
pacote
lata
lata

pacote
pacot�
paeote
pacote
pacote

. pacote
tablete! '

lata
rôlo

paeo.te
pacote
pedaço

Farinha de mandioca
Farinha de trigo
F9,rinha de trigo
Feijão prêto
Feijão prêto
Fubá de miàho
Fósforos
Leite em pó integral
Leite em pó instantâneo
Macarrão' sem ovos

Macarrão com ovos

Massas para ,opa

Maizena
Maizena
Maizena

Margarina vegetal
61e de soja
Pa.pel higiênico popular
Sal ",fiu'ado
Sal moido
Sahão em pedaço, pequeno

"

r

o

lkg
5kg
lkg
5kg
200g
'lkg
lkg
5kg
lkg
lkg
lkg
lQcx
454g
400g
400g
400g
200g
200g
400g
800g
tOOg
900 rol

1

lkg
lkg
'1

1,7&
8,00
1,05
5,20
0,75

1,2°'11,25 I
5,75 !
100 I
,

1�20 I

0'80
,

0,60
4,00
3,90
1,00
1,30
0,65
0,65
1'20
,

2,10

0,50
3,30
030
,

0,40
0,80
0,24

I �

OBS,: f)� preços máximos fixad0s na presente lista não abrangem
toda,; �s m�rcas comenci� Os, estabeledmentos filiados à GADEP, estão
obrigaõos a ter pelo menOS ,uma das marcas dêsses produtos por preços

l:�
não excedam a08.fi""dos"

"

' '

-

n rat

o dirigente disse que o Fhi
minense recebeu convite para dis
putar no próximo d'a 20 um amís-

\

so em Caxias do Sul. durante as

solendades d'� Ti'°F-h:t r1a Uva mas
,

deseja saber R 'lnin;ão do técní,

ro Travagline e do preparador �
síco Carlos Alberto Parreirá.

- :É bem provável que aceite
mos o conv'te O amístoso é im

portante Plil''''''-'
o inicio da 0"\"

"",,,,-':'or'" 'l1dnsh;e
�- (�, 1,"'Je',ls8,() 'p

iá fine a '\')aTtcôres no B.l·i1,ci!
, I,

, será tjansmítlda nf,>l() novo Hl'

ma para tOM5 os EStfl.ti10� }
disso - concluía 'Bouerí - o Pre
sidente da Repúblíca estará pré-
sente ao [ogo.

TREtNO NO BOTAFOGO

Como. o Campo de Allvaro Cha
ves continua. interditado para re

forma do, gramado, o time- do -Fhl
minense- fará coletivo em GeneÍtSlI
'Severrano. Toninha, que obtevé-.
1 icença para passar o carnaval vns;
Bahia e já embarcou, GalhardO'
e Denílson, corrtundídos serão oS

,

ausentes do treino de conjunto que
visa a pre1)ara:cão do time paÇa;_a
estreia no Campeonato Carioca, ,dia'
28 de fevêreiro, contra a. Portuguê
sa, no Maracanã.

Galhardo já está quase 'Bom rut
dupla entorse que so-Preu no jp'e"
lho e deve ser liberado' para trei-.,
nar com bola após o carnaval.

'

O
zagueiro que está há quase três,

, '

meses sem poder treinar, tetn fei-
to exercícios de pêso para conbater
a atrofia muscular e ontem parti
cipou normalmente do circuito.' trty_
nin� ministrado pelo preparador
físico Carlos Alberto Parreira.-
DeSUson que se contundiu no

joelho na partida cotra; o River
Plane, já retirOU o gésso que lhe

i!TI�bilizava �_ perna e na pr6ximà �

seman� também voltará aos trei
no!.

�LÁUDIO PREP�R

r-F"
Quem iniciou ,sua at;vida.c1e' co-

mo preparador físico foi o atacan
te Cláudio, que .oecidlu ence,rrar
sua carreira de ;ogador, embora

estAj_a com 3,'ro-..,'" "8 flnmf de �da
de e com (' ,

.... � �. � .... t') em vigor.
Cláudio, tih ,i� ,-lI' tfmp 'ct'Fante
quese todo o turno final do Cam

peonato Cario ....a d'" ano passado,
concluiu o r,urso nA Escola Naoio.
nal de EdUCR,f'-r lNdf'fl, e a.gora
'quer se defj'r.ar inteiramente "à
sua nova 'Or(.lfiF�-O'

" ,

- Eu podcrj1'l r,ontinuar jogan
do por mais aIm..lm tempo, m�
cheguei à COT'''''l�i'í,O de aue o me"
lhor é me dedif'q,. exclusivamente
à preparação física. Já conversei
com o parre:ra sôbre o assunto-e
êsse campo agora tem grandes
pOSSibilidades no Brasil

Malriz eDl Florianópolis - Rua Francisco Tcílenllue, 32 -

"

Depois de fazer uma proposta pelo !
pnSj'le de Lula - os dirigentes do Flumi- �1
:mtTIse não pl;c�ram responder porque
e:st1ão de saída., para posse de nova di

retotia-I o Botafogo encontrou nova

fó rfrlo I a 'para a:t(\n'del' o pedido do téc
\
nico Tim, que quer um ponta-esquerda:
a tif0ca de Rogério por Arilson, com o

Flamengo.
A idéia está repercutindo f'avoràvel- �

mente nos dois clubes. Rogério, cujo
passe aindâ pertence ao Botafogo, tem

feito o possível para ficar em definitivo
no Mam�ngoj 'enquanto Arilson, com a

efetivação' <de Paulo César na ponta-és,
querda, fatalmente ficará na reserva.

A1P EsENTAÇ"ÃO
DE l'�STORIZN

,
,

o Pastoriza só chega ao Rio

í

\
, "

O técnico Orildo Lisboa resolveu

que" seus pupilos não descansarão
, nem .mesmer por alguns dias. Ain,

I -

! dar e-11�6TieCil -com mais uma atua-
o

ção exitosa 'd� elenco sob sua di

Teçãp que .conquístou domingo
pa,gsado, seis dos sete páreos do

:programa da quarta regata pelo
'tftnlo da cidade, conservando-se

-itivicto, Orildo informou a repor

tagem que todos no' Rfachuelo
'estão se movimentando com vis

ta,s à quinta e última regata que

espera vencer muito embora de-
,

'

I la não Precise o clube da Rita Ma-

ria que já 'é o campeão disparado
do III Campeomito Citadino de

I Remo: Orildo pensa mais no título
de campeão catarinense, cu,ia dis

puta está marcada para o último

<!ia
\

ele -maia. Se tiver nova ,ritó

ria na quinta regata' terá reafza-
" '

'do uma façanha notável, saben-

do-se' que ,o Martinelli, ca.mpeão
dos' dois anteriores certames pelo

, ,

r cetro· citadino, não conseguiu che-

gar °a tanto.
:Édson � Oleto, Ardig6 e Ajor, êste

thrloneiro, a 'guarnicão ,que melhor

,:impreSSio-nou na regata de domin-

, ,

e
para se incorporar ao Botafogo na

quinta-feit a após o carnaval, mas on

rem à tarde o seu procurador teve um

encontro com o dirigente Xisto Tónia-
I '..1

to, a fim de acertar as bases co con-

-,
. trato .

i
o jogader assinará por dois anos, re,

cebendo Cr$ 12 mil entne luvas e salá

rios.

A chefiá da delegação se comunicou

de Atenas com o vice-presidente Xisto

Toniato, informando que jogai á hoje
10: e sábado naquela cidade,. O regresso

-

está marcado para o próprio sábado, à

noite, devendo a delegação chegar no

dornmge, pela manhã, O jôgo em Ar·

gel foi cancelado porque os jogadores

go passado, quando 'conseguiu
derrotar sensaéíonalmente a du

pla aldista Vilela-Édinho, que 'se
constituía favorita dos entendidos

I •
'

teve um acidente, anteontem com

o "Roberto Müller"; barco no qual
a nova dupla conquístou os lon
ros em reíerêneta, Deslisando na

raia da baía 'sul, 'próximo à .sede
do Riachuelo em, preparativos,

para a quinta regata a embarca-,

ção foi atingida fila prôa por um

double do mesmo clube que ina-
, ,

dvertidamente vinha· cruzando
-

a
, I

raia, tendo no seu
.

interior ele-
mentos do elenco de novos do alvi

azul. O impacto foi violento, re

sultado maiores danos 'para o "Ro-
o ,

berto Müller, que teve uma boa

parte do seu casca da prôa inuti
lizado, Chamado o carpihteiro An-

,

tânio Ferrei ra para verificar os

estragos, declarou - êle estar �ntac
ta a estrutura do barco ,e que em

pouco tempo pode.rá recuperar' o
barco, dando-lhe, condicões para
disputar a Próxima' regata pelo
título da cidade.

'

Antônio Ferreira, que segundo- o

a
Consoantllt ontem noticiamos em pri

�eim mã6, a Caixa' Econômica Federal

d� Sant� Catarina, pelo seu Diretor Ge
.

ral, confirmou 11,1 imnlantação da LoteJ ia

, Esportiva êste mês. funcionando as di

ve"sas 'agêl"ciaI'J já in�taJ das e aprova
.

dQ' T.'� r 'q'lêle f.,,�1(} rJ cnm o teste 76,
I
n- di;- ; 1, E<'2 assim itllpiantada a

,

,

: L(,t�ri" 111a\S flep1'lar do 13 asil em ter-

ras d(1 Santa: €a"arina. podend0 agora os

apostadores adquhir os çartõe� aos pre

;05 vígentes no �aís, o�que não aconte

cia" antes, quando tinham que pagar

mais, pois da falta -da mesma em nosso

Estado, intermediaristas ganhavam um

bom, dinheiro levando os palpites dos

I
noss.o8 apostadores para as agências de

,

oútros Estados, mormente Curitiba, São

Paulo e Guanabara.
Com a implantação da Loteria entre

nós, acredita-se que já no teste 76, po
der� bayer o dôbro das apostas que co·

mumente se faziam os catarinenses. que,

a�o[�, se sentem mais à vontade para

tentar ser um dos contemplados com os

telefones 2534 e 2535

milhões. que todas as semanas são 4is
tribuídos ao vencedor oH vencédores.

- :xxx -

No Fi,eueirense, sob a batuta do ma.:
jOI José Mauro Ortig" tud� é movirnen�

to, o que n�o é paI a menos, em se tra

tando de uma agremiaçã0 qtÍe se estru

tura para se tornar modelo em Santa
Catarina. A re0rganização do seu plan
teI de profissionais, a cargo, de um dos

diretores, supervis0rcs e técnicos de no

meada, a elev.gção e melhoria do seu

pat1'imônio que pr.evê para d�ta muito

próxima a construção de arquibancadM,
cabines para a imprensa escrita�, :flalada
e televisada e o sistema de iluminação
que o "Orlh'ndo ScarpelW' terá e que se

constituirá num dos mais modernos do

pais, estão a exigir da família alvinegra
um esfô! ço fora do comum, com grandes
reflexos na sua torcida 'que deverá for
necer a sua parcela de colaboração para

que o triqnfo seja total e tenha a sua re-
I

percussão em todos os quadrantes do

ilso�
tinham a promessa do

. sal antes do carnaval.
RJCHER ADMITE

A TROCA

Indagado sôbre a possibilidade d.

d Aril R'
. �

troca e ri son por ogerio, o PIes
, ' I

dente André Richer comentou que "e'
, �
e um problema a estudar, mas só dlre,
rnes algo depois de consultar o técnlc
Z 1"

o
",aga o ,

O pr esidente acrescentou que qUal.
quer negócio com o Botafogo Pode ser
realizado devido ao excelente Jelacion

,
a

monto entre OR dois clubes.

clube de reg re�

- Com o Botaf'ogo podemos realiZa
multas negócios, Basta apenas qUe

r

• a
gente converse, o que por SInal tem Sld

'1
'

o
'�uma constante nos u timos anos - con
'-'cluiu.

diretor Carlos Moritz, o Calic�
das grandes jorriadas do futebOl
catarínense teceu-nos elogios ao
trabalho de Antônio Ferreira ni
recuperação de barcos do Riachue,
lo. Êle acaba de recuperar o dOI!
com "Paulo Cabral Wendhauss-, e

se ocupa de um skiff no qual LI'
( uíníao _

vai treinar para a regati
fínal do citadino de remo e Cam.
peonato Catarínense de Remo. Ca.
Iíco acredita que o "Rober-to MuI.
'ler" ficará tão bom ou melhor do
que antes do acidente e inocentou
os integrantes do double que prO.
vocou O acidente, dizendo ter sido
obra da fata'lidade.

Informou-nos mais o
•

d�retol
Carlos Moritz ter o presidente Jar·

, ,ge Marques Trilha recebido cano

firmacão da chegada do construo

tOr Fernando Ibarra para o pró·
ximo mia 15, ctnando l'eassnmirfÍ o

cont�ô'le do es'taleliro riachuelino
voltando Antônio Ferreira

seu auxiliar, apó� !ários anos ue.

!íodo em que esteve contratado

'Pelo Clube de Regatas Flamengo
do RiO.

•

FI
país.

xxx -

FR,*,,;;:pazr »-;

I
�No próximo, dia' 27, o Figueirense

apresentar-ge-á pela primeira vez à sua

nnmerosa torciâa f' ao público em ge·
ral. depois da transformação por Que

está passando e repercutindo em tôda

Sa'l1ta Catarina. Vai o alvinegro enfren"
! tar o Jllventus, que vai voltar
mesma vontade e ''disposição

com a

do ano

passado, esnerando. porém, melhor soro

re, 'O encontro vai dizer se a torcida
está Oll não disoosta a colaborar com o

�lvinet:!ro, vale di7er com o futebol da

Capifal. pois o Fi!!ueirense poderá re,

presentar. iá ês1e a'l1O, a redenç1to de

nosso futebol Que não enxef!�a um título
m�ximo há mais de dez anos, O prêço
no ingresso é por demais convidativo
h;to na parte das !!erais. pois pagar-se-á
apenas um cruzeirinbo, enquanto que,

quem deseiar ficar nas arquibancadaS
terá que desembolsar mais quatro cr�
�eiros .

J

I I
•
r
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Edital de 'eilão, vw••• o
o Doutor PAULO PEREGRINO, FERREIRA Juiz de

Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Floria

nópolis, na forma da lei. etc.

FAZ SABER a toãos quanto êste edital com o pra.

zo de (20) vinte dias virem. ou dêle noticia tiverem, que,

no dia (10) dez de marco do corrente ano, as 10,00 horas.

à porta principal externa dêste Juízo (Rua Duarte Schu-

tel, n� 17, o Porteiro dO$ Auditórios levará a leilão 03
! iil1!mllC:ll---.,iãi.-----Iiiiiiíii!iiftjii--�;m

, " _, ! ...

Imóveis abaixo descritos. penhorados a MANOEL MAN. � Sl)t......,�......iilti""lr:t!rl.>'W!'1!""!"-,,' :::

CASA' DE MATERIALCELO�MOURA, na ACão Executiva (autos ttO 829-67) que

Ihemove LUIZ CARLOS DE BORBA, em curso nesta Pri,

meíra Vara Oível=

Um terreno sito em Armazém,' Cachoeírs do Bom

Jesus, Município de FI®ii3MPolis, ' com 24 metros de

frente por trinta' de frente e fundos, tendo na linha dos

fundos vinte e cinco metros, com uma área de mais 0\1
I, !

menos setecentos e vinte metros quadrados (720m2), fa

zendo frente em uma rua projetada em' terreno de pro-
..

priedade de Mário Moura' ou quem de direito e pelo outrn,.·� "Icarnaval.
,');_ i, _ rr

�
. -

d ··d f Pi �����������������.�j�;.com dito do Dr. Francisco de AsSIS. a qurri o con orme . l,
� "J�':,1.', & i I **! l.

escritura pública de- compra e venda, de 8.10.63. trans-�
I

crita sob nl? 7.187, às 'fl9" 23, do Livro 3-F, nl) Cartório: DEPART :MERTO' :-CEtf, BAL DE
do Oficial HercHia Luz. e as tenfeitarias nêle e existente/

c-ompreedendo uma ,casa de alvenaria e um rancho de:': COMPRAS '

madeira. ".!t-'.

OU"DA E R"'POSUm terreno sito ém Armazém, Distrito de canasviei-;l l'lft I'.IY
.

,

Avaliaçã'l): ,� ...•.•. ' .•..••.•...•
' Cr$ 40.000',00 .

.

AVIS,
'

ras, neste município, cOm a área de- 360 m2 (trezentos e
,

sessenta metros cruadrados), adquiridO' conforme escri·

tum transc:!'ita sob nQ' 1.412, à fls. 'ID1, dO MtBOl 3-'A :ato

Cartóri,o do 2'l? Ofício frente para uma rua projetada' em\-"
terras do Dr. Francisco de Assis, ou quem de direito;'
fundos com terras dô Dr. Francisco de AssiS, ou, quem ":

I'i
, de direito.

Um terreno sito· em Armazém� distrito de Cachoei

Avaliação: . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . • . . . . . Cr$ 4.000,00

ra5 de Bom Jesus, nêste municipio ,com a área de 300
, .

metros quadrados, 'adquiridQ conforme escritl:ra tran�-"
crita sob til? 1.566. ã fi. 162 do livro' 3-A, no Cartório 1 '

do 2l? Ofício de Registl'O' de 'Imóveis desta ComRrca; con,�
front'ando a leste co,m terras de' MárIo Moura, Oeste com

o lote n'9 10 de Claudio �erreira sul com uma rua pro'
,- ,

jetada e' norte com os Iates nçs. 1 e 2 de propriedade do

Dr. Fráncisco de Assi�

,

, Residência no· servic;o d.e ginecologia e obstetrícia da Santa -----......------------.....,.�IJ"IIIII!'!_

Casa de Pôrto Alegre

Cursos de EspeciaU��tio eM SiC) Paulo, . Pôrto Alegre, e

Maternidade Escola da Unitversidade do Rio de Janeiro

AV. MAURO RAMOS

Palacete c/ 2 pavimento, c'/4 quartos, salas, 4

banheiros etc. garagem p/ carros, eventualmente

aceita-se imóvel de menor valor c/parte preço ha

se: 270.000,00 c/ grande parte financiados._ 'I'ratar Idiàriamente até 19 hs, inclusive sábado nao fecha-
'j

,I mos p/almoço Ruâo Joao Pinto.' 21 - 31? andar ': II eoni. 9. Horário normal no carnaval.
,

�

_--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii--'l��ü��z���1�_�;Í_�_�����ili!lIIiU1�' r �

e 20
•

lasrazo

Avaliaç'ão:
'-

••••••••••• ' ••••
'

••••••••••••
1 •• t ••

' cr$ 3.5001,.11)

Total' da Avaliação Cr$ 47.500,.00
A venda em leilão será feita a quem melhor oferi;;}

fizer. Em virtude do que, com fimdamento no art. 15, e

seus parágrafos, da Lei nC! 5.474, de 18.07.1968, que dis

põe sôbre as duplicatas, 'e{5{pedem-Be êste e' outros iguais,
para afixação e publicração, na for,ma da! lei.

Florianópolis, -'3 .de- f�V'el"eil'o. de'.'1972. Eu. '(UdIà Ma-
_ t: :'1' """ . J '\...,. IOf...... - r /too-

•

ria da Silveira), Enc. de Serviço, o' fiz e subscrevo pelo
Escrivã-o'. )�'\:'�1

Paulo Peregrino Ferrei.ra - Juiz de Dire�to

RUA 13 Df' MAIO (Prainha) p
C/5.000,OO de entrada, saldo 300'.00 p/mês, ven, •

de-se casa grande c/3 quartos, sala, copa, cosinha,
banheiro despensa, outra: c/3 peç;as e lindo ter-

, .

reno de 624ms2. c/parte arborizedo deslumbrante
vista. Preço: 18.000,00 (URGENTE). _

Tratar diàr.ia

mente até 19hs. inclusive sábado, não fechamos,

f'.p/almoço..
Rua João Pinto 21 - 39 andar conj, g.

,Horário normal no c-armwal.
--:

\ r r

,
" I

"._....--

DEPARTAME,NTO CE'ITHAL' DE
COMPRAS

TOMADA DE PBEÇOS ,R'O 72/9024
,AVISO . . .

. ..

O DEPARTAMENTO CBNTRAL DE COMPRAS· torna
}

público, paira conhecimento dos interessados, que rece·

berá 'propostas de firmas habilitadas preliminarmente,
nos têrmos do Decreto GE--15fi12f69-8.755, até às 15 ho

"

ras do dia 22 de' fevereira 'de 1.972j para o fornecimento

de papeis destinado ao, DEPARTAMENTO CENTRAL DF,

COMPRAS.
.

:\ �:��'!Jl.�
..

�:
COMPRAS'. I",,"""'"í��

O Edital ,encGmtra-se af�ff9, na sede �o·De!partamen
to Central de Compras, à Avenida Mauro :Ramos til? 212'

_', ,

,Florianópolis, onde serão. �tad.S' os. eíScla-recimento3
necessários e fo-mecidas cópias de Edital.

. Florianópolis; 04 de feveFeiro de 1972.
, JO,AO JORGE DE LlMA'-- Diretor Geral

\ ..� �G....�·�i�·..�;�·.·�;�----__mã a.�
,lr-----�- 3-_.� -----,-,----- .-----

CONCURSO - D'DCo ;no H'BASILI'
Inscrições abert� de 'l a 11 ',do por,rente para

ambos o.s· sexos. Prepare",se pek1.\A'Postita ,ag� ,;t?r0f."
Julio Cunha (do Banco ,ClU �'todas as materias .'

incluindo testes psicQl,c)gú:os c.r$' 78;60. 25 anos S/pra..
.

vando candidatQs.

.Pedidos ao, autor· Caixtt, P(Jstal 1.8'5' � São.Pau
,lo � mediente cheque, visa<if.O ou compra.d.o.

__���,i��������������'����'J

ORA., MOEMA .VERA DESJARDINS
CRM-se HO CPF 0297272'19

Consultório -: Rua dos Ilhéus. 8 - Conj. 114

A�lub Florianópolis
Edifício

�1" ,"'J i � TO
MP S'

TOMADA DE PREÇO
AVISO

E

o 72/00'2!
.

o ")EPART1I.MENTO CENTRAL DE COMPRAs torna

público, para conhecimento dos interessados, que rece

berá propostas de firmas habilitadas, prelíminarmente,
nos têrmos do Decreto GE-l$/12/69-8.7SS, até às. 15 ho

ras do dia 23 de íevereíro de 1.972, para O' fornecimento

de material fotográfico destínado ,ao' DEPAR'f'AMENTO
CENTRAL DE COMPJtA.S.·

O Edital encontra-sé" af�acla na sdle 'dQ Dspartarnen
to Central de Compras, à A:venida MaurQ Ramos: r:JfP 212 .

Florianópolis, onde serão. prestados os esclarecímentos
necessários e fornecidas, cópias de Edital.

Floríanópolls, 07 de fevere1:ro de 19t'�
JOÃO JO�GE' DE' lfMA' - Dirétor (teraf

Próximo Agronõmíca, vend&-se, 'e/a" quartC!>Sf' sa
la, cosínha, banheiro, a'brigo p/carro vasto,

.

ter
I reno de 470 ms2. Séme - nova. Preço:' 45.000,00
_ sendo 10.000,00 de ent�a�a. �5.000,0� a c9J!ibi·
nar e 20.000,00. financiados, à

'

Sêb"oo, ,P-t:tI$�� dta.
se carro no negócio'. Trat_ar diàriamente até 19 hs,
inclusive sábado, não fechamos p/almoço, RU3!· João
Pinto 21 - 39 andar coní. '9., Horário normal no

. '

.

�,

72/001'9
, ,

O DEPARTAMENTO CENTRAL DE. COMPRAS torna

público, para conhecimento. 10s interessados, que rece

berá propostas de firmas habilitadas prelim,inarmente,
nos têrmos do Decreto GE-15/12/69-8.755. até às, 15 ho-

'as do dia 21 de fevereiro de 1.972, para o fornecimento

e, imp essos destinado ao DEPARTAM.JNTQ CENTRAL
DE CO:MPRAS.'

O Edital encontra.se afix:ado na sede do. Departamen
to Central de Compras. à Av'enida Mauro Ramos nQ 212"
Florianópolis onde serão prestados os esclarecimentos,

,
, ,

necessários 'e fornecidas cópias, de Edital.

Florianópolis, 04 de fevereiro de 1972.
JOÃO JORGE DE LIMA - Diretor, Gertll

Dep· rlamenlo CeDlral ele o.pras
To �. ada de PreÇ6s lfO· 72/0027

,

AVISO
O D -:;-OARTA1\iENT0 CENTRAL DE COMPRAS torna:

nú1'lico nqra conhecimento dos, interess'e;dos que rece-
, ,

berl nror",",stas de firmas habilitadas preliminarmente, nos·
têr:.nos (h Decreto GE-15/12/69-R755i �té às: 15 horas;:

.

do dh 2J de fev'9refro' de 1972. para' O' fo-rnecimento de

formuláriOS destinado ao DEPARTAMEN,TO' CENTRAL
DE COMPRAS.

O Edital enC'ontra�se' afixado' na sede' do' ,Departa
mento Cf>ntral . de ,Compras. à Avenida Mauro Ramos
n,'9 21?, T;\lorlanóPolis, onde' serão prestados fig exclare
tr'on+-�" -"�e'ssárlos- e- fornecidas c-ópÍ1is de' EdItal.

"F' ."

o

�� � >"" � 1 i�;_ 08 de fevereiro de' 1972.
'JOÃO JORGE DE LIMÁ

Diretor·Geral J

De"�rlamenlo 'Cenlr e raso

Tomada de' Preços r ,12/0026
AVIS . �

O DEPARTAMENTO CENTRAL DE- COMPRA:S to:;:,
na público, para conhecimento dos interessados, que re

ceberá propostas· de firmas, habilitadas preliminarmente.
nos têrmoR do Decreto GE-15/12/69-8.755" até' às 15 ho
ras do dia 28 de fevereiro -de' 197�, para 6 fornecimento '

de materiais para microfilmagem destinados af.JI DEPAR
TAMENTO CENTRAL DE COMPRAS.

O Edital encontr'a-se afixado, na sede dt): Departa
mento' Central de Compras, à Avenida, Mauro Ramos

-, '

n:9 212, Florianópolis, onde- serão, prestados &s exclare..
cimentos necessários e fornecidas e.6pias, de Edital.

Florianópolis, 08 de fevereiro de 1972.
JOÃO JORGE DE'LIMA

Diretor 'Geral,

VAHDA DE SOUZA, SALtES" "

.,' TABELIÃO DE NOT:AS B PROTESTes, EM GERAL ,

. ,
�

EDITAL,
FAZ SABER que está em seu C�l'io para ser pro.

terftada por falta de pagamento a. noifa, prof:1lis�ria n'9 16,
valor: Cr$ 861,00 vencida ,em 21.12.197:1, em que ê de •

,cedor MILTON'EDUARDa R'2GIS, residente em DIgua
çú� e credor a eia. Catarinense de Crédito. Fh1$nciatnen.o
to e Inve..r.:;timento. E cOmo �o tivesse sida _e1ieontrado'
o dev'edor nesta cidade, intinlo-� pelo presente Edital a

_

vir pagar a referida nota PrQ�gsória, mais OS juros e

cu"tas dentro de três dias úteis a cantar desta Ou a,

apresentação das razões' pOT'que: nãe O faz, sab, pená de "
.

protesto.

Florianópolis, 09' de' fev�eir8 ,.·1'972.
ALICE REICHERTK� '- Qficial Maior

\ '

DI. BD 'EÇA
" ••

.J
Cirurglio PlúUco

eurmo de especlallzaeio de. doJ.l Ml'OS IID RoIpbaJ· dUi
Clf.nicnJ de São paulo.

'

, TJratam�nto Est�co dia 1I�: - .AbdOmeJa,·
ftUq'M .- Nruiz -- CicatrlD - 'lransplante de. CabelOl

At.ende no' Bosllital Gõverudor CelSo liilmQl--
'

.. , -w..

CU e quintatl. após:(As IS borq.

J IO�rE.· - 'Vendemk5e, ótimos I�&� eituattOl' ,no
.fA.RDI"1.\[ ITI\GUAÇÚ eODl '.a itIStel"",ps ca;tCadas
e drenage pluVial.

.

lHlUGIlt-SE a rua UPbano Sa11el, D. 3' - !'fIle 2981.

- - �-".. _' ....

1 ''1'�'" t 1ft! !�� �' '�

•
RUA OSl MARIA DA LUZ (JOS� OES) s
Casa grande de material; em estupendo ter

reno de 712ms2 dando 32 metros de frente vt» 3...Q...

falto, excelente p/ponto comercial e r:sidêncial. otí- 'I
'

mo negócio" 5 .OOQ,OO _' sendo 30.000,0\ \ de entrada e
'
..

saldo 500,00· p/rnês. Tratar díàriamen .e até 19hs

Iinclusive sábado não fechamos p/almoço, Rua I ,

"

.

João Pinto 21 - 39 andar conj. 9. Horário normal
• 1\ .. :

, ,no carnaval.
\' ·

i,
.... ----'-.--,.----.� --pjijõãii;' ,�f =----=�'.

�

Partidas de l"LORIANÓPOLIS parI

·1j14U WEre'Atl _, Direto lB,OO ti 17,30 bOfO.

Via Tijucas, Pôrto Belo. Ttapem
e ltajaf, b 07,30 10,00 .1.il'.

18,00 boru
0"". Trento ... 07.00 UI,OO ... .8,00 bort

lP' o.h

19 TABELIA,O DE NOTAS E P�01'ESTOS .a"t' GERAl.

',L 07.00

""iI o à� 't', '\'H�rl!.l� ...,,,.',

1l8�30' .r '\ f")" 0fI '

FAZ SABER que estã em seu Cartório pua _Df'
ryrotestJada por f211ta de pagamentQtl as. notas! pf'Om�,
rr9s 14. 11- 12. 8. g, 6, valor Cf$' 50(1,00 as c-mro primei.:
ras e Cr$ 330 00 a última, vencimento em 10.1.72"
10_10.71. 10.11.7]), 10.7.71, 10.6�71. 10.5'.71. em que" é " ele

v�or SEHGI0, GOMES DE: AR:AGÃO, residente l�l C'1I-'

pit'a;Ii, e credor €IP:A.SA Comerciál Imporfud<lfra de, ��
.e Aut. E como não} tiveSSe sido encontrado" (:) devedOr. r.�$
ta, cidade, íntomo-o. pelo pres-ente EditaI a. vir' pagar as'

r-eferid-ag, notas, promigsórias�, mais os: j'tpos", e custas',dem :: .

"
, trO'I d� três' d'ltl8' úteis' aI contar! desta ,data, 'ou 81'a��

tacão. das' razões porque não o faz' sob' peita· d'l� protesto.,
. , 'I

Ftoríanôpolís, 09 de fevereiro 'de 19'12.
. ..

,ALICE REICHERT KtJNTZE -- Oficial: Maio�,' "

. .

...

t A ,00 bO:rAII

.'

� 00
'

;�lOO ,',I ilj ''{'li'' "

.,

. .,..!> , j'':1fr .

, I!J • 12,Ot'
19.»

'��._:1f\. ii70f ' 118:30 . :,,10,00
13.00 ,••,,/ 14,80 --,17.30 I �8,Oo

%l�OO .- e 24,M bOrll ..

i.2IciuMi\ _,:. à8 04::iO - 0'7,00 - 08.30 - 12;00 - 14,MI
·

,'"" i I.. ::-:-:- 18;10 - 19,30 �. 21,00 e 24,00 boras.

" ��A ',..... ,.�d)4,30, � 07,00 ..�� .00,30 -, 12,00 -

· "�,o " ':'{""'':-:11Ainn _ 19 30 e. 2100. horas. J!"

'�I � ,"'�V ,
"

'." , .• ', ,1.1

�O'; '"JM�38 -- m.oo - 08.30 - 12�OO -- 18,00
·

',' ',., .;' .19;30,'e 21,00 boro

,

.

. ANSpnUTl:S COtETIVDS
, :,. ',I ,

,

;'
'.

"

: R-EU-lIDAS S� Ih

......J IMialtsA DE IR'l,t:ÇJlAt;lO
,:',:, ,. fÀrAIIIfEIS,t:��
'''' ,

•

-

, • I"

om,US" com.-P�AS DIARlAS' Di: F'I..OR.14N6POLlS
��' ('�T.o' l:JNLto, pa�l!mndQ PU,t Balrieárié de

,

.".-Câm.l5cJrlú -.l?dl1af - Piçarrae ._;,; 'BaiTa ,Velha
'� JOtNvnLE - Vila Dona FrQnef��B ..!.. Campo

'I, ,�egn,' -:- Slo Bent-IJ do Sul - (tIo N�grlDho -.

,
.

" � :..:. Caa�, e PO�TO UNIÃO
.

.. , 18�' .-horas "

,,'�'
"

,', \
"

'. CClíD OONEXêES lmediatu para PALMAS

'. ','�ÀNDIA.,. - 'PATO BRANCO -:- FRAN
:.. :i.'.,' ,"ciI$êo BELTRAo e· CAÇADOR;' �

,.:._:::, ����������������,2�_�,�"�-�.1.� PU'"t:'; ;,� 'MIGUEL -no OESTE,
� p��;ando ·:J)Or Sa.

�"
','

,�'-�. de"CàJnboriú ::- '[tajaf - BLUMENAU �

"
'.

.

.

_ iHô. ,110 &:.r �. Pouso R�dondo - Curitibano! -
,

,
,

' t'f_: Nôvos· _' .TOAÇABA - Xa,nxerê -
'.' : ..

'

I� _: CBAPECó �- São Carlos� - Pa�mito.'
,"

,,' ·;:""·,,Mtdaf e' SA'O MIGUEL DO'=OFJ8TE;:
'. " ,: t19 /19,00

.

ftM'8J.
t"AB,A ;';' ;tA� 'pa!'Sando por, São Jq" � -. Pafbo�a ••�

'.:, S'lritó Amaro- � Alfredo Wàgnê"': .2,: 13o� Retll'o

."
:, :...: �tnà tIP, 'Sul e LA� ,

..,,;�" ;.:: ,�, ;',

Para BLUMENAU (DfRE;t6" - a.oo;' 12:R: 11;.'_.
'

.'� �Oo .:.: 19'.0(1 e 21.00 boras ,,-., ",-:" ':
Para BltInRmau vil' BAL. C8mbOri\'í ."'ltaJal: 8;08;; ',31; , ,Jt,�,.A : :A't'lTAPOUt , li: &�TA,. ,RO�!\ "t.1���At.WA 'P8�

, .:l
; H!

890; 10'00; ll'� 1200� 1500r 15;SO;'/,tfJ\imt��,I"_'.1I,.' 'lfrftt 'por Slfó 1m1� - 'gJhoetl �"Santó'Amarcf1

e' 21,80-' horas.
' , , .

',. _;" R,,�ebo Qttelmado .Á ��Ó
_',

_;,; :'S
Para �gtrã do, SuI:- 8;08:' ft 18�45 hotn. .

' ,

: b'15JJf')'rbt"lJ'M, menM Rna dO,mj��9!'t''':,
"

panÍ lfAF'Rk - Via, eoru_ .0' ...... � ',:8'IL;.;."" :l�}.-CK()S DE '·,ÉN�Ó1\fENDAS 'PARA .. :, l't.I,dt; .:,. ,�ta(\(\

N'mmNRO - WAcfboru" ;, "",'-�A"rAR�E' ,.:_ M8reelint;-Rã-m��'�:- ,GatlratI"�
Para' Jof� 6>mETO)' .:_ 19�80 hora. ' -.-,;� Via!dtit&S - Eree-hÍlB � Ir�f,. nq,: ��tJl, cf do RI'

Para .T�' .;.... VIa BBt Cambor!tt,...- ,I fI!
. '

"

'. '-
. "6tfm'de do' ·Std; - 'todo o' SYJDOES�

,.

PA'f.A

Çflmr$�-Barra Ve�5;3Qr 9,00; 13)W;'14;30: t&�·;,hO .', '. vNAtNsE "�o CURITIBA é SÃO PAUW.:
r.

' ,�' -�? .. ,

�
..

.,..__",.", 'l"'��"''ry.'''If'''if,'lt� (\mBti·�f�t\Jl.;A! �'�iAGENS ESPECIAIS" �; ,,�?tC�SOES
para·'J'o,::"",,:ua. _ V·'_ ,Bal. C...__1..0l'1·Ú .. Itf:laf· !J.'�, 'N, ".'�}\P,e·INFORMAcnES· Em n08S� AJ;!ênMa RodoviAr:b!

lUVn.l".::; J.ü PJ.r.J...1J ç 1A.t. , ,

'. Av>
'

�c:mô�, ' z11,00; 13;00 e 17,_ b'ral. 11
.. _, !"'.,.� ,

" :,.l ,'_.,' :�,� :;:' i �;ro� � " tO.
Para ·Sãf),Pr.aJ!e�' d_o'lul - 1'7,15 hera. '

> '_':' • ,,; .

i. "'.
,;
'. '��,� I' �!r

-&- '�N" 5:'mk· "'.·,!IIOO· '18:·00'·( , 'l'rOf.. :IJ(,' '. ;,�. �> ,:"
'

,,1'"'; �CI' •
, , , , " " • ... •. : I •

,�_��_��.��������reg, (e 19'60 boras' fiol"fri., _Iem'eDtar .1'bN' o"--�,).
, '·''',�:�!'(tv.c;l_ & "-

,_. <N�'�

A piO_ no trans arte eolf5tivo
' &. ift�· ,:'

. i, 'o, .' :--:"". ",'"
'

••
,

'� -'1'�-;., '" ,

(fL'e mantém Ngu!ar, sefVi� de· �fMWd'.8 ptI'r9; M, :�' .. �,r. '''"<,
.

:AORÓN-OMiCA .,

',I G ,&\i'i'

dacfeS' sutJ'l'a mencft).na� e: setviQo 'I:e. tte�ae� "I"*", t.
.

/ ' ��S:tt:;" ..de" m�'t��r�fll, ',c/ga_,ràgem, 3 ,/t\\!tÜQ�1 sala

todo G BrasfI. Oferece. também mo� e ��: � ::<'-],16,,'�n�", b�h�fro, ;' quaruo emprega�a. ,�tc. pre

&nfbu' para ereeuc§o,' 6, vla'PDS'·� ,.... ''t.1tf',,' f f'��:': ���, ���.OOO;OO de, entr:ad� e �PO,OO pI
quer parte do. paIs: 8' 81tte11er�. ,', ;, ,\ ��:'�� �.d��ente �te. 19hs. InclusJVe sába-

"

Infor.ma�õe8 e vendas! era __ ,-a,.. ", .' Av":\i' J . �(), '�-"��'� p/almoço, 'rua João Pinto 21 --
"

Berellio", LuZ' ou pefo Fone' �O.. Ne'�) Hu'-W:. i '

'

:

I

,_I ���itr\é?hj .. 9. Ho:dlrio normal no,,:C,ª:çnayal. 'f:
n...:r_ D a 4ItA'clUl .. ,

� -t< ,t', _"'," �,_-
,,-,

.t"'tnU-u emoro· rODe' V'r.U'&
'

�.' "., '-�-V' .

ti
!

_w Í1
'

, _,,: ,,,=!ZE .�.�
; ..

, �I�.' '.
Ú -.:�- '

'��.�, ;,.' .. :. :.' _' � �,� ,,' ,'- .�.

_-

- . ,,'�: .'<' ..

' '

, , .

,

" ?

\ :

·LUGA-SE CO"M TELE:F RE"
tTmw casa 8�fta' tI rUIr "I""iío Cruz Sirva IE j3' .. 'a.

-
' , , , ,

, � trefto tratar na ff.'rma Comércio " lndútrla
"

6erDiarr.
, , -

, Stelu' S Ao 'I,

'I ..

APARTAMENTOS
"

CENTRO

RUA ARNO' HOESClIEL ,-, Próximo. 00 . Depà.t:
tamento de Saúde Pública.

CÍ)m doiS' quartos - living, _, co7.inlía, - 1)a..,'

nlteiro - área de gerv�ço.;
Totalmente FinanciadoS;

PI TID. 'fi 'llIIar1JEr
F 'ORllIfIPIILIS'"

� !,
"

,

",
'., .

l:rl!'

,', "<. rt -, I ,I

'. '

• [ í,) t- .\ , "
.

'
,

..

PBOGRAltlí;'\CI"O
.

,P RI. ,R:1JE
�O:�o Cidinha .Livre
'm EMBIATEL lO

:t2:oo Polltona' 6
,'.:

, ,

,19�55,� O, ,Preço de um '10m. '24: ,O Impacto "�...
" ;.

,

"

.

.

�' .>,�,::�,� ..

,. ;,'

.
, .i, ;,< �." I

" � "

.DÁSHOW'EM
O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" .... , '"

'{'

Embora ainda não tenha captado
a, importância e 0, valor teenológíeo
da televisão colorida' o catarmen-

, , "
' ,

.se terá oportunidade de ver e, sen
tir. as belezas.' da tevê a côres den
tro i 'de 'duas semanas através d.a
.' ,

Televisã-Q Cultura de Florianópolis
,

' ,

sintonizada no Canal 6� -.

'�Lêon Schmigelow. Diretor Técní-
.._ t'I'�" , : .'

-

co- da TV�Cultura garante, que "em
fins: .de abril 'o canal 6, poderá 'ge
rar imagens, coloridas, mas . já', no
dia:' 17i quarta-feira de· círizas .esta.
remos: recebendo ,sinais coloridos

en�ltid� pela Embratel.. em caráter

experimental". ,

. >':Á_ 'em.i�ôra florianoPoIítana re-
,',., \ ,

.

tran.�m..J.t.irá" em, cô:t;'es da Embratel;
Ofo, à.cpntecimentoS programados pa-

:. .�: I

"t
'

,)'� !'
r

:; • '\" ;

'-OS' 'sparêl'hós, a -cores "fabricados

n.Q;�.�B�&Si� jé;',podêm 'ser' adquírídos
e�' São. �ul0,'Rio, �fe;', Belo
lIó.f�zon�e; S�ntos,�: P�rtO Alegre,
mas ; 'a'�noo não

,.

chegaram' àb' co-
, . ",' \ , . , ",'

'

tn�íó" ,d�. ��óp6li$o Os, cç�
Inetbilultes \nãO' tein d�hl' tnaroada
l' ' t ',I". ,i '..

.'. j.'
,

• _. '� "l-.' �

pàl"a' , o recebimentó, das·, unidRd�S
, ,

•

�'
•

.

,

•

.

t" ',,:'..' ' '"

':_ � ::
•

eBootnandA4ás, ,dá:-:�" . fQ�
-', ....... - '''','' ,-

,'," I' .', (

Q\l6' d�®�tt).' Q p�1 6Xató 'd0t3
a�1hos:"�ué: li�rãe·r, ccloca,doe .�
v�ha:a... '
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81'.., Êiloo!' Silva 'garàhté que 'liênt#>
de .��:o �\:l estàbeleSl�
�ehto� estará �'ndo equipamon;'

.tps piodUzidos.' Pe� Oenétal' Éli
tr�c. 'Jt.D.nda não' sabe!' quan�. 1.U1-1-
dâctes,' ch(,garão, ariutici�do '. que .

oS preços' OSéila;rãQ entre,· e lQ 8

Plil' cruzeirbs.
.

Dêsde o Plimeiro �ra 'dêste
" a,llO,

,á fittna .mantém 'à disPo.s1coo do
. '. I

p"libliOO '1:l11l ..OOnSórdo da: tevê, a

Oéres, eç>In ��éipaÇãQ de ,50 p��
f� : no cham&10 "Fundo rt-
.,., '., .

f� cde'
"

Machado. GE". Cdm
, ,,", (.' . ." .' ..

.

prestações. ,dá Cr$' 120,00 o .çatari_
ilense poderá: tem o séu aparelho

· colotido pociendo 'recebê-lo ' no
': " ":'."" ,

'
"

.

início '�01i n,o fim, do consórcio; des-
de que ef,e'tue os ,'lances; à mad�
qos - consórcios ·.automobilísticos: .

O
/"

;

associado, contempÍado, poderá
� .. "

.
" '

II

, ,

Florianópolis, Quinta-feira, 10 de �c",ereb:'o de 1972
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':,����;.���·,C�:�'�lr'ci�, âin,d�'não lem dala marcada pa.ra ve�da de �UJ!�'� '�p�r�Uíos'

nau,
" está, 'também, importando

equipamentos : para atualizar sua
.

aparelhagem, o' que permitirá trans-
'

missão e .retransmíssão 'a: 'côres, se-
. I

, gundo informações prestadas a

O, ESTADO pelo Sr. Caetano Deecke

de
'

Fígueredo, , Superintendente das

Emissôras Coligadas de Rádio TV e
,

,

Jornal de Santa Catarina.

Ressaltou, entretanto, que a' em-
, "..;.,.. "

prêsa "·I).ao está se' apressando" mo-
,

.
.

,

tivo .pelo qual não' há confirmação
sôbre as primeiras emissões '

a cô
res. .0' C���l .

3 aguarda- instruções
da Rêdé Globo de Televisão.

i-, 'N�Q há
.

a' menor posslbilídade
de retransmítdrmos a Festa da Uva.

. com .ímagens a côres, dia 19, pela
Embratei .-: declarou.

... : ..,

dam pronunciamento da matriz em
, ,

Curitiba paa . qualquer' manifesta
ção. "O Sr; Aifredo dos Santos não

sabe dízer :

quando
.

chegarão os

aparelhos para "'lemia no mercado
de Florlanóp<>Iis.

.
Enquanto isso" o St. Moaéyr Pe-

. �ira Olivéira, das· Lojas Perelta

Oliveira, ' inf.orinou que mantém
C'Oritàto �nente com as fábri
cas ·dfi� Pb.Uips' 8- General Eletl'ic

, ,

para' v'aIJda �iata. dos ap�e'"
lhos Q" côres: Desoorihece detalhes

féJ.ati:vQ8 'à& pr�taÇ6t16 e IpreçOs
fix;Q& à ,v1&ta, oe ,li prazo ...

. Ody Va.r.ela; ,diretor dos Estabelé
c1meLltos A- Mode·lar aguaI'cla ins,
tíruções da· Fábrica AcUniral, para
inic:�' intensa., :campanha publici-

", tária, Cons14era . que . a . tevê a cô

_reg terá leEe��te ,recepção juntq
ao ,púbIco "que de�ja sempre no-'

vid.adeS . 'e &09.',' imaillm"., ...

·,Idênt-i� ·S1.tõ:lflf)ão o�re com" as

Casas Santa Maria, revêll�o.tras
da-' Phillips' e Teletun�.;

Os· di.r.��ntes lojistf\.S .são. de opi-, , ,

n!ão,Unân�(hq�, a venda do� ,apa-

relh9s ·colol'iq.os se,rá, inten�ifl,cada
a pa:x:tir ,de 31 ue março' quando,

I'
,

além' da" Embratet, os. brasileiros

te:t:ão chances, "de ,captar, progra�s
pr.()duzido�,nQ Rio, e em São Paulo.

. ,.��'. . .•. ;". ;', �!��il:a�Gla .siStem,a pioneiro com o. que hã 4e melhor: ',. , , .
'

.•
..

�9, apar'e���" 4e',' tv. ,a,: êôres (tem �
.

� padrão M .dos, Estados Unidos,. tos,., cheganQ.o ao" Secam" na, França
"iod6s' .<�s hótões' nor'frlaLs ' 'd� r tim formando características próprias e' ao ·Pal· ·na. Alemanha Ociç1ental.

·_�'g�.lpa'lRenti· :.��. ,'preto '. ; oe: branco. dê: emissã<? 'Com' s�ces'so, :a; tevê, at �ôr'8s fun·

:·�9r:�?et;t�����le: :;:'p:ais: : l1;'�:;:' ?·1 qe , .1
d�na. jâ há, dnê'ô.. �nos na Europa�

, ,eonttql€" ':da '. \For.' I' 0" cineseópÍo " ·é A 'FIrSTORIA E� ú}70 e�i�tiam 30 'mil receptores
inaio�.. tem ;U:m� tríplice emissão, Enquanto 'em 1960 os Estados Secam e 7500 mil do PAL, que sig-

f9tl!lt,ndo-se, ." �!: imagem, por meio Unidos desenvolviam. a te l'2visão co- niHca a· eliminação dos defeitos do

de A·50 mil pontos coloridos que se lorida, no Brasil as emisfôras apero NTSC estaduniCiense.
,,,pio.jetam na tela, distribuidos ho.mo- feiç�avam a' emissão' em preto e O PAL - Phase Alt�renation Li

�ênearne?,�e., ,p�las i. côres b:isicas do branco, ainda nos' primeir0s passos. ne ,,- c�m 30 quadros por segundo
'verd€', azu:1;e vermelho, com 150 mil O ,sistema norte-alI!erlc.:mo, de- trouxe, grandes benefícios' para. os
poptos c,ad�, ·um�. nominado NTSC, ,co.ntudo, sofria brasileiros, especialmente para a

'O "'Brasil; 'depois de estudos téc- uma instabilidade de côres que não indústria nacional. Somente Os re-

nicos de 'equipe de alto nível cons- garantia' ao telespeCtador a recep· ceptares ,fabricados no Brasil pode
titufda; pelo Minis,tério das Comuni· ,ção real pela câmera, d0 colorido rão captar imagens, e som do sis.·
cações, ad()tóu o primeiro e úniCo. ambiente no estúdi'O. Em virtude tema PAL-M, suprimindo a possibi-
sistema 'e�· 'to�o o m�mdo, adqui-· ,dos defeitos apresentados, os· ieuro- lidade de importac;&o. db aparelhoS

·

rindo o 'sjste.ma PAL da: Alemanha peus desenvolvera� outros proje- alemães; ou norte�meric,mo.s.

ra a Festa da Uva, em Caxias do

Sul,' no próximo. dia 19. '

- Nós vamos' colocar, em "vários
pontos da' cidade diversos apare-

,
,

lhos de TV a côres e retransmitir
as .imagens geradas' pela Embratel,

:" Quando a TV Cultura iniciou suas r
.

er

•• atívidades já previu :

a chegada da

tevê colorida no Brasil, não haven
do' . agora maiores contra-tempos,
apenas pequenos detalhes - acen

tuou.

O canal 6 está aplicando cêrca

de 700 mil cruzeiros na aquisição
do equipamento PAL, instituído no

pais pelo Ministério das Comunica.
ções.
CqLIGADAS ESPERA

, A. Televisão Coligadas, de Blume-

optar por qualquer marca dos pro
dutos comercializados na firma. No
final de fevereiro um nôvo con

sórcio será instituído uma vez que, ,

para o Sr. Elinor Silva, a procura
aumentará ooUslderavelmente a

pa.rt�r da prime.i.ra transmissão em

Cá.xias do Sul.

"Também as Qrganizaçõe3 Koe
riCh rooeberão aparelhos dentro de

du� ssmanaB, de acOrdo com pra

�s ,do Sr., An�nio Koerich,.
um dos diretores do estabeleci.

mê?to.. EStarão Q diSposição dós
client-es equipamentolt da' Teleiun"
kén do B�il. ,I, ..,.

'As Organizações > Koerieh, ' não

ptetende.m abrir, de im�iato
, ,

qliaisquer tipos 'de consórcios, :po�s '

aguardam a reação do público. ·No
final de fevereiro a tevê Telefun

��ti podel"cl. ser adquirida, median- ,

t� Q p��anrento �m, �té. 30 presta
�.

" ,O gerente ide Comércio e·' Indús
tria Germano Stein mais otimis-

.
,

ta; disse o O ESTADO que apare- ,

l,hos' da Te1efunkJen " chegarão '�a

quft�q'ller momento", ,pa,ra' venda,
através do crédito 'imediato ao

�
,.

consumidor: financiados em até 24
, ' , '

ibêsé$.
.

, As Lojas Hermes 'Macedo aguar-

c nfirma· categórico que não
11'$

:

'dcença de Chagas, em Xaxim
O�Dii-etqr oer�J ciq ;Departamen...

· ,tp�.AutôIlQ.mo de Saúde' Pública já
tem em' seu poder fodos ,os dádos

r técnicos 'é cie�tíÍicos" além', ti�
'a��lts�s clfnica;S,: q\}.e

.

compro�m
� .

inex'st��cia da doença de Çha- '

gas nó'. riluijfêíÍÚO de 'Xaxini em
:$ànta Cá;tá.riha.·'

'
'.

'. Nlt,,:�ard:e d� ontem o sanÚ::aris-
,
'" .r..

:":' '

,�r 11": ... _. ..-:, � .. ,,,:. ,
'

" ." :' ,

.,

.

�á. J,}�nqvêhciq 'Mattos,
.'

Neto, ,. fêz,
, &i':fêl�tQ', .ãç>"·'S�r�tátio. �isco pa..
.:, ,t,' 1.:" ',�;'" .)" �•.�•• '

'�. _

",
• .I, '

' - f

,'!�!�9,,�,9/a " S�:?-.ct.é�
.

�cêrca:
.

dos resul-

�,t�a?S d9 ,ttab&lh.o r�8:1,'zado' "por
"uma equip6' .ao ::oepàttarnento' que
... 01.' ,-.11'"'' •

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

"
" � ,

.

:,- .' • "
.

�
,

�Ve.!W,ah�,qieu..�,!1ià .. s,�tq.i�:n� �a tegíãO'.
',. O':: g�rhpá 'deslaçado. pelo '

, . 'asp
:esÚ�ve·. CDLlsHtuido" .�lo.: médic.à
'B�hho·: scrit�mpet, ,'é,sp�cial;st� 'e'n
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parasitologia; ljioquimico WHson

Valgas, espeeialista em análise de

doenças tran:';jmisSIveis [por veto
res qiológ'cos; zoólogo, Hugo Sil
veira. da Sucam _ Superintendên
cia das Campanhas d� Saúde Pú

blica.. especialista em entomologia;
e dois guardas sanitários também

,

,
da. SUGam.
Acompanhada do Chefe do' Dis

trito Sanitário de Chapeco; dr. VaI"
m(�r Llrnail'di�, a equtipe "ealiZou
exames clínicos e labprator'ais de

tódos os doentes apontados como'

su�eitos, utilizando a reação Ma

chado Guerreiro e realizando' xeno

dIagn6stico, s:stemas mundialtnen-
, , , "

te adotados para saber da, ex's"

I·

tência do mal. Todos os exames

apresentáram resultados negativos.
Segundo infoz:mou O· sanitarista

Genovêncio. �ttos Neto ao Secre_
tário PriSCo' Paraíso, a equipe que
esteve em

.

X8Jd.m "não encontrou
\ '

o vetor biológico (conhecido vul-

garIl,lentie comó barbeiro) nos ca

sebres situados ha área urbana ou

no Càmpo,. a�r da verdadeira

caçada' levádá.' â efeito pra locali

,zar
.

o 'insetb.

:
A ação da' equipe do Departa-

,. Inento, teve
.

a, p.a�ticipação e apoio
da Supet:'nt,endência· das Campa
Ílhas' 9�' Saúde'

.

Pública, órgã.Jo cto
Mii:tistério da Sat.íde�

"

Festejos. da
ln ep ndência
têm·' reunião·

.

J ,.

O Presidente da Comissão Execu
tiva' Estadual dos Festejes' do Ses
quicentenário da Independência, ma·'
jor' José Mauro' Ortiga, confirmou
para o 'próximo dia 22· sua presen

,
ça na' Guanabara, 'Onde partícípará
de reunião com os demais presiden
tes 'das comissões estaduais. Na

oportunidade, apresentará subsídios
para o programa a ser cumprido em

todo 'O País' alusivo a
. comemoração

da passagem dos 150 anos da ln

dependência do Brasil, Também
'

es
tará coletando dados e instruções
para' o cumprimento ,dQ programa
em Santa Catarina,

Anunciou o &-.' José :MaurQ Ortí
ga 'que a' entidade e.s.tij..dual' 'está
mantendo. contatos permanentes
com, as treze associações de municí
pios catarínenses, solicitando; todo- o
empenho das micro-regiões . para
bem comemorar os.: f�sÚ�jo�. Ape
nas a Mostra de Artes de Integra
ção dos Artistas Catarinenses foi a

parte do programa qu� foi confir
mada ontem a O ESTA.P.O pelo pre
sídente da comissão.

, ,. ".
'

.
�

'.
'

Para Q presidente da Comissão Es-

tadual,. a �posição visa reunir 6

integrar· os. artistas eatarinenses nos

setores de" pintura, d��ho, g!1lVu
ra e. ar� gpü�ca.s, escu��ura, arquh
tetura e arte dee6rativa Os parti
clpan� ® mostra d�werão enca

minhaF até. o. dia Q de nlsrço pró
ximo seus trabalhos, com· temas da

Ind.e�ndênci�, de�endo' os 'fute�
sados do J.nteriar pco<rarar as as.

sociações municipais .

A �posição,' qUe se �calizará no

período de 12 a 'W, de marçQ,' na
Capital, conferirá prên1ios' ROS três
primeiros colocados,' respectiVf).me-n
te, de Cr$' 3.0QO,OO '-' 'Prêmiq Go
vêrno (iQ, Estado de Santa Catariná;
Cr$ 2.000;00 -- Prêmio Fôrças Ar..

ma,da,s, e. Cr$ 1.000,00 ...;.. ,Prêmio ,Co
missão Executiva' Esta�ual Segun·
do o regulamento" os -três vencedo

l�, participarão' da: mostra nacional
e de out!as·., exposições, regionaiS
marcadas para os f-estej-os' d� Ses-

,Gõ,êiõ;enoonci�
autoriza

.

,

novas obrâs: :

'Ao receber em áudiênéia ; Prefei ..
to

.

Francisco
.

Edemir Z�bot
'

de
J' .' , ..... #

Pe�ras, Gr�ndes, o Governado\" 'Co-
ldmbó Salles' aútorizou o· engenhei
ro rresidente' do 'DER "'no sUl' d�
,lEstada a iniCiar as' obrà� de �ns-'
trúção 'da" Estrada" P�dras' dr���
des/Urussángà.

' "

O encontró te;e a P,a�ticipação
, ( ,

do Deputado Milton Campos de
...

OUveir::'J. e do Pres-,;dente da Gâ�a·
ra Municipal, Vit�rio José Mar.
con.

Ufsc fixa
matrícula
para"1912
o Departamento de, Registro e

Coin»'Ôle A,crnlêmiko já baixou o

edital de matrícul� p�;ra os,,�tu
d�n,t�s! aprovados no Vestibular'
'único �. Un:ficado da Unive,rsida
de Federal de Sant::'J. Catarina .. Ho
je e amanhã será,., feita a distribui,.. ·

ção das senha� i!ld1cativas do d;a
e hora, em que cada um dos;afu-

...
,',' �

..

..

nos que, não integràlizou o' ciclo'
.báslco� poderá proceoer .;sua" ma

trícula subse:quen� erri djscipl'na
c

do ciclo . .À p�é-matrícuÜL e&tá mar.
cada

. para o dia IH de fevereiro,
,

,enquanto a l'T.la;trícula definitiva
ocorrerá, nos dias 19 20 e 21. Os
.,

" ", ,

cand�datos .clas�ificadQs no Ves-
tibular (leverão proct.:I.tar o Dl·ca
e obter detalhes sÔbl:e o Edital. .

.

(Editoriais nas páginas 3 e 9) •

, :

/

'1
, (

)

C a r n a Y·a I pros,segue
hoje com, oite do Terror
A Noite �o Terror dá continuida

de hoje ao, mais longo carnaval bra

sileiro, inidado ontem no Santaéa
rina com o Ca'maval na (Ilha, ao

qual compareceu regular número
,

.

de foliões, que se 'mostraram 'airid�
um pouco inibidos; As chuvas pre-

'judicaram a festa que' estava pro- ,

gramada para a piscina' do clube,

obrigando os foliões a permanece
rem no interior da' sede social. Pa-

ra a festa do Paineiras: 'o regula
mento faz apenas sua exigência
traje .preto e branco ou 'fantasia

original, dispensando 9, alguns' �,
' .

fantasia, bastando apresentar-se
com a cara e a coragem.

Além do Lira Tênis Clube, que
vem se preparando em silêncio e

promete um grande
..

carnaval, Q
Clube Seis de Janeiro com Nabor �,

'

Orquestra garante quatro dias de
folia 'com início às 23 lInra's.· Já O

Clube XV de Outubro, cujas, obras
'de construção"da sede foram pre.
judicadas ontem à noite com as

chuvas, obrigando os integrantes da.

'1comissão de obras a executar tra,
balhos no interior da sede . Na tar,

[
,

de de ontem, os abenegados do c�u·
be levantaram a pratiban..da e con

cluiram Os· serviços de. cobertura.
No XV de Outubro serão realiza,
dos quatro festas - sábado ia têr.
ça-feira - com início às 23 horas,
Cabendo 'Cr$ 3.000,00 às grandes

sociedades. _' Tenentes do Diabo,
Granadeiros da Ilha, Protegidos ela
Princesa, -Copa Lord e Filhos rio
Continente - o GovernadG'r Colom
bo 'SaIles 'autorizou o' Secretário
Sergio Uchoa a conceder o auxílio

prometido pelo Estado. Com Cr$ ..

2.500,00 foram beneficiados Impé
rio do Samba e Trevo CLe Ouro. Os
diretores das ';entidades deverão re-

, .
.

ceber provàvelmente hoje o auxílio
concedido.

" Uma importante reunião dos pre·
sidentes ,elo Do.ze, Lira, Paineiras e

Santacatarina será realizada às 20

horas de hoje, no Clube D�z� dê

Agê..'1to, oportunidade em que será
estudado· em conjunto 6 problema
de pagamento dos direitos autorais
às entidades ar1:ecadadoras. COllSi, ,

deram os presidentes muito eleva

dos as cotas de participação dos
clubes' em f?vor dessas (mtidades' e

,procuram um denominador· comum "

para programar a,s músicas a serem

apresentadas nos bailes de carna,
vaI.

O Prefeito Ari Oliveira confirmou \

sua presença nos testes de ilumina .

ção de rua, marcado para hoje na

Pra�'a XV de Novembro, Os traha·

lhos de montagem das peças deeo

rativas estarão concluídos. hoje· �
noite, quando o pessoal da Celesc
ultim.ará os serviços de ih:aninação,
adaptando a direção dos refletoreS.

às peç�s que compôem o temá,

Aquarius em Terra de S�l ,8 Mar.

A folia,continua amanhã com o

Baile Municipal, marcando o início
dos Cem Anos de Carnaval do. Clu

be Doze de Agôsto, que promete
mais quatro grandes bailes e um in-'

'fantil. Mais seis inscrições ao con

curso municipal foram utendídas

ontem no Doze, elevando para

quinze o número de concorrentes ao

desfile ç.e fantasias. '"

O preSidente Márcio Cqllé;lço
ànunciOu ontem durante a apre�n-

'tação da decoração' do dube, os

integrantes da 'comissão julgadora
pára o concurso de fantasias. pre

sidida pelo .costureiro Galdino Len,

zi, a, comUlsao ficou ccnstituída

pelas Sras. Maria Câ.ndida Schaef· ,

fer' Laura Corrêa, Astrid Carvalho
,

,

Collaço Alice Damiani. ne108 jor·
, "

, .'" .. ,

naliBtas Adolfo. Zigelli, Mar,cilio Me-

deiros Filho, F�vio Coelho, Darci

Lopes, Mauro Amorim e Acy .C;:t
bral Teive Srs. Maurício Amorim e·

, .

Rodrigo de Haro, além ;d05 cronis·

't�s sociais Zuri Machado, Celso

Pamplona e Carlos Müller.'

A decotação do clube apresenta
o tema' Florianópolis em 1872, cujo

. destaque é um painel instalado nu

ma d.as paredes laterais, retrata!ldo
a Rua João Pint,o há cem anos, apa..
r�cendo a antiga sede: do Vetera

no. Trata-se de uma pintura a pis
tola dos artistas Murilo Pereira e

Douglas da Luz, também responsá
veis pela decoração de rua da cida

de.

,

\.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FILIAL DE SANTA CATARINA.

TOMADA DE PRECOS 'R'O 2/72
,� .

,

.

,.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL _. Filial de Santa Calarina, tor .

na público., para' conhecimento dos interessados, que fará em sua Se

de,. na Praça X'V de Novembro, 30, nesta Capital, Licita,ção por Tomada,

de preç:os para contratação de serviço de segurança bancária a ser exe�
, ,.,

. ,

cutado na Filial e em dezenove Agências do interior do. Est-a,do.'

No Departamento ,de Administração, '3C? andar, no endereço acima,

se�ão prestados 'Os esclarecimentos e, fo.rnecidos os 'elementos· neces

sários à habilitação dos concorrentes, no horári@ das 8,15 às 11,00 e das

13 00 às 16 00 horas, até o dia 28 de' fevereiro de 1972.
'

, • )
- J

•
'

, � .'

. As propostas serão recebidas no dia 29 de' fevereiro de 1972, 'às

16,00 horas, no Departamento de Administração, 39 andar, n'a Praça XV

de �ovembro, n9 30, nesta Capltal.
Ca,ixa Econômica Federal _' Filial de Santa Catári'na, em' FI(;riaiiópolis,
7 de' feV'ereiro de 1972.

-

JOÃO GASPARINO DA SILVA -- Gerente Geral

CAIXA ECORõMlCA FEDERAL
,FILIAL' DE SANTA CATARINA

TOMADA'DE PREçoS 1'°,1/72
",

,

A CAIXA ECONôMICA. FEDERAL _' ,Filial de San.ta Cata�i�a, tor,·,

na público, para conheçimentG dos interessados, que fará em �� 'Se

de, na Praça XV de Novembro� 30, nesta Capital.' licitação por tOl'OJa.d:l,
de preços para contra.tação. Q,os lse'gÜintes' serviços: .A) limpm:a e c'O,tJ,'

seryação do Edifício-sede de deze,n_{)ve Ag.�ncias ; no interior -do! E�'\
tado; B) ascensoria;. C) telefonia; D) cafezinho; E)' dois carregél.oí.
dores' para a Loteriá Esportiva.

No Departamento de Administração 39 andar no endereto acima
, ,'" - ,

'serão prestados os esclarecimentos e fornecidos os elementQ,l;' nec�S
sáriôs à habilitaçãi elos concorrentes' no horário das 8 15 às 11 00 �

,
"

" .'

.

das 13,00 às 16,00 horas, até 'Ü dia 25 Çte fevereiró de 19·72
.

As propostas ser� recebidas no dia' 28 de fevereiro' de 1972, às

16,00 horas. no DePfrtamento de Administração, 39 andar, na Praç::t
XV de Novembro, n9 30, nesta Capital.
Oaixa Ecohômica Fede:r:al - Filial de Santa Catarina, em Florianópolis,
'7 de fevereiro de 1972 ..

JOÃO GASPARINO DA SILVA Gerente Geral

,
'

R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




