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{) �PS(�l1� do
Lijiz' �Jbf�Ç, de 'Cerqueira
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i�jtQ de' CaÇlldor Sr. Ar�e�i�.
gp' Grando ,�ra tratar da' l�
4ltação dia agê�ia eo órg�o
pfgwidenciário estadual naque-
Ja dd�4e.
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Ftoriauépnlís, Sexta-feira, 11 �e fevereiro de

r

Líderes da"
Arena com
Colombo·
Objetivando encontrar uma solu

ção de perfeita harmonia dentro
da ,Lrena com vistas à constitui-

,

ção de chapa única para a ele çào
do Diretório Regional, Ó Governa

dor Colombo SaBes convocou e rea-

'lizou ontem no Palácio da Agro-., ,

nômica, reunião com, o Sr. Renato
Ramos da Silva e líderes do parti.
do. Recebeu na ocasião informes

, ,

do relatórío do Presidente do Di-

retório Regional apresentado ao

Sr, Batista Ramos, em Brasília
(Página 9).

..

Ponto será
facultativo
dias 14' e 15

,
.

As repartições públicas federais, I

e�taduais' e Municipais observarão
expediente de ponto facultativo

nos dias 14·e 15 por'motivo do
,
,

Carnaval voltando as atividades
,

,

normais no dia 16, QUêrtz. feira de

Cinzas às 12 horas.
,

Papa os órgãos federais, a deter.

minação 'dO Presidente Médici e�·
clarece não serem atingidos os se·

tores cujos serviços sejam conside

rados indispensá�e�s, :�,�,\,:�r1tér,ip ;l�
, I,� �"" ". .'" �

seus respectivos chefes.
;

... "\I, 'f":.; �
" r

�'I� "
...
'"

o Coordenador da L0teria, ESpOf.

tiva, Sr. Jos,é Gabrielent:e, e::;tá
orientando em Florianópolis a Im·

plantação do sistema em vários fi:J-
I

nicípios do Estado. No teste 76" a

CBD vai oferecer a Taça Santa C�

tarina ao vencedor do jogo n9 3
/

entre Figueirense e Juvt'ntus. 1\

rCF convidou o Presidente da, CBD

para

L. Esportiva
em S.Catarin,a
no, ,teste 16

PHILI 1'1 a. Çl s. do conslrulor
IN�O'Rl/OU%

A 2a Feira da Ressacada a rea-
,

lizar..e nos dias 21 '22 e 23 de
,

abril deverá ser incluída no progr:i-
ma comemorativo com que o Go
vêrno de Santa Catarina festejará o

Sesquicentenário ela Independência,

•

Aprovando parecer do Departa
mento de Assuntos Universitários,
o Ministro Jarbas Passarinho de: er ·

minou a devolução das listas sêxtu

pias para escolha dos novos Reitor

e Vice-Reitor da Universidade Fe

deral de Santa 'Catarina "por con

siderar incompleto o colegiado que

elegeu as referidas listas"

, .

Clube ·12 faz
hoje o Baile
MunicipalNa manhã de ontem, estiveram

reunidos no Palácio da Reitoria os

membros do Conselho Universitário

e da Comissão de Ensino e Pesqui·
sa com a finalidade de tomar CD

,

nhecimento do parecer do MEC.

Com 17 concorrentes inscritos na

categoria indívdual e apenas um

conjunto o Clube Doze de Agôsto, "

abre hoje seus Cem Anos de' Carna-
val com a realização do ,XI Baile

Municipal. A promoção, que conta
com a colaboração da Diretoria de

J

Tur.smo da Munícipalidade pro.'. -

mete um grande espetáculo de, cor

e beleza a exemplo. dQS' .óutros
anos. Na passarela estarão l'�pl e
sentantes da Guanabara Sãô Pau-

, .

10 Paraná, Rio Grande do Sul e
, '

da Ilha. (Última página).

Durante a rerruao ficou decidi-
,

do que o Reitor Ernaní Bayer en-

caminhará todas, as providências

necessárias à complementação do

colegiado e à composição das no

vas listas sêxtuplas.

Màquinas
chegam para
asfaltar

'lHe pune o's
cinemas ,de

-

Florianópolis
o Instituto Nacional do Cinema

aplicou um multa de Cr$ 44,825,23
à EXIbidora Centro-Sul uma vez

,

que se' s dos seus oito cinemas des-

ta Cap.tal não cumpriram em 1971

a determinação de exibir rílmes na·

cionais em pelo menos 84 das.

Ontem mesmo a Ex bidora pagou a

pr meira parcela da multa, condi

ção indispensável para ev tal' o

'fechamento dos cinemas durante

10 dias (página 9),

Depois de conferir a última pro
va da fantasia e receber o "OK" da

costureira, a alegria contagiou a

jovem integrante do Copa Lord,
que saiu à rua deixando a cidade
a seus pés, No Morro da Caixa 'o
movimento é intenso e os semblan

tes ficam mais otimistas quando
mais uma fantasia é terminada e

liberada para o grande desfile. (úl
tima Págína).

Já chegaram a esta capital as

máquinas necessárias ao I astalta,

mento da estrada para os balneá

r.os de Canasvíeiras e Ingleses)
cuj os trabalhos deverão ser nícía

dos hoje. O Prazo para a conclu

são das obras é de 18 meses. En

quanto ��JSO, prosseguem os traba

lhos de calçamento a paralelepípe
dos da estrada para a Lagoa da

Conceição, bem como a implantação
da nova rodovia.

Temporal de
'neve; mata
6 mil no Irã

Incinerados
no Rio 400 kg
de maconha

Bradesco faz
, ,

fusão com
seguradoras
o mais importante 'conglomerado

financeiro do país, formado pelos
'Grupos Bradesco Sul América e

Atlântica/Boa, Vista e eonstituido:

oficialmente, em São Paulo, na

quarta-feira, representa importante
passo para o fortalecimento da eco

nomia nacional. O Banco Bradesco,

com 448 agências, vai ampliar seus

serviços à área> de segui os

A polícia do Rio queimou ontem

no forno crematório d.o Hospital
Francisco de Castro 400 quilos de

maconha, apreendidos em divei sa .

bl itz realizada nos últimos dias, A

Operação voltará a ser realízarla ,

sempre que as delegacias armazena

rem algum estoque da erva A poli
cia anunciou qUe vai intensificar o

trabalho de combate aos maconheé
ros.

Pelo menos seis m il pessoas
morreram ontem no 11'IT em COnS2-

quencia dos violentos temporais de

neve que castigam o pais. O socor

ro às vítimas só poderá ser pro
videnciado a poucas heras com

,

um dIa de sol, depois da nevada d�
uma semana. Mais de um terço du

país está sob a neve e :1 Cruz Ver
melha Internacional deslocou equí
pes papa auxiliar.

Paineiras põe na rua os
fantasmas vespertinos

Um estranho cortejo fúnebre per
correu ontem à tarde as ruas cen

trais da Cidade, causando espanto
aos menos avisados. Nada ma.s era

do que a Diretoria do Paine:ras
anunciando a realização do seu Ba'-

1e do Terror, que deu prosseguimen
to_, ontem ao cal naval oflcla�.' de

Florianópolis só termmando às
,

primeIras horas de hoje.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dois mil "e trez�il,tos; sê-:: .

" :'1os' àtlêsiVq's ';com 6s diZe-."!
"r�s ''tBr�'Sil 1912-1:50 anos·

'de IIritl�p�nd.ênCÍa," totam
," "éncamiNh:t(it:>s 'à ApmiJ;íis-

.. ü;açãõ IRegi'b'r1al ,110" S�rViç'o' ,

,:

iNaciana'1 "ao ICo111er,ci0 -"
" st-nia,Ci ....... 'pelo IDc:t>�r,tct�r.'ri\ \', "

'. to' NàeidnaÍ "o'� in�,Ú€ui�' o ',o
o ,(,' I.

�

,o,
.

" , ;" �:ro. ,

'-' c,
1

"

"·O!:;' S�lC0S\ ê-stão �eriilio;; üti�"
lizados em 'tôéta a ,clQrr�;s
pondência emitida pelo
Senac.

iI.
oferece
bolsas

.

o; o Ca:pitão-d��corvetá: Luiz Cf1:TlQs•

,
•

\

• , I
, ;

.Krish "de .Ml:ra;ndá .:Uchoa assumo rá àim�-"

•
,I

f )
..

nnã às 1(/i-130rn ,nàs' pi'0"X.tr:mtdààeS :da
o

,
. .' ,." ,I 1'f..

Ilha' de Anhatomü)ip., o comando do Na:-
. (

�. , � � .'
'" �

.

vlo.sOceãntco, "Baepend" .em subst.tui,
- "

. .'

ção..,,: ao ,Gropitán-de':C01'véta :J,(')'Sé tOarias.. ''0 navio, no momento subordinado ao

Marques lLeite. II'�: "",,500 D,str:Uo Naval tealiz�ndo Pâ1J1'u1,hà-
, ,T ' 1;' j.

, 'r
, -", O 'novo comandante derxou l'eCéntie:., ,�_o:' ·':merrto do llto'l'al sul 'do País, 'estará .an-

,
• I t;:' ..

"mente -as runções, 1J.'la" 2a. Seção do 'Es- ,. ..'! I
\

cdl'à.do 'pe rto ,dà trbl))@, de ,:l\..rJ.'h�itíomrr.j\m
.

"

, " ,l í ,

"tado Ma:iot·, eto' 'OOrha)1do ',da 5°' lp'�os,trJ00'. i�i � onde deverã receber os convidados, f�US'-

te! Secn�tár',o" 'da' 'Súb-Cotníssão Geral de' penGleTI'C10 e'!:TI seguida 'lDa11a alto mar 'lJalJ.'a
Investigações de;: ;Sailta Catarina.: (

'!
.a. e'fetivaQão da -cerrmônía, regressando

.
. A 'ce'r�Õl\ia," s�;r,á pres.dídà pelo \Ca'" logc a segl1!ür a A'fllhatomi'!',ttn.

Q
'. Pitão-de-Mar:-e/6ti:�hra Aymara ,)�:aviei'; 1J?à!l:a os co'tl'vieünTI.os 'e �l',re'rrs$t, \ha-

. ,UIOsq'u ce Souza, c,hé'fe,,,::,�b; Estado Maior' do 5:° y�l'á cenduoão às s thoràs, !na �Calpi't�nia.
_ Distrito Nav·àl..�:e',:':d'e"Verá c'ottt�;\r com. a. ',dos 'Pottos de Santa 'Catarina.

\:
,

-, ,1 '., :;'��:j' .' 't:l I�' � ,1, �

"prDm8,Yll"·:,,:�.,::::D.is",II):I:Hi'çiÔ:':.i:g·,"raloita' ',e:turi,smu' r .
- "

deA F��;::!�'ttli��UJ�ie�à�,·:i',:t' ',8.,';r,'�J,,,1,'�os �re.u·.ulamentu,início. às obras . de 'c'cm". '
" A.'" ,

J ,.... ", � .' � ':�.. j'>-I';, '... �

,

, �'.

trução de um q,uiosqué si- " '-JJ Delegaci'ajl'i,::@'a' 'Receita Federal em

tuad"o próximo ao Merca- :'Floria�ópolis '<,ihfbi::m"�u 'que o sr, Luiz

do Público f\'Iunicipal, " 'de� Gonzaga Furta�·�.:4e:Andrade,' Secretário
vend.o 'ficar pronto denÚ:'o do órgão, as�ií:iç,)'u, Instrução Normativa,
de 90 dias. disciplinando, ,�:�in .:í.c:�;rãtét Vrainsitqtio, a

,O referido qu'iosque ,:'8er- conc,essão de ,:��to�i��Ção às pess'oas jú'-
virá como 'atração turíst"i- r,Ídicas .para p�?moyer distribuO ção

'

gra-
ca, de, vez que 'nBla serão .' tilÍta' àe prêm.rÓs. meçl.iante sorteio. vale-

;- ,( ,
�

, ,�

.�xp�4JPs,. ,artigos" de, artE)- bJ.:ind'e,> .concl!f�ó. ':cte� 'operação asS'em��"

stmay?.',.':�' ,cC?ll!0" -louça.s '�e ,.� ,lliªd�� ,até qu;e�>seja "e,xp'edid:a' a ,tegllllª'-
..

'

baiT,O,... lernbran�as da 'Ca- . mei}tação de��ritttva ·leia nova lei ,�sôbie "

pital e outr:os, óbjetqs pro�', .-3. ·m·atéria: ," ,,-",. -�.':. :''''� /

0urados peloE, türíi3iJas. ' ..... , ';< 'Dispõ'l:�,. � ,��so'iiiçãÜ. que � reaÍizagãb
•

'

.. � 'o ".,

.�' � • .:�:",,?;!>, "

o Instituto Estadual de presença do Governador Colombo 'SaBes

.e do Secretá!.'lo de Segurança e inf-àr
mações de Santfà 'Oata.rina 'OÔl'0Ille.l !?J,el....

. ,

son Lanter .'Antunes além de outras auto-
, ,

rldndes.

Educação' está oferecendo

bolsas de trabalho para
alunos. matriculados na úl-

tírna série do Curso de Pe-

dagogia. Os alunos inte-

rossados deverão e1e'ttíur

ínscrícão no dia 18 'de J(.-
.

vereiro, das 8 às' llh30m,
segundo nota dlstribuída

'P.ela Dtreção (,10 estabeleci-

mente. f'

J

dos planos de p11ópaganda 'com a 'dístzioi-

buição gratuíta, de ,prêmios ;p'ode:tá ser
. deferida a todas as }?)essoas 'jur-íd :cas 'que
exerçam ativiaade comero.ial ,industnüil ou

, � ,

, de Compra 'e venda de bens liiílóveis SEfn-
,

"

do competente para 'àütorgar ,a' ,autotiiz.a'"

ção o Coordenad0r do. ,Sistêma de '1<l.isoa--
,

lizaç;ão.
'. '

. A emprêsa beneficitáría deverá 'CUtrl- .

, ,

prir 0, plano aprovado dehtJro :do ,pi'az(')
de no'venta di·a.s,' 'Pr.otl'ogáve';·s. p'Ot dgua:l
perí0do, a 'cr�tério da mesma .à.utot.íêia:<!le.

.);,

,ex ,r
:Condi iODador ar.

.l ,_.

m

\
\

Encontra-se nesta Capi
tall o CO'm�J.llda'l1�e da Ar'ti

�baria .:0:j'V,i'Sionill.'�a da 3�

Região Militar, General

Herrnann Bergqvrst.
"

Cum

pre programa ii*' inspeção
às 'unidades miht",l'es se

diadas no Estado e lon,tem,

'após visttà de 'oort�Sta
,feita ao Govern::.é:101' C(')·

lombo Sanes, esteve na

16� Circurrscrtcào tlo Ser

viço Milita-r 51:- Distrito,

,

Navsl Hospitat dê! Gtlàirni-
,

(liXo de tFlorianóp(üis e .tl.4i?

Batalhão de Caçadores
-o 'Generall 13ergqvlsít,

que já 'esteve em 1B1U1�,ê·

nau, 'S50 Fr-ancisca d.o' Sul
'e Joínville, viaja hoje T'�.
ra 'à cidade de Tubarão.

(s,orliva'
m fpolis�
ti teste 1�6
A 'Loteria Esportiva- fun

tc.iofi1ará 'nas ,ei(l&.des 'le
i

Flc:>rianóIlolis, 'Blumenau,
"[;ages, Itajaí Griciúma '8

, ,

Joirrv;1He, a parUr do pró-.
ximo teste, milrc:�do p:lJ'�a
"Os dias -26 \e 27 do COrrPTI.
,

te. Três caminhôes, trans-"
portando 32 mil 'cartõ€s

, <

IBM e dei'lenas (le: c:aixas

perfuItâ.cloras, :''h'egaÓ.tITl,
ontem, a rlor�anóp(jlis,
p'r'ocedentes da 'Guanabara.

O material trailsporta(lo
f,oi 'depositado na sefte

provisl;ria da Led'teria 'Es

portiva -Situada à rua Fúl-, .

via A<duClci.
Os "trabaJlhos ,4i'.) implan

tação (ia Loteria Esportiva
em' santa 'Gatafil'la estão
sendo orientados, pessoal,
mente, pel'o Coordenadot
José Gabrielem�e
- Com a chE,gr:da destes

cartões passamos é:l ter um

estoque de aproximada
mente 32 mil cartões para
cada revendedor autoriza
do. Desta forma é trane1!lj-

,
'

l-a a posIção dos apostado-
res· catarinenses - revelou
o Sr. José ('.abrielense.
Ao mesmo tCfitpO" fêz

um apêlo aos apostadores
para qUe não deixam ,parG�
fazer suas apostas nas vés
peras de e�ceramento dos'
prazos.

Dissé que no (lia 18, 9,

Loteria Esportiva estará,
implantada oficialmenre
'em Santa Catarina,

.

quan
dQ os revendedO:í'.es pas
sarão a vender e a perfu
rar os cartões lBM.

O ,.1.1om� e, ehc:!qrêço délS
21 lojas ,credenciérdas ain
da não 'fo.i divuigado, pois
a Coordenação Nacional da
Loteria 'Esportiva. e s t á
acertando detâl'hes com

plementares.
O Sr. José Gabrielense

calcula que os revendedo
res conseguirão vender de
40 a 60 mil cartões. Sua

"
•

,. r

permanenCla 'em ;Santa '<33-

�aI'ina ocorrerá, f:t:té �O tes
te 77.

,

Selos
"nelas
158 a'nos

�� \ .

I
I ..��..���������*�'�"�X�-�'�i"i·u�����,,�tt��"��t�t&ê�i�ã�;;�;�'������� j
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lAJiÇAMENTO DO E�lIFíCi�:(!i IkW".���/:11�: �::':"I' PJj�\
Ruo Desernbcrqcdor Arno HC)es�.el _:... "pt::óximo co Depertomento de
Sm-íde púb1ica. \,FJ NO ACAB��MfNTO � ·CON:SrRuç·�t> lME'DIAT

. Fina"'ncrodo '0. J()I1,9G proz'o
'3 'ou 2 DORMftóRil()'S'� l'YING � BI\N' "�If(O CO'MPLE O
COZINHA - GARAGEM _:_ ,DEPE�0�NC,A DE EMPREGADA

'I
Venha conversor -c..nesco -: sem compromisso.

i'\
Admmislrdm. ',' c.Refora dir. ,N�;(cl,@,,> �"ftda.

� 11 �iiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiR_u_aIíliiiiiiFei;jl�i'Piiiiiie�S.Chiiiimiíiiiiid.t/.."Siiiiil:1�'-Miijj'_G_oiiiíiil€iIii'f'_i·O..
-.

i8iij1o.'-q��������i ..

__;.,�. . - �

HOTEL ,ROYAL
" ,. ,

•

. ..... �

..,':
"

�' /, I'

�I.r ,"
"V-.

·EM :1- O JOS.í .(PRAIA
P IDA) ",

, 'T: .:ALMENf tIR,Alel,ADAS
, ,

..

sala' - '" v-al'atlda banheiro3 quartos
área de serviç'o.

Tratar a Rua

o 'STR�UÇÃ(I DE:�\VE, AliA
Felipe Schmidt, 51 - Galeria' Jaq�:eJMle ......... Leja ';l.

�' flOl,lANóPOUS __:_

"!"Itr

•

. I
OlJ

üM"[;l'� j I �.

, I

c: . _', 'C' •.

o C A' L O E I N 5 C R I cÃo'

n
_,.....,._-:::.�,�OLABORADOR�

IBUIDORA DE PRODUTOS NACION,
'( DI PR»N&L )

,
DIFAC - FACIT

TV'CULt(;IIA - CAUAL - 6
III'IttÃOS VE�As LTDA

''''0'51'0 UONZA lTI:lA
UA FUI via A[lUCCI-jI

I
•

P o Cj T o Mola N l A

''':,

II �
b ,.:=.================A=N:::::'O===OO==S::::::::E=5=Q=U='C=E=N=T=E=N=A=R=1O=O=A I N DE P E N O E

"

• Numa das mais belas prala'S 'd� "Sarita Catahna:;
·ApartamQntos duplex, com belisslma vista plirá o. mar, no ponto mais centrab
ela C'antis ... lelrns,

.

.Prdl1ta erttrégll - ,acDbtl\h,'\'ento exoltpcrQnar. 2 do-".rriitór(os, sala, cozinha, depen.,
tiÔn'CIBS de ertl't1regada e 18staclon:!íh"llbnto.

UM EMPREENDIMENTOEMEDAU
. 'INFOR,MAÇÕES E VENDAS
GALERI .JMUELI' E

.�LOJA'9 �FONE .368 S"we-IarPlANlfM NAOBRA ' .... -.!Jv
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: ., �O êxito da eleição, para o Diretório
, 'I l' :" 'sional . da Arena dependerá fundamentalmen

� \.. : ":':"ie - da capacidade' de diálogo dos clirigenh,s

arentstas em Santa Catarina e do Governador

Cclombc Salles, a quem caberá, por defini
. ção da alts cúpula arenista do Pdi�, coman

dar a. política partidária em Santa Catarina,

Ia.' exemplo do que acontece nos demais Es
.

tados com os respectivos gov.ernach:res. QUéln-
..

to maior a. capacidade de diálogo mais pró-
xima estará a Arena estadual de obter as so

luções compatíveis com os .interesses de San-

ta Catarina e da própria agremiaç?'o. Embo·

ra ainda existam problemas dentro do Par

ticlo. a verdade é que são todos superáveis a

parrir do momento em que na mesa dos en

tendimentos forem colocadas d2 lado as

que- t"e::, que até aqui dificultam a plena har-
, "

monizaçâu do Partido.

Há definiõcs em plano nacional sôbre o
.-

, ,

'pro;'lema das eleições para os Diretórios Re-

'gjouais. À frente delas está o futuro pr-esr

dente ela Arena, Senador Filinto Müllel", 110-

� .. mem de larga experiência política Co com ine

.: .'
. ,

quív(./cas condições, de liderança para execu-.

tar no Partido a orientação do .Presiderue

,�,���.>'� d'a'-' ',Repúhlica, a quem compete, E-m (,Itima
I'

•

r ,�, i..'!
.

.' •

';,1, ínstância.. O comando da agremia;:ão. Na rt:·

composição do Diretório catarinense certa

mente haverão de ser observadas as normas

, ,

gerais traçadas no País para as pieições das

regionais arenistas. Para tanto, porém, é ne

cessério O aproveitamento de tod;) a capa

cidade de diálogo das verdadeiras expressões
da agremiação, a, presença' permanente 90

Governador do Estado, na mesa dos entendi

mentos e o espir ito pré-dispusto à harmoniza

ção e � conclliaçâu para que o episódio úe

março próximo não se transforme' em mais

um ponto de crise na vida do Parfidoí em

:janta Catarina mas que, pelo contrário, ve

nha a ser uma demonstração de grandeza e

espírito público dos líderes catar ínenses.

Há dias apontamos aqui um exemplo digni
ficante de harmonia e conciliação dado pe

lo Diretório Municipal da Arena de Flor ia

népolls no episódio da eleição dos seus mern

bras e na solução encontrada para a compc

sição da Mesa Diretora da Câmard. Espera
mns que (;' espírito que norteou a Arena fio

rtancpnlitane prevaleça por ocasião do· plei
to ao Diretório Regional ,pois, Se assim acon

tecer, ternos certeza de que os superiores in

teresses do Partido e do Estado estarão pie
namente atendidos.

A Arena cararlne ••se se defrontará no mês

de marco com uma oportunidade inexcedívd

de demonstrar à e'pinião pública catarinense

os propésltos de que se acha imbuída no s�n-

�. '1 "
- .... Il .,�: �

..
�.

tido de promover a integração das suas cor

rentes num mesmo ideal partidário e com

O' objetivo) único de, através disto, conseguir

o desenvolvimento político, econômico e su

cial de Santa Catarina pela únião das SUdS
,

forças mais signifcativas. 'Seria profundamen
te lamentável se a intolerância, a ineom

preensão' 'ou as va4idades: menores superas

sem o que realmente deve prevalecer na con

venção partidária de março, isto e, acima de

tudo O interesse do povo catarinense em fa

Ce das definições dos seus líderes para o fu

turo,

Mas é precise ter-se em mente. ainda, a

necessidade ele se dar oportunidade aos valo

res jovens que têm méritos na sua ação par

tidária. visando ao seu aproveitamento no

órgão dirigente da agremiaç��. A renovação
I

é mais que necessária, é um imperativo da

p'rópria estrutura partidária que se propõe a
,

executar no País a política da' R(�volução e'

a quem cabe colaborar com o Geverno ncs

seus propósitos de aperfeiçoar as Institulções
políticas brasileiras. São verdadedramente

grandes as, responsabilidades que pesam so

bre a Arena catarinense na próxima recom

pusiçãc do Diretório Regional. É de se espe

rar que. para tamanhas responsabilidades, se

jam dadas soluções com dimensão de igual
m�gnitude.

•

•

ura
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"'?"' FI' � A,· ,,conüssãQ' ,de Energia Elétrica concluIU

\Â� ,,,.... ,9s ...es,t,udQs. que vinna fazendo par'.1 a f

-"1" '., ::- Ji(;i.!ç�o: l�ural no .oeste Catarínense. Desde
. . ,

, '1," ,·�,há· alg,t.un, lempo, se firmara co,nvênio rm·

" ..�;;. ",'ritre, Q .Go'\l;e1na c,lo ."�staclo e Q., INCitA, pro·,

.,.' ; " :"l'}-l.�J vj�lü ,Pçla Secr:,etaria do,� Oeste.) para· .. · o

.....

:(t", .1ovQntamento :,çmicada.stral das are:-as a sc

'��,I..r,:,.·':j:.:'.J·çm.< ,beneficiadas, ,e que incluianl os muni·

"A'i. ..: (,S:ü�i:;s, çl,e Abe.lardo., Luz, Águas ele Chape,6,
� ... '" Anc;h tr\a;",C�ibL C_Hlpo Erê, 'Caxambu (lO

-'![r., ,lS1,ll, Chapecó; Coronel Fr�itas, Ctmha Po·

,;; .� .. , f?l. D.ÇSCl:�'pso, _DiQJ.1bio. Cerqueira, FaxinaI
',:,:, .. ) ,dc!) Gued�, qéllvão, Guaraciaba, Gua�'ujá
,,1'''' ..::,dp •. S)..ll,·,Itá, Itapiranga, Mar:ivilha, Modelo,

.J', J.I)' • �10n�;,aL Nova Ere.::him, Palma Sola, PaI-

,,:é �l�ÜtoS.' P�l1halzi_n)1o, Quilombo; RúIl1.elândia,
:5,.(j C,ll:1o§, �ftc' Domingos, São José dos
- �Ccdros, São Lourenço do Oeste, ,SEio Miguel

u.Jd�, O�sLe, Saudades, Sear3:, Varg6ão, Ywn

x�l'ê� Xavantina e Xaxim., Incluh'-�,e-ia pro·

,tjeto da eletrificação rural de 1230,6 qUl'

',' I �Ql11ctl'CS ,de linhas.

Esses trabalhos estão concluidns e tlldo
Ji!Z crer que" dcntrp em breve, V;;lf) ser exe-

C'utados os serviços que levnão àquelr!s
.

,,�,. -' .

, "regiões o concurso da energia elétrica, <:Ice·

lcr�mdo-lhes o desenvolvimento como é
. ,

l�Olsamel�tJ, do
.
Governador ColomU. Mal""

cIH...CiU,6<111es, ao encontro de solicitação da
Sectetal'ia 00 Oesle. Nada menos de 5.072

prulJrledades serão é:ssim favoreL:das na·

quelas areas,' que ficarão deii'nitivamente,
'integT3das na grande rede energét!2a do,

EstaJo.

O Dr. Haroldo Pederneiras Pr8&idente da
,

clemünt> tra ndoComissão, vil4_ha ' aliás,
,

m�ximo interesse na conclusão dé1queles es

tu(.�;,CJs preliminares e na feitura do respec
tivo prcjeto de eletrificação nu�al no Oes
te Catarinense. E fora de dúvida tal em-

,

preen-.imento significa muito par::! uma re·

gijo cujas populações têm pOtito à prova
uma inexcedível capacidade de 2.ção� pro
pulsionando o desenvolvimento' e multipli
cando r�s índices' de prod�tividade.

Diga-se mais que, tal como acontece ago�
ra no Oeste, outr;.s regiões catarinenses
d:m sido incorporadas à rede (:stadual de

8'[;ergia elétrica para os meios rur",is. Po·

dt-se afirmar que todo o território de San·
ta Catarina, compreendidas também as

áreas de fronteiras, é servido de
. instala·

ções energéUcas 11ue cO';��Tibuieli1 (j2cisiva-;
mente para a 8}h�ansão econômica do Es·

"CLARíNI/' A.CUSA O BIO

DE FAZER DISCRIMINA'ÇÃO
O jornal. Clarin acusa o Bnnc:o Interam<:'·

,cano dE' Desenvolvimento' (BTD) d,:' compor·• #, .

.

'".
tam,:,nto ,([isc1' minatório em prej uizo Ga

•..

�, Al'gQ'11Üna�"
, '

..�, ..:<',.
�

,�! .'O ;.'1/' " :; I' :.. . .._:,.

-ii..;. :...'. ,:,:_,�'?l� .. <1,tl,l,�l�·íl? elo, 13Cl�1C?" segundo o jorn31,
_i,�,.,,� '" �,�. r�{e!,e� l�.�,� �omentc ,à pl'QPorçf.'J dos Cl"() ..

"." di!qs �onc('�)':os 'pelo DID à Ar�el�tina. em

;cóm'pé�ú'8Çáo .co·m os qUe são aut6Ú;i.i\.1os a ou

tl,'GS� "PHi��s iatino-an,ericn�os, ecnw também

,à l'ci·.irn·cL �elo Banco ('lo fíriaIlcia:-n�nto des"
'1"i1:í1(',f) 8 rl1:('jetos t'm que a indl!Süia lo(�al
se encarregava de boa parte da re:üizaçuo.
Seglln:i.o o jornal, "

... à Argentina foc:rn
".".,: ,,�,coir((êãj'd6s. ;no"aúo 'passado créditos num to-

tal r1e 79 milhões de dólares (4025(;0 mil cru-'

zciros), enquanto que é1S cifras q;_le COuh8-
rl'1l)1 8.0 Brasil e à Venezuela atingiram, res·

pectivamente, a 161 e 87 milhões Ce dólares

(925 ',50 mil cruzeiros e 500,250' mil cruzei
rr�)" O .i :;l'n J aJ'��cntlno. entretant.o, parece
não tomár éonhe�imento do fato de que o

J 1":','3 1 tem uma população cêrca. ãc quacro
v.êzes maic·r que a ela Argentina. Com:) é Cla

ro, isto faz com que o total dos cr(.�ditos per

capi1a outorgados ao Brasil e à ArgEntina se
."", 'e úhp'ãFêl 'i. �".' ',.' ; , "

A

no
tado. Quando se referirem os Íl:dJces do
t1'8:.:.cimento de S:mta Catal'iná entre as de
mais uniJades da Federação é ele justiça
(:Gmputar. enti'e os faLares principais des·
.se::; l'e:,;ultados, o c;oncurso da energia elé-
trica, que numa crescente probcrressão, , ,

acompanha o esfJrço geral para o el1l'iql.1e-
cimento c" tarinense.

o

Mesmo no que diz respeito a:,;::: serviços
de eletl'iücaçào rural, é Sànta Catarina uma

àas mais expressivas evidências dos cuida
éws que, a esse respeito, lhe dedicaram os

g.:;vernantes face ao qUe se observa em
,
' ,

outras leg...ôes do país. Não tem �ido menos

vigcrosa a atenção que o Governador Co-
lombo Salles devota ao mesmo setor ue

obras, no. eE:quema de sua Ação CatarinGn.
se õe Desenvolvimento.

De resto, a CEE, vem trilhando caminho

fr.mqueadó às suas incursões aos remotos
exlremoB do território estadu,al per onde a

utilização da energia elétrica possa corres

ponder às iniciafivas do homem do camp�,

aproveitando-lhe os estímulos para o tra�

balho e as energias qUe aplica na realizá

ção dos potenciais de riqueza que o solo e

o meio físico lhe oferecem.

Guslavo Neves

•

"REViSTA ECONÔMICA"
O secrctári:J de Govêrno, Sr, AbHio Maéha.

do Filho. o prefeito da capital, Sr. O.svaldo

1'icl'ucetli, repl'esentant.es dos c�rculos eco·

nónlÍcos C financeiros, e outros convidad.Js

especiais compareceram à apresenL1çüo do
uUliiuy.sual ').�I H.evista Econômica 72.

A apl'c�el1taçfw do audiovisual Li feita em

coquetel oferecido às autoridades, e convida·

dvs, durante o qual foram mostrados todo::;
os ua :0S refercntes à Rcvista Econômica

71/72 est vel'am prcsentcs ao coquetel de

h111çamento o Sr. Acílio Lara Resende alélll
,

d) sccr�tário Abílio Machado Filho, e do

prc[cüo OEvaldo Pierueetti, o superintenden
te da Indústria e Comércio' do Govêl'no mi·
ncüo Sr. Francisco Noronha i) rresidente

, , ,

d� B_:l:O do Desenvolvimento de �\1inas Ge·
rais, o delegado do IPASE em MiDas, Sr. Li
!leu Sellos, 'o diretor da Ermig - Eletrifica

ção HUl'al de Minas Gerais Sr. Evnndo Bar·
,

bosa, o diretor da Sudecap - Supí,;rintenden-
CiH de Desenvolvimento ela CaDii:al Sr. Ar-

'. ,

n(lldJ lHcndes Júnior, o diretor de Relaçô'2s
Públic s da Companhia Telefônica de Minas

, ,

Sr. Mal ia Pires, publicitários e jO:::'n8Jistas Je
Belo Horizcnte.

LE'DING COM N,ATEl,.
O presidente da Volkswagen Internacio-

na I, Sr. H.udolf Lcicling, que diri,s..t,; durante

quatro anos (de 1968 até o ano pas�ado) a

fabrica brasileira de São Bernardo do Cam

po, estêve no Pàlâcio dos Bandeirantes para
uma 'visita de cortesia ao Govern:ldor Laudo

, Natel.
- É um reencontro d,e velhos ami�os .

afirmou o Sr. RudoH Leiding (lO chegar ao'
Palá:io, lembrando qU€l conheceu ,c Sr. Lau·
do Nutel durante os (:I.nos que viveLl em S;;'o

PaLÜo, Os dçis ,conversaram sôbre os planos
da emprê�a no Brasil, sobretudo u nova fá

brica, de Taubaté, qUe será construída numa

úrca de 3,6 milhões, de n1etros quucu:ados.

INFLUÊNCIA DO BOEING·747
Por ocasião do término do segundo ano de

aLvidades comerciais do superjaw 747 a
,

Boeing Company fêz um estudo em que se

pode observar a influênCia econômica do de

seuvulvimeuto, produção e utilização comer

cial dêsse modêIo.

Calcula·se que a venda de 200 Doeing 747
. ,

somente a emprês,;.s norte-americanas, ren-

derá mais de 2.3 bilhões de dólares, (Cr$ 13,3
bilhões), enquanto as export,ações alcança
rão 1,3 bilhão (Cr$ 7,5 bilhões). A mão-de·
obra emPl:egada. até o fim de 1971 qcupou
lt'Iais de ] fi n:IH pes:=io8.s.
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Juros pau o s por letra1
imobiliária v ã ;la 7 ·

As letras ímobilíárias emíbidas pelas
sociedades de crédito imobiliário, a partir
do dia 16 de fevereiro remuneração se-is

,

ínvestiãores com 7% ao ano mais cor

reção monetária, enquadrando-se êsses ti

tulos à política de redução do custo elo·

dinheiro no mercado financeiro. aprova

da pelo Conselho Monetário Nadonal.

A medida não terá - conforme expli
curam técnicos do Banco Nacional da Ha

bitação - efeitos retroativos; pois os p'a

IJéis já colocados no mercado à taxa de

�% ao ano continuarão produzindo rendi

mentos de acôrdo com êsse percentual até

(J prazo, de resgate das' letras.
,

ESTOQUES

Segundo os entendimentos mantidos pe

lo Banco Nacional da Habitaçào com RS

autoridades monetárias, não serác atingi
c�os pela redução de 1% nas taxas de .J LI

]'OS os estoques de letras ímobihárias das

sociedades de crédito imohiliárro.

Os papéis dos estoques continuarão sen

de colocados à taxa de 8% ao ano, mais

correção monetária, Na definição. dos os

toques das sociedades de crédito imobiliá

rio criou um indicador que utiliza uma
,

série de pararnetros que correspondem,
aproximadamente, ao montante de duas

semanas de vendas das sociedades. Nesse

sentido, as emprêsas de crédito imobiliá

r:c, estariam autorizadas a formar esto

ques correspondentes aO nível de suas

vl'ndas durante o período de úuas sema·

uns.

NOVOS PAPÉIS

É possível prever que as sO-!Fldades de

créditÇ> imohiliário começarão a emitir no.

vos papéis - segundo avaliaçiio· de téc

nicos do BNH - a partir da primeira '38-

num,a de março, quando terão -2.sgotado o

e:::toque existente antes ela, deí!isão de �'e

clução' de juros, Der·'sa maneira, os títulos

com taxas de 70;(J' ao ano serão efetiva

.wente, colocados no mercado 110 início do
'.�; 111M de "março ..

;'"

Ohel'varam os técnicos do banco que .}

redução das taxas de áuros' nas opera·

ções passivas da,i; emprêsas de crédito imo

biliário representa uma contribuição adi·

cional ao esfôrço que elas desenvolvem em

busca de m:üor eficiência para operar na

concessão de' financiamento imo�iliários a

"

•

custos mais baixos, dentro do espírite, 11:' (as
modificações introduzidas desd., setembro
ao ano passado na política habitacionaL

COEXISTêNCIA
"

No início (1:0 mês de março, coexistirão
no mercado de crédito imobiliário dois ti.

pos de letras imobiliárias - as de 7% e

de 6%, estas ultimas introduzidas pOr de.
ereto presidencial, integrando i-m elenco
cie medidas que consubstanciaram as mu

danças feitas no programa habitacional.
As emprêeas de crédito imobiliário Já

emitem letras imobiliárias com taxas

juros de 6% ao ano desde o mês de
neiro. Elas oferecem como atrativo um in

contive fiscal mais elevado: a possibili.
dade de abatimento da renda bruta na de.

claração de rendimento do. exercício 1973

pela pessoa física de 30% das quantias apli.
cadas na aquisição do título.

CAPTA'ÇÃO
As autoridades do setor habitacional

admitem que êste ano a captação de re

cursos através' de depósitos em caderno.
tas de poupança sofrerá substancial elen- '

ção em relação ao ano passado Reafil'.

mam que a orientação é no sentido de tor.

nar a caderneta de poupança no princí.

pal instrumento de captação cio Sistema
de PQupanca e E!l1préstimoo

,

porque tem-se revelado mujto {:stável na

Erasileiro

mobilização de recursos para cOinsessãü

de financiamento habitacional. Nos siste.

mas habitacionais de países altamente de.

senvolvidos, a caderneta de poupança tem

Se constituído no principal lmtrumenLo

de captação.
Nesse sentido, o BNH decid.�'l condicio·

nar a assistência financeira às Sociedades

de Crédito ImobjJiário a custo,;; menores

a que essas emprêsas aumentem a parti,
cipação dos recursos captados sob a for·

,

ma de cardenetas de poupançl no total ... _

\,'

dPo su'as aplicações (concessão financia· .'

mentos imobiliários)' dentro 'd& segui�te
progressão; até 30-6-72, os recursOs capta.
dos por cadernetas de 'poupança devem

l'epresenta]\ 7,5% do total das aplicações
das Sociedades; até 31·12-72 cêrca de 10%;
até 30-6-73 o percentual de 15%: até ....

3l-12-73 cêrca de 20%; até 30-6·74 um ta

tal de 25% e até 31·12-74 cêrc,a de 30%

Govêrno -patrocina (missão .. de
empresarios para a Inglaterra

o Ministro da Indústria e do Comércio,
Marcos Vinícius Pratini de M-::rais, deci

diu patrocinar as negociaçõe:::; C,ue uma

IT'issão de empresários brasileiros preten-

üe desenvolver em Londres, r10 mês de

�:wril visando ampliar as suas exporta-
,

# çôes para o mercado inglês e dp.::nais paí·

ses membroos d;:l Comunidade .sconômica

Européia.
A iniciativa foi elos próprio.:; empresá·

rioE, mas como o Govêrno cons;dera o ne

gócio importante s_o.b o ponto-Je·vista po.
. ,

lítico. recomendou a sua promoção inclu-
,

Slve, junto. à Embaixada bra:;ileira em
I •

L(ll�dl'es, que vai se encarrega! da sele-

ç�jO dos setores a sel'em visitados conta-
,

dos na área oficial e ,estudos d(.� mercado

IMPORTANelA

o Ministro vai convidar algul1s técnicos

governamentais para acompanbar o gru

p<. de empresários nesta' missão e, caso

c('nsidere conveniente na oClsião êle' (

nesmo deverá estar presente em Londres,
fazend.o coincidir esta data cOm a inau

gllração do escl'itório do Instituto de RelO

t:(�guros do Brasil.

A missão de.vel'á sair do Rio no dia 22

ue abril e permanecer na lngla;'erra, cêl'cá
de uma se111,111a, O grupo, que inclui em

p:,esárÍJs ligados a diversos seÚJres, acha

que tem boas conqições de oft:l'ecer pro

dutos alimentícios, manufaturas de peles
o couros, lll,adeiras móveis de luxo pro-, ,

'

cl.utos têxteis, máquinas e ferramentas ar-
, ' ,

tifOS de aço e metalúrgicas em geraL
a}É:m de matérias-pl:,imas para a indústria
química, bens de consumo duráveis e au

topeças.

Acredita-se que qualquer transação co·

111p,)'cia l ()HO venha se l'cRllzar futuramen-

. te no mercado inglês poderá ser agon,
ainda. mais facilitada, porque, a presença
do, Eurobrás de entidades governamen·

.
'

t::.is brasileiras e outras emprÊBas prba·
das em Londres, cria. condições mais favO·

r�veis e dá suporte financeiro a todo

r,o dê negócio interessante.

DECIS,õES

Representantes do Brasil M{xico, Ar ..
, ,

r:;entina e Uruguai acabam de assinar,

dentro. da Associação Latino-/lmericano
de ,Livre Comérdo (ALALC), um acôrdó
de complementação sôbre produtos indus·
tr,' ais fot9gráfic'Üs.

O acõrdo, que constitui um pD.SSO rumO

ao programa proposto de integ�8.çáo e ele·

senvolvimento econômico ãa i'ssociação,
inclui 48 produtos C0111 relac50' aos 33
dos quais concordou em eliminW" impoS'
ws alfandegái'ios, taxas e rêstrições naU

alfandegárias.

O Embaixad�r Julio za'mor�1tiz, do

l\léxico, atual presidente da A!.ALe, de�'

tarou que seu país concedeu reduções pa
ró 28 produ�os e recebera em troca con-

, ,

cessões para os 33 produtos flUe com

põem o· acôl'c[o.

o diplomata assinalou tainbém que o
'

8côrdo de cOIw.plementação sigr.dficará a
\

imediata integração da indústria, fotogra-
fica da região, ao mesmo tempo que Ia-

)
c;lit�rá o intereambio de equipamentos e

películas elinünando, assim, importações �

de outros países, Finalmente 8,crescentou
'f'

q�le os pi'odutol'es mexicanos poderão ex'

portar em condições "muito favoráve'is"
os produtos dessa linha, bem como pro-

. :;ctores cinematográficos e equ:pamcn(.üs
do rev81n [io.
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o seu
programa

CINEMA
S,\O JOSÉ

15 .
- 19 30 - 22h

. ,

Lee Marvín - Clint Eastwood

DOO��os AVENTUREIROS

Censura 16 anos

RI'l'Z

17 ....... 19,45 - 21fiil5m
Álex Prado - Rcsana Mondín

SANGUE EM SANTA Ft:

Censura 14 anos

CORAL
,

15 - 20 - 22h

Cbarles Bronson - Telly Savallas
'

CIDADE VIOLENT/J

Censura 18 anos

ROXY

14 20h

Pro�rama Duplo

ERAM 13 ... MAIS FALTAVA UMA

UM CERTO CAPITÃO RODRIGO

Censura 18 anos

JALISCO

20h

Jerry Lewis "

O DETETIVE MIXURUCA.

CÊ!nsura 5 anos

GLORIA

17 20h

Susan Strasberg - Nathalie Delon
.'

AS DUAS IRMÃS

Censura 18 anos

.
�

20h

Michel Constantin

�bl'eg'a

Christine

_

..

t
_'

OS FILHOS DE M.fl_ITA HARI
•

Censura- 18 anos

SAO LUIZ

"

20h (

David Thomas - Barbar� Hershey

O ULTIMO VERÃO

cênsura 18 anos

TELEVISÃO
TV CU,"-TURA - CANAL 6

1:5,�0 Cine Jr.

17,30 Celso Livre

17,50 Omar Cardoso

18,00 Minha' Filha Gabriela

18,40 Noticiário

18,45 A Fábrica

19,23 Bola em Jôgo
19,30 O Preço de um' Homem

20,1,5 Noticiário

20,30 Tele central do Riso

21 "O Noticiário
,

21,25 O Hómem. de Virginia
2305 Ponto de Encontro

,

23,35 Teatro de Terror
,-,";;"

TV COLIGADAS - CANAL 3

1 •

16,30 Bufalo Bill Jr.

17,00 Super Dinamo

17 ,30 O Zorra
"

18,�0 Agente 86

19,30 Meu Pedacinho de Chã.o

19;05 O Primeiro Amor

19,45 Noticiário'

20,15 O Homem que Deve Morrer

2�,50 Sexta Feil'a Nobre

22,o0 Noticiário

22,15 Bandeira DOIs

22,50 Ponto Por Ponto

:;:;:;:::;:::;::::;.:
..

, ,

Ana Maria Carreirão, a noiva da

Igreja da Urca o

No Rio

O' Vice-Gov�rnador da Guanabara
Herasmo Martins Pedro e senhora

receberam

jantar em

Nacional.

convidados
black-tie.

para um

no Hotel

Entre os convidados
Nair' Theodócioestava o casal

Atherino .

-:-:-:-

carrievat
O' Rio está completamente. snvol

'vido pelo carnaval que v=m chegan
do. A decoração nas ruas não esta.
tão .maravilhosa como nos anos

,

' anteriores. mas os cariocas estão
� cettos de um espetacular carnaval.

-:-:-:-

Casame'ntd
Sábado, às 19 horas na Igreja de

, ,

Nossa' Senhbra do Brasil, na Urca,

foi realizada a cerimônia religiosa
do casamento de Ana Maria Ca:t;rei
rão e o acadêmico de Direito. Luiz

F. Alves. Os noivos receberam os

CUlhprimentos na Igreja. Àna Marla

'usou vestido em .organdi bordado

da Hoepcké e um' iongo véu em

tule muito bem armado sôbre um
,

"

,

arranjo de ,flôres rosa, que realçou
'.

a suavidade dê jovem noiva.
-:-:-:-

Cabeleireiro
, '\ ,Sagrillo é um dos famo;·:os cabelei·
.' reiros dà Rio e tem o ptÍvilégio de

receber, em seu bem montado

salão, mulheres qUe são nome na

r
..

sociedade carioca. Ele é um rapaz

jovem, bonito e super versáttl .

Sagrillo me dü;se, nniíto orgulhoso, ,

que. tem uma cliente da sociedade

oatnrinense, que é Tereza Marques
Souza. Depois de seu trabalho, lá

pelas 22 horas, ele circula, muito

bem pôsto, em seu carro vermelho. ,

:-:--:-:-:

Em Petrópolis
Lúcia e José Rodolfo Câmara ele,

tornalísta da Manchete estão vera-
.1 ,

neando em Petrópolis, numa mara-

vilhosa casa de campo, com piscina
e tudo.

._o_o_._.

.. . . . .

B�'laio

Sacha, indiscutivelmente, é o

mais aplaudido pianista do Rio, é

claro que não pela jovem guarda,
mas pela alta sociedade. O ambien

te comandado por Sacha é de um

excelente bom gôsto, tanto, que faz

a gente esquecer a hora. Por isso

já é de praxe, deixar o Balaio às

7 da manhã.
:-:-:-:-:

, Jantar

Com os simpáticos e elegantes
casais Celinha e Dario Azambuja
e Nair e Theodócio Atherino, [antei
no requintado restaurante Open.
Antes do jantar, no aperitivo, o

Brigadeiro Azambuja e o dr; Athc

rino palestraram sôbre Oi recente

viagem a Europa, enquanto Celinha

e Nair, elegantíssimas, falavam com

o colunista, de gente e também de

moda.
:-:-:-:-:

Uma mesa muito simpática e

animada, na festa, do Iate Clube,'

era a do caixa-alta Delzio Baptista
Coutinho. Te.I1eza e Hildebrando

Marques de Souza, de nossa sacie·

dade também eram convidadOS de
,

Baptista, juntamente com TeIma, a

mais linda moça da noite.
. . . . .

. -.-.-.-'--.

Balaio

Fazendo despedidas para seu

embarque para Tóquio, Ruth e Rudi

Bauer estavam no, Balaio, com Jan

Buhartem e senhora, Ministro

Milton Mello Filho e senhora
. ,

Alexandre Buharten e Laércio Lauro

Siiva. A mesa, que era de ,gente
que sabe ser gente, foi hOr.1enageada
por Sacha.

.

. . .

-;-0-'-

Show

Marília Pêra' é o nome em shaw

no Rio fazendo perfeita imitação
de Carmem Miranda no Night and

Day . O sucesso tem sido
de que está dificílimo
mesa no Night and Day .

tão grano
.encontrar ].

:-:-.-:-:-:

A bonita Hercília Catarina Luz
.

está no Rio, e foi vista no Galeiio

no embarqu., de sua sobrínha
Heloísa que, com 'seu marido Fran

cisco Schmidt, deixou o Rio para
l passar 10 dias' em Portugal.'

.-.-:_j:-:

.Um jovem casal catarínense,
radicado em São Paulo, vai dei 'ar

a. Capital do trabalho c voltar à

nossa sociedade. Segundo estamos

informados ...
:-:-:-:-:

No Iate Clube do Rio

Uma verdadeira noite de deslum

bramento, a Noite do' Havaí, no

Iate Clube, que abriu Q. carnaval de

72. Animação, excelente serviço,
decoração merecendo os rnaís altos

elogios e aquele monte 'de gente
linda, linda de deixar a gente com

água na bôca o Para mim, a mais

linda mulher na festa foi Telma de

Castro.

:-:-:-:-:

No Country
r ! , ,

Vimos no Country Club do Rio,

no simpático bar chamado Verdinho,

os casais Theodécio Atherino e
,

. ,

Dario. Azambuja, num, gostoso bate

papo
.

com amigos.' ,.,

. . .

-'-0-'-

Milward Boutíque inaugurou re-

centemente no Rio, a Avenida
Rainha Elizabeth, 122.' A proprie
tária tem excelente bom. gôsto e

sabe receber. suas clientes' com

categoria.
:-:-:-:-::

Clube Doze

Será hoje a esperada' noite do
ano que dá início ao carnaval do
nosso veterano Clube Doze de.

Agôsto. Aliás, êste é () Carnaval

Centenário do poze. O sUC,esso. é

garantido, 'e gr�n''de a: expectátiva,
,

.

para ver quem, 'vai dar:' shaw,; com
as luxuosas fantasias na passarela.
Band Shaw animará o baile, Meus

agradecimentos ao Presidente Már

cio Luiz Collaço., pela gentileza do
convite para, participar da mesa

julgadora,' logo mais no Concurso
\ '

de Fantasias.
. . . .

.-.-.-.-

PENSAMENTO DO DIA:
Para se conseguir O> que .se deseja,

é. necessária ser útil aos semelhan

tes.

DI. RODRIGO D'EeA- NEVES
."

Cirurgião Plástico

,Curso de especlalizacão de doi! anos no Hospital d.
'1UntCIL'l d& São Paulo.

Tratamento E!tético 4as Mamas - Abdocnem -

4ugas. - Nariz - Cicatrl:!'2s - Transplante d� Cabeloa.
A.tende no nosDital Governador Celso Ramos às têr,

C,M e qwntaa. após As u, noras.

RESIDÊNCIA E LOTES

'LOTES - Vendemrse, ótimG! lotes, sltuarlo! no

JARD.IM ITAGUAÇÚ com água instalada, ruas calçadas
e drenage pluvial.

DIRIGIR-SE a rua Urbano Salles, n. 37 - Fone 2981.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O dr. Oberdan Andriani perdeu documentos pesoais

no. trajeto compreendido entre as ruas Deodore Vidal
.

,

Ramos, e' Jerônimo Coelho. Gratifica-se a quem encon-

trá-los. E'ndereço Rua Deodoro, 19 - 2Q - sal.a 4.

DOCUM.ENTO PERDIDO
Foi perdido o CGC n'Q 83.8880255/001 da firma He·

liete de L. Jacinto, localdzada em Itacorobi.

MOMBI71
. Ven,do Kombi 71 - novinha, 7 meses de '!.tSO. MoU

vo vendi granja. Parte financiada. Tratar à Rua Humaitá,
79 - Bairro N. S. de Fátima à noite.

DOCUMEN·TO PERDIDO
Foi perdido o CGC. de nQ 830882.423 da firma Maria

Vicente, IÓcalizada à Rua �o.nsenhor Top'P, 49.

"DOCUMENTO PERDIDO
Foi. perdido o CGC nQ 83.879.387 da firma João

Ismael Coelho, localizada à Rua Crispim Mira, 71.

ALUGA'·SE ,COM ,TELEFONE
, ." l!MÍI casa, �ita à rua .,."'1to, Cruz Silva, n. 43, 'no Es-

tre1to, tr,t,ar na ,fir�a Comércio , Indústria German,
Steln S A.

'

'

MAI'ÔS, SHORTS, MALHAS E SArDAS, COM PRE�

ÇOS REMARCADOS.
LINDO E VARIADO ESTOQUE DE ARTIGOS DE

CAMA, MESA E BANHe, SEMPRE COM OS ÚLTI
MOS LANÇAMENTOS DAS. MELHORES' , INDUS
TRIAS CATARINENSES.
USE O NOSSO CR,EDIÁRIO.
ACEITA CARTõES BRADESCO CREDICARD CAR..

, . ,

TE BLA.NCHE E DINERS. '.

TAMBÉM COMUNICA' SEU' TELEFONE
4 3 o 2

. RUA CONSELHEIRO MAFRA 47 - FLORIANÓPOLIS,

, I

ILHATEX

- AVISA--
i;

I .,

, i

, , ! '

AV. MAURO RAMOS I
Palacete � c/ 2 pavimento, cf4 • qu'a,rtos, salas, 4

banheiros etc. garagem pi carros eventualmente
,

aceita-se imóvel de menor, valor e/!pal'te preço ba-
se: 270.000,00' c/ grande parte financiado.s. Tratar
diàriamente até 19 hs. inclusiVe sábado não fe'êha.
mos p/almoço Ruão João Pinto 21 31'! andar
,conj. 9. Horário normal no car:naval. '

.J( l
,

'"
RUA 13 DE MAIO (Pr�blha) I

C/5.000,OO de entrada saldo 300,00, p/m�, ,ven. I,

de-se casa grande c/3 quartos, sal�, copa, cosinh�, I,

banheiro, despensa, outra: c/3 peça:s e lindo. ter
reno de 624ms2. c/parte ax:boriz�tii) deslumbrante

. vista. Preço: 18.000,00 (URGENTE). 'Fratar diària>-
mente até ·19hs. 1nclu�ive sábado 'não! fechamos ,I h

, P/al�'?ço. Rua João :Pinto. Zl - 3; ,a#dar iCO�i.lI.
I Horano norm�l,)no :carnavail., � 11' ,

�2L �::1ld J JEi:i ç 1 ,i ,L j di 1 ih: irCso#.lsSiH

r
,
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PopUlar
AUqUSTO BUECHLER

'1 )

,
,

"
"

" .

BONFÁ NA VOZ DA AMéRICA
A Voz da. Arnértca apresentou anteontem uma entrevista com o nosso

violonista e compositor, Luis, Bonfá, que -desde 1957 - quando foi :lOS Estado�
Unidos pela primeira vez - tem' ido para lá, anualmente para 'b·'ravar

'

, "e Se
apresentàr em' shows

.

de t(.1lev.isà:o.', '::,'
'

É o que' está fazendo ries�e' 'UU;cio de: ano o Já gravou, apresentou-Se
'

elll
um show- de. TV e está acertaaso Q,' sua, ida, a um outro.

COMO FOI O INICIO,
Uma pergunta que' não podia f1l.1tar e que Marilena - corrpspondent

da V. o. A. em New YOl1t - :fe�,: corno foram as diftculdades nu inicio �
carreira 'nos Estados Unidos .

•

I
'

:
� \: I, �' ,-

Bonfá explicou:
/

- Eu, tive, dificuldade � PQtque';eu vim pra cá em 57, como você sab
- e ... -uma das' maiores dífieuldades foi o ingresso na Union, que é un/
dos músicos americanos. 1:sse, estâgío muita gente interpreta mal (a ;�
americana que rege a questão c.lQ músíco americano, para ingressar na Uni;]
dos músicos). Isso se aplica, também, ao próprio músico americano que mora0
por exemplo, na Pensilvanya, �Gra numa outra cidade; porque o J,:l'oblerna 6
de New York,

_�aru:at�an � $ão., tod·os" c?r:endo para dentro da c'ldade pra
trabalhar. Então. ha u� excesso' rle. músicos, entende, e isto. provoca o
desemprêgo , Provoca, a ofertai' e ,a'P;l'ocura, deixa 'de ser feita e o músico f;,

" prêso ao problema da deseplptêgo.' A
i

ímposicão, portanto, é feita, tantõt
'

músico americano que vem,' de .Utna>ciGtade do interior como o brasiÍeiro
1

',!

alemão ou de qualquer ol;ltra, parte 'do mundo. Quer dizer: tem que ha�l� ..
um estâgí de 6 meses pra se conseguír o Union Card. Sem êssa r;:::trtão nã
se trabalha o Não se pode- �rabal� 'em qualquer espécie de npl.eSentaçá
musical, seja através de,' díscos, -boates, mesmo televisão".

'

-.' \' .

'.

>1

"

N,A TELEVIS,ÃO
" ' .1, ,

r
, ,

.;

O programa que aca�a de:'�azer no Canal 5, de New York, êle o eomidera
o melhor, desde que começou em 1957. O apresentador o colocou a vontaoe
e êle se sentiu como' se: estivesse-em'. casa:

- Nunca fiz um programa tão bonito na minha vida nos Estados Unidos,
:Ê!e me deix?u completamente QI ,v�ntClde (o apresentador), me perguntou
s?br: o Brasil, eu ,pudê mostrar p que é uma batucada, brasileira, toquei o
violão de 12 cordas, não hO�v� o Illenor problema, foi uma coisa h�gítima, foi
o programa mais lindo, qüe

"

participf1i�' .

A entrevista temmaís. à,lgut_tUis coisas interessantes, que vão f�car para \

a coluna' do domingo .. Principàlmente os detalhes do Lp que êle acaba de
gravar Iá ,

,'. '"

,g'ro,s c o p
,

.

"

.' '.

OMAR CARDOSO

, SEXTA-F-E�RA·...;_ 11 ,DE FEVEREIRO
�, . I I

ÁRIES - Não procure. as diverg�'s ant� de concretizar todos os seus compro
missas profissionais'· e:' finance.iros. Poderia perder muito com isso,
Algum !)lroblema 'd'e ,po.rica) importância no campo sentimental.

TOURO - Não �e deix� 'inflüe�c�r' pela opinião. pública. Acate soment�o "

bons conse�,hos, 'e Q,g�arde..0, melhor, que êste virá obrigatoriamente,
Contatos proveitosos, com.: o' sexo oposto. Aguarde notícias.

G�MEOS - Não 'entre em- ,':d�ta�eS';· 'mantenha-se calado � maior tempo
possívél. Se agir' a$Sim;' o êxito. social estará mais que assegurado,
Novidades e âlegri�s',.prop�ciom\das pelos colegas de ttabalho c

pela pessoa atpada:
.'

CÂNCER _ Dia mui'to, feliz' �s irivestigações� às descobertas e às p(>squisas de

ul!l modo geral. ,CQl1tti�,! 4everá evitar pequenos acidentes e o

contato cam pessoas àe. metial suspeita. Neutralidade amoroSa.
• •

• � �

.
I.

"

LEÃO - Se evitar as in�fl,u'ên:.cia's' exteriores e confiar mais em �i mesmo

conseguirá o lnáxi:'o') ,de: sucesso neste ,dia, sobretudo nos negóc'io�
realizados iunto' a-q , �Qi, o�osto. As disputas deverão ser deixadas
de" lado. .,.., :

I"
•

,

\

VIRGEM - Lucros e vantagens' inesp�radas estarão na pauta do dia para
. você. 'PreviIUi·se, ',p�ra' tirai- o máximo proveito. A fase é benéfica
aos trat�mentos de"saú�, à

..
vida social, ao romance e à vida no lar.

LIBRA - Pense �astante"���s <de: tomar qualquer decisão, principalmente
co� r�l

..1tç�� �o�� ,���iO,iC�.:��tretanto, o dia. é favorável u c�mpra rie

artIgos IntImos, �s. �r�es;"�:�múij�ca e à literatura. Notícias al vIssareiras.
�

... �-

",:
' ,,'o

. ,,' ..

'

ESCORPIÃO - BOm d!�a. P.át�.' a,lu,e�r" comprar ou vender casas ou qualquer
outro, �tiPo ,d:e pr0Pt.:i�d�·dI?::. :"Favarável, também, à solução de negóciOS

. cO��llcados;' pál'a 'Q'; .iIj.�ciQ') d� empreendimentos e para as empre3�S
pratIcas. Ame., '.

'

,;.
....".

..

r, , \' ') "

" � -
• "

,v

SAGITÁRIO - Os as�un,�o.s: de','r,uaipr, importância' deverão ser discutidos (;�m \

cal�a ,e se�ur�nça. "�"'�b�'� �s coisas com maior cautela, que te1'8

maIOr:sucess,o; 0,.".t:o�;ane�;. a religiã'Ü1 e a vida em sociedade estf,.�
favorecidos.

.. .

CAPRICóRNIO Hoje' conseguirá: bons resultados em todos os setores de

su.a vida, Oontudo, d�erá manter a ealma, de que é dotado e econo,
mIzar suas energias p�ra, as assuntos de maior importân�ia. Bom
�ara as viagens.

AQl{ÁRIO - Agir .instintivoonente' seria t�mito prejudicial a você, neste dia.
Julgue ,antes seus pressenti1l1entos,. O dia é, porém, favorável 21,0 I
��or, a compra, e venda de ,objetos de adôrno, artigos de luxo e

JOlas, d.e um modo g,-eraf.
'

PEIXES -. Não pense somentJe' nos problemas que tem que resolver. Procure
cUlàar também ,I, sc.eu trabaIfto e não se esqueça da neces -;idade de
seus familia�s. Serla pre:iué1ieial. Influência negativa ao amor e a

novas amizáde.s.
'

"r." ". �: " ;;;. Á
.........

,',
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'

I l

i I'
·

I
I;

Sal. de IeItur.á .;..:. :toddO .. quartos eom lelete!l'

�l, ,',.
B,ua ,JI'.lI� ScIlm1dt" II - Flwn6pollll

;�i"PSFi' t I'.
.

L = . ps 3. i1III�
Irr� -11 ,fsL:-��ui!RIO DOUI VIEIRA'
I ..

·.QSCAR· 'PAEICE' HOTEL ,I I
I· .. I I !
f . Sente-se honredo em hospeda-lo I I

I·

r Apnrt8Il1ent.os - suites - pátio ;,p�a estacíonsreeatc II 1
I

.

,

- bar �USlCaJ.
'

I I I
.,1 I Telefones 3286. - 3638 '�

Í'ed� inter�1 I i .

li,
�or:.nópo:i! - Ilha de

Santa_.� I
fr-- :-_._... _

..

-',',
. �,���,�

.

r '

I flotei
· I
I J ,

,

I

RO TE.I S
I,g==---� ,

,._ ._.,...-".;_
..�,?* __

,_"7!! ..

I AC& BOTELS ,E
Aphrtame:qtos com ,téléfone e rAdio � suites CoJD

telefone,
' \eleviáão:' e geladeira

Estaciona11lento . para 50'veícutoa
" .f •

COM AQUELE CAEm. MAFfINAL

Rua Santoa, Sarai\l'a,,' 400 - FoneA 6385 e 66M

�r.derêço telegrárlc.d, PWENSON·' - IhorianópoUf

PreçoS' espectai! .

para viajal1tes

I ,

"

;to i. I j4-

.- -- .

,

"

LU� BOTEL
.
S.u Ilr fora do 'a,

O �a1s:. .eentral da, Çapi.tal do E8tado

,r ,

", �

JI' t'

, ,

,
._.,--

._- __
._.---.�

I '
,

'
.

• 110 HOTEL

'.

'COMURICAÇAQ
,.

SOLIMAR Lida.

" .

.

'I : .

\.

, I

FABRICANTES '.DE:, . ·DETERGENTE

TANTES'- .SABêES, LfQUED0S
COMUNICA a, sua, clientela e ao comércie em

i
I geral que está ateE.dendo.l'em, suas novas instalações,

'a Rua Léoberto Leal, 158 - Barreiros.
.

A DIRETORIA I

I, '.�:���������i�!�I���������-�!.�.tt.·
."" .� -"'�__,..:......_-�.'

li

�_,�������'��.F�-�.�
.•

�I�������-��...� I'�r
'

�l .

I j
I'

.

� ..

I,
L
[
,

,

.
1 •

'J

-

.

No eentre eomerr.-laJ' da cldad.

··MAJESTIC· , HOTEL
f>" ,..!,'.

,.

.Or·

r i

I \
i

!

Rua Tratano, .� ...... . "one 22'78

,

�� <.' IIOTI;:L

� ROVAL
·

"
RUA JOÃQ PINTO - FONES: 3951 • .1 � 3 R, I •

• '.' ';t.:ORII\NÓPOL.IS. SANTA CATARINA - eRASI'- I
/

APARTAMENTOS 8.UITES

BAR • �ARDtM O·E INVERNO· SALAo DE RECEPçõES

TElHONF. ' RADIO . TELEVlsAo ' GELADEIRA, AR CONDICIONADO

AOU!C1MENTO CF.NTIl.AL . LAVANDERIA, ESCRITORIO PARA HOSPEDES

.,,'

,
--�

'í
.

,

ÇLINICA'E CIRURGIA DE OLHOS

'LIITES. DE CONTATO
Dr. D�CIO RITZMANN MADEIRA NEVES CRM. 584

Ex .
residente da CUnu:a' do Prof. Hilton Rocha, MG.

CPF - 002275959 - "'Ielon. Resid�ncial 3541

Dr. ARAMIS RITZMANN' MENDES CRM. 920

Ex EstagUrio da Clínica do Prof. Paul. Filho, GB,

CPF - 048236999

CUNSULTAS c�m hora mareada p'elos

Telefones. 3699 - 3899, - 4129

Atendtlll'de 2a.: à· ;68. fé-ira.
no Hospital; Cebo R&mOS, Sala 169

das 9 às 12, e. . das 14 às 18 ;horas

.•

----..-----------�--
--_."-

ríiiiiiiiiiitiii�����,��
. 1 "

8ESTAURANTE· j,
I I D E�, ",�E' RGTEIa· I

.
"

I

JiMalV.tIleDte refelÇlo • 1. em. !
Aos sábados - ,�, ,tradiciolÚlI e famosa fet;Jofaa. I'

Ao! d6:i:din\gOl, Oi... 'alnlôça :f.estlvo. - buffp.t variado; I
,

I
�'

,

J

I E S TAU R A N _T ES .
'

, c \
I.

. '.r

-.

Churrascariil' e estaaraBte
•

, • '-ti

"

BLUMERAU
� .»,

'4'
1" ('1 � I

I,
'� �

ServlcOl A-� L. C.rie
Com abrigo. par. Y.(cu�OI ,

R. Antonlet" d.·8!rtoS; 101 -
.

Estreito - Fone 642' ;
Fe�rlanópoil$ ,- . S"nta' Catarina , (.,

��-���';!�-��,���'��'����'�'��'!�i\�'�'���-����
'-----'

��1�,.
'.

. ,

,

.!
• 1
... .

�i1 ; :_. . .-.2....

'! '

������"�,'�����'�_j�

.
.

.. , , .•...._""".n'" • Lanchonete··
......�.. 'Lagoa'.;C nc�í�io

Ambien"� seleclon.�o
" f"

•

".
.

\.... .'
. I

.

PROFISSi08AI ' LI 'EMIS'
,. 'j. (

J:
.

�--------------------

'. I "I "

I

'�, "

Seu TV aaresentcu dêfeito? . .Nãô:Li:e :rP_��� .
'.

. disque 62-57. Atendemo.'.: domicHio"; .'Ms.iStênaii
"

Técnica EMPIlUih�' Rua i.,(ial�· G.p.. ;\��".��.'1.�-: t'
<,

,ESTREITO.
. . ,.,,·f

� r ;,.�j.1'!_ :'

',' o'f 04';1, "

L-
,

".1 I.. .�� .....__.../:

" '

Secretlu10 c» I'uenda do Estado (1962-1964)

Inspetor J'iacal de Rendai Internas (1961)..1966)

Membro dai C.omissões dê Economia e FiDanç...
·

da Câmara Federai (1.966-1968)

�Dv('GADO '1 E�ON�MISTA Agor� ootalmen'te' remodelado, .

"

(Regl3troa OAB�SC 1.261, CREP - 7.. REGL\(). 70 novos apto.!. e 50 quartos, J , ; ". <,.� :: . ,

0126; CRC �73Qt CPF ..:._ 006645�/(9) r Garagem e ·e.stacio�flm�nt() pata'. il00'·'����·,,: '.

E�critório de ,Advocacia Es!)eclalizada em Dl� �'I Amplo salão de estar 'com teleV1!ã�;.·· '.',
.

, .�,:;,
.

,'.': ,;

!lEITO TRIBUTARIO: 1. Renda, IPI, ICM, RECL�.: :,' Rua:: Santos Saraiva;;n. 300·-'Cx.',p.�iD�8r,·el�':; ;

MAÇOES - DEFESAS - RECURSOS. . I '! Fones 6� .•. 6665.
-

, ", .'
.

';, '

.'

";.�' 'l'FUSOES. TRAN.. SF,ORKA"OES E DTVn'OES O.' '1' II E treít Fl..-z. Ó 1·
'

�

.' ,.'.- . "."

.

•
.'

.. f'
S reI o - UT.lan po UI. .:. _,! '.

•. r,
"

.:'
'

���!:�hé1U, 8 � Edift"to A�I�D ;� 89,collj. II,
I' i:, '�:��,i!i__�_!!��__�.�.�iiij.�..._�.�.!i!!�.......�.��.. �.,�-,�--�,_!!í.. _!l.._�'!!'!!,:;,�"'!i'ii!iii!9i"'�'-�..:.w�,,

( Fone: 47�1'..:... nómnópou. - ·80
.

r;;
\ , I

l,

ii
'

2

.ATENÇA
• .1' I

.
""

EStlfiI\\7IS :tml trl:Ulca �nJaú..ç4(ll o.a venda.de Lotei
.

,

no excelente loteamento,
, I

BAIRRO YPIRA GI'·

i í
r I

Dr. CarIo: Alherlo rhosa'Pinlo'
ClU( - I83-se - ePJ' 0028420J

Ex-Estagtãr1o MaterD.1�ad'.. Es�ola' tal'ànjelru
CUntcB de Senhoras - Pré-Natal --" Preparação - Pai..

Profilática Para
. Maiernidllde '- Citologia

Consul't81 dasl 16 6. 20' horu' � DIArl8roente.

Comult6rtD - Ed. APtUB - sal. 76 - 79 aDdlr..

• ..

Um telefone - informações. Fone 2169.

fosse agradávejs no 'novohoras
..

PALHEI·RU.�S"DIIIK'S
II,

, ...
saboreando Q� ,�elicio$qs BATIDAS" ti

base de frutos naHuais;�' mais, PETISCOS

feitos na hora .

;0 enderêç,o certo é:
" ',,'

Ruo: CONSELHEIRO MAFRA, 91
,', '

.

.......l,L,IMl e·

BIIAI IA'· DIAS FÂLt'lO
- A D V o G !1 II o 's -'

Cobranças .JudIciais par" �rêaa" Cà� elv_'
TrabalbJst"'f .r�.! .

.

Rua CeL Pedro Demoro" 1.3& .... FOi$. 6351'

. E8�EITO -.I FLO.lUmOPOLI8·
� " I ,

,

, ,P�(;).·',
. ".

:',,�.L�� fi,."

BWA
.

�UtNQ'"HOESCHEL ..
-' Próximo ao Depar

,

tamento 'de Saúde Pública.
\

.

CQlU dOis' quartos -, Hving . - coziaha - ba·

i n�ro ._. área· de serviço..
I. .' T�tàllV�nté" Financiados,

.'

",
'

-
"

Inscrições· abertas, de' 7 ·a· 1'1 do 'correntel para

ambos os sextOS. Prepare-43e.,peIa"�!,,,.llr8f. t

Julio Cunha (do 'Banco b Bt:asU) todas as' 81B�!
"

incluind� testes 'psical0l:icos'\ Cr$'75,OO.\ 2rranos·"pr.
"

'

vandG
.

candidates.

Pedidos· ao autor Caixa ·,Postal '·1.875 --: São. "áU:'"
rIo" - medi�nte�\cheque visado ·ouycomprádo.. ,,'!

, ..
'

,
.

,
...'�-HJ:

�1:___""
,
�I .,

.... -', f

·I� .. ·��_*_T8 MOBEIRA AMORI
, .' j

1 :l,
"

. . ;

,

, ·DO.teçAS DA PI!L..
. 'j

. 'I' •

. .

. ': ,.r ... \fD14M" �. Do Couro Cabeludo - MIcOI.

•� ��to eh Acne Pele .eye €arbÔnlr.a

,

::', ! .• , ,.
'

DIPILAÇAO

1 :.,. ':,�",� BOIpttal du �n1e�. da Uni't'enid

��ao r��"·� .)
,

'.'

,;,' ": �.�"M:· D�ente, • part1t du ilJ hora•

. ", . �;:I.��.n:..'t�!UQ: a. J,erGnimo Coelklo, 321J - Edtft

.J� �, � ,:. ":-r' lal. 201J - Fone 4438.

_.

,

I.' ':I.·

rUSCIO �'71
VEND»SE, VOLKSWAGEN 'I SEDAN ,.ÂN9,"·1ir.1,1'rGQM.

AP.-ENAS 13.�OO KM. E' SEIS MflSES· IJE'l::JSO;' - T000
E�UlPADO. - TRATAR PE�O:Fam,."2129.�Ce. R�

. . .

L�.

.1 I

'�> .,
.

: BADOSA SARTOS
, ,;,',. ií:�' 1�1" �"

" �(� ..:'
.

CI....... DHflIte ,

.

., t.r -.: "\
I . •

- �
,

" '�,,'��'.,� •.
l ·hf·", .•• 14.'. l' h_liSo

.. a• .,........, li - Idlllclo Soral. - $lla '.3
.

'. 'A1.'lll l»ATRON,U, DO" tN"Ps
', .• b
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lutomõveis

AUTOMÓVEIS
COMP!lA. TRtlCA � VENDA OI VE1CULOS

FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 M�SES

VEICULOS EM ESTOQUE EM 7 DE FEVEREIRO DE

,. 1 _ OPALA Cupê - Br�:c�! Everest "OK" •• 1972

1 _. VOLKSWAGEN - Vermelho Cereja..... 1970

1 _ VOLKSWAGEN _ Verde Guarujá "OK'�. 1972

1 - ALFA Romeo "JK." _ Branco Espuma 1970

1 - "TL" - Vermelho Cereja • �... •••• 1971

1 - VOLKSWAGEN - Branco Lótus ••.••••• 1970

1 - VOLKSWAGEN - Vermelho Cereja •• �.. 1970

1 - VOLKSWAGJiN - Vermelho Cereja o •• �. 1969

1 _ VOLKSWAGEN - Azul Real. i*:. •.• • • • • • • • 1968

1 _ VOLKSWAGEN - Pérola •• '0 .'•• ;, o. • • • • • 1968

1 _ VOLKSWAGEN - Verde ....·.,wi.'�.�••• ., 1966

1 _ VOLKSWAGEN - Azul •.•,." ,. 1959

1 __. KOMBI - Pérola '

•.••,.H· ••• u;A.
1966

1 _ KOMBI - Pérola. e Beije .•• '."0' •••••• o" 1962

1 _ VEMAGUETE -: Vermelha: •• � •••••• � •• .,' 1967

1 - VEMAGUETE - Beije Camboriu ••.••• 1966

1 - VEMAGUETE -- Azul Claro, .•0 .. o' ai •• � .' ••• ' 1965

1 - GORDINl _
..

Qastor " ·1965

.

A. \CO!5LHCI AUTOMOVEIt .'

�, aUf João PlDtó. 40, - �'Dne �7.· -' J'lorJmópolla--
, tL

,
, ,

-.

"

,CQMÊRCIO ,DE
AUTOMOvEIS

. �-."

.. "'plr Outr•• " _,; ,.... '.m·•...

Compra,' tr·xa • "..,da • V.fcul..

Opala COUPQ OK'- Várias�'Cô�
., ,

•.

Opala Sedan -' 4 portas olt Váras 'Côr�
i Corcel Coupê QI\: - Várias Côre. "

Corcel Sedan _ 4 Portas oE:" Várítls 'C6re!
'
.. '.

2 Dart Dodge, Sedan OK - Várias Corei'
I'

YoI$s 1300 OK _, Várias 'Oôres'
.

Volks 1500 OK -;" Várias Côres
Volks TL 9K �,V�r)as ,Côres .'.. �

.

t
Volks Variant OK·--: vária�'éQré'a-\,

'

, ,

I

1 Vol�s TL ,:_ -AzuL' Diamsnte ",' �'. � .;.... • • • • • • • 1971

2 Volks 1300' - Beige"l\lllo ::'••�
••

: /.� : • • • • • .... 1970

1 Volks' V�riant' � Azui Diamante � �: .•••• 1970

1 Opala Luxo - Amarelo Oasis : ..�.• : •• " • .' •••• , 1969

1 Volks Kombi - Azul Diamante .. ,. �,,,,,. � •• � ••

'

1969
. "

.

1 Volla; 1300 - JIwIl� Acrílico .;. :.: ;. 1968

2 VoIks 130il _ Pérola :""�":"�"' ••• �" ••l 1967

2 Volks Kombi - Ver.de· Caribe •• ;� � ••
'

.•••• �'. 1959

,
I --_._--.

.

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

: IIII!!!? III! .. ...:.m�.__ ... :._.!!?'?""!:'!!'_...E2E�__ .� =-"'_7i1ib
• l . .,.

,1,,�5��_�_�.��...����_�.����������... #IA

�'-r , -.

...

lrl, MINI BOTEL P�RAISO
'

-,

{li Situado num dos mais aprazív·eis locais, da cidade\

� I oferece ampla comodidade aos seus hóspedeS.

!\ Dispõe de granCe áreà f.J,rborizada' própria para o

f ��;::.o dos usuários e pos���':= I.
�� UNIVERSITARIOS

� ."

� ,

Especialmente proj'etado' para es,tud'antes uni·

li
versitãri.os., p.

�a 'QoS quais está acelOtando reservas para
. O aIO letiVfê qUe se apr.xima. / .

.

J Rua BO'caiuva, 215 - F!'()rianópolis - Centro .

,.� -=íli
'.

=
,. i. .'

j
.;.. -

. ,�! . ,ãwi:IJ "

...
� I ; I �,\

EXPRESSO'
"

BIOSULENSE .
LTDA.

'Iorlanopolls" Rio do Sul

A! 04,30 - '10,00 e 16,30' horu.
.·10 de. Sul ii Florl.n6pollt

às 04,30'- 10 00 d 14:,00 boru. .

i

:1
I
!

16 VAGAS P/ESTUDANTES
CR$ 70.,00 :MENsAis

Alugam·se .quarto�J em confortável residência próxi'
nla a Cidade Unwersitária - ltua

.

Elpído ,Barbosa, 17

Trindade. Fal�r com o Capitão Laui·o· _,;.
.

Fones 3203 2704
. ,

(lU 3889.
.

," .

, , I ..

RODOVIABIA . EXPaEsso
BRUSnUERSE S. A.

.

Part1das de nORIANOPOLIS para.
BLUMENA (J - Direto li US,OO • 17,!O hora.

Via TiJucas, POrto Belo, Ilapema, eamborlf
e Itaja', ai 07,30 - 10,00 - 11.30 - 13,01 II

18,00 hora.
.

Io'i-�.............. ;;.....,......
"uva 1'1cnto, LI 07,00 - 11,00 Gt Ui,,",, flor,

I
: I

, '

IPIRANGA

V-olks 4 portas
Volks

....................
;
. • . • • . • • • 69

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

, .. _-.. ,

.--_...:.-�-
-'-rGi7i I

Sedan •.••..•.•.•.. .••••• '••• '. . • • • • • • • 69

VoIks Sedan ..............•...•. '. . .. . ••.•• 68

Volks Se-dan .: � • w • • 68

Volks Sedan " ...••.••••••.......... c. • 67

Kombi Motor Zero K. . o • o •••• o • o'. o •• 66

NóS PAGAMOS MAIS PELO SEU VOLK:SWAGEN l

��-·�-=�§I���_�;$I4�_�W�N�.����_�r�������������I'
'

.

-; - w-iiiI!'

Com'rclo .. pra' ...�Óyell - comprá :... ".nua
- troca - fInanciamento

Vólts
Volks
V�'ks

............................... II , ••• 1P"'..:i(. �j
1965 � I�'4 t
1969

I

1963
1950

l'lorlanÓpoU. - SCD.

._ � .. � ......••...•...•• �� .

•••••••••••••• � ••••••••••••.� •••• \I ••

Bua Vlctol .. llefrelll, n l-1 I'one '7.

•

• ."
'

..
'

IIII!! ii. .�,:", ,E! 25'
-'- !. '-'1;' 'I�':'112 I ii í,íiííêt1!iij-e-'7i I j

PI
•• '"

� ••.•

Opala Cupê Special _. Verde'Nobre . o o ••••

1 Opala 4 Cilindros - Luxo - Azul noturno ••

1 Galaxi Vermelho. .. o o ••••••
'••••••••••••••••

1 Corcel Cupê Vermelho ,

1 Corcel Amarelo .......•••....••.••........•
1 Volks 1500 Amarelo .. o •••••••••••••••••••

1 Volks 1500 Azul Diamante, :•...•............•

VolJ{S Beige •.••••••••• � •.•.•••
,
•• ' ••.•.••••

Volks •• •••• ·� •••••••••••• A.' •••••••••••••

�ombl .••••••••••.•• � •••
'

••••••••• '. ; ••••••• '

.JIpe Land Rover
.

.
.

.

. �•...•..•..•..•.••• � .

) .'

.

'

'-''--
1: .!' •

I
. :n'

h 1

J

72 I'
170
I'

67 :

72

72

711
70

I

,ft.' KOERICH S.A.

.

...
�-tt. ComérCiQ de Automóveis

m' "Ms" r
'

Y'.·
"

.

- • f_i
.

I

REV E N O t ri O R AUTORIZADO

'J

R'E:LAlÇl\Q DOs VEI·C:.ULQS·USADOS A VENDA"
1 .:._ -G.EDAN,-70

.

Branco Lotus
. 1 - SEDAN.......70 �EIGE CLARO
1 - SEDAN--69 VERllELllO
1 -- SEDAN-69

.

VERD:E FOLHA

1 - SEDAN....:69 BRANCO LOTUS
1 - SEDAN-4>8 'BRANCO FEROLA
1 - SEDAN--68 BElGE NILO
1 _.;.. SEDAN..;..;.68 AZUL REAL

1 - SEDAN-70j4 portas BRANCO IJOTUS
1. - SEDAN-i9j4 portas VERMELHO LUXO
1 - KOMBI-64 CINZA CLARO
1 - KOMBI-69 CINZA CLARO
1 - KOMBI-70 CINZA CLARO

.. 1 - VÀRIANT---70 BEIGE CLARO
1 - VARIANT-71 AZUL DIAMANTE
1 - VARIANT-71 VERMELHO
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-.-_.'''-�_.��--�----
___5pp 1

Karmann Ghia - Beige .

Km'mann Ghia - Gelo � .

Volks - Verde. Cari""e � •

Com'rclo do Automó"'dll em l.r.1
COMPRA - V.END.A - TROCA
Carrol Int�".am.nt. r."tllid_
I!�d. R.' Joil� �!nt�.. 21'

FOfí��: 42'1

r--"-
I. _

�,ácll. IISAOUS
, -',;

Aliá ,(!ú�/jdâtle·
... .

.

SUlCA TUFÃ' AZUL TUR:tIfBSA
ESPLANAD'A OURO C_E$"
ESPLANADA AZ·UL CBLESTE'

'
"

\ .

D�T .4 PORTAS BRANCO p� '.

DART 2 PORTAS VERDEFR�
CHARGÉR RjT VERMELHO, XAVANrE
J. K. AZUL PROFUNDO

, Opala 4 cilindros verntetho
1-

19i5
U'8'
ISaS
.7.!

.

t
197'1 I

1971
i
I

19.78
1

�

1969.
, .

CAMlNHOES
..

)

levlCAP VEíCULOS

Esplanada ................................

. ,
..I ,� .F-600

F-600
1956
1959

. Fuscão Branco ' ," .

Corcel _' Verde .......
'

. 1969

Kombi . . . . . . . . . . . .. . .

I'
Fuscão - Vermelho .••.•.•. � • • . . . . • . . • . • • 1970
Volks - Vernlelho • • . • • • • • . • • . . • • • . . • • • ••

.

1970 ,.

I. i
VollLs - Branco •..•• • • • • . • • • • • •.• • • • • • • • ••

.

1969 '

Volks _ Branco ••••• � • • • . • • • • • • • •. • . • . • • • • 1969
'

'11DKW - Azul 1960'" . '.',,•••••••••••••••••••••••••••• til

IRural - Azul' •• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 1966'
.

Gordini - Vermelho ••• '.' • • • • • • • • • • • • • • • • • 1963'
Gordini - Chumbo . 190"'4·.� .........•••..•....• ,

Oldsmobile - Vermelho •••••• '••••••••••• � 1961'

lF.rdF;A���: '2�:
·

�Õ·��. M' ��.;;;
· · 1954

.. _---- � '''--- �_�--.-.. -

,....·Z-··,_
.. '

_
____..,..__...JII,

. , .
�'-----

Volks . .

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

L (
.1

Ch
..

I t 'C
o

'h-evro e.I - at!11n . aO ;, .

. ,

Aéro Wil1yS ...
' �'.. ,,'

(
.

v�'
�.

lEIDIROBA, AD.TOMÓVEIS
RUA ALMIRAW'i'.' LAMEGO, H� '171'

:

FOMS 21112 • 467i
-

HA9 FECHAMOS !PARA AL�O

COMtRCIO DE AUTOMóVEIS . BARCOS MOTORES
, ,�

E ·AOESS6BlO EM GB!tAL,

.FU$CD PRETO e.E.

�PALA ESPECIAL 11.971
PERUA BELfiA 1971
PEltUA VEMAGtJETE 1965
RURAL WILLYS 1965
FORD COME'l' 1961

LANCHAS A TURBINA·

.
. .

r

I'INAJlCIAMENTOS. A'NJ 36 M�ES.

ISENLÉC

�,
..

�
1971

1968

1969 .

19�9

197fi' l
, 1961

. -

J

. .

.OFICIN:A ESPECIALIZADA' EM CONSERTOS DE

ELETR0�DOMÉSTICOS E ENCANAMENTOS A D,OMI-
CILIO.

REPAROS EM G-En�l\L.
TIRADENTÉS NQ 5

..

_ S�A: 3.' .

:.

..�

. I·

. "
_--......_._._ ...:.----

r '?rG772
..

DRA. LÉA S. DA ROV�
Ginecologia e Obstetrlcl.

Atende díeríamente DO consultório edifício Ano

dação de Medicina, rsa Jeronimo C�elho, 325 -

5Q andar - :!a:a 54, ib.6 15 às 18 horas.

I
. !

-

I'_,!J
. _'s te"! _] "smu' .

7 '.' .
• '.... __ .

"IaOEPCKE VÊICULOS S. À. ]
IO.partamento de Ve(culot. 'Uf,4ldM

.!tua conselbeirO Ma�a, 28 .,,_ rone 311(1

_ A oportunidade d. um bOlt1 ....g6clo ...

Volkswagen - Beige Nilo o, •• o. o ••••

Volkswagen - 4 portas - Branco Lotus . o o •

Volkswagen -'" Vermelho Cereja .. ", o.· o o •• o.

Vo).kswagen _;. Azul Diamante o •••

Volkswagen -- Vermelho Montana •.... o ••••

Fuscão - Vermelho Grená • o •••••••••••• , ••

I. volks�gex: - TL-- Beige Claro .

.. Karman Ghia � Azul Monte Blanco .. -:..•..•

Variant - Azul Diamante o •••• o o •••••••••••

FORD-Corcel _ Amarelo Bonanza o •• o • o •

FORD-Corcel - Vermelho Cardeal. o •••

FORD-Corcel - Branco N\evaSca o • - o • '•••

FORD-Corcel ,- Cinza Kilimadj'aro , •.

FORD-Corc'el - Vermelho Meteoro .........•

Dauphine _ Azul Noturno ....•••.•.••••..•

Gordini - Castor o ••••••••••••• " ••

DKW�Vemag -- Cinza o •• o •••••••••• o •••

Aero Wil1ys _. V,erde Versales ••..•....' ...•

.Aero Willys - Beige Marfim ........••...•

.

.
'

Aero Wil1ys - Verde Metálico o .

Aero Willys.._ Branco Kílimadjaro o •••• o. o ••

.

Esplanada - Verde Imperial Metálico . o. o ••

Opala: - Verde .-:�ntigo' -- 6 cilindros ..•.•

Opala - Beige Esporte ....•.............•

Opala _ Verde Antigo o.:. o •• � ••• o'•••••••••

Opala _ Azul Internacional Metálico . o o •••••

Opala - Branco Polar .. ·0 •••••••• ••••••••••

Opala - Branco Pelar o ... o : • o •••••••• • •••

'

•• •

Opala - Vermelho. Saturno ....' ..... o ••••••

1 O?ala - Branco Everest o' ••

�
•

:
••• o • o •• o o o ••

PICk-Up - Volks - Verde Caribs o ••• - •••••

fick-UP _ Willys - Verde Maj'orca . o. o, •••

Caminhão - Chevrolet - Verde e Gelo , ...

l
Caminhão -, FORD -. Azul Itapoã . o ••••• '"

I ,

.

!

l'
Rua: Conselheiro Mafra, 28 - Fone: 31·17

:
Rua: Conselheiro Mafra, 28 - Fone: 31-17.

t '_ ':_"'i�Ó=oJiS•.
21 de ��e:o 4e 1972.__

.

63
I

!
69

i i

69
"

, . I

70 I.
72 I

70/71 I71 ,

��J
69 !
70 'I.72
69 t-
69
61
65
62

63 \
64
65

,

66 '

69
69
69
69
70

70
70 ..
70
71
68

7ti

59
62

__L
f

.L.

AUTORIZADOS \
1963 !1966
1968 [
196B ,.

19fj��

c. RAMOS S. A�
I

CQwtlRCIO • AG'.NCIAI

REVENDEDORES
Volks - Branco o ••• o ••• o ••

Volks - Verde � . o ••••••• o � •• o •••••

Volks _ Beige o o •• o •• o ••• o ••• o • o o •••

Volks _ Verde o o ••••••••• o ••••• o o' o ••••

Volks - Verde o • "
•••• o •• o o • o •• o •••• o ••

'

Volks - Branco .'.. o •••••••••••• o o •••••••••

Volks - Branco . o. o'•• o • o ••• o ••••• o ••••••••

Volks - Beige .........•.... o •• - ••• o' o • o •••

J Volks _ Vermelho .... o o •• o •• o o ••••••••• o o •

.. )
\

i I

I !
I

Volks - Branco .

Variant - Beige o o o o ••••••••• o ••• o o •••••••

Variant - Azul Diamante ... o o •• o o •••••••••

Pic-Up - Branco o •• o •• o 0 ••••• o

K:ombi - Vermelha o ••• o _ •.', ••••• o • o ••••• o •

196911965
I

lD68 I .t
Volks - Azul Atlântico .'................... 1966 I

'1Volks _ Gelo .: ..•• '.'
. �:: .•• '.' • • • • • • • • • . • • 1963 i

"

. Vemaguet - Grenat, • . • . . •• • . •• •• • • •• ••• 1964 I I
Gordini· - C.inza'· •.� '. • • • • 1964:"

l
Gordini - Grenat

.

• •••••••••••••.' • • •.••
'

•• r."IiI t963'
Caminhão ,- ,Chevrolet,' ••.•• r.:.;,••

'

....�!:ú:.:.�:e:!j!i! 1958
l

.

, ii. :c1íf- ,"
.

i ,._ $.2 � ';i!!i '\ i' ;
, i;2 p. �. J .. 4di! til i

__�;._

I :. Kombi - Azul ................... ' -" .... , ...

Kombi - Beige .. :.·0 ... o o •••• o • - - •••• - o • o •

I ,Kombi
- Cinza .. o o •••• o •••••• o • o • o •• o ••••

Fones 3641 - 6244 - 6381

L
L-

i _.�, .. _ .. _ .... - ._ _.- , - ... . .... _, .. �--�. --- -

MARIO S. F'BJ:YESLEB'ER
Solicitador - OAB, - se - nt 0127

CPF' ..;.. Ifp � nO 0335581.
Dlrelto Trib",'rio (reclamações.. recursos,

débitos)

1969

1970
1970

1970

1971
1970 [1971
1968 :.
1959 .�.

1963
1964

1969' ';

I
[

�J

Dlr.lto Administrativo' (mandado de segurln� �ntr'
clá�sulaa discriminatóriu.· fG Concordllda
Públicas)

.

.

RecC5m8�';rill Trabalhista. na JCJ -:-\Hab�s·Corvul . .

Ações Indenizatória•. (colisão ,de veiculos, dàDOI péa.oaJa
etc.) v

. ,
..

Contato. nos �E.UU. • EuroPl (pari médicos, h�Sp1t"
importadores" Indústria e comérciO)

'lu. Tpn."t. CUv.lra. 56 .- ui. • (.,.rl...."..'

ADVOGADOS
DR. EVILASIO CAO'R
OAS.sC 0165 - cpp IÓ789623'

DI. ROBERTO GORZAGA SAMPAIO
OAB-se 2338 - cpp 1828207'

Rua dOI tlh'us, 22 _ Ed, Jorge Daux, conl. 5

rOneS 4515 e 421.9
.

. �' ... ,.:" .. /
,

.. Ir PI' , •• 12 • di' 14 li. 11 hQr"Jll

•
• •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colombu b te com ,IS líderes da
Areua res r turação do· Diretório.

.

o Governador Colombo Salles esteve reunido. OD- Em seu relatório entregue ao Presidente Nacional da

tem, com o Presidente do Diretório Regional da Arena, Arena o Sr. Renato Ramos da Silva ressalta "
a ínesti

Renato Ramos da Silva o Senador Antônio Carlos Kon- mável e correta colaboração prestada, pelo Gov�rnador
,

der Reis, Senador Celso Ramos, Vice-Governador Atílio do" Estado, sempre presente às deliberações partidárias

Fontana ex-Governador Aderbal Ramos da Silva, Pre- e sempre pronto a prestigiar e a incentivar a agremia-
�

sidente dq Diretório Municipal e Jorge Bornhausen. ção", Declara ainda que "sua plena concordância com

; O encontro foi convocado pelo Sr. Colombo Salles e os critérios fixados pelos órgãos diretivos e de rspre

servíu para uma troca de idéias com vistas à reestrutu- sentação partidária, sua atuação serena, compreensiva e

ração do 'Diretório Regional do partido situacionista. perfeitamente adequada às circunstancias político-parti-

"
Em declarações a O ESTADO, o Sr. Renato Ramos dárias que vigoram no Estado, seu empenho reiterado e

da snve .revelou que "o esfôrço do Governador do Es·, expresso de prestigiar a organização srenista," sem dü-

tado é nó, sentido de que se chegue a uma solução de vida se constitui num dos preciosos fatores para o exi-

perfeita harmonia. com a constituição de chapa única, se to que, acreditamos, foi alcançado na reestruturação do

possível". A' reunião teve lugar no' Palácio da Agrono- Partido em Santa Catarina".
, ,

mica. O relatório do Sr.' Renato Ramos da Silva destaca

asas de venda de aves
fechadas pelo DECP

o Departamento Estadual de Caça e Pesca fechou dois

esta,belecimentos comerciais, especializados na venda de pás

sares, no Mercado Público Municipal.

A medida foi justificada pela legislação vigente que

determ i na registro das casas comerciais no instituto Brasileiro

de Desenvolvimento Florestal e que vendam apenas pássaros

estrangeiros. A comercialização de pássaros nacionais, se

gundo informações prestadas pelo Diretor' do Departamento,

somente está autorizada para os estabelecimentos que pos

suam criadouros próprios. As duas casas interditadas não

estavam registradas no Ibdf e vendiam apenas pássaros na

cionais.

Ainda segundo manda a lei, os pássaros aprisionados

pelo .DCP deverão ser encaminhados pára viveiros públicos
ou parques, ou então dever�o ser soltos. Como inexistem vi

veiros públicos nesta Capital, o Departamento encaminhou

os pássaros para o viveiro do Palácio da Agronômica, de

acôrdo com informações do órgão.

RELAT'óRIO
,

O Presidente do Diretório Regional da Arena, Sr.

Renato .Ramos da Silva, informou qUe no relatório 'en·

tregue esta semana ao Deputado Batista Ramos destacou

o "permanente" prestígio que 'O Governador Colombo

Salles .vem dando ao nosso Partido".

também a participação dos Senadores do Partido e o

trabalho das bancadas federal e. estadual, percorrendo
"r

todos os municípios do Estado na transmissão de ínstru-

ções para o perfeito entendimento do "Manual de Beor

ganização Partidária" elaborado pelo' Congresso Nacío

nal.

f

I

MINISTfRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
. '

,UNIVERSIDADE' FEDERAL DE SANTA CATARINA
. "

SUB-REITORIA'DE;"E'NSINO E PESQUISA

DEPARTAM:ENTO,DE REGISTRO E CONTRôLE ACADÊMICO

, Esclarece sôbre pré-orientação. opção dos 'alunos com direito de

acesso ao ciclo de formação profissional e matrículas iniciais e

subsequentes para o primeiro, período letivo regular do ano aca

dêmico de 1972.

As Chefes das Seções de Matricula e Registro dêsse Dêpartamento tornam

público, para' conhecimento dos interessados, que: .

1. No dia 18 do corrente será procedida a PRÉ-OR.:IE;NTAÇÃ() DE MATRI

CULA INICIAL para os candidatos classificados no Concurso' Vestibular e que dr

verào iniciar seus estudos em março do corrente ano . 1. 1. lacal '

- Auditó

fio do Centro Sócio-Econômico, sito à rua Almirante Alvim, 1�. 1. 2. Horárlos

� AS 08:30 horas, os 150 primeiros classificados para a Ar�� de Çiepcias Biológi·

cas; às 10:00 horas, os 150 primeiros classilicados para a áÍ'� de Ci�s Físicas;

às 14:30 horas, os primeiros 160 classificados para a área de Ciências Humanas e

Sociais; e, às 16:00 hÇ)r8.S, os candidatos classificados de 1�1 � � para a área de

Ciências Humanas e Sociais e os 40 primeiros cla�,Uicados para a área de Artes e

Comurücações. 1. 3. Observações - a) Concomitantemente com a pré-orientd.- ,

çáo, será feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS indicativas do dia e hora em que

cada' uni dos canaidatos deverá proceder,'no DRCA (Conjunto Universitário da

Trindade) a sua MATRíCULA INICIAL. b) No ato da matricUla ini�!ôl os ean.�
, , . �

didatos deverâo Al'RESENTAR OS SEGUINTES PAPEIS: cer�idão de registro dG

r,:ascimento;
_ documento com valor legal de identidade; �rt1ficado de �onclusão e'

histórico do ensino médio,_. lÇ e 29 ciclos (duas vias, não � acêitando fotOcópia);
'cc,mprovante de estar e� dia com ás obrigações militares;' titulo eleitOtál; atesta

do de boa 'conduta; atestado de sanidade física' e mental,: pasSadO, preferencial·

JHen�e por órgao 'oficial. o' que dispensa a juntada de 'prova. de -,vactilação anti-va-
,

, ,,'

'riólica e do resultado- do exame abreugráfico; duas fotografias 2x2; �. prova do re-

colhimento de Cr$ 70,00 (setenta cruzeiros) sendo Cr$ '30,00 (trmta' cruzeifõS) cor·
.,

' \' ',,' ,

respondente a taxa de matrícula, inclusive fornecimentO da cédula ,de IdentiflCa-
\

c,ação estudantil e, Cr$ 40,00
-

(quf,trenta cruzeiros), !a título,ele contribUição ao órgão

de representaçã'o discente. Note-se que o diploma de c�' superiotJ devidamente

registrado, supre a apresentação do uocumnto do, ensino médio;' que se o candida

to fôr porta.dor do dijJloma de professo.r primário deverá ppresentat, ,além do ceI"
.

,
"

"'..'

tificado de conclusão e histórico do 1� ciclo (duas vias, nãó s� acettand:o Jotooópia)

'e o diploma respectivo, devisamente registrado na S�crêtaiiá cio ,Estado: que o

expediu; que se o calldidatü fôr portador de diploxna d�, �êéhi� am', êorltabílidade,
é suficiente a apresentação do mesmo, devidamente ,regi.Stra�o na repàrtição com

petente; e, finalme,nte. que só serãc considerados vãlidos os históticos escolares

qUe apresentarem as indicações mencionad.as· na Portaria J\Hnistef,íal 1'2t3, de .

05/1'2/67, se expedidos a partir desta data (indicações, da, entidade inàntenedoraj
do sistema de ensino a que está vinculada a escola e, ainda, do ,ato rele�nte à

.
.

. \. .

autorízação do ful}cionamento ou reconhecimento do curSO correspondente ao do·

cumento com a respectiva data de publica'ção oficial)." c)' Em hi.pótese alguma
,
',',

serão aceitas MATRíCULAS CONDICIONAIS, isto é sem que' o candidato. satisfaça.
, "

'

,

'

,integralmente, as exigências para êle contidas nês.te Edital. d) O CANDIDATO

QVE NÃO, COMPARECER, na data e horário marcado na senha à sua, matricula,

só poderá procedê·la, como retardatário, no máximo, até 72 horas após' o horário

originàriamente fixado, mediante pagamento da multa d�. Cr$ 50,00 (cinquenta

cruzeiros) ou, se, por nÍotivo de fôrça' maior comprovado, fôn aceito com6 tal 'peld

Comissão de Ensino e Pesquisa; vencido aquele prazü, será tido por desi.stente e Le

ra automàticam�nte cancelado o seu direitü a matrícula.
, ' ,

2. No dia 17 do corrente deverá ser formalizada ia OpçÃO POR PARTE

DOS ALUNOS com dIreito .de acesso ao cicÍo de formação profissional (escolha de
'

carreira ou repetência de disciplinas visando melhoria do índice de aproveitamen

to) e que integralizaram o ciclo básico no período regular,. 2.1. local...:..,. DRCA.

2. 2. Horários _'
.

Das 08:00 às 12:00 hs., para os alunos de- Ciências Biológicc:J:;

c de Ciências Físicas; e, das 14:00 às 18:00 11s., para, os alunos de Ciências .Ruma··

nos e Sociais e de Artes e Comunicações. 2. 3. Observações - a) As· 16:00 ho-
,

,

l"as do dia 08 do corrente serão afixadas, no mural do DRCA LISTAS NOMINAIS
,

" '

DOS ALUNOS CREDENCIADOS a optar para os vá.rios cursos, de �côrcl,o cOm os

currícuics cumpridos' e respectivos indices de aproveítamento em orrl� decres

cente. b) Às 14:00 hs do' dia 19 do. corrente serão afixada� LISTAS NOMINAIS

CLASSIFICATÓRIAS dos alunos por cursos, considerados os dados acin1..1 e o que

tenha 'sido 'Pleiteado pelos mesmos. c) Ainda no dia 19. - das 14:00 às Hl:OO hs.,

para os alunos de Ciências Biológicaa e de Ciências' Físicas; e. das 16;00 às 18:00' hs.
,

,

para os alunos de Ciências Humanas e Sociais e de Artes e Comunicações - será

f'eita' a DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS inlticativas do dia e hora em que cada um de�

verá proceder, no. DJ;tCA, a sua MATRíCULA SUBSEQUENTE eril di,l')(,lplib.as dO

profissionalizante ou' em disciplinas do básico vi.sando melhüria do, índice
3. Nos dias 10 e 11 do corrente será feita a ,DISTRIBUIÇÃO ,DAS SENl{.AS

iI:tdicativas do dia e; hora 'em que, cada um dos alunos qU€ não integraluou o ciele,

b�sicoJ clevera proceder sua MATRíCULA SUBSEQUENTE - ,em áiscipli;:as dêste

-�-�_�.��----,-� l�:"�������-"'�.�"""'�R"i'IIIJ�!JJtmi�",,�:x����r���_��4,�����q�,�o�r�,�·�"�"'J*�5���4t�..��":'F�!M�e���I�'�M§n=�_�_�����!:,

EDITAL nO 721.1.02.005
.

. . .

)

ciclo. 3. 1. Local - DRCA. 3. 2. Horári06 No prímeíro dia, das 08:00 às

12:00 11s c .das 14:00 às 16:00 hs., para Os alunos de Ciências Biológicas e de Ciên

das Fisicas; e, no segundo dia; nos mesmos horários, para os alunos de Ciências

Humar as , Sociais 'e de Artes e comuntcacões. 3. 3. Observações - a), Na

ato da n atricuia. os alunos que não devam mais de 15 créditos à integralização dú

ciclo básico, utílízando-se de formulário próprio, que deverão solicitar 1"...0 momen

to, pooerao pleitear ingresso no ciclo de formação profissional por PRÉ-OPÇÃO.

b). As: 14:00 hs do dia 02 de março vindouro serão afixadas, no mural do DRCA,
LISTAS NülVHNAIS CbASSIIf'ICATÓRIAS dos que procederam a referida pre-opçâo �

C) Ainda no dia 02 de março, das 14:00 àS 18:00 :M., considerando as vagas dispo

níveis rormalizarão a OpÇAO DEFINITIVA. d) No dia 03 de março serão afi

.Ká.J.as' as '

(Jo:OO ns., as LISTAS N01YiINAIS CLASSIFICATORIAS POR CUh.SO e, ato

l:011.tÍIlUü, .eita a DISTRlliUIÇAO DAS SENHAS índlcativas do dia e' hora em que

,;(.l, ).d u.).�� Cd ,.:) iiWIlOS deverá proceder., no DRCA, a �ua matricula complementar (!

�,U",&I::y'lll;.,íJ�(: dl:\' disciplinas do profissionaUzante.
4. .Nus dias 10 e 11 do corrente será f�ita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHA�

indicativ� do dia e ,hora em que, cada um dos alunos já vinculados <to ciclo pro

f�ionalizallto, deverá proceder sua ,MATRICULA SUBSEQUENTE, em (..dscipUna'3

d'êste ciclo. '4. 1. local ,- DRCA .4: 2. Horários - No pr.imeiro dia, das

16:00 às H�:OO hs., para os alunos de Medicina, Odontologia, Farmácia e BioquiIIÚ

ca. Químkt\ e lvhiemátlca; e, no segundo aia, também das 16:00 às 18:00 hs., para

(iS alunos .de Direito, AdminiStração, :Economia, Contabilidade, História, Geo,btTafia,
Pedagogia Filosofia e LetraS.

5. r'o dii! 26 do corrente, os alunos c<>m MATRICULA TRANCADA ou PRO

VENiENTES DE cuRsos SERIADOS, deverão efetivar suas matrículas. 5. L

Local' - DRCA.' 5. 2. Horário - 10:30 hs.

6. No dia 28 do corrente será feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS indi

cativas do dia e hora em que, cada um ,dos alunos que não integralizou o ciclo bá

sico no CURSO INTENSIVO ESPECIAL fileverá, proceder sua MATRICULA SUBSE-
, "

QUENTE, em disciplinas dê.<3te ciclo. 6. 1. lOcai '_1 DRCA. 6.2. 'Horário -

Das 08:00' às 10:00 hs. 6. 3. Observa.çóes· - a) No"\to da matrícula, 02 alunos

que não devem mais de 15 créditos 'à integralização, do ciclo básico, rttiHzando-se

de formularia próptio, que deverão solicitar no ;momento, poderão pleitear ingres

so no ciclo de formação profissional por PRÉ-OPÇÃO. b) ÀS 08:00 hs do dia 29

do c01Tente serão afixadas, no mm l\l do, DRCA, LISTAS NOMINAIS CL,ASSIFICA

TÓRIAS dos que procederam a referida. 'pré-opção_ c) Ainda no d',a 29 de fe

vereilo, d�js 08:00 às 10:00 hs., considerando ,áS vagas disponíve'is, fonnalizarão a

OPÇAO DEFINITIVA. d) No mesmo d,ia, serão afixadas, 'às 16:00 hs" as LISTAS

NOLVIU\i1üS CLASSIFICATóRIAS eí ato contínuo, feita, a DISTRIBUIÇÃO DAS SE

NdAS 1�1dl,.:ativas do dia, e hora em que cada um dos alunos deverá p:;:oceder, nú

DRCA .:l "ua l\'iATRíCULA COMPL��NTAR E SUBSEQUENTE em disciplinas do

profis?icnalizante.
I, do dia 28 'do c'Orrente deverá, S'�.t: formalizada a OpçÃO POR PARTE

DOS 'ÜA,Jl [OS com direito de acesso ao ciclo de formação profissional (escolha
,

,de c&,...rdr.,,) e qLe integralizaram o ',ciclo básico no PERrODO INTENSIVO ESPE-

CiAL. J. 1. l�)cal - DRCA\. 7., 1. Horário - Das 10:00 às 12:00 hs 7. 3.

Obser" ';Ir;eJ _' a) As 10.:00 hs do, dia 28 do corrente será afixada, ne. mural do

DRCA, u LISTA NOMINAL DOS ALUNOS CREDENCIADOS a optar par,"1 Çls váríos

cursos, de acôrdo -com .os currículos cumpridos e respectivos índices de, <!proveita

menta em ordem decrescentes. b) As 1.6:00 hs dô dia 2Q do corrente :::)erá afixa"

da a LISTA NOMINAL CLASSlFICA'rÓRIA dos alunos por curso, considerado \ 05

dadcs acima e o que tenha sido pleiteadO pelo'! mesmos. c) Ainda no dia 29,

logcJ dPÜS a pUblicação' da lista réfe�ida no item b, será feita a DISl'RIRCIÇAO DB

SENhA�;. �ua M,l-i.TRíCULA SUBSEQUENTE em disciplinas do profis ionalizante.

8. i. arai quaisquer MATRíCULAS SUBSEQUENTES o aluno de\'Erá recCi
, ,

,

1h81' � iml�' -J'l"tiincia de Cr$ 50,00 (cip.quenta cruzeiros), .sendo Cr$ 30,00 ,(trinta cru

le, r'ClG) :.;01J espondente d ta):Ca de, niatr�cula, inclusive fornecimento da céç:l,ula de

làlmtLi..,àç.,O est1:idantil' e, Cr$ 20,00 (vinte, cruzeiro.s), a títúlo de contribuição' au
Ól'gão de lepl'esentação discent.e. Note-se que para os alunos que ingr�ssaram em

março de 19'W e de 1971 serão exigidós atel3t:ados de bôa conduta e de oonidaàe

físir2a e' nlental. 8. I. Observaç,ões, -, a) Em hipótese alguma serão concedi

das l\iAl'';.iCULA CONDICIONAIS, isto é, sem que o aluno satisfaça, integralmen

te, as (xi, :�ncias para êle 'colltidas nêste Edital. b) O· ALUNO QUE l\;"AO COM�

PAH.ECER, na data e horário marcado na senha à sÚa matrícula" só pOderá proc&
, "

dê-la, Cv.f�"u retardatárjo, no máximo, �té 72 horas apôs o horário originàriamente

fixa,do ü11.diante pagamento da ,mul.ta ,de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) ou, se por

lY1(Hivo dt; iôrça maior comprovad� fôr aceito como tal pela Comissão de Ensino

e Pesquisa;�; vencido 'aquele, praw, apení,iS 'pleitear matrículas no semestre seguinte,

esta condicionada à existência de vaga,
'

Florianópolis, 05 de fevereiro de 1972-
Bel. Tânia Matia Gomes do Amaial' Marilsa Carvalho

Chefe da SM Chefe (la SR

VISTO: Bel� Nel� Moritz la Porta,
�iretor do ORCA.

\

Cinelas 'da C a p i t a I
recebem multa do lHe

o Instituto Nacl6nal do Cinema multou a Exibi.
'I r-

dora Centro Sul Ltda em Cr$, 44.825 23 em virtude de
"

,

seus'cinemas desta Capital não terem cumprido a abri..

gatoríedade de exibir .rílrnes nacionais em pelo menos

84 dias por ano. A multa foi' aplicada 'pêlo advogado
Gilberto Mattos, que. esteve ontem em' FIo-vianópolis
na quaudade de emíssárío especial, .do preszdente do

"':'lú �0v'cÚJ.t"��Úl..;"L��0 -C;cvlZá'JI) Hu:iLa GUj,JJ.Lal o :::>1'. G_l�
. :;.,1�rp�í. \

berto Mattos constatou que os cines Sao José, Coral,
I{oxi Jalísco, Glória e São Luiz não cümpríram no

, '

ano passado, passado a determinação do INC, razão

pela qual foram imediatamente Interditados- Logo após
a decisão o emissário do INC reuniu-se. com.um repre

sentante da Exibidora e com o Delegado daPolícia Fe-
•

" ,', I �: • y

deral quando ',\COU decid ,da que se a Centrosul não
" ';. .,.. � �

sentante da EXLbldOl'a e com o Delegado da Polícia Fe-
r ,t i

�'Iam, techados por 10 dias.

Em v.sta disso a exibidora Centro 'Sul "depositou
,

na agência do Banco do Brasil a primeira pa):cela

da multa. ;,"" �

IDos oito cinemas desta Capital apenas, o Ritz e o
r' , t... '1'" • I

Santa Maria, localizado na Trindáde 'não foram
,

.,
e

,J

autuados.

Em declarações prestadas a O "ESTADO o Sr.

Ji�b81'to Mattos atírmou ter d.ado uma opção à Exibi

J,u,d.. , Gentia sul: ou .pagar totalmente. a dív.da, com

.iesconto de '30'%" ou .dív dí.Ia em oito prestações su

cess.vas
'

de. 30 ' em',' 30 'días., A empresa optou pela
, , .

� , .

úitírna.. ' :
- '

Disse, o Sr. Gilberto Mattos que essas multas não

concorrem para o raturamento mensal do INC, já que

�,rnaior arrecadação do' Inst.tuto: provém .da venda dos

",Jgressos padron .zados. : "

.

Ontem mesmo'
. o, emissário do Instituto Nacional

:ÃÜ Cinema seguiu pára Pôrto Alegre onde a exemplo
. " L

., Fior anópolís,' ;'ará um levantamento nós c'nemas

• 1.'

SeDae mantem
,

'

curses pr&ficionaís

I �

, \

\,_I ,A�il,LfÜ ,de i"Qráiá'Çào' 'Prvfissional do Ser.LiW em
.

� � .

.t'·jt)llaliÓPOllS nlo:m�a' que reJ3.l�aJrá êste ano os se-

gumtes cm'sos: C'urso de Auxiliar de Escritório - du

ração 4:" meses, período notw-no, sendo que as inscri

ções tiveram inicio 0.0 última segunda-feira na Secre.
,"

,
,

taLa da escola. O início .do, çurso' será ,ern. março na

Empresa Cprnercia.l de Treinamento do, Senae .e as con-

dições mínimas', para �ng:resso são, 'ginásio' completo,
curso de datilograf,a. Cur� de Datilograriá' - curso

pl'ático COiIlc 4 mese,s de duração e as inscrições esta

rão abertàs até, o' pr��mo .
dia" 19.' Es 'e'ond.i�ões para

ingresso são,: 3a. sêr;e, glllaSial, completa (�()m' compro.

,..ante) e, 1d�e, núnirna ,�6 �
�mds. Curso de J Legislação

Fiscal sôbre linpôsto de Renda � pess'oa ffsica e j�
d�ca -, duração' de 10 diáS, periodp tlottltÍlb� sendo

que as inscrições petmanecerão abertas' até'( o ",dia 4

de março. C início dêste curso es� previsto para o

dia 6 de março. Curso de Correspondência' CoíheIX'Jial -

duração 40 dias coin: prazo de' inscr;ções"at�;'o dia 15

de març�. COQdiçóes' pata ingresso: 3a. série ao ginásio
€ idade rnin ..ma'.16 .à�os, Cursos de C3belereiró e Barbeiro
- inscrições :abertas. até o d:a 29' e a' quração"do curso

8 de 8 meses, 'período 'notutno';_ Condições 'pára 'ingresso:
Primário completo ou 15eja 4a., sér�e primária': Curso de

L_anipleza de. Pele 'e -ll'�sa.gem Facial {(Manlé'Ul'à - as!

Jl1scr ções perrnanecerao, abertas até" o dia 1'5;��e março
E; 'as cond çô.�s para ingress,? é possuir o curso pri

n�áIio completo. éui'so Supletivo: artigo CP - duração

de 1 àno_ 'p'eríod.à rlOturno' para' adultos. 'Êste, curso

8'y_'u vaLente �s quati 6' pl��lêlra( séri�s' do ;príIíle�ro grau

ou sej�. do an�igo' 'priíná1 ib Dá, cond
-

ções :ue ingresso

na !:ia. séri�. A3 c:ond1çóes de ingresso são ,I, as 'segu.ntes:
•

• ',�
" ,'" ,':' i r

! ,....'

ser alfabetizado' com dade mínima de 18 anos. As ins-
'. . \ .

.

crições para o, Curso SupletJ.vo estarão abe'rtas até

'J p�'6xlmo. mês: de março

I
!

li
.l
'.

•

. a proID
C'

I

o SecretárIO Glaueó

OH�ger, da,' Agricultura,
recebeu ontem a visita de

, o., �

uma delegaçã,� de, produ,-
tores rurais qUe anunciou

,
,

excelentes prevlk>ões para

,as safras de soja e trigo
no Noroeste catal'inemé.

Qs visitantes, �e ,faziam
acompanhar dos deputa
dos João Linhares e Sadi
Marinho, do Prefeito Afon

so Linhare.s, 'de Abelardo

Luz" e do pre8tdente da

Cooper{ltiva d�' Xanxe:i. ê

que abrange 11 mUÍlicíPios
da região.

Segundo as previsões, a

produção de SOj.l e milho

da região será a maior já
alcançada rios últimos

, 'I

tempos e
.

cobl:iri . os pre-

juízos: sofridó's com a

Irustrada laveura do ,tri
gO. 'A ,C'olheita rla" soj1a, de-

I • I' '11' ,) •

vera apresent"l' um au-

mento da ordein de 138%

em, relação ao E�no passado
e a do milho devf:1rá alcal1.

Cl1r um: itÍdiCe' �e elevaçãO
.

, �:

da ordem de 50%. Por sua

vez, ' ,a procú.içã,ü'" do !arroz

devetá ttipU6r:";értl relação
a safra do ano Dassado.

,;;' 11.' Ir

.� S�M:"�iâJ�dc C�I�rhu�nse de Seguranç� :;J �r.�rviços
Especiais Lida., está precisando com. urgência de cida

dãos enlr,e 35 e 45 anos de idade para os se,viço� �]e \figi
lã'leia R«)iurna, dentro das segui�les condições:

lO Ser reservisla de 'la Calegoria

2'0 Ter bâ; �PJl�de
3° Ter concluido o curso primário,· peló menos
Os inleressados deverãó comparecer à Rua Deodó-'

ro, D.O 19, 3�o andar � sala 6, no horário das 15100 às
•

, t.
.

l8:DO horas.

'rw-rÉ_�.. "._.
_.!.�. _�'. _

..

',11,I
1

�

!
,

,

f 11 I

J '

..\,.... ,)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



43 Vilmar �oão de Miranda,
II ...:_' Esclarecemos que na ocasião deverão aprese,ntar O ,documento de lden-"

, ., _. . \.. "

\

tida�e (Cart. Identidade do I.I.M.L. ou Título Eleitoral), ficanda claro que êste cha·
,niudo não implicàrá no apro.veitamento imediato dos candidatos considerados aptos
por :P�r�e �o Ban�a. que o subardinal1á à existência de,.'vagas.

I
. "",,'�;\\ 'Flórianópa]�:�SC)/ 09', de fevel'eiro de 1972't'" :," ,,:;

,

;:. I,:'" :

,

; ARY CANGUÇO ;DE MESQUITA - Diretor .,Superit:ltanclenter ,',:' ,."

� .*='����.'�'�'���,:.��:=,.:=.='��,_�,=,=,�.·===.��_�_=_=�'Ll�'��__�"�'�'���.\:'::_�·'�'�'�J�'�.(�k�'�'·�"�"��'I��"�!'��:'�'���':�'�=:��'__�� �__:_�� �__� �___:�_:������ �__�� ...

\
1

,

s rec
e á açao dQ.

A cidade de Canoínhas. pertencente rações à circulação de mercadorías de
à Associação dos Municípios da Planalto Canoínhas vem crescendo ccnsíãeravel,
Norte Catarínense arrecadou no mês mente esperando-se um maior aumento,

de novembro ão ano passado em futuro bem próximo decorrente do
Cr$ 541.715,90. do ICM. funcionamento do Frigorífico e 'ímplan-

A arrecadação dos outros munící- tação de novos complexos índustr'aís,
'pios foi a seguinte: Mafra; Cr$ ,248.811,,13; alguns com recursos prõpríos e 'outros

.

Pôrto União Cr$ 199:'71'1 84; Itaíõpolís assistidos e' "financiados . pêlo J.:imdesc., , ,

Cr$ 81.713.70; Três Barras, Cr$ 72.934,00; Participa também, de 'modo atiVO., no

'Papanduva o-s 70.796 00; Monte Castelo desenvolvimento da cidade, a Agênca 110-" ,

Cr$ 29.388,,02;' 'Iríneópolis, _Cr$ 18.751,59; cal do Banco ao Brasil: :
p Major, Gercíno, Cl'$ 12.35B�19. O mumcípro fOi 1nc'lüído 'no ,'Polo

i:' A
.

arrecadaçâo do ímpôsto sôbre ope- Dois no Projeto Catarlnense. '

---- '.- ��_.6.�''''�!i!!�-�'�,.�.;'�'�'I!'�-'�-�<'�"�f'�
......
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'I' td, I sr=ro DA -EDUCACÃO ,E CULTURA
l:J��'1 lER') I' 'ADE F'E'DERAL DE SANTA CATARINA·
9JR",REITORrA DE ENSINO E PESQUISA ,

DEPARTAt\A,ENTO. DE REGISTRO E CONTRÔLE'ACADÊMIICO
.

.

I'
•

.
"

.

'" .'

r; ,"",

, r'

Àit'é�r� os têrmos do E,dital ·nr. 721.A06.002 e q�e esclarecia sôbre
. matrícula 'de alunos' desta 'Universidade 'que p�e'stararil::,nô:Yo' COO'

.

-. ·'.cllrso Vestibular na tJFSC,. para Ia' mesma área," em:19.72i ' ':' .:'
. '. Cóm"uni�o, .

a' q�em interessár" possa _," 'de, conformidade com' ResOlução.: b�li
.. 'J _' , ,

J .'. ' ,.:.
li ',I "

�

xada nestt;l data pela-, douta 'Comissão de Ensino e Pesquisa _ que 'ficaín' alterados I

os têrmos d� Edttal :nr: 72i.A06.002· ,de; 26 de 'janeiro p. findo, o quàl.í>assa a" ter (,

�.

.

'" ,',' ,
,

• '�. . ','.... '. ' <., -o, t . .J •• ; .,0 �

a seguinte t:edação':' .

, ,
. .

,. , . '.!,

1"'\) O· aluno ,da Universidade- vinculado ao; regime
.

de
'.

créditos' r pré-tequi' l

. ,. , ..

sitos disdplinares; qUe tenha ,se submetido, 'em 1972, n9vamente a6 :ve.�tibu1ar.· é

Qbttdó' plassifi�a�ão para a me�ma" área de, cmihecimento, '

nã'o 'poderá eXE'rber di ':
re,ito simultâneo. de. m.atrícula" ,devendo qesistir, expressa' e d'efi�i'tivamêrit�,

.

aê'�,
.uma delas, nÓ' minimo. três di,as úteis antes do início' do período regu13r 'de .mR-

I

trícttla Ou, n() �aso de ter direito � pleitear acesso ao. Ciclo de Formação Profis. I'

sional no mínimo três dias úteis antes ·da data fixada para a opção vis'ando tal fim,

2<?) A desistência do di'reito. à matrícula p�lo 1Ç Vestibuiar preztãdo., :imo
pJ)rta n<,? dire;i.to à nova matrícula :inici.al e, consequentemente, à vaga!) em disci-"
pUnas. p��prias da 1� fase sugestão da respectiva área...

. .

.

.

'.' '.

.

3<?) No caso previsto. no, ít�m ·anterio.r, e deferidos' eventuais pedid,os' dé
'

revalida�ão de prog1"amas'para ef�ito de dis'pensa 'em dis,cii>1in;�s já Ct1r'���S,· �f:,m'a-:,:,',
trícula, em disciplinas co:tÍ1stàrites' de fases-sugestão seguintes',:nbtm :cáiiéltdibiia'f;tà�i•

"

.,' • 1:
..' \ l' ',' " " I,,' I

a 'observância. dos pré'-requis�tos e a . existência (te vag�s" corisi:dera:nd-p,· �p.�, Q�
prazo da�'matrícula; ,norimal pára ..efeito de ,disputa ·.destà,s :':'v,agas .. o .índiêei,·'de Fa-prd·:.,

- '. �.
• .,., '. ,,",' ','"

" " - "" - '",. • j

veitamento obtido· cam, às: disciplihas constantes do ··htstÓl�jc.d·'· es:c:olár '�beit6'; 'epr':• ; ., 't ,

• ,
'.

.:
" " :". c;:' ";: .J' �

� lo',
•

,razão tia nova matrícula. ' ,

, .' ,.:.'
,.

! ;. ' � +

4Q) Caso haja desistência, dentro do praz'o previsto no ítem 19., do direito
I,à matrícula em razão do 2'9 Concurso' prestado, serão chamadOS outros candidato:."
para �Upl'irêm as vagas ..

Florianópolis, ,,o31;·de fevereiro ,ele 1972... ,."
..

',: r::,:.i.,',·:;:'" ,; . Bel •. Tânia� Maria ·Gomes do�; Amaral .- :C'hefe �ai "SM . '�", .. '

, �.,, � , ,
'
.; r , "

.

,
'.' :':. . J .'. ,:,;c.,:" �" �'i � ':

...

Vi':, I. Nelson MorIt� L•. Porta _ Direto/�� DRC�' .

,.

'

'!l:.�, rll. ,

---�-- _j :4,
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.
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.. �
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BANCO REGIONAL D'E DESENVOLVIMENTO :10
EXTREMO SUL

AtlNelAS D.E,FLOII· IÕ" OLIS ...
·

COXcURSO' P:ÚBLIC'O AGFLO· .�' "0117'0'
·AVISO N° 6 .... I

-
,

III .

! .,

J ..

�",� t

III I ....... Com1,loicamos aos' candidatos el,assificados' no Concurso Público', par})
" I

',' '. \uxili�r Adrrunistrativo, que, os dez (10) seguíntes cOloc�dos, .. cujos "Dl:)meS �tã�. a
.

seguir descritos, de��rão comparecer na sede da Agência, 'à rua; Felip� Sühmiq.t, .3'1,
às 08:00 horas do. dia '19 de fevereiro corrente para se sUbméte,rem"8. PsiOOteste. 'I'

, ",

q.ue completará o processo de Seleção:
,. ,- 'I

Inscri_ção Nome,
.242 Antônio' Carlos Motta da Lu.,z
400 João otto Ávila Neto
038 Ilton Damásio Moreira
207 'Vilmar Valentim, das Neves,
334 "::Ana Maria 'Pereira
'067 \Jo.sé ,Nazareno '.'Rosa,
'273 "Lúcio Cêsar' C0'irolo.'Corrêa·

, "

073
'517
373

Rubisval . Garcia Bo.�ba
Sandra' Elisabete Gomes
,Vanderlei Medeiros

I ,

.
'II __; Esclarecemos que· na ocasião deverão apresentar o documento de, Iden·

.,

tidade' (Cart. Identidade do 11.M.L. oú Título. Eleitoral), ficando claro que êste cha
mado implicará no aproveitamento imediato dos candidatos eonsidevados aptos pol'

I. parte do Bànco, 'que o' ,s�bordinara ii existência de vagas. ,I
.

' . ,

Florianópolis (SC)
'.'

Q9 de fevereiro de 1972
, '. .

. ARY CAN�UÇO DE MESQUITA - Diretor 'Superinfendet_tte
������..����������-�
·';=�B�C;�GI A,tDE ESENV-OiY-IM�-E�O�D'O�lr

·EXTREM'O SUL
GIl: ,C 'DE lLOl1 NÓPOLIS

,CD C R'O PUJ.L C : AG LO - 03/&9
. AVISO·' ,o 3\ " I

.........' .. ,.

./
I

I -' Comunicamos aos candidatos classificados no poncurso' Público para
,�ervepte, que, ()s 5 .(cinco), seguintes. colocados, cujos nomes estão a seguir deScri-,
tos, dêverão comparecer na séde da Ágência, à ,rua Felipe Schmidt, 37 às 08:00 h�
r�s do dia 1'9 d� feve't'eiro corrente, para se; 'submete'rem ,a Psieoteste,' que' 'comple-·.

.
.

Q'

tará o processo de Seleção:
Inscrição

'1.7
31

36

18

Nome
. Getúlio Schmitz

,
"

, Pedro Fernandes
Eduardo .José Vard,�me.ga
'T�lem.aco Síridakis .Filh(1)

,o,

I
'Conto

, ,

,
.

Gervásio Luz
,

t '

(
,

'1,/<' �'." 'fE" A ALEGRIA

',r;l .recer írreverênc e, ) f�Ü9 ,que conto ias

'(1-:1 de roais e a -ettn exnlí "ações Hqs i,
./- ,cle�·: brasIeíras há a presença dd cu ..

w,:i�' ':Hl�t que: tanto foge de seu. torrão natal. Com
,

,a extensão e movimentação. dos
"

-grandes centros
nem sempre ocorre o esbarro .entre conhecidos par
Tá O "alô, como-vai? vaí-bemê aceite-aquele-abra
ço!"t E [ustamente _ pasmem os 'leitores - as oca

stões 'mais freqüentes e propícias, para um papo
amigo são os veíoríos é 'á�"missas de '710 dia. A co-

,

1ôniá' catarínense (príncípalrnente no Rio de Janei
ro)

�
'em peso.: apróve'ta . 6 acontecímento 'e Cai no

com-iasso das recordações. NãO raras' vezes, a euro
r'a ""\'1t'lfl'í:}· os proprtos ..

famíltares do morto. Es.
'lá (0r- por'.momentos;' chegando a sor-

,

1. doce. sensação" do reencontro.

,

\ ! '

, ,

, ..
,I

.
"

, : '.

, ." '\
'o J ,� , •

,.' ..VB.rrw xíía em que escrevíamos a notnha
"Cha: ,:':"3. a -cores" .\Vilson':Silv'a', '�1O seu "Atr\is do

. , . , .. ' . , "
.

Toco", confería conosco: :41'V.em aí a televisão a

cores .. ·CeicTâ. �l>a\e1fió 'Vtti cUstàr úns\7 ou 8,mil CrU-
• ,

'.
,. ,'o, '.. .. .... . "' .. , '.'''' ",.' • ,

, •
•

zelros. Tem négo ai que' já. vai começar .
atolando

em "pre��açij.ó _pm iVEir. o 'Cha.crin,ha .colorido. Agora,
cá, 'entre nó�� .. J:P't;�'. v�:r. .

em ' colorido \
. essa program!a-'

, :,çã'O que, ar, g�n\te. �&� .'vendo' ,�in' pl1eto e branco, não
,

ya10e a 'peha"c�prllr. 'O, aparelho"..

,,'

� Chegou oni�lm, da Fra-nça,' .Dario Deschamps.
O jürna� ·sta. e. pro.fessor, .vem 'c"e um curso sohre

, Cl�iz9Ção F'r'áInc�a..

*0· que r:aHa para ser .marcada a data de inau
gun:N'io do :P61�u.m loca.l: móve1s. Tão logo cheguem,
ela sal"

'

i·

I

.*, :Durante 4 dias "SêgUidOs� a partir de amanhã,
>I�(?)s, :Sya;sileinnhos" ,aru.m.at� '0& ,-bailes carnavales- I

, c()s do'Concórd1à..�,gte ano, um mínimo de clubes
b.tumêrum®ses. y,ai conhecer a folia de Mômo ..

, )

.

. .. No POrão onde funcionava o "Barbarella" po-
deri suigir, em pouco tempo, u�a nOva -buate:

\

t '

'. O, ar 'condicionado tornou-se indispensável aos
resthurap.tes; }Jqui, com ,'8. 'providência: "Moinho do

"�-ftl�:'� .4'CayalinhQ.�",ll!·,allçO,:'" ,"Gruta Azul" e "Chur
. raS"óàt1a Contin'ental." ,

.. PaSSOu o tellli:Po' 'do.s "camiiios vierdes" pro
I Q�io 13àrribs� A ',fàlta da crista da onda em ter
'mos � sucesSo; segue as :estradas' 'brancas da orla
,marltima. 'O ântigo cAntOI", d�póiiS de, femporada em

CalribOri'Ú, segUirá para Torres e outros balneários
�àúcbos.

'

(
.

,
,

II

/

. Eis o mi;mdo-: ar ...... t�rra ..... água.
� a fala f,Ósse de"mahljO, bem qü� a água tem

sUa 'tmportâhcla. 0s 'camponeses beIjam a terra. O

, pUoto Vive dO 'at. Todos se apegam dó seu "espaço
,

Vita1" na 'int�rd�rid@nejá nb quancH) se qtíet sobre'"
.'

,
..q.-""fe-r. .• e 'todbS,. bhsémn \'tr.tl iSOlD �brtlpac'to, seguro,'
onde: o' c�tlvo do �ego" ascenda em séu habitat. até

, que a �agar da morte O' transplante para a
, '''memória''.

, AS�im, erittÍbamos. na trilogia ,de 3J1te-vida
" ditUlelro. li: aqUi o inférno aparece no seu resplen
l{or màgtiífico. São coisas intàtdenpendente. Veáa
m.._·3 sua análise livre_

'

No princtpia O mundo 'era terra e lama, uma con

fusão pré-histórica que a 'Bíbla: dlia· SUa história, que
antropologiStas ,procuram seu \ "hOno sapiens" (avan

;' 'Cado), qüe tll"queologistas. pregat,n suas teorias e lá

,I se vão infindas preocup�ões de nossa origem,. da
:: .origem, dà terra ... Mas que muitas ,suposições se cru

" �m, se 'enlaçam· e chegam no afitniar a seguinte
: ,�uêncta:
I ""''\li. .

I

Vida ..art'e-(iinheiro. 'E' assim erá. Avida era toda
tlatureza. e o ser hum.'ano todo nu. A arte riscava I

'nas cavernas. O dinheito, conseguia o mais forte
.

, (gtande novidade).
,

Então
.

houve �erras 'e guerras para 'a
�
transfor

I

mat;ão': 'Dinheiro-vida-arte.. Nisso podemos calcificar
, diferentes debates:

'Para uns:D6lar é vida e arte. Para cértós loucos:

( 'D1nheiro é ne;m arte nem vida. Para quantos: Arte é
vida e .zero Dinheiro. 'E outras na sua lógica: Vida é

'. ' .

j
arte e zeto dinheiro. Existe outros �ue querem: Arte
e dinheiro e vida. 'E se perdem os modos de viver e' ,

pensar.:E cadà qual procura seus interesses, arrancan-
: do do alheio para si. 'procurando na lJrté, lJma vida.
, ',Na"Vida uma arte. No Dinheiro. nenhuma arte e mui-
I ,
,

.ta 'vida
.

'J '

Fugindo de d1va�açoes, para acertar· um alvo tleco-

nômico", onde se equadra Blumenau Grande? Na vi

'soo .Barrig;a-V.e1<de ,e naque:a Popul� talv'es Blumenau
se reconheça na trilogia: Dinhe�ro-Vida-Arte. (analise
queln quiser).

E JUoc'ê?
. I

(Roberto Diniz Saut)

, •

r
•
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�)(,gUl.l à portaria do, Secretário da
.

�,d,. publicada no D'ário Oficial do

Estado, a requerimento do contrrbu.nte
ou responsável os créditos trrbutários ven

ciclos, quando acres dos de multas, po-
J ser pagos em até 24 prestações

. , '.5 e consecunvas, que serão fixa-
,.:.. conformidade com a situação fi

nanceira do requerente.
'

O pedido de parcelamento será en

tregue ao representante da Fazenda es

tadual, quando se tratar de cré�ito tri

butário inscrito em dívida ativa, em co

brança judie'al, ou à exatoria estadual

que jurísdícíona o contribuinte, nos ca

sos de créditos tributário confessado es-
I

pontãneamente: la.nçado em notificação
fiscal ou inscrito, em dívida ativa, em co

b-ar.ça. amigável.
O contribuinte ou responsável dê-

·

verá índcar o crédito . tributário qu�
deseja parcelar, citando .o . número das

,
'

r .• r q ::tivas notificações fiscais OU o pe�
\

; ,'.J a que se retere se .tratar de dé-
· ,

. I'

,�)'( denuncado espontãneamente: de:
cíarar o numero de parcelas em que o,

'pretende pagar; comprovar o ,pagamen- '

to· de parcela inicial. não, inferior a 10%
do. total do Crédito e .oferecer d�dos do
último balanç,o geral, que permitam aqui
latar da situação financeira dó reque-'
rente, justificando a irp.possibildade de

sover a obrigação de �orma' dilferente da

requerida.
·

RECOLHIMENTO DO' IPI
.

Os pr::j.zos para recolhimento do IPI,
·

:ncidentes sôbre diversOs produtos in�
·

JU3tr:alizados, foram dHatados, segundo'

informação prestada pele D21eg Li.a

Receita .

Federal em Flor�anóp�'�is, Sr,
Jairo L'sboa, ao dar conhecimento d{\
portaria assinada pelo Ministro da Fa,

, .

zenda.

De. acôrdo com a portaria, alguns
produtos durante o ano de 1972, tiveram
Prazo de recolhimento do impôsto pror.
rogado para 4 mêses, outras para três
e alguns para dois meses.

A íntegra da portaria é a' seguinte:
"O Ministro da Fazenda, no uso de suas

.

atribuições resolve: Perm:tir que Ore.
colhimento do Impôsto sôbre Produtos
Incidentes' sôbre os produtos de fabri

. cação nacional, constantes da Tabela ane.

xa ao Decreto n. 61.514, de 12 de outubro.
, de "196,7, e modificações posterores seja �

efetuado nos seguintes prazos: 1.1 __

até o último dia do quarto mês subse
quente àquele em' que houver ocorrido
O fato gerador, para os produtos elas.
sífícados nos capitulas' 50 e 60 e nas

pos çôes 73.01 a. 73.16. 1. 2 - até o últí
mo dia da primeira quinzena do segun,
do mês subsequente àquele em que hou
ver ocorrido o fato gerador para os.

. ,

produtos classifica.dos nas posições 71. 01
'

a 71.15' 1.3 - até o último dia do ter-
. ceiro mês subsequente àquele em que
houver ocorrido o fa.to g�rador, para
os

.

produto' classificados nas posições
22.01 a 22.03, 24,02, 25.23, 43.02 a 43.04
e 87.02 a 87.07. 2 ..,.- A permissão atingi
rá apenas os recolhimentos do impôsto
cujo fato gerador ocorra no pe-i'Íodo de'
1'0 de janeiro a 31 de dezembro de 1972.

CASAS PR'É·FABRICADAS VreTORIMOS
, .

I I
, I

Se V. So lem o lerreno nós co.nslruiremos �ua casa em 15
)

dias seja na cida�e, na praia ou no campo.

I visla ou finanti�do ..

Consul!e ..nos e verá.
. .

Escrilória: Bua Fernando' Machado D'o 40

I�lorianópoiis.I .

L_._. _
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Fábrica de esquadrias e Madeiras em geral II
.

,Motriz � São Pe�r? de Alcôn.tara
'

Ifili ,I: . IViox Schramm, 376 - Estre,lto � Fpohs. - se - fone 6583 I )
tvtadeiramf!nro de pinho e lei, portos trabalhadas, coloniai� e!

comuns. Jandes veneziana!'. Tipo Vidro e acabamentos de madeiros
em geral. Soalhosl tacos e parquet. 'Kremer possui máquinas especia- !

lizodas para' 'Jfior Serras Circulares com dentes de VíDI.AS. A únka
na Praça, I(�emer & Cio. Ltda. agora revendendo o,s famosos produtos
(aranhas, telhas, telh�es e .m�ni�,nas de 'qualG uer bitola. /, .

-='iiiiiiiiiiíiiiiii...iiilãiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiifiiiiiiíiiiiiiíi__ íiiiilji_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiilii iiiIiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiíiiiiiiiniiiiiiliiii.....
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BRANDÃO & CIA. LTDA. - ENG. COM. E lHO.

PEDRA BRITADA

'I'emos para pronta entrega na pedreira ou nb local da obra, pelo menor preço'

Enderêço' Avenida. Jorg'e Lacerda, final do S::rco dos LImões - Telefone 3.83'

Florianópolis

-

DIsrrAM APENAS 400, METROS DA

UNIVERSIDADE
VISTA MAGNIYiCA - TERRENO SECO _ ALTO - VENTILADO - ENSOLARADO
APROVEITE, 'PHEÇO DE LA�ÇAMENTO - IRMÃOS BITTENCOURT IND. E COM.,

nua Frantdsco Tolentino 21 - Fone 3802
,

.lDEAL PARA

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
\

'

DA

U I'ERSIDADE FED·ERAL
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASA DE MATERIAL
próximo Agronômica, vende-se c/3 quartos, sa

la, casinha, banheiro, abrigo p/carro vasto ter
reno de 470 ms2. Seme _ nova. Preço:, 45.000,00
_ ·sen.àú 1,():000 <{lO de .entr.aàa, 15�OOO .00 a combi-

, ,

nar e 20.000,00 financiados à 390,00 p/mês, acerta-
se carro no negócio. Tratar diàriamente até 19 hs ' ;

inclusive sábado, não fechamos p/almoço, Rua João
Pinto 21 39 andar conj. 9..Horârío normal no

'IC'atrnaval.

Manoel Paes de Faria e filhos, ainda constrangidos
pelo falecímento da espôsa e mãe, vêm 'por meio des

. ta ag.tà:decêr:3, todas 'pe-ss6à.S que comparecerem ao 88-
l

pultamento e -outras, que 'enviaram telegramas. E nes-

ta oportunidade, .a'pI oveita �ara CONvidar à todos pata

a missa de 79 dia na Catedral MetropoliUU:1a
. 3l::l reil"a

,

dia 15' às 6 30 b0raS da manhã.
,

DESPERT,E, .A A' A CULTURA
, riSl'lCA

Matriculando-se na "CASA DA AR[11t"
CU'RSOS: Desenho, 'Música,' Pintura e Artes Aplicadas
Matrícula à partir de "15 de Fevereiro"
I-IOR,ARIO: das 15 as '18 'h()llas
LOt�L: Rua 'Pad.re n-oma, no.

ALUGA�SE
Uma ,casa na' nua Emílio Bluni 21 _ (centro). 1'1'a-

, ,

tar na Praça Getúlio Vargas, 22.

CARTEIRA
Foi extraviada a carteir� nacional de �ablli.tação do'

sr. Carlos Perdoffio.

AGRONO'MiCA
Casa de mát�rial, "c1,garagem", 3 quartos, saIa

copa., cosinha, banheiro, quarto ettip:tegadà etc. pre-
ço: 55.000,00 .cf30.nOtlIOO de ,'eDttWda e 500,o0 pI,'
mês. 'Tratar diàriameate ,até .19118. inclusjve sábà- Ido, não fechamos pla\m�90, lluà ,João Pinto 21 --- 1, I

3Q andar ton}. ;�. liois:ultl Jtlerrnàl :no, ·Càrn�va1l!. t :
�����������������-��I'��_�� �fi

VAIDA DE SOUZA
49 TABELIÃO D� NOrAS E PllOTESTOS EM GE1{AL

"EDtTAL'
.

FAZ SABER que estã em seu Car1!õrio para serem

protestada por falta de lJaigamento r�àS Dotas p1"omissórias
n9s 14, 11, 12, 8, 9, 6, valor Cr$ 560�tlG aS cim'o primei
ras e Cr$ 330;00 a últimà, vencimento -em 10.1.72,
10.10.71, Hl.11.71, 10.7.71, lO!6.71, 10.5.71, em (lue ,é de

vedor SERGIO GOMES DE ·:A='RAGÃO, 'residente ,nesta Ca

pital, e
I

credo,r CIPASA 'Côm:iercial HllpO'1'tadol'a de Peças
e Aut. É como não tivesse sldo encontrado o de,vedor TIc..'s

ta cidade intomo'':o pelo presente Edital 'a vir pagar as
,

refer.i,das notas promiSsórias, mais ás juros e custas den·
tro de três dias úteis -a contar desta data, 'ou 'a, apresf;n

taçâo das razões porque não o faz, sob pena de protesto.
Florianópolis, fJ'9 de 'fevereiro d:e' 19'72.

ALICE REIêHERT KUNTZE '_ 'Oficial Maior

VERDE-SE
Otimo ponto �omercial ,com amplaS instàlações bem

no centro da ciaade.
,

Tratar pelo fone gSSS ou à R� Sete de Setembro 13.

RUA JOSé MARIA 'DA, LUZ (JOS� MENDES)
Casa grande de matellial, em estupendo ter

reno de 712ms2 dando ·32 metros de frente p/OI as�

falto excelente p/ponto comercial e residêncial. úti-
, '

mo negócio, �55;000,OO ......... sendo 30.000,00 de entrada e

saldo 500,00 p/mês. Tratar diàriamente até 19hs
inc1usive sábado, nã'Ü fechamos p/almoço, Rua
João Pinto 21 --; 3'9 andar lConj. 9. Horário normal
,no carnaval.

• '/I:j

----------------�----------------�----��---1

ORAi MO'EMA 'V:ERA DESJARDINS
/

CRM..SC ,820 CPF 02.9727279

E OBSTETR(CIG·IA
, Residência' no sel:!V'iç.o' de' ginecologia e obstetrícia da Santa

'Ca-sa de Pôrto Alegre

Cursos de Espeoi�.lizat�o em São Paulo, Pôrto Alegre, e
Maternidade' Escôla da Universidade do Rio de Janeiro

Consultório - Rua dos IlhéuS, 8 � tonj. 114 :..:_ Edifício
I.4.Jphib Flol1'1anópolis

I"

M
' ..

(2
Precisamos, de facil comunicação e de preferência "cb1í1

experiência, para trabalhar no setor de puhlicidade. Serviço
externo. Otimas condições de ganho.

� la "'7 êle 'Sétemlfro, 16 sã''à '3.

- ...;.._._-----------�..__. . .-......

D,� 1 DI
rilUrB� 1\.1(»"

Para BLUMENAU (1)lRETO) - 8.00; 12,00; 18,00 horas

Para Blumenau vià B�: earnli�rl� :e 'ltarjilt: lrOO'; 7,3(};'
S 30' io eo. 11 30' 12 OU; '15 '00; 1'5 '!lO'; -lra;!é� �7.��lJ; Il,Be
, ' , ' ,," , ,

e 21 30 horas,
Para' .)�raguá do Sul: '6,O();' e 16,4$ hb!:.as.
Para l\lAFRA ...... Via Cotupá, ''São� "D� '§fl, �e lU
�GRtN1IO - '6;00 bl.)1'84

. Para Joinville '(.i)�1'O) .:;;;.. l�;!O Jmt.

Para JGlNVILLE - Via 8ti1. 'C�b'(5rt1i --
-

-tcli - "PI

çarras - Barra Veltla: 5,30'; 9;00'; ':t'S;BO;' 'll�,�O'; !t'Jao ao

rae.
,,' '�:;� .11" _

Para 'Joinvi11e - Via ':ea1. .Cam'beriú e ltãjâi: 'ô;cm': 7.00'
11 00; 13 00 e :r7,oo. Ilolae;

�" ,

Para Sã� Francisco do \!M ,_ t'�10 cft'ãI,
Para CURITmA: 5,00;, �;ÓO; ll;bt;, ('.1�()G; -:t(),,'O� ,t';tm ho·

ras (e 1900 horas horátio s�'lêlnen:tllr '�ê b veria,)

A Pioneira no transperte con�.uvc) do' _K&; iKfQ�la.
qe;e mantém regular setvtç� 'de e:aeGAlé� "a'fã ás ci

dades ,supra mencionadas e servige de ,���tfacb"o P"'fa

to(to o Brasil. otere�e talfibêm 'Wlbttern.S ;� "eo�o:ttáve�
Otllbus p'ára eXEfcu<:ão de V:t:t�1'ls, ues'p'êrliais' 'p'Mt'h q,,�'Q? '

quer parte do pais e éXtel'ilí".
Informações e vetti'ftís iml D()sSà �n.em à 1A��eni�

Heteílio LUZ ou -pelo Fbn� '2��àO" 'No 'EStreitb': 'ftttà Çel

Pedro Demoro 'Fone i64!02.
'

EMPRÊSl. SAlTO
11'1

hrflfli) a� ,mtcI.A1'OPOrn$ '_'
'l') '�'fi , , EGR'E - Gât.rn leito .As '21 titIn8;

04,30 - ()'l;Ot1l - -08;30 ...... '2' - 18.,00 -
'lo, • tl.

-

bMI.

lMem1BA - às 1J6,Sô ..... 017;00 -- 10. - MjM- 11,.
e ra,Ob boro.

t.AG1JNA - às fi4,'S0 -' ;3'0 - 10,00 - 12_ - 14."
- 1'7,00 '8,'0 - 19,30 e !l;OO 'horu.

tfOBARAO - às 04,30 - «17;00 � 0'8,30 - IO�bO - 12,.' .

- 13,00 - 1 ,30' - 11)0\,- 1a,on - 19.
21,00 - e' 24,00 boru.

tRICWMA - à8 b4;30 - f)7,m -1)8,3()' - 12,00 - 14_
- 18,O'b - ln,30 - '!too � �,o.o 'boras.

. A1tANGUÁ - às M.30 - '0'7.;1lb - 3(11,30 - 12;00 _,

lR,Ob - 19;30 e ��lJO '4oftiI.
,sO�1tlO - 64.'30 - 07:00 - '08)0 - 12;00 - 18:00 ...

19,38 e 21,00 bor.

T'IN�PORTES' . tmfOS
. ;J\tJlmAS rS. A.

g, ts" l'! II E
C,lT, RRRSE

CIO
J

OI ... ll� "nyi') fiARTID�S nlUIU D'E 'P1.oIUANM'OLII
PARA P6RTO UNl.'\O, "a_lll ,'_ eaUleifit lIe

(hlmboriú .- iUil1af ..... Pi� .. lJliml .elha
__ .10� ._ \v.ua �D� - 0a.1QO

.

.

. ,I.

4JegrtJ - São 'Bent� .�() 'SUl .:.... Nb :N�o -�'
Mafra -- Cafto1:nbd '. PtmTO I'tJNlAO

f
'

l� 19.30 bor.as
com CONEXôES imedfatQ p8I'8 'pAIJMAS
CT F.VELÁNDJ,A - \"p"''l'O. ,IJItANCO, - ��AN'
CISCO BET.l�AO 'f! CACAl)OR,.
SÃO MlGTJEI� 001 O� ÍJIIldando ',Dtft" Ba)

neRrlct de Cambot'ifl1( -- lltátlaf -_ �i;ltr.M'lN�u ...#

Rio t10 Sul - Póu.� It�ond() .:_ CUritlba'!i'" -

Calll� INovar, '_ l:Q:��BA ',_ �_erê �

Xaxim - OliAPEC.rl " ...... ' $&0 "Cál'l. -- !PlQInitoI
:_ M-ondef e SAO MIGUEL DO OESTE
Ag 19,00 hons.

PtiRA : LAGES 1Jà1�antlo por .0 J .' '- ,PaIlogâ --'�. ,J
. ,I

Santo Amaro - Alftello Wa:gtltt - 8úJD 1teUro
, ,';!

__ Boc�itta, d� SQl � �'G. ' I

l8 5,00 ....... lIS�OO e, '211()t) '!foM.. I

-

:
IARA. Alm'APOLII • I$�NT:A ÍlGM 'U LIMA,· pu

,. 'i
.' .

\ �

Ilt1lt� por Sã& :rós� - :Pdl* - ,i� Amaro, '�,
- Ratl�b� ·Qtteftb.a. .. ANl'l'.DGtJS ;ln�:"{
�s 15,80 hOMS, lDltm08 '8811 dC)m1nps. ',:�t:i

DESPACHOS JI5E ENOOMJm.qll S ,p.A1tA : Todo & &Ita��, �i�
.

CATAtUNF_.tq'S1t '1ml1'�e1tn0 .,Jtam� - Gaurànu;i!§t.
_' Vib'dutO! '......_ Elleebim '� irai, � tSStltlb do Jtb
Grande do Sul; .;,_, �"�d'(') e stJ!)fjlS!'E 'PA.'f..4
NA"E'NSE ,'_ CUl(l"ITBA -e Sl.b PAutO.

ÔNIB�·-PARA : \ilAO:ENS ESPECIAts ':I metmSolJl
'VENDA�, e INFORM:ílçG�': 11m�'8 .Ag�1lIia ltódoViArl.

•. At., � 'H�ren!o Luz
'tSLD'ONE 1121.

'
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- M�DIU � VIDE,'

!1.. Vid

u'r' '.:; "', ,' .. '(, .. ··1r'
.

I. ,o,

, '

�·"r""'r. �J.:;l''',,,;S' ,....,� .... '�r:":'u� 'ylf''''''', r:'",�,v,.,( r-r, ,t, •
_ ') ,. ". . ..l. �-t tA t., I . .{

- , '"

._
" r " .. (" , 't

vidõn. Ü1 pC�1t7 ,:;1' am;':e "! ('11 lo" 1 ;, ,!" (,'� � :",) 1. qU8 deve ser vista.

ü;im1>,(}.' pe::� desdobramento. ''riediarlt(\' 6" <'in' 1) o ESP1'

Os médiuns videntes são dotados di) fam:'ldade fdc :rito do médium, bandonando " momentanea-

ver E,:t�ídtos. .os médiuns videntes vêem os "Espíritos
'.

"

mente seu corpo físíco "ou melhor dlzend.i.

(]'ua'tlUb Sé 'encõntram ern (e!fta.'do 'íf�'fna'l "CaCftt>rdadQfs), C1{'tet'io"i'iZal'ill:t>..se, 'é H.1'ÇràdtVa;6 Inca'C (Ja cena a

g.b'7l'à1fil'biJlfj(�b 'b'i:!. i>'t61.....))fi� � .!ê§t'e �stado. «(ljb.�nt, ,�tão 6111 tamente.: Se 1 O', '(�He, neste

�a1J/!I,lrrf(:Snu.e i{lsta ;�aNI ,éla.d-e e :pe.l'ma·Pr�íi'tte, cuase . csso.« �j:Sãb -é 1Ylnito �is 'n�titlau�' o ·n!ileb.
.serolP'ie' ·é.'ef€.<�tõ (lã ídl'istfS p�t:üràs. o 'l'1:éflW1lt1 vidente �. Vít� "'\� t, ,,1()

, . \ {, ,_' :.,"'''

j..ullM� Y(iJ: �()m '� '(}H�s, 'como os �ue siio ,d(,tJados «ln � 4.t41.��1<à -10m 'W1e "O idente Vê·\dêtitlS(·têplesentando
dupla vista.: mas, na realidade, � a -alma quem vê" 10r r." '�l<iS .a ocorrer Ou .já ocorridos em. outces tempos.

.

ísso. tanto podem ver de oihoi abertos, quanto fechades,
'

. Opera entâo em pleno domínio qu.adiime.nsi.c>ll::ll.
Existem médiuns que' apresentam a faculdade 'da' vidência

.

<ml�" �sfÍl 'r o
' 't�'fhpO,: que' e' sucessãó . interminável doa

'num sentido ..c.gera�, isto, é" .tem condições de
.. ver toda �" eventos: Abrem-se ai, continua Arrnond, para êle as

populaç-ão espírita ambiente -e movimen;-at-se., n'o-iócs ainda �)OOCO deterrrrínadas em que f xistem os

A .a0ul4ade '{jj;e 'ver E!>tp.ínitbs � :pastlvEl '41e d�"'t- ��#t,()g 'clià, �et!hida� '('ll�k:1.i "(loi) iS q lhis, desfilando I;

i.V0liVimei'litro. 'mas' é :uma <das quais é selinl}1r�, meUfCll" t: � a 'fre:l!l� 1tilM>�e-ã<D t0.m'b 'em ,�·ta oi em$ltográfica, a

esperar o 'lll:fsenvolvimento natural, porque 0[, inca';ltos �hff� nftida e sequente de aCONtecimentos passados e

,0der;-se�, tnrait6f�oL'li:Iar c'�:m· ,tloguetês Wà ;pr&pr.i:à \illriâgl· ,:11. tu�.

li�ã0.. . Nf) �pr1meiro: :Càsb, 'emo s� �ompreende, de coisas
'2.. ,,�.eta l.I�lil, '

,
" r4e �a�, a yisiQ) é. l1'ememorativa e no segundo, de

). . l.É lM'i*Iá! íql}Í� ..se 1lE1Senr�la no atn'bie'fite :.'eJ1\ !que .�
-

>cb.i�, 'd0 :futuro,,"� ;p1'0'fetiéa.
..

_
�S:í.W> %e d�,senl<o'Yam. ' ",'

' .

i.
' lFitIalmen�, (dOmclne Ar.mond, há ainda GI, .observar I

..

, (} mlf&iúm .:pode w-er ,Esp.ír,uos pre9elri:ffS, toôoos., . .l}lmes. ,. :_, ,tlêS:te tCaSO � visio J1!I0 tempo, tanto :pode o médium
4-

. fmimlJS, �c,. �� 'v.er, ,si'tnris" (quadros e 's:fmbdlos 'pr(jje· :sel" tmns.portado em desdobramento à região ou ponto
tta�s 1f.t'lé1ll.talme.nte \peb'Qs :i!nstr.utores' illló(r.iSiv.eis. . : ". ®�e, se' ebcontra1n (1jS ol,iclrês astrais, como 'QJodem ser

I :l,. 'êftêia"
" 6.a�

.

êst'6S ,iPpóJ�dos, ;JpeI0S EspírItos ,instrutores, íf� ambiente

.:m: 'à��'ia <.em i(}:tIl� o 'tné'di1tlm vê C�'nlíS, �thós, �.ui:ajs" ,�m:�,ue.se enco*a:o :médiw.n; ;, , .. < , !","

" l... ._
�.

.. �.�. . '.

, '

. .- '_ ;'.. .�.

An.aldo ·S. 'Thia�',

liiloertb R'ol1den totlos b 'sabem é"Utfi 'nntl,'�l":'peh-
., , , ,

sador'e um dos mais esclarecidos fi1�ô"f� ,'(ffl('rttre�
de mill'iStYâr 'à em'a '1!e"l':r��b, rcte au1fô1íX'àtos' ltleii't�ls :'á1i

luzes do 'é'spifj'tt).
. !,' ,."

\

'1'�rlho 'tido ,'óêa:sfão �dà 'ouví-Io erlt' a1'g(Iln'as 'das."�,'S':Eí'til:í
conferências, s�'tttrãd;a'S S"empve de sl1Kve� �flúv1'OS �"lfflVi!
ritualistas e a"gOí'll 'ã:�àbo de ler esta b'b'l'{l tI;e �r.ua·'wtbrtà,
calcada nos molCll!S (Í-e 'Inen's3'gens ,. ciimnlUta:� ''é �u�
rii0�as tãó 'do �aWaào àe Emâ'hUel quê, dép6iS -à'e "ter; slt1:o

, ,_.' -

Públio 'tentúlus "e.' 'b 'T"'adte Manuel' tlã �óbregá, veto

fáZe'í' ·-víb1'àr' nesta' -encarnação na llátr1a. -br��ilei11l" ''b
, ,

. ," ,

candente 'verbo das suas mensagens, 1tbé'trdas' "<te �vm� ..

%:t t- 'liS1iíO.'
'. , '

��.... -�,
JPo.r uma' de suas <encantadoras &tI.hirib'8.5, -José de

,
, .

,Moura c J3'ezerra ma\ndowme de pr�e�e êsS9 predoso
livro, em que,.o �u.tqr desde �logo n� ,adve]*� '(l�e ;,ve�
-falar..mes "oos ,mistér.los ,do .Eterno e .da .e.pQ)Jéi�, ,àO,.tIl�lldo
efêtner{:),... H, fazen'do-nos . 'saborear ,dg ,sua�e; 'al1m�nt,-0
do E"pínit0 'em lpáginas, imol'tais �u:e ,se' dila�'.' �d{l
INQUIETUDE A' VISÃÓ bE PRAIS LbNGf;NrxUÀ� ;.' .

'Mes:tr.e �0 mefita1ismb !{ilosófioo, HNb�rto" 'R0hdan
�(i)S de1icià com' as. Suas mensagens. C,ostamo, an!CJu,'i-' ';�8

•
" i '.. \ �;.; ,'.

-1i,-"Í'OS :qlle lpassa:m sob os meus olhos ...... -e das., inénsag�
de Huberto ,Rhooen ,,a. ,primeira a que .fiZ an(;)taç�a8 ;'te.1il
por título

.

J,I;ER6IS - IDE \P.AP�LÃ.Q)= "Aideon",m�...

Sentia-me ,eu p'Ossuido dum grande idealism@,. l�tlôl}1'ista
coragem enchia-me o coraçã0. Estava diSposto a. sQ�!l€r
lp'or, ti, Senh()t� atroiltas 'e ,ludíbrios ê� tpra.ça .Ipú}?l\!cà;•.,' ' ..

Ontem,. .. Qúanào acordei chamei a e'tl1pregada �paJJn ,dl1,e
, " . ." .

trazer o café le '0 jornal. E ela m'os trouNê, .mas llQaO:me
d,iss� '\�om 'dia�;:- e ie,lilcheu·se-me '.de, Jr.a 'o, .mt'.u

'coração. .. E por, que me apelida essa r-evis'im, .íhtStr.a�a
de "senhor", quando eu sou "doutor"? Ao sair de' cáSa,

, lo '1 1r '

�I�
\

�

'11--=-- -

�
,----

I -.

A. 'S_ixas INe&
)N'ãtJ hã 'COusa 'Mâ:is 'tidiotilll, 'do pOnto de 'Vi'S'ta d�

íOtilturh "e 'da �aiã�, '�'Ue a 4'palhaçada" aos 11l1tt1S astro
'tiruti'COS. 'tJ'mío 1tt>l1b ;mUll&> '-gosta do 'ttlls�liO 'àifttda

,
,

'tíUe '1lâl miSt�tit>, r1í.��1tve���,· seja um amontoado, de

bobagens, 'nniitas 1>é�Olts 'tiã'l1em, argutas, s-e 'aão 'ra 'ell.var

'fôrtl'ullà. �r ,fês'te KItrtlO. '�\"() 'caso dos I"�e�'ms" ti'Pb
�M 'q)ElJSES A�TRO'N1\l'{:Jl'NS ou "{l 'm1it� 'l"eeê�

. , ,

'lo,�it't() .(80 "tt1iik�l'l, 'tm EiEl1SES NÃ� !ER�M �STkt).
.

\NN"O'f.t':AS �u� aU�r ·�sfã Ihtllltlo a en�lrêl' htto '� ,fie
., I

'

1Ilela ;ã ctí'Stm. dc;s �C-tll1fds � ;m:eia tijela. as wStttrOS �tta
roiigem "·'ltStJ1ttb'áutlca;" ,

ao 'homem terráqueo I - (que
muita inteligência. db 'fa'hearia "diz

.

"h� l\�ftbSt�",
'emnf> '� 'htJ�ss� '''h'b�tn �ttuátiéo") '__, I��m, �
'Mibili-a«,a� :ih'C,tmnt'ftl, ,�1'1iM lhes S!')lItn ''ttrib\1tali'Q$
';Palmti'S e ·mâ.�, in't�rt*'êt8r rtnna figu:ra�, :t1lpestre '�U
,fê�M;ua-riâ

"

11t1tMira dê "en'c��U..la certinha, �� 110
, .'. ,.

�'Sq�ma f�11al 'duín 'tb,gu�tão Saturno, ({'uma .'nave "tie
p!tjusb '1Ul1llt '{jÍ1 '(tUlha €CãpSulá de navé'gaç'ão sateUt%:t'in.
tE têm Sut!éSSt> mis�o, itne�\"é'lft:1ente. tê 'multo m'te1"�
sa� �dê 'tuito � q{t�1 �o H'Olnel1l da TEM'a:� 7d��aao d�
1bid�, 'ct)lbo -:Sitnjles btjbo�a incompetente, �m 'tbdas .'$

., :.. ""

;Rum�1'Í:ld11ftéS <e "e:ivil�:Ql)âs 'l'ftl� existiram 'êtl 'vi'rão, um
.:

"

,tlia, ,@*Mitt'. E�, "lR!�is, 'uma 'P1tptlgaiad� 'imtan�' ti. e�t�
üe ��rn�ns ,t{l)'{itrb'S' l»l{1n�� 'pregat'llrt1 I,a�ul'tinas, dê

,.' lU'lí'Or ,'{t ·éle �büi'1jw e a�ra1'ft 'à'S ,-ale Vil3J q:n(j'� "sem' '.mfiiBo ....
, .

lUft�là; rntrnl at'ltlttiprtttlanlo fi'terwn por . 8llhi. ,&qUet3etrl.
�àtr9)';ia '()s ·'liffitN)l'fáll"tista ", âa origem bUl'bêh� "qOO �sll

.

h\�1{61'illJ de ,a1l1or '� fbcmal(ft� ',nã{t) pode "lmt rge'llerali!ai�;
depende de formação espiritual, qepençle de e1-evadíS&itÜa
cultura, depénde de etni�, 'dépende de tantas e tamanh�s

'l ..;,
'{;l'l '-:

'DS 'M1TOS A$TRONÁUT'ICOS

I, ,.

".} i!
�

, "

I3".''',·ir'',',,;.

" �)('
..

�, ',. '

:
',.,;" .. :

., '

. �. .�", 'j

�êf!i'fi1tmn 'rtue ,fa1lJh'vá' 'ul1i 'botão para' as ,susp-énsóri-os
'

• ..\ .

I •
. I

,� ,e 'taclhei' de rê'la�ada 11 'b'ofhp�hhelra' ·�a·a 'nünha vida.

'�.• : .��
, ,,' Fui 'in'tima-à�)' 'li �om1Jaré-cer às barras do ti

''trtllulllli .. Sôb��: ti "Cã1:e-dra d"e jtiíz"Áestàva �e:ntáda a

�C���, calma;' .serena aust�ta.'·E' eu" no � banco dos
,

.. T�tí� ·�lí'tim'ilde, ,siribm- '6ntifuso.�'. E;';';'àb�indo os lábios
, ., ' .' , 4"

,

'\aiS!itf, ,8, 'C,()l1sciêticla "1neX"ol"áVel:'· 'IITu, ,C[tH�1 Jbnhas com
:- "�itb-iJ" \h�rólc6s' _' '��critn:ltes 11: um'á 'nln'hátia?.. : 'Tu, que

f4U:� '1tttar, .cOltl 1�1;' e panteras· _'''éltpitbltm em 'bce

dt!""tttIia'·1fiOsea? ... :Éxijo de ti: o me:t1or e fJ maior de

:tt)(lOS � ''Sac�ifícios':' qú'e 'suportes� sere'no, calm�, amáve�,
,� �4: 1tt>fas de cada: dia ... " .'

c ::" .. 'u'" '

'E'u :':,'en'tão 'a�tet:' Alô'! Alô! Padre Rh�den, alô!,
Yrhl��ifu� "à' alma! FalaSte-me à alma, no mOlnento; pre

-cist) 'êi:a 1hirlha lut1l'� 'éftt >qtre 'eu 'Po,ara' e pude tl�ltender,t�!
7�fi1:tO �0l).titado! 'I"

.

I:
I

I ;',.. I ( I

T�r� ,'aÇ) '�aTíituto ENTRE DOIS INFINITOS, na

pat�e '�Jfi ;t�ue
.
du.,_:"N6s, met! 'a�!igo, som'Üs: de�lJpntetn -

e . :arna.'l11iã . dêixaremGS -de ser ... ,,, t��le de 'fazer 'esta
, 'nota�ãg: 'Pt,OPOS��b tt((b,iit, d:e s�J!ltido incerto', podendO

, 'J-evfil:! à:id�ll: de qUe :.somos, também ;�m espíri:o, mOrtais

, �': o
.

'qUê, ',,��it;a�nte.: ' hão está no intuitq �o autor

. <átiJmi'á� . .mrii. ALBÁTtR@,Z-ES esqueceu b Padre Rhoden
_. l ',' ..

'.

"\: ")' { ,'. "''''':''
'.

•

.

. >ci.e: ,,�!��,; �Qhío ',Q, ié1: \no' capítu�o SE PUDERES ((Cf.
, """", '. .

',R�a� ��mg):;" ..Ú,f .. Baudelaire. Finalme\nte, 'em O
,a�M!ÊM'�E)RA O: QUE '1f!, fui co�pelido a ano�tar: Neste
:t>oW;o. "lth(ijden �iste' _no velho tema, d.e que, já tratou

'!el'il' ,U'm (�' S'bUS li�r@s: ·n@ ;final uns para o inferJ1o, outros
,

" '., '.'

,patJI {aS et&nas, del�oias. Es,tá errado.! Na EX:EG,ÉTICA
.DÁ �W',ibti\' ,cOMEÍlIA' demi6nstrei o. absurdo dê5s�

.:dt>ima � �subtral <à .llfes'POlilSabi1idade 'de
.

Dante'�'êss� pre
é�nceito' "p1'ópí:'io da ,iniquid,ade 'humana. 'E como um

.'.
• •

�
•

l' .or" ," '., ,'),' �.' .f,
.

�. 'I �r: I

}h:umlilde i�it'():t:' de :lbon: "V:0l!ltade, atel1�erei ·ao :Bpêlo 'que
·Hubé-r.to .Rhoden faz,' na última Ipágina', 'a08' ��jtores de

b,Oa, vóntade.·

J , .

",

'1

.,

I
,,< L_ ��i L f f'4 1

cbl1dtc� que' se pode' ,éhegar tranq\lilamep.te-·, i a dizeI

que ningtl�t1'l pode 'aohar um pacl:tã_o para Jl,f�;t;ir o que
seja amor" o que $t!'ja \bond�de. O.,�liabo.é,.J;l:u�"não per·
ce� 'qtl"e tada hottletn mal custa a engolir f) �'eu seme·

'lhaftUJ; o �êr humaflt> �llllita ,e ,fl'estroi por' idcQlogismos
'b'e5tat "Put <erenças � 'ate :tfor "team" de futebol. Há

�, ), ,0-,,' .. ,.
•

{) ctbne 'PJfssional, rmiíor ex�mplo 'da condição de-�'disputa
da. �'Và"'. Há gente 'que ''Se acha delegadÜl de deuses e

'dlvtlltl'áUes �, Pf:tra dmitnir, a\lvitlfl�" al).e:�atn por '''liquidar''
';'â.qli�lé� g� \nÁo emão pelos 'autos. AgoraJ o "bacana"

t:Jf�m.o' � tolnO dentro dêste mundeco de p.e5truiçõ.es a

��� 'huInllna oonst!.gue sdbreviver ao nível de proU
fm"a:�ã'O dás 'ebres,' 'rtft'bs . e

' gafanhotos. Então o &,eito
�&Smo. é ,a�lar prà lhOltlens, bons doutras paragens, já
tlue' 'pt)r lJ:4ui - st!guIi1lo,' a 1iIosofi:3J do m!lhito _ �

'0 '. _.' I ,

b.tltn ha:!tce ��C!)rto. l\fas
.

o assunto é naves
I
doutros

,mtittdm. �s carát doutros :Planetas são gnzados, -.
(� 'taF3S ,são esses criados n� fantasias de deuses
':a'St:rdfi� lê discos '-voádtJre-s) �, pois' se' d&._o �9 'traba
'lhÓ'rüe vir ii donde, o' diabo deixà:u(os."'sapatos, dão umas

•
•
'. ..' o", ,,-. <.'" '.'), -,..--, 1

V'óltirih�s' de escontle-eSebnde na Terra' e se mandam.
lE 'a 'mblee,a�m dura, segu:ndo os relato�, � p,�ra ':rnais de
cl.h-eo m4[ ·aribS. De ,tluas umal: 'Ou 65' caras ''não são muito

'li!Spie� Ou l'Jlão, ,� ')h'esmo ,de nada. Mas d:bs males
,,6 'm�tl())t: � 'D�nikell" os 'Kdlosimos, os S>cully, ;g� GuÍ'eu
g,an'ham "8 n�ta ,e 'viv�tn à tripa fÔl'ra, <enquanto os,
Jidi'Otts' ,ara o}?Jetividaae mística ficam me�o dt0rdo:adns

.

,t!bM � "'�tYeument6s api'estm:tadoo", com os rijistérios,
·eom bs '�[gios. ·Ah! Esses pesquisad'ores dà:s naves
,;,n:tel}ihíll"etárilis arqu-eõl(SgiCàS!' Qúánão.:Jê . que (l -.pessoál,
l�in munãb 'li 'for:l, vai 'sair da escbl� ag' 'sWbeit, I firme·,

. ,,' ,

ra�o hu�ilde ,e pura e, Pl'�?cipal�ent�, ,,�cr,e�5tan'4o no

proprio ser humàno de todas as epocas? .

"

'<I!\
, ��

,
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Florianópolis, Sexta;.�.irá, 11 de fe"ereiro de

•

'.

As quatro, grandes escolas de samba,
que reúnem 810 integrantes, reoli,zam hoje o

apronto final para o grande desfile de" do

mingo, quando os "protegidos" tentam a con,

quisto do 160 título do carnaval, os "embai
xadores" esperam recuperar o troféu de cam

peão, os "filhos" garantem seu primeiro cam

peonato e os "imperadores" faxem seu "de
but" na esperança de um grande resultado.

Dirigentes, passistas, cabrochas, portc-bcn ..

deites, ritmistcs e capoeiristas esperem uma

grande apresentação e estão' confiantes na

vitóric. A disputa promete ser das melhores,
valorizando o espetáculo para o público que'
assistirá o desfile das' escolas. A vida, os tí
tulos e os trcbclhcs das nossas escolas de
samba estão aqui.

s tê a
------------------------------------------·--------------------------'1------------------------------------

n s d
,.

p',hi. ...,
,

.

'" ...

•

e

•Cop • ontaar
,

, Três' am gos de-, l'oda de samba,
senta,dos no muro da 'Crêche 'da

LBA,'" na esquina de Av. Mauro Ra

VloS com rv:I:ajor Costa, ao ritmo'
de uma ca:xi,nba de fósforos, resol�
veram fundar uma escola de sam-

'lo ' '. ;'

ba, com o ,o.bjetivo de ,anima:r ain�
da mais o nosso, carnayal que, na

época, contava apena.s com uma

Escol�, os Protegidos. Desta fO,l"l1la,
� 25 .de, 'fevere:ro de J954 nascia a

•
, ,� 1

Es<-,()l� de.Saimba E�,�aixada Çopa.
Lor�, fundada' por 4belardol H�n.
rique �lumep.berg .,-:- o' Lrvez:-vQus
�." Jor.g� Silya, e. Juv�ntlno -:- o

Q-uerido� '"

,

:r,á, em. 195,5, c/ prime�ro �aI).o 'em
que' a �scola desfilou, sur:greendeu
a todqs, sagràndo-�e cm:npeã, ,tí,

tul� qqe vOI�u a conquistar nos,
anos de ,19,56;,1964, 1966. e, 1967.,

,_

A Escola, qU€lr, tem por, côres" o
.

, ,

amal'elo, o· vermel1Jo e o branco,
-desde' $UJ1 fundação tem o ,seu re-

" "I

duta n? ',Môrrd ,ci� ,Catxa' :d"Águ�,
:onde 'cqn�trói; f}.tualment�,: wnà am

pla. sede. ""
,

'

J.i1oram ,seus, presidentes Abelar

tit)·· H. Blume,nberg : 0955-1956);
Chàrles (1957�1958); Secundino Le

mos' em 1959; 'João' Batista de
, " -'

1960 a 1964' e finalmente Ar,inandi-
. 'I '! ,

no Gonzaga ,moç& do i'nterior que
• '. 1

nada' entendia de 'samba e que ve'o
'Par1'a,!l·(�#pifal "on'ôp'f"le .'l!,l(;5' a 197'2

. , r.' •
,.

,

,

SUperou a ct' se "'li. qu se c��c:,n-

�rava a Escola e conseguiu fo f!.Oar
u:n paU m6nio de mais de 200 mil
c' uzeÍl'os.
o ano negro da Cop,a Lord foi O de

1964, q ando pela primeira vez em

sua história ficou em terceho lu

gar, s3�ndo, a nda, do cal' aval em

:péssima ,8 tuaçao finaneeira. Em

1965,. varcialmente superada. a cri

se, a �Dpa Lord, recuperou o· :::leu

prestígio com a conquista do v"ce

campeor.s.ato.

Surgiu1 então, a. n�ssidade de
um'a sede e por isso � Escola não

iPal't:c�pbU dos carnavais. de 1�68
e 1971 P(ÜS seus esfôrços estavarn

, I'
"

vol�ados ;para a aquisiçã9' do torre-

no, ,em 1968 e na construção, e-!ll
1971.

Hoje, a Escola é um departa
m�nt.o do Clube Social Copa Lor�
que possue uma sede, em ..constru··

ção, ·na. rua Gal.. Vie�ra da Rosa,
99, com doil? andare;; nos fundos
e mais um andar na. frente utilL

" . , ,

,
,

zando-se,. provisor!amente; de uma

seda de madeira, que durante o ,ano

letivo, por carência· de instalações
escolares' no Morro da, Caixa

d'Água, desde o ano de �969, abri
ga duas turmas de alunos do Gru� .

po Escolar Lúcia do Livramento

Maivorne, tuja diretOra ,é a profa.
Maria de Lourdes Gonzaga; a' tIda

. ,

do Capa, como e conhecida, e :quc
é e·l.�p\. 'SL dú) }. ( '.:;lú.: lte U. (;"1 !,l.

....... t

: '

Ui'ri

\) samba-enredo' dos Protegidos,
":F'lor�ailópplis e' suas Tradições",
tem letra ,e' música, de Darcí Viei·
ra e aborda pa�ágens dá· hi�ória.

.

da, Uha., t, à" s�g$t(! a Hua letra:

Mergulh�i na' tua 'llistória
E nó' fundo encontrei
HomenS" valentes. lutando,
,'. ,', .

Prã te gefender,
Ó ,Ilha encantada

, ,

PQr todQS nós,

NQ Destêtro pelos teus Fundadores .

E na Juterê l1iIírim, pelos
[Ca1ij(,S.] (BIS)

" ,

, ,

Sem inva�ão e, longe da Pil'ataria
,

' ,

Tôda cidade se põe a ,cantar
IniciaIicto 'um pêri6do' de alegria
E' gartiritiÍido, jmi futuro para an13r
Depois' ac<>nteceu
O lindo. mUito 'lindo nosso Cama'l;l)
Muito' saniba e' muita beleza

Hoje êle' é' tradiéionài:

Os Protegidos' da -Princesa
,

.., "

,':
'

'. [4Dménage'iam 1, '

- O' 'CentenáÍ'io do Querido' Veterano
Salve o :C1ube'Doze : '>

E:s'te',
.

g�ig�nte ainda, cresce' aos·· cem
. - '"

., [ano��]
Como eu, te;' quero " .. '

"

Pe ti 'e11' ille" orgúlhô' tSrvà, cmde eu
.' '�, .. , ,

" : '."", '

, [nasci.]
D� :' ti nã.o ,me 'separo ,';

Querida� Fi�riari6polis ;.,�u fieo:. ,aqui
(BIS)

LOl1d e que é a Presidente do Grê-
\

mio Fem'nino da Escola.
O Clube Social Copa Lord pos

sui, também, um terreno no pontal
da Praia de Jure::-ê, onde construi
rá sua sede de praia g' aças ao es-

. I ,
,

fôrço de '700 só ias p.coprietários,
que mov'menta.m os seus diversos

•

departamentos dentre êles: o da
,

Escola de Samba, Departamento
EsportivQ, ,Departamento Cultural,
Departamento Social, e Hecreativo,
Gl-êmio Feminino e outros.

Segundo seu Presidente sr. Ar_
, ,.-

mandino GouY..B.ga "A Escola vol-
,

<'

ta às ruas não como mel\8. partlci-
. pante, 'm�s ,com fôrça e ritmo para
,vencer. Voltamos para lutar IP'elo'
título e não só para part�cipar,;_ '

·0 ENR�DO
A Escola ,de Samba Embaixada

,

Coça Lprd, .

neste
.. carnaval, dedica

a sua, apresentação· ao Centenário
. do Clube Doze de Agôsto, com o

enr,êqo: IlDoze, l872-1972", sencto o

, S;eU' samba eru:êdo, de �utOrii:i. de

Walter' C�pos. BrUrto, denomina
d0 "Alvorada do Centenário".
Os seus' duzentos participan;tés

estarão divididos ·em 13 alas sen-
, ,

do uma de destaque � ,outra de' ba

teria. São as ,seguintes as àlas por
, ,

ordem de apresentação, que a

Copa Lord trará' às, tuas: Comissão
. \.

, �

Ufl ,Frmtr� 'ii1teiti'ada I pq,r ,diretores
ela Esc l�;. 1:8 12, ama de Dt!sLa-

que em homenagem ao primeiro
baile do Clube Doze.

A segunda parte da. ��cola, de
nominada DQz� . no Império, se

compõe ,das alas:,. 1\l�, de Frente,
composta de Damas e Cavalheiros

" ,

da Côrte; 1888, Ala Chica da Silva,
alus.va ao Baile da Abolição, .rea.
Iízado pelo Doze, .naquele' .ano; ,a,
terceira Ala nos apresentará a

porta-:Ba1�4eira , e o M8IStre Sala;
1900, Ala das Sinhazinhas e seus

Namorados, representando 'o início
do século;, 1922, 'l\1elinlÍ!os?'s e, �l-:
motadínhas, .retratando .,al época �dO
c.nquentenário do DO,ze; 19'/2, Ala

das Micr.os, que nos mostra o Do
ze de 'hoje.
A tereeíra parte d:� Escola, deno,

minada lIo:ra do Mtr;),g�au. é ,com
posta pelas seguintes ala,_�: Infantil;
.Ala. de Destaque, composta pelas
Iantasías que desãlarâo no Baile

Mun'icip�l e que �&9.: E$l'le'ndor e

Glória de Alexandre _. O Grande,
Lord (tradíção da, escola): Magia
Branca, lembrando a beleza do

Baile Br�A.CO; lYIercªqoras de Flô-

: :J.'es, com o cognome de "� prima
vera no :pQze" � QQ.ma em Grande

o ENRÊDO
O enrêdo ,da Escola, ,denominado

WC!\,: ta Catarina: - Festa de Riquez�s
í.' TI'adições", será apresentado por
1 80 figuras, distribuídas' da seJJuinte-'

;'(q'ma: Comissão de Frente, Ala da
'D;; '''·:�da?1 RaiJl]ha, da Sociedl(de; Ala

mpério do

Gala, em homenagem ao Reveillon
do Clube Doze. Ala das Sambistas;
Al� das Baíanas, tradição nas es

colas de samba; Ala Cidadã Sam

ba, em homenagem às Rainhas. do

Doze, com a participação de Tíde,
cidadã samba n?s carnavais de 1967,
1968 e 1970; Ala das Passistas Mi

rins, que empunharão a bandeira
do Centenário do Doze e represen-

<"

ta o espírito sempre jovem do Clu,

be Doze. Finalmente numa home-
, ,

nagem à Diretoria do Clube Doze
, ,

a �la da Bateria, representando a

Çl.legria dos cem Carnavais do Doze.

o SAMBA

Composto _ letra e música

por 'Walter Campos Bruno, é a se

guinte a letra do samba-enrêdo da

.Copa Lord, "Alvorada do Centená..

rio":
,

Alvorada toda em Flôr ... arrebol

[ de esplendor
Olha lá.,. _ Olha

[ lá ...

Olha lá ... -

Vem raiando o centenário no ho

[ rizonte

A campina está toda ensolarada ..•

Vem sorrindo. vem cantando tríun-
,

\'1
"

.I fante
,

,

Sua glória vem de longa c�m:nhada,
Exaltamos o Clube Doze de Agôsto.
Desfilando no seu dia como ago-, , -

[. ra ...

·,�,-------�-----------------------------i-,----------------·----------------------------------�---------------------
� ,Fund'ada . � em 18, de outubro de tegidos voltam às ruas, no carna- Samba; Oi Ala .das Baianas) que, terá

Hj�8; a :)�;s,cola de-Samba Protegidos 'val de 1972., para tentar a conquis. como destaque;" desfilando' junto a

d;;i Princesa ,é" a. mais antiga' das' ta, ',pela segunda vez, de, um perita- ala a pórtorriquenha Branda Alva-

quatro escolas quP desfilarão neste campeonato,' título que nenhuma réz, fantasiada 'de baiana; Ala elo

carnaval; tendo,
.

ao' Iongo dos' seus outra escola conseguiu, ou mesmo Grêmio . Feminino, composta, de
24 anos, conquistado o ,título·' de chegou perto, em nossos carnavais. seis diretores do grêmio; Ala da

'campeã 'por 15' vezes. ., A 'atual Diretoria da Escola de Diretoria, integrada pelos 13 Dire··
.

A
.

Escolar que, conquistou Q sou Samba. "Os Protegidos ela princesa" tores da Escola; 'Figuras de desta-

P�iIn�ir� título 'em .. ÜM9, 'nasceu' na tem como presidente o sr. Hélio que, Marquesa de Santos; Carmen

-rua ,M�jór: ,Cost'a, fundada por um' Norberto da Silva.' que conta 'com Miranda, Soldado Imperial, Dama

grupo :'d� , a1qligôs ;q�ue. faziam roda os seguintes colaboradores:, Moracy do Destêrro, Bailarina Mirim, 'Brasil
de samba naquela rua sendo 'a sua {1omes Vice-Presidente; Mário Nor- prá .. Frente' e â· 'Rainha da Escola
1;00 ..

· ... "
"

, .,

prirrieira diretoria .assim composta: berto da Silva, 19 Secretário; José e, finalmente, COJU mais de 50· in

�?ayent�r� Líbânía da Silva, Pi�e- Souza. 29 Secretário; Valmor Sou- tegrantes, ,a Bateria que apresenta-
sídente; Valdir Varela" Více-Presi- za 19 Tesoureiro; Altamiro dos An- rã, Inclusive, alguns instrumentos

��nt�.;_ ,�VOlniarc, dó Na..,c:imerito, 19 jo:" 29 Tesoureiro e Oscar Silva, inéditos em nosso carnaval,

Secretário; Ibio ROSá, 29 Secretário Airton Tomé de Souza, Enio Nor- SAMBA

e b�- i9 e :2f!-:Teso�reiros.
,:

respectiva- oerto da Silva Francisco José de

ir{ente:
.

sil�i_ç; Se�fim
.

da· Luz e Olívc.ra. Luiz Souza e Tomaz Rósa,
1.- 1 " ..

"

",- ... ,.. r

Va dir Taboas. <' '" q.ie compõem o Conselho, FiscaL
:' 'Os ProtegidOS•.como t,Jdas. às d.e- O ,�DO
{1 .

- • ".., �

Íllàis
.

escolas,�, também te\�e o &cu ' A Escola de Samba "Os 'Protegi-
ped6do dê cr�, 'que foi lo!\go du� dos da Princesa", qesfilará com, o

ra�o;' (le 195? :a. �95õ,: aÍlO5 em qHe enrêdo "Florianópolis c suas Tra·

a' Escola n�o, desfilou. díçÕes, apresentado por 218 figu-
,

Ma$, nos, anos, qUe imteêédér�1h" Íl railtés, divididos em 31 "las, que

cqse.; li. Escola ,C<>Ilq�lstou o OOU prl.. são: Ala' de Fidalgos, composta d�
,meiZ:o tri.,c�Ill�n,atQ, seI}do B,; ctlm- ,9

• ,pà;ssistas masculin,os; Ala de

� dP5 �arnavais >,de 1949, 1900 "e Prinéipes, ,com 9 figurante? ma,scu-

1ooi. ,

'

'

'-,
.

,

uiios; Aia dos CompositQres; Ala

. V,oltand� ,a t;i,�filàr'.nO· anô d'e Feminina do Balanço, com nove, fi·

1956,' Os PrOtegiql)s fizeram ,boà ,'11- gU:lsa; Ala dos Passistas, também

gur:a, . classificando-se ' em segundo COInposta de nove figura'); Ala dos

h�gar. ,

,
,Ind�os Carijós, junto a qual, como

O
.

pontp ,a�to da 4�t6rja da '.E�- destâq�e, fantasiada de �ndia Cad,

co�a ,é comp�endidp: entre; os' �D05" , jÓ, "deSfilará a Miss Rer,ascença de
de' 1957, a '1961, 'quari4o' Os Pro�gi- l!Yh: Sônia Silva; Âla' de;' Pinitw.;
gos conqúi.Stáram' '0' titulo ,inédito Àlá dê' Sambistas Mirins. composta
de' nossos' carnavais, sagrândo-se de' Iiove,meninos; 'Ala' Tretnendão;
penta.carnpeã, 'sómé'nte' pe-r:-dendo o Áia' de Capoeiras;, Des�aqlle,� Dama

L�ulb 'em lOO2, Para sua 'tradiCÍ6- Imperial; Porta-Bandeir.l e Mesti·e·
nal riva.l Copa Lord.

.. , , " Sala;
.

Carro de Alegoria Centená
'Em �963,' 0s' ProtegidoS IniCiãratn 'riá em: homenagem ao Centenário

t'lóva série' ,de vit_Ófias; conqtüstàn- dO. <;;lube Doze de Agôsto e que le·
do, 'desta feita: maiS um' tü-câmpG<>- verá üm bolq. gigante que �erá ofe-

nato, ao: vencer, os' carnavais" ';dé recido às Autoridades e a Comis-
1963; 1964 e 1965:" são' Julgadora; Destaqu'e l.ord, t'an-
Nós ano� de Úm6' e 1967,: cedeu' ,o t*sü{ ,que será apresentada no Bi:ü-

tíHiÍo c-às···.seüs�dva, i�',�; úi'as "cónqt}is�'; fe ,Municipal por Lqiz sántana;' Ala
I

"
•

tando 'nestes �irós o ,vÍt:e·campeona- das, Damas Antigas, ala' composta
to..

"

"

, '�.. ..:' ",' .

êiê' nove :figurantes, luxuosamelités
.;.. De 1965 até" 1971" ·teyb: Os �Phi'- vestidás; Âla ,das Bailar'inas, tàm·
tegido's, 6üt�·o períQd6-;:a�i,i,eo; : :coü� béin com 9 figuras;

, Ala das' Rum·
,..." ,.' -, 'ri',-

-

I." � f' ,� : I
_,

'_', 'I
•

' .• 4." .

qUista,nda ,Q' tetra-càmp�o':i4to ..
� E,';' fé b�éiras; Ala das Baianas :vIidns ,com

. , ,

.cOmo � tetra·campeôes qlle '0$, 'Pro- nove' menina.s; Ala Imperatriz' -:-10

[ grou,
três) mas, aos trinta

[ não chegou. (bis)
------�------�--���----------------------------------------------------------------�----�---,

, Fllbus do Conlinente- na rola do sucesso
A -S-o';"'ct-.�-,-a-d-e-R-e-c-.-ea�ti--v-a

....

, -tw-t-u-ra-l-e----P"'"eõ-e-s-S-e-rr-a-n-o-s-,-co-m-p-o-s-t-a--p-o-r--n-ov-e-t'--B-lu-'m-e-m-b-e-rg-,-o-A-ve-s--V-o-u-s,""!""-q-u���'
,....: ......

j�
Samba }1'iJhos «lo .Çon,tiQeQt�t que com- moças, vestidas à moda serrana, numa roi -por várias campeão de nosso car�

pletará �4 anos no pJ;6xiIpq dia 18, homenagem àquela região do Estado; naval, algumas vêzes defendendo Os

participa �o nossq çap,.aval desde o Ala das Prendas da Querência; Ala Protegidos e noutras a Copa Lord,
ano de t959, vm ��p qQ.pDis de sua dos Mineiros, nove moças homena.. pretendendo, agora, conquistar o títu-

fundação. geiam a região carbonífera; Ala das lo, pela primeira vez, defendendo ,Os

Os Fil'los do CO.�tbw,n�; toi funda: Damas dos Trigais,' aludindo' às re- Filhos do Continente,' O samba te!ll /

da por Zacariíls I,zidor-o A9:�o, Harol- giões do Oeste e Meio-Oeste; Ala dos a seguinte letra:

do Quin,tanHha d� Ân4p�(.t�, HOl'mido Tecelões, que representam as indús-

Marques F�ijó e Jesuín� Ad,�laide tnas texteis do Vale do ltajaí; 'Porta-

dos Santo&, � conllecid� �ona Geni� Bandeira e. Mestre-Sala; Ala d�8 Pasn

nha. sistas do Continente, composta de ci�-
O primeiro presidente q,� Escola co passistas; Ala dos, Turistas na Lin-

foi Zac(\rias I�idoro f\dã9t ,q�e a pre� dacap, integrada por nove rapúzes,
sidiu de 1958 a 1962. No período de vestidcs com calças de setim branco e

1962 a t9711 a Escola foi presidida camisa estampada; Ala das Bonecas

pela Dona Oenjnha. O atu,al. presiden- da Ilha de Sol e Mar; Ala dos, Pes ..

te é o SI\ L.-uj� Mar�lioo d�, Silva Jr. cadores da IIhn, representando os nos-

A Esc01� conseguiu sã�tar-se Vice- sos pescadores ilhéus; Ala das Sereias;
Campeã nos �nos qe 1964 e 1971, Ala das Rendeiras da Ilha, compos,ta
conquistando, aindª, o título de Cida. por nove moças vestidas de renda

dã Samba nos anos de 19�9 e 1971, branca e portando almofadas com

através, respectivapumte, de SU<1S pas- amostras de renda; Ala do Pau-de-Fi-

,sistas Elizabeth e a menina, Nadhl. ta, é uma ala de passistas mirins, alu-
As côres oficiais da Esçola são vei'- dindo àquela brincadeira de nosso

de, amarelo e branca e o seu eruêdo Folclore; Ala do Boi. de Mamão; Ala
dêste ano, criação de Abçlardo Hen- das Baianas, uma tradição nas escolas

rique Blumenberg -, o .{\vez-Vous, é de samba; Ala do's Pandeiristas Infer_

inspirado na legenda· lIÉ Tempo de DaiS, composta por três exímios pano

Paz, Amor e Progresso em Santa Ca- deiristas e, fechando a' escola, aBa-

tarina" e aborda as nossas tradições, teria que contará com a participação '

costumes e riquezas, ��lt�cendo a \ de 52 figuras.
fertilidade e beleza da terra catari- Como destaques, Os Filhos do Con-
õiense.

' tinente apresentarão: Mestre de Bar-
O figurino das fantasias seguiu a mônia, que será apresentado por Abe-

orIentação do cronista Zu.rí Machado. lardo Henrique Blumemberg, o Aves

Vous; Chefe da Bateria; ;Mestre da

Lil'3; Cidadã Samba, a garôta Duda,
.

que defenderá a Escola na disputa do
títu lo e a Rah�ha da Escala, que se

aprese tará' cçnn rica fantasia.'
O SAMBA,

O samba-e'::1rêdo dos Filhos do Con

tinente, é obra de Abelardo Henrique

Com cem beijos, nã candura de
[ um rosto

,

E 'clarins ao romper da linda au,

[ rora ..

Sua história, de conquista. e Iiber
[ dade

,

Reconhece seus humildes funda-

[ dores ...
Saudosos companheiros de verdade

,

Baluartes - íncansávejs lutadores

Suplicamos à canção, como men

[ sagem, (bis)
Relembrando seus remotos carna,

[ vais,
Um minuto de "de saudade" em

[ homenagem
pioneiros ímor

[ tais ...

Refrão: _ Trçs, trinta ou trezentos,
Uma bandeira tremulando aos qua

[ tros ventos ... (bis)

A seus grandes

Com êsse "grito"
I

Passou dos

o .Clube se inte-

Santa Catarina

Esplendorosa em sua beleza
Deus concedeu-lhe a �r�ça
Fertilizando sua natureza

Saudamos a alvorada de �lórilJ
00 nosso torrão natal,
Festa de riquezas e tradições,
Orgulho _

dos nossos corações.

Na fria São Joaquim,
O petróleo va, jorrar,
Em Criciuma,
O carvão divisas dá,

.

'Em Joaçaba,
Os doirados trigais,
E no verde ,vale do Itajaí
As riquezas industriais

o Turismo chegou, o, o, ô,· ô
Sacudindo a nossa Ilha,
Ornada d� encantos mil,
Lagôa, Jurerê, Canasvieiras,
Apresentam as mais lilldas sereias do

[BrasjJ•

O Folclore que desperta admiração _.:.

"Olha a rendeira, o pau de fita, boi

[de mamão".

Quando cbega o Carnaval

,i

vamos cantar -

olê, olá

abram alas queremos passar,

nlê, olê, olá

abram, alas queremos passar.

(saudamos)
Lá, lá, lá, etc.

b az se-u debula
A Soci�dade· R��ativ� 'ê

'

Cultural
"Im ',êrio �o Samba"I �asce�

.

de um

er:coll�ro imprevisto, numa esquina
da avo Santa Catarina, entre a Dona
Geninha - que havia deixado Os Fi
l,b.}s do Continente' - � Eduardo Fon�

seca, conhecid� nas fodas de samba
'como Buda, Naqueléj. oCéj.Sjão, falando
à Dona Geninhfl, ijue paSSilva pelo
outro lado da rua, g_ritou "pana Ge

ninha, topa fundar outréj. E.�cola aqui
no Estreito?:' A resposta foi curta (e
pronta, "Topq". Era o dia 1 � de agôs-
i to de 1971 e estava fund�da a Socic"
dade Recreativ� e Cultullll ''Império
do Samb�!'t que desfilar4 pela pri
meira vez.; em nosso �a,rnªva,l.
Em seguida, juntaram-se· à Dona

Geninhq � Eduardo, os s�bistas Val-"I

f�do do� Santos, Itall1<;lr Silva, Hélio
da ConC€i�ão, Jofge Fa�as e Luiz
Carlos Farias, que deraIl.l vida à Es
cola, sendo Eduardo Fonseca eleito.
o. seu primeiro' presiden�e.

A Escola, segundo oS SCH1S
.
estatu

tos publicaqo no Diário Oficial elo
Estudo. edi�ão de 16 de novembro

p:lC:":1d,�, '!em cu'mo c0re� padrão ,as
d arcu-i ris.

..
� �

"

.
h t

.� "

o ENRÊDO

O ImpéIio do Samba desfilará com

mais de 180 figuras, que apresentarão
o enrêdo "Ilha Encantada", de ,mto·

ria de Hélio Costa.·
A Escola e�tá dividida em 6 alas

e mais os destaques. As alas são: Os

Aristocratas, 'acompanhados. por Da

mas do Império; Malabaristas, que te

rão como acompanhantes' um grupo
de cabrochas denominàdo Society; As

"Fadas acompanharão ai ala Os Mala.
drinhos; a quarta ala, Os Nobres, te

rão como acompanhantes As Centená

rias, uma alusão ao centenário do Cln

,be Doze de Agôsto; Os Clássicos da
Dha e As Baianas, compõem a 5a.

Ala., enquanto os Passistas e as Sam

bistas, integram a última ala da Es

cola, que terá o seu fêcho na Bateria,
composta de 55 ritmistas.

�omo Destaques, desfilarão Baianás

Maravilhosas, Rainha' da Escola, Deu

sa do Império, Imperador e Impera
triz, As Miniaturas, Nobreza Imperial,
Mestre-Sala e Porta-Bandeira, A Fada
e a menina N8dia, Cidadã Samba do

Carnaval de 1971.

O mba-41.1.t"êdo da ESC91í.h é umiíl

'composição de Walfrido dos Sa.ntas c

Hélio da Conceição, que recebeu �
seguinte letra de Hélio Costa:

Império do Samba

Escola de gente ba.nb�
Desta Ilha de sol e mar

Vem agora cantar

No C8maval da· ,alegria
De máscara e fantasia

Nossas belezas que o Senhor\
Criou com scu grande alD.0r �

. (Estribilho) ..'

. As ruas são coloridas

As p ...,aças sempre floridas
As praias de areia quente
Sua Lagoa dOl'mente
Quem aqui vem não esquece
Seu coração enternece

Feliz tOrnarci a voltar

I

E �o carnaval vai vibrar ...

(Estribilho)
Já tem Clube centenário
Sua ponte belo cenário
Sua gente hospitaleira
O trabalho da rendeira
Seu povo tem cora�;ão
Dá, valor ,à ttadição
Do dá.li;�im :lO sambi.sta

J) ,Bras·. p'rogr, jSia
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