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,Florianópolis, Quinta-feira"

válid� até às 23h18m do dia 17 de &M�r�tro de 1972
,

FRENTE FRlA: Negativo; VR��ÃO, ArMOs.PRRICA ME-:;

D:(.A.: lOOl�O milibares; TEMP_�R.AtU� �U:�l;)IA.: 30,99 Ceu

tigrados; UMIlJADE RELATIVA l'f1EDJf\: 94,3%; Cumulus -

Stratus - Tempo médio: Estável. '

"

, '

•

SIHTESE
RECADASTRAMENTO

Ciquenta técnicos que rece-,
beram treinamento ao Incra,
estão cumprindo, nesta se

gunda quinzena de fevereiro
tarefas de orientação e su

pervisão da Campanha de Re
cadastramento de Imóveis Ru

rais em Santa Catarina.
Destacados para as várias

regiões do Estado esses téc-
,

nicas, de nível superior, per.
tencentes ao Ministério ,ia

Agricultura, Secretaria da

Agricultura, Incra e Aearese,
atuarão junto às Unidades

Municipais de Cadastramento

e Postos de Distribuição e

Recepção.

VAGAS

O Instituto Estadual de

Educação comunica que dís
. "

põe de 67 vagas para a 5� sé

rie do 19 grau - antiga la

série ginasial - e mais 6',

vagas para a 6� série do 1Q

grau - antiga 2a série gina
sial.

Os interessados deverão

procurar efetuar a matrícula

naquele Estabelecimento de

Ensino a partir de amanhã,

REUNIÃO
A Cooperativa Avícola do

Litoral de Florianópolis Se

reunirá hoje, em Florianópo
lis, no horário das 19h30m
tendo por local o auditório

da Federação da Agricultura
.do Estado de Santa Catarina

A informação é da Coorde

nação da Produção (' do Abas

tecimento da Secretaria da

Agricultura acrescentando

que na oportunidade serão

tratados assuntos de relevan

te interêsse para a sooieua

de.

Namanhã de, um belo dia
Com carro pequeno € pernas

grandes, 'todos Os caminhos para (_,

descanso são válidos. J turista

veio, viu, sambou e "pregou". De

pois de quatro dias de entusiasmo

e vibraeão, até um "fusca" serve

para, o repouso. Os pé.s ao desabri

go não Importa. O que V:tÜ," é a te

gerida no - parabrisa traseiro: "Te

nha um bom dia".

REPRODUTORES

A Diretoria Estadual do

Ministério da Agricultura, em

Santa Catarina, continua re

cebendo, com prazo até \)

dia 29, pedidos de suinoculto

res interessados na aquisi
ção de reprodutores de raças

que serão importadas da In

1)lalterra, Alemanha, Bélgica,
HOlanda e Estados Unidos

para fins de revenda.

Os interessados poderãc
efetuar inscrições tanto na

- Diretoria Estadual do Minis,

tério da Agricultura em San

ta Catarina como na sede da

Associação Catarínense ue

Criadores de Suínos. em Coo

córdia. A informação acres

centa ainda, que o financia

mente estará a. cargo do

Banco do Brasil, com prazo

de três anos e carência de

um.

as cinzas do Carnaval

Aclmlnlstr"çà<1, Redação 8 Ofi
cinas, Ru� C(:mselh�iro Mafra
160 __ Caixa PO:otal, 139 -

Fones 3022 " 4JZ� - Flori.
nópo Ils - Sb�t.:t CafeTina. /

OfRF,.OR: José Matusalém Co
meUi - SUPERINTENDENTE
Ma\'cílio Me1!eiros F�fho í
eDrTOR: i...tb' Henrique Te."

crede I GEREN'rE: Osmar
Ãi.lt6-nio Sehlinclwei" - SUa.
GÉRENTE: Divino Mariot !
REDA-'G�ORESc Sérgio da Cos,
ta Ramos, Ant6nio Kowalskl
Sobrinho, S( rgio Lopes, �.
eh' Perp;ra 8 Pedro Paulo
Machado I REPORTERE';:
Wilson Libório :le Medeiros t

Aldo GraW1geiro I SUC'URSlil
'OE BLUMEf\AU: Rua XV de

Novembro, 504 / CRICIUMA:
Rua Anita Garibaldi, 181, Ed.

Cavaler. REPRESENTANTES:

A�S. Lara Lfda. - Avenida

Seira Mar, 454 - 119 andar
- Rio ,- A.S. Lan lida. -

Rua Vitória, 651 - 39 andar;
- São Paulo - Propal Pro,

paganda Representações Ltda.
- Rua Coronel Vicente, 456

-, 29 andar - Pôrto .Alegre
e Representação Paranaense de

Veículos P'lJblicitários Ltda,

REPAVE - Rua Voluntários

da Pátria, 475 ..I... 129 ender
- Curitiba.

-::MPRES_', eo-f"ORA
O ESTdDO LTOA.

Philarmonica repete
a fórmula do sucesso

A Orchestra Phílarmonica nes,
therrer'se voltou a se apresentar ao

público que foi ao centro da Cidade
ver' o carnaval de rua de Flortanó

'oolís. E êste ano veio enxertada de

alguns "extras", todos eles sob o

comando da batuta do ,"ma@stro"

Tulio Cavalazzí. A Philarmonica
iniciou ontem seu recesso de um

ano,

/
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o brilho das escolas
A Embaixada Copa Lord retur

rrou 'com entusiasmo redobrado

para arrebatar o título de sua

maior rival - Os Protegidos da

princesa. A Ala de Frente da Ba

terra com o malabarismo de seus

pandeiristas e a vibração dos toca

dores de pratos, formou CC'1n as Lia
radas intermediárias do ritmo, o

ponto de destaque das inovações:

. ...

superou as preVI,soes

BILIP I II CIA. I el. elo conslrldor
.. ,. -':'Ó»AA '

' '. "

A 2a Feira 'ia 3.maQ�d'à a rea-
, .

lizar-se nos dias 21 'l2 e 23 dfr.
" ,

abril deverá ser incluída; no progri-
ma comemorativo com que o Oo
vêrno de Santa Catarina ft!Stejará o

Sesquicentenário da Independência.

Terminou por volta das 10 horos de ontem o cârnêiv:àl_,:�de
Florianópolis, considerado um dos melhores do Brasil. 'Ós. 'fbliÕes
permaneceram nos clubes até às 9 horas, quarido"s'alrçJm�:à-sJitJas
acompanhados pelas orquestras, a fim de recliaorem Jci:.:tí-ô(Ji'éio
ncl encontro na Praca XV de Novembro. O! carriovoCd�es�fê;..;Qno
foi apontado como u� dos mciores que Florianópolis jô' tev.e':�'a,pe
ser das chuvas que prejudicaram um pouco a apresentaç.ã�(:dos
carros alegóricos' e de mutação no dia do concurso. Um dos pon.;,
tos altos da grande festa popular, o desfile das escolcs de I�.am:ba,
encheu de emoção os floricnôpolitcncs e 0'5 milhares de� furi'stas

que vieram conhecer o carnaval da Ilha .. :
- -,',

A apuração dos votos dados pela comissõo q:l1é "julgou,'. os

desfiles dos grandes sociedades e de escola de ,'so.mba ",Séí:Õ;IJé'itq
amanhã à tarde. As opiniões sôbre os pr9váveis,_<v�nced�Q:��'S" .sõo
as mais diversos. , "',' , l"�, '�<'I '�.. '

Paro cs que já estão 'sentido soudodes do carnaval õ lira
Tenis Clube 'possibilitará noveis alegrias, 'promovendo domi'n�o Q

"enterro dos ossos", que terá. 'como ctrcçêo' a' apresentação €lo
cantor Roberto Carlos (pági��s 3 e 91.

« ,

, .

---------------------'----"---------,---_.,

Matrículas na, Destiarafada;; '.

Ulse cnmeçam ,'qu�addlh'á'�:Ie
amanhã, 'trafiêan·tes<;.�

.

!

(Q1tima. PághÍa')(última Págin,l)
!

'

GOlpe de.',Est�dQ,.depõe
'Presidenle· do' .Eq'U�á d.o r

..
.

.. (�ági�;' �)
.....
j'" (� '� I' �

Volta à Práça
manteve
a tradicão

'
,

, ,
-

Até às 9 horas de ontem ,ós;;,�(o
liÕ2S brincaram nos salôes" , das

principais clubes de Florianópolis.
Depois' saíram às ruas para otn·

diciorial' enco,l:ltr? na Praça xv. Aí

cada qual deu o mais' que tinha,

pois sentia o final da gr-mde fes1:.l
brasileira que estava pai' chegar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A movimentação marcou ts carnaval nos prÍJtdphi� chi
(ii >,'1 \ .» • :

b�� da. cid�de, �nde a animação imperou durante íôdas as
·d"1l .. I.

.festas e, .ontem pela manhã, reglstrararn.se os abraços é bel-
•. l·.·_

jos de urna curta despedida e urna grande promessa dê que"'. ! 1\
• t

d' �róximo será melhor. e mais incrementado. Alguns foliões
lul ,',li"

ri;lfli�' ousados encerraram o carnaval com um saudável ba-
"J:�,. ..:'

riho de mar no Miramar, apesar ela temperatura considerada
. .;, '" �". �

"

· '\1 I' , '> baixa para o banho. Também Hão faltaram os quê quiseram
1l)1I:1 ', .. I,

cblpcar o organismo em dia com um litro de leite pausterlzn- -. ,São os seguintes os pr.rneiros cre-• )1,>. .., •

do', mas bem gélndo para col1sNvar a têfhpétaü{ta do éorPb, dêncbdtjs
<

em' Santa Catarina pela Lote-:'j� qüe durante tôda a noi,te con'sumiu sua bebida bem gelada .. � ria Esportiva,
, O Doze conseguiu realizar um dos maiores carnavais de

seus cein anos com muita animação' e participação dos foiiões', Em- Florianópolis: Cândida Cardoso
, çla ilha. Mais de 40 músicos e ritmislas do aand Show� da ,. Caldeira Jhia Nunes Machado 10 loja 3;'" -...:."'.. ;· ..,..,;t-...,:.Fo:Hda Militar abrilhátítararn as cinco féstas do Vetêrano e

.

Vel�a boelho Rosa' Ed'fício do Mer�ado
mostraram que conhecem bem o gosto do ilhéu em mHléria

Público 21-}_.' pam;lona &, Ottriques, Rua•

_
de sa:n�e é q�e não é nécessário contratar músicos dê fura. '

'FeliPe 'Sch;;idt 37 -B; . George Am'in &:. Nó �·,',:LJ1·ª Tênis Clube, as festas de Morno term'i'navam
C''''' ,R J'

"A"
C lha 4' 'C B '.

_I', ,�., ,'. ,
'

,

'
"

,
' .' ", la., ua �ronJmo oe

, ' asa 1 acom um" baHho de plscma; quando os ieloglOs ja mal cavam '.

'1 Ltd R' F l' S Lm'dt "2 -L�- '\. • c.
,.

'

• ," SI a. ua e Ipe Cn u; e-o;to horas Suas' dependências' tornaram-se msuflclentes para
i-' B "1' dA' tA

. 'Aven' ',"da
'

. .. g ao l'aSl eIra e SSIS encIa'abrigar todos os foliões que bnncaram as quatro nOItes, obn- ,

\ "

_

"

d 40 .' . Ma)lro Ramos $/n. _�gando 'a mUItos a deslocarem-se para a plscma on e llt-
'E' It·'; pr' 'Ltd' R Di t

.• >,. , '''''o

Fllh ' de"
.

� m aJal zna a. e", s." .1 (, <) fJI nustas da Escola de Samba ,os o ontmente' lTIcr�men-
t" ,� " ,

t,I', }.; 'tavatn o melhor samba. ,
ater a, Rua He' ·0 Luz, 28; Mug L da.,

do Rua Hercílio Luz 9fl; ManO'él Melin Pra-I j .'.:. .; ,O CarDava' Seisacionai marcou a grartde pres!n(}a . , ,

'�.' ",J.Í:"í' C1L1be Seis ,de Janeiro nas festas int�rnas, onde Nabor e Sua çá Vida!. �amos"l�,
'Orquestra derafn sêl1 recado a exemplo dê outros finos. Mui- Ert Blumenau: Periquito de

.
OUro

ta gente e muita animação fêz cO,m quê o carnaval do Séis Ltda., Rua 15 de Novembro, 742; Hélio

,��,,,��iR,l��oLon�as,se até.. as oito horas d�. antem, quando muitos Santana, RUa 15 de Novembro, 1.502; Ly
.

"foliões empunhando a' bandeira do clube participaram do dia 'K)�e:psky, Rua 15 de Novembro, 1.003;
•

I' encontro na Praça XV de Novembro. Ag'ência totérica Ferradura Ltda" Rua

O mutirão dos abn�gados do Clube XV de Outubro mo- 15 de Novembro, 1.370.
f-:'biJfzÔlI' todo o seu quadro social qu� correspondeu ao chama- Em Joinville: Sulina Representações
.� do .

da nova diretoria. Um. carnaval discreto, mas .muito ,in- Ltda.
�"cI:ementado foi o que se Vlll . durante as quatro nOites de fo- Em- Crioiuma: José ,Lucas domes, Gà-�r lia, que terminaram ao raiár d� sol. O r�sultadó da f�sta fttos- leria Lúcio Cavaller, sala 115; Viimar Sil-�. trou que o Quinze começa a rénascer, agora com nova fôrça va Praça Nereu Ramos, 80; Maria JoséJ e

.

muita vontade. O carnaval foi um �*celentê con'léço para
'

j a nova diretoria, qué mostra, aos associados mais descrente� .�

� <lué ii fôrça de vorttade impé�'a entre oS dirigentes da soci�-
_I dade.

No bairro de Saco dos liimõe� o carnaval foi comanda- HOTEL ROYAL;. do· pelo Ipü:anga e Limoense� düas tradicionais soeie�ades .'
r. locais. Muito inovimento e muita,al�gria márcaram ás fêshl�, HOSPEDA PERSONAL'IDAD'ES�'"ciiJ'os, clubes estavam super lotados. A exemplo das outras en- v

...
. Sãó hóspedes do Royal o Comendado.r Pu.ir.rró Tedesco e família;' Minis�ro Dr.(tidad�s, 08 foliõés só 'pararam quando a,s' (j)rquestras entóa-

Thelip da Costa Monteil"o e famíliáj Dr. Euglidés' 'Àtariha. Filho é FartüÜa (fPho doi!:rq!TI/ a nota. final, po)� ,:�lta das 8 boi'as dê Qtlatta�féint. de'
<;:�udoso . Osvald.o Aranha)' Dr. Adhemar de', Bar:ros .'�i1ho' �e;,' fa,m�lia '(filhó dd 'ex-�C;jbzàs. ''1'

..l� ,_ � ,.
, �bvetnadQr, de São paulo): ., , ,'o \ " �.6_ '�"," "","'...... _c .,.

. Isid.entes fazem ..Ir s ��;;:t�.' I R?T 2 I
.

..",Iés em Barr Y lha :! ,�,::II,r menta-";<.' Na .noite d,a última têrça-feira, na DR-Ial, ud municípiO I,. ,

."t�� Barrar'V'eJha, um Corcel, dê Curitiba, atropêlQu ê matou
. ':'��,".,:ç�"'�.í'MEIfTO DO EDIFíCIO. CESAR SEARA; rit1stàntât)�aniénte o' pescador Luiz Futike, rtsidéhte lla(juelél ,

.

,

· :r�';{lDicípio. O atropelante evadill';;s� do local, s�tíi ter Slw pla- Rôo :·b'eg��b.Q rgodor Arno Hoescnel - prÓximo ao Departamento
"

..:c�· ah6tada. Sa:ude :P�bHc·a .
.

�' ...
�

Em razão deste acidente, a Polí€ia Rodoviária: Fédéral,
. :� Ff�O AeABAMENTO - CqNSTR�ÇÃO IMEDIATA·

<i�ta �!D� leva!}tamentos periciais, interditou parte da pist.a; €) ;'. '�;.,., .'. Financiodo a longo pro%o .'" ,:"�ÍJl'4\ �usou çqpgestionamento do trânsito (:) qÚ() v�io provo:. 3. ou�2·,.:D'ORMITÓRIOS __ ll"l NG _. BANHEIRO COMPLETO'. :c�r o�tro acidente, quando o Volkswagên, düigido pelo den-
COZIN,HA _ GAR.AGEM _ DEPENDÊNCIA DE EMPREGADAtisfa Artur Neu�nann colidiu contra a tnls�ita clt um c.ami� ".

,

"
�

�' \
'

,,:. ,', r Venha COhversor conoscO ........ �em, com,p_romisso�. rlhão Mercedes-Benz, carregado Çl Dois.
"

,Dada � violêri'Gj.a d�"choque, tivt!ram; mOi,t�_ iristaIitân�a .

,_ Adminislradora e Corretora de; Negócios _ Llda�1� ,ItlotQnsta/ do'::V01ks e' sua: esp@saj Da. Glattt N�matt, eil- , '.

51 G I
.'

J I' I' 1.

;�Jai�t:�a!��:�oes�:�:1 �:fr:�,:::,,::n;:s�:��M:f�:Ó:�:� L '���4 Ruo Fel i pe Sch1m;;;I�;��2"aQue me,
_� _.J�,

'��'Bomh��n��mn��
.,

�,.���h'�����_@;�������'������._�,�.�_�_�_�������������I��������������
. �fans��a::P;:r:ecZ:U;�,�:�:ar��i�a: �ua .spôsa foram q�n t'i{";tisAS

2

PBE-'ABBléoAS',} VlctORIRflS 1 j

Golpe de Estada depie
.,

���Pr'e'sidente do Eqoad,or

.,ira o. enao
·

� �' Ê�ar.navais " do
I � »" \,

i: � :,: i· 1\]'.

�I �tl :�� ;,J''o{ garis
.

nem bem haviam começado a árdua tarefa de
,,'

colocar a cidade em dia, quando a Praça XV de Novembro
foi tomada de surprêsa pelos foliões que ensaiavam os últimos
e cansados passos sob o entusiamo das orquestras que anima
rám os bailes carnavalescos. Por volta das 9 horas, renltzou-

j' -;" \, se·o .tradicional encontro na figueira do Jardim Oliveíra Bê-

lo quando os últimos foliões do UI'a Tênis Cltib� j1restarnfil
urna homenagem aos do Clube Doze de Agôsto pela passagem
dos Cem Anos de Carnaval,

em
oze

· 11

,-

i i'l •

í r ' ,

ti I,'.

Até a tard� dê ou'tem o Departamento d� Estado Nortt
am6ricano não havia féito nenhum com�ntárió sôbre a oepo
sição do Presidente do Equador,. Sr. Josê Véla'sc6 lbarra., por
um golpe militar, sllb�ndo ao posto <:) Genéral Úuilhérme Ro
dtigues Lara. .

O novo Presidente do Equador como pri'lÍleira
anulol� as '�leiçÕes que·' s�riarri realizadas êstê áno no

ra escolha de um novo dirigente. '

N a opinião de óbservadorês políticóS os miHtar�s esta
vam com receio que fosse eléito ó caódidafó áptt�ntadô p�
lo Partido Liberal, com, tendencias esquérdistas.

Por outro lado, o ':Banco lnterarríêricano dê DesefivoJvl
mento �llspendeu a assinatura dê um empr6stiIiio ao Equador,
'd� quase 30 milhões de dólares para financiar ó projeto hi
dj'oelêtrico do país, O êmpréstimo' seria assinado óIit�m pêló
MitlisHo da Faztnda: tquatóriatia, ql1t st �nê.onttá �ni Was
hipgton, .

e renunciou ao cargo, tão logo tomou .conhecimento
,.do golpe.
,:=--....._��

..

==�,_ .. �� ,�-,:�--�

m�dida

pai� pa�

VENDE' 08AS
Ptecisa-se de môças com idade de 18 até 25 �m03;
apre-sentáveis e com o ginásio, para o serviço de

/1vendas na capital. '

IDá-s� ·

..u� fbw 'e comissões, com possibilidades de
Cr$ eC1Q,úo à Cr$'),OOOjOO, mêhsais.
As ilfi'teres'sadas' ql1ei�à'in apresentar·se oara O t(:�-

"
' ,

te d�, ikel�ção no Edif. Práça XV ....... 3Q undaf sala
308 no horário comercial diariamente.

-

.fábrica d, esquadrias Madeiros em geral
MatriJ � São Pedro de, Alcôtlfa ra .

FUjal: R. Max Schrdtnn1 '376 --- Elt,eito-� ·'Fpol'is. � se' ,;_'fone 6583·
, Madeirorht!nro de p;ffh� e I�í, ]>O,f65' .ft(fbalho(losi ,'coloniQi� e

,

I
. comuns. Jandas vei1ezianas. Tipo "Vidro e áC,�bam�btos tn\�d ir�5 I .',

, etn geraL, :)oCllhós) tacos e parquef.. «.rem�n pos�ui, móq�inQs *p�c!a- r I

, li ádas pdra <lfior Serras Circu,lare� Gum dent�s �de VfDIAS·(, �, un.GQ r I
'

II
no Praça r."emer fi Cia. Ltdo. agora revendendo�o!· fOm080J··pr9dutol t :".

ardnha's, telhas, telhijes, p- m<1nH.nas de quc:iIG uer bitola. '11 � Faça um passeio a.t� a' Qaad� �tnma, e c.onheç,a
I

.___ _ __ ' .. _�.I�'. �: _,_.s L! _1' ..._�------_........_o_'_tr..a_balho esme�Q .. d��; ib'dúsinas de' móveis

•

Ia dá
"

relação dos credenciados
O setor da Loteria Esportivl:t da Cai

xa Econúmíca Federal divulgou ontem a

relação das casãs creôerícíádas pára a;
venda de apostas ressaltando que as mes-

,
,

,

'mas deverão operar até às 24, horas das
.

quarta.teras no seu: atendimento ao pú
. blíco, para os testes cujos jogos se rea-

H�am no fim daquela semana.

naeão da Loteria ESpOl'tWtl desejá mart
ter 11m perfodo de estãg o, com número
UttiitiítltJ de eredencíados tt fim de asse,
guraj- na implantação do. trabalho a má
xima segurança técn.ca e adminístrat va.

;

Superada esta fase a Caixa Econômica

Federal publícrá edital convocando todos
os ínscrtos ao credenciamento. Consta
tada a existência de condições para a eíí
ciente execução dos serviços, credencia-
rá novas casas para a vencia de apostas,

O credenciamento foi dado a título

precár.o tendo em vista que a Coorde-

Seis cidades iniciam· no Teste 76
de. Souza, Galeria LÚcio Cavaller, sala..
60/65.

EIÍli Lages: Rocha Duara Ltda., Rua
Marechal Deodo'ro, 67; O Periquito Ltda.,
Rua Mál'echal Deodoro,' 4j Augusto 'Pi
res Lopes, Rua presidente Nereu Ramas,
177; Osny Tolertfno de Souza, Rua Ma
pechal Deodoro, 73.
APELO

A coordenação da Loteria Esporti - .

va em Santa CataJ"na lança ao, pUblico
'um apêlb no sentido de que os apos-
, tadot'es não deixem :para fazer suas apos
tas nà última hara a fim de evitar pos
.síveis transtornos. l!.. dverte, ainda, para
que os apostadores SOmente façam suas

apostas nas lojas credenciadas, a fm de

resgUardar seus própFios interesses,

Amanhã, a COor(, nação da Loteria Es

port:va, que está instalada à Rua Fúlvio
AducCi 1.221 no Estreito ;niciará a dis-" ,

tribuição da materal às 21 casaS já cré-

denciadas. Cadà lója receberá 10 mil
volantes. No dia 21, a Loteria Esportiva
será of' cialmente instalada com . o início
da venda das apostas. Todas as casas

credenc:adas deverão pÍ'bcurar o mate
rial na sede da Coordepação.

.�---___""...o.......;---�-'--�-:-
L

-,-.-,

à Venda
de

Se -,�. s�· lem o ferreno nós construiremos sua Célsa em 15

dias' seja ha ciddde� na praia lU' 110 C IIIpO�·
,

A vista ou finantl do ..

ConsuU -nos e verá.
.

Escri'lória: Bua Ferl1ando M 'eh do nO 40

-_!..

II

,._..._ ....... - a'

BARto DO IRA I,L

Inscrilo no CGC sob nO,00.000.000"
._ . ,

I nscrito no CGC sob n.? 00.000.000

AVISO AOS ACiONISTAS

Deliberou � Assembléia Gera·l Exrta(jft\inárla. de Acionistas do Banco, realizada em
24/11/7 i, e cuja Ala for [i)libti�ad� fia ,àiçl'Í� d� .21/12/7'1 dó Diário Oficial da União, ali ..

tner,ti.1f o caplral da hlstHHição �e . G;f$-12u.O()i().�tOO' para Cr$ 1.080,000,000,00, na
,," '"',forma seguinte:' .,

. , ....

J} i ncorpo ração de rese rvas, do" valor ·.i:1e ,. Ci'S ,1.80 ,'(ldO':'ooQ ljO, fnedlante emissão de 180
milhões de acues novas ordilláflás:'é' fi6míp:�ti�as: tl� C f l,lJÓ cada uma, a setern distri
buídas aos se-nhores adonisras,'-'

'

'gratlli.taijl�n'f.� �''livtes de' ÔnUs i'isctHs - tia proporção
de uma . ação' nova pata cada gnipo de. q'Qa1rp d:á&' aflHgaS', P8ssuídas em 24111/11, data
A' ,.: , . ., ,; 'I' .:' ,' •.da. O. E.;

. 'I . _. - ".
.

>
'.

;,..
,

b) chamada crmplementar de recursos, 'do' valor.de ·,tt$ 180, (100.000,00, mediante emissão
de 180 m 'Ihões de acões TIO'\Jas; Drili.hárià�' e:' nonjt.rtad\lhS, 'de' Ct'$ 1,00 cada tina, reser ..

vado o di;'eito de PT;rer:êrró& :à�s"ad�tti�a.s ��.{s�l?�Cri:çãd de ttttia ação ttbva pata cada
grupo de quatro das àilGga�;.'[j6ssufd�.,ehl f4.fil!'7í, .. data-da A, O, E,;

;) ve.ida �rh público pregão, '!'la BMsa' d�, V:t!C?rcsj. ;db tiúmero inteiro resultante das frações
de di reito que' corresporrdertarn, 'ltrJ(:1lyidt�n�énte;- rtiJ. ,B€ioHiSia proprietário - em ., ..

24/11/71 - de qWllitida;d.e i.fe·j��ô�:�:,Q�ã,d,.ê�t(i:��I,�Ittf!;!1·rrl(tltipfd de tJ.itlitrd, incorporan-
do-Se' ao p'undo' de R�'sêí'va' d6' tJoh'Hco:�o:,;1tQ{lidó;;;dà· 'Yeú.di.t� e' '

.

J) venda em p(lbJic'o pregã<;t, ttd.',��iSii' d�t';Y:��ó.!6�>.,tici 'h'(tin�l'd li1tt':ird de ações testi1tantes
frações de. bohifieação qtlé, '·.co,�t:�j�'���tí�:;:�·.i�1j"jd�1iíJtrl�h�e, . aU aCionista pI'opdetátio I
-,-- em 24/11/71 - de qLlafítld�i���:.(I� "�,�s:;�nã�",aq.tl�vitff�te d müitipfo de quatto, j ncor-

i,
p01'ando-se ao Fdndo de R'êSth;��l'- d'�Jiah:cQ.:;!ó:, �1�,{ritil'J' dti·Vehdtt.. '

2. Avisamos aós sÚth,ates Âd{)Ajs't,a�j ':; ê .a.:qli�ni ':mai� iftter�ssar POSSá - que o exer

..::ício de direito de pr�ferência de siibsctigãó' �súV�çJO "aos àcio�istas na forma indicada na.

\ I,"' ...... "','.... ' •. , c •

letra "b" do item preceden'te ê 'dema.�(.�fsP91J.9��·,:\�é Jarál mediante pagamento no ato da

qi{ai1tia qlle fôr devida rio perí.0dd. �é'd'?/d�Y' eó�#n�� �a. 3 i
.

de março pr(jxitno futuro, obser
vado, porém,. no intel'êssé 'dos,:prôptiQs 'Sl.lp�ctÜor�s>:f) "sé�úinte, I:t H'Ihto a Tocais e escalona- I

� ,J -, ,

".:

.

!nel1to de prazo: ." " �!
.

..

:I) sUbscrição côrrespondente �. '�dirÚtq�". �PtÓ�iiós,:" pOT parte de ácionistas tesidentes no

pa [s e qtie se cadastra ram até 08/12/71::' "": '
� :�' ,': ';: ::.. ._

1) no p-eríodo de 17/02,aJ99jOJ/72 ·_·;-
.. Il-as :Agêndas escblbidas pma êsse efeito

, ,'., "

pelos próprios acionistas, ao .};�d�st.�areID':'sê;
II) no petiodo slll:Jseq6enfe, at� ril/9.�j'72<"';""i'�à Ag�êncja Centro do Rio de Janeiro

'I ' :
'"

(GB). "

", ,�, " ... ,
,

b) subscrição' correspondêilté: �. �'dr��Üosi' '�r()B.fioo.,:,.p�r· patte. de acionistas residente'3 no

país não cadastradds até 08/1 2/7' lo;,
-

ínlis..' cliJos
-

div!dendds já lhes eram creditados em

Agências por eles indicadas :.,' . :' .'

.•
'

.

.

.:' �
;

I) no período de 17/0.2 �. 09/6'3;}72, ,-. ,fiâs.�r6priàs. Ag�ncjas em qt,le creditados as
.

dividênd0s; é
"

.) •. : :'....
. '

II) no período subsequente; �té 3,1/9âI12,�--': na 'Agência C�i1tro do Rio de Janeiro

(GB)· .'
. ,.:

, ,

c ''', '

i) sübscrição Cb'rrespbrldente a "dire1tQS�; 'adqUiridoS dê 'acidnistas de que tratam as Jetl'as
"a,1 e l'biJ precedênfêS '-, nós PtridrckJ5 iru ,cil�f nos itiesmos locais designados
pata os acionistás e�derité§ dos tlSpecü-v.bs direitos}

j) subscrição correspondente a "dircitos� 1'-r�prios.': J1üt parte dos demais acionistás Tesiden
tes no país e que não se encontrem' nU.EUa' <laS situ®�s das lettas "a" e "b" precedentes
'- durante todo o periodo - cle 17/82 a 311'63/12 -- na Agênda Centi'o do Rio de Ja
neiro (GB);

!) subscrição cories'Pondént� a �dirlÜ�j;' '6d:q�md� ,de adonistas de que trata a letra "d"

precedente '-' também DO pl"'.tZO. � 1ocaI' ..ro�úa'tI&, netfS8 letra;
.

1') subscrição cotrespondênfê 3: "difuH&/r Pf�Prl6�' ,po( parte de acionistas residentes no ex

terior - durante todo o p�ríOdo -. d�" 17/0Z a' :h/03j72 - na Contadoria Geral do

Barico, Divisão de Ações e Í)ividêtl�; PntÇ.,Ptó � u9 54 - 6f:l andar, Rio de Janeiro
(GB);· é

5) subscrição correspõndente a ddjféiids",',à&quiric,t� de acionistas residentes no exterior -

110 mesmo pra250 � local conSignadOR�ha·letra' "e;, ·precedente .

3, Em vista' de inúmeras cOflstlltas ,qúe. ·nos fõiatn, dirigidas por acionistas nossos a pro
pósito ela forma de rec()lhitnenid do ífÍ1Jj�tQ, 9�',r�_n� a que se refere a letra "d" do artigo
55 do Regulamentô do Impôsto' clt ;f{ei1�� s6br,e 1ücr:t> oo.s' cessões de direitos de 'preferência
à Sllbscrição de açÕes do Banco':�La:tt�� q.ue '0&0 temos nenhuma atribuição de reten-

.;;ão desse impôsto em tais 'casos. .

" ..
.. '., :. _

,

4, Lembramos ab'S Seribores '9tibttrlto�' q�!l� {az neCessária a apresentação de do
clitnento de identidiide e - pârt� da.�tJ.dl� j� ,'�dástttt&os, .no Imposto de Renda - do Car
tão de Idenlificaçuó de CoiJttjJJl1i,hfe (C:f!�·.�� �'Gc)":iio ato. da subscrição.

Brasília (DF), 07 dê fev4feittl' 'Qe, 1-972.
"

.

). Hétlo MOOta Lima
. ,:'�

: .:. ';' ..;.' .• Contador Oel'al

, l"

I:

,

; 4

o ' VLj :sê,,', 40.' h,'dústrias
.

presentes
. . na t1iãrorJ6kr\.ê�p.�$'��ãO 'd'b Ê�tádo.

, ����f:! ,< ,?�, ': �:: :
'

�:.9\��·�";!�I�;\�t�w�f�'h���ü�t1í!jl:J'�,!iMI"ii;-;\.t':�'f"'�Çl�
to ":"'11. '. 'AL1tB�ZÚiJlUF Lld��)

Av. Argcloj 24Z � C�i"tI'r.�tal,:Q, ...... fQ�es 2133 e 2351
,

.

'
,

' SÃO BENT.Q, ·DO· SUL � SC. .

)
,
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O carnaval de 72 foi tranqüilo na Capital,' não se re

gistrando um único. caso grave.
A Delegacia' de Ph111tão registrou.' no pér íodo cm

navalesco 4'1 detenções d.versas - 27 por í'lnb!i�gtl[,;-.,

7 atropelamentos, 11 abalroamentos! '7 arrombamentos e 9

furtos, segundo inforniacão prestada pelo Delegado Ma

noel dos Sar.tos Dias, Superintendente das Delegacias
1:' ipecializadas.

O .naior número d:� detenções deu-se na última ,'.;8-

g .mda-Íeira qu:ndo foram detidas 15 pesso:ls.'
- ,

,
,

C,JSTUNtES & MENORES

/

,A Delegacia de Costume e Menores, no período c:ç�

carn ival registrou 27 detenções <por ernhriaguês 2 fur-
,

.
,

,

tos '�ujc.s autores eram menores, 2, atentados ao pudor e

um rapto de menor,

Num dos casos de atentado ao pudor foi detido Val

dir .Luiz Nflis, cosado,' 20 anos reSid�,Bte' na 'TIrindade ��

que na última segunda-feira, passeava nú no adro da Ca-
. 'I I

tedral Metropolitana.

O rapto de menor registrado pela Delegacia de Cos

tumes e Menores deu-se em Curitiba 'Onde no último
,

,. / '

domingo, o enfermeiro Agnaldo Matoso da Silva, casado,

27 anos e qus vive separado de 'sua espôsa raptou o seu

filho Alekxander,. de 1'1 meses é que se encontrava sob

a guarda da mãe Reni Matoso da Silva residente em
� ,

Curitiba, Ao se dar conta do desaparecimento do meui ..

no, da. Reni suspeitando que o .mesmo. ti;vesse sido rap

t.ido pelo marido e trazido para, Florianópolis, viajou

para 'cá, hospedando-se no Hotel Cruzeiro, onde,
F

por

coincidência encontrou O menino. na cozinha, no colo
, ,

da amante de seu marido.

Imediatamente, tomei; o menino e encam.ahou-se ii

Delegacia de Costumes e Menores, onde regirtrou a 0':::01'

rência rumando, em seguida, para Curitiba' onde o Cí::t-'
,

' ,

so já se encontra em Juízo.

FURTOS & ROUBOS

Durante o carnaval a Delegacia de Furtos, Roubos e

Defraudações, registrou nove arrombamentos de q:U:;DS,
três arrombamentos de c.aI'OS um assalto, aplicação de

'" ,

um "Golpe da Corrida" aplicado 'num motorista de taxi

de Curitiba e o roubo ela camioneta Chevrolet,.: placas
AA-04-67 . roubada quando estacionada' defronte" a casa

)
,

de seu proprietário Pedro João Alves, .resident e à rua

.

Gustavo Barroso '238, no Estreito e .que foi encontrada,
abandonada, na rua João Grumiché ,ên1. São JOS€.
I Entre os objetos roubados na'

.

período de carnaval,

c�ntar;t-��: t�j�>'é:�ey;vjHf?'��')t' �niR�ps �f}�ul�3 l��l,�?adas;_", lpit,;
televisor Admiral-Aquarela de 17 polegadas; um televi-

SOl' Sharp portátii de cinco polegadas; um ventílador
" " ,

Arno., quatro relóg�os. de pulso; uma máquina de costu-

ra Singer: dois liqüilifícadores, três rádios portáteis; um

rádio de c ibeceíra; um toca-fitas :PllilliJls e um barbe.i-

dor Phillips. _

... - C_f
•

Uma das vítimas dos ladrões roi a Grande Socieda

de 'I'enentes do Diabo, que teve ó, 's�u galpão arromb�tdo

na m�drugada do'domingo, ��ndo, ps', ladrões roubadÇl 117,

lâmpadas e' um extintor de incêndio.
'

-;,P

'.i'· J'�' ,

'MACONHEIRO PRÊSO'
.

\

•. - I
, ,

, �I, ��
�'!"'" ,'.\
�. �, t

Ba��ados numa denúncia tele�Qnica, os agentes Nil,
.

. _" ...
" �.-

ton'Pôrto e Neuvan Klein de Agúl�ir;, prederam em fla,·
o

" .)l" �. , �

grante ,na última têrça-feira o conferciário N'Ol'ival IN'J-
';

-,
... �"-+,

!

nes solteirD" 24 anos: residente à.,'1:ua São Gotardo, 36
, ....".

' "-�:�", ;i' I \

'

em Belo MOl'Izonte e que veraneav�\em Camboriú e velO
. '

� ,

passar 'O carnaval em Florianópolis.l.':", '

Norival qúe não encontróu CJ.�Art6 em hotéis, foi
passar à noite num qual'to da ',13oa:t�?�pK, na, .vila P�lnll

ra 'onde foi prêso quanao· fum'avà;��\ina "beata:' de nia

'conha. Na Delegacia dê 'Repressão. ''.�� Tóxicos e Entül
pecentes onde' foi autuado em f],âirànte, Norival eOIl-
-'

' ....,.. '- ,

.fessou ter adquirido a'
'., erva" de úril déseonhecido no
,. , ,

Pôrto de Itajaí. ,:
.

I'

SEGpRANÇA PESSOAL ',;

No período de carnaval 8. Delegacia 'Q,e Segurança

•
I"

, \

, "

\
"

, '

.- •

, f

I 'I , .l ,,'

" ,

.,

Jcsé Maria Wanderley Lins, residente à rua' das M,:tr-
ie. :!.s, 29, na Guanabari atropelou 'a: 'pleno}'. :Sinione r«.

reza Silva, de 6 anos, fi:17,a de Otuvino Sliva t fie Té�'�t:a
Maria da' Silva, residentes f).' rua 'Wal�,emiro' CQst'J . 5�,

O mc torsta socorreu a vitin�a ,qu� f�i\m�dic'��;J.�' no' i:lü�,
pital de Caridade.

n, 6:tl anos residente na Alameda
, ,

Llurueru. Ú c;ullcüu contra, um poste

motorista, saiu ier�do Maurí 'OHv io

Ontem', á Delegacia àe S'eg4.ran,ç�' 'p.esso,:ü re�istl'DU
quatro acidentes de, trânsito com .vi.t\i01aS�' ,O prinlei\��G'
dêlcs um atropelamento Gcori'eu por '�olta' ':�las 8. twr:a�'.
em lJaülJ Lopes, ond� o' Volkswage�,'i phl�as N��Ol-g4�

. clil'i,giô.o l��r ÇJ:�:lcljo Ce�ar, Ber:�tolu;!Ú,. de �t� cl�OS, b�n::1
c. 1'0 rc.idente a rua Senador Flaquer IH, em Santo

" ,

André Es,! ado de Silo' Pa..ulo, "atropeloi] 'o .'ir.i�not Gilln::1r

Padilha 'Rodrigues, de '3 anos{ filho de,lien�'�,q.lIe Hodri�:
.'�1.ll s 1�\ilJ!o o de Argentina ,padilllâ; l�e�ideht�k na loea-]
Iid.idc de, 1::0111 Retiro, RlTI ,_Paulo Lopes ..,:A víti;in� foi 'i{ü-,

(ccntínua na 11. pagina)
,.
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DO EXTREMO SUL
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'
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E para que haja lTlulta nquêza em nosso,

Estado,
- i

o BRDE também PARTICIPA!

,

"

'1.,.

, , "

:'1 •

...

t ,

','
!� .

"�I�"� <-.--��;��;>
, y'
"' ',-. "( {

...
� ,"

e.rm=?,:-,",_':
"

...�.

"

,

STEIN' .. CE'ttTÉR i.nic�a a venda antecipada d'e
aparelhos, para le!evisáo', a cq}r. As in�t,riç,ões
para reser'va 'lJoderão ser feilas en: téd��" 'as rips.�as
�,ojas de S." Caiarina�' Escolha uma ,d,estas .consagradas
�arcas: \PhHips 9 Telefunk�,l1j e,:, seja ,Você o

'pfbne�ro a. ter um TV ri cor.es em sua casa,.',

Fflça 'lua reserva·desde já, pois ii fabritação é

lbnjtad��

I i
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Três grandes empreendimentos stntetí-
'> ':1 ....'1.

-:- Z:l,Ul,' no ,estágio atual da vida brasileira, a

(:, ',' ahr.ejada integração nacional na construção
,
.. .. da g�andeza deste País, cujos sonhos de pa

triotismo hoje' vão se 'transfovnumdo em

grata realidade. Esses empreendimentos são

o Mobral, a Transamazônica ê o Projeto
,

.

Itondon. Poderiamos citar muitos outros,
entre os quais seria obrtgatérío o relacio

namento das Irresversíveis conquistas que te

mos obtido no plano econômico-financeiro,
através da política o-bjetiva e realista posta
cm prática no setor Ip'elo Ministro Delfim

Neto, que deixa assombradas as autoridades

em finanças de todo o mundo. Mas toma

mos o Mobral, Transamazônica .e o Projeto
Rondou como exemplo do espírito de bra

síiídade que acompanha a marca do desen

vnlvín-cnto do País, exemplo estes que con

tagiarr: e empolgam toda a Nação.
Os �l'andes feitos da, humanidade não

SI' t:",rn;ll'[�m possíveis sem a contribuição
colcttva. A história está cheia de exemplos
imortais em que a int('g'l'ação geral, quer

seja no terreno social, COlHO no pohtíco e

no econômico, tem sido, a rrincip'al �l'0l1ul
sora das maíores conquístas do, homem.

A

Mas para que isto se tornasse realidade, foi
preciso que Os governantes, os líderes e os

expoentes das comunidades recebessem do

povo o á/plCio e a solidariedade' no cum

primento da missão a que se propunham.
No Brasil, o Presidente Médici obteve

adesão popular para a execuçâo dos pa

trióticos Ip,'topõsitns do seu Govêrno, Soube

o Chefe da Nação conquistar a confiança
e a estima do povo para os grandes pro

jetos que colocou em execução. Projetos
grandiosos e eloquentes, mas que convidam

o .povo a dêles participar e que se ,caracte
rízam pela objetividade e pelo realismo em

que foram colocados, tanto no que diz res

I'peito ao planejamento quanto no. que toca

à execução" E é por isso, que,; nos dias

que correm, vemos o Brasil se a�ig'antan
do aos olhos do mundo, assegurando uma

esperança viva e real para o futuro ,rlo ho

mem brasileiro.

Não buscou o Presidente lVléclici a po

n .. lnT·;(��de fácil. nem precisou fazer uso

, de recursos populistas IP,ara angartae o z;:; oio

da Nação ao seu Govêrno. Conquistou pelo

que faz e pelo muito que aínda fará à frente

dos destinos do País a gratidão e reconheci-

,.
\

,
'

rnento do seu povo. Da caserna, para a pre

sidência, não teriam sido fáceis os seus

caminhos de consagração [populál' "Se nlão

demonstrasse na Chefia da Nação a 'Voca

ção da Iiderança e a dimensão do, estadista

que iplossui. Sua visão dos problemas nacio

nais, longe das limitações. estreitas do ime

diatismo, mas firme quanto. <ll urgência
existente em determínadas áreas, colocou o

Brasil efetivamente nas sendas do füturo

desejado, ,dando inícin à edificação, dó gran
de Pais do amanhã. E o futuro da Nação,
que durante tantas décadas foi decantado

sem que ao menos, se St�ltisse o batejó da

sua aproxímacão finalmente ,chegou.,� ,

Temos aí três rnagnífícos exemplos
no Mobral na 'I'ransamazônica e no Projeto
Rondon - do aproveitamento das incomen

suráveis potencialidades brasileiras que

,aguardavam a hora da sua dínamízação. E

a frente de tudo está' o homem brasileiro

desperto pa-a a sua capacidade de ação e

consctcnte de que somente através da

união dêste IpOVO de 90 milhões foi.�:f.;'ança
do êste futuro que ainda haverá de, ser mui

tas e muitas vezes maior.

,; �, fI".,. ,. ,r",
� .,' ...

'

t, __

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

�"� '". o,. Nã q. seria justo silenciar o ccmentár!o

,.1.11erçciclO peros serviços e policiamento das

lI.!.!':> e praça- ua ciuade. que Ior.un excelen

tes co.no subsídios ao brrlhant.smo dos Ies-
,

,tLj,)S c.unavalesc(s da Capital cJtal'inen:jc�,
--',

N�'�;l '; apen'a� quunt':r' à organização des:oc:.>

n, �,,,. tl;�U'Jl�,às' q.e ,sE;;6uraJ.H,:a puúüca, rilas ainc.l.a

lia q li,C Gliz l'espcil.o à eilciência da ação pre-
..... .'. '

.... >I. I •

V��)tivd e vlgl1ame, ja POl1ciJ, é <ie lOU\8l'

,a trz.nquili,dade em que deconerüm 'os Í(J�-
.,.

'. •
.

'.
" .. � ,. '. .' 1 ','..,'

bL,cU,U;, li" l-i..\l'uay •.u ,:,�Hl ,ma,ure"". ifl,_ÍlJCln,·s
,.� .,'. .1'" . '\ ,', _" .,' .

.

e lJenn.itind.o Ü.s enormes massas' ljjpulal":s
,h. que assistlam' aO$ üe�[iles, bem'" cOJ...TIO ao�;

l.iLiC nC.3Le wmav, m parte, uma perfeitd
.

.�

,

, 01,,'un e garantias.
" ,., I '

Certo nâ') haverá como omitir entre 88
.•
·I�. '., '. ,

fatJres de tão satisfatórios rcsJ.lltados par;)
a lioeracão da folia ue lliJ..omo o elevado e

" ,

n.c..lLü..nalmente reconhecido índice lle

edulê1ção. dl nossa gente, infen::,a a qUdl
quer forma de disciplina e' óesordem. É

",! '

'L�<,O
.

Úh...:ÚU) salientar como UenSlva ,:;:1.1
, ,

l<: 1 'caso, a excelente formação social :b
''I •.

.'

nosso povo
..

tanto quanto a compreensão
�F,'" nãJ lw:! lalta acêr�a do respelto à a�ü,()

riei de e do resguardo devido aos direitos
cornuns. Todavia, cOmo não poderja deixiJi'

de ,ser, o SCl'\liços de policiamento e a ma,

neÍl a cQ11l0 foi executado nesses. dias í,l'J

rUidosas demonstrações de alegria populc,l'
devem ser postos em relevo dent.re as 1'<1'

zões que justificaram a tranquilidade do

pr .: cesso dos íolguedos carnava lescos em

FIG'
.

ipolis.
C'7<

E e fator ganha eSD\:'cial saliência quari-
do se sabe que os, próprios polici8is cnc;1r

regadOR de salvaguardar a boa ordem l.!U

• curso dos festejos f.oram impee'iveis no

modo de tratamento '('om o púbJi(·o. circlu'It,

H\ncia que terá influido muito no êxito das

providências qUe tinham de a pck êm. prárj,
ca. Evidênteuente ha\r'eriain 'rece!Jido das au- '" !

'

toridades da Polícia Civil a ori':.:ntéJção qw'J,, ,

não lhes seria difícil aplica,r faCe �, próprio
compenetração. moral dos deveres e d"a�

normas' pelas quais deve ser tr:üado o pu

blico.
Como quer que seja, o registro do ide-ll

rlh1a psicologiw qUe permitiu decorres

sem, cOm tamanho fulgor e em impertur
! dvcl ambiente de regozijo comum, as cele

brações carnavalescas não deveria deixar

ele ser feito para satisfação de t8(IOS quan
tcs saibam \-er nesse fatÇ) uma :ndicação :(

'm8is :do �lesenvolvil11ento da consciênc:a

pública na população de Florianopolis.
Aliás as responsabilidades pela" 'eficiência

,

d"s )tivid dcs policiais em situações como

essa não se aferem tão somente pelo rigor
e 7..elo nas repressões, senão melhor pela.
h?bilic1ade de impor-Se a autoridade ao aca·

tamento da massa. Vale aqui a 'advertênr,i,á

de que é melhor prevenir que ::eYlrimir e

Gervásio Luz

BL.IJMENAU PRE"5;.,"\:
* Suge"'tô<..:s ci.e uns e outros,

\
surgidas

ela uÍ. Nflo seguem. cvidentenwJ:te, ordem

de irnportânc' a. VColmos lá Blumenau rr8-,

isa:
* De barzintios. na Beira Rio Ela rnos

n�<;e super iluminada e o ver,;�!) violento
? ul,s1 i,:�é;ndo

'i: Livr r-:'"8, ve:" ror tOdi:IS, do Sildo
;,� 'ln�llS dr �l!as coJrgélS de tnjb8.!ho c de

j'c,gn\qw' im iti:l (.ivos. Nem u.m SCgUl1,!Q�
."

.j: De nLIl.:� um CÜ1('rna confol'távcl. CG:n

)1' �ond:cj()n8:-io c seIeçJo nos luni.·l:lmc:1tos
,

,

: fá infh�ção de "Gringos" e "Hing,:.'s".
, ,

:;: De pe�8f.: teátrais ;:0 menos uma C[i-
. ",

jq PICS, E d8 hhilico que lote platéia e bal-
,.:; ().

* p�, ,C�lS8. de Cultllra, e lJcm cC1ndllzid8.
.,: Df� bons ca'ndldatos à sucessüo de Lazi-

11bo. Que g:->rant2Im, se el(�itos. a continui

tar1e lumir:istr::Jtiva.
* De min únj'�a,' na rua 15,
* 'Turisnio <li.nda ma,'s dinami'J,?do, E de

-

'í1l'oinoeétO .s'?mpre, tal')ta e con1.in.m.
;.1 \

" \',

'I: 'De vida universitária, com pl'CmO(;õ'JS
rult�nis, C'Z'nstantes, espontâneas, partindu
,dos estudant.es.

nunca seria mais facil vencer a resistência
de alguém por 'ostensiva agressividade de
tratamento o.o que pela inteligente e sere

na atitude persuasiva, embora intransigente.
E� paréce qu� já possuímos, na Polícia. Civü
e entre os policiais que l11e pr�stam servi·

ÇüS, esse alto cunceito funcional que corr';s

ponüe ,,0 supel'ior nível de' cultw:a do no . .;-

50 povo.

,
,. ��La, pOi:lanto, de pê:ll'abel1s Florianópoíis
velo", retun}ban�e sucesso do se�l Carnaval ..
.t.::iLôt ue par ..bens igualmente, d nossa .Po.

, '

!ícia Civil - e extensivamente ç. Secreta·
, ,

lia de Segurança' e Informaçõ�s -, pela
tranquilidade que assegurou à população
pela Q,esempedída manifestação daf, â.le&l'i�s
calnavaleSCJs. Estamos, assim, todos felí
zes a,nte mais essa expressiva pl'()va de es·

.pirito público e de ,comedimento dentro

aos limites"da liberdade de expressão cole-

'tiva e d_oS l'E:pponsabílidades de Que não po
de eximir-se quem possua uma verídica for

mação social e humana.

CC>Iltinue 8, nossa gente dando curso à tl'a

diçao de um Carnaval dos mais famosos do

Brasil, cOmo é o de Florianópolis, fazendo-Q

sempre modvo para realce, não só da j:)
vicüiclade da alma florianopolens� mas ta:n�

,

bém duma consciência fiel a outra da')

gT.;.ndes tl�adi.ções de que nos 'Oreulhamos,
-as de uma gente educada e orueira, e,J-·

mo operosa.

/

* Dum pouquinho de cnnaval que IDa!

não faz. E aJ, talvez que gente que vive en

tocada .saia. pois como reza o poeta: a vi-·
,

0ét é uma só E nã8 é de brincadeira...
'

A BAV'E�A BRASILEIRA

Ir&já Gomüle, do setor de rel�ürtc;gemi en

vir.ú1do a, revista de turismo (; automobilis

rno "Touring". Número especial dedicado
·80 nO.5�;'J' ESt,1à,('. Fotos belí,ssil11é1.':;' testes in-

fOI.'r.'181'·iv(�s sohre as principais ejdades. Co'

mo de co�t!)me aparecem as senões. Süo
,

[JS ver ,l;::dcs bist óricas torcidas 9 1 ;'.tVor rio

(s�,)le]:dol' dg, matéria. Assim, Q 1'85taurantc

"Fc:-hE'h'n"\ "parece como "UMA HESIDÊN·
elA TIPIC.'\ RURAL. PROPRIED ADE J.).I\

CO;).f.PANHL\ ,IENSEN". Os bcdas públicç,s
começam ao:,; sábados - segunde 'o repô:'
ter - e te:minam. ao alvorecer de segun

da feir·. Nc,ssa prolongada festa, consome

SE: r,ervE'ja a:' som do "prost neuhr" (pros
L\r-óia), E l11"is uma informação que eu rics

C'onheeia. rllol'í'lnc1o aqui: BlumeTiau é a

Baviera Brasileira".
(

TABELA
* 'Orquestra· Sinfônica do C;):rj"s Gome,

bus-:,!mdo <'Jl1pliação está aceitan:lo novos

músicos. Interessados devem procurar infor·

mações no Tea troo
* Na Tah.ela de hoje, a "Odisséia" do

� ,

__.. ....._ _...---__'.aJIi.�n'.,·

Celso Jânio muito bem Lolada por sinal:
) ,

"À maneira de Chico Buarque, passo a en·

carar a rotina diária de um tl'abalhador,
que se vê forçacl.o, diariamente a tomar o

ônibus quatro vezes: Dormiu aquela' noi�c
como sr:: fo.ss"'� a única, acordou nporrinüa
do como se l't:ses o único; Tomo'u (.:afé com

pão como se tivesse 'fome; Anelou u pé tr(�s

quilêmetros COmo SE-' fosse um tonde; Tu·

mau o bonde eom se fosse um unibus; Es

premeu-se e ,clleiru mal �omo se fos::ic, lllor·
to; Xinglto t' escoiceou como 3C fosse um

trator; Trabalhou o dia inteiro COlno se io?

se um desgrpçado; Levou' sermão elo cheJ.e

como ,�JC Ifof-se um pára�); Comeu fteii fi o
cOm arroz como se fo::se relâmp:�go; VOltOll
d trabalhar E' se matou o resto dO tem)Jo
rei to funcion�irio, público; Dormiu na cs,

crivaninha atrapalhando o relóg10 de pOIl
to",

Vieira da Rosa

Perguntam à Comissão Executiva

para a Construção do Estádio Esporti
vo de Santa Catarina porque silenciamos

e precogitam razões para isso quer em

óbices críados quer em carência de re

CUrsOS.

Isso seria atribuir irresponsabilidade
ao Poder Público quando é matér.a de

cidida e decretada o cons truír.se uma

praça de esportes que estejam à altura

dos demais Estados da Federação já
alinhados nessa cadeia de Estádios que

o Pres dente Médici preconiza.

A fase não é muito propícia ao no

tciário, pois estamos arrumando a casa,
espanando os móveis, estudando o que

já foi re.to, esquentando. o matar para

a partida de modo que não o vejamos

pifar em meio de uma -viagem mal pre

parada pelo açodamento promoc.onaí,
A promoção, essa virá a seu tempo,
quando chamarmos firmas lançadoras
idôneas .para a venda de localidades. Pe

dregulhos temo-los encontrado, mas são

os decorrentes da máquina administrati

va que sóe ser tarda ao inicio de cada

exercício.

Há que termos paciência e aguardar
a hora de badalar os sinos, mas isso

não impede que a Imprensa encontre,
agora que temos séde exclusiva, as por

tas às suas perquírções. De nossa par

te, segundo nossa iniciativa, seremos

'meio avaros: da parte da Imprensa, lo,

gíco é que essa avarícía é .ncómoda. Sa

tísíaremo-la-emos segundo os verdes

que plantar..
Gostaríamos, no entretanto, ,dar

melhor. situa.ção ao que
..

nos Propornos

mesmo que corramos o risco de nas

criticarern por exorb' tal' nossa precípua
missão de construir o Estádio EsportiVO
de Santa Catarina. '

O Sr; Governador� ColOínbo -Machado

Salles, -acompanhando a campanha na

cional d..e Estád os, decidiu levar avan

te a construção do nosso, preenchendo
uma lacuna já tão reclamada. Essa de

cisão poderá ter, como tem, Previsiveis
dif culdades mas sua irrevers :bilidade

,

é evidente.

Sua Excelência aliás foi mais longe
em sua:":nic'ativa, compreendendo o Es

tádio como parte de um contexto de cuL
tura ffsica e' social bem mais amplo.

O Futel>ol é, sem dúvida, a máxima

expressão da atividade esporfva, atrain·
do multidões emocionadas com a beleza

ela competição. É, além disso, um po

deroso instrumento de comunicação hu

mana promovendo um �mtendin1ento ca.-

, •

da vez mais válido de raças e naciona

lidades, sem a, acidez, das contendas

econômicas políticas, ideológicas e re-

Iig.osas. A

arena bem

desligadas

luta esportiva trava-se em

mais neutra que a da ONU
, ,

de outras paixões, regida::,
por conceitos universais de elevado es_

pírito - o denominado espírito espor

tivo - que resguardam aquele cavalhei

rismo .rie boa comunhão social.

No Brasil a vitória da Copa no Mé,

xíco decantando nas emoções das .par-,

tidas a parte sã que a dureza diária
,

escondera Propiciou ao Govêrno um
,

crítério de con'Jança de que vem ele

se aproveitando para os 'grandes lances

construtivos da Revolução.

Mas é nec-essário compreender, e

urge fazê-lo para que não se perca tão

excelente oportunidade, que os esportes
são apenas o coroamento da cultura fí

sica e soc al parte imprescindível à to,

tal preparação do homem para o exer

cício de sua cidadania.

No calor irradíante desse otimsmo

há o momento exato para que o 'Estado

tome a si a estruturação da cultura fí

sica e social, indsjuntíveis como fator

educativo. Ajudaremos assim a intenção
/

clara e precisa do Sr. Presdente da Re-

pública em situar internacionalmente o

brasileiro não somente em' futebol mas

em todas as suas atvídades de que o

esporte é embaixador válido. A educa,

ção físíco-socíal não mais pode ser /

compreendida como mera sessão instru-

't'va sem calor e sem real objetivo co-
, , ,

1110 é também inadmissível ativá-la ao

sabor de clubes, assocíações,
,

ligas e

federações as mais das vezes' 'ntroverti

das pela política interna e para irres

ponsabilida:de que demole os melhores

intuitos de esportist:;)s de visão menos

estreita.
.

E missão do Estado o estruturar.
, organ:izar e 'disci:pJ.inar as, ativ'd_ades eS'.

portivas já que a cultura fís:ca e social

é parte da formação do j ovem tanto

quanto à inteligência e ao espírito. Fa

zendo-o, o povo não verá o esporte co

mo um. simpl�s espetáculo quas: cir

cense mas partici;pará aumentando-lhe

o po tencial.

O Estado possui a estrutura. básica

para 'sso . na Secretaria da Educação,'
bastando-lhe particuJ'..irizá'·la adequada
meri.te. Foi o que sugerismos à S. Exa.

o Sr. Governador, como estudo à maL

gem de nossa missão executiva d.e uma

d8c'são que pode ser-nos motivo de Cl'í-

_tica pelo modo de cumprí-Ia mas não

pela essência que é irreversível, como·

dissemos.

',�
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'li'Os jorttiH� tft:e Santa Catarina,· ag, fim (lo ano de 1971
.

"t
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, I I ,

'�Itto�� tiótiÇias, s;6br� �m "objeto voador" incomum,
· �'�1:tle�, dig��e, foi também, cbservadc 00 te Ies-

, . • 'I."'. �." 1" \'

'ê��O �1(.J autQt,' e ma,is
.

adiante fornecerei algull.1s

Erlem�j" o '�ób�etd" fui, igualmente observado no RiO

9���;I�;êI� ,S�l, :tendOI:;ii res�ito, 'O jornal CORREIO' DO
POVO, 1 ;(le P.�Fto Alegre, publicado um' estudo mteres

�nte,,, cô� ,éi�tbentOs ,de observoção de várias pessoas

�. ·hle��o:�. �,un'" c'tOquis êxpUcativo. 'O artigo de Fernando
Q'; . $,4�pàl�� . ,t!tu1ado .

'FENôMENO AltREO SOBRE O

EST�,��� --+ (Correio do 'POvo" Pôrto AI,egre. 31 -dezem
brÓ. 'w7t) .+; ,ê ílustrado e, bein exato quanto � exposí
çãd,é ::�ii�:: O'''crQquis'' expõe com clareza o fenômeno,
'tâihb�}APte<;h\à.o pelo autor desde Florianópolis, e vem

eril ,�hCjJ, 'do' tljéu,. �Clrl� astronômico de altura: Calculei
,'a: laltu':pil'c1o, "fe.b.Ô'meno em

.

2_OQ quilômetros; se fJ mesmo

'foi' b�,r\r.a,dó, em
.

quase todo (1 Rio Grande do Sul, a

)iÍ1âi}ID.t�o mostrá que, não- pOderia' estar D:JniS baíxo,
P$is .�u�jÜ) ééi·io.·' Daquí para adiante, dou uma síntese
ô� m�Q�,a',0�sefva;ção '�el�scópita:,:No, día 19 de dezembro,
'.:..:.

.. (ó • '��4ôiil:eh0 "repetiu-se na mesma �bita �lOS' dias 20
." .' 1

....� ).! • � ,

, ..� �') ,�;',8S 21 horas, ê: :30 minutos. com céu relativamente
· llp1\�O, �'.ij�': ·eQtp()' notável -cumpríu órbita com AR 18

,�óras',�, 12: '.�or�s.' AR, ._ '(da diréçã'o do Cruzeiro do

'SM Pfi;{)i'�nstela.Ç·ão de ·Orion)·� eI1l io:,,·niad.o por

·�f�::-�i�;.:����� ,ti, .��miIloso� atravéS
A
�e :tQa nebulc

1!)�ij�I:J�tert0r- �e· podla;.obrserva:r_: as' estrela.$ a Rua passa

���{�'�,m:" ��d() �pme?t�,' fdi J)ÓSsivel' C?Ootrastal' 'a luz de

, VÔG J1;',�ni avião· dê. j�t0 'voando a" pível sub"estratosférico.
: � .. -i".

' I 'c,, ',. '�
.

. , ',' ... • ,"
.

.\. •

Y,i�tb,;:,�o}'�l�pib. '�r, ':9 ,;:mi:nu�, . ,deu para' conclUlr
j q� ':-�Y��3:il�:v�, :�e:. ü�i; formáçãó . anelar de cristais ou

'í�m1��'�,m�i��· 'fin�, 'hrilhaílte8 à lijz dó Spl e �antinha
u� 1�J\t():: movimento .' d.e .�rotatão � iA hipótese' emitida, por

'��,t�viF�f Óbse�ção'�;.,fo�· II '�e quê seria uma ·resultante

.��, \:h����meritô '. dê mUltas. 'ag'�lha�, d�f- metal, ' finíssimas,
· "'emltiij��por algtull i sâtêlite

.

pará :esttidos. E nisto tenho

p.,�pa�;�e�:rteia p'ôi" é��li, da .,pUísa�o
.

� 'luz solar refl�
tid�· :�t.,,�o·' ::'a :r��ão-· p:.u'tÍcular :,de,' cadà, micro·�lemento:
..: 'y��g�9'e é ql:1e';:<em>múítdg"lugares, ,'a :manif�tàção foi

�Óma��,\':�nr '\lm,a, . :��w-cire�aT-'f' sa�lit.e., 'reaçâo' muito
·P.t���·;':�ag':"fi,�� ":'������das., co�t,emente .

de �:ata,
f..�·:.�teJitá�S',à· Te:M,;·� os planos &DtIgOS
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, , Lírio Comin

. :No' último' domin'g<) paSsàva: pela ruaFelipé Scpmidt,
quando .4eparO., �l'la; êsquina ·eottl!·ja' Â:lyaro de' Cárva1ho,

, um vend�or q,e ,ftu�: um· garoto: rneib morei10, cainisu
êscur.a :. semi�abertà.·. :'"-Qué .-leVá,. seu?". 'dl&':lE-me "ê'!e

ét�endo ,um s�q i.,iipho; . amarelo de ameixas.. �arei..
Ólhéí :bétrl ·paEa :la..'2· frtit�s� é.Pal�i algwnas. ;'Quanto vai�

.i�o1" ; dis�-Úle .eq .. A . Í'l'�spoSta foi' irnediá;ta:
.

Cr$ 3,00.

Fi4,uei etttbas1J,�atlo péJà, reg,posta dO gárbto. Quinze
ameixas. verclesf .. ll'laduras,�,pobre� e bi�hada� pOr Cr$ 3,00.
kada feito'. 'Lev,antei'um saquinho de maçãs. Estavam
murfhas 'de tão vclha� .. ";Era pára d'esconfiar mesmo.

Màçifs at.gel1tinas.. ·.q\l4tro pot ·!nil!.!'· Firialmente tentei

i'dcà.r nas' Pêras ...
'

.

Duras como bolas de . bilhar. '''Essa'
, fniftfUa vai mal" ,B'ài pensando: AO meu lado um .senhor,

· .' .' " .

àparentando '·30 . ános� l1avià' parado '0 seu' fpscão pel\�
si'tÍido ,em 'le\(�r algu-mà "c0.isa para seu c�al de filhos

que. olhtlvam' pejo" vidro do car:rô 'como quem não
ii':" ... ,1 ,1' •

"

" '. _' ". .. , "-

tiguê'nta maIS. Talvez' Ja estlVessem com agua na boca.
O hb�em viu" .olhou; fez' Câra fehi,. resplungou qualquer
çoisâ ê saiu.; per.derà seU ,tempo. ,

, Meio:, desHudiclo: . cfmtin�ei, a
.

'andar. rum') à P�'aça
Pio XII,·'" Áh! a@ra ó 'encontro: com a mercadinho:
éinpádinhas', per��, maçãs l�ranji . ábacà�is ameixa�

,
. \"'."

cajUs" ac> lado de amendoim pipocá doces de côco .

.
'

,. "

L�mbtéi-rn'e.· · logo· de uma certa' do filme "O Quebra
Cábie'ça Chinês" �m que ·as

.

pessQas se espremem e�
rUelas éntte tiutas vêl'durias enfeites. •. Um verdadeil'o

, , ,

mini-inerc,ado situado. num ponto bem estntégico, de

Estudos
,

Sol com relâmpagos partindo do centro para a perítería, .

como alongados raios ondulados. Os observatórios

eurpeus que circundam essa cadeia de montanhas, apesar
de rara a. ocorrência, têm conseguido boas e 'ilustrativas
fotografias; ,observadores especializados em comporta
mento elétrico da Atmosfera têm divulgado bons croquis
das famosas "aureola" de relâmpagos". Referências

numerosas existem quanto às estranhas "nuvens redon·
das", espécies de Cumulus-globulares, verdadeiras .má

quinas elétricas que bóiam ao sabor das correntes aéreas
de superfície em Céu limpo; dessas nuvens, quando
alcançam o ponto crítico de carga. 'partem poderosas
descargas para o solo, uma vez que transitam sôbre ponto
favorável 'do solo que lhes envie, "carga puntal" Ou "onda

piloto". Flamarion registra a ação d'uma nuvem dêste

tipo em 12 de setembro de 1747, anotada em certa parte
da França. E fo-i d'urna nuvem dêste tipo que partiu o

raio-descarga que atingiu o vértice .da Pirâmide de

Kefren, e� 31 de março de 1905, fazendo desmoronar'
'enormes blocos de pedras.

' I.

15 - O PROBLEMA DOS RAIOS·DESCARGAS DA.
ATMOSFERA

O mecanismo elétrico Terra-Nuvem é muito sirnles:
tão simples que é difícil 'entendê-lo e mais difícil ainda

explicá-lo aos não pesquisadores do problema. Mas faço,
a seguir, uma síntese expositiva o mais claro que for

possível, Os sábios de povos mais antigos como os

Etruscos analizavam com precisão a afinidade dos raios

pelos 'Objetos pOntiagudos voltados para o Céu; os

hebreus utilizavam pontas metálicas para escoamento

dos raios de tempestades; os gregos tinham conneciment.o
• j

de' que tudo :na superfície da Terra é peneirado por'
,eletricidade em duas direções: Na direção da superfíci;�
do solo, du:rp. lado e na direção vertical, para o C�ü, ,

por outro. Quando em 27 de agôsto de 1883, nas Ilhas
Sonda Pacífico, o vulcão Rakata' de Cracatoa, entrou

, . ,

em atividade houve um acréscimo, de "nuvens eletL'i·
, .

zadas" em toda a Atmosfera Baixa da Terra; é que as

cinzas ejetadas elevaram-se, por explosão, até a Estra·
tosfera e cobriram de 1im tênue envoltório, por muitos'

meses, todo o hemisfério norte do P1aneta; e.;;sas cinzas

provocaram globulações de poeira, que, com o atrito.
rotário; acumulavam detricidade estática que dispara
vam raios 'entre si nas camadas superiores, cada vez que
se ap-roximavam a distância crítica ou "point d'etincell{;;'"
como chamo. Então er:l' comum ao anlOitecer, 'Ou no

. ,,-

·correr da noite ser visto a grandes alturas, centelha-
mentos de alta 'iuminosiaade. Nesse mesmo ano, devido,

também, a poeira vulcânica, Q Sol e a Lua ('rum vist,o�
através de filtro de' micro partículas que' lhes dava�

colorações intensas nas "wave band" azul, verde e ver

melha. Outro fenômenD importante ocorreu quando da

explosão do Katmai, vulcão situado no Arquipélago tias

Opus XII-d
Aleutas; suas cinzas, na alta Atmosfera, impediram, por
muitos dias, a passagem da' radiação . vermelha sola!','
tendo, em 'todo o Hemisfério Norte a temperatura da
Terra dírninuido 12 graus. Então na Atmosfera superior,,

muitas vêzes foi visto Em várias partes "globos estra-
nhos" navegando a grande altura, dentro das correntes
aéreas formados certamente por micro-partículas aglu-, , ,

tinados a nuvens geladas do tipo Alto-Cirrus . Mas o

assunto' é o problema .das descargas de raios Nuvem
Terra. Poucos estudiosos da Atmosfera sabem o meca

nismo elétrico Nuvem-Terra e Nuvem-Nuvem. Todavia,

tenho dedicado grande período de pesquisa, como

decorrência do estudo dá Astronomia, ao tema. E con

cluo; pelo seguinte: Há dois tipos. de "disparos elétricos"
na Atmosfera. O primeiro é o Nuvem-Nuvem. Toda
nuvem é formada de vapor dágua; portanto de moléculas

sujeitas aos parâmetros gravitacionais e às leis de

velocidade dos gases em campos térmicos. Dêste modo,
acumula eletricidade seguindo uma regra rígida: A carga

positiva acumula-se na parte inferior da nuvem; a carga
. negativa na, parte superior; a secção central é completa
mente livre;. se a nuvem se subdividir,' por deito de
correntes aéreas, o 'estado elétrico se recupcca . Há um

efeito raro, ocorrendo somente em momento de grandes
ventos: Uma nuvem é rolada sôbre si mesma; e corno

a
.

composição negativo-positivo tem que' 'permanecer,
ocorre, pela virada instantânea e "o retardo das molé

culas, um curto circuito. interno com trovão e centelha.··

mento. E muitas vêzes se tem visto êste "estouro dentro

da nuvem", com iluminação interna. Devido, então, à

formação do estrutamento elétrico toda vez c:ue unH
nuvem muito eletrizada passa sôbre outra

.

J]1 distância
, �

crítica há disparo elétrico. É o fenômeno, muitas vêzes
,

conhe.cido como "calmaria", pois ocorre em Céu rela tJ.

Wlmente limpo, em que há relâmpagos de altüra, contra

fundo atmosférico. Já o tema Terra-Nuvem, ainda que

seja em linhas gerais semelhantes à anterior, necessita.
além da altura crítica da nuvem,' - depen(lendo do
volume da nuvem aferida pelo Cumulus-Nimbus -, qll:�

haja emiss�o de onda plloto negativa, partida do solo,
de corpos finos ou pontudos; são as "carg3s puntais",

'

Entãe), sobe para a n'uvem a onda elétrica PÜüto e nei.J

descE,'! o· raio; por isto, generalizadamente, diz-�e que. o

"raio sobe", Mas o importante, nos dois caso�, é que o

campo para disparo elitrico, esteja submetido ,a baix'l
, .

pressão, alto nívél térmico. E exemplo típico de estucJ')

é a Nuvem 'Cumulus Nünbus, verdadeira máquIna elétriu1.

,da natureza pois seu eixo vertical é uma área de baixa
. ,

pressão com gr,:mde ni ve1 térmico pela fricção de duas

correntes moleculares de ar uma ascendent8 e outra
. ,

descendent,e. E daí surgem muitos "objetos estranhos",

16 - A ESQUECIDA BVOLUÇAO GALÁCTICA

Há milhares de livros, com milhões de rderênci;;_s

Homero na Odisséia descreve a evocação de Tirésias,
, ,

adivin)lO de Thevas, por Ulisse.s.
•

Periandrn� um dos

sete sábios da Grécia, (yocou o. espírito de' ,s,u,a espús,li,
Melissa após matá-la a ponta-pés. O gramátco Ápi-o,,

amigo de Cícero, mantinha conversação com os ante

passados,
Segundo Gabriel Delanne na Gréci,a a ct:ença nas

,
.

evocaçõe_s de espíritos era geral, A consulta' :fOFo mortos.:.
era praticada universal:�nente, com particular:idade lla'

China, na Índta, no Egito e entre os hebreus.

Seria fastidioso citar os inúmeros casos de 'comunl..

Quando Eldad e Medad receberam um espírito e

"profeÚzaram" Moises &provou: "Quem dera que tod)

o 'povo prof,etizasse, e que o Senhor lhes desse o s�u

Espírito!" (Números 11:29). No ent'anto para coibir
,

abusos e evitar desvirtuamento do dom mediúnico, o

grande legislâdor dos israelitas proibiu ao seu povo ql,1e
o exercesse: ".,.' nem quem seja encanta-clor nem qw:ml1

consulte os pitõés ou adivinhos, ou indague dos mortos

a verdade". Deuteramônio, 18: 11). Proibição pOli00
eficiente,' de resto. Pros�"8guiram as evocações t:ercadas,
como é óbvio, de pre'c8,uções e sem alarde. Satil, por
intermédio da pitonisa de Endor, comunicou-se com ZIl

sombra (espírito de Samuel) I. Reis 28:25).
A doutrina secreta Cabala cuidava de investig,ações

I'

...

r,' a· ': '3"'0"':_I •

'.
l�

,
, .

.
" ,

vez que é o lugar por onde devem passar aquêles quI"
Vêi11 do continente .

Vamos mudar de local? Passemos para a i{ndoviária.

,"Táxi, táxi, táxi" é a primeira palavra de sauCl,ação aos

passageiros qUe chegam. E o engraçado é Cil1e pedem
gorjeta. O minimo Cr$ 1,00. Só para dar urn aceno ao

ta.xi.sta. Ora, ora, onde estamos? Se fosse lima equipe
'de garotos uniformizados, educados e simpáticos, não

diria nada.

Todos sabemos qU8 Florianópolis é. uma eidade·ilha
rica de belezas paturais. Ninguém nega selt encanto, a

p.az de espírito que oferece ao visitante. E. a alegria, a

extroversão, a simpatia do. florianopolitano deixa.)
turista bem à vontade. Todavia, ao lado do que a Floria·

nópolis apresenta, muita coisa ainda falta para ser feitcl.
Nã-o é preciso citar· aqni, pois o leitor bem sabe. Bom
seria se ao lado do progresso, do Cecontur, do Catarinão,
do asfalto que demanda para Ias praias da "futura"

. ,

Rodo'viária, Biblioteca Pública, Discagem Direto à
Distância, telefones públicos e outras realizações, çOlo-

. .

cássemos em ordem os mini-mercados de frut.as deterio-
radas funcionando em vários pontos 'dia cidade •.•

RESIDÊNCIA E LOTES' ,

LOTES - Vendemrse ótimG,s lotes sltuarto� no, ,

JARDIM lTAGUAÇÚ com água' instalada ruas cal�adas ,
, ,

e drenage pluvial.
IJIRIGIR-SE a rua Urbano SaUes, n. 37 - Fone 2981.

. 'e prática das evocações. Ao que parece, os f'ssêncios 'e

os terapeutas eram também versados nessns questô8��.
O Talmu.de. considerava os evocadores "herc1eiros de ,

"
�.

dois mundos" e assegurava que podiam "contar "com '.:)
de Deus e o favor dos homens;'.

.

,São abundantes, do Novo Testamento 8S lcferênrias
'. ,

à curas ,de posse3sos ou "endemoninhados'" (obsidiad.o,<;,
diríamos' hOJ' e) e a ui;h sem númeró de fatos m'.;diúnicos

. ,

: em perfeita concordância cOm a palavra do Senhor" ...

.eU. derramarei o meu Espírito sôbre toda a carne; �

profetizarão vossas filhas e os vossos jovens terão
.

,

visões, t! os vossos anciãos sonhos". (Atos dQ3 Apóstolos,
2:17).

Dos primórdios do Cristianismo até os nossos dias,
continuaràm, ininterrupt'.&S, as ocorrências de fenômenos

.

mediúnicos.
Gabriel d'Annunzio narrOu 'em carta um encontro

, "

com o espírito de Franz Liszt. Joana D'Arc - éi Puce.la
._:_ teve as' suas célebres "visões". Inculcada Gomo herejt
'e feiticeira, foi queimada viva' em Ruão (Franç'a), e1'11:
30' de maio. de 1431 por condenação do Santo Ofício. O

. , ,

que não impediu, entretanto, de ser beatifit!�da pelrt
Igl�eja' a 18 de ,abril d(') 1909 e finalmente o;�monizadR

em princípios de 1920 por benedito XV, ..

As tão discutidas irmãs Fax ilIhas do metqdista

I

documentais, a naves estranhas cursando Q Céu da Terra
no passado mais' distante �

. São, é· bem verdade, trechos
tomados a escritos rituais poéticos narratórios anotados

, , ,

para satisfazer a tese do escritor, nem sempre capaz no

tema que está escrevendo. Por isto, os mistérios, Esses

livros têm. pouco valor, é 'evidente, mas servem para
confundir e até mesmo, à� vêzes anular pesquisas cien
tíficas sérias vitimadas ao impacto dos prodígios antigos
nas mentes menos prevenidas. Na área da astronomía
tenho visto exemplo disto. Um exemplo é o êrro que

corre quando pessoas não aprofundadas no estudo direto
. ,

do Céu, pretendem dize:' que o Calendário de Sothis era

coincidente com as cheias do Rio Nilo, Maior bobagem
não existe, e corre aceita em livros e teses e e isto qU6

invalida, frente aos conhecedores, 'tais trabalhos. O
Calendário de Sothis era adido e reformulado de um

dia em cada 4 anos. O ano egípcio' Sothiaco deveria

começar sempre a 19 de julho e para manter ô data era,
.

pelo sacerdote reforrnulado periodicamente - 4 anos
, ,

-, 'com adição de dia; porque o Sol nasce cvíncidente

com Sirius uma vez em cada 1461 anos. Vai uaí, corre

estrita muita bobagem a respeito do ano egípcio de

Sothis . E isto atrapalha os estudiosos. OUi'TO' assunto

que os menos ilustrados confundem é o "estado do Céu '.

Esquecem - ou melhor não sabem - a evolução,., ,

galática. E vou' explicar o que é isto que chamo evolu-
ção galáctica. Como sabem os Astrônomos, _- os que
estudam, certamente -, () Galaxia, o Universo Ilha-local,
como todos! 'Os outros ('x�stentes e por existirem é nu

, ,

Universo Total, um corpo em eVOlução, sujeit:), nos seus

bilhões de Astros cómporrentes, . à rígida lei de nascer,

crescer, morrer, 'Assim; "evolue, Seus Astros, no con-
I· .

junto., permanecem em constante movimento e mutação,
Dêste modo, par.al encurtar, quem olha o fundo CiOs Céu�.,

desde a Terra; vetá, rio' curso' dos milênios, que nad::t

há estacionário, Todos geralmente. pensaúl que uS
,

corpos corpos estelares silo fixos em seus lugares' porque
a visão se repete todas as noites d'uma Vida Humar.a,
- (mas astronomiennente o movimento é c0nstante· e

pode ser medido a cada segundo), Por isto, Filo sabem

interpretar na realidade os Mapas Celestes ópticos, ,

mais antigos e; p0_r iS�i) mesmo. dão-lhes fo\'os, - qH'�
não têm, evidentemente - de cousas de homens d'oütros

, .

mundos, que todos, até hoje não afino porqlle, preten-
dem existir nos Planetas próximos e serem ciot3dos ,de
ultra.-inteligência, Muito utilizados para justificé1r "Sêres
doutr0s mundos" na, Terra em tempos remotos são os

mélpas elo "céu universo" de Senm'uh, e mapa de Gobi e

o de Bohistan, Todos os livros dados às fantasias elos

"Sêres lnterpl.?netários" referem
.

aos meSITI('3. Só não
dizem que são" magnificas parà estudo de A�)trononúa
Dinâmica da Galáxia. E como são importantes.

John' Fox torria'rarh evidentes os fenômeno;:; de mps
(tiptologia em Hydesville' EE. UU. por volta de 1843.

, ,

O .livro "HipnóHsmo e Espiritismo, úo Dr. J052

Lapponi,
.

protomédico de Leão XIII e Pio X preciosu. ,

repositório àe casos mar,wilhosos, de caráter mediúnico.
Afirma o c'Onceituado autor que muitos dê3�'es ca3U3

for ,�m testemünhados por cientistas intelectupis' e auto

ridades de renOme, tais como Flammadon Abéldé Carô;
conego de Nency, Abad� Rocha, Walter Scott. Haumonrj,
pastor evangélico, Victor, Hugo, Conde ConsL:mtino de

.jBodisco, C0nde Czar, general Bellatore monsenlWf
,

Bernardi Pasquali Bispo de Ruvo Cés?r Lombrosn
, , )

Arcebispo Júlio Vacaro, Arcediácono Vallarel1i Emanud
. , .

.

Swedenborçlg, Paul Gibier, Juiz Edmonds Lincoln.
.

.. I ' ,

Num convento da F1ança, uma freira rec�beu men

sagens duma sua ex,companheira de cLmstro, já falccir1a�
tendo sido tais mensagens enfeixadas no opúscuJo "O

/
.

Manuscrito do Purgatório", traduzido por monsenhcr
Ascânio Brandão' e, publicado com aprovação Rclesiástka.

A carência de esp3çc impede-nos de prosseguir,
De tudo' aqui exposto pode-se inferir: a 11:ediunidade

�
,

existia desde que. o mundo é mundo, E o J%piritislUo
sU,rgiu em fins do século passado. Portanto, mediuni
dade não é privilégio do Espiritismo.

-

I' te símbolo
.

,

...

PARE, •••
OLHE •••

COMPRE!

êle ident�tica a

�©]©®[P)
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,

00,05. Encerramento Prel'jst.6

.

15,00 A ,J)��da ",�� �d.y��ç��
15,30 Ciq.e ,Jú��ot:
18,QO Omar, eard��(J,
18 '15 Nassa. Filha Gabri'�]a,

18,6� Bola em Jôgo
'"

l"9,bo�\1 Notidário �

,

i ,i j>I.

19, r5 A ,Fá�r�ea', ,

19',�15 I o Pr�ç!? �'i ,I ��,I <.a�t"��.
2q�3Q Cidinh�, .Livr� ,

'

22,tJ6 P6ltrona 6
�

2wJ!.do IlIlp�Qíto

,'" • ,'. I Mauro Lmorim Sra. Laura Cor-
_"

�

>
I

' ,

O baile municipal que deu- 'ií:I1-"
- têa Maurício Amorim e este" co-

, "1 'I' 1/ "'.....
'

cio ao carnaval do Clube Doze e (: lun:ista.
I

... \ \ (, j.
,

•

Agôsto, foi bast:átlte conéol'r}Ç}� ,I .,\ >, "O juri elegeu o 1'0 lugar luxo fe-
.

. 1 ��.�,:.;: I" �. \. •

com uma contageante � anlm:a�@iq.'; �, ,m1,nll1o Condenssa de BarraI, Ma-

que sl.irpr�endeu muita' gente':'l�ftl;; t� ria Alice Nascimento; Osvaldo
. ."

\

�
"

das e luxuosas fantasias desfifa-:�'· 'Gonçalves 1'0 lugar luxo mascu-,
I �. ,

: ram pata a comissão julgadora qUe,.:' .. líno fantasia Glória de Alexandre;
.. �

.... .10.
, j

'tinha na presidência o costureird, 110 lugar originalidade feminino
• � '1

,
I" ,

Lenzi e durante ,o desfile, o cos-;:. As Lindas CartoUnhas e 10 lugar
tureiro comantava com os' dem,-ais' em originalidade masculino coube

, ,

membros da mesa; Marcílio Me- ao cabelereiro, Sidney. O comenta-

delros Filho, Sra. Astr!de Cé1rva,� do baile terminou com constante

!h,o COllaço, Acy Cabral Teive, animação às 6h30m da manhã.

�ra. Maria Cândida Schaefer, CASAMENTO

\
,
I

;primeí;o,� �:qgar em luxo

des.sa ,d.e
"

8a�ral"
'" ,

BAILE MUNICIPAL

com

MAI'ÔS, SHORTS, MA,LHAS E SÁrDAS, ,cOM PftE- .. :
ÇOS REMARCADOS.
LINDO E VÀR1A�O ES'rOQUE.DE ARTIGOS, I DE

CAMA, MESA, E BANHO, SEMPRE COM OS (lLTI·
MOS LANÇAMENTOS DAS MELHORES INDUS··
TRIAS' CATA!tINENSES.
USE O NOSSO CREDIÁRJ(').
ACEITA CARTõES BRADESCO, CRED'IC,ARP, CAR·,
TE 1JLANCHE', E DINERS.
TAMBÉM COMUNICA SEU TELEFONE

'" 4 a 0,.2 ,

,RUA CO�S:m.LtIErRO' MA'RA� 47 - FLORIA�ÓPc)�IS,�

ATENCÃO

FLORIANÓPOLIS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
,AUTO,RIZADA

PHIL
Para TV, Rádio, e Auto-Rádio,

agorà., é com

"",,

• Precos Tabelados
"

• Peças Philco Genuínas
• Supervisão Direta da Fábrica

. ,

, \l'1e,celP>-0.�(j) ,�os, ,COil1l.vid::wdO,$,
LUtA,.\�I':eNIS, 'CLUBE
o ICI'14be. da COihn@, teve, seu. car

. nav�:�.L basttani(:;�i animado e ,d,j,z; sua'

.d!i'tlet:o�·�:a, que sb:nilel1te,dom:ing�" é, , '

I ,q...ue termina, -o ,carnàv.al J na Colina,'
eom:la Lf�ta ,.que coneara,

.

com 11

p.t:,esença do .canton RQbe;rto, Ca1'�1
: 1m.. ' Vimos) muíta :an�ma.çãro boa
mágica· e .bonHa del0Orac::áo )lâ

caft.·�av.all r do" ca 'Ilibe, da;, Colina.

RIOORI�SSO
A, b�.u�ita Hercítía Catarina LuZ

, ,

,já está de 3,"€g,I'€SSO ,de, su-a ·,v�ag�nn.
)

ao Rio. Sábado, Hercílía .esteve
•

no a€tI."oporto, in ternae.onal do', '

Rio, recebenc�o o casal '::a:eloi�a e
"

Franeísco Schmtdt que' voltavam, ,

da v.agem de 10" dias em P(>l"'tu-
'

gal.
'. ,,' 'l.

I •

Na última semana, o Capitão
Mar e Guerra Ayma ra Xavier
Souza representando o Comandan-

, .

te do 5'0 Distrito Naval, deu posse
ao Capitão de .corveta Luíz Oar-',
valho de Mirandà Uchôa coman-!·

\ ;"
dante do nay:o Baependi.
ESCOLAS, DE- SAMBA

,

Mais uma vez,' as Escolas,
Samba Filhos da', Continente Copa, ,

Lord, Protegidos da Princesa e a"
'. '.' I'

mais nova Escola da Oapital Im-
, ,

pe�ío do Samba,:,deram demon$
tr�ção de seus' valore� em gosto
e r�tnlO, para o nosso carna;val.

VIAJA

Está, de � viagem m�rçada,.,
para Cutitib�: os" senhq;r,es .JoJ;'g�, I

Daux, Alexandre Salun 'e Jorge,
Dau},{, :filbo.. O se:qhor, Daux " vai
tratar de negócios sôJ;>re o grande
e�rlp,�'eend..�rnep.to, Ceqontur.
C�RNAVAL NO CLUBE DOZE.

, ,

A belíssiD;la decoraç::;'o do, artista

Assis, o enp,rme públicp" o perfei
to atendimento e a boa mUSICa
, I

.de Band �Show, fêz naquele en9r-
me salão do Clube Doze de '�g<?s
to o grande., carnaval do ano Cen-·

, ,

tenário do Clube Doze. Lindas
.

fantas,' as, gente importante deu

aquela animação que estava lá, no

veter..ano Clube Doze. Nossos cum ..

primentos a Diretoria do I Clube e '

tam,bém a Diretoria, dos,. festejos
do. carnaval do centenário. Os fes·,

tejos do carnaval do Clube Doz�,
foi v:sto pelo Brasil, graças ao

eficiente serviço da TV Cultura
Canal >6, num serviço .especial, via

Embratel.

,

Ls :Sénho.ràs Rita dé· Ca8�ia' ,Cin-

tra. e Arlete Ramos esta:v..am \I ani-
I

madíssimas com fantasias .de Ti�·

rolês. A bonita Fernanda Viéga�
também com fantasia, de Tirolês,
brincava com seu noivG ' Ivo> Sil

veira Filho.

O-,.EX-GOVERNADOR VAI; AO
VELEIROS

, 'Terh sido visto com,' amip'og, '

'1' > ,

num bate-papo sôbre as, belezas <

que tem nossa Ilha, lá no simpá
tico Clube Náú.�ico V;eleiros , d�
Ilha" o ex-governador do EstadQI
doutor Aderbal Ramos da Silva.'
CHEGANDO
Bela Althof uma catarinense rã.,.

. ,

dicada em porto Rico, está pas·
sando férias com sua família em,
nossa cidade .

PROMOÇÃO
Nossos cumprimento ao senhor,

Afonso Delamberg, pela sua pro'"
moção a major da Polícia Militar

?

do .Estado. O major âfonso, con-

tínua, como assessor m,iUtar, no

Palácio da Assembléia Legislativa.

\ I

- AVIS.At�

WALDIR' FERNANDES
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 150 • FONE: 4470

FLORIANÓPOLIS. se

� li,' /.

ç,ij,",V�" SUOR E CERVraJ� QUASE

"

Não fq�se a .seg�ncla' ,t\ a �e-.rç��iP.-.H'� ;<�. ,Gol nosso Carnaval de rua teria sido
na pa<s� .. da música ele'l G��.ft:�I.v�1��:""tl,lu.w�1)' suor e cerveja, Fel.zmenta o

Waap,.o" s� ,,�nc�u� � �. .a&,."eSC��(ih. d�$..san\o�•. e t;;:f-1' gX:lilUdes socíedadcs puderar-,
fa�el' 9 ,.se'l;l"pesfn��..Uio.$rPr�f. �a '�:��IJP'�,��QiJ � espetáculo sensaeíonal.

, ' ,

,I

Q$s COMPOSITQ�iS.J

il),p ,lilli'fjfHe das �p.o.l�f ��l\ s�� ,:alg,\lnib l',e:gistr,os com I relação ao setor

,cl��m;ai>(;J,l'IJOiterê�5e, _,à ,.Ul�� ,"eo�,'�� mM.sit!..a "p-ppular:\ o samba enredo. AC�lCi

tOà<9Iii, (.js) qUiatro, miJ.üt� P�!1J' l;lp��".l ,D'�I p�'f� .g�ll!te sentir que t, LlV€ pesquj,

SQ,' .�l�hot&�o e uI.tlii)n;tf�S8.:�' �.Q>;ql1:Jm; falat,,·duti coisas da terra barriga ver·

,ue. Â<=hei bacana iti�: I'nã�I,{���/,�ej, a'i'Na.,: ,de \Áirica - falaram I
de Santa

çli\'ttlri��il:.. , . '

A ;�sc.ola.' de Samb.a .p���s ,j:da�,Pri�ees"" desfilpu com um samba enrê.

do, escrito,'por Da�i ,V�i& �,(tO rD� .,P\.oG, PIt'Qteg;iq.'os). Vim a sabor que êle

er.� compositor, . por ���� .do '.l ,�s!iv.;al <de.M(lsicas de Carnaval de nossa

P:t�fe,ül-Jwa Munícipal.} Cl�'Sif:iç��e" e•.�.2�:"lu<gal', naquêle concurso. Na ver

dad�,t,eu já conhe�i�,o,D��!Oi',.�4::.ba�,ta�je.te.tll'po, através de outra '.'igura co·

.nb�çj.d:íS+')i� em Fleri��:l!�':. 9' �Qj" ;,t�mbém . dós Protegidos.
A, ,Esco1:.a de S�m�� .>E��a��(' CQPa) Lnrq desfilou com o samba enrê·

do, pe�. W.iI.f:t;er Cam�'f"���l ."Alyql�a,·>d\J Centenário". E;ste compositor
tambéql �,viJiO. a ('qnheq�r n(j),"ian�'j)��a�o.u llD>!"Fe.stivaL de Músicas de Carna.

val, . Iquaada l �lassiii�.o\l�e. t·em., 5'�,� 1u.gQf,� �Q,� .0 samha- "Fantasia de Al aque".

A "SociedadE: Reurea1;.iv� t C4<ll"ral ''e �Samb.a Filhos do Col1tinente apresen
" , "" I

tou��e,..çom,,samba.eI}tê,dPl.de,; A�at;40.. Henrique, Blumenberg, o (onheddís

silll!O ..Av�'I.� VOU! -_ figur� q� �_djsp�"!ià;"pomentários e que já está definitiva.
mente inç:qrpatac1� � à ,,�tràd�R ,:d9:�" é��vais . florianopolitanos.

,
, '

0, sa�b.a enrê�llda<$G�i� Jl�:ce,àt�va e ·,Cultura Império do Samba

foj I' COWp:o.sto P?r ,�W;lilltf.ido.4�� ;,,��é.�{J ,da Conceiç�o (música) e I-lélio

f!Q�ta .l,(letr�) Sf:'lJ;I� títu�{).�,· ,s'l1� -E;�QI\t�$la';'.· O� compositores desta escola

sãÇ>-.PSl,UIJ,l,epS qr;t=>.>não"cQqbpg�,q .'�"vai Paqui o' meu ,aplauso a f>les pelo
sawba gue tCompl14lJ�r.a� I'f$ :9.SI;me�":ipa;r�be:)l-q p�r ,haverem ido a honra de. e;:;·

creyer .0 ,p'rimeiro, .sarnb�'1jén�ê4q;! .�I! sua � escola, < fúndada em 13 de agôsto
do ,,<ano, ',patJ;<;ado.

P8iF'A finalizar\ d,piíi, c"iQ$c4tJ.C'.lAI'''-O pfim�iro"., para os compositores: conti·

nl1em.. ,p.esquisan('o. >,0 seguwiQ�;, P� >,;� ..�dirigentes das escoI8.c;'·: continuem
ap.,oianP-Q 'a ala Q.Q� ,co,ri.lpositQ�. ,.�:tim\,llelU sempre o trabalho dêles. Uma

e-.se9Ja.colll'um 1;)<l.m sa�b.t})<,��çY�r::lon�,\.,

.

"

,,'

l'

1"

!.o ,

:
I,

"
t;. ,

P
OMAR CARDOSO

I.' _ , '. (; .

<?UlNT:A·F��, "7" 17 DE FEVEREIRO
I ,r-,

1 �' � • ...>.. '
'

..... ..,f ,

!RIES - Dia feI'iz para '.f6�n8r ',&:ua� alais caras lambições e de.3ejos fazer
.,... '�.. ": ,

novas e fiéis amizades e �tev:al'. sua p<>sição na escala social. Respeite
418 opiniões 'alheias e ,'pohha ::em 'andlitmento novos empreendimentos.

TOURO _. Aumento total de r:ésponsabiUdade no campo profissional o 'qU8
, "

' ,

muito irá 'elevá�lo neste plano. Sua saúde será das melhores, os

negócios, ser�o-,b:f!:m �ilta�u:tBid..J.?S·.a a vida sentimental lhe d.!l:�.'á prazef.

, \

..
�

�'
.

G�l14EpS, r- MaÍItenl.t��::(t'it·me.' ��s;J.J�. opmJÕe.s sincero e elevad'J em qual·
" . ,. - ,

q�er �rcu�stânoia. qui �r§Í"" ',hoj�, Será reconhecido e admirado 'lté
mesmo pelos ,,' O;PQ.sitt.f�. Viíii�,eJli, relações sociais e' amorosas,

favorecidas.
'

� '.

, "

CÂNCii�.o:- Diri�jr, 'sea�: ne�i.��,� cq.I:p
-

o ma'X,lrno de cautela e preven�àD
p,0ssível, serã O �e�,w;iQL.rhoj,�;, "'P�.r:a ,obter bons resultados. A saúde
,.e <;) setor familiar, t.runb�m, ,.'fl�<Q' _ dere.rão� .s(n� descuidados. Ganho, pGr
heranças ou legaclos.

'

'"

,
"

L� ,;-- ,Dia ,em que fleyer� ��tii! Ali�,ai pp<>sições por parte de nativos
ele,. Aquário.,: �,",,:(}�mmQ.. ,. �,��·sev.erança será necessário para.
ve,pceF. Neutralidade total .ao l'Omal*e, e às novas amizades.

VI�G:ij:� :...- �xi�o e, l�c��'\ prqp,prcionad� .por 'empregadQs ou pelo trabalho
contíiiuo. r,aça �ll!, ,J)Çl1CÓ },!l@� ,de' favores aos menos afQrtull'ados. e

k�nsmita ,m�; çonfi�a ,.�çs fr,�f!qs meQtalmente. Bom à saúde e

ao cupido.

L:mRA -, Falar a v.et(t:ade ,e ,com tP�js"�clareza hoje, será de todo i:'TIportante.
O dia é dos melhore�, ,p-ara' tratar.. á� asuntos pendeni;<:>s e para
empreender riegócios, Que �Úam muita perícia. Perfeito ao roma�ce.

E�C91tPIÃO - Probahitlda-qe:s,' de ,r.e�eber 'heranç�s por parte de parentes
paternos. A confiança ,dOs, superiores hierádquicos sôbre você será

elevada, 'o que muita: �vetá' ,aju-dá-lo financeiramente. Bom ;ara a

aquisiçãO da 'casa' PFópriá � ,

'

" '.

Ir,.

, ? 1 ' �

SAGI��RIQ - Dila"dos:,·mais f(w���s. para empreender viag.ens, obter
sucesso por',.:m� ,de. �uJ;i1e�çÕ��, nQ� escritos e pela influência dos
irmãos e ·primos· em' gerat". Á noite I procure divertir-se e amar à,

vont�de.
.... .., ..

CAPRICÓRNI0·-:- Favoráv�l, aes assuntos monetários, ao ganho POI� negócios
junto ao GOvêrne e pe.la infbiêneia benéfica de ativos de Aquário,
sua Segunda' ,C:as� ;,ASÀ�I; que é denominada "a casa da fortuna".

-

pod� amar.

,
IAQUÁRIO,' - Os' Jltflic$"I\>iRd,�08'��par.a abt:eJ,h. ganhos deverão .ser evitados e

'" ,

despt:ezadOi'.., Use �1I�)':.I.4tras:t�ad.e-,..e ,vontade de vencer, qUE::. conse-

guirá 'os mais .:e3PQS·,;bene.fieips. ,Sefiá .elevado a posições superiores.
M�lho:r:a d�.saúde. '.

•

PE'UCES - Hoje o��;i ffltl,1tO ;;Qtto ,'flI.;JR,edicifltil, química ou estudos ocultos.
Recebérá.,) taw'b�m,.l"" ".3j,d'ifS�t_ �.f!le pessaàs que oquerem bem
otl.ld� atll;i{ffl� ,.dista�s". e�ntudo�,," ' �úde ,deverá receber muita
atenção. " .

,

I '

"
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Seu TV a»résentou defeito? Não, se "preocupe,
'

I

,disque 62�7., Ataademe8" domicflio Assistência

\Técnica- EMPIR,& - Rua Gal.: ,GaspU1,"�U�,. 2i6 � 'i
ESTREITO. - i ""�._'
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.

!II
----�' �-�'"'!!-'.�--

---:',

��=-=-���aNiu--�§el���il-"'.�����!�'�"�25�'�������!_����(-:--,
- -,----

r' - --
- --, -

"

I ,DESPÂCHArNTE AMEBlCi:,ANO':'
'

�I r---S'- -i:-�_5Õ�_'p�'-mIIDTEL-
-

·sr·�êhurr_earia e .' s;'r;-;- �'
,

:�
I· .

,

, .' Admi is,-,adora & Correlora de
'

·

BLUMENAU ' ;1 :;- .IFICIO smos· DUMIRt
.

. RegiCios"rvlcOl Ao L.. IC.rte 'fIII$ '350.'00'Com, Ibr' ,p.... vereuloe ". •

I R.. Antonletlt_d., 8lrr�i 101 - Estreito - Fone,M2I ' MeDI"- .tuado ·ftC)'·laoo ,da,: praQ-a S_tol.,Ai.é!ta",�:
ê .: F!��1Is - �'CU."�, '-f� :�:.:��:g�=:=�:':.�lI'::; RUA FEtIPE·aCHMIDT. 51 _ Galeria Jaque!ine-

IAl!llDlII"'!
.

( ,!!I ' I '.." Loja 7
as s-aM -erdens. ' , . , . , ',' " """ ( ; I ;, �. !'1. ,

.;, ',' V!N'DAS DE l'MôVEIS
"

, EU; . SANTeS' ANDRA.DE . _. El)i. vEM.A ..:... ; CASAS r

'ED'; , AUGUSTO' (PRONTO) '-"o 1m. ',;S�.f.i>�:.;,DA"·'
,

" "����\��E.�E":""': coM: 'TEL-EFONE' _ Exce,
'

loAmA, (financiadb �m .-15 enos)"- Ell.' !VJL,A<RftC� ,

'. /, 5 ';;lente .localizaç,ão __ Jardim Itaguaçu _, Fino acaba.
-- m,..PASSEIO ,_ En. TANGARA .-�ED:. J4liJIUQl:' I"

" "ni�htb5Com'T�Ie!óne. •

� ,
'

.. ,

.- sn. 'rioiY.r IGNACIO - nD., ARAUCA.RlA I��ÊD. .

l �l" Com 5 quartos - sala 'de Jantar - sala de VIS�.-

;pERNA'�.ÚCO _' ED4 DUCA' DE LAC.�DÃ. �,
"

'j ',ti -r .cezínha ,2 . banheiros. - terraço - garagem -

, ,

�7 _�.....a .... A sínték - linda vista - 165m2. 'I
P-a�a informações e vendruJ'A'fve.l;Neuot8-ue P&r;5 .

iÍ'AGUA,ç'l) � SEM 'HABIT'E'.SE"tameh'tós Saritos lmó'!eis Ltda. Praça' Santos 'Andtad�, '

�XCELEN'I'E 'CASA' NO' JARDIM ITAGyA'ÇT! -'no 39 '_, �lq 'Ianuar ._ FÔ1l'es 23�3a-5ti, 24-1+88, 24-14r91�i-
5

• ICeM . DOIS, PAVIMENTOS -' 305m2 - Possuindo

24-1�9�' ,e 2�.44.62 - Curítíbs,
, "', I

.

I

' ,'tl'O .prímeíre andar - Dependência ?e empregada
5,

JIOl"áno
.

da�r 8 às 19 horas, inat�e•• t�badel�: � .. : ;compl��a ,-:-; ..� dormitório .-. ga�agem para' dOIS car
,

'I':'t I TOS - depósito,domlngo$'(e>:fe-riado�. Não fecham:os -nas 'retei�ões • .&!Im', \ .

, TotalMente' Financiado. -'.

'j' Florian6,�lis à R; -DePtl.t�d0 'Edtí·Vie1t's. 24'- Pc.nal'l' '.
,:�;' . ,p.ossti,j_};ldo.tlo.;segand�, andar .'- 1 .apto de casal

: .eem Otávto â..' do Espirlto Santo, ."., . .' .: j' L..,. 2;, dormttóríos com. armário embutfdo$5_ -;:- 1 ba-
. ,

,
'

nheíro social - 151iv�ng, - 1 sala de estar,' -I � sa-
I(

•

, , " , " ,

"

, .' ',','
"', a' de' .almoco :_:_: hal tmármore) � lavabo ':,:;.:;.!: cozinhai_ p' ,_,' _E� ,I \

.1 fõ,rIrtiba ,.'_" tavanderla, '.", .

"

!' COQue"tlqs 5' , "" •
•

'

•

I
. 'SEM JI.1-�Jr�-s� -" Excelente casa em Coqueiros
- com dois pavim�ntos.. ,

" . ;
" .'

. COm'!l �dótmit6ri'Os '-'" )2 salas amplias. - 2 ,ba- I5

nheiros _ copa _ 5C'ozinha' - área de servIço - de- ,

.i pendE\oclra\ dp
.

empregiada, comp�eta.
,

'ES.TR"ElT:O " ,

.

..

'E,rcelertte �
. iocaUza'ção - Casa com. dOIS paVI-

mentos ,__;_ Por.ã'o.·
i ,," 'cól'n. 4: ,qu.artos') -, 2 salas - varanda _. copa -

,cozinha ,,-"- ,dep�ridência- de empIlegada - garagem
,

_ áÍ"ea de serviço. ,

EM �S:ÃO 'JOS'� - CAS�S FIN'ANCI'ASDAS
, VAN'CAMEm'O -' ,Loc'alizadas 'etp. P!r�ia Com

, Pt!tlâ' :.....;' 5Lanç'atlrQs casa totalmente FmancIadas. Pa
, gainehte ,; à 'longo "prazo: -- S�m Entrada.

'. _'

,

'

.

cEilil', 3 "ciulltfJ<B.� sala' - cozinha - - banheIro
: _, área, ele, :,se"l�D,.ci\

.

.

'I"
.

VenHa R:noSSQ �$t!ritório. conhecer o plano, sem

jcoonprónlisso. .

'
, .

: (, .. BAR�1iIIOS :-"" 'CASA�;,.,�INANCIADAS .

: i ; ��TO.·':- Loeallzadas em BarreIros

"I�. UuniclpiQ' de �São' ,José, -: Lançamos Casas Total· ,

, I.
'

.:;: ,.ente;jJinm.c�.s' _;: Pagamento a longo prazo -
'

J (, �- Sem" MÍtrada.,.. ",'
. .,I i, 100m. '3 dormUórios - sala '- cozmha - banheI-

: TQ,� ires', de :se:rivi�o. .

'

I'

" Venhà' ao"nosso escritório, conhecer 0 p�ano sem
I

. cofupmmi'SS0.' ;
,

,

'

_I
, AP��RTAME'NrOS"

,
' ,_� ,.( ,,- _

. CENTRO' '-.' ,LANÇAMENTO DO EDIFICIO ÇE·
"�������i�ii!!�'�í�'�"����i�;!!!I�j�'�)�'eãr, ::SXR 'SEAlfA -' 'Excelentes apartamentos no centro
� - @ �5__'_ . I ,,;. _', 'rdá<Cfdade, _- RUa) Arno" ltaeschel _ Próximo ao De·

.�������������'!!'�'���!!l!�-'
;

",pat1:amentó Ide" SllÚ1ie: Pública.
". ,.

-

.' �: � '� 'I'
"

Ab'àr���tqs .<!o,m' _,2 ou 3, dormItoflOs :- �Ivmg \'"
'.

'. .." _ '1iMI'·..;._ éozinha -. ,banheiro -' dependencla dB

DR.U. MARTINS, :X"=��.-, ár,ea' �e s�rviço - garagem -,
Fino

I"

.. ,' ,

'., '

....CENTRO �'RUA FELIPE SCHMIDT -' Otim0 .

1Âdvo�acl� I
.'

"

: apartamento' em ·exee�nte '51ocf\lização de frent� .pa' Iltqa J..5 de Navembro, 504 - 19 Andar 8001, Te��O'· ),1"
" ta' a Ru.a Feli.pe Schmtdt .- 'Com. 2 quartos.- lIvmg

�e·- 22-19·92 - G.P.f...Q()3 ,773·569 - Bl�nau);"·...,.,_: ,I \ ' '.r;- cÓd�irih:ã-'�' bánheirOld's'ocial 'e de empregada< - j,C)
"

- ,\ 1'.1";· '

.

li
al'ea ;;,' e'�'sel'Yleo·_.' saca a,i •(S . '" ;,.:. ,�'I��.N,!�,;,.' '!! :', .' .ITAGlJA,ÇU)- RUA, DESEMBARGADOR PE

. DRO' SILVA ,;_, EDlF1CIO ITAGUA:CU- Apartamen-

;11'
'

, to' com' '2' 'luartos: - l1ving - 'cozinha .:.... banheiro
i<: .' I ,.

árI d.
.

''()
, "

<
'

r' Ti�i"=�' .

'.
.

.-
--

-�---Ex'-5-c-e'],en't"e'''''''1''�O�" irrL \
, €!aN,'t\Jl0. -, ·Rua,.Jos6 BOlteux -

, �'�ali�'a�ão. - ,-o300jnl."

�
I

lTA:Gl9A:eU '_' Lótes' com '410m2 ,_ próprios pn-
.ra 'construção imediata. "

TRmDADE'--- ,LANC.A:MENTO - LOTEAME1\l
. TO NA TRINDADE _ Excelentes lotes bem próxfi·
m05 à Cidade U.iversitária. Rua Calçada .- Condi.
�õeS 'de pa�ento.. ,

'. 5

,.'

lâRDIM ATLM'i;TIIca _ Lote proprIo para
. constru<:io /'intedi�· ',.;;... 250m2

, �S 'I';_ ];óte em e�cellent:e localização
,
",

.' 2�ft .

-,

",<>lÍ�'"
..- aunw. /,- .

' �

B:ARREIR0S '_" Lotes pr6ximo '.

ia! Concasa -
Estrada "F�aetal :,NOV3•

CAP,êEIRAs. - Lote' à Atrenida Ivo' Silveir:a -
,pagamento 'facilitadQ.

.

I eOQ6ElROS - 'Lnte'. em, Coqueiros' -'tNegócio
de"ncaSi_

" .,' ,

.

ENTREGlJE.:NOS O AB(!)RRECIMENT0 DA CONS·
TRtfÇAD-1J)A,··SUA. NOVA CASA UMA EQutPE AL
TA.MENTE 'ESPEeIALIZADA Cl':J1DAR:Á DE TUDO

.

' PÁRA VOem CONHE(JA NOSSOS PREÇOS.o

� -,--------

I \

j I
I \
I I

I' j Sal. de ieltui-. .;:_
. to.fu, OI quartos �om uletont

. I J; ' .. , , .... ,.
,_ ,1 ;"

Rua "elt� ScbQl1cJt" 8 - JMorlan6pol1l, I
I

. i. ,17 "iI!'i, íL r • ; ...,...G4J
rt�������i!,��������, �íi@§!. a,

.

Dilo EUGÊNI,O 5!DOII VIEMA

I'

,,Apartamentos com telefone e radio � -suites �m

I i "teJ;: .1\televiliG· e ge}adeira
;; '\

/. .I, EstBe1OaaJqeDtO., para,' 50 v�iculol

! 'COM AQüEut' CAF:cn ,MATINAL
I Rua Santos, Sar,aiva, 4PO,� Fonel 6385 e 6685
I. Vi:r-derê�o tele�áfico PWENSON

, .

....: Flerianópo:lli!
(:' Prt�ÇO!. espectai! para 'viaja'k1tes . I I

!

'�.�I•

,..)qi't .iiii.WlliiiijAiiiiii""IIl_n_w,JDiiii••,,,m;i= • =-=_,iiiiiii!i"_iiiiiiiiiiiiiiiíiiiõiiliiiii__iiiiiiiiiiiiisENiiiiiiiiii�L�·
.. , ....

�

,

LUX IfOTEL
,Seu I... for. do' IIr

O mais central da CapJtal do �tadó

I

'I' 1 Sente-se ho.nr:il4e em IU'ISP,ed4-10
I j ApftrtlllliG;DtoS.� suites � pátio �9!:a estacionB.�ntoI

I _ bar ,musicalI

I ' Telefones ,.3286 ,- 3638 - re� lntel'na
I I Ftlor:&l.n6p�a�, llha ,de Santa C\itarm.

I
� 1

\
'

, BSCAI
.. PALAtE I HOTEL

,"I

i_ c

I '

I

I

,,_ Et'

I

..:...�
7: .

, ,
"

,
,

','
,

,� 1- ',;
''-.' �.

15"" ,

) .

'I,

FABRICANTES .

D'E:" DETERGENTE - DESlFE
.

TANfES,'- SAB0BS 'L1QUIDOS
COMUNiCA a sua! clientela e ao, com&e1o em

geral que está atendeRdo em suas novas instalações
Ia Rua Leoberto Leal 1>58· - -Barreiros.

"
.

,

. A
'

DUtETORIA
=-._jE';

�,. aêã .3..aNB__ ,� .lI ·ãi�·. �

.

�.';��'�i
���,�I�.�----"-�.__:��i-'�-�'�����-�,�!5!!l!!!!lr�!��..,

ii MAJESTIC 'BOTEL

,
I I
! I
I \

!
'1

I
, I

:Rua Trajano, " - rone 2278
'

No �ntro' côJí1err.lal' da cidade·
,

'�'''''';'5
,

" � 'ROT,�L
•• """ t •• , , •

ROVAL·",.,.
•

RÚ'" JOÃO PINTO - EONES, 3951 . � �, :3 R. to ...

FLORIANÓPOLJS � SANf
. CA;rA�INA - BRAJ3I.L ,&

,�
A P A R T A M EN TOS 8 U J TE S .5,

BAR.• JARDIM DE INVERNO· SALAo DE REC�PÇOEs
IELEFONe - RADIO ' TELEVISÃO . GELADEIRA. AR CONDICIONAOO

AOU,ECIMENTO' 'ENTJI�L "�o lAVANDERIA • ESCRITORIO PARA HOSPEDES

'rr
- .

•
!

", ..�

15

'-I !.
•

'. CLINICA' E· CIRURGIA DE OLIIOS:
LENTES, DE CONTATO :

Dr. D�CIO RITZMA"IN MADEIRA NEVES CRMa 584

Ex . re�idente da CIíAWa dll Prof.5 Hilton Racha, MG.
CPF � 002215. -- 'Pe'Ie.tone R�idencial 3541
Dr. ARAMIS ,RITZM4NN MENDES CRM. 920

Ex Estagiário da Clínica do Prof. Paul. Filho, GBI
Cp,p - 04'236999'

�NSlJLTAS com' h<wa ,mareada pelos

�"fJelef.e8',S6�:�' aa.':-" �129', 1

I Ateade�!. de 2a." l' ,6a., :feira
no Hospi,ta-l"eelso RlUllOS; 'Sala 169 .

das' 9 i,à� 12,.e>·'das,14�às:; 18 'hol'as
.

' ....�', � ,

'"

I"

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

---�ESTAUJANT���- '-1
DSCA' I PALAeE'" HOTEL

"

'1 i ,

·-���'Ij·"'·�f�' .. 1IldIr.,
..

Dfll'llaente, refeiçlo • la carte

r :
Ae! 8ãba�()! - 1.\ tradicional e famosa feijÓs.�.

.

I I

!
Aos IdGdlmgOl. - almÔço, 'e�tiy;o - buffp,t, v�r];a�: j .

i

Ij-�-=;r=;; , 1 ri 'S!
.

L 4,-=,,� ..-
,_ -

"

./

's
,

PIIOFISSlONAIS L BEBi!S

dnt
'

Sccretirlo da ruenda do Estado (1962.-1964)
Inspeter Ffleü de Renelu lnternás (1966-1966)
ilembre das COllWlsões' de Economia e Finanç,ü

1da CAmara Federbl (l966-1968) IADV6�ADO E ECONQMISTA j
(Registros OAB-Se 1.261, CREP - 7.. REGU& I {

0126; eRC 9739, CP)l - 006646�09) \
Escritório de' Advocacia Es!)eclaJizada em DI· I'· .

REITO TRIBUTAruO: 1. Renda; IPI, ICM, �eLÁ' .� 1
MAÇOES - DEFESAS -. RECVRSOS. ,I :

FUSOES. TRAN'SFOBMAÇOES E DM�l)ES D. ,i
EMPRESAS. , I

Rua Dos nheu, 8 - �difft!lo ApiuD - á�, eoBj, 81 i
,

Fene:, 47...31 - FlorianópQllI - SO
.

!
,

(
r

I
II

III
I 1,

�

f�,,�������������--
COM' ,ITE PARA· ,MISSA

.

MARIA DA CONCEIIÇAO FRAG0S0 LINtiARES ,

Irmãos, .cunhados. 'e demais parentes co-ltvidam. li

para a missa que, :por .alma da, querida CQnceição,
será celebrada .na 19réja' de Sto... Antônia dia 17 às

.

\ Ul horas. ,Agradecem aos que comparecerem.

. .

Qtimo pontO" �omerclal com amplas instabçõQS bem

1.1.0 centro da cidade�
.

Tratar pelO' fone 3886 ou à R� Sete de Setembro ,13.

---7--- 7;'K Jiiiiãhç- -._ -_.:::r;_�c:;�).'-
t�J. ,_...2!: rtJ

---'-__-_-- -, o ---- -"�o .. -- --'

IIi" Irs. WALDEMIBO CASCAES

i 1 OSII BEGIS
I,! MARIO CLtMACO DA SILVA

Atlvogades
Aa. _ale,. Macl.1 Caie•• ,·

SoJlei.4or
M.nel.dOl .. ..gur.nc.) .elH • "pele, ...

_Iqulflt, po tl!:rl... d. uneaplio, de como.nca.! ... '

ind.nlz8f�o. '- m.m....
1 USuf�ut., InventArlos, etc.

Açõe. «:rlmh,.",. Qu.atõ.. trabalhista. • prevl"'n•.
cl'rla.. R.cu... e .co_"nh.mento cle proc•u.'
perante o Egr6glo Trlbun., eI. Jur-tl;â cio ast.do.

Consult•• e pro.c.,...

Ed. Jorge Daux - con:!. 4 (sobl'floJa) - Tf'L gOl .

Rua des nheus, esq. Ara'(íjo Figu.e�o.

Expediente: das 9 l. 11 .,d� 14. li 16 hora.
CPFs: �OI8S4409 - oool0Q491,- 002871121,

.

�!.. .. _" 55 "._ __ _n_"_ 5' 5'
.'

__

'J
____,....,.

I "_,
I !

.
Dr.' Carlcag Alherlo·Barhosl PiBlo·

eJl,M - 58S-se - ePJ' 00264209
\.,

Ex--Estagtirlo M:aternidad.-, Es�ola Laranjeira
€Untca de Senhoras - Pré-Natal' -,Preparação';" Psico- .

Prefilátiea Para Maternidade _ ettologia
Consultu das 16 às 20' her� - -Diáriaroente.
Censult6r:to - Ed. APLUB - s81a 76 - '19' Inctar.

ALU'GA·SE, • . ,

Uma ,casa :na< Rua Emílio Blam, 21 ':- . (centr:.�:, ,Tra..'
tar na .Praça Getúlio Vargas, 22.

Passe h�ras 'agradáveis no novo

PALHEIRU'S B'BIN'K'S

. . . . saboreando 'OS deliciosas . BATIDÂS, a ,

"

base de frutas naturais; e mais,- PETISCOS, .
....;;;.

feitos na hora.
O enderêco certo é:

,
. I

Rua:. CONSELHEIRO MA'FRA; 9'1

Drs. SADI LIMA e

UBIRAJAR DIAS FALelO
-ADVOG!t.DOS .....

eobranças .Jud1cblis para Emprêsas, €ausas
Trabalhmtas eJ!Orlnlinais

Rua CeJ. Pedro,Demere) 1.548 - Fo�u!)
ESTREITO -.. FLOltI:A!NOPelLIS :

elvefl,

63�:a

i·

(ePP - 001844209)
P.ueeerel e CQD!ultas JuI1d1cII

,

IC. A. SILVEIRA LE
-

II;, ':

. . .

.

'!ol1léfcio.. e Representações Lida.

BOTEL BRÜGGEDHH
.

Agora totalDllente remooe[ado.
70, novos aptos. .. 50 q.uarto!..
'(taragem, e estacionamente p'ara l�O ve'f'OUloa., ."
AmplO' salão. de estar ·co'm televiSã:o. '

Rua �antQ5 Sarah"a, •. S08 ;_.. Cx.;P.t.D41:'.,D-:4r::;�,
'Fones SaIO • 6&81. '� ':-

"

Estreito, - Flaria."oljs.

- ..c_",,_=_ j�_!ª
i t '-4

, ,

,.,.

i.UHIAG ,-�T1lSi'A
®�,oISe _ 315

. ,

"i 1-:'"

Orlodonlia (Corre,ção de Denles)
Clínica,Garal' i

J J ,

Galevia OG�asa ,.- •• a.dan, � G8aj•. 904; .

Floriaaóp'olis.

, ,

I
.,

"

I

, :;--- '. "":

PBOCO - Procaradorlà 'e "

.

Contabilidade Lida.
Relp., T6cnlco:. N.Iw.1Clo N. ,HO........

CPF - 001 7M ltJ9

Registro �BCSC: _' 1108',
Elcrltas Contábeis e FIIcm

DeClarações de ImpÔ!to de Bendà
Organização de Empl"tsal

Procuradoria AdministraUva
Endereço: Rua Victor MeirelIes,' In. 30 - Sda·,·AfJ ,

Caf.i:8 Postal. 604 - Florianõpo'Ua, - Santa Catarta.,

,Dr" ALDO ÁVILA DA. LUZ�,
·ADVOG O'
•.•• w. -- 801'1'1�

APARTAMENTOS , "I �. ,"

.

CENfrRO

.'1
.

,

�
. '.1,

. RUA A}lNO, HOESCHEL - Próximo' ao Depa1>
o Curso de, Inglês·, �'O PR0FESSOR l!1Lli.lTRO..5�

NICO" com' rêde de Escol'as 'espalhadas _pelo pa�s,.,

'of'erece a professõres conceituados' nesta praça e

cidades do interior para ser, ',concession�l!'ios exclu<
sivos ou' professô,reg, aUÍ<:>rizatlos do nosso Métadol
Audio.Visual· Eletrônico SubUm(n,ar. (patenteado�,y,
Damos toda ,c;rientacão didátic,a e 'adnUniBtMtiv.�·:
Procure·nos p,e5soal�'ente' à Rua', Barãa de ltapeti

, ninga, 255 -'·139 andar c/,r319 - TeL, 3'�02-'74 -
, :São Paulo - eapi�al� (publioação· única-.guarde '\ês-:;,
I a-nul\cio)•

� ,

'tamento de SaÚde, Pública.
Com, dois'· quar.tos - living -;.... ,cozil1ha' � Iba...

'nheiro - ,área,�de .servi�Q..

: r,. •.

I Totalmente, Flnançiades.;
.

'.

'iI,

(
\

,

;�i���'"
•

, ,"" -.......,':!!'t� ,i��-'-
,

dOBEITO -MOB:EIBA AMO IM
DOIIIÇAI 'DA PBL.,

-

>

., - ... ,O' . u �- iDo COUJ"O ea�elq,do ... MlcOl Ji.(

........ """'4 Ir�ta....to_ da .leDe Pele .ey. .arl)()nlca ,
.............. i!fJ11!í;iJí:é! '�I"1Zl' .

a'W'i�"".:;:l="1, .::�� •. I 'ít:l.���'l 1.ar&�,,! ��;,f !['
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O apartamento' sita nó 2'9, andar, 1lP. 204, do-«�d . ..:'lta-,
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COMPRA. TRtlCA RI VENDA·DI VEiCULOS

FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 MÊSES

VEíCULOS EM ESTOQUE E�M 12 DE FEVEREIRO t

DE 197'2
�

B E t· 111'1""12Opala Cupe - ranco veres ....•..•.•• 0'0 e
' "

Volkswagen - Branco Lotus •• o ••••••• o •• o 1969

Volk.swagen - Pérola o •• o • • • • • • • • 1966 l

Corcel Coupê - Verde Paineíra O" o •• o • o • • 1971)

Volkswagen Kombi - Pérola e Beije '_ .•• � 1962

Volkswagen - Azul •......••••• • • • • • • • • • • 1959

Volkswagen - Branco Lotus •• �.•••••••••• ., "19'70

Volkswagen '_ Vermelho Cereja ,1969

Volkswagen _ Vermelho Cereja .� •••�....... 1970

Volkswagen Kombi - Pérola .. ; •••••. o • • • • 1966
1965

�' Gordine - .Castor • o ••••
"
••••••••• , ••••••••

vemaguete .- A,zal, ••••••• o,.' o � ••• '-;' • • • • •• • • 1965

'''JK'' - Branco Espuma ••••••
' �...... 1970

Vemaguete - Beije· C_amboriu •••••• ,..... 1966
A. COSL� AUTOMOVEIS

I ICUf Joi() PiDto" 40 - �De rrn - I'lorfaD6pOllI ,

ii�PER,...-.:-----..-�..�.-.
_c.. •• ...._i. , ......... , .. ...,.........."",..__

..... _' � � ... """...... .._

•

���.z.. •

m:!'"_ ...... �: '"(; ... -:,,"" � ("4*, �
�� !SILO

"'4'-

cOMêRêIOiOE
�tiroMOVETs

.

.

'

.J..... ,

.. ...pI' Out,., " J..O;;, 'IM ..,; ....
r,'

Compr•• tr•••
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v.rida .. V.la"'''
Opala Coupi OK - Vátiaa.'o)rit '

Opala Sedan - 4 portas Qlt virias cOres
(;orcel CbUpê OK�' Vãrlas.C&r.
Corcel Sedan - 4 Portas OX'Vári'8$ COres
2 Dart Dodge Se�n.OK ....:... Várias CÔl'et'

� . I. ,

Vol� 1300 OK - _V�rias Côres
VoIks 1500 OK - Várias CÔfes

':>,>.'(;' ','"
Volks TI. OR: - Várias Côtes '

; ': .'.

Volks Vafiant OK'�-Várias Côres'
," -

,

• •

.,
r"\ ,

•

,

1 Voli;:s TL � AZ1:lr Diamilnte .• � • o .,.r.�. � ..... .., 1971
2 Volks 1300 _ Beige N,ilo ••.•••••.•••••••••• r.1 1970'
1 Volks Variant_' - Azul Diamaute' •••·•· •• t.... '

•.• : 1970
1 Opala Luxo -. Amar�lo. O� � ��'�I� �

" � .'.
1969

1 Volks Kómbi - Azul Diamante· •••:;.:•• � .,' ••). 1969
1 Voll� 1300 - �l Acrílico' •••�.' .-.....�. "f,,�o.:·.l 'lI:968
2 Volks 1303 - P'érola 0 •••••• o ••••.•!.,........=�J 1967
2 Voll�s Kombi � Verd� Caribe •• ':" ',••• � : � .1 1959

���::��,������������������m��til•.

ij I
�

&�do num d�:�a!�!e�! da cidade,
ofereee ampla comodidade aos' seus hóspedes.

Dispõe de grari«3e'ãrea' 8rbocizada própria para o

des(>-anso dos usuários e pos�ui s0�.ente apartamentos
, �rrecs. 'l "')'ilf;Zl.t)

•

, .;ft����
� UNIVGaRSITARIGS
'í.,'
, . Especialmente projetad,Q para estudantes um-

i v,ersitários, para áS, quais,
estã aceitando resetyas para

, "ano letivo qJlé se apr0zim.9.
J Ru� B'ocliuva,. 215 - Florianópolis - Centro
.i
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EXPRESSO' 118SULERSE
,

l' -,'

'Jórlan6poUs ii Rio do .Siil .

às .04,30 - 1.0,00 ti 18,30 horu.
alo do Sul ii Florlân6polls

ls .04,30 .:... 10,.0.0 � i.,.oO bor...

LTDA.

16 VAGAS P/ESTUDANTES
C�$ 70�00 �SAlS

Alugam-se quartos'em confortável residência próxi
ma I a Cidade Universitária --:' Rua Elpído Barbosa, 17

Trindade. Falar. com o Capitão Lauro - Fones 3203, 2704
nu 3889 'w·'�·ll<liia�'" • .' ) .. :t'..·

..��1Wj'j�

RDDOVIÁRIA EXPIESSa'
BBUSOUERSE s. l�
Partidas de nÓRIANOPOIJS Pua:

BLUMENAtr - Direto '1 lft,OO • 1'1.30 boro.
Via Tijucas, Pôrto Belo, Itapema, Camborlf
e Itaja', As 0'1,30 - 10,00 - U,30c_ 13,011
18,00 boru

.ou 1'r.u'u, li 0'1,00 .. 11,00 * 1Ií,00 hur�
,

���

-----�
'� IDRA. LÉA S. 'DA IOV,1 I

rI, ,

Glne.ol'" e Obstetrl.la

..

.:
Atende diariamente DO consultório edUicio AI,.. I

dação �e Medicina, rsa Jer�nimo Cvelho,. 325 -

'l '

:�i.. 59 andar - s�a. 54, tiw 15 às 18 horas.
r:1 Opala Cupê Specíal _' Verde Nobre ......• 72 'J,') I

, 1 Opala 4 Cilindros - Luxo - Azul noturno o. 70 . "==-- ==mm_

.. -

__i&
I' 1 Galaxí Vermelho' ,67' I '--'--'-�' __ _.. '�4,. M!WJ·"·"xr".Il

:!I'c!�'�'1· '."........................ '1 -- -- -_-
�-",': ItJ"- �_.-.--
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Volks Sedan o. o • o • o •••• o •• o •••••• o o •• o •• �. • 67 1 Corcel Cupê Vermelho •.•... o • o o. o' ••• o •••• ', 72 >;1' lI:i.4� O�PCKE VEICULOS S A I

I �C:�� ::���M��r��S ����. s�� -��i�S�A��N l'.

1 Corcel Amarelo ..... o. o o. o •• o 0 ••••••• • o o. o 77� I'
..�:; -'ti. .

. •• ,',
1 Volks 1500 Amarelo o • o •••••••• o • • �.

I
.

�.

�������������������§.��j, ,lU 1 Volks 1500 Azul Diamante 0 ...•...•.. 0..... 71
1-«11

D.part.mento d. VefculOC' Uf�dOl
� 1 V lk B' 70 -,', ,\.;, ·ua QODselbeiro Matra, 28 - fone 3U."o s elge. . . . . . . . • . • . . • . • • • . • • . . . . . . . . . t ..,.

I' - A oportu�d.de d. um bOln góclo ..
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I'INANClAMElI'rO' &1':11 30 l{E8lI!S VoIkswagen - Beige Nilo : - o

votkswagen - 4 portas - Branco Lótus o

wnI17M'wag,en' _ Vermelho cereía .....

-= iI!!!!!!!!; i !:s=z í !;
,
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R ? de Setembro, 13- Fone: 3586
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Volks 4 portas' •••••••••••• �•.••••••••••• ., ••• : 69
69Volks Sedan

I

••••••••••••••••••••••••••••••••

VoIks Sedan ........•...•.••• , ....•...•• " •• 68
Vo.lks Sedan •••••••••.•••••••• ti • • • • • • • • ... • • 68
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VoIb
Volks
V'�\ks
VoIk!

• Ii •• {.�.;JI(".i �s
1965 '

I
"§64
1969
1963
1860

• ••••••••••.••• 'e '
••••• ,•••••• ., •••••.•.•�..*

• •••••••• , ••••••••••••••••••••.•• r.I ..:.• ·•

· :
'

; :.. \ .

Kombl � •••••• e e �I••• el•• ,•••• ,e ele ••.•.•.•.•.•
'

T.xpe Land Rover ••••.• ,e ••
,

•••••• 10;•• ',••.••••:.:.,
,

J

;; ; !i ;l, ii : :; i ;g5!!� ; L �êI
.

�t?;. •

. , .

L
-

I ê'I ue i ') �kij.;C ii_iii jUj' Til

, \

Alfl� 'OLiÔ/lildaê,
. -.

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

'INANétAMO$-'ATI.;•.MlI.
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.� TlJFU AZVI. 11ffl4.lfiA '.

_LANA_ 'OURO'� ..

ESP.LANADA AZUL 0BLES'l'E
DART 4 PORTAS BR.AN:CO POIrAB
DART 2 PORT�S VERDE�A '

CHARGER R/T ,VERMEUl0' XAiVABTE
J. K. AZ�L 'PROFUND'O

...

Opala' 4 cilindros ver�o

19&5
19&'
19i1
.�.
\971
1971
197«;,
1969

\ I

F-:-600
F-600

. ."', , ., <
.

1956
I..J _'•• _ ••••• 1 .L:lJ� ...._.-I -:&l�f.' ��b. ...._I.'o>�.�""��-:���:'J."

. ',.,," " . ; l:9á9
, ; " ","".". ,.:. .'" •.,,'� :,i.. ,,{, ".', """ ,�.
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REVENDEDOR AUTORIZADO,

._�-- ..- -_.- -_'-�-_.,--.---

---

i;!I�í�&�.::.�-�ii!ao�m�ér�t�iO�-!!!lIe�A!!!II�IO!!iim�Ó�;��i�Sh����
Ac�sSÓriOs APOL.,. Lida. 1!tu. Dr. Fúlvio Aduecl, no "CMS - ElJtrelM

Fone 6284 - FpoUa, - SO
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19691
1970 "

I

1970 ;
1969 ,i,.1
1969 I�l
1966 iS
1966 �
1963

1964
1961
195'11

Corcel - Verde . . . . . . . .
'

.

Fuscão·_ Vermelho • o • o ',0 o ••• ',0 •••

f Volks - Vermelho •••.•.••.••••••••.••• -I••::

I VolkEl - Branco .••••••• " ••
'

•••••••.••••••••
'

. i, �.I ��w� = ABzrUaluco .' • •

................................ :

I �[l!l;� '1!)ural _' Azul
I

'

r ..." ••• -l- .......•... .1••• ar- •••••••.•.•..••jI'

I, Gordini - Vermelho ',ii •••••••••••••••••••.••• _,.:

I Gorclini .- Chumbo •••• • •••• ',•••••• '.' •• ·.·.·1

,

lOldsmOblle
- V'erJIlelho ••• • ••

, ••••••••.' 1.,. ..

, F'.ri Az'ul
.

I FINANCIAMEN'.FO, 24, 30 ô'U aS meses
.
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·O.K.
197P
19'ft
1969
1966
1961

JERDIBOB� AUTOMÓVEIS
�UA. ALMIRAr4ft LAMIGO. N. 17.

. flOMI :lN2 e 467� .

NAO FECHAMOS 'ARA ALMOCO'

COMéRCIO DE AUTOMÓVEIS, BARCOS,

MOTORES, E ACr:;SSÓRIOS EM' GERAL
FUSCAO COR PRETO
DODGE DART COR PEROLA
VARIANT COR BEIGE
KARMAN GUIA COR BRANCO
AERO WILLIS COR CINZA
FORD COMET CO� METALICO

LANCHAS A TURBINA
, �

; t í- :.

Volkswagen _ Azul Diamante _ .... o o ••• _ ••• o

Volkswag-en - ,Vermelho Montana o

/t, Fuscão _. Vermelho Grená o o •

. / '

l,� I Volks'Wagen - TL - Beíge Claro o ...

f.\ .:Karman Ghi,a - AZul Monte Blanco •... o ••••

� Variant --' Azul Diamante .......• o • o • o ••• o •

;.
.

FORD-Corcel - Amarelo Bonanza ... o o, •••••

r,' FORD.Corcel _ Vermelho Cardeal o o ••••• , o.

'�� FORD-Corcel - Branco Nevasca ' " o ••

.. FORD-Corcel - Cinza Kilimadjaro •.•• o ••• ' .••
'

� FORD-Corcel - Venmelho Meteoro 0 ••••••• o.

" Ai' Dauphine - Azul Noturno ......•.•.•••• - ••

/
,

l'lorlaDópolll --- SCI.

Sua Vlcto. Meireles, II � :rone 6'1.

KOERICH 'S,A.

Comércio dê Aütomóveis

REVENDEDOR AUTORIZADO

"

�,

t

R·a�rçM DÓS V'EteU,LQS \lSADOe 4 �.E)A
1,- 'ti.\tDAl'f-'Íe Branco Lotus
1 - SM>�70 " BElGE CLARO
1 - S1.mAN-69 VERmlLllO

'

1 -- SÊDAN�9 VElm� FOLHA
1 - '8EDAN-69 BRANCO tOTUS
1 ....... SEDAN-438 BRANCO PEROLA
1 _:. sÉDAN......a8 BBlGE NILO
1 - SED"N� " AZUL REAL
1 - 'SEDA'N-78/4 ,portas BRANCO !.OTUS

t .. , i

1 - SEP�-i9l4 portas: VERMELHO LUXO
1 """7 ·KO�8I--i. Clr.tZA CLARO
1 -- KO:M&1-69 CINZA CLARO
1 - 'KOMBI-70 CINZA €LÀRO
1 - VARIANT_.70 BEIGE CLARO
1 - VARIANT-·71 .AZUL D�AMANTE

.

1 - VARlANT-.. 71 . V®RMELHO
Flori!auópolis 07 oe fevereiro de 1972

.. ,

---_ ..._ ...

ALVOIAeA VEICULOS
C@m6rclo ele AMom6�all em ler.'
COMPRA - VENDA - TROCA
C.rrol Intr.,,,..m.nt. revi.....
E�cL R. João PInto.., 21

FO�I 4291

Karmann Ghia - Beige •• o • o o ••••••• o o • o •••

Karmann Ghia - Gelo 0 ••••••••••••••••••••

1969
1965

Volks - Verde CarIhe .. o o • o • o ••• o o .' 1�68
I Volks - Azul Atlântíco • o ....... o OI • •• • • ••• 1966 '

Volks - Gelo � o ••••••• .;;: ••••••••••••••••• 1963

Vemaguet - Grénat o • • • • • • • • • • • • • 1964
I

IGor�� - Cinza '

•••••••••• ; 1964 IGordim - Qrenat ••••
, ••.• ,.�ioi.:.;.:.:.::.:..:.:..r.:..(.:.tmJ

,o

1963 i
I CaminhãO' - ChCW81et :.,.:.:.r.-oo.�.c..:.-:.1'e:...r.'1'eIi!'.:ri!il 1958'

ai....._.,..".---��I.:!
- ........__. ." ��-'

". �,..

, _____,

. HOVAtlP VEICULOS
Es!,lana.ãa ..... � � � .....•........ 1968

\

Fuscão ........................ 1971BrancO

Kómbi ..

'
'

.-

'
. 1969

,Volk! .

,re ••••• � ....... ' •••••.••••••••••'.: •••• '.' ••• :, 1ge9

1971D I
1961

Chevrble� � C�ão •••.••••••••••••••••

.

�A� WiI,lY5.
• •

�
•

:
.

SENLEC
OFICINA ÊSPECIALflADA EM CONSERTOS DE

EI�TlÚ).!DOMtSTI�OS E ,ENCANAMENTOS A D\OMI-
"CILIO., . .

R:€PARÚS EM GERAL.
TIHADEN S/d/" .

_ ...

�
�

I
f :

i
, :

i ,

I

.ct=-
.. _

. .

..)
.� ..

63 )
69 i ;

69 'I,

70 )

72 �
,

I70/71
71

69 r '

70 ! l
69 j .

70 I
'

72
'

69

Gordini - Castor ...........••••••••.•• t' •• 65
6t
63 164

,

.

6'5
66
69
'69

.

DKW-Vemag _ Cíaza o' '," ••••• o •••• o. o. "-'Í

Aero Willys· - Verde Versales ••..• o o o .' o .'•• ,

Aero Willys - Beii"6 Marfim •... o o •• o o ••••

Aero Willys - Ver.de Metálico 0 •••'. o ••••••••

Aero Willys - Br.nco Kilimadjaro .......• o.

Esplanada - Verde Imperial Metálico 0 •••••

Opala - Verde -- 4_ntigo - 6 cilindros . o • o.

Opala - Beige ESporte 0 •••••• o • o ••• o • o • o •

Opala - Verde Antigo o ••••• o •• o •••

Opala - Azul Internacional Metálico, .

Opala - Branco Pelar •........
,

... o ••• , ••••

.

Opala.....,. Branco polar - o ••••••••••

I Op'ala - vermelhO,. saturn.o
...•.. 0 •••••••••

Opalà - Branco Everest o ••••••••

Pick-Up - Volks - Verde Caribe .........•
,

Pick-Up - Wil1ys _ Verde Maj'orca o

Caminhão - Chevrolet _ Verde e Gelo ...•

Cariünhão - FORD - Azul Itapoã ........•
Rua: Conselheiro Mafra, 28 - Fone: 31-1'7

Rua: . C()nselhei:r9 Ifafra, 28 - Fone: 31-17.

Florianópolis, 21. de janeirO' de 1972.

69
69 1·
70

70
70 ..

'

70
71

68
7(1

,

.

59

62

zre
"

tê
.

c. BAICOS S. A.
COtifIRCIO • AOP.NCIAI

A·urOBIZADOSREVENDEDORES
Volks - B·ranCOI ••••••••••••.••••••••••••

Volks Verde.. •..••••..•......•••...•..•

1961
1966:

1968
1968

�

,1969
·1969
1970

Volks - V·erde Claro •••.•......•.•..... e -

Volks. � Beige o ••• o ••• o •

'

••••••• o o o o •••• o •

VolJ�s - Vferde •••... (., •• ;•••{ ......••....•• ,

Volks - Branc'o, •.•..••••••.........•.••••

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

••••

·1 Vólks - Branco . o •••••••••••••••• o o • • • • • • 1970

I Volks - Vermelho o o ' '. 1970

\ 1 KOMBI - V'ermelho 0-••••• o o •••• _ ., 19591I ,I
KOMBI _ Azul . o ••••••••••• o o ••• o • o o • • • • • 1963,

KOMBI - B.�Ige o 196ft I
KOMBI - Cinza o ••

,

1969 '

"I VARIANT - Beige - • , • • 197tl

VARIANT - VerrIl.elha o o •••• o ••• ; o ••• o •• o ••• 1969

I ,Fones 3641 - 6244 - 6381 I
·I� -- J�Lr--:E?t-:-: Si

.• _,1
; �i4r

MARIO ·S. FREYESLEBEH
SC111citador - OA}J - se ioooo- n9 012'1

éPr - lfF - n9 0333581.
DirdtG Tributário (reclamaçõe�· recursos, Ilulatórlu "�

débitos)
.

Dlr.lto Admin�str."YO (mándado de segtttanca eontrl
clãusullaa discriminatórial fIDl CODcordaDeti.
Públicas)

ReCeQm8��rias Tr.b.lhlst•• n. leI
Ha�as-eor"ul
Açõp-s Indeniutó..... (coJ.1são de Yefculos. dano. P�

etc.)
.

. :,
Cont.toe nos EE.UU. • Europa (para médicos, bosp'"

importadores, Indústria. e comércio)
.u. Tene,." S"velr.. • - u,. • ItII.rl.......'o

••

. ,

ADVOGADOS
DR. EVILASIO CAON

•
•

....
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os quatro carros diãrios beneficiando. passageiros para
TijucP-S, Canelinha, São. João Batista, Major Gercino, No
va Tréhto, Moura, .Brusque e Blumenau. Informaçêes pe
lo. fone 35-06.

Também' CDm horários normais funcionarão hoíe QS

coletivos do Expresso. E,iosulense. Três carros partirão
para os municípios de Alfredo Wagner, Ituporanga, Rio
do Sul, Bom Retiro, Urubici e São Joaquim. Pelo teleío
ne 36-82 são obtidas informações pelos passageiros.

A .Reunidas Transporte Coletivo - qua mantém U
nhas normais, em caráter pioneiro, para o extremo-oes

te do Estado, pretende fixar extras para hoje. Os muni

cípios de São Miguel d'Oeste, Lages, Santa Rosa de Li

ma e Pôrto União estão' na rota da emprêsa, que cobre

os do trajeto. Dois ônibus extraordinário foi fixado pa

ra às 19 horas com destino a São. Miguel d'Oeite.' No
vas informações, através do telefone 37-27.

"

Os proprietários e dirigentes das emprêsas d.e, trans.
portes coletivos interestaduais classíficaram de exttaoi'
dinário o. movimento de passageiros registrado no' Carna

val de 1972. A procura de passagens íntermunicípaís e
,

' ,

interestaduais foi idêntica a do. Natal e, três vêzes SI.l·

periores a do Carnaval do ano passado.
A maioria das maiores emprêsas prosseguem hoje

com um ritmo de atendimento característico. das épocas
,de festas.

Na mesma forma, as viagens aéreas de Florianópo
lis para o centro 'ou sul do país é fora do. comum e ho-'

je começa a diminuir, depois de, uma demanda também
inesperada. \

do.s. Conforme a afluência da manhã de
.ri .

"cem novos horátio� extraordinários. As
tão sendo Iorneeídas aos passageiros
21-72 é �6-82.

hoje estabele

Informações es·

pelos telefones

A Catarínense por sua veZ, servindo a região norte
do Estado' e 'ligando a capital. a Curitiba, mobiliza, nor

malmente 21 carros para atender passageiros ocstínados
\ ,. ,

a' Camboriú, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do. Sul, São �l�an-
cisco do SUl e Curitiba. Durante O' dia de ontem dobrou
o' 'número' de saídas e para hoje os carros extras já de.
tinidos poderão sair lotados. Os horários extras e infor-

, mes complementares são obtidos através' do fone 22-60.
,

,

Já a Nossa Senhora da Penha, com ligação com Curi-

tiba, São Paulo e Rio. de Janeiro, dispõe, em, linhas nor

mais e diárias de 7 carros. Cinco. coletivos extras estão
,

programados para, hoje, em virtude da afluência de

passageiros. Para Curitiba sairão extras às 12h40m B'

18'hl0m; para São Paulo, às 1?h15m e 18h10m; para o

Rio, às 22 horas. Através dos telefones 35-07 e 47-64 po
derão ser conseguidas outras informações.

'

Enquanto isso, a São Cristóvão, que ontem anotou

a saída de 8 ônibus para Laguna, Tubarão, Criciúma,
Araranguá e Pôrto Alegre, quase \ lotados, pretende Ii

xar horários extras para hoje, na hipótese de haver a

demanda esperada. QuaiE>quer informações, pelo telefo
ne 34-76,

'

A Brusquense não. vê necessidade de ôníbus extras

.para .hoje, tendo. em vista o movimento verificado on

tem, considerado fraco pela emprêsa. Permanecerá com

NO AEROPORTO

MOVIMENTO

, As ernprêsas Santo Anjo da Guarda Auto Viação,

Catarinense, Auto Viação São Cristóvão e Nossa Senho-
ra da Penha duplicaram o. número de saídas' de ônibus,

enquanto as demais aguardam 'reservas para estabele
cer horários extras.

A Santo Anjo da Guarda, qUe atende a região sul
até Pôrto Alegre com 28 carros diários mobilizou 32 co-

,

letivos no dia de ontem, com uma média de 35 passagei-
ros. A, empresa, no roteiro oficial passa por Jmbitubul
Laguna Imaruí, Lauro. Müller: Tubarão Criciuma, Ara�, , . ' .

'

"ranguá, Sombrio, Mampituba, Osório e Pôrto Alegre.
As linhas normais ds- hoje já estão ICOm todas as

reservas preenchidas e os respectivos bilhetes destaca-

Igualmente surpreendente a procura de passagens
aéreas nêstes últimos quinze dias. As duas emprêsas que

operam em Florianópolis - Varig e Sadia - não pro·

.gramaram vôos especiais, por entenderem que não. ha

verá necessidade.

A Varig, já lotada, parte diàriamente às 8h15m, com

destino a Curitiba, São. Paulo e Rio, e às 16h30m segue
'

para Pôrto Alegre. Para informações discar 23-25, 23-2ô

e '23-77.

1. No di� 18 do C'o�rente aer� procedida a,�-ORlEI'{t�ÁO 'DE MATIU

CULA INIC1AL para 0;5 eanatclatoo�s no CObotÚ:'St) Y.�ibul9.r e que dt:,..

\i erao imdár seus estudos 'em marÇo d<,>, corrente aoo,. 1. 1., ,LOcaI'..,- AUdito

no do Centro. Sociu-Eco.nômico, síto à rua ,AlmWa.nte Alvim,. 19. 1. 2. Horários

- AS OS:30 horas, os lo\') pnmeiros classif�ados p'ara a Area C!l� Ciéncia') Blol,()gi
cas; às 10:00 hor�s, üs 150 pi.imeiros cltiSSificad.os vara, a �rea d� Ciêncilj,s Físiodo;
as 14:;:>0 Horas, os primeiros 160 cfass.if�ca.dos .pata a �e:a de ,'Ciências. Humanás e

.

SocL,j::,' e, às 16:00 hora� os e,andidatos classificadoS d..e 161 a 280 para a Ar� Je·
, , , ,:' � � , "

Ciencias humanas e SociaIS e' ós 40 primeiros clagsificadoS pára a área de Artes e

Com'unicaçóes,' 1. 3: Observações:-'" a) C�comit�nteinet1te com a pre-óríei-ltd.�
çao, sera íeita a DlSTRlbU1ÇAO DAS. SENHAS indkàlt;�s �o· dia e, hOra, éni. que
r Ida um dos canúidatos devem proceder, no DRêA (Cô.újl.rntO Urnversitário.', �a
j,dndade), a sua MATEíCULA. INIGIAL.',.b) No. �,c4 �ula �niC,:.al os can

dIdatos Qeverao Al:-l:tES.t;N'J.AR OS SEGUINTES PA,P�lS:' çertid�o de' :registro ,de

IA<lscimenoo' documento c<;m V,�lOt lega1· de iuentidade;" CertifiCado de �onclusão e
,

1 '
"

• ' •

üistor1Co. da ensino médio - i,,,, e 29 ciClos (duas vias, não se aceitando 'fotocópia);
cümprovant,e de estar em dia co.m as obrigaçóes mil.ltal'�; título eleitór�l; atesbt- '

do de boa conduta; atestado de saniCiade física e" mentál" passado.. pl'cferencial-
I

'

.

. . j

mente por órgao. 'ÜiÍciaL o que dispensa a juntada de prova. de vacinação anti-va-
, '

, ' .'",
'

,

riólica e do resultado elo exame abreugráfico; duas fQtografias, 2}{2; e., prova do. ·re-

colhimento de Cr$ 'iQ,OO (s'etenta cruzeir'Os), sendo. Cr:$' '30,QO (trinta. ci'�eiros) cor·

resjJonctente a taxa de maLricula, inclusive forn�cinientd da .':cédulá de ;ldentiflca
caça0 estudantil e, Cr$ 40,00 (quarenta cruz.eiras)',':a:, tituiO�};ije "c:?ntriblÃ;iç.ã,o ao "órgão

". ",'� ",' .' , 1 ...' ,
.

. ,';... . �
,

(

de rep1esentaçào discente. Note-se' que o diplomà 'de' cü'rsó'o supeiio(
,

'Jé'vidámente

registrado supre a apresentação do. do.cumnto. do ensino médio; que se o candid:;i
, "

to for portad.or do diploma de professor primárió, deverá apresent.ar, além do cer·

tllieado oe conclusão. e' histórico do. 1� oiclo (duas vias,' hão E.e aceitando fotocópiá)
e o dIploma reSlJectivo, ,devidamente regiscrado na' Secretaria do Est-<Ki.ó que 0

expeaiLl; que �� o candidato fôr portado.r de diploma ae técnico em con'tabi1�.e,

é bUllCiente a apresemaçao do mesmo, devidarp-ente registrado na repartiç�o com

f;'\etel1te; e finalmente, que só se!·ác;. cOnsiderados váhdos os históricos escolares
1:', "

qUe apresentarem .as inuicações mencionaüas na Portaria Ministerial 726, de ...

'

...

Ob/1�/6i, se expedidos a part-ir desta data (indicações da entidade mantened'ora,
da SiStema de ensino a que está vinculada 'a escola e", ainda, do. ato reier:,�nte à 7. No dia 28 'do. corrente deverá ser formalizada a OpçÃO POR PARTE

auto.r�zaçao .di) funcionamento ou reeonnecimento do cursO. correspondente ao do- DOS ALuNOS com direíto de acesso ao. ciclo de for.r:naCão profissional (escolha
I, ' ,

,

cumento, com a respectiva data, de publicação oficial). C! Em hipótese alguma· Lle Candl..1) e que integralizaram o cido básico no. PERIODO 1l\f.l'ENSIVO ES.rE"

se'rào. aceitas MA'fH1CULAS CONDICivl'J1ÜS, i�t0 t, sem, que o candidato satisfaç�\ -_L.'>';_,", .�" L;jf,;al -- DitCA. '7. 1. Horàrã<,ll - Das' 10:00 as l�:(jG HS 'i. 3

inLegralmente, as exigencias para ele emitIúas nêõte E.:1ital.
.

d) n CA�DIDAT0 '...,,,,,.:;;;,u 'J •.. " __ .:' _,- "') ll;.s 110.:00 hs do dia 28 00 (,'Orrent'6 &era a 'lxadu, uc mUl'áll ti

QuE' NÃO CU1\1t>A.\BCl!:R" na Liam e hOl'ario' marcado na senha à sua matricula, l)hCh; a LJ..61'A NOlvllNAL :90& ALUNOS CRBDENCíADOS a optar para, os VdÚO;)
so. po.derá pro.cedê-Ia, como retardatário, no n'láximo, até 72 hotas àpós o ho.rAno cur::;ús, {h; 8.1,;Olt.:l;::,\ com Os curríeulos, cumpridos e respectivos .indices - de aproveItei'
originàriamente fixado, mediante pagamento da multa <;te Cr$ 50,00· (cinquenta ú��.LL..... �!l, vJ, <,[";_,,1 'creb'C'-entes·.' b) M 16:00 hs do dia 2Q do COrI'onte sera· a.dxlA
cru:wir:os) o.u, se por motivo, de fôrça maior corúprovado, fôr aceito cQmo tal peú '"W :i L�".L ,,('," l'ltv),iUNA.L CLASSIFICATORlA dos alu.n� PÓl" curso, cOtlSH.lera.do. 05

Coriüssào de Ensino. e Pesquisa; vencido aquele pruw, será tido por d.esiStenté e ce· IJad.u� _, L ' � l' que tenha sido pleiteado pel� mesmos. c) Ainda no dia 2�,

ra, automàticanl�nte, cancelado ó seu direito a matrlc�la. iUb'" ", "iS , iJ\..í,-,,�L(;ilÇilO da lil:íta l'td:�l:iàa no' itsm b, será feita a D1SfRI1HJIÇAO J;l!.
-

2. No dia 17 do co.rrente deverá ser f'Ormalizada ta OPÇAO POR PARTE, SJJj.N;:;�Ú, ... ua itu\T1UCULA StJBSEQUE:N"TE em disciplinas do prOfIssionalizante.
Dás ALUNOS com direito de a.c�so ao ciclo de formaçã'O profissional (es�olha de b. va.nl, qlillisquel' MATR!CULAS SUBSEQUENTES, o aluno aeverá 1'ec(;"

carreil a ou repelência de disciplinas visaoclo melhoria do indiCe � aproveitamen.. ltWl UU!' ,:,rtúnda de Cr$ 50,00 (éinquenta, cruzeiIo..'3), senôo Cr$ 30,00 (trinta cru-

to) e que integralizal'A,m o delü básico n9 período regular. 2.1. Local - ,DRCA. LI::; .. (::', 'I._"""'l,':l.l-den'te a taxa de ,màtrícula� inclusive fornecimento da oédula á,c:

2. 2. 'riorários - Das 08:00 às 12:00 h6., para os' alunos de. Ciências ,HlOlógi:cé!.!; �eIJ,Ll"LclÇ ..ü estudantil e, C:r$ 20,00 (Vinte cruzeiros), a título de contribuição av
.

(' de Ciências Físicas; e, das 14;00 ás 18:00 11S., para os alunos de Ciências Huma- orgão de representação. ,discente. No.te-$6 que para. os alunos que il::l.oar�sf3aram em

nuS e Sociais e de Artes e COmunicações. 2. 3. O�rvaÇõés - a), À$ 16:00 'ho- manjO d,e Hno e de 1971 serão "exigidos atestados de bôa conduta 'e .de sanidade
l'as do dia 08 d'O càrrente serão afixadas, no mural do DRCA, LISTAS ;NOM1NA�S tísica e Ult)utal. 8. 1. obServações - a) Em' hipÓtese alguma serão concedi-
DOS ALUNOS CREDENCIADOS a 'optar para os vários cu�, de �ôrd,() co� OS dti;) M,AThICULAS CONDICIONAIS, isto é, sem q�e o áluno sati'§faça, integralmen-
,curl'iculos cumpridos' e respectivos indices çle' aprpveitámentG 'ein orrl'9m d�re& :;C, i�'�xibulcías para êle contidas nêste Edital. 'b) O ALUNO QUE KAO CO IH-
cenée': '.'b) Às 14:00 hs do diá 19 00' corrente serão' '$.adas �ISTAS, NOMINAIS i)AiI..E;CJi.:h, na data e horário. marcaqo. na senha à sua matrícula, s6 po<1erá proc�
CLASSIFICATÓRIAS do.s· alunos por cursos, considerados os dados. acinu e o que dê-la, (amo retardatário, nO' máximo., até 72 ho.ras após o horário originàriamente'
tenha sid? pleiteado pelos mesmOs. c) Ainda no dia, 19 -'- das 14:UO às 16:00 hs." ux.a.do, mediante pagamento. da multa de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) ou, s.e por
para Qb aluno.s de Ciências BiOlógiCas e de Ciências Físicas; e. dáS 16:00 às 18:00 hs. motivo de fôrça maior comprovado, fôr aC�to como tal pela Comissão. de Erunno.

. ,
,

para os alunos de Ciências Humanas e Sociais e de Artes e ComunidliÇÕ€s - seri e Pesqui�as; vencido aq,úE!lé prazo, apenas pleitear matrículas nlrsemestre seguinte,
, féita a DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS indicativas do dia e' bo.ta em quê caoa um de- esta co.ndicionada à existência ·de va'ga,
verá proceder, no :ORCA, a sua MATRíCULA 8UBSEQUEN:I'E eni" diSCIplinas do Florianópolis, 05 de fevereiro de 1972.

profissionaÍizante ou em diSciplmas do básico visa.ndo melhoria do i�dice Bel. Tânia' Maria' Gomes do Amara.! Marilsa Carvalho
::;, Nos 'dias 10 e 11 do. corrente será feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS " ,Chefe da SM Chefe d.a SR

indicativas ,do dia e hOl'a em que, cada um dos al�nos qlile, hão integ:i:alil0u o cick VISTO: Bel. Nelsoln Moritz: La
. Porta,

básico, deverá pro.ceder sua MATRíCULA SUBSEQUENTE erb disciplL>:as dêste Diretor do DRCA.
� \

.
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MINISTtRJO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
.' '.

.

;._ .

SUB-R�ITORIA DE ENSfNQ 'E PESQUJSA

DEPAR.TmE.NTO DE :REGISTRO � CONTRôLE ACADtMIÇO

EDITAL nO 721.102.885I ciclo. 3. 1. L.ocal, DRCA; 3. 2. Horários No. primeiro dia, da.s 08:00 às

i"':lIU u;:) e das 14:00 às 16:00 h�, Pata ,(JS alunos de Ciências Biológicas e de Cmn

cias, JI!"�i:;lCaS; e, .no s.egundo dia, nQs rit� horários, para O{i alunos de Ciênctai

Humanas e SociaIS e de Artes é C'9IDun1,c�. 3. 3. Observações - a) Na
.

at0 Q.<i ülaLricula, os alunos que não devam mais de 15 oréditos à integralização de>

ckiO i.J""Sli.,.·�'> utli.,.:ttUldo-se cW, formulário próprio, qUt$ deverão. sollcitQ.1' no lllO:meIl

�o 'pu�,ji 5<U pielL�ar Ingresso PO ciclo de fonnação profiS.àlon�.l por P1:r�-OpçAO .

b/ � 14;üO hs do dia 02 de março vindouro serão afixad.as. no mural do. DRCA,
i..íSTA;::) T'�Ul'dll�AIS ÇLASSIFICA'l"ólUAS, dOS que prQC8dera� a referida ;'i'é-OpçãÓ'.
<;) .'.il),ua (.lO '"ua· 02 de mar�. das 14:00 às 18:00 �. coWúd�ando. ..8 vag�s dispo
llh'e�;;; lOJ.m,alizal'ão a OpÇÃO DEFiNITIVA. dl No d1� oa. de }!n�rçQ �erão ati-

. ,

x.a�&, w,:: ,Jô:(JO u'., � LISTAS NOJ4INAlS CLASSI1flCATORIAS POR CURSO 6, a�o

COJlU,nuo., ,leita a· DlS'l'ltitfUIÇAO DAS SENHAS indlCativas do dia e hora em que

oa,':.ta u.llL uO.\i ulv.�os de�erà proceder,
.

no DRCA, a sua �atricula, compJ6Çmentar· ft

&U).)��qu6n:,e em disciplinas cW pNfissionálizante.
oi:. Nos (Ü� 10 e 11. do corrente, s�rà feita a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS

indkati�'i:\;i. do cha e hol'� ,em que, caâ.a um dQs aluD06 jil vinculados ao ciolo pro

fissiO�laliz' nte, deverá P:r<>cedeI' SU;l MATRICvLA SUBSEtQUENTE em Olscipl.lua')
Ue.gl;e cwlv. 4. 1. Local ,- DrtC.A.4. 2. Horários --- No primeiro, dia; das

10;\)0 àS ll):OO 11S.; para .os alunOS de, Medicina, Odontologia, Farmácia e .B1oqumu
ca, Qui nica e .iVl:atemaÜql; e, no �-unàQ Clia,. talnbém elas 16:00 às 18:00 hs., P&l,'ii

os alunos, de Direíto. Administrq,çã'O, .hlconOmia, Contabilidade, ffistória, Geo.grafia,
rédagogia F1iosofia ..e Let;ras.

• • ,. . . .

'.

Esclarece s,ôhre pré-orientação, opçã� das alunoo COm direito de

acesso ao dolo. de fOTIUa:Ção profissioriàl e matrícttlaa mici� �
Suoí:iequentes para O priBleiro pedodo let.lVô �r do ano a;<:&,

dêmico de 1972.
As. Chefes claB Seções de Matricul. e :Reg4itro, d.ês� ])ei>iU't�m.er..tc tQrIlal\\

•
.

• i- • '
_

�J" públj"QQI',QiU)1 C;2.�Í},�im�ntO d.� �n!-e�,d:p�� ,que;/, ,;� ,,}
.

-;, .(
.

,

, \

5. No dia 26 do corrente. os alunos 'com MATRICULA TRANCADA ou PIlO

VENiENT.i!,;;::) D)i; CURSOS SERIADOS, C1everã'O 'efetivar suas matriculas, �. 1.

LOCClt - j),l:iCA. 5. 2'. Horár:�o -' 10:30 hs.

ti. No Clia 28 do corrente seia feita. a DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS indl:

cativas do úia e hora em qll_e� cada um dPS aluno.s que não. integralizou .o ciclo bd'

51co !lo. (_;I.JÜ�O iNTENSIVO l!;SPECIAL
'

deverá' proceder sua MATRíCULA SUBSE�
,

QUl{;l''>J'l,t; êrn dlsciplinas dêste ciclo .. 6. 1. 'Local' - DRGA. 6.2. Horário

Das üb:VO as 10:00 hs. 6., 3. Obs,ervações -, a) No ato da matrícula, os aluno))

que nao devem maís' de 15 créditos à integralização do ciclo. basico, titiiizando-se

de formularia próprio,. que deverã'o. solicitar no. momento, poderão. pleü'e�r ingres-
s� no ciclo. de formação. profissional po.r PRÉ�OPÇAO. b) As 08:00 hs do. dia 29

do corrente serào aflxadas no mm aI do DRCA LISTAS NOMINAIS CLASSIFICA-
, , '

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

vel'ellO a�s Üb:OO às 10:00 hs. considerando as vagas disponíveis, fonnalízarão a
, , , '

,ur'y.t�u v.l:.!Í'üdJl.'iVA. d) No. mesmo d.la serão afixadas, às 16:00 hs", as Lll:S.l.A::;,

1'\.�U.l.V..LH'l�:d.0 i;LA;:,;:)lFICAl'ORiAS' e, ato. contímto, feita a DISTHibOh;AO DAS ::,.t;
.,
l�HAó lL.lLt!l.a.t1va� '.ÀO· dia e hora em que cada um dos alunos deverá proceder, nú

1JúC.A, a ",ua l'nA'1'.i:dGULA COlv.1PLElV1ENTAR E SUBSEQUENTE em aisCl,Pllnas Ult

prOfIssionalizante.

\' ,§ii

I
I
!

•

,

• , •

A Sadia Transportes Aéreos - que está se traas-
, ,,' • • . '1 '

ferindo para uma nova agência na Rua João Pinto .-

informa qlllé dispõe de alguns lugares em 'seu' YÔO de ho

je, às Hh,2.5m par,a
r

Concórdia, Ete.olUm;,'e -Pôrto Alegre;
às '18h20m liga' Floríanópolís a ',Curiti� el' São P�11�
Informações sôbre reservas . através cip, telefone 22-23.

" '

Inspetor· do·,' 'bC'� v m
ver r 'créditó ':iu r a I

"

Está 'sendo esperado nesta semana em Florianó
polis' o Sr. Sady Miguel,· nomeado' pará'b cargo de

Inspetor-Coordenador de Preços'. Mínimos da Carteira
de Crédito Rural" do Banco .do Brasil. A"presença de
Coordenador.visa facilitar as. operações de crédito ru

ral para as Cooperativas Agropecuârías �d*emais ativi
dades agropecuárias em �anta Catarina...

I· • ,"'i "r

"Êsté serviço vinha sendo te'to :Por uma Coordena'

ção que atendia 'os Estados do 'Paraná e Santa Catarina,
conjuntamente. 'A Coordenação de -Santa Catarina foi
criada recentemente e' o· técnico Sayd . Miguel é o pri-
rn , 1'0. a, ocupar- O: carg . . ..

A posse do novo' Illp�tor contará com � ;presença do
CeI. Peraéhi 'Barcelos,' Diretor do' I?,�PCIO;- �9, Brasil para
a região sul.

.

O Sr. Sayd Miguel é· 00 família catarinense irmão
, ,

do jornalista Salml Miguel, atualmente na Guanabara.
O seu retôrne li Florianópolis para desempenhar atíví,

,

dades protíss.onaís ocorre após longa permanência no

Rlo' at� no Banco do�,B.rasll.
'

, ,( ,
,

"

�' '�

" esco·las'nj:�nicipais
illiciam ;:8nO le,tivo

cerca de 3.500 crianças matrtcutadas nas 27 escolas
. da rêds municipal de ensino de Flori&nópolis iiliclam

se�-ieirQ seu periodo de aula deste ano. Hoje os

.167 prOfeSSot� do MuniCípio deverãó' se apresentar à
Secretaria da Educação à fim de' raceõéiem' as orl.e:iil.ta-

" ,

ções fina18. ,/ 'J

.

O câlendá:ri:o do ano letivo parâ os eStt\belecimentos
oficiais de ensino. da Prefeitura de Flo{"aílópolis oba
Ueéera. a uma resoLUção ba xada pe'�o

.

Seérotá.rio Élcio
LemOs. O CWendálio fiXa p.ara. hóje à· apresentação dos

pto'feSsotes, '0, iniCio, das "ail.làs,paiÍl 'segtmda-feira e 4.)

tértriino a.. 9 de dezembro. As férias de julho wrão de

apeka l.a dias, oolneçand6 00' dia' :;10 'ê' cOnclu.ndo a 31,
dando um ,total de 210 5 diàs leti'vo's; no ano. Serão

" '

feí'iadoo eSCoJ.aies em ljlârço os dias 231: qata consa-

grado ao Município é 30 e 31, datas santif�cadas. Em
abril Od dias 19 e. 21; em IÍuúo os dlas 1° e 11; em

,junho J dia l0; 6m 'Setembro o 41&, 7; em outubro O

d�a �; em novem.bro OS d.i.as 2 e' 15 � em d�bro
;·'\'1:._1\ '

o dia,a.
...l \.. A'. ')

OBJETiVOS
"'" ,1,\1'..�

.

Segundó Q Secretário àa Educação 'do Município, os
objet�v_os, das escolas, pela_ nova i

Le� '�fi� Diretrizes e

Bases H'vão Iíluito além dos preteod:.dos'" pelas escolas
, , "

' ,
" '

,tradicionais". '

.

_,.. Entre essas finalidades � prosseguiu .- as prin..

cipa;,:.; �ao' às seguintes: desenvolver �'�riatividade e

iniciaçãô na criança; 'dar condiçÕes ':p�f�'� o desenvolvi-
"

" , 'j' 1')

mento dé sua córnunicação, e expressão;' relacionar a
, I '

.,' ,

teor��a "com a, vida' conpreta�, ter urr,ía .l1ierarquia de va.

lares· desenvolver a senslbilidade aos valores e�téticos, • ."..' ( r < 1"
, t ) I' i I

,e cívicos; ter ,a percepção da unidade entrE;l cultura e

naturezà� faz�hdo com qué ,os alunos se integrem aos

ensiriànlel1tOs�·
,

. .

')
,

El��Comlndenies' 'tém:
" . ,

\

SUil ngg't:la Dire:loria
:'7'i :'._

.

j"
_,' �'. I�,' r:; ,j !,�.,

. l'��' t

.:'l
r ( .'.; _

'. I', t..,:l ::,:�

,0 Capit�o "Jo�o Ce,Sártp ,Esp;fn'O;bla foi reconduzida
� '. , .�. _) �.' r . I' ,,"'(,

à p�' 8s1�énciGt, da ..�ssoe�ação dos �x-Gombatentes do

B'rasil-Seção de 'Florianó�ohs; ::;,dU:U_�nt'e a assembléia

geral, extraol'dinária da entida.de. A nova d:retoria tem

a seguinte coristitu�ção: presidente C�pitão Reformad«
João. Oef.ário �sp'ndola; Vice-presidente - Manoel
i_ntônio Lirthares; .110 Secretário - Cap:t�o R!1 Dante

, ,.' ,h..
'

",'p" .:\�,:i�'" C__ '-')«11·0 QU.<:I)'8Z<'"....,J.1n' 100 ;reso'lrel'.\"Ã.:t'tJ, ..
.:.... 1It.J'tw .... -vt<J...... �;".. ..Jt... V � \_;Õ.L.LJ , l....-

"

�",,, "gos
.. ',d ""Intas..l '210 'l"e., --, ,1,'" ,t'2 ... ' ... ,:,t .. -vUl', .LAHldcü ,',.u,.'>::!I ••:,L•• '" '"

-

,soure:xo - 1° Teu. HIR I��meo,' Ferreira Del Rey Sou-
, '

"za. O Conselho :Fiscal Bs'cá' integrado 'do 29 Sargento
H,eto.t:rtla.do Od v'o, Portuoso ,Nunf;s� Si" ,Firmino Leo

().at-:�o da. '-:':OSll� J_;, J'oão Oluvo' Albino. Q General R/I
, Olh"1c �,h. _,d, Ui t}r� Jzéda 10i eleitü re:p,lt�Sentai1te junto
d(j (j;,j,.,I� I.i:L' ;?-J'b�: onaJ dos Bx.:.Combaientt:;s ..

, I

:'1

J' •

Data iV2172
Válor da Cota Cr$ 1,62q
Valor do. Fundo Cr$ 1.014.4+1,63 ""

. OLTIMA DISTRIBU'IÇAO
DATA G VALOR'

31/12171
.

C'.:'$ 0,23 por cotá"
Valor' COntratado Cr$ 1.967.500100 "

I'" I

,

I

,

,

1 '
.

"

�" ,

Admlhi'strador J, C. DE MESQUlíA S.A. - Corretora de Valôres
Carta 'Patente A-a1/2366 '

' C:G,C,M,F,'766204()O/QO} .

�uu MorechGl floriano F.&fxoto, % . 16.° !}Odor· hine:. 23,9322 - (uriHb�· Paraná
/- ,

,

[)ISTRtBUID� EM FLORIANóPOLIS
.ÂirtOn S.' Savi "

�

\. Galeria com$ia _.. C
.,

to 107 ...:.:..." FONE 2414
,
"" ,

.. OIlJun
I. .'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'i" "")J FEDERAÇÃO INTERNACIO-
IJ 'NAL ,OE AUTOMOBILISMQ sus-

r+« ,...' \

pendeu o "GRANDE PREMIO DA
HOLANDlJ". A Administração do
circuito de Zandvoort" não efe-
ruou as te�Oflpas, exigidas pela ,

"
..

)omissão' de Autódromos da FIA.
Assim é que em junho ÔS .holande-
.es não mais assistirão o "Grandefa ,"'

FÚ J" para veículos de Fórmula
UM, ,já tão tradicional naquele
aís.

... _ --

, �
P"

Esta suspensão deve servir co-

mo \lJm ,:'alerta" p�ra,Os organi,
)I,ldores da Prova do dia 30 de
IUE '90 em. Interlagos, pots,' dessa
a" .:Hsen1;açfí_.o dependerá a realiza-

-,;" ,ç-, q ,�, P9.rt�r " de 1�7p, ,� :Yffla! pro
� �(';t anual. valida pelo P!i;IRpeQ�to

,

e r Mund"al d� PJlotO$, q,? F'ór1Ilufa
_UM, em I}osso País.
-- __

o

,

Luiz ,Oarlos Brasil, presidente
,

,

d- ,F'c.A. e o professor Rupen.� A.". ..)". 1;.

Carpin,elli, :P�esideI}te q,a 901TIis-
sao �:N"ãci,'nal de Kart, or,fi, �m. vi
s' ta. ao nqssp, estaq,o, e�tivetª-m
segunda, f�ira ,em Elumenau, a

c6nVíte /40' ',Automóv�l G�ube, lo
cal, p��a �st.ud�rer;q a pO,S�iqj1Jq.a
de da construção de',um Kártó-

\

dromo naquela, Cjp.a9l,e.
\

, .

'.,

Jfa..�ando em }{ar6dtomo, Gjlspar
. ..está const�uindo um "Ceptro de
"I "Diversões", no' q:t1al ��.érq q.e ex�,s:,

tirem ";pistas" para diversas 'mo

dalidades de esportes" haverá urpa
especial para kart. E Florianópo-

... lis' quando terá o seu �<!-rtódro-
mo? , '

I '

, \
.

,

...

--

A FEDERkÇÁO CATARIN�NSE
DE fJUT0J.',.10BILISMp cQpmnica
aos Pilotos que recebeu' da sua

co-irmã Gaúcha, o Regula,.mentp.�' , ,'''"

para a prova do dia 5 de Março --:-
'

que provavelmente será transferi-

..

F,
.

e
da para o d'a 12 do mesmo mês.

�E?�a prova será somente para Veí
culos da Dívisão : 3: Assim a'maio
ria dos Pilotos Catarinenses estão

credenciados a parttcíparem da
mesma.

Parece-nos que houve um rnoví..
menta em nossa Capital para' 'se
organizar um Torneío Automobilis-

�
. ..... • __ r,., .

tíco no día '1$ de Março vindouro,
Mas tomamos conhecimento de
que o mesmo não mais se realíza
rá, Motivo: falta de um local ade,
quado. O pegQ.c�o aqui é fr�Q mes
mo hem!

Fazemos aqui' duas s�e�tqe�.
Conseguir junto a IMOBILIÀRlA
�Ui.ERÊ autorização' para. ser

r8l}lizada no t<JURERf'.:" o dito
Tornêio, ou �p.fãp, r,e,alj:zar (:) mes
e;m �URITIIM·, PQ:" 4utó"drop:lo
"Paulo Pimel').téÍ".'
-1-- �i.

"

, Peptm de breves dias será' inau-
gur�pa mais, �Wa F�rma esre,c�a
l1zada em- Von�Swage�. Trata.,se
da TECNO-CAª,; q.o. 'lpiJqtq1f, r�-,

.

{

tpe ..otávio Boabaid" e qu� terá
como chefe de ofieina 'Nelson
Vieira que já está em· São :Paulo

"
, j,

fazendo um e�tágio ..de
.

especiali-, ,.
,

zação. A TECNO-CAR está insta-
lada �m prédio próprjo, à Av. Dr.
Ivo Silveira. "Giro fAto" para, o
Távinho e o éàrequinha.

,

Conheçam melhor a nossa

"ILHA" participando do no RAL
LYE-TUR. Cpnforme todos. os
RALLYES que tem se realizado
em possa qp.ade, êste também
não será u11f. Ral1ye de velocidaçle
e será sim de regularidade. As ins

.crições' podem ser feitas no Posto

�on:za� � rua Fulvio Aducci" 4q7,
no Estreito. Variantes, n.elinE!S e

Buggs tanibém pOdem pa1-'tic�pí:}J". '

"'f.:'ODUTOS
,---,-_..-,._------�-----------�.......----�

VA��JOUNIDA'DE

Arroz bra :co pa�ot�
pacQ�
paco�e
pacGte

I

I·"

I ,

Arroz Pl"3nco
, I

I�' Açucar refinado
,� I
I �, Açucar refinado
;:

.

Extratç de tQJ1l;tt�
'''' ,

I,i Farinha de mandioCa
I � I 1

Farinha de trigQ
Farinha de trigo
feijão prêto
F�ijão prêtQ
Fubá de milpQ

. Fósforos
Leite em p� �ntegral
Leite em pó ip.staptâneo
Macarrão sem ovos

M:acarrã'l com ovos

Massas para sopa

Maiz�na

granel
pa,cote
pacote
granel
��ote
pacote
pacote
lata
lata

paeote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote

ta.bletcs
lata
rôlo
pacote
p&cote
pedaço

1-" f

'. I

, .

.. I

"

,,..
�

, I

I
I'
',. I

11 Maizena
;

I M�,ena ,"
,

+ M'irgarlria vegetal
óle de soja
papel . higiênico popular
Sal refinado

I Sal m'oído
I, Sabão em pedaço' pequeno

. '

,f,W
800 '

.'

110
, ' ,

,

5,30

0,7�
1,40
1,25
5,75
100 .

,

1,20
1,00

0,60
.

4;,�G
i,2,O
J,PP
l;,�q
Q,65
0,6fi
l,20
2,1Q
O,5Q
3,10
O 30 i

à:1'Q I
P,3Q
p,�4

�a e
• •

hlalona no
f g ,IrPRS!
'Os, novos dirigentes do Figuei..

rense vasculharam os mercados,
gaucho paulista e eatarínense .�
, 1 '

formaram a base da sua equipe com

que esperam -lutar pela ponta do

campeonato estadual da temporada,
. Para o ar co (oram buscar lIo que,

,

estava no. Juventus de Río do Sul
e que -é natural do Ri::"' Grande dQ
Sul, Luiz Everton que é naeural de
São Borja e que já (�.."t2,.V1 'Í"I.:l' equips.
tev seu contrato renovado .', Para
disputar com no, o alvi-negro .con
tratou Egon que foi do Avai e q-tie
é natural cl.� TaL no lHo Grande to

S\11. Fernando, outro gaucho �á
p�rtencia ao 'preto e branco· em
1971' e vai 'contínuar na equipe. r1J.
natur�l de 'Pôrto Alegre .. Claud�o,
aquele ponta de lança ar;sco q�e
quebrou a perna, continua' no' elen,.
é� e é 'natural de, Pôrto Ah�gte tam-

· bém. O quarto zagueiro Aldair.; é... " . � �

natural' da cidade de Santa Cru�.
· amda do . Rio Grande do' Sul. 'E
par::t auinent'ar_ o número dê ,gauchas
no Figueirense 0-

omassa�t,a: PÍlulo
S .. dos Santos, é gaucho de 'nasêi
mento. Paulo Moreira Trindade; I')

Mourão, é carioca Marivaldo· Ru·
,

,
.

finf) Fr.a.nça, ,q Va:vá é pa�14�� Il�m�cw
os demais jogadores' de Santa ,Cata.
rina . Como se nota claramente' h9

·

um predomínio de gauchos, . ,

�o
:elenco, do., Figueirense. VaCaria.
que foi titular do Internacional,'. ao
contrário do que muitos pensam � é
catarinense. Vamos ver se gauchos,
catarinenses, paulista e carioca..

mesclados, vão dar as alegrias, �.'"
explosão de que o nosso futebol
está aspirando desd.e os idOS" de
1941.

- ;

Federaç,ão
Retornando' da

.

Guanabara. e Pre- '

sirlente da FCF informou que ,8'

Cfn ofereceu a Taça Santa ,Cat'\o
rina,

.

para ser' �putacla
I do�tn:r

-dia 27,quando da partida Figueirense-'
••

'" " .... ,),
t

X Juv·entus. � também cert� a pr�
sença 40 Vi�e-PreBidentp. .

' Sllviq
Pacheco além de jornalistas 'do' Rio
e do . AdminiBtrador da Lotéria
Esportiva, Sr. Jo� G�prjele� ..
�tá ,aonfinnada a iqlPJ�p��� di

LE dia 27 em nOS$Q 'Estada. ,

.

, ,Segunda...feirl;l. o Presidente esúWj
em Florianópolis, já que n� ,p�,�'

I
ma quinta:"f�ira ' estJlrá 1'l()v3Jlle��'
na CBP participando , de reu:qüo
dQ5 ,P.r�$ideJltes de F.���ra�t.}es "c,o•.
Hav�Hange qUe r.etorna da. �u1lP9a
�·sta.' semana.

Rubens e
ator

no',Avaí
RUBENS E CAS1"OR AS NOVlf

DADES DO AVAl
O arqueiro Rubens e o pOl\t$ro

esquerdo Gastar, o prlm�il'Q e�·

Metropol e ex-Atlético Barat\lJ.�ns�
. o- segundo· ex-Juventus, sãQ as duas
atrações que a diretOria 40 elúb.,
promete a sUll, torcida par.a '12 •

!J'ambém o zagueiro FiOt'e7J Qr.� �m'

disponibilidade' no América pod�rá
ser contratado no!!! prõxitnoS dias,;
Moacy ainda não acertou com O

clube pois tem vantajosa PrQposta
do Figueirense, mas Bita �tã certo
com o clube azul e, branco o mesm,o
acontecendo com Deodllto. Rogil'lQ
e Raulzinho estã,o eom �eus contra ..

�. J \

tos em vigor . l\ioend� coatinua
treinando' mas ainda n,o ,acertou
sua l�eno\('ação d�' contrato.

c a
Gilb�rtl)' Nahas o terreno e comprar urna sede n�

J - Bem, 1;\S questões mais comen- cidade, além d�, n� época da ven�a,
ta461f? po' momento. afora a da for- ter pago muita conta. Lá é ,ainda
inàç'�o "de' grandes equipes no nosso a casa do futebol. com seu', belo

lu�).>oJ, são as dq_ questão avaíana. auditório, instalações ele alojamen-
,

cue comentam vai pedir o campo to não muito antigas e com' toda117' '" '1
'

iii H�gª' ao G,9vêrno do Estado, ruindade das ínstalações esportivas.
. Fpr, t�r �l� a sua sede e seu estádio, ainda é bom para a Entidade.
� ffiIPq,�pl * nova burla aplicada Quanto aos carriets Barriga 'Verde,
n.��.�� ,q»estão de carnets aqui na não sei se pagaram. os, carros sqr-
ç��Jt})/.� ínterior, desta feita do teados' mas seí' que os clubes àrrdarn
4Inar'J,',i_,gq_ ,

Verde";
.

que canalizando atrás dos responsáveís para recebe-:
r,erHr.:;s§ p.�r,a o futebol' do Paraná rem o que prometiam, 'uma' t�x�'
fe,.,·{�t um eRt#dio, ainda por cima pela participação, taxa essa- que ..nâô
;0.t.? re�Pl)rt.s�y,ris,' diretos, ficaram saiu, e, me parece, que o c�so .estã
,deyplq,Q m�ljtQ. enganando : até o

,; "'�; na justiça, 'e .com justa i"ázão'.", : 'I:

,cpm:l,llt�45ta" C}H�, quando do lan-� II - Existe ho m,un.�,o, urna '�oc!.e�,.'
ç8ml:n1:\o. foi ludibriado, dara a daçle chamada,

'

"Sociedade Prote-

P�fF1?��Ç�Q perfeita que fôra apre-. . torá dos A�1�ai,$", sej, �9�te,; j'i'O','se'iiLld�.' 1I)�9 pp., etapas, confesso 'Brasil ela exi��e; .Ii1as' em' Floríanó..
ml�' j ·�.qH :b�.g,tca1mente cont�a a pol�s, tenho

.
auv�dáS.

,

B,em. se" ;.��sa,;�4oaç�q d9' ,éar,n;po da fl!-a Boca,mya, • SOCIedade exv?te IOJ1V�ye! por' :s�h�l�, '

P9ftlu,e rrw�rno ,sendo da G;0vêrno pois" devemos,' ,r�speitar :) 'vida.,� q�s.'
dn F$3t!l4o Q' t�!-,;rep,o" as benfeitori as ãiJimais, ela fic,aria' por petto, epve:r-j: .

,� (\Q ,f!lte9.Ql pe ,Santa Catarina, ganhada de s'�?ér; CJ.4-e 1á,,' Íl9.' �acp,
'd� 'FCF, dos' dubes, que ali, 'despc- dos ,Limões, .

',porque' UlP-;;t," '-ca'b'rai'
��r�R1 mu�te _d�n.heiro. O Av�r' teve

. ,ánda�a dentró � de �� 9uí�t'�I' a���ip�:,P9:J}qJçõe� d<5 ter já o' s.eu ,c'ampo ,mas fugira. n�ra', 8" !:ua 'iloV�p1ente;:'
p�r,a' ���no,�, mas D!,eferiu vend�r fo.i - ,;barbaram�p�e 'p.ssa,�in�4,a', ",�q�'�

I,
'

.. !'
"'_ ' ..

lkg
5;kg

,

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

454g
400g
400g
400g
200g
200g
400g
800g
100g
900ml
1

l'kg
lkg
1

. : �

, "0, • ,':�'i >
• I. '.: t :,

'-.A ,lo

, 1.:'

tiros de espingarda, em plena rua
e não sei se o delegado de lá ton10'
as providências, quanto à' mOrte (j�
animal, tiros na rua, registro o�
arma e barbarismo. Outros, inca,
rnodados com latidos de cães, atirai
bolas de veneno aos animais

�

e
outros ainda super carregam peqUp,
nas carroças, com muita gente fOl,
cando a queda ,dos cavalos nOl
paralelepípedos, pois escol'regR�
com suas ferraduras. Por isso
admiro mais ainda aquele provérhl;
que diz: "Quanto mais conheço �
homens, mais estimo os' ,mimai&",

'lU - Uuma das melhores prol!l�
.çõps do Govêrno e da .L\ssociaçà� ,

Comercial é essa dos íncenu, �
fiscais, ,para que os recursos fique�
em nossa' terra, mas a tal prOpagà�

.

da' da, mosca que fala e diz q:
'

,

. "ni1J.guém acredita em Santa Cal).

rina",' é de um mau gôsto imp�el
sionante.
.,

lV - Sr. Prefeito, socorra �

a�f.alto da estrada que \'ui para �

'�aco -dos Limões, tem cada Ulnl
.cratera que está pondo (m periqij
a vida dos motoristas. É só vel',

.
;:

>1'0' �'

.
� \ ;

olícias do ·.figueirense
" - ,

'MOACYR AINDA PODe SER DO
" FlqUEIRENSE

municipal amistoso,.. o . prime'iro de
1972 . na Capital. A, f:.chada do,

estádio, apresenta agora dois enor-

mes distip.qvQS dp' clube, um de
cada lado encimadôs por dizeres
em letras' vermelhas "ORGULHO"

, '

CATARINENSE". Consta, ajn�a,
dizeres alusivos de que. "tor..1.t)s nós'
somos respem,sáv,eis, pe!� l'��h)e')'a�
� �o ,do futebol cptªf,jp.en.sn'l. A IUs·
tribuição da, pntllr� ,foi h�p1 rlQ�aqa,
dando aos portões monumentais d,o,

�,',

Estádio Orl,andq Sct}T.peUi, um'l

visão a'gradável � d� �r�,�':dc �feit.O. �
,Também o portão

-,

da tuà 'Olavo
Bp�p, ,�pr,�ertbl ,I19Y� �e'ic�9' cm»

qnadros p�,et9s ,e br�ncos l�t.ernadps
e

, aJ�llns: q,jzeres' c,C?rp ,reierênc�a '305
�ssocjaJdg��. Al�h} disSQ, o estádio

pass�, por rop}plet.g. l#nn�s.a �. pjn
tura. A.gor� sim, �.�� ffC!indó in�s
n�o "O 1}�INçq p�, pUijP'" Dr
ESTREITO.

'-

,

,

A�Q4IQA'iÇAOA '�9pEflr4 ,p�º�.
T� ,DIA- '1-7

'

Segundo é p·ensamento ,da atual1· t
,_ \', , ..... "<, .,' \ ,'_

diretoria, a' coqertura q3�' atquiban·,

I' :"-l 1 ... �
•

•

cipaÍ amistoso da temporada, pro,

tagonizando Figueirense e Juventus
de· Rio do Sul. Nesta oportunidade,

I

o público terá seu primeiro conta,
to com os joogado.res 'do elenco
preto e branco, vendo-os em ação
e. desfrutará ceVtamente da caber,
tura da arquibanca.da que estara

S,e1J.,õq inaugurada. São melhoramen,
tos que estão sendo atacados em

r,eg�mé de tempo integral, par

�onfirmar que no Figueirense tudo
é trabalho em busca da redençã,,,,'

. do futebol da ilha.

REAPRESENTAÇÃO DO ALVI·
NEGRO SERÁ DIA 16

O Departamento de Futebol do
Fi gU,eirense F. C ., dispensou seus

�tletas na tarde de EF.:'xta-feira,
maf(�ando o dia 16 à nojte para a

re�pr�sentação. Os jogadores deve·
rão estar o mais tardar no estádio
Orlando Scarpelli no dia 17 pela
manhã, quando então serão, reini
�iados os trabalhos para o jôgo,com
O Jliventus. Antes da dispensa João
:'ólli, solicitou a todos que obser,
vassem rigorosamente a 'iata de

reapresentação e desejoü a todos
. boa diversão durante os festejos
de Momo.

o s
rá seu tiIl}e para o Campepnato,
feaJiz�ndo amistosos com times do

1..,

interior. Sua pri�eira apresentaçã_o"
assim deverá ocorrer no Campeo·
natO dia 5 de março, dando com'.

, '

bate ao Próspera nos domínios do
, "

,conJqn.to da terra do ca:''Vão. Logo,
a torcida floriaponolitana só verá
p quaQ.ro que obedece às 'ordens do

técnico Zezé, na partida da segun'
da rodada, enfrentando, :'10 "Adolfo
Konder", ao Hercílio Luz de Tu,

,
,

barão. Até o Campe:onato o pres!',

d�nte J'Ü'rge Daux Filho pod.�rá aU'

torizar a contratação de novos' va·

lares. que Zezé julgar p',ecessários
ao quadro que aos -p�os vai se

definindo, podendo �� icampeO•
nato, dar muitas a.le�rias à- torcid8,
Esta, precisa cerra.r fileiras em tôl"
no do jovem maioral, �omparelcel1:
do " todos os jogüs do alviceleste,
dentro ou fora dos seus domínios pa·
ra que o time se sinta animado e cori
fiante para nOvas lutas até qu0
seus esforços sejam coroados com
a conquista de uma colocação hon,
rosa ao final do campeonato.

SUPERIRTEHDtHCIA
<

RACIONAL DO
ABASTE'CIME'RTO

CAMPANRA EM DEFES,! DA ECONOMIA·
POPULAR

ESTADO DE SAlTA' CATARINA,
Comérci" vareji�la -: Lisla, .d� ferevereiro de 1972

OBS.: 0� preços máximos fixados na presente lista r:!po �priln�em
toda') as ni.�.rcas cómerci�. 'Qs esblbelécimentos filiados à PA:QE)P, estão
()brigad� á':Ú�r' peÍo inênÔs uma das marcas dêsses produtp� P8r Pf�Çq§

·1 que não ex.edam aos fixados·

II
'

,

,::,
..���������������

9 tné4ig �oacyr ainda pode s�r

do . 'Figueirense. O jogador depc.is
9,� 'ter treinad:o no Santos e ter ,re.
c:�bido cOnv!t� do Vitóri� da. Bahia,
!�llQo� ficapdo por aqui mesmo. O

J\j%,��,ir�� ofereceu Cr$ 15.000,00
pe,Jq ,seu �t.e�tado liberatório mas G

A-y$.}� rec�sou .. O clube azurr:;l ·pre

�� f�cai' com Q seu jovem valor,
, �Pl' .dos' �estaqttes de nosso futebol

ept" 1971, :porém, ,ainda não COn.'3'9.·
gUio Qrert9r ao atleta as rondições, � .� .�,

qij� êlc estã' exig}ndo. PQr sua vez
"'.'". "

O Fi�'.ieir�nBe dá ao jogador va�ta·
\, ,'�ir. financ�ira :qmito maior, e, o

, im:p���, c,ohtinua. Se não acertar
eOln .o Avat, fatªlmente {jçará no,,.� ." ,

,'llvl�Jl('gro do Estreito.
Q 'II!3RINCO .Dle OURO" DO

ESTREITO
,

.
O 'e.stádio: Orlaudo Scarpelli está

'pj�an.ciq'
,

'por 'uma tr�l1sforl1�aáo
i�n�.f � i�s<? �s torcedores do Fi-

,a��!re�e, bem o público da ilha,

!�!j ,@ oportunidade de verificar ,no
})r6�iino �

dia 27 quando o, Figuei·
ré�' ré<;!epcionará, a equipe dI)

��V'�ntus, no aguardado préJio inte)"·

cada do e�táqjo OrJal1�o' Ss.carpeHi,
q,everá ser i:q�pgurap�·' DO, dia' . 27�'�

"
.

�
\. ..

'

"

, -

..

dia de primei�o coteJo' �ntennll!}.l-," ""I""

A Soci.dade Calarinense de, Segurança e ',','rviçps
E�peciais Lld�." eslá precisan�o com ur,êncb, de cid "!

dãos enlre 35 e 45 anos. de idade, para o serviço d Vigi
lâDeia Noturna, denlr'o das seguinles condições:, .

1° Ser reservista ie la Calegoria

�.,
'

, --;...· .. 1 .

. _

-----� ...-,�-_.-

,
,

�
,

,"'Feí-s� p r�inado da! folia. De es

lPÔT�s \ pouco po<lemos apreséntar
ho:fe. 'Mesmo' porque em matéria de
I 1

.;'1l�".' •
"

espprte� ninguém poucos querem
tdCa�:; no assunto. Foi Ca�naval e• ."':.•• , 1.'. ,.....� , ,

�rn�y�l na. pha absorve, tudo. Mas,
o:,)dever profissional djz que qual�"., ' ,

q,ueF' ,que seja O< momento, temoS

que ·�,presen.tar a página especiali
z�da. Q as�unto, é ,Pouco, mas,' va·

mos ,lá.

o último, títulp estaqua} do F'igm+
rense data, de. 1941 - p galàrclão
que representa, 'pelp lPenos nas

atuais cirçuns-tâncias, o má,x4nQ pa:
ra uma equipe de 'fqteboL

':'i\r.:�'�
Para restar ri novo ,timã.Q dq Fj-

gueirens'e, }lamos ver, flia,. 27, mll
time de respeito, como tem sabido

'. "

ser o Ju;ventus, da. CIdade de Rl�
do Sul, que' em 71 se ('Qnstit�1Íu
num� das melhores eqQipes dQ Carr
peonato. O jogç dev�rá s�r pr�s�n
ciado por um público numeroso e

, ' t '

entusiasta que deseja :v�r o se.p me·

lhor repr�sentante brilhar n�sta e'
nas segu.intes temporaqas do fute
bol barriga-verde. Pàra 'que o ,"Of�
lando Scarpelli'� se veja repleto, e

nisso acreditamos, o 11la�or. Ortig�
e seus dedicados :auxiliares tl'ab�
lha,m diuturnamertte: C�)l1soarite lH-

.

vulgamos, Q& ingressqs já foram co

locados à venda, flos, preços de um

cruzeirq para as gerais e cinco plil
ra as arquibancadas;, logQ "acessíveis
a qualquer bolsa.,

.x x x;
Ao que parece, o. Avaí' não ,test�-

'

x �'x

'Fôda a [cidade quer ver o- nôvo
..

ti,mão 'dQ Figueirense que no pró-
ximo dia. 27 estará fazendo o seu

jôgo de apresentação- à SUIi' torcida
e ao pliblico em geral, o que já cIG·
veria ter sido feito, poiS até agora
muito dinheir'o está empatado na

�rga,nização e manutenção. do "Fu

ra�ã.W, a.gor� sob a batuta' de Jor.

ge ''ferreira. Tem mui.to para mos

tr.ar 'o alvinegro que dispenpeu bo.1
soma na contrqtação de :valores ,es·

Sfbneiais 'l:io programa de recupera
ção do elenco que· aos poucos vai se

..
.

�fi.nindo comO' grande equipe, lo-

�Q' co� probabilidades de, cQnquis.
taf" apQ$' tantos anos de espera

2,0 Ter hôa saúde
, ....

_ .

30 Ter conclu·do curso pr-bn4rio, pe�o me*o�
,

Os inleres ada. df:verão'Gompilrectr 'à IIl1a, D'eoda ..

f'al• �I,)" l!9, 3,,0 andar - sala 6, no· horário"das 15,00 àsi

J.��OO horas •
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D SPERTE PARA A CULTORA
ARTtSTICA

Matriculando-se na "CASA DA ARTE"
CURSOS: Desenho, Música, Pintura e. Artes Aplicadas
Matrícula à partir de "15 de Fevereiro"
HoftÁRfO: das 15 às 18 horas
LOCAL: Rua Padre Roma, 110.
sr. Carlos Perdemo.

a
I

Departamenlo Cenlral de Compras
Tomada de Preços 'N!o 72/0037

A.VISO
0,

.

o DEPAR'TAMENTO CENTRAL DE COMPRÃS tnr
na público, para conhecimento dos interessados .

que
b

'

,

rece era propostas de firmas habilitadas preliminarmen-
te, nos têrmos do Decreto GE-15/12j69-8.755 até às
15 haras do dia 24 de fevereiro de 1972, para' o forne

cimento de Aparêlhos condicionadores de ar destinados
ao DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

O Edital encontra-se afixado na sede do Depatta
menta Central de Compras, à Avenida Mauro Ramos

n9 212, Florianópolis, onde serão prestados os· esclare- .

cimentes necessários e fornecidas cópias de· Edital,
Florianópolis, 10 de fevereiro tle 1972.

JOÃO JORDE DE LIMA
Diretor' Geral

ln

.�

o
J

lo
(\!

10,

â�
.

ALUGA-SE C(l1M· TEI.FFO E
Uma Ca!8. sita à rue ·•...ão .Cruz Silva n. 43 no EI!t

.

, ,

trr-lto tratar Da firme Comércio , Indmtria Germanf
.

Sti�iJl S A
.

,

. 0

Curso de Educação Sensório-H'olora pa-
r "r.ofe sôres Pré.. rimári s Ias.

Séries d C·clô Bási o
A Secretaria, de, Educação, a Fundação Catarínens e'

de Educação Especial 'e a Associação. Catarínense de

Educação Pré-Primária promoverão de 1 a 14 de mar.

co um curso de educação sensório-motora para profes
sôres pré-primários e Hs séries do ciclo báSICO. O .re

ferido curso funcionará em .tempo �integral.' Os candi
datos ao curso passarão por teste de.seleção uma vez

que o número de vagas é limitado. Para os candidatos
do interior serão concedidas' bolsas de manutenção.

As inscrições para o teste serão realizadas na Fun

dação Catarinense de Educação Especial Rua Frei Jo Ca-
,

n .ca, 145 - Fpolis, de i7 a 26 do corrente,' devendo a

seleção realizar-se nos dias 28 e 29 do corrente
�---------------------------��-----���-----�--------------��---

ALUGA- E APARTAMENTO
Em canasvíeiras. Quarto, sala Banheiro todo mo.

,. ,

biliado, terreno, 50,00 por. dia. Tratar com Dr. César Cea-
, .

ra Filho, fones 3910 e 2055.
j------------------�-----------------------�----------------------------

CARTEIRA EXTRAVIJ,DA
Foi extraviada a ca�te�r{t ptõfissional de motorista

do sr. José Helio Borges - nQ 114.295.

t
. .� M�1J ç A S· ""(2)

Precisamos, de facil comunicàção e de preferência com

experiência, para trabalhar nÓ setor de publicidade. Serviçp
extern'o. Otimas condições' de ganho.

Rua 7 de Setembro, 16 sala 3.

,,' /"; II f ... , ";.,f>",·

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

PARTIDAS DIARIAS DE
FLORIAIÕPOLIS

Para BLUMENAU (DmETO) - 8,,00; 12,00; 18,00 hora�,

Para Blumenau via BAL. Camboriú e Itajaí': 6,00; 7,30�
8,30; 10,00; 1�,30; 12,00; 15,00; 15;30; 16,30; 1'1.30; 18,30
e 21 30 hor,agl. "'r�'�m

,
"" .":,

Para Jaraguá do Sul: 6,00; e 16,45 ho-'"a'S.

Para MAFRA -- Via Corupá, São BENTO DO SUL e RI6
.

NEGRINF10 - 6100 h0r�
Para Joinville (DmETO) - 19,30' horM
Para JOINVILLE -- Via Bal. Camboriú, -- !tajai -' ,{)i

çarras - Barra Velha: 5,30; 9,00; '13,30; 14,30; 16,30. hO"
rM.

Para Joinville - Via Bal. Camboriú e "Itajai: 5�00; 7,00:
11,00; 13,00 e 17,00 1l000aa.

._

, -';c ':"1!1l\fBI
Para São Francisco do SUl - 17,15 heras.

" .. _.

Para CURITmA: 5,00; 7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00 ho

ras (e 19,00 horas horário suplementar durante o verão,)
\

A pioneira no transporte coletivo do 'Estado informa

q'!1 e mantém regular serviço de encomendas para as ci

dades $upra mencionadas é servico de redes'Pacho/ p"\ra
todo o Brasil. Oferece também modernos e confortáveis

ôr: Ibos para execução de, viagens especiais para q\.;a? >
.

quer
.

parte do pais e exterior.

Informações e vendas em nossa agência à A",eni(l
He-rcílio Luz, ou pelo Fone 22-60" No ,Estreito: Rua net

Pedro Demoro Fone 64-02.

--G-.-R-O----DB-I-GO-�'E-C'A-I-EV-E-S-.
f

Cirurgião Plástico

Curso de especialização de dois ano! no Hospital dlfll
�

Q.fnica..'1 da São Paulo.

Tratamento EStético ddS Mamas - Abdonlenr .....,

Ruga! - Nariz'· - Cicatrb'2s - Transplante de Cabelos.
Atende no ':8olnital GoVernador Oelso Ramos às têr·

Jlr. .ta nuint8l. após As 15 horas.

.�1':Ip, , T� .

"·r � I
A rM:))�·hS" .tf!

CATAEINERSE
ONmUS 10m. 'PARTIDAS DlARIAS' DE FI.ORJANóPOLlI
P.\'RA P{.R'T'O TJNI.'\O, passando por Balneãrlo de

""�TtlbU1i:6 � Ha'Rf PlÇattM -- Barrtt V�tbs
TOJNVU"I,E ._ Vila, Donfl FrAncf��a - Càh\p.o

� fêJn'" São Benf.,g d(j Sul .....: \ ttio' N'egrlnbõ -

�'i9frE! CalÍ'Oinb&;;" e POR1.'O t1N1AO
�. 19.30 horas
1'1)11"' �()NEX(,)E..C:; fmediatas para P.\LMAS
CI�EVELANDIA -, 'PATO BRANCO - P'RAN

ClSCqt.''BEI.lTRÁú P. CACADoR,
PAFA SÃO MIGUEl DO oESTÉ, \ P8lsSando eer 9.�

neáríe de Oamboríú - [tajBf ,� BLUMENAU �.

Rio 110 Sul - Pouse R�d,oIido _, Curittbari'o.� .

Cam1ÍM NovOf. _. JOACABA - *�nx�rê -

Xaxtm .- CHAP'I?C() - São Carlo." PqlmftN
.. \iolldaf e 'SAO MIGUEl.' DO OttSTE
b f9,00 horas,

f'A.}f A LAGE� pessando' oor' São JO!�
Sant.o Atnara ...._ AUrp,do· Wagner
� BO�Qin8 d6 Sul fi !AGEs
b 5,00 -- IS,OO e 21.00 horas.

"An)., .ARITÁPOJ..Jf, �4-NTA ROSA 1lE LlMA., �u
11ttl.' " por São JmJ(! _..' Ptlhoea - Sànto Amaro
- "..:nêbo Queimado •. AN'lTAPOUS
ê� 15,80 horas, menos a08 doiningos.

n '�))ArH0� DF, ENCOMENI?AS PARA: Tndtt (Y &tao.
.

f' � ',,"APINP,'NSF. - MarceHno Ramos - Gaurarnt
'

..

Viatillto.4J., €rf'chim 9 Irai. nó Estado do R�
G��nde do Sul;, ". ·�odo o SlÍDOES.TE PAf,.·
NA�NSE • CcmrrIJ3,A i e SAO PA'(J'L() :

()NmU� PARA . \ jAGENS ESPECIAIS E EXCURSOEs
VRNl? Ate ,. JNFORMACAES' Em nossa Agência RodóvlArll

, Av. :hêrc1Uo Luz
TELUOMIJ 31t7.

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

�MP ,'!:R I-,'TO
,U D

ANJO· ·111

dtJ nnRtAft'opdtIB
Pt1'8�ro A�EGRE - '. Carro leito As 21 horas;

04.80 - 0".,0 - 08,30 - 12,Od - IaM ...

19.80' � 21,00 bor8&
IMBmJBA .- à� 06,SO � 87,00 -- 10;60 - 14,00

.

17,00
e 18;00 hotal

tAG1'JNA _.� às 04.30 -_ �,30 - 10,dO - 12,00 - 14.00
...- 17,00 18,00 - 19,30 � 21,00 horas.

'r.;JHAJlAO - às 04,30 -- m ,00 - d8�iJo ...... :íO�O(" 12,01
_, 13,00 -- 14,30 11M 18, í �
21,00 - e' 24,00 hOl'H.

r'RlrUJM» - às 04,30 - 07JOO -- {)8.30 - la;OO - I••
- 18.00 - 19,30 ...w 21,00 H,fIO ai. .

.. q A llA NOTTÁ - Ps M,SO ..- 07,00 - ()8,So - l:l,do -t
1.8:00'

'

__ 19,30.·� 21,00 ·bora.
�;3n - 07,OÓ � mi., -- 12.00 ..;_ 18,00 �
19 � I! �1.00 'IOrO

LOTE VE�'DE.. -E "

i t
•

.-
�.. -. .".-. �

.

. 'I: -

..,'.� .. ,

V�pdf'-.<;e um lote dr., n. 16, sitriádO na' tagoa da
Cnn"eir::jo _. "Jardim Rivi�ra"; mediridó 12 m: de fren
tr· P0r ?I) "'1. de fundo (240 m2j. Preço, Cr$ 5�ooo,dd. 1'ta·
t�,r neptfl, R.edação com MarCia.
v---, -- . _._-_ .. _ - _.__ .. _. ----:-:-:-:��-:-�-------........-

'-:�IITrr" .�, �XTB1,'IA
�

A
F'Oi p�rdida à Cárteira Naciotlal de MabiUtâçã(j J)er-

tencente ao. Sr. Carlos PerdOttio.

ÓPOíl.TUMIDÃDE
Aluga;se um apartamento � Rug. dos llhétls tt.tl 4

- 6.0 andar Cr$ '150,O() tdehsal.' TràtaYt peló fdÍ1e 2f196.
V .........i.:......,, -"- _

DtCI.!ARAC10' .

.Derlara,mos que foi .extraviado o I{t.G.�.� u; .......
• ••••••

83.878.017, da Firma Pauto Queitbz, Ruã, Bócáiuvs, 226.

C"·'p"...,·"ft rw:','r"�' o' "r' O' if
- .

"I,VJ �.H:�11.,.nl1M, "Lii� . fl,-,,,l, , L lI!nCIO
. COSTA", ,:'

ED�TA;€. DÊ tOMVOêAC'lO
De ordem do Cônsélno FiSCal dó CohdomUtIo �difí-'

cio Florêncio Costa, cOl1vídàrilos' d� Srs. CondÔMinos pa-,
'ra participarem da Assefflbléia Geral' 'Ext�aorc1ihát1a à
realizar-se no dia (19) dezenove de fevereiro de 1972.
às 9,30 hdras em ptlmélr'a fc:OhvOCá�ão 'ou 10,00 horas
'em segunda, rió� escritórids do Condonihtio localizado.
no 69 ·andar-.conjunto ht.1 606 par:� deliberar sôbre ti; seM

guite -ordem do dia:
a .:_ Prestaçã'o de Contas
b __

. Eleição dó Sindico
c - Outros assuntos de ifitêtêSse garal.

Atenciosamente
Wilson Luiz de eàmargo - Síndico

REUNIDAS �A0" TIIANSPORTES
COI..ETIVOS .. . .

é.G.c. 83'-054-395
ASSEMBtÉfA ('}ERAL ORDIN'ÁIt1A

CONVOCAÇÃO
Fie'am os' senhores acio.nistas da firma' Reunidas.

S.A. - Transportes Coletivos1 convidados a se :i'êuni..

rem em assembléia geral brdil1ltria. ,a realizar-se ein sua

sede social sita à R. Dr. Hérculaho C. de SouZá n" 555.
na' Cidade de Caçador, Estado de Santa Catariria, i� 20
horas do dia 28 de feverf.'iro de 1972. aum dê trfltar su..

. ,

bre a seguinte
ORDEM DO DIA

JiQ) _ Leitura, disc�1ssão' e vótaçáo do relatóri& da

diretoria, balanço geral, cotIta de tbàifoS é Pêl'dÜ'§ rela..

.. -

,

tivÇ> ao exercício de Hl'1l.·
2(,)) - EleiçãO dtt Ditetôria•.
3(,)) _. Eleiçãõ do Cbnselho riseal.
4Q) - Fixação da r�muttêi'aCão dtt :Ditet'o1li ê Con·

senho Fiscal.. .

• 5'Q) - OutroS assuntós de ifi,têi'@SSê 4& s�ledade
AVIS()

, f .

Aeha'nl-se à disp6Siçã·ó dos �enIloi"âS iI�io1'rlstSl; na
,

sed.e dá éinpTêsa, ds doctimentQs dê qUe tratâ. o bíft. 99
do Decreto-Lei IiI? 2.627 de 26 de sétembl'Ó de 1940,

C2çador 25 de janeiro de 1971.
, .

S!E:LVINO CARAMORI - ,D'iretor-Presid'ente
ZINO JOS� BERNARDI - Diretor-Superintendente

. ANTON 10 CARAMORI - Diretor-Comercial

- ,.i-·1 Ve ' ii e.las
de 71 foram atingidas,

;
••

� • ,--'. .I'

eA A '�'NO DERTIBO,
AtUf!Jl-

cum

�.
'
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., t_

.P�i .MOEMA, VERA DESJARDINS
CPF 0297·27Z79

OB TETRfCIA

, .

�: ,ESlDt_CfA E , .,"1'r1 . ftêsfdên�là rià���i!ZO de' gI"neeólogia e obstetrícia, da Santa
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,,1MU)fM WA(JtJACõ: �,ãgüa instala&, t'Ua.t;' calcadat Cut$OS'· de J:�pêCiali��c;,6" éfh São Paulo, P'ôrto Alegre· e
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A _ pré-ortentacão de matrícula
inicial dos.' candidatos ' classificados
no concurso vestibular da Ufsc .e

que iniciarão seus estudos no pro
ximo mês "de março, está marcada

.para amanhã, no 'auditório do Cen
tro Sócio Econômico, à.vrua Almi
rante Alvim, obedecendo aos se·

guintes horários: às, 8h30m os 150
;' �

primeiros classifkados, para- as

áreas de Ciências Biológicas; às 10

horas, : igual número para Ciênctas
Físicas: -às l4h30m, os 160 primei

,

ros classificados' para Ciências Hu-
manas e Sociais; às 16 horas os

"
. .,

candidatos classificados de 161 a

260 para Ciências Humanas _ e so
ciais e· os. prímeíros 40 classificados
para: Artes e" Comunicações.
: Simultaneamente com, a prê-orien
tacão., será feita a dístríbuíção 'daJ
senhas indicativas do dia' e horário
em . que 'cada: um dos candidatos
procederá, no' Departamento de:Re--
gistro e Controle Acád:êIhlcó, sua

matríoula inicial.

Ministro
interino· da
fazenda emse

.

(, .Miiiistro .José Flávio Pécora In-
,

teríno da Fazenda, passou ,por
florianópolis no ôÍtimo Sábado com

, ,

destino a Tubarão, para �n.beCér
as minas dê carvão de sub-solo e

céu.aberto, a Usina da .Sotelea, Q
Lavador de Capívarí e as 'Termas
de Gravata.! no Sul do Estado, além
de v:i,sitar também as cidades de

Criciuma e La,guna.
Ao descer no Aeropotto, Iierci-

110. L�, da Capital, � MinJstro.,.,Ix;i
terino d& Fá.z�ndB. foi reiceb:dp ,pe
los 8€cret�rios,�' Faz�nda, Secre
tálio dos "serviços PúblicOs' �lO

•
• It ':.: I

Chefe da Casa Militar, e pelq Dire-
tor Financeiro -da Elet�Osul� 'profes
sor Ffernandes' d-e Mattos.
Após conhecer os recanto� Írtais

pitorescos da Ilha o Ministro foi
, ,

.

'

recebido no �alácio da Ag�Qnômica
para um a�moço iuf{)rmf!,l, pelo Go

vernador Colombo' SaHes� Ao rna.1'
da tarde o Ministro' José ,Flávio

, "

seguiu, em companhia do ,profe$-
�'q;r Marcondes', ,pant, TU�aJ;ão '�'n
de- 'ps �sperav,:a:in' 9' Ministi'o .. Beq
'jàmi� 'Mário Bat'sta:, "das' Min�s
e -EFl�rgia.

o Pre2!ldente Richard Nixon _lli

ela hoje sua viagem para a ChIna

Comunista, que vem sendo ag�r
dada com. grande expectatlva no�
m-eios polft cos de todo o mur.1,do.

Nixon, que há 20 anoS definiu os

comunistas chineses çomo "UlIla

ameaça para �s Estados unidos",
quer. hoje, como presidente ·dos

Estados UIl ,dos, como, ai ados,
p,.,({;,opa,mente no plano come!-

. cia� e é com esse objetivo que via-

ja ,pàra Pequirp.. �
O lntele,ctual, frances Aildi:ç Mal

raux, conviçlado por N�xon. para
acompanhá-lo a P�qU'm, afi�mo�
,qtle os' chineses, vão t�ntar con��

guir 'um,a grançle ajuda ecomôniéa
e qualificou o encqntro como "de

ylta� :mportã;�,cia para a paz m1.l;).

dial" .

- - Ontem o Pres2dente N1xon reu.

,'�niu-se com seus Principais as'ses

"seres '-em'- Camp David para ul�'nar
..,.� j • 1

os preparativos da viagem. Nixon

��u vastos l'-elatór:os sôbre a China

"�quanfo os auxiliares tratavam de
, {

todos os detalhes.

Qu�se todos os secretariados

regionais da Conferência Naciona.l

dos Bispos do Brasil 'notadamen�
j .' � (

te os da região Sul do País lamen-
"

'

ta',m ,a ausência da integração dos

leigos na organização da Igreja no

BrasiL
A aíirmação é do coordenador

da 'CNBB em Santa Catarina Pa-
,

' ,

dre Osmar Muller -,ao retornar da
, ,

Guanabara, onde participou do En-

contrá Nacional 40s Subsecretários

Re.gionais da entidade presidido
" ,

por Dom Ivo Lorscheíter,

,Faiando a o ESTADO declarou
o Padre Osmar Muller, represen,
.tàr1te 'das sete dioceses catarínen
"ses" no Encontro, .que a reunião
.do Rio "teve por :fInalidade a re

visão de projetos e de métodos
, ,

'

de' ação.
Informou que ao analisarem o

Sentido e a 'função dos secretaria

dos 'regionais da CNBB os parti
cípantes do Encontro víram quatro
vantagens fundamentais ída exis
tência dos 14 Secretariados: a

deseentralízação, que, alivia e· cria

mats centros de decisão: a criativi
dade a que os Secretariados Regio
nais 'se obrigam para solução de

, seus problemas; a conjugação dos

esforços, pela consciência de que,
mesmo distintos, todos querem
assumir em conjunto os problemas
àa 'Igreja do Brasil e por último,
a �nO'\-"aÇão, sempre exigida pelas
rápidas mudanças da, sociedade

bt_R8lleiras .

;.. Disse o Coordenador da. CNBB

etn Santa Catarina que a segunda
� Id:o encontro ateve ao le

vantamento das atividades funda

mentais dos v�ios Secretariados

Reglonais. Nomeio de pOrmenores

dtversif�.cadares, foi. registrada a

seg\llnt1 cOnstante 'de todos os' Se

c�t�riados Regionais: �os se am-
"J j

peDh4m peja liberta.Çãô e promo..

ção, do homem -, através do es

fÕr<;ó. em preparar e criar ConlU

r;rldàdes de base q�e apoiem a re.

hgiâo:' - dentró das SI tmições
,

di

versas e COm métodos variados em

cada região:
.

.•. ..

� No terc�iro item da. agenda cons ...

tau' uma anál'se da organização
'il�terna dos vários. re'gionais, cbns

t�tando-se que através dos Secre
tI,rrlados Regionais crésceu muifo
o> \ tra:balllo conjugado ,dos Bispos
.',.. �' • I

dó " Bras '.1, responsabilizando-se
êt�s.' mais' pessbalmente' nas "deci-

s6�$",,'r�g�on�is. .' ,,(" .'
�,r-" j

,: _

r
, o pre idente do Silldic:1to das

Emprês8,s 'de Transportes Coletivos'
de Santa Caturina, ,Sr. l\'o Libe1.'a

to, declarou que '''FlorianópoLs
pr�cisa definir, com urgência, o

probleUla da nova Esta�ão Rodoviá;
ria".,
- No local onde' boje está si

tuada' a rodoviária - "éontinua
não há condições para' o tráfego d4

passageiros e escoamento dos ôni

bus. 'Está situad� na Av':mida Her·

cHio Luz, numa <ias, princi pais ViJ.3

da cidade e constitui-se, lnclusive,
em barreira para _o �istema viário.
'Enrende o, Sr. Ivo Libe1 ato que ,à

época d� inauguràção, há 12 'anos,

�' füdoviária servia a contE'nto, mas

hoje não oferece as mínimas con·

dições. ,

Em entrevista a O ES'fADO r·,�.

velou que embora tenha se interes
sado pelo problema da cop.strução
e localizaçao da nova Est.:lção, "até

agora ninguém sabe informar �o

certo cOmo anda o proje'to"
Sugeriu o Presidente do Sindica

to c:as Emprêsas de Transportes Co-
{

letivo� a construção da Est.ação Ro

rodoviár�a no local onüe está sj.

tuado o :Estádio Adolfo E:ondrr, na

FloriariÓpolis, Qui.uta-feira, 17 de fevereiro de 1972

•

r,

.:.._
,

,Quase todos os Secretariados

Reg�onlais, sobretudo os do Sul do
País lamentam a ausência da ín.

t ,

tegração dos leigos na organização
. da : Igreja no Brasil. Interessante
notar que no.' Nordeste a partici
pação dos leigos tem sido mais
ativa.
DiSS'e Padre Osmar Muller que

as quarta e quinta fases do encon

tro se caracter.zam por decisões
mais concretas, 'unia vez que trata-

,
. ,

vam ,de ver o -entrosamento reinan-
te entre á' organízação. nacional , � -,

seus Secretariados -Regíonaís, Cons

tatou-se. de modó geral, que a no-
-va organização' da' CNBB' em, seu

, ,

primeiro ano dé funcionamento, se

mostrou benéííca e'· mais eítcíente
,

.

,

em vista da COmissão Episcopal
de Pastoral" que corri a Presídên,
c.a' "S61 reune cada mês, e aborda
as :q,uestães do momento, com po
de� de decidir os pontos urgentes.
-- Aínda não funciona a conten

to ó Conselho Nacional dos Presbí

teros e nem o Conselho Nacional
de PaSt.oral, que seria um grande
órgão, de consulta e decisão a ser

constituído por todas as catego,
rías da !gréja. C�t6licá. do Brasil
- uni sínodo em miniatura. A Co

missão de Justiça é Paz, em cola

boração com os assessores da

a9ão social, apresentaram rico pro

grama de pesqulsas sôbre o pen,
sarnento. Social cristão diante das

m�p.ânçàa sociais, sempre na de-:

tesa dos díreitos do homem no

Brása�
_;:;. 'preootipa· a toda a Igreja no

BrásÍl
.

a arràn&dâ dR i..m;azônia, ,

tanto em vista das, novas estradas
. ,

como em vista QO duro trabalho que

já se realiza na .tegião. ,

"Nem mesmo faltat'arn �gu.mas
coilsi'CÍ.eraçõe� ,sóbre os prL.--neil'os
éf;>mentár�08,' que" já Ãparecem sô�
'" ,

bJe- o cai"taz da dfimpànha da Fra-

t�r�'Üdade, que' será aberta no
� l -.t..

próximo '

,���d�: ,o Cristo de sem-

p.r� em trajes do' homem do sécu1Ci
XX 'está 'prQ�ári�o reações' cü�
versas' convid!iitid.o tedos a,\ "des-

.

"

.
" .

.

cObrir a felicidàde dé servir" -

concluiu (,. CoO'Idenador da CNBB

em Santa 'cataiinà·.
.

Al*:EBISPO L:ANÇ� CAMPANHA:

,Amatlliã 'às 11 horas' no Palácio

Arcebisph.I,' :t?ofu Afonso Niehus

l�rj.çará: cÚibiálment�': a Campanha
da, Fr�terrr:él�de. )�rri 'Santa' Cata
rin. O ·.a#�!-}isp6 :!:d�vuígará

"

à im

prénsa !niEHi��gemf: .alusiv�· a ' pro�
;. ,...,

" �';
,', �' .�

! ,t�' -..
..

• ,�. ,

mo,çao; "
'

,;,' ,'\( ,

' ',."
,.

-
"o

'

'-
,

,', ,'''.';� "; .,�� • '::�:
..

:\,� ,I �.�l'T 'f t

t
v

rua Balcaiúva. Classifica o local de

f:xc81ente e "nada melhor'· E ex

plica: "Nada melhor, tendo em vis·
ta a COIWtrução do, Estádio de San
ta Catarina ná Trindade, pois °

campo da FCF poderiB ceder .seu

lugar à nova Rodoviária".
- O lOcal é priv:Jegiadíssimo.

·Acesso por tFê$ ruas. com opção
de passageiros·, táxis e coletivos
entre Avenida Mauro RamOs Bo·

,

caiúva e Altamiro Guimarães

.

Justificando sua ,proposta, o Sr.
Ivo Liberato revela que na, quadra
compreendida entre as ruas BoCaiú

v�, Av. Maur� Ramos, Altamiro
Guimarães e Germano' Wendhausen
,\ ,

.

o, eséoamento, s�rá p'erfeito para o

cO!lÚnente, àtravés da: Avenida Ru
bens qe Arruda Ra�QS, J�cm próxi-'
ma do atual Estádio, da Federàção.

.,_- A estaçao poder�a ter dois pa·
vimentos _' sugere mais

.

o Pre�i- .
r

dente do Sindicato., No térreo ')

páteo para' os ônibllS e no andar

superior os escritórios Ô:;:lS agên
cias com espaço para bons restau·

I

ranfes,
.

lanchonetes, ,quartos com

sallitái-ios, mictórios e outros ser

ViÇD'3 cSf3enci�IÍ,s para �o.s pusf;ageiros.

. ,

"

aroaval'leve 'em' lide', .' '. * \.

um dos sêlls deslaqu'es:
--------,�,--�------------------- -------------_.----'__'-'--_.__'--------,--'---------------------------------

Des,baratada
quadrilha de
ti aficanles
Ballleário CamborW (C,O�on-

den�) � unia quadrilha de trafi·
cantes de tóxicos e entorpecentes
foi detida pelas autoridades poli
ciais locais com regular quantidade
de maconha comprimidos de "Per-

" .." ' .

ventim" e um pacote contendo fô·

lhas ainda' nã� ·j.d�ntifieªd�, cujo
conteúdq: foi enOAm��do. pa'ra
exame nQ J:_.abo.ratórió 4.a Di�São
de

, PQlí�ia C,ientífíca, ).)8. Capital.
Presumem as R'ijtoridades que as

fôlhas são de'" Coca�' eútorpecent�'
que provoca alucinaçoos.

'

Na barraca onde est�\Vam .i�ta
lados os cjnco traficantes, nas· ime

diações -do, Hotel Marambaja, uma

equipe -da . Delegacia de Polícia ,do

Balneário Camboriú procedeu rigo
rosa busca encontrando cêrc',! de

900 gram?s, qe maco�ha, ,um , p'ac�
, te : contendo a C�éa, . comp�im�dos
de Pervent,jm 'e duas capsulas qúe
ainda 'não foram", ide·ntificadas. Ju:a.-

, ,

tamente com a "moamba" foram de-
� ! ,

tido;3 os indivíduos Sebastião Mérr-H·,

nez - o chefe da "gang'.' natural
,

. 'I' j

da cidade paranaense, de l\1éllldagnr.-
rí; J'elmo Rob�rto, de M(,)r�is, nat\l'". _

ral de Rio, do Sul; EstanisJau' Cn.!� ,. '\
. �

tlneto" natural' ,de Jac,ar'êzinho, ,P�-, f'

raná; Lu'iz Antônio dos Santos, rkl- .,

, ' ,

tural de São Paulo e o méiior J: I:'.

En;quanto .aguardam o::; �esult-a-, .. "

dps, dos exames de laborató,rio". ;:lS .

autoridades locais instauraram u_
,

,

inquérito competente, e, prosseguerl}, '.,
,

ommdo o de,p.oimento dos jnte'grau-
.
I ( \ fI

tes
I
da �l.1adrtlha" que, pe,\m!lneceJ;l1 �

,

detidos na delegacia do Balneá,riQ. '.

Cni;'�!)or,iu, Seg11:11�'q o pel�gado, Re
Ilato, a vigilância policial no bal
neário foi . .intensificada durante a ,.

terllpor,a4a, telldo em viSta os iIiú
m8,ros arrombame.Q.tos óe reSidên
cias e roubos d(;! �llt,om6ye� a ,çar-
go de u,ma _C'J.ua-drilba . ..vind�· 40 oU.�.

, I

trOB centros.. , t

e tfhn ,em: ':,'
- :

TóquIo, ',':, ,
,

inaugura' "B'8
o l'4injstro Delfin;l '�eto inaugu

r� 'hoje em.Tóquio a a.gência, do
B�nco do Brasil, a 23a. de· banco:'" .

" � ,� j.

,estrangeiro e a primeira ode um

banco h;ttino-americano a' funcio_
nar em Tóquio. O Ministro da Fa

zenda av:stou-se com o seu colega .'

,do Japão,' .oropondo a participação'
de capltais japonêses em pct'ojetos
bl'a.sJe.il'os.

i
'

.'

A ,.exerpplo dos anos anteriores,
Ti'de foi um dos grandes destaques
do carnaval de rua. Sua alegria es-

, ,

pontaneídade e categoria no sam-

"bar contagiaram a todos os que fo

ram à praça ver o desfile das es

colas de samba. Tide voltou a de

monstrar êste ano que sua pre

'sença na Praça. é uma garantia para
o êxito do carnaval.

, , 1

, �

. "

Comuoicação
A CENTRAIS ELETRICAS DÊ SANTA CATARINA S/A CELESC -.

"SETOR F 'LORIA.N\5POLIS, comunica a seus consumidores que, quinta
feira, dia 17, das 6 às 9 horas, haverá falta de energia elétrica na zoo

n-a, da Ilha de Santa Catarina, atendida pela linha 4 (Av. Rubens de'
Arruda Ramos, Agronômica, Trindade, Pantanal Córrego Grande Sa-

, "

co Grande, Lagõa 'da Conceição, Canasvieíras e demais praias do nor-:
te da ilha). ' ,

'

" O desligamento visa permitir o rrueio dos trabalhos de implanta
çãe da, nova tensão primâ�ia .de distl"ibuição de 13.200 Vol ts na Ilha

, "
" ,

que, em 5�Ul. ptimeira, etapa, melh0!'3rá, a.s. <:ondições de fornecimento
.de energ�a e16tri� ,aos oonsumidQ�s Bte�did013 .pela linha 4.

A Emprêsa. �

I
'I

DR: GUABACY AMAURY DOS SANTOS
: l" I

1':'
.

.

l'

i

AGRADECIMEt'TO' E'MIS'SA, DE 7'0 BIt\
Zulma Cói-d6va Saritos : filhos, nOra; genro net6s' e irmãos -ainda

, , ,

co:r;tste�nadós com o recepte prasamentc de s'eu' ines'queCÍvel ente que
" rido vem de público, profundame'nte sensibilizados agradecer a_ todos

quantos os confortaram 1>'Or qualquer'meio, no dolOroso transe P'C).l.'

que acab�!p.. de p:assár.
. f , , I '

'Deseja.n externar q.m agradecimento todo especial aos ilustres fa,
r cultativos Drs. Celso N�cod'emos :Lopes

.

Ca'rlos Garcia l'viário MussL
, ,,'

. Freàdy Edgar Sant'Estevan e Norton Silva, às,' equipes médicas de en·
, 1

. fermagerp. do, Hospital Governador �ejso 1

Ramos, pela atel1(�ão,. pela
dedicação, pelo carinho. e pela eficiêneià ,denionstrada dUfiude o pe-

I

ríodo de S'2U internamento.
.

,

.,:, J"

. ,

•

Por fim, comunicam que mandal�ão' celébr<:lr em intenção à sua bo

)1Íssittía alma,' missa de sétimo dia, lla' Igreja de Santa Cru;�, em' Co
queiros, dia 18 do corrente, (sexta' feira) às 18,30 hs. para <I qual con·

I
vida'lll todcs os parentes e pessoas d.e suas relações, por cuja.., presen-

, f

:;_ças agra:ecem do' fundo do coração',
.

uoi�l =io F---"!.I

CONVITE PARA MISSA)

MARIA' DA CONCEIÇ,AO FRAGOSO LINHARES
I' ,

- ,

Irmãos, cunhados 6 demais parentes convidam para a

mi�a
que

" por '�lnia da queri4a Conceição, será eeIebfada na Igreja .ele St . An�
I tênia dia 17 às 19 horas. 'Agradecem aos que comparecerem .

,I
•

'
..�

" .

:������-���'�-���'���'�'�:;,..�--�--�._-�����:�-=�-�._-�.�����-=�=-'��-�-���=�:��-���-�����..,..-,
.

,
" MISSA DE, S'ÉTIMO DIA

'"
..o" ,

.

1

"
"

.. I:
" C�nvidam pafla a M:is&-a de Sétimo dia Zelka Soares de Castro, ZAl-

. ka- de Castro Sepetiba, João Francisc.o Vaz Sepetiba, .Rodrigo José de

Castro Sepetiha, Roperta Mal'ia dé Castro Sepetiba, de seu saudoso e'

inesquecível marido, pai, sogro, avô, Gener,al Doutor Hortê.ncio Perei

ra, de' Castro, a realizar-se 'no dia 17 do corrente, às 18 horas, na Igre
ja de Santa I�êSt no Balneário de Camboriú. Pelo comparecimento a

. êste ato de fé cristã antecipadamente r. família agradece,
,
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