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Síntese do Boletim lGeometêl"eolÓgieo �f! A. seíxas Netto
válido até às 23hJj8m do dia 20 de novembro de 1970

FRENTE FRIA: Enll curso; PRESSÃO ATM:OSJ!'l;:;RlCA ME·

,j, nlA: 1012,2 milibares: TEMPERATURA MEDIA: 20,3° cen

, Uf!raàos; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 82,4%; Cumulus
_:: Stratus -- Chuviscos esparsos - Tempo médio: Insta-

vel." I

S,fNTES1-'
MAFRA

I

Deverá estar conciuido 'em

cinco meses, o 1112 ir' moderno
PI édio, ele Correios

'

e Telégrn
fos de Santa Catarina, cuv

cOl1strtlção na cidad-: dr) Ml,lfl'a
íniciar-se-á '110S próximos dias

O Município de Maíre gassar"
então a centralizar todo, o n:t0
vimeuto do correio do Estado.

'I'ôda e qualquer cor re-pondên
da entrará': ou saira de Santa'

Catarina, via Mafr •. : O prédio
terá' uma área. cb /*80 metrus
quadrados. Haverá ainda um '

·pav'1l1.1ão de 100 '"letras, des

finado à triagem de corres"
.pondêilcia. r , '

CANOINHA:;,
Dom Orlando DoU,j, Bispo .•.

Dlocesano, vlslrare
.

nos próxl
mos dias 2] e 2'2 (lO r.;orrenl'�

a cidade de- Canoinhas, que

t",�\ua diocese sédiadà em cão
çador.. 9s preparetives. já 'es

tão sendo ultimados pela pi!
róquia daquêle rnunlcípic; 'pa�a

.

,J Hospedar Dom Orlando em "sua

primeira" visita of eial a, Ca,'
noinhas, onde' cumprirá exten

so programa, por ocasião dos

festejos que serãe teali�ado5
sábado e d�mingo. Na' eporfu
nidade, será também m-inistra.
do o Sacramento .da Crisma ..

RIO NEGKINHO
Rio Negrmho re!!l1irfl dia ?�

milh3re� de pessoa" na primei.
ra grande Festa du Trigo. As

festividades se desenrolarão
na Colônia são l:'r�dl'O, As tj

hOJ'as da manhã, :1ê!vcrá alvo
rada festiva pela Banc'a Sant:l
CecílJa de Volta G 1';::I1(.\e, cu,,:'
desfile de, automóveis às 8 'ho

I

ras, no centro da ci�:lde p_an

0,10ca1 da festa_.

i S'AO 'JOAQUIM _'o

'

'.:,.. ,

1 '

. __

.�
, _I \

Encontra·se em" fase de !tS·

bamento as obras do Gillá'Sl!)
Coberró 'de 5.ão 'Joaquím, que
yem sendu constl'uiclo 110S têr
mas �e c:cH'lvênio fintli1do p;(o
Go.v.:..rno I.h.. E�!ad!) e i! Prd'!!',·
lura daqu"le ,Munic'ípio se.,.

'·iWO. A nova praça esportiva
lerá capacidade p-ati! ,5 mil pef' �

soas e ne!O'! São Joaquim pr".
tellde reBlhar futuros I J0'ilPS
Aber·Cls· d" S<!nj'l Ci!!a!'ína,-
i!!em de pro!T!_over e�l)etáculos
em cará!sr permanente.

JOINVILLB
E"tá confirmada pa�a o di,

'- J
28 do corrente, às J O horas, :�.

solenIdade de inauguração d,,'
Centro de Ativida<le,S Ademar

Garcia, eohstruido' pela Adm'-·

nis1l'Hçáo Regj()Í1al do SESC
na cidade de Joiuvil�e. Diver
sas àutoridades já co�firrria
ram suas presenças ao acont\:!

cimento, destacando·s,� o pre\
sidente da, Confederação Na
donal do Comércio, Sr. piuÍ'<
Freire, Diretor Geral '10 SESI'
Sr. F,rancisco Lopez Meireles \

e o Presidente d� Federaçi'l'j
do domércio� dl Est:> dó, Sr.
Aroido Soares GJav;H�

,
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ExpOSição de
flores é hoje
em' Joinvine·

,
, \

----�------4-------�----.--------------�-----------

A ' tradIcional'
atrairá, muitos turistas a.Joinviile
que inaugura êste ano u.m no·

vo pavilllão de exposição, à mUl'

gem �a BRIOL Além da exposiçiio I
'de flôres, serão realizadas

SiIl1UIta-11neamen te a II FeIl'a de Ciências e I

"exposições filatélicas, de ceràmj"d
e tapeçaria, e flora e fauna, bl'asilcl·

raso

PHILIPPI SE elA ti casa do conslrulor
INFORMA

A Coorde�adoria do Projeto Rondon em Santa Catarina.
convoca os rondonistas inscritos e que particíparão da pro
xirua Operação Projeto Rondon, no Estado de Pernambuco,

� nas cidades (l'� Carpi-ia Súrubin e Goiana. para comparece
rem no Auditório do Centro Sócio-Econômico, às 20 horas,

) do próximo dia 22, domingo .

'\,
.. 'y

ilóri.a, e eilota
I 'o Tribunal Regional Eleitvr:lt
continua recebendo a todos os ins

�
. -tantes telegramas do interior do .E.,.

tado dando conta dos resultados QlJ

pleito de domingovque deram ex

pressiva vitória à Arena. Até a -zc

10.1,ora de hoje o Senador Antôl1lü
'Carlos Konder Reis estava com

354.242 votos;: o, Sr. Lenoir Vargâ�;
Ferreira com :i!22,611 e o candidato
do :\:D�:' Sr. Romeu Sebastião .Ne-
VeS (11l j 85 '423
P"J:.t a Câmara Federal os S1'3

...... ,,,'S';L

Frnnciscq Crillo.' e Adernar GhlSI es-

tão obtendo a maior VOLajçãO" p8-l.a .

I - .

Arena, distanciado, um 'do outro )'o,r
pequena margem de votos. Pelo

, ' I
II-IDB o candidato Jaison Ba�r'�to
continua liderando a votaçâo, .

se

guído do Sr. Pedro Ivo Campos-e
Francisco Líbardoni. Para a Assem
bléia Legislativa a sit�lação, �ão' �e
'alterou com os novos resultados co

nh�cidos ontem.'A .

Arena dev�rá fa·
zer:mesmo 27 deputados fica�do as

outras dez 'vagas para o MDB',

'Cómissão revisera Iraaaíhu Iu�rm.annerde,
,

.

;

HOJ;-;Corni�são' de-;��=ã.��·�tinIL,�:--·�i��-;em: -(���-i.ôs;é;�- ;��i;h;dos> �J.
seus trabalhos no período da nHl- ros de _ grande ( significaçâo. '

"I

nua es.ieraudo coricluí-Ios antes cio F"i,lI1do 'ii o U;:::;'I'J\.J)v o D"'st�;n
pnl!.o anteriormente' .estabclccído ,. b'a;�gilclor

'

'I'rumpcwski T'aulols_, ::<;\â·r�
, 'A C0ll11SS;J() Ai;L;l'Hd�;]'a' do -h'lllU,' ·"IJIOLl· (['Ie dLc (1' \noúl�r'10 nào 'foi re ,

nal He"lOll;'l BIOHOi'81, pr')_5iüida ':ljE.
.

'gistra-do nenllulll,' ,)mtl'�l� por- plli·

lo Desetnbargudor Eugên,lO 1)'011l
' t�, dos 'Iiai-�j'üí;s. l)i�be' que os.. 1;),3

POWSkl .1\IHlois, prossegue r'ealiz:m caís narlld,ádos na� têm com-pal-c�
do' -o seu trabalho hormalmente. .cido ao 'f,l"illllnal liegiónal EteitoFal

agora em' ritmo mais rápido, conftn ,pap a"cort�{;al1li'ar' ós traba'lI:{o"S :da'
me estava pr�vis{o. Durante a' ma. "

Cómissilo,' '''fat,o que' demdnslra' a
. '.

nhã e tarde de ontem lol'afll, revi, '_ eonfiança "depositada 'pelas duas
sados os resultados de 12 munido agremiações na nossa atüaçãó".

wfiss Bri1sil 1970, Elialle 1'l1oJ11]1'
son, qu'e 'visit�;' Santa Catarina e-;·I
tev:e ontem eíll O ESTADO On.
de- afll�'lÍlol� .ter "aqórado a Ilha de
Santa Catarina". Em vista di'sso es

tenderá por mais dois (lias sua p-2,�
manência, voltando amanhã a 1'\(,..

nan(»polis. Hoje HEss Brasil estará
na li'esta das Flôres de J 0111 vllle,

_ -.; � ,

• J I

(Ultuna página). . I

rpjetos sãu aprov�dos
por" decurso: 'de prazo i.,\.

l�

I

A c!llição. Proleslo, intcrpr,�tadi1.
pejo t;O;lj Li I]to �Qi'(1 8. do Colé'�io_ Co

r�ll,'ão d,� Je!?lls.' ,-."j", 11 o"{ Fe�; i·

v:o I Cok1'i,ll da Cançúo .- FestiCoC:d
- lnere,'('pdo a. rO'lsagraç�o do j,'.}ri
e -do pÚ'ílico. At'íamal',ia, interpreta
da por' Nàrle)', rOl a caneão que- l'e

f ,.

� -

'), L--
',prEsel1tou o' ,Col'e�lo .catannens� e

fil'qu em 2° lugar: O FestIval ,';n0

polgou os éolegiais quase tanto

quanto o V FIC, até mesmo nas

Illar,ifestações fda torcida'.

I Festival �da Canção
,

'

-t.
I

,

:;.
...

'

(
.'

empOlga os colegiaiS
" .

'.

rde mpate Iá�d
,-
<"I

r rL
título de O o ferroviário

-'

O Avaí da Capital, juntamente
com o América (Joinville) e Olímpi
co (Blumenau), passou a vice·lide.
rança _. d'o Ca,mpeon'áto Catarinense

de Futebol depois da derrota do

Próspera contra o América, em jô·
,go ontem realiz�do. A partida de
ontem - adiada pelo mau tempo
reinante ém Joinville - contou cc,m

um\ público razoável e� apresentou
esçore final pe 4 a O para o eluDe

Joinv'illense" cOm gols' de Ladinho,
Arildo, Chiquinho e Dirceu.

Com a goleada de, ontem. sôbre o

roviário; válido pelo teste 25 dá, Lo·
teria Espol:l)va, está sendo agll'(.��·,
d,'do com expectativa pois o clube
da Capital jog? suas esperanças pa
ra a conquista do título.

pi'óspera,' q ue passo u , � . o�upar a

terceira colocação 'com, 19 pontos,
perdidos, o çertame apresenta·l>e
com nôvo colorido "e maiores ch:w

c�s para o líder e os tfês vice·.lldo.
res. O FerrOVIário" que joga dom in.

\
go, pelo empate para sagrar·se CdIll·

peão catarinense de 1970, tel11 '1��
pontos perdidos; �egUldo pelo AVcll,
América e Olímpico com 18 pontos

, ,

no passivo.'

TAÇA DE PRATA

Com dois gols de 'Ademir da Gl'ia
o Palmeiras venceu na noit'e, de on'

tem; em jogo válidO pell'\ 'Taça -l1e
Prata o A:tlético lVIineiro por 2 a 1.

, )

Ronaldo marcou o gol do' Atle'ticn.
(Mais Esportes na Págína 6).

O jogo de domingo no Estádio
Adollo Konder entre Aval e Fer·

{ ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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programa
CINEMA ,,."

- ,

S,�O. JOSE

15 - 19,45 -'- 21h45m
.I

Claude Rich - Jean Seberg
Elsa Martineli

COMO DAR tJM GRANDE r

.GOLFE '{

Censura 18 anos

�-. ,RITZ

,�': �

17 - 19,45 � 21h45m

Jack Alhoj-ts,0n'�- Patricia Neal
......:... M�'rtin Sh�en
A 'HISTCHUÀ-: _DE

. � ,
�

TRES' �A i\1.0RES" ,".

â�l1surâ 1 à' a'nos _; ,

, " � J." ': lI; l"
"

-4

15 - 20 - 22h

Trevor Howard Vanes�a Re-

d,rzrave - John GielIuld
A CARGA DA BRIGADA
LTGEIRA
Censura 14 anos

ROXY

14 -.20h

p--n". .. r,Ína Dunlo

A MORTE ANDA A C-\VALO
-� QUEM AMA PERDOA
Censlira 18 anos

.TALISCO

" \

17 -,- 20h

Alan Arkin Sandra Locke
POR QUE TEM QUE
SER ASf(M
Censura 18 anos

RAJA

20h -

Prf),p'r.lmR DU)11o
CODIG0 É TIGRE

§.�,O LUIZ

20 h
Jeee Valadão - Clauce Rocha
A,NAVALHA NA CARNE
Censura 18 anos

TELEVIS�O

TV COLIGAD.\S CANAL 3

16hOO - Clube da Cria,nça
16h20m - O Menino Submarino
- Filme

16h40m -

17]] 10m'
Seriado 'de Aventuras
Xerife de Cochise -

Filme

17h45m Mulheres em Van-

guarda
18h20m - TV Educativa
19hOO - A Proxima Atração
Novela ,

19h35m

19h45m

20h05m
'Novela
20h4�m

Tele Esporte
Tele Jornal Hering
Irmãos Coragem-

Balança Mas Nfíd Cai'
2 j h5�m - Reporter Garcia

221[10m - Assim Na Terra Como
Nn Ceu - Novela
221145m - Grande Cinema

" '

lury
�I�-

,

se, Fernanda Viégas, Ivo Silvei
,.1 ,'\ uJ, Liiia Xavier, Renato Sil
vei: a, ° Chefe elo Cerimonial do
! c, _, ,IJ do Govêrno, Professor
Ne so.: 'J eixeira Nunes, e êste Co
lu .. lSla,

:-: x -x x :-:
- O Sr. Armando Gonzaga, nos.

co I \ da J 81 a u-n coquetel ama

nhã, 110 Balneário Carnboriú, quan
do será inaugurado o escritório
cia Imobiliária "A Gonzaga" e

Ll;:::ua Iate Cube. Fomos infor-
111.i.!JS que o citado escritório se

rj di: icido pelos senhores Gusta-
\ J ',,',�./.�l..'<: t I heo B,anck.

'

:-: x x x :-:

P:.-Io Prcf -ito de Joiuvi[le, ser.á
recebida hoje naquela cidade,
Miss B'asil 70, Eiiane Fialho
Tompson.

:-: x x x :-:

COQUETEL
Bastante concorrido 'aconteceu

quarta-Lira no Oscar Palace, o

c.iqucte] que a Direção daquele
I L)!CI, ofereceu às Debutantes Ofi- ,

ciiis do B:1i1c Branco, do Clube
Doze de Aaôsto. riEntre as .i-idas Debutantes es-

, t ,'v\.' na recerção, a linda Eliane r

f-;,," T�.n·_-sc)· Miss Brasli 70,
q�le ficou empressionada com os

IJ.JIUS ,I': ",��tl ",,_.I'd'.

F "'am �" .. t�'1',:O' n 't.-n 'l� n�J...,,-
t" -t"s_ ,presentes oferecidos pejas
Boutiques Alice Modas e Art
Nouveau. Par:1bens ao, Senhor e

Scn hora Odson Cardoso proprie
tário �o Oscar Palace Hotel, pe
la magnífica i-ecepção.

:-: x x x :-:

Ainda sôbre os cuidados do
conceituado

-

médico,Roldão Con
soni, encontra-se _enteroac1a no

H0srital él� Caridade, a Senhora
Marta Medeiros Gualberto, a

quem desêjamos pronto restabele
ci':11ento.

:-: x x x :-:

Fst:-ve em nossa cidade e foi
vista aelouiri"c1o modelos de Mac'
X�m na' Boutique La-Rouse,

.

a
(S::'!1hora' Tf'reza Freitas, da SOCIe-

dade, de C;-ici(lIna,
:-: x x x :-:

�1<;qnd') tel11nol'ada na mara

vi'hosa rf'Qidê'lCii do casal Lea e

A ,'tr,.- ia Carros da Nova, o nosso

Ila"ti�ular, amigo,. Senador Alci
eles Ferreira.

:-: x x x

Durante o movimentado co-

qUf't:-l. homenagem às Debutan-
tes do Baile Br;nco, realizado' no '

Oscar Pa'ace, também foi assu'n
to o lançamento do Whisky
TE '\HRS, reDresentado em nos-
'so Eslado pela -Firma H. Linhares.

'-: x x x :-:
,

pVNS.t\MFNTO DO DIA: Em
dirIGm·wi<1. adei'ir um princípio é
I1ma maneira delicada de recu-

Os
:-: x x X":-:

no E 'ao ...... ' .. 1'"....... d';"vos ,11:",l1yel '.:S '[l'1-

•

, ,

Miss Brasil 70 diz que 'está e''1cantaél�, com os catarir.ellse� e agrarlece as
,

,atenções I'ecebidas'

Nc). ��tbpnrtó J.JereíFo . Ln:,:'
que recebeu Miss _'?rasil �O, ,EI'ia-·
na Fiálho Tompsdn, foram: Mfi
ria José' Salies, Lilia Mplse, Cris
lida Assis, Maurici; AtnoJim; re

presentando o p,r't;feito ela Ca!,í-,
I tal, Senhores Elo)': ..Streve" Eloy
Artime e êste colunista" 'mas,' fl0
Aeroporto, 'tirilfa um, gra.nde pü
h ico para ap!audlr, a mais bela

brasileira,

t�l Cata'ri la ,da Universida,di_i Fn

deral, Turma' Governador' Ivo Sil
vei! a, prcpal arn .. se lJ:ll'3 S,,<l Cu

ladio de Grau dia 4 próximo n�
T�atro Alvaro de Caí'valho.

Os novos Engenheiros convi-

'"sica Popular

dam l)al'a Patrono o Governador
eleito Engenheiro Colombo Ma
'cbado Saltes e será Paraninfo o'

P!ofessor Alberto Odon May.
:-: x x x ,:-:

Grande é a ,:S:1�ctativa c 'tre

as 'Debutantes Oficiais do Baile
Branco, para saber .'qual �o ?rtis
'ta que l;a noite de seu Debut, se-

rá o mestre de Cerimonia, Qui�/o,
F,-a ,ClS.:\) ClIOCO, Pau,o GOL1hrt,
Nelson Motta.

'

:-: x x x

BOnAS DE PR'\TA
Nossos cumprjmentos ao casal

Aurea e José -Kinchescki, pelas
Bodas ele PJ-ata que _gerá come

morada amanhã. Na Capela Nos
sa Senhora será celebrada Missa
em Ação de Graças.

:-: x x x :-:

A S�nhora Covel'nador Ivo Sil
\lei l-a C' "11' um ialltar rld' Palácio

Agrontn1lca, a'lteontem recehell a

maish,:,la hrasih"a Elia 1; Fi11hó

Tompson. P8"ti2i"''lndo da hO"lP�
'8g?11l a 1\1i'5 fh'1Si' sé l11o'-a

Ma!-r,:arjcla Fi,ílh"l Tem:'s()'l "é
;1110'1' C S�nhoi'a Moacyr Branda1i-

AUGUSTO BUECHLER

! �,," ,.._-

PIRATAS DO AR (conclusão)
.: ------,�--

x X'X :-:

, Estávamos ontem falando de rádio e televisão na Inztaterra. Vi-nos os

Q 'P-residente da Federação Ca
tal'hemso- de Futébol. dê SalãQ, Se
::ho1' Waldomiro' .TG)sé Carlsson,
d0milgo estará em 'J()i:1ViEe, para
'assisti:' os jOgCl'_ do ca::lpe,)natJ
Estadllal,' "

"

FJo'ria:lóPl1 is. L a<rt'S, Joi 'lVilte,
Itajaí ,C;: Tubarão na

-<

conquista do
'rítulq" .

:-::x x ')\ :-:

RIO·',
C�m Ulli1 ja'ntar "i�o Bistro, foi

altal11en1e corniil11oraclb o noivado
oficial çla" li,l1da RGs�'!\e BA,l]I�r R,a
mos, com o senh9{' Neretl R.amos
Netto.-

Os T'rimos, estãO: de cas:.n�·,o
j

. ",
I

J'

marCi:110 ,p:Ha m:,CID, L 8, ,proXUlO,
ano,

; �
o",
" .

novos planos dn B"C -- que' detém o rnono')í�'io das transmissões radiofôni "1b

na Grã-Bretanha, com 4 canais, chamados: Rádios, 1, 2. 3 e 4 que ';!ío f'inancia-Ios

p-elas li=encas que cada W'SS08 que tenha um aparelho de rrd io OL! televis 'r.,
tem dê' '1::1"31', NE'5Sf'S noves, planos, no une tO('3 ao rádio, decidiu a BBC f:1?'e�

,; se�llintr fli�l:ri' l'ir;:'o por rim:')" o 1 tO"::ll'iCl s rmente música ]1 p,'IV' o 2 músl--,
J(]rl'c1ir"1 ]pve fl 3 mú-i -r f'l.n;;inH, Dé'l<c�tl'a� "pihhis, n!]f'Oi'\ e teatrn e o 4 se

d (jir-rí'i� I) rL:JH).hs p nrogramas sôbre a atualidade mundial.

Dêsse tino ele ródio, SP.ITl publi-idade e procurando atingir tôdas :IS "am:ld,�
da pnpul- c= o vamos nassar para ��tf)S interessantes, prim =iramente relacionados
'-'01" n 1,p.,ljn (' d=ncls. ('0111 11 televisão,

ii p'('�'n:' llotíria que foi reproduzida na coluna anterior, pross=gue nos

,' .. seguintes têrmos:

• - M,]s alou-is empresários 9,,)1°rom d=s-ierdi-io 11;;0' ?11l'mTOitF.r () l'ln",)
'<hnloso (1'11' llr>rl'1"hrra (lhter com '''jhf11ns'' e ('bmerd1is d", rádio, por isto
rhl'"n' pot""nps "lol1ik'sfj"flS ou corno sf!o ponlop"i'hs ,p.8ro (lS bi.'itâ"inos "S

estacôr-s pirotos ("1(' tro�crl1it-"m programas d� bordo de "na�ios' 'an-cór'�dQs fora
�)1s (lg,,�� j'prritorhis do país.

-, Um" 1'OV" lpi e ....h'ptrml0 -onsevuíu acabar "0'11 (lr, níratas r,0 ar. J\'IélS
<;Pj"'!, q'!P "on"o"",ill -mp�mo? OR piraras p1?nej1'11, voltar,' Não são 'os »iratss 11"

i rr"ciro rw'" (l"i� OSQOo, em r-ruz, nem são os piratas qUI' faziam 1 ransmíssões
ile=ris 1-� (!ni� nnos . A,,-n"'! siío nírntas aéreos e televisados.

- F,xl1li"8-'1": n-: ('r�-'PretBnha tilrias ÇlS 'ei't0f'ii?s ele rádio ,,'10 PX'·11.1RivjrlMle
(h R'-r 1Il]1'1 ('("'1')01'"(';0 (me I';':P"V'1 o tr�.hnlho (Ia rá+ío-dlfusâo sem fi-is

('(')Dei" ��io on�'1Y'rl(),,� rt'''r�� "st1b,,)('ni'J"� pelo 'F'qrlamel,to,
- fi. t"lpvio3'o 1('''1 dots ('"n�i� d" PP(, e 11111 qw� é ('!l1�"rni°1. }Jr111 ç1i\i:.Í"s.

"j",,'lP'''' t(',� np]'rOi"q�(l '-'''1':' tr"l1smifir pl'o"ral'l:!s de TU, P(lj� bem: há "1>'1'11\
fp,,'no 0,1I1"'j1'°]11 '1; t,;,'j,,1' 1'0' iorn�is a r"'�nf'ito rlf' 1Jm plflno 0e ',ir!ltflQ rI \

• t"lrvjorn, i\ irl,1in rlAl"s ,,I m111h'f' 11m flviõo dro;,lanc1o n"s roshs (lI! (:1";

Ll'rpt0"ha R R fi()O P1rtrf'S (11' illti111dl', A narro do f!vj.�o, 11m tran�mjssür, de

<1'p1rvio"'ó, n p)"l'Ó é w'rrpitnmen1'p vi§vl'l. Nos:' ESÜ;00S 11ni(1(1S P 'te!nvii;'í�
I�rl"f'r>tiv; m�ntr,vf' um ::tvi'io voando em ríl'r1l10' oAbre .11m'il It,f'ande ,\re::1, tTa,'S

",itinrlfl nroO'ram'lS ... ,,1111r::1j, flurante 7 anos. O i)1a110 foi um sucesso. A1inc:ia
uma árpfl dI" llm r>')io de 320 km.

- A"ora os nir"hs nqui (Ingh1f'l'ra, evidentl'lTIente) já comnrnpm dois
Rvin"f. �lIrr>r rn�tplle"ifJ,n e ec!uipi'mento transmissor, O hom"m qU2 está por

h"í" rlq (Jnpr"('�o p o mp�J11O que manti'1ha a rfldio nirflt" C .. r"li"'e, n 'hordo rt�

um navio I' ""lP foi tir!'fh ,rI'1 ar Dor volta de lQR7, l)())' uma lei eh P'lI'l8,me'11o,
;_ O cljrpjor (TO, ('o)'rpj0s que ::lqlli é o equil'a1entp ao J\/finistro f.as '1"e10_

rOl11l1njoa('(\('1' iii RilvorfÍll fllI" fi nlp"mfl lf'i qéle impugno�, 'a rádio "Caroline",
-se anli ... ·, h",1'él11 i"s lr:'1m�njssres dI' avino.

A 10111 cll,o.tO 1 (\(lflC, os que ronlri1mirem finilnrejrilm('1lt" nu eom programas
011 !1"I'Qn'(l rme ?nllll"[pm na estacflo oe tel�vis:;o 01anriesijnfl, �('riío expostGd
à le"is)p"i'o I" �l''''is''�nl (lois finos' de nris�o e um'a mll]ia de 400 IHh-as,

- A � pst�r;;ps e1p telrvicão, situadas em terra tl'm um alcance limitadú,
l�: n1'poi<o p"rfl i11lmp"t?r o SPll alP!ln"p. q11e sejam insta]qd�s pstncô"s retr:<ns

IT'i<qor�s, li/h" SP 11 tl'�nsmiss;'o n:Jrte df' U1TI P011tO 'suficie11teml'nt", elevado,
r-(l'Y'n 1jl"O IlviÕ(l em v"n é nO'isívpl. in('lusiv,e, tran�mitir para o outro lado

(lo '''llnr1.'1, A 11,.,.,n �Fihldp dr f;,500 ml'tros - q'lP é o ]ll�n" da levê Dirat.<;
- o� nrOcrr"mo� ir>,,,r1iol1()� sprÍ1'l1 cQ1)fl1dos nor tôàa H r.rã,Bretanhp. e pelos
"'lírp� ri'! v'-'Y'(,)nq, E a Conv0nção Internacional de T�lecomunicaçées proibe
esta interfrr@rria.

fi -100 .. .".�----�
__: O c1()�n (h r�hC';n nir�ta (]I' '1''' di�s"', pntre1:mt0, ctUP v�i nros,,,,,,,il'

rfl nlnnn, F.""f'l'? prl,..",.. nO ,'11' "f) :1110 que \I"iTI, e conta C'om anunciantes

estrfln O',ni'-"o l1rrH ('(1hrir I'S despesas.
-- f.ffl s-'> 111'11 nrf'h,lf'lnQ: llrltcnRS espef'Í1i's serão lleceo�ári8s pllTa c:iptar a

'f'V "i"�t,,, F. nfi"':1l de contas, n�10 se esconde uma antena no telhapó. -com
t"nta farilidade as�il11"

,H O r Ó'S,C o p o

"
I

'/
Sexta·f�iril - 21 de novembro de 1970

ARlES - 21 dI' m(1rco a 20 de ahril - Notíf'ías l1?,radá"eis esfão per}5peéliva,
dpvl'!Jído fÜ'11r3r como as próximas oro1'1'i'mcias. neste fim ele semana,

E�t"j;J �tpnto n8n o que possa acohtecer de um momento l,)Rra outro.

Cuirll' 11f'm da alimentação.
" I

TOURO - 21 rlp nhriJ q 20 dp maio - Dh qllp lhe prometA spr bem diferente

rins dl""1°io, n"i,,"Ín111m"ntp p.p 'lflnê tlAs"eu nor vn1tq do ano H133 ou

rpl'n� do 15 0.r()� antes 011 depois d,"ssa época, SucessO' pl'evisto no
. .

/
terrpno espIrItual.

GÊlVIEO� - 2J riP l{':Jin R 20 dI' jll11ho As atividarlps, ql1e vonê despnvolver

hoje_ DPJa m<m'lã, havprRo rle lh.e tp7pr enorn1P� (,()1Tlne<ns3I'nes, ?,T;ín
se nrporunp ('om notícias não confirmadas. Seja otimista diante d'ls

pr01"O"t;ls que receber, '" ,

C;,NCER -- t �r t�nlr ;[t?l �é,'�1I1ho -il'�t:;l�00'0 �(\l Jlo, ,,�v�djvi)],Q.��;�:,Jle
F,�"�r,jii� pt�SoP'itiJl'io. um mixtol>�e i_i1fluê��ias - \ben��as no�'lp ser

csi)prael(}� H,í in(lí�los rle que terá' a colabotáção de amigos e poderá
, rel11í7;1r uma via!'(cm ll1UÜO feliz.

IEAO - n dp jU1'10 " 22 de a'iôstQ - Sf' vorA n;lsrpu no primeiro decnnato

de f,pRo, terá uma fa�e intensamente feJj?,. No en1:m10. S0 mS0gu em

ll'7ôsfo d!"verá ('onse"uir a mpsma ('oisa, dependendo de algum esfôrç)
df' Sll� p�rte. Notíchs prometedoras.

VIRGEM - ?� çlp aO'0s10 :-1 22 de srtemhro' - Novas e promissoras oportuni-,i.
d"rlpc dI' S1Jf'PSSO r:'H'-se-ão notar no clecor1'pl' dás pr6xjm�s horas, sen(']o

n"onof"iOP"chs por npssoo::; otimistas e predispostas a coiaboral' eln

toclo� o,> �E"ltj(l()s, Tenha fé em si,

LIBRA - ?il dI' R('tp","1J�'O a 22. de outubro - Os eontatos pessoais aue ;n(\S'�1
e�t�llPlpf'pr ('(l111 nc:tívos rle F.scOl'Diiín 'e Aql1ário, ra"pl'iío nf' iY\f1!��r

" f:l1'orilVI' 1mpnte no sen setor fimmceiro. CO)1te com um fim de semana

fpliz pRJ'íl uma viil�el11 de recreio,
'

,.

'

! "

ESCORPLã. n - 23 ne ol1tllbro a 21 ele novprnhro - Neste sábado, você poderá
seg1lir os trRbaIhos de rotina. sem precfnitacão e sem abusos de qu<tlnuer
ni!turpza, Depois. poderá rpPo1lsár, visando estabelecer o equilíbrlO

�,AS enend�s físÍf'as e espirituais.
,

•

SAGITÁRIO - 22 clp 1l0vf'lTlhro 3 21 ele dezemhro - Tôdns as questões em

DPndê11ria dI" S0]1lC'i'íO. poderfío S0.l' sfltisfatôriameute resolvidas hoje,
1\If"iores fllvnnlhilirhrl('� nqra os assuntos de [latureza esniritual e que
':Ii"�m resnpito à vida)ntima.

CAPRIC(il']\TTO - 22 df' cl"zpmhl'o 11 20 df' janeiro - Vorê estará viven''lo a

J1�rtir dI' Rmanhã, o períoélo zodiclf'al renresentado pela suà Déci'na

-Sp(>'llnda C11S� Solqr - tambél11 denominada o '''inferno' zodi?cal",
Tenhil fé na Provirlênda, que tudo sairá bem,

,

AQUÁRIn - 21 de ,i:meiro a 19 de feverpiro - Gomo diretor. líder ou orien

t"dor e111 qlj;1)QUer esfera de atividades, vorê terá êxito nesta, sex1')

feirH. noss'v"h'ente rpC'ebeT"do elogios e apoi9 moral. Perspectivas de

S1If'esso na vida Cientimental.

J;'EIXES - 20 de fevf'rpiro a 20 de marco - Dia em que as suas chances de

êxito poderiío ser pl'Pjudiclldas pela interferência de terceiros, Se,h
J'l1"is cuirl�doso DilS relações pessoais, para não acabar sendo prejn
dicado, �xito no amor.

-�-I I'

I,
II
, I

,
"

Em e:xposiC,o permll.n(>nte os melhOrAS arTistas barriga-verões
.? Artesanato, jóias, cerâmica
I" Etc & etc & etc

Rlumenau _' 15 de Novembro, n. 1.176 ', I
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Indústrial
abre 400
vagas em 71
A Escola T(�nic� FedeI'ill '.10, Sant«

Catarina 'ab,'ir" cêrca (]c 4eO vaga.

pai a o primeiro anoitéc•. ico no) pró-
I,ximo 'ano.

'Funciona:';}o, os cursos dI' EfetTo,
mecânic, M>"ânica, Agrij'!p'lSUra .�

Edificaçôe6. Para 'o ingresso n .. !':

litt.m�sbs ele :-.ívci secundário" ':e:i :]'
dO o certltlG,dú ',de (,0�H:1J"ao' (! ..l

curso ginas\.ll, sendo o ensino int,,>;'

As m3tríci.tlas �'sn:lliã,c 3t-{'rta's na

priliiéira, {1l:1in?-�,lia' de j.'HJelt'() 'e 'O�

iriü{ressados poderão obter . maiores

inl"drmações sôbre os CUl'50" na E�

cela Técnieil' Fe{l€�al, à Avenida
LVif\1,lro H-ai11os:� 1150". nesta r��pital. '

',- i . -

.'

�.,..�

,

,
"

Bán�eira' do,DCE' -

.

"

\:-.-.
. ----r--- r

Q acadêmico Carmelo Kriege",
aluno da,,'s€gb�ida, fuse rIo Centro c�·

Estlíci�)s B�sicQ� :da" Úfsc, foi o' v',a

ce<:hn:' ,dO"(Joncü�s(; V,.:u.rna Bandei:',

Para" o' 'Dcli,' : ��l'ornó,/ido r,ero di-

retório' e'" ql�\ /cÓrttó� 'c�n1 ét part"ri.
�, ... �. 'i, :f··, 'í', '.<. ,''''. -I" '.'

pa,çã,o de. 58 trabalhos" inséritós.

A Córriissão julg�d.ora foi '-'ompJ'·
ta' pelOs ·�st[l«('hrés :' Luiz Vicenl,
VieÍfá,' Udo Ulmíwn,' NilV:1 de SOl!·

za. S:1U1o (13 8i1va e Dalto ,IClS' Rp.i�;,

membros do Conselho Exe(',ttivd ':lo
" I

Dire>ório Central dos' Esttldante�

Um troféu eflm inscriçõe<; alusiva',.;

a promoção ,'l�rá o prêmio .J(l venc.:!,

dor. '

-_._ ... __ .

Bernadete Z, Albino. dll Gosta (l:\

Lagoa, Ana Maria da Sjlva, co'

Grupo Escol1Ír Hélio Peixotú e

Salma Mary Dias, de Saco Grand'�,
foram os alu�os' ,c,lasslficados no

Con�ur�o prcyno�id? .

pela Leg�5<l
BrasIl-elra de ASslstencla, com apolO

da Prefeitura Municipal de; FlórI.a·
nõpolis, em c'omemoração ;;0 Di<! /la

Bandeira. Prêmios de Cr$ 500,00,

Cr$ 300,00 e Cr$ 200,00, respectiva,
,mente, serão' entregues hoje pelo
Prefeito Ary Ollveirá, qüe fará,
também, a �ntrega de' livros, como

prêmio a outr�os' 7 alunos, também

classificados, '

IHPS altera
diárias ....

.

hOipitalares
o Secretário' Executivo, do ,Ser,,!

ço de Assist.�ncia MédIca do 'Inps
baixou orientação de 'set';iço r"Pa

Ijustando, as diárias 'hospitaJ'lrés' ,e
de taxas de sala de operaeú'o, '!l' de

parto, para ré!da especialidai1é mé
dica. No pagam,ento das ú!:;:.ridas t'l

xas estão in(!lllÍdos o uso dlS instil'

lnções 'que constituem o centro ri

rúrgico, equip,1mento e apa��lhagêr:l
adequadas' e indispens�vei�, instr'.1

mental, pessoal. material (! p.aga
rri�mtos. As h,was taxas ser50 condi,

I'" ciomidas à �h�ifkação do nospit:ll
f1\'e do centro rirúrgico: _

Musikanlo
,

enc,er.ra COiDl
coral gaúcho
o Coral de Câmara de Perto Ale·

gre, sob a regência do p'�"stro Os'
car Zander. encerra no próximo "á,
bado às 21 horas ]10', Tcatro ÃlvHl'iJ
de Carvalho, a tempo'r:-<(la ele Mú,
sica ,e Canto, 1)rOmOVié'� ;Jdo DI,'·

partamento de Extensã(1 t;u!tural (�a
Ufse.

,"
,

'
"

Os c0l'alistas g:lÚcllO�' ilprpsentr:,
rão i'epertório constan(.<0 c!1� rriúsi,'
CllS folclóricas nacionais (' e��rangei·
raso

p

DIFAC TEM NOVA
.

LOJA NA CAPITAL
� í A Difac ,Ltda" clistribu'ld�lra do>;

produtos Facit em Sa�lta Catarina,
inaugurou recentemente sua., nova0;;

instalações nesta' CapitaL � Rua Tc,

nente Silveira n\> 47, Além d.o escri,
tório e da loja foi montada no lo·
cal uma oficina para a,;sistblcia téc,

nica pa:t:á:.�rodás as máquLna;;: des�a

marca existentes em Floí'iai1ópoli�,

Cubai abriu moderno
/ supermercado na Cidade

/!"

,
\

veículos e conta com 18' funciona,
, A companhia Brasileira de .Ali

mentos _.:.. Cobal - inaugurou o;t(-'l11
em solenidade {lresidida pelo Gerou

. �e da Sucursa] de 'Santa Catarina,
',Sr. ,J:tinuldo' Celso Feldmann o, Sl'lI

,novo põsto .de vendas na Cid�de, à

�uà Deodoro;' O 'ato foi prestigiade
.

." '!

pela 'pr�Sei}ça dos í'epreSel1lal�tes
d'as autoridades civis e.militares;
�tendo 'na ocasião usado da, palavra
o C'o�onel ' Alarcon Lopes Barbosa.'
Coordenàdoi' da Cobal, para os.: Es
tr;dos de "Santa .Catarina e Rio ,Graú,'
d�' do

.

Sul. O. Sr. Rínaldo C'el's:)
Fcldrnflnn.' gerente regiohál:' éollY';
tldú: ,0 .Coordenador 'dã ItegiUo :'it,l i.
do Min"istério da Agriculjnra, '3�::
Franéis�o,' Ho�ttgebaum: a ':desce:rJ:a;
,� núc Siil1bóliciÍ; dando p�r inaügu:
-1'ad� o .pôs'to,'
:, 9 n,0vo' P�sJó; de vendas 'da ,Cpi-1.:Jl .

OCUl13' uma- áreà: de 800 metros .qua-

'di��o�� . P;O���i' estacionalÍl�ri to' IJàra"

, ,

rios e 5 caixas diretos, funcionando

no sistema Peg·Pag. O frrgorífico do

puSLO é aparelhagem elas mais [;;0-

dernas, ofe-recendo aos consumido

res fiambre ria completa.

O'QUE VENDE

o novo p!)sto �h t;()""y." i� n,,,',

sileira de Alimentos tem em esto

que desde os gêneros Ue: f-'ri'il{�i,

necessidade até os artigos plásticos,
confecções femininas e masculinas

e 'também artigos natalinos. O pós
t� da' Cobal funcionará de séguno.i
a sexta-feira, das 7 horas até às 21

horas, com exceção do sábado, dia

em que funciona até às 19 hora".

O Coordenador da Cobal, Coronel

Alarcon Lopes Barbosa, adiantou que

a Companhia projeta ampliar a sua

rêde de postos de venda em todo o

.

,v

eôn;Cia� ,"IBndea'·· três.
condenàdos por furlos
.' ,I'

Objetos
furtados serão
devolvidos

O delegado .de Furtos. R.abos c

Dctrnudàçóes informou que se er,

contra apreendidas naquela Delega.
i

da à, d,LsP{lsiç�lo de seu:' ,J:'G,,!" e.<•

rios uma �érie .de objetes que J\:;)'

VIam si,do furtados. Ent1"= 03 O'l_j '.
tos

.

estão, três televisores (marcas

Philips .23 pID.Jegadas, Admirar Aqua
rela 13 'e Colorado RQ); ur ia ma

quina de calcular: uma de .cereve:

Ólivetti; dois rádios de, automóveis
(marcas Motorádio e Telespark); um

rádio 'de cabeceira Philco; uma me

toserra marca ,Solo; duas bic;iCleL�
marca 'Monark e Garick, além de

grande quantidade de' roupas .íeitas,
peças '!'l� f!1��nda, louças, e bai!]-,��,:-'
dores.

... Apó? l.esár -um,a �(i'i;:' 'd'" P.""�') �

"foram', c18tidos' -ná manhã' de OMP',":l

dois rrienóres é.' Jevados pará a De

leg�da< de' c.ostumes :e., M�n<;lrês. '"
..

,.
. �

, , O-s.- .l,ois, mlj.'l,Ol;.eS' USiI V<'lll1, torJ "W'

c'ido a,rdil e.: fOral}l d�hdos ;no ',mo.
IpenÜ) ym qu.e, ten,�a\(arn ,PÍI;:;SJl';. ()
golpe' em "úma ,senhora, Entl�eg:lV;)

,

njls residênc'i�s umà peq�tena e�ix:�
contendo novelos de linha de qU'l,

1
,

",
lidade, ruim, de valOl' m'xÍ"ll() ri"

"..a Cr$ 1,00, ,Alegnvam que havia si,

, do encomenda de marido ou da ('"

proprietário de uma oficina de Iam· ,

pôsa, de,pendendo de quem aten,
bretas. em Barreiros e o segundo desse, cobrando Cr$ 5,00,
eletricista.

,

Agentes da Delegacia de furtos,
'Róubos 'e ,Defrauda.çõe..s prenderai)1
os 'indivíduos Luiz Carlos. Bittl:l1·

court; vulgo' "Ca'clli", Sérgio' AI'It.ô�
�iJ' d€ OÚveini,' também cOl1h�éi(\o
por Paulo Sérgio', e Franc:sco Mar

:1:ins, por terelÍl' sido condenadQs 1)01'

TquiJos, receptação e aproprir:<;án
in�ébita.

Os dóis iildividuos, ao deporem
na DFRD. confessaram ser .os ali ..

,

tores _de roubo efetuado há di<JS na

residência do Sr. Acelon Pácheco,
na Trindade, onde se apoderaram (Ie

lima Lambreta. Disseram também

que se dirigiram com o veículo pa,

ra Tubarão,' onde o "trocaram per

um
' ROll1i,Isettan recebendo ainoa

,Cr$ 45,00 ele v,Olta. 'Retomando a

Florianópolis conseguiram com Ro·

gerio Cabral de Oliveira um cer!Ui,

,
cado de propriedade em branco, que

preenchel'am falsificando a assÍn;:.,

tura do Delegado de Polícia de �1(!,

leiro.

Os ladr'ões foram prêsos quaEdo
pretendiam viajar para, Tubarão, 'a

fim de fazer a entrega d(J:;-doeumen,

to falsificado.
Em sim depoil'nento confessacam

ainda ter roubado uma V€spa, na

Rua Presidente Coutinho.
Os veículos roubados foram

apreendidos e a Polícia continu r

efetuando investigações pára lo"�;li,

zar' uma, terceira Lambreta, 19u?l,
mente roubada pela dupla.

O Delegado Sidney Pach�o, api,s
a conclusão do inquérito, lencaTi-.i
nhou,o a Juízo, solidtando a -]Jrisii'j
preventiva dos indiciados.'

Luis, Carlos, motorista de taxi,

solteirol' 24 anos" residente à, tiJuà

'Al'isüdes Lobo, na Agronômica,' f'Oi
cohdenado a um' áno de reclits:,o

j;oi' tliln�' de recepç.ão, lendo' div�';'

�(1S \�!l':fa?ei1s' m, pOlida,

''SéÍ'gic. Antô"jo, solteiro, 19 á!l('S

"servcl;te, xe::idente, à Rua Frmlcis'.'o

Goulart, na' Trindade, foi cçFlden2',
'do a 1 ano e 9 meses de reclus"o
por furtos." '.l'eúl também' divetSil;;,
passagen,s re'gistradas na Delegai":la'
'd� ·;Fl!�tos.,

' ,

,
.

Frim'eikeo "Martins, solteiró.' '35

aros, residia numa pensão d1'l' 1{U;
Conselheiro Mafrf,l, foi condel1ado a

�m' apo ;ele reclusão por ter ,se apto·

,pi'iUdo IndevidamE!Ute da importân,
,

éia de 'Cr$ 500,ÓO correspond�nté �o
�rênüo ele LH�, bilhete de loteria J.>o1'
êit; vendido é, que lhe havia ,�idc
entregue para conferência.

,

·,"'Por outro tàdo, foram prêsos' "O"
�i1diví'du()s Edtlarelo' Cm'los GevaE'rcl

� Arl' EU .Bel'li.ardino,· o prirnciTo
.' ". <'..', .

• "'_'

,
'

,

!r-,'
'-,----- --,-,

-____,.----
..

:��.--'---- ·-�----:-""i.i_a-tê,.m��;:� .... - I

SUNAB' INFZRMA"ÀS DONAS DE ,CASA

li "Preços Cadep,,'f
A:VIGORAR DURANTE o MÊS DE.NOVEMSRQ

PRODvrOS UN 1Il1\1l1<� PREÇOS MAX

Àrróz' japonês granel 1 kg 0.75

Arroz agulha' 4'04 especial granel r kg 0;82
Arroz branco extra

'

granel 1 kg 0,90
Anbz ,ámarelão extra grl;\ne! 1 kg 0.84

Arroz brlj,nco extra pacote 5 kg 4,30
Arroz amarelão extra ,pacote 5 kg 4,30

AçÚcar refinado
I pacote 1 kg 0,90

A'çúcar refinado pap'ote 5 kg 4,40
Banh& de poreo granel I kg , 2,30

Café tórrado lpOidO ... ,pacote 1/2 kg !;15
Extrato ge tomãte 200 gr 0,60 -

Far,inha de mandioca.' granel 1 kg t!l,35
Farinha de trigo pacote 1 kg 1,05
Farinha de trigo pa�ot'e 5 kg 4 80

Feijão prêto grane: 1 kg 1,20 '

Fubá de milho pacote 1 k 0,55
F61"foros ,pacote 10 cx 0,50
Lege natural '1 L 0.53
Leite em pó integral lata 454 gr 3,liO
Leite em pó instantâneo lata, 400 gi ' 3,40
Lã 'de aço

'

p�cote 6 ,/ 0.30
'"

Macarrão sem ovos pacote 400 gr 0,80 ,

Macarrão com ovos pacote 400 gr 1,05
Massas para sopa pácote _

200 gr 0,55
Maizena pacote 200 gr 0,60
Maizena pacote 400 gr '1,05
Maizena pacote 800 gr 1,90
Manteiga pacote 200 gr 1,50
Margarina vegetal tabletes 100 g 0.40
Mortaâela 1 kg 4,20
óleo de s�ja 900 mI 2,85
Papel higiênico popular rôlo 1 (J,25 i

Sal ref;Ílado parot.e.1 kg º,40 I

�:�ã�O!� 'JedaC;o peq.
pacote , � �g ,'�:�� '.

11I· OBS;r:R�TAÇAO: OS precos máximos fixados na presente listà ,
.

, não abrangem tôdas as marcas cOp1erciais � As "asas participant-ÜR
-:

Iti: da CADEP estão obrigadas a ter pelo menos 'l.UT'a aas' marcas dêsse;; i
produtos por preços que. não excedam aos fixados. I I
·m-:-:--:=-=---·-·---·--.;_-----__,..·:----,--_..;.'----i� ..

·:----�·----------::---- W i----�-�-;::iéul·
, .

'--,-'

, ,

Erisigo,
fundamental
tem. seminário

Está m3rcDda pal"�l às g J:c,l'�S (];

amaI)hã � inÍçio dos t-'�;hDPWS "10

S�minitrio ,sôbre Aspecto:" j<'ormati,

vos do Êns'i�o_ FU11dame'1�;:__' a l'f"8-

lizar,se no salão nobre ::lo ?:·ovinri':·

lato das Irmãs da Divi()� Providên·

cia.

O conclave reunirá edncf,( ('res de

tôdas as regiões do Esl<l�(J J :lO secl

final será, elaborae!:l a tese que l''Õ!'

presentará Santa Catarina no XlIú

Congresso' Nacional d0S Esl.:lbelcô,

mentos de Ensino a r�21iz<:r se na'

cidnde de Recife em jandio do l;]'C,
xirno ,ano.

lJaiÓPOUs .

quer. técninos
da ACBRESC
�;;�� ,

/

A Câmar.a .:\iufücipal de ItaiópoIls
debateu i' il'?�essidade de 8mpfiaç3G

, do número :1,� técnicos da Acarpw:

110 município: O eXecutivo, local aI'.
VeTá breyi':m;inte

.

níantel' contlH o

com o govên,o do Estado Dar. ,,"'1·

1'1,).,,; '!s po;;diçi)(·,,' de cotFrataçiio
de, l1l<lis um ;,grônomo para o mUil1í·

'cípio, A razã") da medida, r.,;nCluí ','

inform'e, te'm b?se na extelJ')ão h�r,

ritorial e' 'ço�s�den\ ri zODa -1'sríco1:l
de ItaiôpfiÍlis,. um dos mais clesenvol,

vido�' mun�cílJiós ,
do' nO!'t\_) catari·

nense.

["
I
i

. Jesnuro· está li
/ " ..

convocando I

•

ánosenladest'.� ,.

i· '

A fin1 de tratar de assuntos de
seu' interêS;;e, deverão comparecer �

à :D�legaci�' Fiscal do Tesouro
Na,cional em ,Santa Catarina, Secção
de pontrÔle. e Pagamento os seguin·
tes� aposentados: ,Ai1ton José de

Oliveira, AloisiD Silva, Antônio,
Firiníríio de Souza, Arduino Ber�r
di�o de Oliveir�, Antônio D.apolli

, Sobrinho, Cirili Antunes Pereira�
F"ancis90' ,Vitorino dos Santos,

I 'Florduardo Séna, Fermino Leonardo

da Cdsta, Gllstavo Ma€s, Inelino da

Silva S�l1tos, João Alfredo Silveira,
, '

j
i

Lncy de Lima, Maria do Carmo

Rebelo. Orlando Mendes, Oscarlino

Ramos Weber el Pedro Augusto eh

Silva Filho. I

_",, �-'----- ..-.---::=:::---,-�...;:::.--."";;:'::::- rni4�'"

Rua Nova Jerusalém 4R2

Fone: 2,30,20·96 -- 13IlIlSl1('(lSSO

End. Telegl.: TRANSVALE

:� "':�.
I" f .:
:;,,)

Tr.,,,c,o,,nr4�,:r"'r'" ,;",�,r,,� 'Í(I'!!'!'!!I '''� "",,1., I
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMfNOAS - MUOAN,.CA� , ,.1

,CGCMF N\> 82.639.022 ' '" '". ';_, "
"

SANTA CATARINA i., PARANA _ sxo PAULO - RIO DEl 'JANEIRO:
- MINAS GERAIS _ PERNAMBUCO I' ,

MATRIZ - BLUMENAU ,_ Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS. 166 __ FONES: 22,1815 E 22,1840 I

END: TELEGR.: ,,"TRANSVALE"

F,I L I A I S:

SAO PAULO RIO DE JANEIRO
Avenida do Estado. 1624/34
Fones: 227,29,34 e 2n,fj8·82
End. Tel.: TRANSPOV.,\!"E

BR:USQUE'
Av. 1.Q de Maio, 100

Fone 1Z99

End, Telegr .: 'I'RA�SVALE
CURn'IBA

Rua Rockefeller, 664

Fone: 23 '3453

II
I i

JO'NVILLE
Rua Dona Fra.nri�Cl), 3399

Fone: 3399

BELO HORIZONTE
Rua 1'/fp'"'-oel ":'1'1":1('(',10, 21!)

Fone: 2'2,99-44
I
I

IEnd': Telegr.: TRAN�V <\T F

AGSNCIAS:
Lagoinha

RIO DO SUL

Rua CeI, Aristil iano Ramos

Fone: ass

ITAJAl

Praça Vidal Ramos. 5

;Fone: 183

End 1'P!fH!T.' 1'R I\N�VALE

F'LO�'ANpPOLIS RECIFE

/

)-
Rua Max Schramm ,242 'TrRVPSS)' (1(\ "!lf)O-'l,,- fl4,/.
Ffil1f': fl3fl3 _ �,;,treito Fnnl"S' 4,� 1 , �

" 4 f1R2!1

SERVIMOS fiEM PARA SERVIR SEMPRE I

l:{uà JO<lO Pinto, 4X :"- Centro

(Bim 'perto do Holel Royal;
PratolS Diversos

Diàriamente BáeáJ.hau

e Caldo Verde
A'mb.iente Selecionado

Aberta desde às 10 �oras da, ;

.Mallhã ate às duas da �vladrLlgada

ltestaurante ,TíPICO
1- , "

7" ...l.......,..eo:e;l�__"....., .....-��w.:.r:�('"'.. ·I:t:'iP"'
...-'I':I'I-....-�·.:.."'·,.-1.'t"",1;' ,-;-.

Pi\õPiUAS

CURSO INTENSIVO l'...l:;.', .. ,,_, I) ,lO AO \'ESTI",ULAH

PJWFESSORES ALTAMENTE QUAPFICADOS
PERíODO: 01,12,70 à 02·01-71

;BNI,CO CURSO COM ATj·LAS J> ;(llErAD�\S E !VOST1LAS
MATIUCULA E INFORMAÇÕES:

RUAI DOS ILHÉUS, 4 - I\> ANDA\{

DAS 9,30 A.� 11.30 E DAS 15,30 AS :3,30 i1� ,1',_

Pi,RA CnNS'i'IU1 l� E
NIO t ��

", w�� P1rUbK]l.BIViJ\
Mi.O DE (U1HA

Rif;FOBMA,R
R. Andrade, firma empreiteira especializada em, mão d(' OIH';} "11';::;

construç_ão, reformas e acabámentos de' alvenarias e madeiras, preço

módicos.
Aceita,se' construção pela Caixa Ec,J:lômica e IpE:_sc.
Tratar - R. Nunes Machado, 7, I\> andar, sa18. 4 - Florinnópolis,

.. ..
---. __ ..

--jjiij' "-"_ _'--'_,"",' I

1
B O N SEM � R E G O S

'I"deve prim'eiramente hatili�ar,se melhor.
.

Datilografia, leciona,se na ESCOLÀ RBMINGTON DO ESTREITO

ii Rua Gal.. Gaspar Dutra, 275 - I\> and3r - Em frent.e ao 14" 1-3, C. -

sem matrícula, com material e assistência individual a cada aluno, por
}. � "I'

;'

instrutora competente e amiga.

Quem deseja

,

��..��OW',..:Ga.."...........=,_......--""'.....I_..
·

..ú..;-_--...
--

...I2i,�� ....t..•�.....1i

CADERNU� JUVENTUDE
, ,

I �.�,'
, Brochuras -, Espirais em Arame ou Plásticos

rCAL' - LACl - La,tonados - Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas,

ICA'LEX (Auton'láticos)
, lCAL - Indústria e Comércio AuxilÍ<idora Ltda.

RU:1 Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

Cx.; Postal, 137 - Teleg, ICAL - Rio do Sul S. C;
--,-�---�._--_._�._--

I

Em Florianópolis, na Lagôa d@ Conceicão, recanto mnis.l,it(>rf'�r(1 ,h,
Rela Ilha, Andrinus lhe oferece Hotel com apartilmentos, compnri anel,)
easal e dois filhos por Cr$ 800.00 mensnl. Pr:1ia a 1(l "10tro, elo Hole!,

, restaurante próprio com descontos �speciais aos hóspedes, I

il'!1

Cj
! I

"

RESTAUBJ�J\�T[
CHURRASCARIA

'GUleIARA

.

I i

i Ex.;Faisão - Sob' nova adminÍslração
�.�,..�.. ....__--..----__------......�"'-=----..--�::w:=a..--....�.J\

--..."'••• IN

:'-11Fabrlcr:1mos oS mais modernos hiquinis em Ciré. Jersey. Rflno.ã(,. I ;
Algodão, etc ...

Vpnrl::lS pBr ahlCado e varejo, Rua ],<,plipp Srhmirlt, Edifício FlOl'ill1ci,) i
! i ,.

I Costa. 13\' andar. sala 1.309 (Comasa), M. K. R Confpcções fabrica o melhor

BIQUINIS

I em roupas.

I -:,� . '- _.
... -' .. " �_� __ ._. __ . _Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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conomlca
Estamos presenciando, atualmente, o

crescimento dos investimentos ,privados e

dos investímentos públicos, possibilitando
,

no Brasil melhores condições para o seu de

senvolvimennto econômico, ao mesmo tem

po em <Iue se registram contínuos decrésci

mos dos índices de inflação. Desta manei

ra, vemos que as possibilidades que sé nos

apresentam no setor industrial, ao contex
to de uma economia classica para um País

nas condições do nosso, 'já são mais positi
vas que há alguns anos'passados. Embora

reconheçamos a necessidade de transformar

nossas amblções de desenvolvimento em

medidas mais ousadas tendo em vista as mu

danças que se operam em todo o mundo e

que mais ainda se revigorarão nos próximos
decênios, achamos que a fase atual da eco
nncmia brasileira, se esta dispuser ao neees
sário desdobramento, poderá firmal' as ba

ses para o verdadeiro processo de desenvol

vimeúto que todos almejamos.

Ao ()'U{� tudo 'indica, estamos colhen

do os primeiros frutos de um esfôrço por

parte do,Govêrno, visando a recuperação
econômica do País. consubstanciado em

cinco pontos principais manter um eleva

do nível de emprêgo e de utilização da ca

pacidade instalada na economia; criar as

,condições para uma ampliação crescente
do mercado à disposição das emprêsas, de

forma a estimular o desenvolvimento eco

nômico; manter a taxa de inflação dentro

de limites toleráveis e em declínio cons

tante; diminuir as disparidades individuais,

geogdficas e setoriais de renda; e manter
"

as condições para o equilíbrio do balanço
de pagamento.

A expansão dos meios de pagamen

t06 é um Ienômenn que merece a maior

preocupação.ve tem sido acompanhada por
uma elevação da renda real e pela restrí

ção da taxa de juros, de forma, que até

ago.a não deve ter criado grandes tensões

nacionais. O poder multiplicador do siste

ma bancário era perfeitamente previsível,

quando da Resolução 79 do Banco Central

e .da sua retirada posterior. O problema da
,

,

liquidez, Iolizmentc está superado e mos-

tra que a rêde bancária uno pode expan

dir aplicações além de certos limites, sem

clh.. problemas de caixa muito desagra-

��áveis.

Por outro lado, os homens de emprê
sa, que com todo direito exigem um com

bate firme à inílaçâo, devem ao mesUl(>,
tempo saber equilibrar devidamente a, sua

I

margem de lucro, dentro de padrões com-

patíveis com o custo de 'produção e com

a e�abilJjdade econômica em geral. O mes

mo�;:vale para o, setor agrícola, onde sem

pre' aparecem aquêles que advogam a ele

vação dos preços dos produtores e, ao

me�J"0 tempo, a reduçã� dos preços aos

cO�,$umidores. Os próprios investimentos

púij,hcos - considerados como UIU dos Ia

tôres para 'o estímulo ao desenvolvimento

do setor privado .- devem ser feitos sem

acarretar deficlts orcamentaríos cuja co

hertura não seja possível aos erários,

O Govêmo realmente tem acertado na

condução da sua política econômico-finan

ceira, mas niio' poderá' ser êle, SÓZiH�lO,
qUl'm se responsabilizará pelos êxitos que

se pretende alcançar no futuro. A partici

pação do setor privado nêste empenho -

imprcsch1divcl para uma perfeita comunhão
" ,

'

de. esforços _:_ há de representar a consu-

mação de uma política objetiva e respon-

sável, como o Brasil espera.
\

Não têm faltado à pecuária catarinense

os mais eficientes incentivos oficiais. �or'
intermédio de órgãos estaduais, como o Pro

jeto do Gado Leiteiro, setor específico, a

melhoria dos rebanhos pela revenda de ma

trizes Ieiteiras e reprodutores, a assistência

técnica e financei 'a
_

aos criadores e outras

providências visando ao aprimoramento da

produção pecuária do Estado tem esta apre
sentado sensíveis índices de progresso, que

se entremostra, geralmente, nas exposições
-feiras 'realizadas periodicamente, nas várias

regiões de economia pastoril.

E isso, mais uma vez, vai ocorrer, aindo

nos dias' 28, 29 e, 30 do corrente mês, na

cidade de Lages, onde funcionará a próxima

6" Exposicão-Feira de ii.eprodutores Selecio-
-

)
nados, ,que, por decreto do Governador Ivo

�ilveira, é considerada de interêsse público.

Aliás, é uma promoção que vale sobretudo

como uma nova mostra de quanto têm sido
.

proveitosas as medidas que, da parte dos

órgãos técnicos do Govêrno, e ,particularmenie
da Secretaria da Agricultura d/e. Santa Cata

,rina - sem esquecer a contribuição de outrós

departamentos administrativos especializadus
'em ati�idade rurais, como a ACARESC -

estãq influindo na execução duma polítiea

voltada para a economia dos campos catarí

nenses.
/

A 6" Feira de Reprodutores Selecionados

levará a Lages numerosos expositores, que

ali exibirão o testemunho de sua capacidade

de trabalho e de sua zelosa competência no

trato da pecuária, colimando o desenvolvi

mente dum setor de produção em que, incon

testàvelmente, se concentram grandes espe
ranças. Estimulados pela presença dos agentes

oficiai� do' EsGdo incumbidos da orientação \...

técnica, dá defesa sanitária dos rebanhos e

de outras particularidades de que depende o

aprimoramento e seleção do, gado, êsses

criadores vêm! obtendo êxito 'sempre progre�·

siva, em ritmo que acompanha a marcha da

expansão integral ' de Santa Catarina, nesta

fUi��1 à tei;nosa condição de região �ubdesen.
volvida.

l'êm,se visto os resultados altamente

compensadores que ,os certames dessa natureza

oferecem, quando \ bem organizados _ É

recordar, por exempÍó: os que foram patr@

cinados pelo Projeto do Gado Leiteiro, com'

a cooperação da Associação Catarinense de

Criadores de Gado Leiteiro e de outras socie

dades rurais, dedicadas à pecuária. E. de

justiça é salientar o que representam nesse

impulso desenv�lvimentista das atividades do'

o
A\enção, florianàpolitanos! Atençã'o

amigos de Coqueiros, do Estreito, de ,)ao

José, de'Palhoça, de Santo Amaro, de Bi

gi.taÇ'l.I: Muita atenção!
Consta que fci p,lP,ito pela legenda 'da

ARENA. um candidato a deputado estadual

de nome Wilmar Ortigari. Na sua campa

nha o sr. Ortig-ãri, em nome Je algum ob

jetiv'o oculto, abriu suas baterias contra a,

cunstrução da nova ponte.
'�

\ Qual o argumento, ou antes, qual as

razões que o sr. Ortigari trouxe à luz do

debate eleitoral '1;a1'a" apoiar sua posição'? _

A nova ponte seria construida em

local inadequado::> O Estaqo não estaria

em condições de suportar o ônus;> O pro.je- \

to seria tecnicamente errado? O sr. Ortiga
rio preferia um tunel submarino?

Não oc'orre que o sr. Ortigari, ao que

parece, é um homem muito profundo. Ne-
,

nhull1a das miudezas acima seria suscetível

dt' impressionar o seu acurado senso ana

lítico. Na verdade, o sr· Or.tigari mergulhou
na essência do p.roblema, desprezando o

acessório para se fixar no principal,
,Qual o pnnto ferido pelo sr. .ortigari?
O sr. Ortigari falou e disse: "Sou

�

COnLra a construção da nova ponte de Flo

rianópolis!"
,

os
campo a acessibilidade ao crédito r. a imuor

tacão de reprodutores, com vistas na melhoria

dos rebanhos. De sorte que as exposições da

espécie des�a I que vai realizar-sé €'m Lages

nos últimos dias do mês fluente crescem de

interêsse � importância e merecem o apolo

governamental, que não se atrasa.

A produção bovina, tal como 110S é in.li

cãda'nos quadros estatísticos cÍa p ,1�llária, tem,

maior incidência precisamente no Município

de Lages, seguido por São Joaquim e Campos

Npv..os _
.
No Vale do Itajaí e no Litoral de

Florianópolis predomina o gado' leiteire,

enquanto no Rio do Peixe, no Oeste e 110

Litoral Sul e Norte. é o gado mist'o que oferel'e

mais elevado número' de cabeças, O g�do
de co\te 'prevalece em outras regiões.
"' Todavia, a 6� Feira de .Reprodutores Sele

ci0uados dl"sl:ina-se, não à svidênei2 quanti·

tàtJ,va dos rebanhos com os qtlais Santa Caia·

rina e,xpressa a sua riqueza' pastoril, mas ao

objetivo do seleeionamento, exibindo espéci,

mes reprodutores votados à melhoria do gaflo
catarinense, Será ainda irílpl1citamente uma

bela e significativa dcmonstração (Ia tenaci,

dade e do �sp:írito progressista; daqueles que

ali concorrerem çom os �xeelentes resultado,;;

d.e' seu esfôrço e de sua louvável atuação lia

apuro e aprimoramento dos seus re1anh08.

/.,,..

r.
Por que?
"Porque irá custar uma importância

astronômica!
"

Por \isso?
Não só. Os micro.fones para o sr. Or

tigari: "E porque, vai ligar o NADA'
,

a

COISA NENHUMA".
Falou e disse.

Fiquem, pois, os florianopolitanos ci

entes de que habitam o NADA, seguncÍo a

concepção do sr. Ortigari. E os 'moradores

do 'Estreito, Coqueiros, etc., estejam intei

rados de que são hóspedes de COISA NE

NHUMA. Há apenas uma dificuldade pa
ra uma completa integraç�o ao espírito da
assertiva do sr· 0rtigari: COISA ,NENHU
MA todo� sabem o que é; o NADA, po
rém, é imenso. Dentro dêle, cabem várias

especulações.
Seria ao NADA existenciall que o sr.

Ortigari estaria a· se referir,? Ou ao NADA
I

filosófico? Ou ao 'NADA bíblico? Ou ao

NADA físico? E' necessário que o sr. Or�

tigari volte a público para dirimir esta dú
vida,

N a mesma oportunidade, poderia'tam
bém posicionar êsses dois acidentes. O NA
DA situa-se na ilha ou no continente?

'Óbviamente, COISA NENHUMA" por ex

clusão, estaria o'nde 0 NADA não está.

Tecidas estas considerações de or'dcm

,geral, resta uma única indagação. Quando
vier assumir sua cadeira, o sr. Ortigal:i ne�

cessáriamente terá: que se deslocar até O)

NADA. Ou aTé COISA NENHUMA.

E, o que é pior: terá mesmo que exer

cêr suas atiVidades em 'N"\DA( ou COISA

NENHUMA).

Mai� grave,. ainda: haverá de morar

num dos bairros de COISA ' NENHUMA

(ou de NADA).
'

E' certo que poderá protestar: "Real

mente, moro aqui, mas não sou de NADA

sou de Curitibanos".

.

A indagação: no� seus desloca'mcntos,
o sr. Ortigari pretende L1sar que tipo

8

de

meios para vencer a distância que separa

NADA de COISA NENHUMA? A ponte?
Não vai dar. O sr. Ortigari é contra.

Piranha .virá de bicicleta, O sr'. Orti

gari virá a p€? Passará a ponte a pé? A

ponta-pé?
Não vai dar..

.

.
A ponte �ue liga o, �ADA a ÇOISA(

NENHUMA nao o servua.
'

Falar em NADA: - o sr. Ortigari 11a

da?
Atenção, amigos. Vem por aí o sr.

Ortigari!

Banco Central·· já prepara a

resolução do saque grupado

o f sa da Europ
t m no os I nos

,

O presidente do Banco Central, sr.
Emane Galvêas, confirmou aos diri

gentes das financeiras, que já está em

estudo a regulamentação das opera-
,

ções de saque grupado, para facilitar
o crédito ao consumiror de objetos de

pequeno valor.
Ao receber oficialmente as decisões

recentemente aprovadas no
,
V En

contro Nacional das Financeiras, o

Sr. Emane Galvêas realçou que aquê
le conclave propiciou às autoridades

subsídios à adoção dr decisões im

portantes para o setor.

ADECRENE
As decisões foram entregues pelo

presidente da Adecrene - entidade

que congrega as financeiras do Nor

deste - Sr, Edison Souza, Leão San

tos, juntamente com os diretores da
ADECIF Teófilo de Azeredo Santos,
Evernldo Leite e Carlos Cairo, da

Acrefi Lindiberto dos Santos, Vilar,
Caserni: o Ribeiro 'e Jorge Ribeiro.

entre as autoridades, além do presi- \

.ite do Banco Central, estavam o

"::tor Francisco de Boni NetoIe o

"(Crente, de Mercado de Capitais Her-

man Wagner Key.'
,

O diretor da Acrefi, -Caserniro Ri

beiro, realçou, 'na ocasião, a ;necessi- .

dade de o Banco Ceiltral autorizar

oficialmente a operação de saque

grupado., que já vem sendo praticado
por algumas financeiras em caráter

experimental. Quanto à mecanica da

operação não parece haver maiores

dúvidas, embora a Acrefi tenha fica

do incumbida de acrescentar alguns
detalhes à tese aprovada no V En
contro. Os problemas se localizam no

asnecto 1 jurídico, acreditando os

presentes que haverá "necessidade de

uma alteração legal, além de decisão

do Banco Central.
.

,

O diretor de Mercado de Capitais
Francisco de Bani Neto definiu, na

ocasião, que será necessário cercar a

oneração de um con iunto de zaran

tias::
.

cada grupo dê operações de
financiamento fornecerá as sarantias

»ara .uin respectivo grupo de letras,'
mas deverá ficar perfeitamente defi-

90 quais 'os "conjuntos que se ligam
I

OUTRAS TESES

Sôbre outras teses apresentadas pe

las fi'1anceiras houve os seguintes co
mentários;

1, LETRAS NAS CARTEIRAS'
DOS FUNDOS -- Exn1icou (, pl'esi-
,

1 �"té do Banco Central que o Con- \

sdho Monetário Nacional já havia

/ .

O Govêrno Nixon, está fazendo
d "d

�

uma reVlsao severa a cstrategla ',a

Organi�ação do. Tratado do Atlânti

cO,elo. Norte (OTAN): As autoridadt;s
c1i7PITI que isto, em última an{!lisc,

. pode resultar em modificações h_8Si
:i, na tatica da aliança, no lam<'Hlho

de sus,fôrças e armamentos,

Uma nova estratégia é necessária,
aJ'4�u'l11entam as autorida-des, se a

aliança deve se ajusdr ao crescimen

to. do poderio nuclear soviético e à

'queda �1as fôrças e fupdos emprega
dos pelos membros da OTAN em

suas -fôrças não nuclearés.

POSI'ÇÃO ATUAL

(
A atual estraté$Iia na alianca 0'(+-

� [tal pede uma tentativa de., �l1freJl
tal' qUi:\lquer invasão não nuclear
com uma defesa não nuclear tallto

quanto p6ssível, deixar'ido ambíguo
se e quando às 7 mil bombas nuclea

res táticas com base l1� Emona Oci
dental podem ser empregadas.
Autoridades compC�el)tes dizem

que o Presidente' Nixon est{i inclina'
do a se opor à idéia da reti r"da, de

grande número de tropas durante os

restantes dois anos de SPu mandato.
Na sua recente visita à EL!ropa êle \

deu a
\
entender que desejava manter

as fôrças americanas no seu atual ní
vel Dor pelo menos um

i

ano.

6 Prisiclente, diz-se, está decidido
a dar. à Europa tempo. para explorar
opprtunidades para I11elhoria das re

!açães Leste-Oeste e possibiHdades
de r�dl1ção de fôrças mliltuas. Ao mes

'mo tempo" o,s Estados Unidos estão'

que será acordado UFH'

aprovado a autorização para que os

fundos de investimento ' aplicassem
uma parcela 'de seus recursos em le

tras de cambio, mas na ocasião era

inconveniente para o mercado pôr
em vigor tal dispositivo. Acredita o

. Sr. Emane Galvêas que já tenhamos
,

agora condições de pôr em prática' a
decisão. A tese está,' portanto, aceita.

2", INCENTIVOS PARA FUN

DOS"- A tese da elevação de 15

para 30% 'a parcela das aplicações
errr cotas de fundo, a ser abatida da

renda bruta para efeito do Impôsto
de Renda foi em princípio recusada,
mas será levada à consideração das

autoridades fazendárias, a quem cum

pre examinar problemas desta ordem.

3, POSTOS NAS LOJAS - A

autorizaçãrr para a instalação de pos
tos elas financeiras no interior das lo

jas comerciais causou alguma polé
mica na ocasião, acreditando o dire

tor Francisco de Boni Neto que a

!"oí[ida elevaria os custos operacio
nais.

4, 'SER\;'IÇOS - Foi prontamente
admitida a ampliação da área ele fi

.ianciamento ele serviços, bem como

,gercentual de recursos das Iinan

'iras a ser dirigido ao financiamcn

to de serviços.

5. PADRONIZAÇÃO - -A pa
d ronização da contabilidade das fi

nanceiras já está com seus estudos

esgotados no Banco Central, faltando
apenas aprovação pelo Conselho Mo
netário Nacional. Também a aboli

ção do Livro Diário não tem obje
ção.

6, RECURSOS DOS BAN(:OS -r-r

O SI", Francisco de Boni fêz uma' 1\�
posição dos motivos por que não

aceita a sugestão para que as finan
ceiras utilizem recursos dos bancos
nas suas operações. Bàsicamente a

credita .que isto subordinaria as finan
ceiras a poucas fontes de suprimen
to de recursos, cuja liquidez é osci
lante e poderia vir a prejudicar a fi
nanceira que ser utilizasse dêste re

'curso;

CRÊDITO E LETRA

�

As duas teses de maior carga po
lêmica. -" crédito pessoal e le-tra 'fi

naJ1ceira - não chegaram a ser sus

citadas nO debate informal dos diri
gentes das financeiras com os direto-
res do Banco Central.

'

congelamento de armas nucleares

nas� conversações sôbrê limitação de

,armamentos estratégi'cos, que reco

meçarão segunda-feira em HelsinqÚi.
Não obstante, dizem as autorida-

'clE's, uma retirada antecipada de

quantidades consideráveis ele' trov's
foi, pr posl'a pelo S�cretário de ll'

fesa Melvin Laird, Dizem que êle
tem insistido, com relação a decisões

orçamentárias para o p�'óximo�� ano,

que de 20 mil e 40 mil soldados sc-

\ jam evacuados. A economia anual

sf'ria de entre 200 e 300 milhões de
dólares.

RESISTÊNCfA

Tal �11edida, todavia, está encon

trando. resi9tência entre as aNtorida '.

des c1;) Dcp:lJ:t<1J11ento de Estado, que
tPl11cm que ela possa solapar a con

fian-;:a aiiac1a na continuação 'dos

.
compromissos dos Estados llnidos
com a OTAN.

O, Plano Laird 'procura reduzir os

g<1stos de defesa e� amaciar aquêlcs
no Congresso que estão ansiosos por
ver outros membros da OTAN as

sl1!tJi,'em um maior encargo ·com sua

pr60ria defesa.
Os planejadores esperam que a

d iSP0sição já den�..

onstradas pelos alia
dos de fazer ahe:L1ma l11dhoría

'

etn

su <1S fôrc8S mi1 !tares e fornecer ,,,,ele
,
300 a 500 milhões ele dólares anual

me1lte, de alguma forma, para com

pensar o custo das tropas americanas
na Europa cap�citará o Govêrno Ni
xon a bJoqueãr I

uma camnanha no
, '

-

Congresso, no ano vindouro, por
'..: , g ..."r;de. redução das tro.pas.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, ações preferenciais". A seguir foi colocada em discu��ã�,
, I pelb Sr. Presidente da Assembléia, a exposição, da Dire

toria e demais documentos na mesma referidos, tais C()�!>
as cartas e -Iistas de subscrição, os recibos do BrJ1C,? 'd,h
Brasil. S, A., os jornais que divtllgal'am os' atos e; �:;
(iemai� papéis referentes à subscrição das ações', .N'j�

Aos doze (12) dias do 'mês de O1üf1bro de mil nove- havendo quem os' desejasse discutir, o Sr , Presidente
centos ,e setenta (1970), às dez (10) horas, 'na sede do declarou que tudo estava conforme as exigéJ1c�a� ',��
Banco do Estado de Santa Catarina S. A., nesta cidade f,ircular n. 45, de 6-7.66, do Banco Çentral do' Brasll, ; e
de Florianópolis, à Praça XV de Novembro, esquina da

\ por isso, submetia à votação da Assembléia a l:)om�logaç��
rua dos Ilhéus, reuniram-se acionistas da Sociedade, dó aumento do capital social do Banco de Cr$ ,5 ;90,0. 00��0(l
possuidores de 4.892.292 ações, acima, pois, do quorum (cinco milhões d� cruzeiros) para Cr$ 10.0,00.090,:00 (di<iz
legal, todos com direito a-voto, conforme consta do "Livro milhões de cruzeiros), pela forma autorizada pelas ,a�seItl-
de Presença dos Acionistas", no qual se consignaram !!S

bléias gerais extraordinárias 'de 29 de abril de 1969 ,�présoríções do a'rtigo 92, do Decreto-Lei n. 2,62-7, de ,26
27 de fevereiro de 1970, e demais atos praticados para

de setembro de 1940.J De acôrdo com o artigo 31, dos kvã-lo a efeito, bem corno a alteração ,estatut:i!ria' Pll{)po�ta
Estatutos Sociais do Banco, assumiu a presidência da

. na. Exposição Justificativa da Diretoria, acima: transcri�<I,
Assembléia o presidente do Banco, Sr, João José de

havendo tudo sido aprovado pela unanimidade, dos ,acIO'
Cupertjno Medeiros, o qual, declarou instalada a Assem-

.nistas presentes: Dando prosseguimento à sess-àok,'ó, $1<,
bléia Geral Extraordinária, convidando para comporem "a Presidente colocou em discússão Q ítem 21? do ���tàl'�',de
mesa o Dr: ATmanclo' Calil Bulos, Secretário de. Estado, .,' Çouvocação _�_ "Redação definitiva do artigo dos,;e�t��l'rt,os'

Sem Pasta e Representante do Govêrno do Estado de.Santa soria'i�' pertinente ao aumento do capital'! !;), ClJ:J:lstj\:llte.
Catarina nésta Asse;nbléia, e, para secretariar, o acionista corri' �s' respectivas alterações. da Exposição "Tti$tifi�Il��YH
Sr. João Adalberto .da Silveira, Por solicitação do Presi- :d� .Diretoria, já aprovada anteriormentec çofo�a4a,:A�ndente da Assembléia, o Secretário leu o ato 'governamental discussão e votação foi a mesma redação aP.roYadil·,;�rde' nove (9) do corrente mês, 'publicado no Diário Oficial tedos os \ 'acionistas presentes, quê �e deolararam-; comp
do- Estado da mesma data, pelo qual o Sr. Governador já' a�teriormenté 'hilViam feito, \nteiramente' �on��rp9;>

,

do Estado designoJ' o Secretário Sem Pasta, Dr. Armando 'o�� â 'nova red�ção do artigo 51?, dos Estatutoâ �ô'{:iiAs:::d�l,
Tenho a honra de ençami�har à' alta, �onsitlerà��o JCalil Bulos, para representar o Estado de Santa Catarina BXnc�, na, seguinte forma:: "O capital do Banco €{'ij:ê;4�zdesa augusta Assembléia 'Legislativa 0' lhclu'so ,P�ojeto,' nesta Assembleia. Pediu então o Sr. Presidente que o ,miÚlõ�s de cruzeiros (Cr$ 10.000.000,00), div,iditl(j_' '''':t.n.�'ô(»

de lei que visa' a autorizar a centratação .çle ��peTaç9�s ,

Secretário lêsse o Edital 'de Convocação, publícado'vnó j.jü�liÕes (10,000:000) de ações nominativas de uni' ,ef���tfo
de crédito, a elevar o limite referido Ild a-rtigo' 9�, da Diário

l

Oficial do Estado, ediçõesde 2, 5 e 6,,'d� outubro (Cr$,'l,OÓ) cada -uma, ,sendo cinco mil�pe�' ,e';:c�,T;�'mP.

da, lei li ° 4395, de 20 de hO've�briiJ dE(19�9, :e':i'nc�ri:r <dé -1970, e no' jornal "O, Estado", ,destíl Capital," edições. 03 .)QÓ" ()(:lq) ações ordinárias e "quatro milMe�;'e:' )',rt�:y:�'projeto, no Orçamento Plurianual de, I!'lv'es,�imentos .•> "

,_
de II?, 2 e 4 'do li1esmo mês, e que é do segllipte te�r:, ceii,�àt mil (4,900,,000) àções ph�ferenciais".' .'�tv,!�::: 3,As operações de crédito, PílFa'as,quais se 'pretend,e. ;'Banco do Estado de �anta Catarina S. A. _:_ Assembfeia', r;al�\v,'ra'para se t.ratar do últin,o item :da O_rd�n,J, :f}O::ptiobter autorização dizem respetto à éxecução dQ Ei'o. Gel:21 Exfr:lOrdinál'ia - S'ão convocqdos ,os senhores, -'-'- /\Outros assuntos de interêsse 'social" fêz 'Uso ,?eJf, Cl

grama "Transporte�', constaiit� ,no OFeiamerit.o, PiÍ1:r:i'à; ',; acionistas 'a se reunirem em Assembléia Gerai Ext\(l' . S�:' Pi'esidente, que lembrou aot;� acionistaS pres�nt�{ :r'pual de Investimentos, ap�'ovado pela lei nO, 4242,. de ordinária, na· sede dêste Banco, à Praça, XV de Novembro, riec�ssidade de se fixar o prazo para, a chal1)�da ,�),;iflt���<:'.,U9 de dezembrci de 1968, e serão realizadaS med1ant13 e'squlna da rua dos lilhéus,' nesta Capital, no dia 12 de li'lÍlção. do capital.' Pedindo e obtendo a palavra, '��, ,foWaceit,g d.e letraS de Câmbio com prazo que variarão, de outubro vindoUTo, às lO (dez) horas, com a seguinte ordem I;,ista 'Dr, Jacob Augusto Moojen Nácul própôs' -'que/'slseis a trinta e seis meses, até o montante ,de Cr$ .... '.. do dia: II?) Verificação do resultado da subserição dí) fixé;sse 'o priJw de noventa (90) dias, prorrogávelpor,'lYar�
26000000,00 (vinte e seis milhões çle cnizeíros), a elàs aumento de capital autorizado pela Assembléia Gen.!, !;rint3 (30) dias, se necessário, a partir da' data '.da';,�p1'�'se acrescendo juros e valorizaçã'o patrimOni&l, qe, res� J

Extraordiná'ria, de 27 de fevereiro de 1!!70, e demais átos v�çiíodo aumemto do capital pelo B,anco Centl'af'cto :B,r.,a�i)pectlvamente, seis e doze por cento �nuais, àutorizados!' rel�cion:[{dos com o, ,citado at,unento. 29) Redação definitiva :I;ara a integi'alização do eapital social do Banco, :�.9()l<;iil:�d,;no artigo 8 o, e \ seus parágra!os, da, lei nO' 3698; ,de., 22" do artig:o dos estatutos sociais pertL1ente a� aumento do l�1'ih!eiramente em discussão e depois em i:v-etaç,iíO: a I?r(1;de julho de 1965. '(.'. "capital .. 31?) Outros assunt03 de interêsse social'. Observ':l- pOllt,J do. aciopista Dr. ,Jacob Augusto l\1objen N:�ellk;f(1iNo exercício d-e 1968, objetivái'ldo a àótecipaçãe, çia·' se' aos senhores acionistas que ficarão suspensas as trans·
â ine�Ína. aprovada por unanimidade, A seg�Íl;,' �!?tlJ,p'r,1 ,

execução de obras rodoviárias prográmlid�s,' o G'ovêf,: ferê'ncias de aç,ões nos dez días que antecederem a Assem 1.,iV�.e,"',a, palavra'.,fêz uso dela" o .S"r. p,_r?side'�,t,'�"Ê,},)\��.,;"m,,'."no do Estado, devidamente autorizado pela",Lei.,no".:" '

'I' 29 1 "b d 1970 iJ'o'a- Jos"'" ,

f-I
\ .bléia. Flol'ianopo IS, c,e seLem ro e

"

o
, � b1,éla;, para, reglstrax a sua satIs, a�ao p� o 'a;P0W', ,qu�,: O4251, de 10 de d�zembro de ·1968;' c0ntratóu"·'Jina:nci'ã'" '

"'''de Cupertino tII�de'ír�s, Presid�J1te; iJacob Augusto Moo'jei} .B�ríéo sempre tem re'cebido <10 Eljimo, Sr. Gov�rn.a�Qt:'menta externo no valor de US$ 10 000 000,00 (dez �ini- Nácul, Diretor; José Pedro Gil, Diretor; lIo de São Plácido m:ânifestado em nossas assembléias pela palaVl'-'l dQ' npssolhoes de dólares)� Pór motivos alheio� fi sua v'ontade�' Brandão, Diretor; Paulo Bauer Filho, Diretor; Cyro l!l'ilnde amigo o ilustre Secre.tário 'Sem Pasta Dr.' Ài'maTH.J.n
a entrega do valor contratado não aten,deu aos CrOn0" Gevaerd, Diretor". Finda a' leitura do Edit�l" o Sr. ê�lil Bulos. 'A seguir, com a palavra, o à�iOni�ta':D,i'.gratnas de saqué anteriormente elaborados, ta,'nto 'que, "' d'

.

d'
. ,

nent ao item
' "

", .\
1 'd' '8', ' "Presideute ,ISS: que p��san� a ,ar cumprll ,',". P:', '". ,)", : ',,;.J?CQ� A,u��sto;M?ojen Nácul ,ez 'SUas a� pa a'{�as >0 , f:,úLe a presente datÇl� ;�ão, f?t,.r�,ç,e�sq� f?: t,�rtj1: t:ri\'lf.H����': i) I? da 'con'vocaçao "v(;)nfJcaçao do resul,�ado d�: SU.?�CP�,CfQií : '; ':: :Pte$id�nte, pédindo, também, que"o ,::;r. Hepresentflpte::cj.).Face ao exposto,'�vê"se o' EstEttl�; 'na·".,(mhhg�éta;';e;é' '" do a�mento do o!!pital autorizado pela Assemblé�? ,�e��l,;: �'c; ESh.do de Santa Catarina fôsse oill,té�'pr�té' d,os':��ta<t�i:,'obter respaldo fillane,iliro pará .�·::cons-ectição� d,e, ; :S:�US' E:ictraordinária de 27 de fevereirO de 1970, e çieméüs' �.to�\·1 .' "irle'nt6S" da Dinitoda do Banco ao> Sr'. ',GQv'�rnad!it',/t>(rt.ObJ·et,ivo;s.Eritretanto}o',egrég,·io,T,"r,)bu,n,'al·cle,;,';-'CoiJ.,',t�s,' "

'td' t" l'd"d'e"de""""" ;"',,,' ..,'

d' d:' B""';':O'p,·,'

'. relacionados com o CI a o' aumen o, e, na qua I, a /,;' mais ',êste' ato' de confiança nos estmos, o ançQ�'. :'+lr.t '

exige'autori'zaçãó legislativa pára' o registro' de;, éorttra,·
'

'd 'I E
',-,'" '"

,

"

,. ";" ""'"
. ' .. Jj , '.

., -" ," Presidente ?O Banc?, p,assou em �egUJ � a eJ �.'; �l�,OSl?�l�:, j' AQ� ;�,êta�o;i�; de!xanido patente, a i;IlH1Qrfân,Çia: dil,',e,"';Y:�r:'tos e cQ_nvênios cg!il1;c)áusu,la �� .jg�@s�e���lq,T;i-��,íi-J?�P'!lni. '1'!I'Justfficativ;a da Diretoria; vazadil nos 'segumtes termo(," " ,do �seu' êanitaÍ na consecuc80 dos re'lis, benp,f.{Vos �I.,'tnmoni!ll, estejam êl�s -em fase de. exe�ução du de c90- Senhores a�ionistás, 'em face das deliberações ca�, assEim;':"I �d�i,i.ão p�l:a ,a' economia do Estado. SoliCital,1dQ' a ':�ã)â:�(,clusão. ,,' '"" ."
"

'

bléias gerais extf1wrclinádas de 29 de abril de 1Q6? 'e' :2t',' ", o' Sr.' llépresentante do- Govêrno do Estado 'ag�áde:ç�l((:' ,

'A exigência eIri a"',',P,,,rêço v;em àC,a,'rr�ta;�dO :g,',��,y,.,e 'pie-" d "t l'
" ',.

'

',. '"
'

..

• de fevereiro de 1970, procedeu-se ao aumento, o., capl éi '

palavras dirigidas ao Sr: ,Govermldor.. e? à _sll�:ip'es,�,�:,'juizo para o cumprimento do programa de obras do gp" social dêsté Banco, de I Cr$ 5.000. {)OO,OO ,par�- ... , .. , .. '.' 'dizendõ de sua satisfação por representar o ,Gove'ri\H(ê'�lvêrno.
C'I:$ 10. QOO. 000,00, pela subscrição particUlé)I; de rine\,) +ei.dúão ,que 'tomava tão importante deÜber�çã�. :,;Cd!lli .'

IConsiderando que, da autprização que' solicitp, 'de-,' milhões (5.000'.000) de ações nominàtivas d� u, rrt crUi�i�'o { 'nuando li�re à palavra, e não havendo qi1e�'qelâ, <:íti�����. verá decorrer a aberturà' dê c:t:é'd.itos �di<;iohais, ,enie)l� ,
, ,

.. ,,''

,

"', " (C.i.',$ ..

l,OO) ""c.ada uma, ,senpo� dOi,s,m.i!h.ões q',uin.liefi.tas,,:_;,.], ',':, ',",�,Z,'I:!"t,',u,sd,:e n,ad:a ,',''iI,ais ha"vêndo., a,'. ,tl',aUir, , .o."S"i',.:,:',;,P,',;,r,',�,S,·",);d,'"t,.,�tc,'do, como medida acauteladora, 'necel:;sária' ii. elévruiã;o,· _�,
�

_ '" ". ; . "

"

dé· trintá paTa cinqüenta por cento, d�,:'S,:: linlite;" i�(�il- cUl;quenta mIl (2,550.000) açoes or?mana� e dOIS �Il�o��, ' 'agfa�éGeU a· presença dos aCIOnIstas e' ��clar�� 'ií�$I�:J.
,

. 'qqatrocentas e cinqüenta nlil (2.450.000) açoes prefe:;enC;l�\,�,!.. Jô,sp'.eifdér a sessão pelo tempo necessário J5àt� s�t:'�aY:r�<�:dos no artigo 9°, da lei nO 4,395, de 00 de riovembr.:ê;)i�, ' , '. . , .. ,.

1969.
'

. .. :-. l
.

...

. ��: 'i it ;�i.il P�ra a subscri9ão. os Senhores Ac}o�is,tas, ria
.. fOl'm,a a� est� át�. Reinichidos os trabalhos e esta �t�, iida:; ,�!S�U�Wt,.

..
. ",�, ',I .� Decreto-Lei n. 2.627, de 26 dê setéínbro de 1940, tivera� âe'h'àda,'cortfqrme e 'áprovada 'por todos os ptese�te"s. :��,nrl),�Finalmente, visando promove.r·,.os destaques' anuáis .

.,
. "'

.. preferência, na proporção, das ações que possuiam,' prO- " etn '�eg·'uida assináda por mim, João Adalhettq dli .',Silv�,lr�',espeCíficos reI,ativos ao proJ'eto da. nova ·p'ótite de n,g··à.,',. _""
>' •

porção que, para ps Acionistas' particulares, no presente . sécrétári�, pelos senhores ,aCionistas que :áqiii se én��l,'i.ção da ilha de Santa Catarina ao continente; estabeHice .

�umel').to, foi de '{inte ações para cada uma, visto como, a tram, e pelo Sr.' Presidente, que ,na oca�ião encerH,. "j êste o acréscimo da obra ao Orçamento Pltlrianual de
fim de possibil,itar 'aos demais Acionistas a subscrição de assembléia. Florianópolis, 12 de outubro de ] 97,0,

' �kInvestimentos.
.

Pela relevância da matéria cont·ida rio projéto de inaior quantidade de ações, o Govêrno do Estado abriu .José de Cupertino Medeiros, Armando Cam BuÍ,os:: y��jh
2i -. mão de seu çareito de preferência relativo às ações pre"fe. �'rodeiros, Jose,' Pedro Gil, Maurílio Santos, Alfredo', MijJ:l' ,lei em referêncilj., e tendo 'em vista' que à construç�o '

da nova ponte foi, pelos Ministérios da Fazenda e do,' renciais de que era 'possuidor, Para o exercício désSG .rüriior, Jacob Augusto Moojen.Nácul, João.Aqa\berÜ{ rh
" '

.

':f',J. díreito I' .de-· preferência, os Sellhor'es Acíonista� tiveram o SI'I,"eira' .

. ,

Planejamento e- Coordenação Geral, caracterizada comÇ> \ •

/'�,' prazo ,de doi.s mese�. no dec�lrso do qual foram subsctita�
,

Confere com o original, registrado às fôlhas nrs, 10'obra prioritária e inadiável, permito-me solicitar ainçla . .

., '.,

• ' "f 272,871 aç,ües preferenciais. Decorrido êsse I?razo pal'a fi. 1'08 do Uvro de Atas das Assembléias Gerais· dêst��5'Bja ela apreciada ,P01' essa calenda Casa em regime '(lie
,

C' exercício do direito de preferência', das· sobras foràm B:anco, '
.

urgênci:'l, nos têrmos do que dispõe o artigo 60, '''in fi- .

subscritas pelo público 658.052' ações preferenciais, e, no
.
J.acob Augusto Mooien N<Ícul e J'osé Pedro G.1l.ne", da. Constituição Estadual.,

..

�

Aproveito a oportunidade pa�a renovar a V:Exa. e
final o' Estado dé Santa Catarina subscreveu as restantes "

i. 51�. 07'7 ações preferenciais, tudo conforme conSta dús CEWi'IDÃOaOS seus pares os meus protestos de elevada-estima e, .

.

t '

cartas Fle subscrição, declarações dos Acionistaf, e hs�as .

Certifico que o original da presente foi'atqlih<',dc;> SI'"
em pode,r dêste Estab�lecimento; Pelo Gov�rno do Esta,]." n. 33.193, por despacho da Junta Comercial do E:;mctb, e",'

de Santa Ca�arina foram, pois, subscritas, além da., sessão de hoje. ' ,

2,550,000 açõqs ordinárias, mais 1,519.077 ações' prefe- Secretaria da Junta Comercial do Estado d.e Síl1iUl
renciais! estando, pois, totalmente tomadas as ações do Catarina, em Florianópolis, 17 de novembro de 1!)70"
aumento de capital. No Banco do Brasil S, A. foi feito

.

Sylvia Gouvêa � p/Secretário Geral.
,

,

(' depósito legal da quantia de Cr$ 715,879,00, correspon·
dente �lo valor das entradas realizadas peolos Senhores

Acionistas particulares. Deixou de sér recolhida a, parte
relativa à subscrição feita pelo Estad,o, por -:iBsnecessárw,
já que o Govêrno do lBstado mantém depósito M:reversívt:l

neste Banco, conforme consta de nossa escrita, e,m valor

superior à quantia subscrita, na conformidade do artigo
14 da Lei estadual n. 2.719, de 27 de inaio de '1961, que
c1iz: "Para aumento do capital do Banco, a, 1,* orçametl
tária consi@Hará anualmente a import�ncia de; três (3) a

�i.nco (5)' por cento da renda ordinária", À. vis'ta do
exposto e colocando à vossa disposição, para exame, as

cartas de subscrição, devidamente autenticadas, os jornals
em que foram publicadas as atas das assembléias gerai�
extraordinárias que deliberaram sôbre o aumento de

capital, bem como' os demais doeumentos atinentes ao

referido aumentol propomos que aproveis e ratifiqueis
tudo quando foi feito para a efetivação dêsse aumento,
dando desde já por elevado. o capital social dêste Banco

para Cr$ 10,000,000,00 '(dez milhões de cruzeirós), e'

ratificando o artigo 51? dos nossos Estatutos, que diz: "O

capital do Banco é de dez milhões de cruzeiros " ..•••

(Cr$ 10,000,000,00), dividido em 'dez milhões (lO. 000,000)
de ações nominativas de um cruzeiro (Cr$ 1,00) cada uma,

sendo cinco milhõetii e cem mil (5,100,000) ações or<1i-

"

°I

"

Santa Catarina

, Três
aprovados

projelQs do govêrno foram.
por decurso dej prazâ:'

: ,�r..
,,\'

Em Novembro não . é
pr�ciso dinheiro algum.

Compre o que quiser .•. e comece B· pagar em 1971.
Mo�a fe:nlinma, masculina e infantil. as mais lindas çria·
cões ,em', tecidos feminino e masculino.
_, ,

Cama, mesa e, b�nho. T�peles e cortinas.

Os três projetos de lei que o Governador, Ivo Sil

veíra enviou à Assembléia Legislativa e que não foram
votados por falta de quorum" estão desde catem apro
vades, de conformidade com' ô díspositivç .constitucíonal
cue prevê a aprovação

\
automática das ma�érias de ori

gem .do Executivo que não forem apreciadas. pelo ple
nario dentro do prazo de 30 dias,

Os ,projetos chegaram à Assembléia em 19' de ou- ,

bro e nas sessões que foram marcadas
'

durante' o ,"ke:
cesso branco", paraos dias,:30 e 21 daquêlernês, os De

putados não compareceram" em numero suficiente Para

levar a matéria à consideração ,da plenário,

OS PRÓJETOS

O primeiro dêsses projetos,' que recebeu o, n? "'"

107/70, autoriza o' Govên1o;a contratar operações de,
crédito até Cr$.26 milhões, destinados a obras rodovia

rias. E' a seguinte a íntegra do 'seu texto: '

Art.. 1 ° - Sem prejuízo do que dispõe as leis nvs,

4 395 de 20 de noverribró de 1969, 4 ;298, .de ·17 de abhl
, .

" . � \

, ",I:lH, 4 251, de 10 de dezembro de 1968 e 4514, dei 21

de setembro de 1970, fica o .Poder Executivo autorizado

H cOl1Watar, operações de' financiamento parcial para
cobertm:a de gastos com a execução' do Programa "Trans

po�t,e" constante do Orçamento Plurianual de Investi·

mentos, aprovado pela lei nO 4 242, de 09 de dezembro

de 1968,

PQr8g,nfl! único O fj�anc�amento se fará, ,me·
diante aceite de Létras dj3 Câmbio, com prazos varia'
�;eis d� s'2is (6) a tripta e seis (36) tne'ses, até o montar},.
te de Cr$ 26000000,00 (,vinte e seis milhões de cruzei·

I' O'i í. ac:rescidos de Juros e valorizaçãO', patrimonial pre
vjst�s no artigo 8°; e seus parágrafos, da lei nO 3698,
de 12 de julho d-e 1965.'

,

'

Art, 2° '--- As propo&tas OrçamentáriaS do Estado
. para os próximos exel:cícios. conterão dotações·próprias ..

e' específicas para atérider 'fiP pagamento de juros, va-,

lor-ização patrimonial e amortizações de empréstimo de

,nt'S trata ° artigo anterior-,' ,

,

,Iq't. 3P - Fica elevado para- 5Ó%, (cinqüenta· por
cento), o limite a que' se refere o 'ar,tigo 9°., da Lei nP

-4 :J95, de 20 de novemhi'o de 1969.'·
.

':;:".

Art, 4° - Fica acrescido �,o "o'rçamel'ltQ: Pluria�ual
c'o. Tp"pstip:1,,,nt,Qs,,,aprQvada: pela lei nP 1,�4:i:i de 9 d,e
cJezIOmbro ; Cle, ,:19q�; 'na�:p�arté: l�eferent� iiio- � �rProgral1\.�, ,', i

"Transporte", o prOjetá da ,nova ponte' de ligação da·
Uh; de Santa,Catatlna ao continE)nte.· .,,' .

sos: ...,,! , '�;, 'f.ft"

. " "

'Art, 5 ° ...!.. Est�\ lei�erítratá enrvigdr ria dita da su�
publicação, rév<;lgadas' as disposiçÕes em _contrário.

A. Secretarta de Estado dos Negócios da Fazenda,
...

aS,sim' a fala 'ex'ecutar. ',,;

,,-,'

BATALHÃO
"

à segun�o projeto, de �o, 108/70, autoriza o-Gover
no a adquirir no município de Tubai'ão um te:rreno des·
tinado à instalação ,de um Bdta:Ihão do ExércÍto, abrtn
(10 para tanto Um crédito especial de Cr$ 300 miL O pro
jeto, na Íntegra, ,é o seguinte:

Art. 1 ° - Fica Q Poder Executivo autorizado .a ado

quirir, no Município ,de Tubarão um t.eHeno destinado
2, im,talàção de um Batalhão do Exército Nacional, bem
como a doá-lo aO Govêrno FederaL

Art. 2° - Para atender à despesa conl a \LqUlslçao
ele que trata o artigo anterior, é o Poder Executivo au·

torizado a abrir cred:ito especiáJ de até Cr$ 300000,00·
(trez,,,ntos mil cruzeiros); por conta do saldo de exercí·
cio antehor.

Art. 3° - O Poder Executivo será represe.tado, _nos
atos de aqllic.ição e doacão, pelo Represent�nte do Mi
nistériq Público na comarca.

I
, i

I

• Art. 4° - Esta lei e�ltra em vigor na data de sU�,
publícação.

Art .. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

ENSINO PIUi'tlARiO

O terceiro projetó anula parcialmente dotações orça
mentárias de diversas unidades e autorizá a suplementá
ção da consignação relativa ao

.

pessoal '

dél: 'divis'ãtJ', "de
ensino prímárío da. Secretartgxla Edücação. A- su�lé�
mentação é da ordem de Cr$ ,4.748.398,00 e o' projeto foi -:

encaminhado à Assembléia aCOmpaI:llfl.qO:da, seguínte,
mensagem:

Senhor Presidente
. ,

,

.,

apreço,
,

.

, 'I'

IVO, SILVEiRA' � Governador

-=
---o------

... . __

- "

'1-
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, ,I
,

w._
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, \

Três Lejas na rua Ouinze de Novembro em Blume�aú

Hering
, '

Informa

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL. EXTRAORDINARIA DO

BANCO DO ESTADO OE SANTA CATARINA S, A"

REALIZADA EM 12 DE Ol1TUBRO DE 1970.
I .

I'"

mirias e tl'llal.ro milhões e novecentas mil (4 ,IJUIJ, 000)

\'.,

-_._ .........._._-_-- .....

- ." --_._,-........_-_......- I, 5. êli ..

'��=4tCU
" �J ,

4, v__ .,:

EXPRESSO RIOSULENSE LTtJ4�
Linha FLORIANÓPOLIS -:- RIO DO SUL,

HORARIO
Partida de

Floi'ianóPólis •
h�ras . ."

Satlto Amaro às 4,30 e 16.30
Bom Retiro às 4,30 horas
Alfredo Wagner às 4.30 e 16,30 horas
Urubici às 4,30 horas
Rio do Sul às 4.30 e 16,30 Horas

': Siio Joaquim às 4.30 horas
, ,

Obs. Os hOl'ários em pl'tHo não fundonam aos dc,ltiiiW' •

Linha: Rio «b Sul - Florianópolis l
'

HORARIO
Partida de

Itjo do S", ._

.·(o.-innópolis às 5,00. e 14,00 horas
'

',,':

Alfredo Wagner às 5,00, 14,00 e 17.00 h(')r(j�
Urubici e São Jc:aquim às 5.00 horas

Dr. Samuel Fermindo Liphares
ADVOGADO

Rua:' Felipe Schmidt, 23 - sa_la 6.
Diàriamente horário comercial.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av:,j .o.. Fel'l'Ovi�'io hoje encerram

os seus pr"paQ;aLÍvos: C0m vistas ao

er:t:o"ltr o .que travm:ão na tarde de
arnanhií: no estádio "Adolfo Kon
der", o que é considerado como ,1

rnaís importante da penúltima roda
di) do Rs'aflual '-fh Futebol; edição
de '(o" devendo,

.

segundo estimatr.
vr.s, superar todos' os· recordes �_(.

bilheteria;,;" <1;.11· jC[}H; 1'810 gaj :'d0,(\
;rrLlxüno\, j���.:)J p.Ol�Ia:�: .Tu bar.io onvi,i
rá q esta Capital �1 maior caravana

de eS'IJOrti€Ül que de lá j[, saiu para
incentivar .um clube a conquista d
co '.l�:ado título,

Ambos jogam cartada decisiva:
O Avaí vai procurar conservar-se
no páreo para, reconquistar o título
após 'tantos anos. Só o triunfo ir
t

- " ... e'"" 1�,,' ,
.

ere..,:"sa :ap ,< .bZ).I,�'O ql�e Q290lS. na

última í'ocFidi,' passará a depend-r
do lL.:rcíli·') �UZ, r20:11 quer[_t o Ferr.r �

viário, fará 2< saa paÍ'tiaa de dc:spe
elida, O F'erroviárioz' se vencedor, tç
rá que ,'torcer p81a' derrnta do Prós

pera frente ao Batl:oso, no ei1i�ontl'ó
que o .tirne àe Hajaí vai s�diJr, es·

tan{.lo 'ai�da na expectativa Amérl
ca e Olímpico, q:.J.C Jogam em caca.

o primciê'o enfrentando' Ó, Pays:l,làú,
vencedo.: do Avai e do Ferrovl:'lrio.
e o segundo, ° Palmeiras, no cho
!}U:' de rivalidade.

.

FrGVI':�:'1!EN�!E TAíVia�M(
APR.ONTA

lIojc t2-l1'lhél:l, esü�rá -,.ence�rundo
os seus pr2paTatjv{�S o elenco do Fi

C'wn

seuo HCI'ulio Luz atuague e�n
,

-ra dominUD
. \.

nas; etc., os quais, porem, percebe-
rão p01' tarefa cumprida. Contará
ainda com uma dotação proveniente
de 30"�o da renda liquida da Lóteria

Esportiva, janto que ja foram depo
sitadas as porcentagens �os primei
1'08' testes.
Um dos principais objetivos do

.Departamento será estimular o es·

porte amxdor no Brasil. cujo funr1'1
'. menta, na opinião dos responsáveis

-Ó,
, pela' estrutura do órgão; é a com-

binação da Educação Física com o

esporte desde a infância. Para ·S".}

. ,'
e enquanto não fica definifivamento

'oi"ganizado o, Departamento, pen-ia-

campo .e .que, aqui, fo\ 'ckl!r,otado
pelo al;ínegro que �areou dois guIe.
contra um do, "Leão dc' Sul". Des

conhece-se a formação do: coniunt..
que Haia Arpino mandará a campo.
NOVAS BASES� �

O nôvo diretor.. do -Departamentc
de Desportos <:! Educacão Fí�i�.iI do

.

:

Ministério da'. Educação fI;) Ouittiril, ..

Coronel Tinoco IVI!Il:qUeS; p�ei�Í1de_
lançar -as bases de um'. árograira

.

tríplice que deverã incluir: a c pt.éó:;j ,:
'raçã� ,física desde fJ' i\1fânciâ, "o\.tr�i.
namento a prática- dos €sr:ol;té '.'nO

. ensino' médio e o ad:Cstr;anlcpt9,,,-?e'
�lencos\ selecionados -para compo-.',
ticões '

'. ,....,
-: se. �m criar escolas especializadas

:0 6r:gão, criado :para:: s'�bstituir: a': : . em tôdas as Capitais do país, onde
Divisão de Edtlcacão Fisib, da,:pas-'; .. � houver necessidade e o govêrno f'c.
t� áinc'!; não POS��f ümi. é�Ú:ut�J:';) t', "', .•. dei'al estiver possibilitado' '1' isso. :;.;

d�;jnidà e sua co�'posiçãô;�' àf;,l�ú;:';: :". : possível .

que a
c

primeira dessas c:"

ção estão sendo e�t�d;id\ld r'eto :gt,(·"
•

C(Ú�iS seja construida em BrasUia.
. p'p co'nstituidó crlITí o r)],;0l;ósiUl" rle ",","

.

:Falando a imprensa !'H} D;strito
estrqturar os novos': dcuartqmentos. Federal, o nôvo di'retor do, Departa-advind6 da reforma adminislrÍlVV:1, JTIénto de Educação Física cio MEC,
Em' todo o 'caso, o seri titular ,ac!'p que exerce as funções desde se",uJ;)d<,
dita' que terá pràti�am€nte as mes feira, última, revelou que' él.inda n30
mas funções da antiga Dh;js�o', pois está de posse do planejany',lto ra:'<I
a idéia inir:Íal de transformar o 'Co�. ap atividades do órgão e que desco.
8e1ho Nacional de Desportos EC�J)) nhece o montante exnto dos recue-

�nu.rn órgão consultivo, com a vaí'ia
ção do Departamento,', parec� .

estar

fora de cogitações.
O diretor do DDEF do MEC ten- )

cior:w reunir' um grupO de dez j)es·
soas para os trabál110s burocráticos
e UlJ;l corpo de assessores' ·<Sen.i60�
pélrH o plailejamento d'e escol.as .f1",
Educação Fíf\ica em' Ginásios,

.

!)Ís 'i
, I

A FCF acab'l de marcar Assem- apresetl,tado o nOme d� 'desporu'sb
bléia Gi3,i'Ql D'íra. ,0 plóximó dia 28 Niltón Lemo� do �r�dQ pãp:! �,quli�r
de novembro' com a seguidé ordem o pôstó de Vice-Prer;l'aente da' 'FCl",
do dia: r acredité\i1do-se 'q'lé nao' hilverá pto:

a) "Elejção dó Vice·Presidente da blemas' para s,ua eleiçãó.
' '

entidade; O cargo está vago ctescle' a solid·
b) 'aprovação e discus8ão dos

'I
táçáo d,e' demissão, di)' < Sr. "l\(l:anoel

novos Estatutos da FCF; ,Carlos de 'Souza; ocorrjQ.r 'fazem.
c) discussão e aprovação do nôv:} alguns mêSeS',-·

". '

._; I

Regulamt:ntÇl .9a, FCF. CLIJBE,S '.FAZEM·· PÀGA:MENTO .

Dev.erão estar presentes à FCF Segun.d:ó infor�o� a F�F, àigtins"
tod{)s' os \ presidentes àe Ligas e clubes j�" sirlejaram' e� p::.r't� � selli
mais :: os cJ�;bes da divisão espectai débitos,' :dom referência às t�xàs' de

! \ -',
,

que estejam em dia com a entidade. arbi.trageth. Seg:undo sa:bemos,
Como se sabe os novos estatutos Palmeiras, Heteilio LJ,lz' p�garám

tra�in' radicais mu.danç�s para a antes.· ,da' realizaçãf«(' dé, seus:;' jóg�s
FCF,:: Lig"s e .;'luhes; que terã,) '�'°ri1e�tnd nia aconteçendO �;�b;'I:1:'o,
bené1;j.cos resultados, bem como b Intenlaciónal.

'

de' Làges,.
'

'A's: 'lta:lGé1s'. ,._.

regul�mc!1to gerc\t da entidade qu_e.. '_de; ,Qutubro por' outro" átao, : fôr�rh' .

j��/i:' tD,\n�l'á. �'Ohst�'
.

ad�q�\;1;\�,:,j:;{:���\,A
'.' ....

.

"',

as poi' ddé �t,' tl�ês' 'C1uhe�:'
- ''ft:êtn#i> ,700, pr ,\ler>&""'''sét.:::(""dV ;1 grande' pia�orl� q�T n4o,{ ::. .'. c

":'/,. .,:.'

iroadurista1'"

NêsÜ:; .

fiuál de semana, o estádio

da Fpdel���ão' Atlética Cai,1rinens,�

pOc1erçl receber GOIYI púb�icü para a,�

sistil' � ao '�.esel1vdlvi1l1ento de nl'li;!
uma iodada do' ca:npeonato estadu:ü'

oe bola ao cesto, adulto.
. '.',
'I,'

Na :�noite de' hoje. o Lira Tênis
Clube: qrie vem ap�recendo nêste
certartie coiTI'. <lltQs e b:J.ixos, vai chr
comblite ao VDstO Verde .]\). Blume
n::w que',vem, desejoso de uma rea. ,

hilitaç'ão, pois per0en para (' Clulw
'Doze tá ,]n�t:il)W qm,.Hlumemll, esr"
rando i' agora í'ec�Jp(>l'ar aqueLes do;s

.' fi
preclO,j;os l?úllíos.

"

setôr
Por sua vez o Lira Tênis Cluhe

que teve' uma atuação espetacul;:ll'
contra,.Q Ciube Doze de Agôsto, no

fiFlal( do turno, espera bisal' aqueb
apresentàção, embora vá atuar qes:
falcado de dois valores Cal'�os Péssi
e ,Jsmar Morelli que' se encontram

cumprindo p.en,a disciplinar.',

Além disso, o clube da Colina, vai

tentar melhorar SlW posição no atual

certame, e se deiJllotllr o ciube vas·�'

toverdino terá conseguido em part.:>
o seu int,ento.e &léml do mais afpE

tará' definitivamente ,Ó :clu'be blume.

; sos financeiros que ser8(1 colocad:1S
a sua' disposição. Presume, contud),
que sejam "elevados", urna vez' qu�
provém da Loteria, Esportiv;l. O !í·
tular do Departamento é OfIcial da

Cavalaria, e foi nomeado para o pô',·
to a 30 de outubro últil1JC pelo lVI)·

nistro da Educação e Cultura, c'Ore·

nel .Jarbas Pass:'lI'inho.'
"

recolheu ainda à Tesouraria o nume·

rário ref�rente às taxas mensais de
.arbitragens.

Os árbitros .

segundú se àfirma,
.

aindá não pereeberàm Reus venci�
mentos do' mês 'de outubrQ. <'

ÁRBITROS PAR,!)' DOMINGO
A FCD' div\llgoll a escala de apita.

dores ,para o próximÇl domiI1go:
Na Capital - Avai 'x Ferro,:,iárià

- José Carlos'Bezerra.
.

Em .Tub�râo - Hercílio Luz ;{

Figuein�nse :__ Gilberto Nahas.
Ein Blumenau '- Olímpico, x

p'alineiras - -lolando Rodrigues.
Bm Joinville América

Paissandu � Roldã0 ·Bçrja.·
'Em Lages intern'acional .�
J'uventus - Alvir ·R,enzi.
Em Brusque, - Carlos Renaux x

Caxias Rogério Ozório.

,(
.

, _J

nallense

título.
da cOITiJa em busca di)

Amanhã a noit<;, nôvo .. duelo ele

gii;antes no estiidil) Santa' Catarina.
. "

Clube Doze de Agôsto e União P�l·

meil'as de Joinville, estarão 'decidm
do a liderança do campponato, já
que o Vasto Verde passol' para a

segunda colocação após a derrota
de s[lhado úlÚmo,

A programação .do grande aconte,
I !Cimento velístico C(l!'e terá por 1,1-

cal a G�pit�l do Estado está send,)

elabol'iHJa .e nos próx�mos dias esta·

remos divuleanclo.

dé -basquete. lem prpsseguimento
Amanhã e sábado, teremos

.
no

estádi@ Santa Catarina, da FAC, e

prosseguimento do 'campe{Jl1ato ít.S

tlduaP' de basquetebol; adulto,
Cluhe Dobe de AgôsJo e Lira Tênis

Clúbe,�estarâo' ellvolvlilos em parti.
rlns (l� grant1e rCSl)&i1sa]jjlir ade qne
cCILamente 'ditai:ão novos

o

rumos ao

CanlpCQnat'o, já 'quc� os' Hde1'0S esta
rão en;i' aç50. \

O Lh'a ,rrênis· Clnlw, desf, lr:>do fi')
18mar �'e Pessi, vai .tentar derrotar
o Va8Xt1.:-Y.e'K1tÇ"ÚtleYa "íl'lliÚo dLcil,

porém, perféitamente possível uma

vez que o elenco comandàdó 'P01' Ha.'
milton/Platt, tem' s.,e ,:al'lreSeh!ado, no
certa:qIe de 70; com altos e' baixos.
O Vasto Verde após a derrota de
sábado último, não' poderá perder
'sob ,pEina de se afastar d.efinitiva·

.

mente· da conquista do 'títul'o.
, No 'outro prélio, o Clube. Doze de
Agôsto . ,;ái tentar U"Úl:a.passar o seu ,/

mais sério obstáculo no cel.'tame, era
busca doa título: o União Palmeiras.

, Ó 'clube' ciii'igido por Lniz Carlo�

Machado, perdeu em Joinville, para
êste clube· e pretende agora recupe·
rar aquêles pontos perdidos, isolan.
do·se na liderança do certame.

-

O União Palmeiras por sua vez

vai tentar repetir a façanha 410 Pa

lácio dos Esportes e se conseguir.
estará bem máis· próximo do título.'
Dois jogos de I nível técnic'O dos

melhores e que
/'

deverá apre�ental'
bm colorido especial, peLas sitüações
dos

.

.:Contendores e pela qualidade de.
seus atletas.

'R'
..

,

'. ··e"in� tJ'. � ifL

Encerrá-se, hoje; a fase dura' 'dos
.

preparativos . dai .guarnições.. qtl,e
depois de amanhã, 'n� baia sul vao
intervir na pri��eií.'q, regata da: t�;l\:
porada 70ín 'dá .'1<'?·deràç:io AqUá�t,l
ea de Santa Catarina e -que d�!'á
por inaugurada a disptHa do II Caril
peonato Citadino de' 'Remo. peiil

. ',. ', 'I
"

manhã e a. tardinha poderemos .obser .

'lar os barcos dó, Aldo Luz, Màrtirti?!
li e Riachuelo 'proc{,rar.do 'obter !)

máximo de' rendi!ri�nto �

para rne.
Ihor aquilatar-se cfa�, siias probabi!i
dados de êxito 'em relação a regam.
Pelo que. pudemos observar em'

contado diário cem nernadores e' di-
-[ ,

.

rigéntes dQS três grêmios, o cel'tªm;�
. superará' em l)ri!ho' o m't�l.'ior

.

q�lP
foi vencidó com mlüta justiça p(}!'
que!TI vai partir 'reSOluto par.) (, '�bi".
o Clube Náutico F'i-ancis�o Marli
nelli, acreditando os' seus 'l'esponsâ
veis que leVará a melhor em s�n
dos oito páreos. do progrnma, me�:
mo sabendo que Aldo' Luz e ·tiachue.
lo preparam·se, com �sl11ero é estil,,"
ronfiantes e ahimados qUP1ÚO :!s

suas possibilidades de cOFAguir d�
saídR o pôsto de líder, .

.

O II Campeonato Citndiro d,e' Re·
mo, ao contrário" do

'

:)ntel ior, qu""
tev,e cinco roda{l�s,_ terá apenas tt,�>;
isto em virtude da :1iSí1\1t3, em abl'il
pl.'óximo do Cainpeon2to Ú)'asileiro
d� Remo. ApÓs encer'nido o Càml)211·

. nato Citadino __de" Remo, o. que,,: se
dará no dià 14. �1E" feverejro terÍ:o.
mos as eliminatórias, pn:rn o ('ert�m�
nácional, ém duas et"pas, s�j1do: á
primeira no dia 7' de ,rnarcÍ), res�!':
vada para batcós" á

1 dit'" 'te;nos, ' e' a

'segunda no dia � 14 do mesmo' m:ês,
envolvendo' 6s demais tipós' de
barcos.

x

Amanhã, �espera· da ref;atll, O,?
treinos se processaI 50 som<>nte peia
manhã e serãe leves. ,oi,,;'I " � ",

O Riachlielo de bnfbrmidide corri
a resolüção da diretoria da FASS,
é '0, patrocinadci� da t,e!?a,ta,' :cab�nfi;�.
lhe �ntré' otitras cÓisa<: ]1rqyjdencl�r
'o balisamentó da ràia, acrejltando'�c

. que o 'fará' áirida 4.o5'� parâ �Yhar
atropelos no dia' seguinte, iá que. ;;1
regata está ,marcadli bãra l�t' cOfnê,
ço às B;30 liMas com a lareadá tio.

\.',;.: .

� .-'

páreo de outriggers à 4; rer�lo� .com
timo.néiro, classe' de'a�pir:Jl::ité�.

'

Segundo recmuéndac;-ão' da' FAsr;;
os rem'adores deverão, �pre,"nta�'��
devld!lm.ente . uniformizados mb pe
na' de 'vir "a guarnição a Bofr€!r dE'3.
classificação." a'. h�rá�Úi d(:lIerâ S�T
ób�e'rvado' co�-.'to.do r�go�.

-

.. ::_.

ESTADUAL:. DE 'RiMa: NovA
.FASE DE DISPllTA

. ,

A diretoria da FeçIeráçã,o, AquítÚ
ca de $anta C�tarina, at';'nvés,' \1,e
nota '. oficial que fêz 'distnbuir ii!;

suas' filiadas, 1 d�u fl CO'�h"é'êr às fr1e_
liherações que' tom0u �om' hase no

Código Brasileiro' de R,e!ll (>
.

e qw!

. mandam sejal o ,Campeonalf, Catvri

nrnse de Remo disputado 50b ntlVV
,

Iforma nih que eoneer:-:e' a0 títnl'l.
Não mais será por poetas ê "Un ;),1,'
vitórias nos sete páreos: olímpic'os
sendo proclamado campe�() o clubu'
que conseguir maior. nlÍm,'c'o de I';,
tórias. Esclarece a jeASC .jae,' ep�
caso de empate entre elU'l':; ou ma's

agremiações, vencerá quem dentre
elas tiver o. maior n(im�ro de segun·
das colocaçãés. e, persistindo o cnl.

pate, quem hom'er conqui�t.<do maier
número de ter�eiras coloc;'ções c,
assim, sucessivamente:

Quanto aos Compeonatos rla Cida
de e 'do Interior do Estado, os mes·

mos obedecerão ao sistenm anti;;(i)
de contagem de pontos.
A Inovação no Estadual de Remo,

segundo pudemos' eonstatar, pstá te:"
do boa receptividade entre os din·
gentes dos 'nossos três clubes.

r AUTORIDADES DA REGATA
Para funcionarem na repta iJe

domingo foram' designada� as Sf'

guintes' autoridades:'
Árbitro Geral - Érig, Passig.
Juizes de Sarcra' e Petcurso

Jorge Tzlikis e Lino Sbnci:rj.
Juízes de Chegada - Adalb�tt.(i

C(:}sta e OSlli M. dá Silva.

/ I.
I

,
,
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",+UTOMÓVEIS CAMINHõES
65

Vo'lkswagen 2;p.,'" � �. fi9· Ford 1<'-üUO

\:Es"'Planada
.

63 ' ü •. , í' 'v' "'U
,

• y v

'I
Volkswagen 4/p,' .. . . . . . . 69' Ford F·J;)iJ . . . . . . . . . . . . . . .. UJ

,

l1",;,.,.>1 ..=�=�: CHflYSLER i
. d�BRASILS·•.A" I

I��
'. I<'(uanciamento ate ';'0' meses I
;;- iVIEYEH. VEi'CtJÚ)S Li!. xs,',

II.: ,

Rúà Fúlvia �dduci 3�'1 - F01'J�S 63K'" ,_ [)jYJ
.

b' ,'!l •.

:.� .

/

'0_..._" _.. "
.---. -- :"__,,,,,;,�,,,,';'�:_:-=--=-�:."'_�_">�;

................ DÓ

", LOBO Li DAUSSEff ,-: tiA. LIDA.
• COME�ClO 1)1. ,\UT0l'r1úVE1S b Ul<'lClNA

!:tua Dr. F'úlvlO, Aducci, '952

'yF.NDE - TllOCA - F'INANCIA -- t'Ul:'n'(l CI!�HTl'
t>

.

PA?-A BOM NEGÓCIO
TEMOS PARA V",1\IIJA:

• Volkswagen / 70
'Iolkswagen .�: _ OK

Volkswageu' .. , _ . ,. 64
Voikswaken 02

Aero.' W�lys 65
Frssore lJKW, , � 67
1JKW VcinJlg ,............. 63
Gúrdi'li ,.: . . . . . . . .. 68

- motor S

i

1 ,,. Gordilli' " , _. ó6

'I
"

A W"I
'

(,"'" i I1:(0: I •.ys , , , . . . .., ,

.:

j Kal�rnánguiá' --o � :-: :
'

•• : � .•••..••• " 66 ' '

I,:. �' .
_.'

Chevrolet. lmpãla ,
" , .. 68 - eSlado �I'.' "

.

de novo I!I .
,

\ •.

;�L';.-_"_�·_-__--_-_-_-'_--'_'__'-_--_'��-_-T�-_-�'�'-_'_'_"'�-�--�"�"'�--�-_'�� ����,JI-.....,-:... .. --' ... _-

.7
_-- � - �.

...�__..-_�.__.•-_----_....,.'.!.-.'_"-..I.!._.�........_�..�.�...

'
...:OO1"............,..,""_...I!fItI,.-

�_-_.__ .. __ ._-_.- ...

. j I
-

JENDIROBA

,j: ,I
• I

AUTOMOVEIS

Financiamento até 24 _ou 30 meses,

" .j'Roa l'\Jmirante L,amego. 170 _._. Fon.�� 2952. - Florianópc;tlis '_ S. C

:,.1 "Fissore .. ,' : ,� ; \ .. 67

:.'. ,! \ Iomp:.81.ala ,
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ��, \�t o_ ••••••••••••••.•••••••••• i . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

Chevy '.' '.',
! .' ••.•••••. :

• • • • •• 62

Esplanada , .. ',' , ','
. . . . . .. . . . . . .. 69

COl;:cel " ;

'

; .. ',�
'

. 69

Belcar ••••••••••.•••••
' ••••••••••• 1

••••••••••. ' � •••••••••• 65

,66
66

68

69
67

. ·B'elca'r· ,

' .-: .

,
.

'Aerb, ; ,� : . ".' :
"

'

, ..

I
. .

Vo1kswagen '. :
'

..
' ! ••••••••.•••••••....

.

"

.

".,

Volkswagen : , .

Regente •....... ' .

SinÍCa •••• , •••••••••••
1
••••••••••••• , •••••••••••••••• , •• ,' 64

Simca . ,.I •.. '.' : ....•.•• ; ..•......•.... , . . . . • . . • • . . .... 65

Ford' ·F·IOO ,.'.. 69
G"ordini .. , '. . . . . . . . . .. 64

Lanchas à Turbina -: , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70

Financiamento até 30 mêses

I

I�
I

��"""",,",",!h_""'Õ:-�r.IiIí�" .'--=--=-":"::' 'iii:JJ

Rua 'I: eHpe 'SI'lRmidt, 6U -- Fone 20,51

DEPAR'rAl'.J.ENTOS DE CARROS U:!lAnOS

ITAMARATI. cinza
;

,,'.... ano õ8
ITAMARATl 'beje .. :

',". ,ano 66
AERO \VILLYS cinza , ". ano 64
Corcel Sedan Branco, , , .

Corcel Cupé 'Cinza c/Viniz .....................•.........
Aéro Vermelho r •••••• ".;-'"

., •••

Aéro A:ctll .

RURAL-LUXO .vernelha '. , '. , , .

RURAL ,4x4 '.
' : , ., , . . . . . . . . . . . . . ano

31'0 63

a110 68

ano.64

65
RURAL 4x2 luxo, ," :

': .

GOHDlNI âzul , , .

ano 69

ano 66
GORDIN1 vermelho �

/.
ano 66

·Ipiranga Automóveis
ÇOMPRA VE�A E mOCA DE VElCULOS

f: :, Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886
'. CENTRO

, j.' tI'

1\ I!' 2 Volkswagen sedan
�

.

1 Volkswagen sedan .. \ ',' .. ; .

1+
1 OpeI Olímpia ! •.•••••••• ! '

.

.

'1 Gptdini ':
.. ,",., , , .. 1 ' •••••••••••••••••• '

••• �.
FINANCIAMENTO EM Ars 30 MÉESES

l-_----_���--��--�q--�_a_----J�-- ,
1-

�� _:�.�=�=:��-� �

o

51

,I
I

'llrI
I

,I

I i

\
I \

.i,

-(
, !

_67
65
RS

65

r
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MiNiSi'�i(iO 1\;)0 ili\J'i�RilOI�
[JíêPARlfAMICNTO NACIONAL DE OBRAS .9iS

$ANE.ÀM�N1'i'O
A V i S o

EDITAL DE CONCORR�NCIA
N. 100/70

O Presidente da Comissão de Concorrência de Servi

CQS e' Obras (CCSO) do Departamento, Nacional de Obras:

�e Saneamento (ImOS) torna público, que fará realizar

às 15 horas' do dia 22 de dezembro de 1970, concorrência

para elaboração do projeto dos esgôtos sanitários da cida

de de Floriánópolis, Estado de Santa Catarina, 14'.'" DiF

trito Federal de Obras de Saneamento (14'.' DFOS).

Os interessados poderão obter o Edital e a Especifi

ração n. 100/70, n� Serviço de Orçamento, localizado no

109 andar da -séde do DNOS, à Avenida Presidente Var

gas, n. 62 na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guana-
, "_"!!'�1mB

bara. '
'

"W�"'" "'!I,
,

Alfredo Eduardo Robinson Aldridge Carmo - (Pre

sidente da Co�issão de Concorrência .dos Serviços e Obras).

----------�-------------------------------
CURSO DE, PROGRAMAÇÃO, DE COMPUTADORES.
,

Linguagem 'COBOL - Início dia 21/11/70
Patrocínio de - OETIL - Centro Eletrônico da Ind.

'Têxtil Blumenau - PRODASC ...:... Processamento de Dados

Sta. Catarina S. A.

Sistema: lnstrucão Programada
Compntador: IBM 360

IilSf'l'i('ão: Rua Victor Meírelles, 30, sala A

Horári� 9 às 11 hs. e 14 à� 17 horas

Taxa de )Inscrição: 'Cr$ 10,00 !

Objetivo: Selecionar programadores para estágio re-

-munerado e posterior admissão.
I

COMPANHIA LAMINADORA CATAR!NENSE
PRECISA

Pessoa com conhecimentos gerais de contabilidade.

Sexo feminino ou masculinp. Apresentar-se à" r�a Jfju

Guedes da" Fonseca, 510 - Coqueiros,

CLUBE DOZE DE AGOSTO
O Departamento Social comunica que, face à aproximação

da data de erylrega ,da Sede Social aos Srs. associados, resolveu
I suspe�der, a partir de 14 de Novembro, a realização da "ON

DA JOVEM"", na Sede Balneária.

Para Dezembro e Janeiro a progr,amação do Clube é a

seguinte:
..

"'i'fíf��!�
Dia 17 de Dezembro

'Jantar comemorativo à data de conclusão da Sede Social

e em homenagem às'Debutantes de 1970.

Dia 19 de Dezembro ",,�,��
98<:1 Baíle Branco

- .

...,,���
Conjuntos: os "INCRIVEIS" e "MUSICA" ,

Dia �O de Dezembro �..,,, �.._ �

Inauguração�a Boite

Conjunto "Music 4"

Dia 21 à 26

Boite'
I ,

I Conjunto "MUSle 4"
Dia 25 de Dezembro

Festa Infantil de Natal
, \

Dia 31 de Dezembro

",,, ..

--'"'-"''''�"_W��,
"':��'�'�""'-"""'''�t*'8.M1!1!11f02T ""'__.se",

�'-"�-,.-.... ,,,-ffl'I!l! n,!IP:<J'!!'iPl!qilf1!!l!!Jt•••
'--�-�-..

--.r_''-�'-�''''''''''�� __. �-��,,:;��

Réveillon
- -,- --c>-�

4"!J'_••
Conjuntos: "3 DO RIO e,"SAMBRASIL"

,
Dia 19 à 6-de JaIleiro" ---�....,.,..�

B0ite ·�"-���,·;n--,-"--:r�r����'.J!II�
Conjunto '''SAMBRASIL''

BOITE:

Fim de ano,. _ 'FÉRIAS'
Pense numa maneira agrad\1vel
de passá-las:
Nót> lhe o:6er,ecemos, Cruzeiros

Marítimos a :Manaus;' ,Bahià;
Terra do Fogo; Áfri�a do SlJ(
Excursões à Europa', ''ArrÍériça
do Norte, Montev_idéu, 'Bl]enos
Aires; Assunciollt Fo;,:' do

,Iguacu,
-

" ,T�d� i t "<l al� de s.ug�stÕf!S
"1' ,.,'!i� ,NP , d'''·'''1,*::>i ("�

"'®�t,"�Q�r1'\{i nS :r��lad1fs� r���rvas
", '

�: dé,.l:).q e}s,' Api!"'sagens, ':il€reas, '

ç.. 'r � �. , � í:., . pi;
�

';, Pél.ss,1fge,l1S, 'rod()w.a,�las .

!,) Efh" jà'dªlMj"a� II GRAl\,TDE
EXCURSÃO CULTURAL, À
FRANCA "DE LA- FRANCE;·

.f
'

"DECOUyERTE" .

Escolha a época para as suas

férias e nós lhe, proporciona
remos uma excursão adequad�;
TURISMO HOLZMANN LTDA'.

Rua' 7 de Set<?mbro, 16 -

FONE 3853

PROVALOR: Sociedade Cprrf'tora de Câmbio e Valores
LTDA.

FOliMANDO NõVO DEPARTAMENTO

ADMITE:'
Com idade acima, de 18 anos,

Môças, e rapazes para funções especiais ,1"ntro dó.

Orgapização.
Não é necessário eXp€�riência anterior,' pois propor

cionamos treinamento completo p/função.
Tratar: Diàriamente a partir ,das 9 horas à uua, Te

nente Silveira, n, 21 - c/04-05,
\

VENDE-SE
Lanchá' fibra de vidro c/motor 40 HP Evifll"Jd pSll

quíssimas horas de uso, Partida' elétrica. Lanel'ta super
equipada - carrinho, tolda, cobertura napa. Fstadó' rle
nova. Estabe,lecer contato através' fone 2935 das (\ito tI<!
manhã às nove e das dezoito às vinte horas.
----------------------�(;

ALUGA-SE j

Com telefone casa residencial recem construil�a situa·
da 'melhor rua bairro Trindade. Cr$' 600,00 mell:,!lis, C0111

garage, ou permUta-se com casa ou apartamento mais pró
ximo centro de' valor equivalente. Cont,3tos atl'a\'Ps fQne
2935 da� oito às no�e da manhã e das de�oi�o às vinte horas

Dr� ALDO AVII.1 DA LUZ
ADVOGADO

"

, e
,

C.P.F. � 001776628!f
Rua Tenent@ Silveira, 21 - Forte 2768.

\

,

__--'-_ - ".,,_, , - ,-_o> __� ,___ •

Q'UA'RTO§ WARA ALü�Aw";

Alugam-se' quartos para solteiro. Exige-se nL,,�

rências. Av. Rio Branco, un-

VENDlE-SE CASA

/ll rUR .op,,')nirno José -Diss 13?-, Saro dos Limões.

Preço 12,000,00 - com 50% de entrada ''8 I) restar-te

a combinar. "úat3r com' E>,7.1do Pacheco >110 TrrLt1l1al de

Justica. fone 3394.
--------------'

VIENDEoSE OU TllOCA-SE

Vende-se ou troca-se uma I'JS'l com 9 peças, por .um

apartamento pequeno. Tratar ii rua Hermam Btumenau,
52 - nesta.

"
,

E,ÁD�O 1\'I!ff;,D���i� ;r� lU!fAMICO
Atenção diretores de Emissoras de Rádio!

A "RÁDIO CULTFRA DE JotNVILLE" está à dispo

sição, de SU8S co-irmãs, para gravar: vinhetas e, aberturas

de programas.'
,

, �. I'

Equipe de [ocutores de primeira linha. Estúdio de

elevado padrão técnico e profissionaj, dotado de equipa
mento imnortado da melhor qualidade. Consultem-nos.

RÁDIO CULTURA DE JOINVILLE S. A.

Rua do Príncipe, 330 - 109 anda!'.
I

\
---------,------�---------------- -�-----------

�BÁ. &LEOl\UCE �f. 6jMl�jERr.iANN
\

'

, LARGURA
PSIQUIA'l'RIA INI"ANTU,,',

UI.stÚl b10:; w'! 'conduta - Distúrbios da psícomotrtcs
.1nde' -- neuroses e psicoses infantis i_ orientação

psrcclogtca de, país .: ,

Consultório: R.tla Nunes Machado, n. t2�':_ 2° andá\
_: saJ9 ,4. Mama'r ho'ra oe :.:ia, � 6a, teirh das 14 8S ia
CUN IU\ .... t:llAL � PROTESE' FIXA E +MÓVEL -

,

CORO(\ DE, JAQU)B;TA - CIRURGIA
-r----�'

,

DI. A. I,A.11STA Jlt
Clínica de 'Crian<;alil

RIJA. NUNES MACHADO, 21
FUlRIANúPOUS

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

CHnica Geral - Proie'se-,
.
Cirúrgia

DR. EDMO IA,IIOSA SANTOS;
I

Ciru2iiíri Dentislla
"'1.. "ol�ário! d.e 2&. 8 sa ,Feira1 das 14 às 19 hora�

Rua Deodoro, IR - Edifício Soraia. -: Sala t:.l

i\'i'ENDE PAl'RONAi.. DO INPS

END[JCBINOLOGISTA
OR, UJIZ CARI,OS F,SPtNJ)OI�A

Dois flno<:1 ele' residenCia fiO Instituto de Endoe::::tOi
logia (la GR. (prof. José ,Scherm9.nn),
Pos Irradúado pel11 PUC (prof, T�lVme Rodri�ues) ..
Q!'1het,�s - Ohe!'1idl'lde - Tireoide;..,- Qi�túrhim

'

Gllindulares _. Dosagens Hormonais �, PBl
('ON"n TT/fó'Un

'

'-'RFSIOf'NCIA
Hosflit�l Celso Ramol Fone 3147'

P<>ne 3699 - 3R99
Das 17 às ,I Rhs_ diàriamente.

,LENTES DF. CONTATO
-

,

,
Dr. Décj(J' Madeilnl: Neves i

_ Curso de Contactologia no Serviço do Profes"l(\
Hilton Rocha, Belo/ Horizonte"

•

\
Consult�l� e adapt�c50 C011J horà.marcada pel<l

telefones 3699_3R99 e 3999. das 10 às 17 hs.,' .. '

..

- Consultório no Hospital' Cdso Ramos
"'----

DR. ,A "TÔf.JI{� SJttliT.AELLA
.

f'l' ...i'e�sor rll> PSiQuiatrla às ,Paculdadp oe Mer11r.tnll
..!.... Droblemáticl? �foúfsa, Neuróses

DOENCAS MEN'''!)\rS
Commltr,,:y)" Edifkin' Assf'ciacão natailnp1'Il'ff' ifp

�,.cJicina. S�ila J'3 i -- Fone 22,,!l!1 ,

- , R,1J1l .Tp�Ônlmo
''',,':'lhn ,"lR� ,.:.. Ti'lm';;;'ónnlill

,

now,NrA"II Wli\ P,(!,f.1!�
n'1<: \,TnJ\�'1j - f),., r(,i,,·0. (,,,,Kf'h�;,(l _:_ Mirnc:e'\

Al ...n.,'1l - Tr�ta11)(>nt() rl::1 "cne Pfolt"'Nev"!' r'<írhA'li-

n�!� H�f��:r�'i:,: t f,i!�j)k�f�1��'\M;�i,�J 11��'ln?i�;i- :,:�'[L
�

0.<." '

,fi", ,R/lh,�4h :'�1;qÍ'(1r'i-M '.�mhhin.� ,

,'>i I ,�t� ,

iY,h J2,x:�,�í'lt:)��'1T;di-�t;Jiflris�i;��í das ç)r�!��!$,ã'J,;Ürliv�l!
:'
trrl'�d(a.\ 'ffr»\.c:!.·, "Prnil�\VJ.\��,� >;-':A���&t'>�·�> � ,,:<d'""'i;!,• .f,..����.-;;,.J.��!,<$i_:....:i:;;.�/�4

f""ONSTTLT A�: '\ OiHrisrr,ente. à oartif das B,

horas. ,_'
'

("'ONSUL'J1ÕlHO: - R T!"rAnir,no Coelho, 31� _1

f:!� l"I;,.t, ,--" ,., " 1171(l�r _.: ,,�l� 2tl4\
'

ADV[eG1UlO
. PEDRO !vn MJR�!\ GOM�S, atende

rua Dmrv� i ,M,eJ��li;�de� de Souza, II,
lofo. 28 - Chã��ra do J:":sw.ui.,ha.

DR. r.V�l.ÁSJn eltON
AdvoQado

.Rua Tr�i=1l'lo 12 - r.nn;un�o ,9
(\ -'

O,AB ..Sr: 116ft - �pv. on7RDG239
on IH;t\MF�Tt)1\l' R no AMAlUJ:

,ADVOGADO
,),ATJ�AS: ctv-Rm - f'RTMTNATR ;- 'l'R.ABALIHSTAI'I

ADMTNTSTR.AÇÃO DE TMóVEIS
T O'T'F� li' ('!\S�� !\ VF.NOA!

1l"R.ATA DA' SATTnADE. PR.ATA DO MEIO E

B'OM ABRIGO
'

'Escrit,: R,TT!l_ . .1oiín Pinto. 39-A - Fone: 2413

Florianópolis - Santa natarlna

,\dU -P"hpl"
\ r'"vi� 'V. Sih'.,
I ., dVI'-1!'9dos ,

I

�i\mentp "�m hn1"1l marcada J

(1pntu' ("'''mprr-h!l de F1ori<JT"j6flOlis - �ala, 11 r;
� T"",,"t,, <;ihTf'irll, 21 - Fl()rianóP0lis ..:._ sr
-----------------�,------

'Dr, lH,nn áV".� 'DA LU!
ADVOGADOI

CIC - 001716G289

R. Tenente Silveira, 21 fone 2768. '

d,e
E. Tremel

; I o;.l
"

tando obter os mesmos Í:t�s'�ltàdo,�
"econômicos, ,

entretanto, "co'nr9Y;h,le', '

informações rf;'!centes,' às Cifras são
ainda astronômicas para a, �'Iia'�

r.

ção -artificial dé Ollib�a de' cama-
rão. i ' ,

,

O Centro .de Besquisas CQm, te�

cursos da SlJDEPE y vem te,�lizá,�,:
do(iq?��ra�.; ;.�xp�r��!ÍfÜ�� _ �jp� l.�C/:"

'

boratório .com 'algumás eSpeqes'
que foram, mantídàs vivas' por
mais de um. ano visándo estudos
de crescimento e mÍ.f!fações e tem

obtido "resultados -::, jnti;fç,ss:ar.l'l:��
quanto aos hálitos aIilnéntárei"� 'Gà� '_ '

nibalismo 'e 'teriip�raP.l!;as;/ ;;éÍ1t���:,} ,

tanto, á falta "dê reéúrsos;: -: 'f,p'ais;,
-

substanciosos' e '_ as 'ctifi'cUidalde',
apresentadas;' , para'a ,c91}tr:atiç�ão
de, pessoas, v.épl' irpp;'i"di'i'dn. o:úi? 5�

, '

possa ,deseft'V91ve( és�às' � pe��1iJi;ã;s �,

no;�al�0eS��e::·�:�' ::e'''i,s'tftá: :��;; ;;�t;:. "

,

'go muito
r

gr.ande para- aq-peles 'qtl� ,:'

entrarem preOlatJj'rarncnte r em "1)1;1'" ':
", ".�

�
• >

-_

bJv:'Stig3.ções". ,

ricultura de camarões antes' qu=
se co .ieça suíicie.uernente os pro
blem �.�sicos de' fisiologia, nu-

t'. -ír-rmídades, cetc..
o Centro de, 'Pesquisas do

DECP vem recebendo ültímamen
te inúmeras consultas sôbre as

poss}lbLidades ,econômica da cria
,ção �e camarões marinhos em tau-
"

�
I

"tt,�e�; ou pequenas lagoas em nos-

,'80 Moral.
"
I'

Inicialmente devemos' esclare
cer que existem problemas diíc .is

que devem ser re:;olvido� antes

que qualquer um possa aconse

lhar a uma �éssoa investir no cul
tivo ,econômjco de camarões -"a
ra o consumo humano- Os japo
neses desenvolveram � técnicas de
[arvicultura complicadas e" de '

· grande êxito, e os Estados Unid 1S,
· apesar de não se .e-icontrarern ain
da tão desenvolvidcs 'n-o cultivo

· de camarão como o Japão, Fdi"i-,
nas e· Malásia, por razôes .�j�oló
gicas e hidrográficas. já '-:;'1SS',F�:11

quatro i,lstltuições científicas ten-

h

SP,;

to a propósito as pa
tcrídas . pelo Dr. A. K.

:;. UI:l dos� especialistas' .o

que em ;r,ece�té conterên
'1 perante investigaçõ ss

�:Jises dá An:érica,,�a
.tudam cama roes: 1, �

�. .rnemente que nós C')-

,áv�is técnicos de go
,

.' i1CSSOS respectivos "\
'-'l'3C::ldamps .cautela aos i'1-
't;-'s na Lrí�;'icllltura d- "1-

com 'esPirÚo, de
'

co) abo
.'

mos ésclárecc'f', ql13 :tDS
'l� ir;�vitáveis' ,çxistem '

an-

.: ass"!.:

c�

.
C'

r

vi
S':'
Vf

r:'

T�

p',
te

' ,:,orrâm, o :·risco. 'de ter=rn

p:
.

''', 's financelros' for 1)-''1 o

aii::ação corneTcial,,' p�'ecipitac1a
b::,;, �d8 3�e').as ,rios l�esúttados, das

" "[- �

.

"

j ,

Rm]tn,fiári� F.�l'rt's�o '8rUSQUenSe
Horário: Camboriú, ItaJ<tl � Biumenau, -: 7,:uí .",

II.�O - 10 _: 13 - 15 -- 17.30 -- e lI! hs.
�anelinha. Sãn Jfl§O Ratil"ta Nnva 'l'Tp.rÚo ,i'

I'lru!'qne -, fi - 13 ? '18 hs.

rtgipió. Ma.lor iercino e Nova 'T'eento -, }3' � 17 bS '

PI\SSAGENS E ENCOM.ENDAS PAR.A
fijucas_ Camboriu, ItfliaÍ, 13lurnenau, Canelinha. 'São
foão Batista Tigipi6 Nf� inr G('rcino NO,\8 Trento f

Brusqu'l \ !' '

,
\,.... .

nl-FI' AMANIÍ:k COM "OS BINOS�'

"'ÓS'JlINOS: estarão ap,anhã Im' Clul)'e 6 de Janei-

ri:)� ,pimi abti1f\àni�� mais um_ RI-FI, cujo início está

"previsto. pata. ,às 21,aO-,horas.
I ,. _,' '-

'� .;: '" � . J
.

� S9c1PS ÂN1VERSARI��NO. HOJE
'

" :::,

( ;

ROMA.., 53 -

,.
,',

�- .'- "

" .-

APARTAMENTOS: I

UM SENH)R APARTAJVIENTO, somente ,'�m �n0r;:�-1
andar. cOl� 250 �ts2, 1'/4 ,quartos, � banhe'iros,' gr,ánde ,':'
sala, prdlm di' Il1verno, area de serviço dependências, :
completas de I,',mpregados, garagens para ,2 ,carros,.

'

"

"

Pr�dio de lUto luxo com hall de entrada ,em ,m'ár� ;

more, acabame tto de primeil'a e tôda vista dá Bahia;'
Norte, Sôment Cr$ 5.000,00 de entrada_ '.,,;.

-

ED!HCIO 'ALC!ON"
Coni finaI! �iamento em- 10 anos pleno centro clã. '

cidade ao lado lo Te!1tro; Próprio para casal sem 'filhos
ou PP�f"''' SÓ, à nelhor oferta do momento para émpr-ego
de c;miti' 1..

EDlFfCIO 'CEISA" ,

",

No ponto mais central o," Florianópolis, conjun
tos para escri órios e (,Olisultórios: Entrada peq-uena
com, erande fil andamento. :' "

EDIFíCIO 'BERENHAUSER"
,/'

No cOl'acãl. de Florianópolis, Rua, Traiano n : 18' ,

últimas unidM'es a venda sem reajuste de ci.uaÚ�uer ,

'

natureza.
'

EDIFíCIO 'ILH�US"
"

"

APARTA:M>'�NTO c/2 quartos, sala, ban�eiro·. co� /"

sinha e depenf"ências.
, 'Edifício J� lé Vel,ga - aptos. para pronta êntrega. j
- preco fixo ! !m reajuste_

'

CAo;;AS - CENTRO.
CASA, à r Ia, R�ul Machado,' casa de màterial c/2

quartos. s'ala, c Isinha, banheiro. uma área envidracada
com 62 m2, e� 'e1pnte visla, tem lugar para garagem.
Custo ,Cr$ :15.01 0,,00. "

'

CASA, �UI Est�ves Júnior. cas!J,. c/3 pavimentos,
1'/4 qllartos. 2 banheiros. 1 sala de televisão e uma
área de verão, no 29 pavimento. 1 quarto, 1 sala rlé
'jant<l,r: cosinha I iwil1g, S'lla h'111 de entrada no' primei
ro pa\Tjm,enio. ( üSTO Cd. �0O;000,OO- a combinar. J' ;:i',

, Rua Corone'l Lopes VIeira. n. 7, Ãrea d!1' TerrelW,.
3�fl mts2, CHsa �/� quartos, silla copa cosinha, 1 h�- ,

nheiro. denendl ncia de empregáda, garagem. Custo'
Cr$ 120,000.00 ,com1iJinar. ',I, ••
/ ,Rua Marecl /lI G�11la D'Eca (Chácara da Molenda)'
Casa c/4Jouilrto i, liwine-, 8:11"l ile jantf1r, -salfl 'rle estar,
Quarto de emm ,">�d:l l';h;ml]f'iro, p'''r:lgern h�m, gran�
de, cofrfo emhl11 ,do, lelefone. lavanderia. Custo .. _ ...

'

Cr$ ?no noo 00.
L"TJ:J�lVIr-f /T() STCI!)_!f;;f'1( .'

. _.

CA,C:>\, f'/'I ("'�l·tM, ') s�br" 1 h'lnheiro ('(\mnlpto.,
1 l"viível nf'l1l, ,(1('11(';% (l" pml1reltados. f1:lragem para
r'1f)i� """.",,� "I "� t""",,,,,O 'l1q�/) 111ts2, Custo' '

I;r$ 1 QI) (lnl) 1)(1 CAnelo finanrl'ldo. (
,

'

l
A��nl\lôMICA,

'

,

Rll� .ToM1iim í�o�t'1, n, ')�, Á.rea tli'rreno 'lO :li: 27,

.,

árPH CollSt. HO/m2: rasa C/f quartos, sala. 'cosiiiha. ba- ' da'
... "":._,.,r!�"''''"''_,.;,tiijjj��.���!!'i�.i·iiij,,�l���i!!ªª�����!!!�i!��f!'������i!!�!!!!i����ª",

i
1-
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Renato vê' com serenidade os
resultados do pleito no Estado

-

o presidente em exercicio do Di,
retorio Regional da Arena, Sr, Re

nato 'Ramos da Silva, disse ontem

que 'está recebendo com serenidade

os, resultados vitóriosos ço Partido,
"meswo porque !sto nã',? constituí

surprêsa e o apoio do eleitorado ao

Presidente Médici, ao Governador
Iv� '''Silveira e ao futuro (jovem"

d6r" Colombo' Salles, está presente'
em' tôdas as manifestações do dia a

di�" apenas 'consumando-se nas ur

nas 'com o aplauso do voto".

,O' Sr, Renato Ramos .da Silva de

cla�ou ainda que os líderes areri,�:
. �

\ .

tas' continuam "àcompanhando com

interêsse os números do pleito C11f1'
gados ' do interior, "os quais con
substanciam de maneira indiscutível
a vitória da Arena em todo o ESÜI,
do", Informou; que não pode afirmar

, ,

--------------------------�--------

c'�m segurança quais os que serão ."

eleitos e quais os que deixarão de
se eleger, ,'para. �'Cârríar� e para a

Assembléia, "porque ainda não rljs:
pomos de dados suficientes para
procedermos -aos cálculos' do quo
ciente eleitoral, o que' só poderá-ser
feito .pela Comissão, apuradora do
TRE".

Para o presidente em exercício da

Arena a vitória dos dois candidatos
ao Senado" Srs. Antônio' Carlos Kon

der Reis e' Lenoir Vargas Ferrerra,
demonstra não apenas o' fortaleci
mento do Partido' corno "o -assenti
mento popular aos objetivos e à

conduta, da agremiação em Santa

Catariná": Acha que a votação dr

.cançada pela Arena em quase todos

os Estados brasileiros nada mais re

presenta .que "o alto prestígio que :

\

I'

.<'{.

desfruta o Presidente Médici '!e '0

Govêrno pOI: êle comandado junto ao

-povo",
A sólida maioria arenista que se

rá mantida na Assembléia Legisla
tiva na próxima Iegíslatura signifi
ca para o Sr, Renato Ramos da S11-
va um apoio político consciente e

responsável dos catarinenses ao fLI

'\ turo Govêrno do Sr. Colombo Salles,
através dos' seus representantes no

Legislativo Estadual.

Disse ainda que somente após va

proclamaçâo 'oficial dos eleitos' PI"
lo ,T'RE a Arena pensará em reunir
se

-

juntamente' com -

os candidatos

que assumirão um mandato 'parla
mentar em decorrência das' eleições
do dia 15,' a fim de examinar as di
retrizes a serem seguidas daqui por'
diante.

Pedro Ivo reconhece que povo a'póia, Govêrno
• � <;

_.

"
• �/ ----------------

....... ,:..--

��'� rie'iegaci�' da, Receita Federal

�e:. F:loriauópéUs anunciou a [pvi,
.

sâo das 'd�clara'(;Õe:3, de rendimentos,

tios rri:6dicos' e dfmtistas feitos ,nós
"

'

.,exercícios de 1969 e 1970 e corrcs-

p�ndelltes' aos\ arios-hases de, 68 e,
, :fí9.:_ ' j'cspectivamente. Esclarece a

�Í1eie,qácia ,que es'sa pi'ovidêhcia de.'
C()�'l�� de 'l'esolução tomada pela Se

cretaria da Receita Federal. As re

visões tênl por objetivo apurar pos

síveIS omissões de rendas, 'incre

mentando entre os profissionaiS, ii
berais omissos o senso de responsa

bilidade ao dever tributár-io, dentr�
,

dos padrões da justiça :fiscal. Estu
,

d'ós "realizados' pelo serviço de pro;"

,'cessan1ento de dados da 9'l- Regiüo
Fiscal, compreendendo os Estados
de Santa Catarina e Par;mã, conclui.
ram que os rendimentos bnltos àos

médicos e dentistas, no ano base de

1968 - exercício de 1969 - repr�-,

sentaram 40,23% do total de fer,

dimentos brutos das classes profIS
sionais liberais, sendo fato notório,

segundo declara a Delegacia da Re

ceita Federal, que grande parte dos,

pagamentos feitos por particular,"s
a médicos e dentist?s não é decla-'

rada para efeito de abatimento, por

'rião ser hábito de muitos 'dêsses pro,

fissiol)ai� fornecér r,ecibos por sil11-
pies consultas.

'

Dentro do esquema traçado, pela
Delegacia está prevista uma COI1-

suIta ao Instituto de Previdência Sq

cial. ne! sentido de 'que. forneça il�'

forn'lações quanto aos pagamentos
e' créditos feitos a· qualquer título
li méd icos e dentistas, efetivos e

,avu1sos, referentes -aos anos de 68 e'
'69 c,, qU!llldo necessário, de anos

'antei:iores, para casos explícitos. Da

mesma for'ma' serão intimados h08'

_pitais e Casas' de Saúde, bem como

c�mpanhias dé seguro que n1a'htro
nham ainbulatórios sôbre' rendhner,
tos pagos ou creditados a médicos e

dentistas.
Os cartórios também serão eha

.

mados a' prestar infonnações qurin
to às çscritur:as de qualquer espé
cie em que médicos e dentistas paI';

,ticiparam como outorgantes, outor

gado ou in,terveÍlientes, devendo
,

ainda' ser feita a .complementaçã:.}
dessas informações junto a todQs os

,

,cartórios de distribuição' de esçFi
"

t,uras existe�tes na Comarcá.

'FISCALIZAÇÃO
Segundo a Delegacia da Receita

federal' a fiscalizaç�o será procedI,,
da através da revisão das dec1ard

ções de rendimentos e de' bens, ana

],isando'se os bens e valôres deda

rados quanto a quantidade, ao va

lor e às mutações de valor, verHl

caBdo-sé a composição de valore's
para manter q equilíbrio da d.ccl<.'

ração de 'béns em função da remia:

disponível, dívidas existentes, ati-

vas e' ,passivas. , i,

Os agentes fÍscais deverão com

parecer aos consultórios médicos ou

odontoíógicos, ou, ainda à residên

cia dó profissional, quando foI: o

'caso� e' làvrar o têrmo de Início da,
Ação Fiscal, intimando ó, profissio
,nal a da.r iriformaçõ,es necessári�.

Entre os elemento!? que ,poderão SEr

vir de base à apuração da omissü'o
" qe· rendimentos estão o livro de

marcação de consultas ou 'fiehas ue

clientes, o livro-caixa, o prêço dólS

eonsuItas, os equipamentos: ex.jste�l
lcs 'no consultório ou hospital, além

,
'

.
des depósitos bancários.

ENQUADRAMENTO \

O enquadraoÍllento do auto de ,in

fração será' o seguinte, cóm �ase' 110

Decreto 58.4000l66 e Deereí:o-Lei

4-01/68:
- Para rendimento omitido � arti

go 40'7, "e", do R.l.R. e, Decreto-Lei

401" artigo 21 "c": multa de 150%,
salvo caso de dívida procedente de

incidência, 'devendo necessàr.imhente
scr aplicada essa penalidade no,;

c,!sos em que fore,nl instaurados

pi'ocessos de .sonegação fiscal.

Deduções e' abatimentos ilegais -

Artigos 60 e 407 do RiR e Decl'(,

to-lei 401{68, artigo '21 "b": multa

de ,50%.
Para o acr�scimo patrimonial L

Art. 55 "c" do R.I.R e Decreto-lei
n'? 401/611i artigo 21: patrimÔnio de

clarado - 50% ..Patrimônio �ão' de
clarado, - 150%.

Prior\tàriamente s'erào arrólados
os profissionais com índices de, in
fração' de maior 'valor.

,,-

Esclarece a Deiegacia da Re�eita
Federal sôbre a possibilidade de n',

tificação da decla_ração de rendi

mentos e, de bens, sem o ônus dv

lançamento "ex-ofício" apenas com

o pagamento do impôsto, cot;},ll:lç;iio,
monetária e mora, bastando ,:'q'ue;�: fi
profissiona� '-liberal interessa�º; en

caminhe aqúela repartição petição
cqm a indicação dos rend.imentos'
passíveis de tributaçãe suplemep,tar
e que não constaram de dedaraçao
inicialmente apresentada por laps!),
informação tardia do' crédito aufe

rido oú por qualquer outra ra�ão d�

ordem pessoal que não será' cogitada
pelo órgão lançador na fase que pro
codm:á tributaçilo "ex-ofício".

Os diretores dQ 'BDE Paulo Batier Filho, .José Pedro Gil e Cyro Gev�erd, assinaqdo o, cont;'ato que propor�
-clonará àquele estabelecimento condi ções para a abérturá do seu capit�l.

\,í"

Concorrência
para esgõlo
sai .1000
o Departamento 'Nacicnal ele Obras

e Saneamento., órgão do J\!Ijnistérh
elo Interior, realitará no dia 22 de
dezembro, concorrência .púl.hca pai a

elaboração do projeto do" esgôtos
sanitários 'de Florlanópolis.

v

O edital' e a especir'icaçiIo respecti
,iÇl" os Interessados 'poderio obter
no Servico de Orçamento, localize
do no lO!? andar da séde do Dnos

-

à Av, Presidente Vargas, fi�t na Gl1>J,
nabara

A tradicional '''F,está 'd?s- FJôre'l"

que se estellJe�á até' o pl'ÓXÜIIO d:�

25 tendo p02' locàl o pavilhRo d,\
VI Feira de' Amostras cc Santa CJ,

t,arinq elll Jo.jnville, �erá aherta hOJe
com a preS�l'<:a Ide Mi'ss Br'j_ il 19'(0,

"

Srta. EJiane Fialho Tllomr8on,'
Várias, atraçãe:; ,serna aclresenta,

das durante a realização da
-

fesr:J,
,

ammdando-sc $l'andf� 8i'lux,; de U:

ristas quê terã.o' oport.un;dad� de

\
apreGiar exp0siçõês e ;,c1q:.trir (1;

versos trabalhos artísticos

Seccional da
'DABfazsessão

-
.

especial hoje
Hoje às 10 horas, o Conselho Se,,;

cional da Ordem dos Advogados do
,

. BIasi! em S2nta Catarina p�'omO\'0

sessão especial,' cC'll1emOTé,L\'a, '(I)

'quadragésimo aniversário da cria

ç<1a da .ordem dos Advor;ados dr:

Brasil, em S11:'1 sede no' édi (1,::10 FIe

rêncio Costa;- 99" andar.

Para a solenidade estão sendo cpp

vidados advogád',}s. nnÚ.:t]'a(h.i�
membros do, ,lüpis'téi'io públi "O, pro,

fessôres e 0;;tudantes de li ir'eito,
De outra parte, a, Presidênc::i.a d3

_ Secção de Santa Catarina da .01"
dem dos Ad,vogados está CO!1.VO,�all.

do todos seus filiados para exerqe
rem o direito de voto no próximo
dia 30, quando serão eleitos os rio

vos meI'npros do Conselho, pata o

biênio 1971/73, O pleito, será dese,H
rolado das'.9 às 15 ho('ÍS, sendo fa

cultado aos àdvogados do �nterio:
do Estado 'votar alr;wés de carta' sob

registro. A apuraçã'o será iniciada

após' a teolização do pleito.

E -passa' à :�ociedade,
"d'" e ea p:ifal

c '. '.'. '
r-',

ab'elto
O' Banco do Estado, de Santa Ca

tarina assinou contrato com ernprê
sa especializada para efetuar os

atos relativos à sua transformação
,

.

em sociedade de capital aberto. A

medida, segundo um dos diretores'
do estabelecimento, foi determinada

.

pêl'ã" 'i Cl."'e'sc-ehte 'expansão" d:O' 'BD.J{:';
"cuja importância na economia, c..a,'
tarinense,t correspondida pelo volu
me de operações efetuadas, chega

-

a
'

colocá-lo entre os bancos (iue nniis
-

, .1

crescem no País".
, A transformação' do BDE ern' 50' �
cicdade de capital aberto' possibili-

'

ta ao público a aquisiçã� de a'çõ;;s,
'

que serão colocadas no mercádo' de
capilais, através das Bo.lsas. dé, Va'
lores_'

'

De acôl:do com a legislação· vi

geú1.e as sociedades anôllima� de
capital aberto: assim considera-

dos pelo Ba-nco Central podem

_. O' Deputado Pedro Ivo Campos, didatos 'da Oposição, contra o qu- falhas em busca de melhores resul-

que ar partir do próximo ano assumi- vêrno. à despeito de tudo isto,'.) tados nas pró�illlas. eleições,
rá 'uma cadeira lia Câmara Federal" MDB de Santa

'

Catarina ainda furá De outra parte, o candidato opo-

declarou na qualidade de presidente três Deputados Federais e 10 ou 11 sicionista ao, Senado declarou 01)-

'd� ,NIDB reconhecer, pelos resulta- estaduais. I 1;e111 a O ESTADO que' 'os resulta-

dós até aqui obtidos do pleito do r dos que estão sendo divulgados pe,

dia' �5, "que a maior parcela do po- PARTID,o SOBREVIVE lo TRE dos, pleito de domingo fo

vo apóia o Govêrno". ram desfavórável ao MDB. Enten-

"'Çonside�a os votos nulos" e em ,O Deputado Pedro IvO Campos de o Sr. Romeu Sebastião Neves
\

branco como "descontentamento, do (liscorda das declarações do Sena que os 50% dos votos brancos 'e nu

eleitorado com a situação política, dor Oscar Passos, segundo as quais los constatados 'demonstra à insatis- \

sua descrença na maioria dos ho- o MDB não terá. condições de <;0 fação do povo catarinense nãç com',

mens públicos e seu desinterêsse pc'
' brevivência com a derrota que so a "Oposição, mas com o Govêrno�,

'

los' Partidos que; não apresentam freu nas eleições de .domíngo em 'Disse que cumpriu 'com seu -ãever
uma. ideologia definida". Ent�ndc quase todos os Estados. Lembrou as de político e espera que a posição
que essa' forma, p� votar "é 'alta- palavras do próprio presidente na- majoritária da Arena, venha, .contrí-
mente \ prejudicial à restauração da cional do Partido, de que, o MDB buir. para a normalização da demc-

plenitude democrâtica e a Oposição, sobreviverá enquanto houver um craeia no País..' Acrescentou nItr-

que deveria sair do pleito for�alc: 9Posicionista no País, como forma de mando que com a votação cÍ�da pa
\,

cida, acabou saindo enfraquecida". contribuição para :á. restauração da ra 0/ MDB, 0- partido está em con,

Rêsta-nos, entretanto, prosseguiu, a remocracia no Brasil. dições de disputar as próximas elei

esperança de que êsse(descontentct- Desta forma - assinalou -'- en- ções para o Govêrno do Estado

mento conscienfize' Q povo p1;lra qúe tendo ser necessário uma ahálise "pois em quatro anos, os, eleitores J
",

DII t'nas pró�imas eleições ;manifeste ,a prcfunda,das causas que levaram ao ,que l\ão emitibm sua opinião l].6sse "OiUVa "I' ,e',
';

.em',s�à reprovação, mas nunca, pela i.u- ' resultado' �
não satisfatório do pleito pleito terão medita<;lo sqj:Jre o a8,,\111- I I

'"''''n", e ,lm

:""dO
hos e�� � :

domlJgo, "i�eur,"do eomg" '" ,to e "<ão n...,

OP'Õ"'�' hoje festa
Receita, vai rever as declaraçoes 'dàs flôres
je bens dos! m'édicos e- dentistas

oferecer .aos seus subscritores de

dução na í I;'€l'lçla bruta do Impôsto ,
,de Renda de até 30'10 da importãn
cia aplícada

:

na supscricão "das

'ações nominativas. -A.lém desta, exis- )

tem ainda as seguintés vantagens:'
-

- abater na ren'da bruta' de con-

, tribuinte' até' Cr$ '1'.980,00 anuais de

dividendos, .bonitícacões em dliíhni-'
1'0 ou outras vantagens distribuidas

'às: súas' ações' llomÍnàtivas ou ao,

portado�, 'identificado;

- isen'cão de re'ten'ção dó, Impôs
to de Renda mi fonte sôbrc os .'qi
vfdehdos de a-:;ões nominativas':' oU

d,e, ações &0 portador cujo titular se

identifique;
,

, - reduç.ão para 25, do ImRôsto
d� Renda sôbr€' ações ao port�<'I;)r'
não identiíicado.

iss Brasil gosta ,da
Ilha e volta amanhã

'�����������"-�'-�-�-�-"�,o�--�--�-�--�-�-'�-�-�-�-�---�����-

':1 S A L ,,�<jl
J

Sociedade Amigos da I_agôa

I COlwQçaç�o para Assembléia, Ge�a,1 'IDe 3<;ôrqo com os estatutos', solicitamos a preseJ>Ça de; todos os as�o/:�
I, dados nu dia 22 às 10 horas: Local Grupo Escolar da Lagôa da Concéiçàe. I

i II' A:;sunto: Votação da, nova diretoria e presta\;:1ú' d� ��nt�s.
'

��. Dario Tavares - Secretário. �
,

-.

Eliaíle Fialho Thompson, a loura

cariol:a eleita a mulher mais, bqní
ia do Brasil" 'estevl;) ontem de ma

nhã em visita a O ESTADO, .dizt�n

do-se encantada com as bele:.:a,s, da

\Ilha de Santa Catarina.
- Gostei tanto desta terra - dis,

se Eliane, - que aqui estarei de

volta amanhã, a fim de, passar m:;.is ,

dois ,dias visitando o interior ,da
Ilha. )

/

lVliss Brasil viaja hoje para Join-

ville, onde' àssistirá a abertura d.a

Festa das Flôl'j'!s e em seu progr:l·
ma oLiciaI eSlava prevista a: viagem

,

'

'\
imediata pará o Rio, logo após ver'

as flôres, daquela cidade.
'

Recebida pelos diretores e' t'eda
tores do Jornal, ElIane afirmou que

pl'etende continuar seus ,estudos de

engenharia t<1o 'logo passe a faixa de'
lVliss Brasil pai'a a sua suces�ora, no
ano qu� vem. Sôbrel, a programa,

çúo, que vem cumprindo como a n:wls
bela brasileira disse q\le o que mais

tem' gostado são as viagens, pelo's,
Estadas,' "pois com elas estou, co

nhecendo melhor a gente do meu

,
'

---

País". "

Eliane, Thompson está recebendo

uma série de hOITl<;:nagens, nesta ç'J'
'pital. 'Logo após, desembarcar nu

Aeroporto Hcrçilio Luz ::_ qUà.f��F'
'feir;;t - fêz uma visita à Pri'�e�ra -

Dama d9 'Estado, com quem fan,lou
)10 Paládo da f Agr{)llômica, optenl
de manI1�, 'àcompanhada' de FenÚlJ1'

da Paim Neves, lvIiss FlorianópóHs,
esteve no gabinete, 'do Plóefeito �:ri
Oliveira, 'que a homenageou "en�re
gímdo-lhe rosas e 'uma peça (de r;iYn
da ,da IlJla de Santa 'Catarina. Alnw·

, •

çou C0111" a espôsa do Jutmo Gilver
>' nadar Colombo SkUes e à tarcl;é vol

tou �o Palácio da Agronômica; onde

participou de um chá bemific<cll t;2
pl:omovido 'por Dona Zilqa Silv�ml."
Miss Brasil veto _"a Santa CaJ(lri-"

na �companhada' de , sua] lTlãe ê':�no
seu programa foi incluída Un1{;vi-.
sita à Drogaria é 'Farmácia .Ü.ih\n;
,�lenSe, 'onde entrégou uma mellsa,
gem dos patrocinadores· :do coricur.,u
Miss Brasil pela passagem d� cin,

quentenario daquele' �stabelécipi�n-t:.-t�
'to comercial;

.
,"

'

, .. 'o'
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