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FRENTE FRIA: Negativo; PRES,';ÃO XtMOSFERICA MEDiA:
1011 3 milibares; TEMPERATURA ,MEDIA: 23.49 centigrados;
'{JMIDAD.E RELATiVA MEDIA: 83,5%; Cumulils Stratus
- Tempo médio: Estável.
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o Comandante do 149 Batalhão de Caçadores comunica que os

candidatos inscritos aos exames da Escola Preparatória de Cade
tes do Exercito deverão procurar na 3!,1 Secção do 149 B.C., até
às 8 horas do idia '15 do corrente, o cartão de inscrição, referente
aos

I
exames.
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RIO DO SUL

O. Mutlleip!P de Riu ,do Sul.

que em. 1911 t�r2 a t,!';!sponsá.
bilidilde dI' sediar os Jf}�O,.
Abert'bs. de ,Santa Catarina, já
iniciou ii cons+rução de seu

Ginásio Coberto através cpn.
vênio firmado com a Plamea,
A

TPre,feitura riósuleuSe esp�.
ra .c�rHi:luir a importante
óbra, dentro do prazo previs
to.

' .. I

SÃO DOMINGOS

,

Cêrca de 60 toneladas de
Caleáreo foram "utilizadas '10

corrente ano, para correçào
de �cidêz do 'solo em São Do,

nungos. O Calcáreo foi adum
.rido p�là Sindicato Rural do

Município com subsídios for

nccidos pelo Fundo de EsÜ·
mujo a Produtividade, A apli.
cação do calcáreo foi realiza

da, 'segundo orientação técni
Cá de .agentes da Extensão Ru

ral,. visando o aumento do'
rendimento das culturas de

, milho e de soja.

SÃO FRANCISCO DO -SUL

No início 'do próximo ano

deverá chegar à São Fran<:!s:
CO do Sul, o Professor Ernesto
7remmel, Técn!co em Pesqui
sas Marinhas do Depar+amen-
,to Estadual d� Caça e Pesca.

A finalidade da visita, é rea'

lizar um levantamento geral
das condições na área peso

queiía ,da região.

T CAN-O-IN-H-A-S--
As, recentes geadas, fora d�

época, que cairam na regiãu
dn Canoinhas e Município,>,

mento da área atingida. ,

, I
,

E;;!á em fase de t:cinclus�õ.•
o rri;dh da C.:imerê' de Ver.ea
dores de Rio' Negrinho, 'uma

_

das 9rimeiras obras' realiza
das pe'la adm inistrat;iir,:j do
Prefeito Á�varo Spi�:!:I1er. Nã6
hei ainda data' prevista para á

in�!Jg!Jr3çiío.

,

MAFRA

O Prefeito MunIcipal tle
lVIdra, Sr. Renê Evers, finnoll
convênio recentemente em

Florianópolis, com: a Fundaçãu
SESP, objetivando ,a sequên
cid ,das obras de jmplantaçà'l
do Sistema de Abastecimento
de Água. O projeto de Agup
dt_; Mafra, deverá se'guir, em

plm:io prioritário e a conclusão
da obra ocorrerá em 1972,
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A moderna Avenida Ivo Silveira,
com suas quatró pistas, uesafogs !'á
sensivelmente o t:rãf�go nas" priucí
pais _ n;2� .

do :EI�tl:eito, se�·,,:il1d6:' co
mo oflCflo ',aos motoristas que de
m'illlda�l" a BR,-l'(Ú -,

'

As' obras .;Je·
construção da ·'·rodovia éstão' em'

ritmo 'acelerado" � têm conclusào
ptevista p�ra os primeiros mese� de

i

1971.
.

•

Começou .

àsfaUaroen,to
da Avenida 'Ivo Silveira
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Taça de" Prata .levei 'v'itoria do
Flamenoo, Palmeiras:e 'Santos

. .

.). ': :'
'

A Taça dê· Prata tevê;·. próssegUl- \,' Cruz 1 'Bptafogó '1" \

\, m�nt.o ,la noite, 'd�, (:)nt:�' �çó�n "qm.- .' En�' São P,aulo: no está�ió do p:i_.'
tro Jogos No lHaracana,,":o Fhll;nen·

.

caeinbu, " o ,Falil1eiras ,com, um gol
,

\ go veí1CeE (l, Atletico \lVÜ\1,�,i\!.'0 por de' t'�3 H'. \o(�l1\'eu''O 'GrenHO por 1 a 0,

1 a 0, gol de Fio: O 'Ú:igh':reild�u <Bqm'êste resultado Palmeii�s 'e Atlé-'
I 350 mIl c,iuzeiros e todo' '-o segu!J� ÚCO" j\'rineiro, sào os d01S' clubes ua

.do tem)o roi disputado ,l'ÇI�b'�i�Q cl� CÜ'\lY8 A c13s�Wc!ld()s 'vara' as fii�als
'forte' tempora1. ..

'

dá Taça de Pra.ta.
1'-

,:iVI<U'pCéll1fi' e Pont� "'Pret� x Amen·

ca no/ p,aca�l11bu 'BU1 São Paulo,
\

In

, tians '1( Flamengo em Sào l'aulQ,· [n
ternacional x' Atlético Mineiro ",Ui

j 'orLo f\ iegre\. ' Domingo, Vasco x
.

",' I

Palmeiras no Rio, São Pau�o x Cru-

zeiro em São Paulo, Atlético Para·
naense eX Nj.uminense em ,C\lritJ:}a.
Grêmio x América ém Porto Alegre,/

A Taça de Pl'a,�a pvossegue hOJe
',com os jogos Vasco X CruzeÍllo no

Em Aracaju o S�ntos' 'venceu o

Ba1üa por 5.- a ,O e em Re,éife 'Santa
Santa Cruz x i Santos em Recife e

Bahia x Botafogo' em Ara�aju.
, (\, ,
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,
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Magistério' primário
vê 'aperfé,iç08I11ento\ "-�: '

'

O ,Secretário da' Educação, pro·
fessor Jaldir Faustino da S.ilva, pl'�.

sidiu ontrm a instalação do 79 En

contra de Superv'isores do Progra
ma de Aperfeiçoamento do Magisté Irio Primário. O p�ofess'Or Marcílil)

Augu�o \ Velloso, Coordenador Nu·

cional do PAMP abriu o conclove

que se prolongará alté o dia 6, em

Florianópolis. (Última página).

,.
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causou� ,impacto',
\

\/
O projeto de lei enviado pelo Governador lvo Silveira a Ass(;hil�léia..!��'

gislativa, alterando Iôda a (:011 torruacào adruinisu' .IÚ"a dos órgãos de assessora

nWllL(; uu-eio c indireto do Governo. íutrod uzindc j,êL:'s IUlJa i·do['!',].. ire' pro-
. I

,',

Iunilidade que passará a vigorar depois do' d}a'15 ;1" março, ,;á lÚ\ hclmini:'ltl'_,�ào
.

' ,

do engenheiro Colombo Salles, Causou I em tôdas as áreas da administração.' es· '

, , I
(

�.__ , \

tsduaí um impacto tavõrável. e olimista.
' ,

/�S opiniões generalizadas eram acordes em. .elogiar., a 'rcfornn ·admi'.;i3.:
tratíva, principalmente em alguns de seus aspectos �onsidcrados �ai"itclis, co-

1
.. I 1'·

'

d
I

d
..

. ,I, f',
mo () ua an'"l.1 descentre izaç.,o a A mimsuacuo Est. dc.al e 4e'e aç. o.' de'

I
..1':' .,

compd[;llclà como um cios instrumentos <administrativos majs,�eIicicntes·;t.>(lJ'a
evitar a :JUrocratizar·f,o, '.'

'Y ",..-, :t'�

, I

.,

'\

:(l,rúie ti relermá repêfCidiu mais .. '.

Os capítulos que tratam da "Racienalizaçào ti Produtividacl"!",-,. ?Jl�!igU·
'" .".'" \ ..

't'
• • 1.. " , (

rando . a.prevàlêl,lcia dós o;;j ctivos sociais e econômicos' da i;��1O 'gc,v.:.l" ,aiii.r):! al
-

,

' r. " .. _ 'I' ,,, ..
'

sobre �,S conveniências acessórias dai, burocracia, ·e çla. "Programação Financei-'

ra", elegeudo os planos plurianuais. díl:iiidos dii'ctm�lellt'e' � elo G0y.'1Ila,dü\, do
1

r"

, J f' "

"
- .,. -

1

Estado" mereceram a aprovação .gera] e ,re��rcut,il'am, �uàse tanto 'qugnJo � ex-

í

inçâo da maioria das atuais Seeretarias dê� Estado., o a�\lCiplini1meíltp �d0 l'�gj,.
me de gratiücaçã« do 1)essoaJ e dil'etoria�')de;- órgãos d.a·'aj�linisir ç lU �ln,]JL1;,cl

?, também a extinção,' ,":"" num único: e: �u�ário "li,��'ágràfó _', da AQmi?isÚ,jdo�
ra Financeira do ESÚI'do de Santa Catarina. c' ,r' »:

'
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IRE�áprecia:amaRhã-os
recursos da';":,apUtaç�o

"
\ '(última Página)
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Obfa� da ponte
têm água de
reservatório

.

.."

\ '

b que ri\uitos pensam .ser a pri·
m'eira pilastra dá nova ponte, er

guida no canteiro de obras do pÓJ:l'
sórcio ,construtor, é apeI]ns um re·

servatório d'água desÚnado as p'd.
meil'as operações do empreendimen·
tó: Denti'e em breye, tôda a infl"a·

I , \ � �

estrutura para' a construção da. ffI.(l.

numental 'obra, estará proi�ta·.,,",
.'

'I
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CINE"A

SÃO JOSE
'.

15 -- 19,45 _::_ 21h45m

'Gregory Pecs :�.\.Ol11ar·· Shariff
o OURO DOS ·MACKENNA
Censura '.18 . anos ;.

17 - 19,4? 21h45m
Donald Southerland
litrman

M.AS.H
Censura 18 anos

, "

Sally Ka-

CORAL

15 - 20 ,...,- 22h.

Dus'ti:n Hofm�n � Mia Farrow
• .'.1'"

JOHN & 1y.I;A:RY /
Censura 18,cal1cls'

- "

14 - 20h

Pm'g:niJna Duplo
A SERPENTE - O PLANETA.
DOS MAÇÁCOS
Censura 18 anos

JAUSCO

17 � 20h_

Sidney Poitier � Judy Geeson
A O MESTRE COM CARINHO
Censura 5 anos

f

GLóRIA

]7 - 20h

C8meron Mitchel - Franca Bote

ja
A BATALHA ,QUE SALVOU
UM IMPERIO
Ce!lsura 10 anos

I
-----------------

RAJA

20h11

11
t

Prnwama Duplo
ESSES ITALIAN'üS
nno DIA DE FOGO r-

§Áq -LUIZ

C,ensura 14 anos
. ,
I.

20h
S!pwart Grànger Susan Hamp-
shire
o FATO'R TíUGO�O
Censura 18 �no_s,.'

TELJ;VISAO
.:� ,.';;�/ �i��.;.,�if:.i�.��.;,W:ri';;<�,5�,;;)
TV COLlGADÂ,S cÂNAt 3""

16hOO ::-- Clube da Criança
16h20m - O Menino Súbmaf'ino
- Filme \�.
16h40rn ---., ..Seriado dê Aventuras
-- Filme
J7hl0m
17h45m

Supercar
Mulheres em Van-

gUClrda
1 f3h20m TV Educativa
] 9hOO -- A Próxima· Atração
Novela
] 9h35m - Tele Esporte
Wh45m Tele Jornal Xqering
20h05m Irmãos Coragem �

Novela

20h45m -- Jornada' Nas EsireliÍl
- Filme
?lh')')iTI -- Reporter Garcia
2:'hlOm - Assim Na Terra Co
mo No JCeu - Novela,
22h40m Grande Cinema

==-..:::=.-.:.-:. - == .-

Zury Machado

\ .

Paineiras homenageia as Debutantes
Oficiais do Baile Branco, li: Geluz
Palma Bortoluzzi, também será UI1':l

das Bacharelandas da Faculdade ue
.uireito do uno 70.

---�-.-=�=--

no Teatro Álvaro dé Carvalho dar
se-á a solenidade de Colação de Grau
cios' Bacharelundos- em Economia e

Centro Sócio-Econômico da Univer
sidade Federal de, Santa Catarina.
Entre os novos Bacharéis, está

IPedia Paulo Medeiros Beck.

N, último "m,n: t�v" início nol �
Museu de Arte Santa Catarina, fi

Iexposição dos alunos do Curso Livre
• de 'Desenho, Pintura e Gravura, ;

CUl'SO que foi ministrado pelo já,
-ionhecldo pintor' Sílvio Pléticos ,

,.

O lindo brôto Maria Adélia Costa
Debutante 'Oficial do Baile 'Branu),

1na recepção da AABB, foi contem-
\

plada no sorteio da jóia oferecida
pela Diretoria da AABB.

O costureiro Rui da Captal
gaúcha, foi o responsável pela con

Iecção do lindo veAido longo d;;
Debutante Cristina Lacerda, para
seu Debut dia 19 próximo.

Baratão, o bar que está alfaindl)
a jovem-guarda nos fins de semana.

O Baratão que está instalado no,
térreo da sede Balneária do Clube
Doze de Agôsto, além da interessante

decoração, tem perfeito atendimento. '

Pensamento do' Dia: A liberdade
é um conjunto de pequenás restri-.

ções.

I
COQUETEL SCORPIO'S

Anteontem, o propríetário da

Boate Scorpio's e Senhora Nelson

Pereii'a, na boate onde reune gente
elegante da cidade, recebeu ',$

�illd�� Debutantes Oficiais do Baile.
'Branco, para o tão esperado
coquetel, 'erh suas homenagens. A

,Bnimaçdo foi constante' e tornou-se

pequeno aquêle simpático ambiente.
'para tantos brotos que além de
-animados estavam 'realmente. elegau
les. Parabéns Senhor Nelson, lle]él
espetacular promoção e os agradeci
mentos elas Debutantes Oficiais.

�-. .-.

. Arlete Machado. e o .milionário
Paulo Freitas. foi, um dos nanes
mais invejáveis em elegância, lia

recepção realizada 'sábado último na

�idade de, Cticiuma," :promóçào
-oluuísta social Dilney 'I'orf'es ,

O casal Demosthenes Ferninell a

Filho; .

nos partícipou o jiasclmento
de seu filho ocorrido anteontem, na

cidade de Itajai . " ,

unal e· ustiça'

f/

o ro se o,p o
,OMAR CARDOSO

Quinta·feir·a - 3 de dezembro de 1970

ÁRIES qrandes possibilidades de auto-realização pessoal e social. Qu.irn»
às perspectivas financeiras, tudo estará bem, especialmente n\o que
possa contar com a colaboração de alguém de Touro, Artes ou

Capricórnio. Êxito.
TOUnO - Dia. em que novas oportunidades poderão se apresent�r em S:'U

setor sentimental. Cuide um puco mais dr. saúde, evitando) extrava
gancins e abusos desnecessários, e tudo estará em perfeita oi dern. Boas
notícias em evidência.

'

G:t;MEOS - Mantenha seu espírito de luta e verá como tudo tende a Ser mais
fácil para quem age assim. Uma notícia muito agradável lhe poderá •

ser trunsrnit ida através de alguém do sexo oposto. Previna-se para
bons prenúncios. �

C;';NCEn _._ Fnca com que AS alegrias -do momento .possarn perpetuar-se, para'
bpj1 ('r:il'>i (,-lo. ou beneficiá-la da melhor forma possível" Nã(l se' iluda
C0111 idéias negativistas e o pessimismo, Fará novas amizades e receberá
colaboração.

I
LEAO --c- Abstenha-se de restrições, partículormente no campo financeiro. O

trânsito do Sol em Sagitário é augurador de êxito em todos ol s';��ntido:;.
n"o nrecisando esperar qualquer infortúnio. 'fendo p3Ipites,;,ilo;l,ue na

loteria. I' ','

VIRGEM -'- Festividades. alegrias íntimas, assuntos do interêsse familiar e

muitas outras novidades alentadoras podem ser esperados. Conte c -m

a roJ.;'hóraçiío de seus amigos, que tudo acábará bem,' nesta qrinta-Iel a

de Júpiter. . .' '.", -

�

LIBRA -_Em questões de assinaturas de papéis e amizades, esteja de',. »reven- :\
cao. pois 'um nou-o mais de cuidado e seleção haverão dr sr-r impor- j I)
111n1 es . Por outro lado, procure ser mais expansivo(a) e otiniista. qUE'
sairá bem.

'

" '

ESCORPIÁO - Suas possibilidades no terreno financeiro serão agora bem
maiores, em virtude do trânsito do Sol cm. S�g-il ária e da, prr-scnce
de Júpiter em seu signo. Pessoas do sexo. oposto estarão inclinadas
a colaborar com você.

SAGITÁRIO - Ainda que as coisas não lhe tenham corrido s1ti"fatôri1m"J1te
bem, Itudo vai melhorar bastante neste fim de ano.' Jyrantenha hoje as

suas esneranças e não vacile ao tomar, resoluções importantes.
I�nuência pessoal.

CAPj1ICóHNIO - Previna-se rontra ocorrências inesperadas e repentinas flue
poder20 ser pn,judiciais aos seus interêsses. Com mais ps ',Í" j' o de
prevenf'5p, haverá de evitar o pior, nesta qtiínta-feira. Trabalhe <:021'

otimismo.

"AQUÁHIO - Srja mais previdente ao pllmejar uma viagem, de reoreio, 'p1r:; o

fim do ano, Uma excelente chance deverá �er anresentar neste sen1ido
sendo acol1selhávél que saiba poupar tempo' e dinheiro_, paa'a ;3(;1.:
próprio bem e felicidade.

PEIXES � Você está vivendo uma d� suas Úses mais felizes do ano e .hoje,
esnecialtnente, terá a intensa favorabilirlade do pl'aneta .Júpit,er" nstro
que juntamente com Netuno rege o signo de Peixes. Traball�:e 'c�m fé
e otimismo.

'

'� t,

negar provimento à apelação. Cust:1S

pelo apelante.
Acórdao assinado. na sessão.
.9) Apelação cível n. 6.549 de

e "a,graV3GO São Ben�o do Sul, apelante JutilLi
, ele Souza Roepke e apelado dr.

Relator: Des. CERQUEIRA CIN Osório de Souza Freita's.
'

'i

I'
Decisão: por votaciío unânime _TI1A.' ...

-

_ Relator: Des. CERQUEIRA CIN
r

.{ 'l�r prO}:lmentq, 'ao ar,ravo, para que DecisHo: por votação JUlân\ny;,,,, ''1D.A ." J "
,', ,:'., ,.U'H. ,�-\;"'. )'�. v,,' J:o,-.r '.' r' ,'.' .':,_ \ " ,':'_ (l,. ,,<'", I .�".;; .......'t;'(�'1}��"��1\'·��<,,Y;:�!';.�·,,�\r-,�1"'J.,*..J. .?'

......�'::.>,' tJ '>.f • \� ...

'f''''''al:''1WJ'')'Pl'31:11:.,*palf'''mC(iJ's:r;'fg'à"�·oom'()'''d.e,.-�.f',,,'....neg.a·\I!'''']J''''0:i'1mím'tl't''1tO'�gf:lvO Cust:>�',", '-. n" ,. :"." 't ',_ , .'
",.,

�' ,

. . "

ensao: por vo açao unamme,
,

ulrelto. Custas ex lege. pe]G agravante. 'conhecer de ambos os recursos ne"a1'
",,'

,r
I :

2) _Agravo de peticão n. 2,246 de A"iirrF'o assinád� na sessão. próvimento ao agravo no a�to "'cto, \,' .

Ol:lene.<;, agravantes dr. Juiz, de G) ApelDção ,cível rl. 7.665 de
, processo e' d�r provimento à apeia.

I Direito, "ex-offido" e ó I, N.P, ��. Trombudo Central,.. apelantes . f'
ção, .para· -julgar improcedente ae agravada Conceição Pedro Maree- apelad�s Herman Zilse e sim. ,jon reconvenção. Custas em proporção "lino. rado Zllse e sim.

. 10) Apelação cível n. 7.363 deRelator: Des. ARISTEU SCHIF Relator: Des. JOÃO DE BOR8A, São Bento do Sul, apelantes Ilol1�FLER � Decisão: por votação unânil1w.,
1)ecisão: por votação unal11!1'1e, dR)' provimento em parte ii'JS

negar provimento ao. agravo. CUS1:;,lS l'ccm'sos, para anular a senten<;a
na forma da lei. recorrida. Custas ex lege.

3) Agravo ele petição n. 2, 252 (l� Acórdão assinado na sessão.
Orleães, agravantes 1.N.P . S. e 7) Apelação cível n. 7.669 de
agravado João Marcelo: ' Joinville,' apelantes Tobias Santana
; Relator: Des. ARISTEU SCH:lB e Augusta WaItmann e apell!do
FLER. Fnmclsco Sa leS de Souza. \

.
Decisão: por votação unamme, Helator:. Des. JOÃO.,DE BORBA.

,
.

negar prov'!mento ao agravo. Cusbs

I)a �orma da lei.
,

4) Agravo de ]:ietição n, 2.457 de
Marav'ilha. agntvflnte Distr;buidora

.

. I
V{lbb Ltda. e agratada Cerealist'l

Marcelo' Pereira Daura, um .dos
lUars discútidos moços em nossa

sociêdadé,. . 'será jlm çJos' Bachare«
1ndos 'd'e·:D.ireito - ela Universid"c1e
[Ceeleral de Santa Catarina, Turma

we f�z colação de, grau no próximo
dia 7.

Mini artistfls da Esco,la Munelo da

Criança, hoje estão expondo seüs
trabalhos no salão de aULomó,,'f'i3 /

loja Hoepck,e, a rua Conselheiro Ma

fra. li: A Cruzada Nacional de E',r:m·

gelização, domingo próximo festt·ja
em sua Igreja o 6<:>' anivers�Jio ele
funda<;ão. 'II: Sábado, com um

coquetel dançante, o CÍube Sorial

:-:
; ; ,

O Dr. Adernar Bornhausen, Pce
.sídente da Associação Catarinense
dos Engenheiros de Obras Públicas.

hoje às 20,00 horas, recehe convi
dados no Santacatarina Countrv
Club, para um coquetel.

do.
)

lVIarilene, filha do casal Benjamin
Gesser, no próximo dia 11, nos

,sal.ões elo Lira Tênis Clube, festeja
os seus 15 anos. O brôto em' Ioco
é lima elas Debutantes Oficiais elo

Baile Branco que se realizará dia

19, próximo, no Clube Dóze de
Agôsto. t'

Lages, apelante Dioclécio Vieira ,�

apelado Nilson Hogérío Antunes dos!
Santos.

Relator: Des. JOÃO DE BORBA, ,

Decisão: votação unânime

M.ÃO DE eIRA PARA
REFORMAR �IÃO É

CONSTRUIR E
MAIS PROBLEMA·

',.i'··:

O"� t.)'

'; ..... '.q'"

•

ri

UM NóVO INSTITUTO DE

BELEZA
Nelci" e Luiz são os pl'oprietái'ic<;

do nôvo instituto de beleza, qu(>
será inaugurado ainda êste mês, nl).

Edifício Centro Comercial de Flori,.�·
nópolis, ·que 'receberá o noíw�
"Marie-Jolie" .

No próximo dia 11, às 20,00 horas

Con�iança
Relatai':

FLEH.

Ltda.
Des·. ARISTlJ:U SCHIF-

por

Wisc:hral da Rocha e outros e apela,
dos Alfredo Wischral e outro,s,
Relator: Des. CERQUEIRA cm·

TRA.

Decisão: por votação unânime,
d;Jr provimento à apelação, parCl

reformar a decisão recqrrída, fix:1dos
os honorários de advogado em 20%
sôbl'e o valor 'da causa. Custas ex

lege.
115 Apelação ch;el n. 7.702 de

Florianópolis, apelánte ClulJe SDei']
Paineras e apelaq� Est"l)plecim�ntos
José' Daux' S. A. Comercl�l,

/

Relator: Des. CEnQUEIRA CIN·
TRA.

Decisão: por votação ullânime

negar provimento à apelaçflO. C�l<;t�s'
\ pela apelante.

12)
\

Apelação
Itajaí, apelante
Aclministtaçã'Ó
Priv'ato e s!m.
Relator: Des. ARISTEU SCHfE

FLER.

Decisão: por votação unânime,
negar provimento à apelação. Custq!'!
pela apelante.

13) Apelação cível n. 7.731 i!e

Florianópolis, apelante Pedro ,Tosé
Coelho "! apelado Adelino }'iiiller,

"Relator: Des. ARISTEU SCHH�-

cível n. 7, 48'l de
Sadila Comércio e

e apelados Ary

FLER.

;Decisão: por votação unânime,

nega� provimento à apelaç'ão. CuSt3S'
ex lege,

R. Andrade, firma. empreiteira especializada em .mão de ob;il par

l co�s.
�rução,

.

reformo a.s
e acabamentos' de alvenarias e madeiras,.', ;�reçomodIcas. .

"

Aceita-se construção pela Caixa Econômica e �pesc. . nbw> j'

[,. ,,��::::�::::'::�_.M_a.chado, .�,.' ·,�<:>mand�_r,_�:��,.�
-

Floriaró,p�liS. I
-

....._- _. . '''I.�--... . . _:.!J

� ,��..
,(,,;; fi.·'

; ...
:\ 't'"

RESENHA DE JULGAMENTOS
� .

-

,

- A Segunda Câmara Civil do Tri
'bunal de .Justiça do. Estado julgou,

Derisão: unânim'�,

·r,..rn - mwr1F?T7V- ._

" �
I
I

".,.

,', na sessão de 27 ele novembro do
,

:e(});l'ente, os seguintes prOCfSSOS:
1) Agravo de instrumento n. ,.422't,' de São Mig'wl do Oeste, agravan{é;s

'_João Crtrlos Dick e é\gl'avada So";<;,'

r .dàde Indúsl:ria e Comércio Apando
.. :: Nunes Ltda.
'Relator: Des. ARISTEU S:.;HIE
;FLER.

por votação'
d�r provimento em parte ao rec,urso.
p�ra anular a decisão recorriria.
CIIS1'<1S em proporção.
5) Agravo

-

de petição n. 2,451 de
Florimi.ó' olis, agravante Atalaia ......:.

Companhia de Seguros
Fr:111risi;0 Júlio da Silva.

Decis'50: por votação unânime
dar provimento à apelação, panl

julgar )mprocedente a ,ação. Custas

pelo apelado.
.8) Apelação cível n. 7.678 de

RESTAURANTE
·CHURRASCARIA

GUACIARA
.

� ,� ,

.

DR. EUGENIO DOIK VIEIR,A
Secretário de FaZe)lda elo Estado (19'62-1964)
Insnetor Fiscal de Rendas Illternas (1965·1966)

Es-

Membro das Comissões cje El'onomia e Finanças da Gâmaré1 Federal

(1967-1968)

I i Ex�raisão - Sob nova administração ' �,,'
.

, "

ADVOf1ADO· E ECONOMISTA
(Registros OAB-SC 1261; CREP-7" REGIÃO-012ô; CRC·0739,

.

CPF·00G645709)
Comunica o início r]e nl.ividacles de Reu Escritório de Advocacia

pecializaJla em DH(EITO TRUlUT.\RIO: T, Rppcla, IPI, lCM, lU:\L
RECLAMAÇÕES ,_ DESPESAS ._ RECURSOS

RUA JERóNTMO C0E1JW, 359 - 4° ANDAR - CONJ. 44

FONES: 26-75 é 33-51 -- Florianópolis - SC,

, f
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I
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I
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!AVERHA POlfrrUGUES.A
Rua João Pinto, 43 - Centro.!.;' '.

(Bem perto do Hotel· Royal) ;,

Pratos Diversos

Manhã até às duas da Madrugada
Restaurante l'rpico

-- - --"-- -_---_ .. __ .- _._- � -_ _ .. ---_._--_._-- _'- ...._--_._--- .. -

lO���'A_i' zawa-ae d

1�#E5�.....�.:·�'�:,=:fZ( ..

_;.;.;. i ,_.. i,,,
.

'-:. 1
! F'"",,,m", "' m," �L?o'�iL� I,� M. Je"",, Rend.J ,"

I Algodão, etc.. .

'

I': Vrndas P'll' ata�ado e varejo._ Rua Felipe Schmiilt, Edifício Florênci!)
Costa, 13'? andar, sala 1.309 (Comasa). M, K. R. Confecções fapl'ica o melhor

.

(·m roupas.

_._-'-_- --�-......____._----------_._._--"_.---_-'_---.,,---_.
.
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IIOTEL ANDRINUS
,

.

(;"
.

Em Florianópolis, na Lagôà da Conceição, recanto mais pitor�sco da

Bela Ilha, Andrinu's lhe oferece II'otel com apartamentos. compor!andil
casal e dois filnqs por Cr$ 800,00 mensal: Praia a 10 metros do 'Hotel,
[estaurante próprio Com descontos especiais aos hóspedes.'

:." I
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CADERNOS JUVENTUDE
Brochuras - Espirais em Arame ou Plásticos
ICAL - LACI - Latonados -, Cromados

Isqueiros: Com uma ,e duas rodas
ICALEX (Automáticos)

"

i � (

,d

'\

ICAL - Indústria e Comércio Auxilíadora Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/170 -. Fones 349 e 361

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

� :: �ttjqF"E,"m
'

.. �"'*
..

,I I).

....

:'." I , ..
v f)'1� 11�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Pavilhão da Feira de
Ve,rão e'st� em'montagem

, \

GI 'vê planejamento ,�da··
Universidade. Federal
� ," -- -

,. ,
.

- ;,' ,

, o· l'eitOl� Ferreil'a Liil)a' recebeu
ontem, eni iudiêncip 'espr:dal, o ,n

quiteto, Craves' B;ifrcelop, da SW;c
rjlltelldrllçj;{ de l)e�(�nvolviT)1e!1to d\l

l1lxtl'()rn� 'Sul _:_, SUbESIU�. '

. O 'técrliCo ·gfl\.lcho enroptrfj-ile 'nf-s
ta Ciln.it!ll de;de'1j llwnhiÍ ç1_e ,)lQje t'

,m;:mt�n1 ,cOl�tatós' co� Rqtol'id'l(\,'S
q� U11iyersidqtle Federal de Sant,l
C�tar,ina. GovêÍ-no/ 'do Estado, pfl"ó

fjssinatura de "Convênio entre, e,\SllS

entid'(ldes, ,ro3,is, ,: o Serviço feder-l
'de Hill;lHpçito e Ul'bapism'o' e a Uni

\lerr,idRde .' fed:eral do
_ ni0 GqJ�(?

do', Sql,' rlesqj1_fldo, à reali:>.aç�o r]8
tári'ls.,,,,,,..., .. ' "

\ , �
y , ne�qlli�3 qÜ'e' Vis;;! �stap.elecer as Pil-

Ti'inéllmente, n'l terçeirq pprt.ariil, 's�s, rle' llrni! PQlítiç� 'fllH:a\-o I:lrsp,n-

C I'
.'

dçonmõ(:) outrp �ru'p°l fonn�do peló's vol�'i111ellto �rMro: 110 I �st!l:çlo dfl '

O eg lOtaS,en)l(lre,'S ."'olne,y ,1� S,i'lva" MiHis, ,(Q- ' (l''1;tiJ Cat�l'in�'
'

"

" \1'IlI
��' Ferl1an�es �fl::S' 'Júnipr! 'W\'ifl Hf'�� ,i�il�Ótes;' 'qe rqpfirm"r:po do

'
,

" \.lI

Arn�lelo d!l Nova. Cqrmem Vflrôni, acr)rdo. o tpab;llho vai sflf c{lorde· Ib·
.

ça d" Silvil, pilril obtflnç�o e an�;i';e 'l1"d0 rÍela.Comiss1o de p,.limejaml'n. Irama p�ssade gados reta(lionapos ç0111 a' legis, to. cuj(l� merphros já ept.r!ll'Ínn erl1 I U
-, Inc;iJq, ,dr acôi'po cOlTI !lI ol'ip,nt�I:�o entendi'i1eTÍfos 'cuni o arquiteto ('11"_
do GELDI -

Gru_p_O_,_E_X_·'fl_C_ll_t_"h_'O_._d_e_� '_I(.,.."l';_'_B�!a_r_'��_là_'!i�',_'_:_,__�_ ... para o lstad1t�·�.·
Impor�&nda dos c(Jl1lpulad(tres, r�f'�al��,�� na ursc )

__.........-""......__�'.-'->_-'-_-__��-:.-.;,___......._,�.. o Governador Ivo Silveira acaha
de decretar � estadu� lização do

Cofégio Norroàl .Sant'a' Catari�é!, da
Cidade de' Ibirama, i que funciow,!rá
com essa n'ova condição a parti:' do

próximo ilno letivo.
De outra parte o Chefe do E)(e

cutivo l'élmbém assinou ab que' hz

implantar o curso científiço np Co

légio' Secundário D. Orl(ln;do Doi 'i,
da Cidade de Cilçador, crj�clo '101'
decreto ele março, d6 'corrente "110,

�' ).,

Foi ;,]-ir'ici8dq orrern a construção
c!p.'p;1Vilh'Q da P Feira de Verão, a

SOl' realjz�ç\l1 nesta Capital de 11 a 23
do c rfent:e., O pavilhão está sendo
1'11' tqd" pel0, G.0,y(\rnp do Estado na

'f) Felipe Schrnidt, próximo ao To,

bogan, "/

" pr, rn.içâo é di Diretório' Central
d s 'Es-:, da tes e, segundo inforrnaçôes

�do nç"d,111jCJ' {Jtli!: Oorw?'lves' 'Vieira,
um dos org'1 izadores, II Feir'fl' teITÍ por
objetivo a gariar fu d,�s Pilra' 'o l)CE'
:q'ie ·os. empregará, 11,a cç:nicessão" de'
I I

"

....

bob'ls de. \"stllclo . aQS iove\'s qtle: não
··te,. ham c:'lldiçõe.s fin<lncejrâs �Pfl_r� in

gl'eSS:II' \ln' façlllqa'dé ..

A c(1m.i�s'lo 'organjzaáo�:á' já :�p�te-

q l�l'Q/�sspr .'loão .. lV[}j1{0\;;iyk�,
.

sub,

reitor 'de 'Plàne]amehto:.d'l tJ:i:üiier,i
d�,de ,Fe.deral· de Sánra·. Cataorin'ri'. dS,'

.

"'i-o" �,'. ".
\0 �

' •• ','",'!','
sinou tres :port;jrifjs". cbnsti,t\,lindà
grupos' ele' trabalhos' púa' estudar
]o�nnt'aln(:'nto, ct.e', çlacÍos n,ecessário.;
110S p1'Çljetos que', gractativamer.te.
v�o. 'serldo defillidos péla Comiss;'.o
de Plfll1p]nn'leptp,

'

�

O",:pl'lm�iro -ato co_�stitl�i c6rP�ss�0
especial, cOj11pÇlsta dos

.

serviclol":,'s
Gpirió�"'�éamnPs

'

Méndüflça: Jor�li .

Sjlyeira, Armflndo Me�eiro� Prflde
e L,piz lV{angànelli Oranno, d�stiT\a-
'da a obter e anilJisar .dados sfibJe
li sitlliJção araçlêT)1ico-admin�str�ti\'n
d� Universid'lde. I�

Nil segunda port;lfÍa design? ,\ Iii

,-cardo .Hofmann, Lauro Ribas Zin:-'
.

' '.- I
'

mel'. Aloisio )"Longuilhot e 081,1:11'

Pisani, para estudlll'rm dr,dos nela

ciona(�,eQm as ativldadés univel'si

"O, avanço da técnica· computacio·
nal -é umil realidade: irrevérsível"
- decI?rou o professor Joachim
Lutke, ,da Pontifícia Universidade
Cat6li�a de São Paulo, que 'minis
tllOI1 '

um, curso sôbre Computação
,Híbrida, na Universidade Federal
rJ" �" 'lta Catarina.

Sê,bre"· a Universidfjde Federal 11e

Sfln t� ", Ç�taJ;Ínll, qisse o' pr()fe'isor
.T{ln�hjm l..utj<e ter/ ficaqo múito im

pressionfldo com o avanço da Es�cla
"

de :pjn'gen 11aria Industrial, no 'cam
'I

,110 elo ensino, e da pesquisa, além de

ronr.irl :nn' n spa estr�ltura didática,
modêlo dentro das estruturas J:a

'm érica do Sul.

ve tnçl',�' os contatos com as emprêsas
cataril1ep�es que participarâo da, Fei

ra, .ve. der.d: seus produtos a prêços-
abaixo do mercado. 'I
I'

'

,Dl1rant� �a. ,\'llalizaçfiç;. �,il Feira 'h�y.e, ';

ra Lima ,S>:l,'le de atrações
:

.especiajs,
desti,cand"-se. desiiJe�' de mód��s e

,

.
-

,,' '. .1',.,

,ápn�sei1taç;io de: p,u"ld,\s" conjuntos .],TIP.,

sicais e cál1t�res." ".' ',.",
'

.

.

I.tr;�.-.;.� ;:r ....��)r .,� ....�......�",,�!,� .�·1��, "7 .' {'
.

N'r's"pl'px,im'ps dias .os: ç\:l'rJwTiz,ldNe�
estarão cl:stri!Jui:-dri: pel-i cidrale o:' pro- '

gram,;, c;,mpletci. da' p;''',moçao,,;, "� :

A Feira' de Veiãb, 'é,.;iá 's�"do "'arga_'
ni7.8dg /peb ".:st\Id'ailt�s:--: (lli;- V)cê�t�
Vi�ira: Joaó C�rl.o.s':K;tiii!'; j).aho� � dós
Reis, uélp' Hqmâhn.e

-

S�\llo' Si'lva:
, '

/

tevimtàmentg de 'D�dÓê e, In!0r-
mTr;ões. '. '", ,

",

, .As.: fltivid�d'es .. : dps se:l'V�lQre$ cle

,sia,:1��OS sérão' des�ll'yol(.jiias ; ,lt'!·

rant� 30" éli;ts, sc.�n' quaisquer Ôl1U;;

pàp a n;,lversiclade.
'

'.

AUDI�NCIA

-o nrofessor Luike acha que a

'comp�tação \híbrida _deve ser Um.1

di'sciolina curricular independente,
seÍ-vin�o dé 'ligâç�o 'entr� as cat1('i

ras técni,cas' e .fi t:adeira de' cálcvlo

/

Acredlt1j q�e, em futliro próximg,
. ,a CQJ1IPl1tqç&� híbrida ppssa ser crLl

da. em, pívpl de pós-gradú!lção, haj"
vi�tQ o' dpsenvolvirnento �lo cálculo
Cien,t[ficp nas v�dí}s ulljyersidilrl' s
l\ll1eÍ"iCl\l'las e ellfop,i'iils. Ql1al1to' ao

',ctÍrso que n1Íllistr,Ol:l. d�c�aropP'o i�r(J.
fessoi- Joaúhirp L-utke que o 'mrs

:mo qtingiu o objetivo a qtle se !)f0

p\-lsera, pois registrou 9P% da, frc·

,quência, geral.
. (

Trabalhador rural tem
hospital por convênin
Um' convênio para �atendimento dos

tmbalhaçlor\,!� rl1rais do. mupicípio d6

Florianópolis foi firmÇ\dó ontem entre
o FlIllfllflll e o liospitill Sqgrada Fa

Pl%l, l()c�1izado nQ Estreito,
'

O atençjinwnto dos r�irícolas', en-

'�jlanto lliío for f(wdfjdO 9 Sindicato
I Rural de flori{lnóp/)1js, será feito pe
la Assessoria do FU!JrJ!ral, órgão do

Gabinete do Sllperintendepte Ref!ional
do TN:T:'S. lou:alizada_, no edifício Scheid

man'têl, 'ruà Saldánha Marinho, con

fluência com TiradenteS.

COORDENADOR NA CIDADE

,Esteve e\TI ;isita a Sqperi.ntendencia'
RegiOnal do INPS, o Coorden'ador do

FundQ de Gal;antia por Tempo de. �er
vic" d� 8\\' Região A'I Sr. Danilo Viei
�a RuPP. Na entrevista que manteve

C0Jll o <;l1l'1er(:'tendente Laélio Luz tra

tou da fiscali7.ação, po'r p3rte. do 1ns-
I

tituío, do FGTS. Como se sabe. deter-

minação do Ministro .Tttlio Barata atri

blliu ao 1NPS a responsabilidade de

fisc;alizar o recolhimento do Ft,ndo.
"

BCM ·terá em
breve.nGvij
edilítio�sede
o contrato de construção do

vo edifício-séde da Asociação
.tarinense de 'lVIedicina seru <lâ.'iina'
do na 'próxima' sexta-feira, elia 4,
entre a .Jmobiliàrra' A. Gonzaga
A. C.:M ..

·

e n

r

A cerimônia 'de assinatura do cnn

trato será ;çalil;11da na' 'atual 56(113

da
. Assô�ia'ção, à rua Jerônimo Coe-

. .' I '
'

lho, 359, .às ,18,30 horas, com a pre-
sença dê diretores' da A.' ç. M., da

Imobiliária A. 'GonZqgij e de convi
dados es,')'eciais; "dentre os quais tj

Secretáh6' ; d'a ,Saúde" 'e ,o, Preff:ito

Municip�l, além" d'e represe'ntànt�s
'. : ,\... ,:'

da impr.énsa:
A nova séele" da

'

Assocbcãõ' Cara

riné�s� Ú lVlediCiP'( de aC6rdo rom

o contrato em .. questão, sei'a inst,.

lada e'm' edificio de 12 pavimento,,'
a ser: consti'uido na Av. Othon Ga
ma d'El.ça:
Apesar ge, ainda não ter sido no

ticiado coni ,maiores detalhes, ó p1'(,

jeto t�m ,sido bas' ante· dis 'utidD.

principa�mente na área médica, p�
las il1ov(çõ'e� que vai' apresentar.
Segundo fontes ligadas' à A. C

M." o nôyo .edifírio terá o mós'1"')

gabarito de cliversos outros' pl.'o,ie
tos que estro' transr.onmnido f.1o'
rianópo!is num:] nov<\ Can,i\al, CO'H;)

o da Assemqléia, Legishtiva, Pa1.rl-
-

cio da Cultura, P11lácio da Jus; i'-ci.

ponte, estádio" La,;o::1 Iate Clul'\(' e

diversos outros projetos,

�� .. _._-- -

Fontana se despedE do
'Senado da República

Cooperativa
do Vare faz
Assembléia

pô- o Senador· Atílio Fontana pronun
ciou seu último (disCdl'SO na Câmara
Alta, despedi .dc-se de seus P'IIP� e

externar.do, da tribuna, os SeUS agrade
cimentos aos', tuncionários e represe»
tanres da imprensa, Emocionado, o S(!

nadar Fontana Iêz um relato de iôda
a sua' atividade parlamentar, da"dli.

conta do que,.l'oi, a ·SU,I q\\laç:fío I.1fl trj
bu-ia d J, Sé ado, notadamente 11'1 aná

lise d ,'S problernns do povo brasileiro
e as agruras por que passa o homem
que traba:ha nos c'lmpos.
Disse o Sr. Atílio ,Fontana ,qu.e, des

de o seu primeiro pronllnciame,,!!), de

fendeu' a n�cessidade de uma reformu

lação ag_rá�·i-a. e unla Ine!hnl' üssistc�n
cia aos que exercem atividades nos

campcs. possibi,li!and"1 a0 traba!h"dor

rural' melhores conhecimento ,técnic0s.
E -iaíjZ0u o represe"tante catari.nense

ql1e, o pro])lemà embor� em me,�or es

cal[l ainda pe:'d1'lri) para a l\1ai"í,ria des

nr'.ss/)s i\f!ricultoreS,
Ressaltou 0, SI', Atíli" F('lnt�na qne

a cksneií;' diss"1, o Dr:",il d�1I I'm s'�''''i

fic:'tivA ava,"cço' f\P�ses ,íltimAs oito

c,r'hr' h\111 c- Tll"" r.1r�·1 ,-, j'!':1t'fl!JV) cd:l

cajiv' :'rali''''d, (",1'11 o j' ve··j"'11e ,,,,_

ral bras:!eirn, 8trav<S c1 � ç] 'bes 4-<;,

os Ouje iva do a re 'Oi'1'n" d s estatu

tcs e a progrnrnaçã drs nti';'rl:;des 1",.1'
,. . ,..-0··]'ra o prox.rno ano. a '.oU pe!'[:l';,a ce-

gional Agropecuária d.i Vale (1, 1'"

Ic"li/i1!1 rece temente lima assem-
,

J

bléia geral e-xt1"l'JrCli .árja. N;\ oc.isi .

foram I�d<m'ld s' r.f.:; n"ej18"��V"s n !''''''

a consolidação da Usi'1;1 de Poste::ri-

zação, cem cnn-cidade 11[1 r;n n: �"e(';(:'1"
15 In:1 litr=s do", le-;Ie crl'" c (""A. ('i�

Ca- mais di,yers-s assuntos de interêsse d.:
• I

povo brasileiro, asseverando que o Se

nado é integrado por homens de vasta

cultura e de notável saber. Conside-
ti e::,., i' i O rirulur de

ma -dMO.... represevtativo c o m o "0

rniior pr'miq recebido do p0VO cara
rirerse", f\r/1S ta-ros anos de' 1 '!e'1S0
trnh'l!h('\ e dediê';"i'[n nn 'se" Fs'cC!'

Fiml!i71"d/), d:sse o <::(''1".d"r A,qin

F'nt,;'ln� ({"e deix: V" 8 ,Câm'l"n t\!ta
at("'n(''',(I'1 a co"v\'çariin 00 P"�,;d�e"
t� 1\,1Ç(h'i 1'1'11'<\ ne:w" " �j'rl P0SIf,\ de

Vice (irver'-,ld"1' do 'Fs'ad' dp. ''):1''1<1

d·-'1'r.;; ó�' ll'�i'"l; e '111'� ;r-:,...,: - c

Ã r·"-',n�,·"ti\;·l "nlq' j' �r1' "1'1"

O()I�S"nl'" 11'1!'" f.rr p .... ·r'l' 't·

v; ,'n' ... <;

ç_pt'.-:"" df'

utilbç.ã�Ia !!prde m�i�"i1 r1�s

Assembléia' Legisiativa dn FSfndp,

o UNCC FTN·,,-r" .r;VF.NTUDE

RURAl�_vivo �interêss�� de colabor�r CÇlJll O fp-

piSh.oClQ que se instalará em. 71

Es'�do,
A I'ps df' e"ce.''J'1r se" d;sr'lrs" o Sr.

,A f-:Jj" F ,,·.. t::!·.,� f('") Q'1f'�f-::jr,. de en�lte-

o Bn cn N�cio ;11 de CI':di'o Coo'

perativ') 'es'lí est�:d:l cio [l e�!.rI!1',:r1('ão

d'1 C ,,·teira de c- 'dit'1 Juve ii c.�o,
per<1liv,', p8r;] dinllmiz11' o trnb:dh, de

no

l( ,... .... rlp,.

1;>,'" TA" ':" z:'d'" ,,('I� Sis'pm' 8" s"o';n c!e ""'t' 1-

são R"l'al. A mediei" d�vení, se;'vil' c"-
a('rf1_11 1:,') ··r.:';l:rI'ldf' � (l p:-fís T\rn..f!r!qe

C'llh �s v:'�tr;s,
Ao di:;�"�se n0S �e'lS n8rp, 0 <::1',

Atílil'. F'lcia'lCt en2,1teCe1.l O alto nÍ\!cl
rl ,. ;.-. ._ 1.; ",) �\ r

\

;-

,��i�,(�': ',. ,,2 �t�
_'{!.,

,_. �''''''';�' It
_____.______ '.;:,: �-:-_ /1

t
I

1
A Associação· C,atlü'hfense dé" ii

lVTedicin'l' estfl COrn!ldarid'o' os'3e1lS
associados parfl o' ato de assinai·.ura,
do !'ontrnto ele construção do I�ÔYO
Edifício A�soçiaç�o Cat\lrinense de

Medicil1a, I amanhã, 'às_ 18b30m, eTll

sua atual �ede.
Na ocasião será servid., aos 'pre

. sentes, pela Imobiliária A. Gonznga,
incorporadora c!o Efmprecnclinlen:�:),
um coquetel.

Professores
renDem-Se' em
Beiém do Pará

A fim de particip�r da X Reunião
de D'I'e1ores e Preside:ltes ele Conse

lhns de Represe 'ta'ltes, segl:iram p:tra

BeJéPl d' Pará, (1S profe)sôres Frec\l"ri
co BlIe:-clr:eT's e Waldir Busch. respec
tivRme'lle Diretnr E',e'cl1tivo e Presi

drnte dp Corselho de Representantes
da ]':scol'l Técrica Federal de Santa

CAtarir\a, A, rel1nlaO, convocad'l pelo
Departamepto de Ensino .Médio dp
MEC, deverá trfltf)r da divl1l�8cfio çla
Refonna Adrqinistr:ltiva do Ministé-
rin ri" Pd"rnc�/) e C"lt'l1':!. com ,vist�s
a p0sição das Escolas Técnicas. As

s'.'mil! :! Direc:�o do est:'lbel(ecimento o

""�'f'<o,"r Lrçin lI,tfílilr/) Ferr�ira da

Silveir:!, O.1le permanecerá interinamen.
te no cargo.

,I.) , �, t

Quem gasta em 'propag�n- ,

,da acha. que a conquista da l...ua
,

,

foi .bl�fe. Foi, um desenho ànimado,
feito pelo 'americano, '''para enga-
'n�r, o povot ,:

'

','" ,

, Qlile'm gastaem propagan
da R.�n,$f'.l <=Iue ur:-M c'Qmpütador ele
,tr:ênlcO"$ apen�,$ um",- máquina de
escr�ver tamanho famflla,

Quer.., g:ast� el"'i'Í'J'!''iopagàn-
'

da nunca. tem inçrjigestão. tem "nó
nas tripas,"

"
, \ r .

.

• ' Falan'do bem eJa�ol. quem
.gasta 'em propagan(;h� é b.urro!

.

.

Agora, investir em propa
"ganda. é diferent�, .' _

,
• A

Q�em pe'sCJu'i�Çl c:)! 'lT'�rca�
90 p;;;tra identífiçar,sel..lS c.omprado-
res.••',

, ".'

.

.

.' Q"uerT') pJ;"oc'l"Jra s,a'ber o que.
o publico pensa. de seus produtos ..

,
.

'. ,
Q..,em medEit a penetração

e 0$. resultac;los .de sua própria pro.
,.paganda • • • ,

'

'

, .

, ,

,

.

Quem contrata i..u-na agên-
'

,

ela de ,p�blicida.de para identific;ar
e soluéionar; !!ieus problemas' de
vend��,.';'

,

ttsse �ão gasta em propa�
ganda.

@:saoe faz da. propaganda o

.Investime.,to mais
.

rentável ,do,
mundo.

.r;.����
Florianópolis

co;abOfaçãó �ês1;e jornal çom a campanha da �NlANA DA PROPAGANDA: :da 1970,'
, �

>:��.> ' ;\
, -;'"
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Importância do' Planejamentof
I
j
I

'Foi imensamente difícil a escalada para
convencer os governantes brasileiros das

vantagens do planejamento na administra

ção, viciados que estavam através das ge
' .. '.... r,�ções nas facilidades e ineficiência das

improvisações. Não só das vantagens foi
tarefa árdua de incutir como também da

Itr. :, .

' ,neces�idade de se' adotar' a moderna têcni-

,',; ., ,.: ca como' ",leio de obter sucesso nos propôN . " ;,."" sitos administrativos. Em parte se explica
.

i
a reação esboçada nor muitos. O desenvol-

l' .:1'-<
•

�. .,
-

:;,
,. -vimentc econômico, meta principal· de to-

dos os brasileiros de' tempos para cá, trou
' .... "". ; "; .>e como requisito para atingí-Io o planeja-
j?:

'

';mento da ação pública ou privada.' É re-'
): 'quisito importante na conquista do desen-

volvimento a consciência coletiva, a von-
·

. tade decidida de correr riscos e aceitar sa

crifícios. Da mesma forma, o fator educa
cíonal pesa sebremaneira em qualquer dos

objetivos, o do planejamento e o do de
senvolvimento.

"I

Através do esfôrço que se vem empre

gando, visando o conhecimento da realída
de brasileira; adaptação aos ob.ie tivos que
se queira atingir em busca da transforma

ção é que se chegará ao ponto' de desen
.

volvírnento que todos esperam., Hoje �á

existem mumeras escolas de administração
e de economia em todo o País, preparan-

I '

do-se para enfrentar o desaüo lançado pela
nossa estrutura �ocial. Ésse desafio, .em

grau elevadõ�'iem o enderêço( das novas

gerações, as mesmas que despertam de

seus bancos escolares para a realidade da

nação. Planejamento pressupõe técnica e

ciência, objetivos básicos do ensino mo

derno.

Além destas dificuldades, também ine

rantes e interligadas à estrutura social, ca

be acrescentar as que são decol'fenies' fia
deficiência do sistema de informações esta-

I \ "

tísticas- Evidentemente, são setôres inter-'·
dependentes, un� como decorrência de

outros. Na pirâmide hierárquica de impor
tância, todos se assentam em base não

muito' sólida nem bastante simétrica•.Con
tudo, não compete estimular que 'são -da

própria conjuJ,l:tma. Enquanto as mações
mais desenvolvidas se' preocupam com 'o

aperfejçoament?' dos computadores eletrô
nicos, nós trilhamos a· caminho. de conven

cer acêrca dos benefícios que trazem "os
did.I,tes e modernos instrumentos da, téc
nica c dá ciência. Encontramo-nos, por

conseguinte, em indisfarçável atraso.
,

�------;""----- .._-------,------

. Uma medida tomada pelo Govêmo Fe

deral, a de dstermlnar a: elaboração de pla
nos quadrienais de desenvolvímento até o

- �

mês de setembro. do. primeiro ano d� man- ..

dato, veio acudir, uma necessidade que vi
nha sendo observ1)�a como. provocadora, no '

futuro, de verdadeiro pontu de estrangnla-:
mento e se constituiu num grande passo.

\

para recupcmrmos o atraso. em qu'e nos

encontramos no. campo.
.

do. planejamento.
admil;i�trativo. Facilitará a coordenação. das"
ações governamentaís, de maneira a se en

quadrassem na programação que pretenda
estabelecer a administração. central.. Se já
.estamós decididos ,{!uanto à vontade de

trilhar o caminho desenvolvimentísta, tere

mos de estar convictos de que entre os

niais importantes passos se encontra a

.admínistração planejada. Só assim 'evitare
mos as distorções impostas pela demago
gia' e pela acomodação, ditadas sempre pe-.
los, tnterêsses 'eleitoreil'os. E êste, não, se

c,oàdun'a com os ínterêsses da nação, de Iu-
,'. \

ga' do passado, se�lll'ança no presente e�
conflança no futuro. Isto é fundamental pa
.ra sabermos I} que queremos, pois nação
.que não sabe o que quer tende a viver a

êsmo em busca do nada, 'errante, trôpega e

cabisbaixa,
.r

'

\

Acredito no Estádio
"

.

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

.

Acredito, sim, na conslrução de um J;;s·

tádio em Flo'rianópolis. Já foram dados, os

primeiros pass9s para essa meta, que é· im:;on·
. testável e legítim" aspiração da Capital do
Estado.· Não creio em recúo, Mesmo PONJÍI�
sou daqueles qUe confiam 'na palavra dos

homens respqnsáveis pelos \ destinos catar;.

ne�sés e recordo o, do eminente Governador
Ivo Silveira, beln como tenho pre,õente,. Hum
relatório do PLAMEG, referente à'i suas ati·

vidades do exercíCiô de 1968, uma bela lna·

quete do Estádio de Florianópoli�, de pa�'
cOm outras, como as do falácia dI) Poder Le·

g�sl�ltivo e Palácio do Poder Judiciário. Ê'ites

estão em vias de, inauguração, :peio. menos (.

priJ;neiro, que terá' sÚa abertura a 11 Jo

çorrente.
O Governador eleito" Engenheiro Co.[om.

bo Salles, teve também participação. acentua

da nas primeiras previdências para a cons·

trução drEstádio, CO)11O também para outras.
. '" -

grandes iriiciatívas governamentais. Sei, por·

tanto, que não é contrário à concretizaçiio
dêsse anseio dos' florianopolenses: mais do

que isso, haverá de levÚo/à conclusão, delltro
do que já foi planejado. •

,
..

Acredito, por tudo isso, 'qae Florianópolis
terá ·em ..breve, entre os mais auspiciosos l:ii·
náis de seu desenvolvimento como Càplthl

'. de um Estado laborioso e pro�l;essista, o' seü
, Éstádio moderno.

"

Tenho para mim que a pitoresca e cu.lta \

Capital Úhoa m�rece essa obra de inegável
sel�tid.o �dUcativo, dentro. do que se faz pela
prática dos esportes e pe�iI e{iucação' físka ,

em Santa Catarina. Não se argumente, em
favor dessa idéia �penas com o falo de estar·

, <

se tornando cada dia mais necessário atender
à expansão d'o'màvimento esportivo catad�'
nense e ao.· gôsto pelos ,esportes que tambélil
é caracterlstico bem brasileiro' �a gente de
Santa 'Catarina e, particularmente, da de FJó·

rianópolis. rem sido louvável o que,. em
(favor do desenvolvimento dos esportes no Es·'
1\ ,. 1

tado,' já fêz o Govêrno Ivo. Silveira, com a

construção de excelentes' girÍásios de esporte
em muitos município,., É que assim atende

\
a uma das faces essenci,ais da formação iute·

gral do homem, pela' vigorização da r:aça e'

pelo estímulo à cultúra física.
Por sôbre isso liá ainda a considerar o

r

\
.

, \

·que. representará, para uma, üapital que aee·

leradmnente moderniza, a aqu�sição duma
boa praça esportiva, à semelhança das clúe
se estão criando em outras cidades prinei·
,pais do país. FloT,ianópolis faz jus a essa aten· ,

çãq, cansada de, 110 passado, hàver�se i'llferio.,
rizado pelo desinterêsse com que eram tra·

tadas as naturais aspirações, de sua' população
\

" -'

:"'Pode muito bem agora a ·Capital cala·

rinense reivindicar um tratamento .que a colo·

que em nível de p'l'estígio e adiantmnento de
. ,�,- . \

outras C�H�itais,' em ,que s�' Goncentram sem!Jrc
m1;l-iores

.

preocupàções 'gov.�rri.amentais, Por

que haveríamos de calar' os nossos Hcitús

anseíof?' .

o- Estádio, aliás, já nem é sõillente uma

promessa, -:- mas um compromisso que en

volve" as' mais justa,t> <sinipatias de gOV€f!lantf's
e governados' e que vive na' confiança coletivil.

PaI' isso, acredito que também Florianó·

polis terá, em breve, o seu: Estádio, numa

autêntica evidência de que' não teriam sido

meros, &anhos, a diligente procur.a de terreno

para a sua localização e o lindo projeto argui· .

teJônico que vigorizou a expectativa geral.
, .,-<.'

",

.',

Desrespeitandp o Regime
. I

�'f _...�.,

t:� .1(
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)
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Várias maneiras (ga,rantidas) de des:'
respeitar o regime de astronauta:

1 - O amigo Euphrasio (�cebe pi
nhões de Laf�es; você vai lá, tem milho
ver,de tarilbénl e uma cervejinha para reba-
ter. Menos 30 pontos, ,

2, - Você acorda no hotel, cedinho,
,sonhando com a catarata, do 19uaçú: vem

o café, um despropósito: ovos qu�ntes, pães
de minuto, geléias e aquela laranjada. Me
nos 45 pontos. i

3 - Você entra num restaurante .]a
decidido: peixe, grel.\1ado com batata' vapôr
O restaürante é itadiano e o prato do dia é
"fetuccini ai tripo burro". Menos 120 pon-
tos,

'

4 - O Flªmengo perden para o Co
ríntians de 4xO; Yustrich diz que' Za.nata
nunca mais iogará no Úme. A saúde dês
,tes feitos, você toma três uisqües � e sen-

· te que com o estômago vazio não dá para
continua r. Pede uma coisinha· ligeira: pica
dinho com arrôz. Menos 40 pontos.

5 ---, Hoie, não tem conversa'! Café
com a,doçante; torradinhas com queijo
branc:o, 'bife g:relhado no almôço... e

,chcga o dr. Prax,edes - puxa, logo hoje,'
o dr. Praxedes tem cada dia para aparecer!

'

Não importa; você vai ao restaurante; jan-
·

Ül com o dr, Praxedes e pede bife' gre
Ih3(lo. o dr. Praxedes' na dêle, se servÍ11do
e você ali,.fi rme. SÕmente até a: sobreme- ,

sa, entretanto, quando vêm figos em cal-

da com catupiri; você 'sua, sua e... me

nos 70 pontos.
6 - Você dá uma passada pela balan

ça e, leva' um sOusto. Sai de cabeça levanta
da, deixando, atrás d� si aquêle sef pusi
lànime, incapaz de se proibir o pecado da
gula. Vai para casa com pensamentos som

btios: "Que é isso, r'apaz, você está com

28 anos. com êsse pêso, vai dar Já Soares
'fácil -fácil na cabeça!" Nunca! A desatina•.•
da da sua mulher, no entanto, escolheu
justamente êste· dia de decisões heróicas
para fazer papos, de anjo. E papo de anjo,
jú dizia\ o poeta, não é coisa que se recuse.

M�nos 100 pontos.
,7 - A�versa está gostosa e rola

fluente. Os telHas são ecléticos, vindo des
de a ética da conquista do espaço até o

Ímpôsto de renda descontado na fonte.
Até que, 's�m que llinguéní se aperceba,'
baix,a sôbre

.

todos a nostalgia da mesa,: co

meça com ULl1a frase sôlta, bôba. "Hoje ti
lha lagôsta no Mercact.o", por exemplo, é
um bom comêço. Atrás dela vem todo 'um
elenco de feijoadas, pen;!izadas, pacadas,
costeletas defumaLlas, franguinhos ,de leite
recheados, vitela grelhada ao môlho de li-'
mão, stea.ck au poivre - :'lagôsta à ther·

'mi.r�r , com? "a .

do �l .Boon Gustaio nunca

,

eXJstIra l1,1a.ls '" �o de pensar você já
perdeu 80 p'ontos.

\

8 -' Costela, mesmo das boas, não
tira ponto de ninguém. Você telefona cêdo
para a churrascaria, fala com o Arlindo e

,

I

, \

encomenda: "mas assada ciaquêle jeito,
bem' de levezinho" que é para pegar côr
por dentro sem l,0Irar por, fora:' "Quando
você chega, o Arlindo diz: "tá uma bele;:
za, tem uma manta, de graxa de dois de
dos". Menos. 60 pontos.

9 -'- Cheg::: o amigo 'gordo e inteligen
te: "Regime? Más que falta de imaginação!
Excetuando mais dois p'almos de ,fazenda
na roupa; não me traz prejuizo nenhum!"
A,í você ,se lembra de um filme em que
Françoise Amoul beliscava a bochecha de
Daniel Gelin e dizia, amorosa: "meu fofi.
nho". O amigo faz carga: "diz aí um rico
magro; mas rico mesmo e mapro mesmo".

, "
I:;}

_

'

Voce não se lembra. Faz um calor daria-
do, o amigo pede dois cbopes. Você' não
tem 1110ral para recusar, nem 'êsse, nem os

doze .próximos. Mei10s 180 pontos. ", '
,

10 - Você ,passou uma semana de
cão. 'Foi três vêzes à sauna" deixou de ir
ao jautar do amigo Crescêncio, viu o jôgo

; na TV sózinho para' ,não cair em tentação)
não foi, ao "Meu Cantinho",. tomou. café
com Suita, comeu torrada.i>· or�opédicas, .

'isto é, di�tétiças, almoçou' magros. ,bifes, '

jantou pálidas gaünhas, virou a face a' dou
radas lasanhas. No sábado, a balança dá
a justa medida do seu sacrifício: �50 gra�
mas a menos, sem descontar o pa.[etó que
a�ora você !lão usa. Você, com -inteira rép"
zao, se qpelma na parada, mais 280 pofi
tos, um pileque e uma crise de fígado.

E' du ro fazer regime no Brasil.

Paulo da Cosia Ramos

Agenda. E�onâmlca
I, '

I,

\
'

o Conselho Interministerial de·
Preços (CIP) vai voltar a se reunir,
hoje na parte da tarde, para estudo
de, vários pedidos de re,ajustes de ta
belas e tarifas, apresentados por di":
versos 'setores de atividade do- País.
A pauta do encontro deverá ser

preparada na' parte Ida manhã, es

tando prevista análise das' atividades
desenvolvidas pelo grupo, durante o

corrente ano.

1
,

Por sua vez, o Conselho de Poli
tica Aduaneira decidiu 'adiar, para a

semana vindoura,' a .sua reunião ple- "

nária das quartas-feiras.
'

'

'Após o encontro, o CPA deverá
entrar em recesso de final de ano- ,

TRATORES
DE ESTEIRAS

O GEIMOT escolheu a Fiat, a Ca
terpillar e a Massey-Ferguson para
dar inicio à execução do Plano Na

cional ,de Fabricação de Tratores de
Esteiras, através de projetos no total
de 75 milhões de cruzeiros para a

produção de 1.440 tratores por ano

de acôrdo com a orientacão' traçad�
pelo decreto 65,325/69, 'qUe lin{ítou
o numero de projetos a serem apro
vados em função da demandá' I real

_ 90 mercado.

,PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Abrangendo as indústrias de mi
neração, beneficiamento e' transíor

mação, a Fundação IBGE lançou vo

lume contendo os resultados da pes
quisa sêbre a produção industrial
brasileira, referentes ao 'ano de 1968.

Também veio' a lume "Industria
,de �rqnsrot'mação", com dad�s de'
1969 e concernentes 'lo Brasil, SãCJ
Paulo, Região da Grande São Paulo,
Guall,'lbara, Rio Grande do Sul e

Pernar:nbuco, Nessa pubÜcação se en

contram informacões do numero de
pessoas ocupada�, I salái-ios 'pagos,
valor da produção, volume de vend''ls
e a produção física (quantidade e

valor) para o conJ'uilto do, País de
I' -'

. ,c<;orca de 71 produ,tos.

., ,

I
I ••

pre que a situação-do mercado ° exi- .

gis'se. .

I" ,

No encontro que se inicia depois ,!

de amanhã,
I
na capital de Gana,

.

o \ " ..

Brasil estará representado por um ,

funcionaria diplomatico de' n s��
,

Embaixada em Acra e por um emis'l',
sario da Carteira de Comercio Exte-,
rior do Banco do Brasil.:

. ,

PRAZO PARA HIPOTECA

P· d lei
" Irii

ro]_eto ,e. ·el",que .perrmte a pror-
rogação de hipotecas .até perfazer 30
anos, a contar. da data do contrato;

,

mediante si:(UpleS' averbação, reque-
II

rida por ambas as partes, foi apro':'\; ,

vado pela Camata dos Deputados. I�.
A proposição de autoria do depu

tado .Dnar Mendes (ARENA-MG)
dá nova redação aos artigos 817 e.

830 do, Codigo Civil, 'diz ainda que,'
desde que perfaça trinta anos, só po
derá subsistir o contrato de hipotecas

.

- Jiecons'tlituindd�se por novo 'títu�o e
.

nova inscrição; neste caso" lhe será:,�
mantida a precedencia, que então

.- \lhe competir.
õ
"

DEFICIT NA AL

\ .. '-,
Na polémica" continental que se .

travou nos. ultimos meses sobre às"
. relações comerciais entre os países'

I em' desenvólvinieúto e os industriali-
zados e, particularmente, entre, . a

América Latina e os Estados Unidos, "

o sr. John R. 'Petty, s�bsecret3'lJio
Para, Assuntos Economicos do Tê':
Bouro Norte-americano, propôs um

debate, para nova tese: os Estados
Unidos têm; uma balança comercial
deficitária com relação á America:
Latina, o que significa, que as vendas
dos países dessa ar.ea, ao merêad'o
norte-americano, têm sido superiores
ás suas compras. .

,

,O 'sr. Petty falou" recentemente em

uma reunião organiz'lda pela Cama
Ia Americana de Comúcio do Meri·,
co, e a seguir sint'etiz.am-sé alguns dos
principais ponto de sua interessante
'exposição .

PO�TO" 'BAIANO

,O Brasil firmoll hoje um contr�()
d", financiamento de 8 ,m'ílhões de

. ,

'I, ....."'"""-""·......d
,',

t
'- ",,,-, " , ',.

"
.... dólares, com o Banco lnteramerica-'

.' ,n. .111' l1S llJ'a (1eronautl'ea··'·j;fil'Cl0í'ta\I'"'''-·''''��·'"ÕC�:llâ:''''··'''Dê''�''l:'í.c I '".' 1" t
'

recebeu 'com grande J'ubilo a assl'na- ,n. e
.

se ,vo vI�1en o" Impor an':.Ia':"·););o!1
"
'\

'-
essa que sera destmada a construçao'tura, 'pe�o g<;lV�rnador Abreu, Sodre, "c

de um nôvo porto no Estado· da
d9 decreto 52.565� que �onced� isen- I Bahia. o emprestimo terá prazo de
ç�o do ICM (lmp.osto ,�obre, Cu"Cula- 20 anos, com juros anuais de 8%,
çao, qe MercadOJ;I?s.) as saldas çle fazendo., parte do plano de desenvol-
aer�na::es e ace�sonas, cOI?ponentes, vimento do govêrno bras'ileiro para a

eqU!�am�nto� e Il1sumos utlhzados na região Nordeste �o País. O nôvo por-sua rabncacao. "

'd' .

o' to tera. ca<pacI a e paira mOVImentar
. 12 milhões de. toneladas 'de carga por

AERONAVES SEM ICM

.o decreto, enc�m'inhad(\) ao gover
nador pelo secretário Dilson 'Fullaro,
da Fazenda, foi assinado dia '25 de
novembl'O último, tendo repercutido
entusi�stiçamente 'entre as emprêsas
paulista,g que fabricam OS diversos
pro1utos para as aeronaves, as quais
manfestaram a \

sua. satisfação quanto
à riJ.'e'didá, cujos efeitos retroagem a ,

12 de ma,rço �de 1970.
'

COOPERATIVAS AGRíCOLAS

/

De 7, a 1 i do corrente será reali-
,

. zadb em C�mpinas,
�

�a seçle d? ,Ce�tro de Tremamento em AssIs�encla
:recriica' (da CATl), à Reunião 'de
Tecnicos em Cooperativas Agricolas,
que tem a. coop'eração da Secretaria
da. Agdcultura, com os trabalhos co

ordenados peIo engel1heiro-agronOlno
Paulo de Aguiar God"oy, diretor tec
nico do Departaménto de Assisteircia
,ao Cooperativismo.

A, rel�nião é a primeira do gellel'O
na America Latina, sendo iniciativa
propos,ta na Xv Con1ere�cia dá
FAO, que 'a il1clui!l em seu ptogril
rna de trabalho o':1ra o bienio 70-71.

Ce{tames da me�ma natureza já se

reaViaram em outras regiões, �com
resu!tados altamente satisfatórios. A
j)umcira foi em Niamey CNigerial,
em dezembro de 1967, e a segunda
em Nairobi ,(Kenia), em �junho> de
1969.

.

CACAU .. TERA NOVA REUNIÃO

O governo de Gana convocou
mais uma rednião extraordinaria do»
gerentes de venda da Aliança dos
Paises Produto'res de Cacau.' A reu

nião será realizada no escritorib do
"Marketing Board", em Acra, e sua

convocação se funda em decisão da

XI� Asse_!ribléia Geral da Aliança,
realIzada em março deste ano.

I

No decorrer d,este ano já se rea

lizaram duas reuniões ordihqrias e

duas extraordinarias. A\ convocação,
desta terceira extraordinaria segu.il
do informação dó ltamaraty:' se iusti
fica pe!� decisão dos paises.mernbros
da Aliança, segundo, a qual os gerel1�
tes df( venda deveriam re�mir-�e- sem-

ano.

AGROPECUÁRIA
!\.

A estrutura fundiária não é obstá
c)llo, nem -à modernização do setor
rural nem ao aumento da prodtlçãd
e, da produtiv�dade agrícolas. Essa
afirmativa foi feita pelo professor
Fernando, Roquete Reis, diretor '�'da
área de Crédito Agtícolí;l

.

do Banco
Central, em conferência, na Universi
dade de Brasília. Este ano, CCfmQ'
disse, 'fundado em'�dados est:atísticos

• ". I • .,.,
e esttmatIvas, o creSCImento do p,ro-
dutp ,Interno Bruto deverá ,ir aJçmde 10%, com:o aumento de cerca
de 14% do produto agrícola.

'

E:sses 'resftltados são decorrencia
de· urna política de govêrno, depoi�,f
da R�volução de 64, que superou
a.lgu'1113,s afirmações tidas quase GO
mo dQgmas, como, por exemplo,; a

de qUe o setor_rural não responderia,
po�t!ivamente aos estfmulos creçlití
�iQs, ou. outra, segundo a qual a es

trutura fundiária era fator impeditivo
do desenvolvimento agrícola. O con

fe'rencista lembrou a �triticllltur� �a
clonaI, que, e'm pO\.1COS anos, de 200
mil torieJ aeleis d� trígo em grão ,pas
sou a oferecer cêrca ,de um

j mill1f;io
,
e 'meio, de ton�ladas, como se espe�'a
,da sidra _que ora se está col�endb.

EXPORTA:ÇÕES

Em analise s6bre as' implicações
das recen,tes leis. protecionistas v(\'ta
das pelo CongressQ dos Estados Uni
dos, a Associação de ,Exportadores
Brasile'iros, em nota divulgada, \�les_
salta que �o período 1960/69. que
se caractenzai pela vÍl!encia do nro

grama Aliança -para o' Progresso � :
as

vençlas latinas para o mer�a:do 'nor
te-americano cairam em torno f de
9,4%.'

Destaca a mesma nota que, .não
obstante as exportações. latino-ameri
canos, de m'anufaturados terem crps_
cido de US$ 368 milhões, em 196�,
parar US$ 570 milhpes, em 1968

'

à
participação da Al11;erica 'Latina:' no
mercado estadunidense, que' era ';:'de
28,5% em ·1950, passpu a represen-
tar apenas 11,7% em 1969. "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONCURSO VESTIBULAR PARA 1971

(ÚNl,CO E UNiFICADO)'

INSCRIÇÕES!' De' 16-NOV. a 21-DEZ.-1970, de Za. a '6a.f., da! 09:00 às

12:00 e das Í2:00 às '14:00 horas t abs sábados d�s 09:00 às 12:00 horas.
l

, .
/ ..,

EXAMES: Dias O.5-JAN. (Biologia e Química); 07-JAN. (Geografia, His-
.

tória e Organização Social, e Política Brasileira); 09-JAN.· (Portugu�s,' 'inglês e

!I' .Frances) e ll·JAN.:I971· (Física. JVl<ttem�tíca e Desenho):

Tqdos os exames Lerão 'iní�io às 9 horas, devendo os �andidatos c�mpare
cerern 60 mill'út�s antes da.hora marcada.

�

INFORMAÇÕ,ES E PROGRAMAS -.No Departamento de Registro e

Coutrote Acadcrnico.

CONJUNTO UNIVERSITARIO DA TRINDADE'
.. ,

.
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"\(ENDE�SE' DORMITURlO
. �

VeÍld'e�se tini dóirilitório de" soltéiro·.
.

Triltiu' à' rua Nunes IvIachado, 10

Apto., 2..
...

,.
,

. ,..,..
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, Transllor�a,dora .VALE IJO ·tTAJAI Lidá.'
.

TRANSPORTES' DE CARGAS';":" 'eNCOMEN�As - MUDAN�AS
,

'

.

" 'CGCMF 'N'" 82.639.022 " '.
.

SANTA CATARINA'':''':' PARANA ...:....: SAO 'PAlJLO''':_ Rio DE ,JANEIRO
.:...:. MINAS .. GERAIS '.:...;,' PERNAMBUCO

.

MATRIZ' -
.

BLUMENAU ..:_'Santa' Cata'rina
ALAMEDA DUQUE DE' CAXIAS, 156 �- FONES: 22-1815 E 22�1840

END� TELEÇi-R.: "'rRANSVAL�" .

. F I L I A IS:, )
. SÀc)' PAULO RIO DE JANEIRO..

Avenida. 'do E�tado; Új2413.4
Fones: 227-29-3'i e 227-68-82

End. ,Te1.:, TRANsPOVALE
BRUSgÜE

Av. 1Q de Maio. toO

Fone 1299
End .. Telegr .: 'l'HA!\JSVALE

CURll'IBA
Rua. Rockefeller, 664

Rua Nova JerUsalém,' 482
Fone: 2-30-:W-96 _. Bunsuccsso

End. 1'elegl.: TRANSVALE

. " '" JOiNVILLE\

Rua Doria Fràllci'lca, 3399
,

. Fone: ,3399 '.

9�LO HORIZON:tr:
Rua Manoel MaCt�I.io,. 215

Fone: 22-91.1-44'Fbllf:!: 23 ·Hq:l.
Telegr .: TRANSVAúE

.

ÀGàNCIÁS:
:Lagoinhli .

-

_( ,.I,TAJAI ...

Pt:aça
.

Vidal ,Ramos".5 .

. . «�one� 183, .. .

,.

'

"'!<II
"

EM .. Telegr.: TRANSVALE
FL,ORIÁNoPOU$

,

Rua Max Schràinin;. 242
Fone:. 6363 ---; Esir.eito

.' !iÉ�VIMÓ�, :8J:iM PA��A

RIO QO SU,L
Rua. CeI. Aristiliano Ramos

Forte: 358

ReCIFE
Trave;.'!." ,j{l Raposo, 64-A
Foni:l-\: '-H17 e 45828

SER 111ft �I; [l1:))RE.:
'

�.' , '

.\,

malhas

Viajaram na tarde de ontem, para
São Paulo os representantes da Caixa
Eco.iômica. Estadual 11ó"' 19 Encontro

Nacicual de Caixas Ec,o,.ômicas. a rea

lízar-se de 'anianh;i até domingo.

O: presidente da Caixa,' Sr. Jauro

Li ·hares. 'que preside a delegação, atir

mou Cjue a principal reivindicação le

vada pelo� reprcse.rtautes catarincnses

� a expansão das caixas econômicas,
. julgada -de grande importância para o

estabeJeciu1ento catarinense, que' conta'
atualmente apenas com a mat.riz em

Florianópol is.
- ·Ê posso

.

pensamento - pros

seguiu, __,_. levar á Caixa Econômica pe
ia .menós aos principais municípios ca

tarinenses, pois temos. condições para
isso: 'Para tanto' defend,eremos nos.sa

tese nO-'Encontro ,e; desde já, temos

:ga;'al1tido o apoio de São Paulo, qlle

tambén(:está lutá'pdo pela expailsão da
. sua Caixa.

'

O Encontro tem por objetivo princÍ-

Heri:ng

,

O Lions Clube Florianópolis-Not'
te promoverá domingo às 9. horas,
no �a-uditóri'(') da Fa�ulda4.e de Ciêl'l

das Econômicas, o Primeiro FOftim

Leonístico. do Exercíci0 1970;71,
contando comI a participação de !n.
dos os Lions Clube �a Capital e mu·

.

nicípios vizinhos.
i • •

'

'�'

. :, Na, qualidade de convídado e:;pe-
dar G professor Alcides Abreu,
presidel1te ,ela Cotesc, fará uma 1)3.

,lestra abordando' ° tema "Integra·
ção Sócio-Econômica da, Gl;ànde FIo·

rianópoli�",
, I

.

j "

.,
Limro La.ra

Informa
• 5

,

Servidores do·, ,.:Encontro de caixas tem
INPS vao
ter seu Natal representantes de se

.,

O' funcionârios do INPS lotados nes
ta Capital promoverão uma testa- de

natal aos Iilhos dos pensionistas, me

nores de 12 anos. A ;.>I':8t'I está marca-

.da para o dia 1.9. no gi.iásio do Sesc,
e na OC<1GI<lO haverá distribuição de

brir.qucdos.

Os organizad. res da- ú:sl a estão co

municando que os interessados deverão,
,,'

c' mparecer .ao ;P a.,d·a: do Ed'i\,íci:�
Anlub onde lhes' será entregue convi- ., ,1[

•
,

• "L

teso
1-.j� ,;

, Gerador supre
falta de 'luz,·'

.

em BJuJJÍênaü
,..�' ';"

BlumeIÍau (Sucursal) .;.' Já está ins
.

talado.. p� P'úque de: Exp_Isi�ao' da

PROÚ -: Hln'. gerador,; sic, :ém�:'gê�lctà,
lJL�·. ,(do. a

. impedil' ��- i ltCt;I:Llpçao de

espeiácuicis de' qualqoer' 'ri;tlljeia,' em

caso de falta de � energia' e"létdca. To-
o

•

" '... , '� ,

do' o predio p'!ssa por' re�bl;ql�S' ne:
Ússári<is, inclúiiido" tUna ; c�irÍ1léta !\'é
�iS:ão' nàs' instalações d� "piítio e a có,�s�
trüção de "Im sanitáriCi) slibt�rrâ.,eo; :11'0
Piivilhão A.

Cooperali.vas
em S Catarina
san 67 mil

<

- ,,',:I.

, DI:( acô.rdü ,com dados .!-ecerité.me�te
divulgados �eslã:o opera1:do.' ·em

.

Santa

Catarina 224 entidadé� q�le fUl'icionam
s::-b o regime' cooperativi�ta, . '. congre
gando .

67..88S<·associ.adQs .. '

-Pêssé total,-
53 atuam no setol:' d� �iet�iIi'��ção ru�

nil; 90 no da �·roduçã�;Ai. no do c�n
sumo; três na prestação de· serviçoS; 31

em éstabelecimeritos 'esccÚilres; uma no

ramo' ·cultural, além ,de .três centr, e

uma tedt?ração,' .: ·Ii

l
"

I
I
,

i

�-
I

Reservatório.
dará água a
P. MilHar· ,<,

A pnlícia Militar do Estado assinôu"

contrato c m ril'Jn;l' especiali�ad; para
li construção de um Tes�rva(fjri() ele:

víldo de ác:ua, no Ce'ltr<)' de lqst"ruçãp'
Policial Militar, localizado. na ·Trindade.
A obra será executada de acôrdo com

as llorm IS e projetos dI)" Departamen
to AUlônomo de Enge;'!haria Sanitária,
estando 'orçadil em Cr$ 17)00,00.

1
i
I
I
I

I

� Arte' infantil
é mostr.ada
fOI JendirobaI
A direção do educandário Mundo

da Criança .marcou para hoje a aber

tura da exposição de artes e. àtividades
dos alunos· do estabelecimento. A mos-

I Ira foi m0ntada na loja "Jcndiroba

AlIto�óveis": localizada, ,na esqllina
d'ns R'las Deodoro.e Conselheiro Ma

.

: rra: permane'cendo. aher!" � visitação
pllblica rlté sábado.'

i

( pai a realização de uma análise da im

portância das. caixas econômicas no

desenvolvimento sócio-econômico dos.
Estados" bem corno a definiçâo .e fixa

ção de normas operacionais, que aten

darn de forma mais efetiva as neces

sidades d�s caixas e o atendimento das

diversas faixas de operações.
A delegação que representará Santa'

Catarina no· Encontro é formada pelos
Srs . Jauro Liphares, Carlos Passoni
Júnior, "Eduardo Cauziani, Carlos Wo-

,lowski Mussi e Nazaren� Knaben, '

CRESCIME.NTO DA CAIXA

Falando sôbre O movirnento da Cai-
. ...., )

xa Econômica Estadual 110S seus onze

primeiros meses de funcionamento o

Sr. 'Jauro Linhares 'declarou 'ql!e o cres

cimento do est:tbelecimepto foi'. "bus
ta�1te· .!!ra"de"e seu m(lVirl'lento sa!i.sfa-

'. t6rio, 'notadamente .0 registrado ·na Cílr
t-eira lie Emnrésii,�rs "ope Hii!\gi�1 . a

t'ilsa d"s 5.500' e)TIpj,tstimos".
•

Realiza'-se dOmingo, o
10 Forum leonístico

No deçorrer .no Forum s�rão abor-'

dados as�untos ,ligados à formação
da: . 'comi�sdo' central de só.eios· do ",

Lions Glubé de Florianópolis; no

plano de diVulgação 'das comissõe�;
• , . I

e à div.ulgação do trabalho do LiOl1S

na comunidade.
A comissão organizadora' do COll

clave. !'st_á . convocando' todos. os
.

in':

tegránte3 dos: Lions a c:úmparecer

ao Forum.· 'tendo decidido que a

presença aos' trabalhos dará direito

à recuperação bu ào' a lJôno de duas

faltas' �IS reuniões, semanaIS,

,
.

I

II
I J

,Janice Guimarães 'e Edson Muia est�o muito felizes. Ini.cialmtste o

Rio e suas' belezas para a lua de mel e depois a residência em Tele

maco Borba, no Paraná, onde irão resilir. A foto é do Delaiti.

HOJE AS 17,30
. ,

ranga, senhOl: Mário Ceschini
'_ O Mano Jango contou-me 011-

·

tem quem' é o Barão' de Sacujít.
E' o senhor AlexandJ'e Gomes. E
o senhpr Alexandre Gomes' � o

Barão de Sacujit.

CONCímTO /
'

\

· Sociedade Dramático, Musical I\ Cal:los Gomes apresenta no Sába-

do, às 20,30 horas, a "hora sole
ne em comcmoração i festa mag-

.

na da paz", com OrquesU;a e Cô
ro sob regência s:le Heinz Geyer e

o. Corpo de Ballet, com Direção e

· Coreografia de Mara Probst. A

apresentação da Orquestra e CC1-
1'0 iniçiará COI11 Wagner e termir.'Il
rá COI11 Aguarela Bra�ileira e Noi
te Feliz enquanto que o corpo de
balkt apr�se.nt�rá a Valsa do Ln
petador e Dance Macabre.

No salão nobre do Colégio Sa

grada Famllia a solenidade de elJ

trega ,de diolol1las às Formandas
ele 70 no (iia 5 � _ A residênCia
de Ma�'ia Luiza vianna

.

estavà
bastante alegre ontem com

de panela" oferecido pela
de São Thiago Melo.

-
.

ci "'chá
Regina

., .

A boniêa Tânia Fausto, filha
do Dr. HélCio e Zita Fausto .

e

Wilson S�nthiago, filho do ·Dr.
Wilson e Théa Santhiago, un((rn-se

hoje na Matriz de São lJaulo Após,,:
t610, às 17,30 horas e logo após
receberão c'onvidados no Tabajara
Tênis Clube .

I

Como testemunhas do ato reli-

gioso, Tânia terá br. Euuildo e

Vera Rebelo, Maior Horácio e

Helga Rebelo, Joã� e 'Eliane Hae-
.

ger, Aldo Fausto e Eunice Carelo

.so, Dr. Jêmeson e Vera Rodriglles,
Dr" Auly Pelissari e Alldy Qua-'
dros.
----(-�

Por parte de Wilsinho teste-

Íllunharão, Dr. Orlando e Anita

Margarida, Dr. Francisco Paula e

DoIa. Soares, Dr. Léo e Íris de

Carvalho, Lauro e Deise Santhia
go e Egas e Lídia Santhiago.

Aniversariando hoje e por isso
deverá cbnvidar o círculo de ami
gos oara, um chunasco O Diretor
local do 'G.rupo Financeiro

.

Ipi-

,

. "'1)!.J'!�r.R·Y�
'\r,� ..Ú '( • ��:

Jovem ladra'<;
pretendia�;� . ':

�er "hipp�e�'
Blumenau (Sucursal) � :A�' �o.1ícifl.

desta cidade euc.zn, n.ni p.ira' a ,jj�r�' .,

gacia de' Furtos e Roubos. :de; li'J�;i,t��
fiOP,,)IS a jovem' R sue -.\::�idte;1'Dl;i.t�r
r? .le vát i. s Iurt- s le�dll,B(rrS" kU. !'(j\(-

. . }.' .
,

."

ESI:1do.
,

.; .......,
I ,,� •

. R, sit'e foi pi s.i

'

ciLla.,� r' se J;.'\;. ' ,

ti. v ..�,I;Jn I.' mp I JJll, de "';111 ·'c-k·hl;�,j�
Cl'I)1 diversas passagens p�llt "'p;)1i�,>'
blrmcuuue ose. Em' S�" p\]d�,I: ··êil�q_:;.
travaJi�.se um rádi,)cl�l)rtá(i1,': j'iJ11 . :i:�i..,

r 1 .. ,� � r
-,

m l'n:Q j:l í)I(J�na)c;l._úi)'At,

depor a jl�vem �onfessoll ri: aU(I,>rihél ;"
tUI·,uS. 'Disse q. e p',ei� dia l.o,rll<lr",'\'
UD1fl hippie, por co siderar ,:'�nte.(�sSai:'
te a vida levada pelos hj�'Pies":<;,S:ua
intenção

.

foi frustrada tom <_á ,.-pj;isfu'>
em Blumenau.

'

,

,; v :'.�:,3 ;�)fi; L

,

Carlos- Rum;ei,
.ccmemnra:,ar�·
Festa da,par_

.' -'
• �.j. ,

.!:'

" ,

Bll!I'lIenau (Sucprsal) - Coin'-�'�p);
sentação 'de sua OI'1dcstra,·',;do. C!l�IU

\ ,orfeônico e do corpo d� ,bàliet
.

a;" S,,�,
-' . �'. "'\.'.. .

.

ciedade 'Dramático-Musical Carlos':j'Q\
.

. .

•
'

" J '"

mes estará promovendo .s(\badp. a ,'o,q
te a Horll Sole"e em Crtritemi,:ráção;'

'. ,,'

.Fe.s�:l Magna \Ia Paz:
. '

.. � ,

,0
.

programa el::tbot·'ado para' 'it\��;;'
é o. seguinte:

. ,. i:

19 :_ Bailad0 - /\ Villsa d·'·'ti',...·
rador; d6 StraiJss, C0m Llli;;h \,R'\Jll� l:i

� :,) ,
.

Rita Schroeder, Maria. d"e :.'flttili\'
Bt· ório. Urs�t1�\ ln'e " Ad li;_1 ,'Jê" ;\!

me ida, Jeaoe' Prr>bst, ]\1árci,,' H:t�' '.

Márcia Friedel, Tâ'lia" Bugm·ann.·,"R
Carvalho. Elisabeth Biega;',g·.e Vi'/
Missn�r, s(',b a direção (.él)":en�r',de. Maral Probst.

"

'. �
" ;"'\1 ,;",c '.,,,

"
.

I

\
• �:�il\�:!' r'�: i;:

29 - OrqL1estra �., Czarélas,J) '.i'
Monti

' ..':;;',:/\: '.' ,
��; f'"

� J.';

Bailado - D�'!�s�:"�4:�c'ãb'"
" ':;'�";-� !' :;;.

qu::tr� Ciclo MLlS�C���,. �.'i�!f�,)if.

Recuperáli,
de estrada ;.,
pr�ocuJa ',Cll

'J ,"

Bh'me)lau (Sucursal) � o' tlu�� .. '

Diretc Fes Lojistas da cidade' iéni' :1'

contro marc.ado par�t huj�. d{'vaHdo'·
Secretaria do Clube' n1� .. 'ter !õ'"",�,
com o ,Departamentp de"' Estl':1óas, "

Rod�gem, 2'!- Residência: O CDI,. fl.õ
.""

dirá' ao engenheiro Luiz P. Goq;es, •

'clarecimentos sôbre 'a m()w·si(]oidé ;,

ob-nls de recapeamento· da' rod "

Jon:e. Lacerda, élo rodoviárió.
.

ei' i

as çidad.es de Blumenàu e Itaj�i..'

Vale abre as
matríc'ulás

,<

escolares
nl1'meuau CSUCll rSill) De�de·· ,o

19 estão abertas as matrículas nos
.

,

tabelecimentos de ensino da 4� J

gião Escolar, cursos básic':l t 'bús',,:)
11 e Médio. Por outro lado. a Dirr' .,. i
do Colégio Normal Sagrada. Famíli '

anunciou que as matrícüJas para 0,1-:1'

d:m de Infâ�cia e Curso Prim:-írio ri .

verão ser feitas até amanDã. Para

cu rsos Normal e Ginasial terão as n1";·
,

lríclIlns nherl'i\s ;ltll n dia ] 0,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIGURllRENSE DOOE TRAZER. ,

FLU

Empolgada com, o sucesso fi
nanceiro wdo Avaí, na recente pro
moção do Vasco da Gama, a

-

di
retoria do Fizueirense está traba
lhando no sentido de conseguir
u:m, exibição do Fluminense na

ô'hjtilj' do Estado, quarta ou quin
ta-feira da próxima semana. 'O
Flnminer se iova em Curitiba no

dornindo ,�'1d';- cortante viável es-

sa r+ssibilidade;
/

TnRCmA r01VPi<'MORO'T
TíTULO

-

A torcida do Ferroviário de Tu-.
b)J';:ín comemorou até as nrimei
�':l, hw9s d� se(Tu"'da-f�ira, a con

nilista do t�t1l10 de' ca'1'1ueão Fs!a
dnq1 'c0nou;stac1o COll1 Í'1tei"a -jus':'
til"� nel0"�llbl'0�negro de Vila

-

0-
fi�in;}s.
ÊNIO ANPP ftI,nF VA I DmXAR

JUVENTUS
O t,ninador p:�lUcho Êllin An

d.radc deverá deixar nos móximos

11'-\ !

-jl. "-

As atellcões do público afircion:Flo
do esport� dos fo�tes estão' voltadas
p9ra a disputa da II Prova Cl1Íss'''a
Milrinhc1, de- Guerra do Br��il, q-'��
a Feder;;ç: o Aqutiitica de SCln1 a CilLl·

ri�a ho�;ve por bem tJ;an"fp!ir cle

jW1!10 p:::ra o dia 13 do corrente,

É um: p5reo de fôlego, em eigh!,!
J7o�s os bar<;os percorrerão u<'da

mel�OS Jn qClatro mil metro:s, ou

seja c dôbl'o âo uma dic,puta de

c�mpeoD"to, Os barcos lilrgilrã'J na

b�ía norte, entre Barreiros e

Estreito, par" chegar nÍls proxlmi-,
(lildes dfl Capitania dos Portos. ]'1a

baía sul, De acôrdo com o r�gub,
menta, é iC raia oficial da prova (1'1e

teve sua instituição no ano pas�acto,
011:::ndo venceu com cinco barcos de

';a::::tav;em s6bre o' TvIartinell1 o Chi:Je' __

de _r:p"at�s Aldo Luz, que apresentml
a se"l1inte guarnição: Álvaro Eloo,
ti"Y'o'1eiro; Alfredo Lino QU'ldr':'s
1";ll,O Jv',,:no<>l João Telxeira" "'\\110

rrr:V\:iqil':; 'vit:·ira. �ntônio y Jt<.:>i;1,
I'J.-,1ç:"l1 Cllil'i�hini, .Adilson PereJra,
E:Hr.ilJo:a Silva e Edsfll1 Perc'ira,

J'cmand.o ,no bRrctJ "Hei'cíJj_o Luz".

A nrovél. não pôde ser eff'tuad� 11a

ld� aCir.Ú{, d�v'do_ às con-dições cio

.

Sabemos extraoficialmente que
o sr. Hamilton Berreta deverá ser

cO'1vidado l_!1ara supervisor do se

lecionado que reoresentará o nosso

Ést3do n�sta" eliminatória com

gauchos.

Paulo, atacante pertencente ao
....... elr:nro do I-Té1io Moriti c]" Lacres,

deueTá ser um' dos elementos,con
VÓC:td0S nara os t_reinos da seleção.
T(1mbém- o z'al'ue'iro Amândio do
Cuhe do Cam-no deverá ser con

vocado l)�ra os- treinan1entos.

Tudo isso são hinóteses já -que
a dir�t()1'ia da' entidade s<1\onist8J '

n;lrla deixou 1ransDirar sôbre o as

sunto. Afi1'mo\} o

-

oresident� Wai�
dpmiro Carl1sson qlle sOl11"'1te a

P9S a relín:ão é que poder:í divul
gar aIgumà coisa a respeito ..

, 'I j

�OUCi8S diversas\
"

. .> ·'t."

, , ,

,di!;l,S � .equipe, 99 Juventus da 9i,� c

dade de 'mo <iQ Sul. o
c

çÇlinpro�
.

misso com Q ',�llJb� termina, no fi-'
nal da Semana e .ao que tudo indi- .

ca só em 71 é que 0S ditetoresju-'
ventinos pensarão s,óbre o' cam- ,

peonato de 71."" '"" ..c.,,
"I .Pensando no seu Jubileu de Pra-

,

c c

'
'," <.:

I.
" ", :':' ,,', '". ta, a diretoria do Figueirense efe-

c .IARD,l� ,P(lQE 'cnJtI�All O·
c _

' ,iubu um planejamento para a carn-
,

.

: :,,' ��11�.i\<l:;':; ;, ; '�fi ,

"

.. ',pi,nha de 71. Vários jogador�' to-
, ",';, i-, "; "

,

"

, .' <' li' ,,'-:,' ,I,: \" ram, dispensados e outros, serão
Visando \'dirililüli\: 30' .Sua· Jôllia;'"

. convocados. Os nrimeiros
'

c nomes
de-p�gàrnent9 a .d'iret6t:i� �ao,:�Av:áí:;, i: já) surgiram. o 'arqueiro' avaiano
;ter'lllinaqos Ç}s )QgQS' pélb.'�eslacl�:al;',: .Vicente, a lateral' Raulzinho, reve
de 70 :irá'; 'di,�p�ns�,,:: ;ar?�rI�:' íl(l€lta�::�:. s , Jà;do. pelo próprio Figueirense,
,0, c treinador. Carlos; Alberto -:.far":, '. Moacir também ooderá ser' outra
dim: tamõ,6m, âe�erá' dfti'x'a-t ;0:; dtl:;;, c

'contratação do 'p;eto e branco.
.

be. .',' I,t
"d

'}
. í�
-;

\'
,

\1 �.::. l"

�T�ÊS' 'NO l'E�'ROVI'AaiO ,"DO':"
,

: ':' P:ARANA:",',,;;,," �r:,:"")"",,, O nonfeiro càtarinense Ratinho'"'t'''i � 1 \ f. .,,�J � .":;.lI;f �
� -, . ). _

,

' 'v,
,;

,
�;.. s- �', t:': ." ><', _, �da Portuguêsa de DesDortos pode-

.

, 'ait�, 'Gélma e� VijleHi;' 81'\0', �; oi"
.

,.,', �á viájar com o clube- de P,e(é ao

três· jpgadores ,

do
. f\'vai' qll'íf estai

'.

extç:rior, pqis o clube santista vai
TãO _!)Çls,sando pOI: uÍTr Pí!ríodo de pagqr os 80 m# cruzeirQs ao clu-
testes. na' . equ.ipç: do FerfOviári.o. be rubra-verde, soliCitados pelo
de Curitiba'. O c'lnbe· pararraense· seu empréstiI\10.

.

_

�
�

•

f.

{já., está tratando de formar o seu

conjunto para 71.

:FIGUEIRRNSR F,NTRA NO
MERCADO

RATINHO NO SANTOS

Clas: im'�eUaçõe�, ' destruíd') por fortes marolas prove'-
o

I
-

' �

,cadas por um' barco pesq,ueiro que

riavegílvo ria baia norte, phdé ()

,�Qqtrigger efetuavíl preparativos e(J1T;
vistas à competição do dia 22 �ltim(!
que marcou o/início do, II Campe'Í-

,�
/ ..<

wHo de Remo da Cidad,�.
\,

Foi /0 segundo ouÜ:igger a 'oHo
�

"

< .) "\. -

'r,ç,!11ÇS 'que sofreu tremertda!l aval'ws
"

" ê,ste-"aho .. O primeiro foi, <> "Jóão
, '

d�& 'Pâs�os 'Xavier",' o i}riineil'b b�reo
dêsSe tipo que 'che�ou a Snhí'a Cat::;,

,c, rina há quase vinte anos âtl'áS. Feira
hdquiriçlo pelo Aldo Luz ,do Vasco
,da Gamà, de' Pôrto Alegre

'

qub
" :

entregou ao carpiI�teiro ,João,.' dos
.

' /, \Passos 'Xavier á' reforma - do 'barcó
qu� 'há pO,ucas, semanas' foi d�mon-

, ; tado e ·levado s�m, ma:de'jràméntó '<la
'C" "

' , '
,

,fop'o, A. destruição do barco deu·�e

por ocasião do treino 'dó oito dr!
:' Santa' 'Càtarina qU,e ,�e Í>Í1�pªá�va

,� A Fede'ráoão -Atlética CatarineÍl-
t', _ 'fr "

., ..

l'se v,em d�' divül�a_r; a das�Gação\ , --'

'final d9�c�rta!l11e, estadu,@l �e vo-

�ileibor fe_!;l1injno da "tempotad,a:,
I' , '

, . B�nQeira�t� d� Brusqu� com O

;n.p. fpi o' grandy cflmpeão seglÚdo
f lo Vasto Ye.f(\e cte l3�urnellau çom

�2 p,p" Çl1l 3.0 'lugar Q Clup� Doze

�de Agôsto da cl:\pitªl çom ? r.p.
� '.flO lado da Sociedadé Ginástica de
'hoinvi11e. 'Na mesma' Nota Oficial
:�36j70, são; IlfPcl&J;tl'fl\''los camnf?ão

'e
vicç: "c'1rli'pe�o' os' 'elehp,os do, Bán�

!

ieirante li do ,Víls'�o'Veitde.
___

''-'-1
'i '

•

.. �. Rnl:istr�-se aClui que a. eqUlpe

fGO Gi!l�stica vinha, Jid�!ando o

�r::\lrt�TT1e PQrérrt ,çom_o se utiIi�ou de

\ '�umfl 'ltletf\ �lndq vmcv1,adfi ao vo

i,leibol do E&tado do Rio, acabou

perdendo os pantps e entreqando o

çampeonato ao Bandeirante de

Btusque.
--'-

A diretoria da FeçJeracão Cata�
'rinense de Futebol de Sa,lão já es

tá se movimentando no sentido de
orfranizar sua selecão que estará

diflN�tal1do em 'Nrto Aje\!fe o di

r�ito çle participar "(\a ff\�e fhaI, do
cflmr1eonflt" bpC\siIeiro mflrç?,dn na

rfl. são Paulo em ji\l1ejl'O próximo.

I,

/
·T O MA Z

/

INSTALACÕE;i j)E BARES, /LANCHONETES,
FlAMBRERIAS E TUDO EM REFRIGERAÇÃO

É COM TOMAZ
\I"ID. 'E COM. D,E R�FRI�eRAçÃO LTOA; ,

IHJA 7 D� SffT6M�RO 1'1, lA PROCURE TOMAZ � TENHA PLANTA E

r
FONE 3095 _ C. P. 775 ORÇAMENTO DE SUA INSTALAC,AO, SEM'

FPOLIS. _ s. c. N�NHUMA DESPESA

GARANT,E O O'UE

, I

TOMAZ

No e'lt2'nt� pelas np�sãs obser

vações Paulo e- Amândio oeverão
/ ser dois entre os DrOVftVelS conV0-

cados nara oS treinos do nosso se

Ipçjo'1a"do. Prl c�nital Luiz Flavio,
Lr.P'lri e M9l;lri, dev('rão sl"_r 110mes
certp na lista dos cOflyocados. O

�rande ,propiernfl está na ç:scoll}a
80 treiflq,c1or, p0dendQ ser convi

dfldo Antôrio CarYfllllo. dp Tipsq
�""""'�'= """"'" ",-".,,,,

,. ,���,::i. ,��, m::i " :.,_:_ " ,,-,��, ' ,f( elo Itajaí,· atual campeão dp' Esta-

r LOBO '. D�USSEIf "'" ç,J\. t'llt�� .' I dO.__ . ,,·1
COMl1:nCm D1l!; AUTO�OVEI�'�\PFIC���', -

I A dir�toria dp Conselbo Regio-

'I Rna Dr. Fúlvio Aqueci, 952,' ,

I I' nal de De�pórtos recebeu expedi-
VF-NDE - TP(')r � c.'" FINANqlA � �ru.ro C�I!''fO ' ente do' presideTlte d�, CÓJ11i�são

,

P'\RA B� �QJlÇ.;g
,

! Municioal de pspcirtes, senhor
'I'l":Mn� PARA V"ltNDI\: João Pedro Nunes, prestflndo es-
VolkswagE'o . , . , , .. , , , ..............•.....•......... ano 1Q élareciP1entqs a res,peffq d�s ·disnu-
Simca Tufão . , .. ' .. , , , ,. ano 64 tas dos JO!YQS Apertos de Santa, Ca- ID. K. W. .,., .. "." "-, , ".",, '-:' 'ano 63 tarina. À?õnl o cn.p 'deverá con-

Aéro .. , ,', ,l . , , , ._, , . , , .. : ano 63 'vocar uma- reunião com os ínem-
-K0111bi

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

'i
..

,
.. , ",.

':
. � .. ,a�nJl� 56l�, _ bro& qo Conselho Técnico dps _Jo-

Jeep' .. """.,' , ,..........
'J �os Abertos, para tratar do ,assun-

,

to.

mtittes

Quem foi y.�,t a l\Pl'ese\1tac;ãg d�.
Vasco da Qill1lª no "f\,Çlolfo KQIlÇl�r",
sexta-feira última, sentiu, muitus na

própria carne, a necessidade impe
�iosª e urgente da, construção, no

lTIjüs. bPIlVIl eSIl1lo/0 de tempé PQ�1I,vel,
do Estádio Estadual, que,' nos pro

meteu o' Governador .
Ivo SÜveira

ap,ó,s a campanha' que ef�'tuou' neste
'sentído' o' nosso jornal.' Sabemos

qu"e existe
.

�rojeto aprovado,' que
pesadas "máquinas' estiveram: na

Trindade' ,�ar� 'a .terrílPíeh'ag�rh d�•
• ��. I' -

local escol-hido é que fica e'm t�l:r'(>-
nos da 'Universidade Federal," de

S�JJ1ta, C�-tar'i�iI, 'com'Q . sabeÍ)1o�'
.

� l;e .

fo,i cQntralà.dild�rma:para se' oct!]Yar
des' serviçol' '�e construcão .

,
Mas;

'Rd9,' visto, 'lá' q\.!a�e !;lada' foi (ei t,"
'qtje: recúmend�, a" sua inaugurllÚi'o
�o- término. do Goy,êrno Ivo ·'Silveira,;
anllsar da boa vont.Íl.de do ,Chefe' do
ExecqtivQ' \ que Wl;i, ter que: deixa]:
P�l'í!, ri' SOu 's�ces�ol'," I

,a <glÓria da
oon�imçªo, 'dêste ,:monUlTICnt0 elo

futebol barriga-verde, acreditando-sé
q,�� 'Q �l'. Cqlombp SaUes, ven,hd ,a

en�'lra:l' li OQfÍl 'çom_o }VP'l .pnm}cn'te
i1êc�_ssiçlSld:e do,' .púhlipo ,ca,tarirWi1�e
que q1,l,er ver ,«) seu 'futebor'projetado ,

<\1�;U 'fnmteh!3s, �o" 'Est��o, come:
guindo úmà .hpurarill a poucos, �rp
pôrciopada:, a ,participação ,no certa
m'e' de. maior expressão do pais,
ql)ÍC)á do Continente:- o Rôbertão,

Viln�s-, no espetáculo que o Avai
pr(lj:iiclou,' m�ita' ,'gênte espremida
d,entro e fôra' , dás dependências;
móstr;indo o gúanfo

-

atrasados· esta
m'ÓS- em matéria de estát:ii�s futéhü
lístl�óS .. )E, '�ote-s�': muito� 'afíccio

�ri�dôs,' diúiui ,e (los' munieí.pios, vin,

nhos . àei�ararri ' 'de compai:ecer - :,0
.

estádio, .'-, temerçsQi (\a d�eepçâo, ,dt�
ver oS'-POhÕéS' do "AdoIfo'JKond�l''',

-, \ ' � '.' ,. -'.

feehacÍoB 'por, e�c!'!::;so',de lotaçãó ...
: Q�e:re,zyios" 36 ;e� m" ,0 ,1'�9�eirl�",
"U<1rrig;lo",: "Çolowbãó"" .,QlL, (iu(�
-lióÍ11e, Vie!.",: 'a. têt·. �ão 'h,o� ,a�râcla'

-

nada- ser, l',élegaMs" ii ulti,�o plano"
,poro- 'os, E;stádips7_ap�'l'ecendo, iPcs,

r� "Lt" .- ! r.
w. ,1/," _

• ; '..'
•

11''os. nos péquenos :'E.stados,.!! nos

énc,h�r' ,:r� Qôca, de ág\l.a. Da'i o nOSbO
a_p�lç" \t.o_ G�vêrnó ;qu,e' vai satr e ao

que :v�1/�'eiiti'à.Í1; f-, qrgênda,
. ,

,qmÍ1a
urgêtlq,��'!: "

'," '

� � x , �.
�

�
"

poderá resolver .êsse imp�sse; pro

porcionando" ainda, a agremiação de

p'elp 'menos' dois bons valores l'aí il
a temporada de 71.

x:xx
No Figueirense também deV2rl'io

ocorrer' algumas dispensas, muib

embora o .desejo da diretoria do

al'vinegro de cemservá-Ios para o se.l1

Ano' do Jul:)ileu. ' Se isto', ocorrer,
a���ditamos que apenas. Carlos,
TflS�O, Pinga, � palé' e Beta 'serã,)
{l1éu)tidos, !1llda a regl,!latidade de
'suas atrações na temporada ,que

para. o alyinegro, já chegou 3{1 für..

A çor.ltrata,ç1\Q de reforço_s (te'
outros ,centros: aGreditan10s que n;'io

últÍ-apassará 'de 'cinco jogadores, ..

daqa ,a sitUação dos cof_res, de
"De'canQ". Mas! II concretizar-se o

desej,o , do grêmio .presidido por

Nilton
.

Spoganicz ,�e 'ia.nçar: Ulil
el.enco. cIIpaz de lh(:l _dar o título

rMximo q(I� ê�te an� fict')u com o

. ferl'oviário, então a f�míli� alvi-

ne&ra qeyerá desde, já tr�ar os

planos, detendQ-�e, principalmer.te,
\ 1

I

nos mércados çarioca., : ga�C'ho e

pªulista; '�ride inui�� jogador- de
nomeada não e1!tá tendb a sUa ve,z

no Robertão.

/

FA�

Di campe,âo sem calur
No esporte 'amador, a cota de

sacrifício é bem ']J'13ior.
O atleta tem que treinar anós o

horário de trabalho, de estu dos,
perder festas, deixar' a família nas'
horas de lazer, tudo visando um

melhor rendimento físico e con-

[untivo. c
.

'/.: 'Quando a equine .partictoa de
um certame difícÜ o-nde as equi
pes se nivelarn.. as c1ifiouldade:s' se

. 'multipli'ca'rri ..
" En,guadramos" o basquetebol
nêste caso, Esnecificarnente. o Cu
oe' Dóze de Aqi)sto ou- lutava ne

lo'''_,BiCamueo"àto. Sacrifício era a

tÓnica na- hlta em b\Jscfl do título.
: Um a, um os adversários foram
s."ndo ultra:'3-ss'ld0� e a, responsa-

_

biIidade aumentando.
Ap final, a' glória, a conquista

do título, o destaque do nome do
clube na im!,ren�á catarinense. Tu
do daveria ser festa.
"Paradoxalmen1e" nos vestiários

do clube _' dozista ,3- tristeza era

niais 'for.te. )

, N?ou,;la hora os Çlt1,etfls bicam
pfÕ'-'S foram ,f,nvolvidos flor 'uma

a:!'l°Ílstia Ol1 quasi revo1tfl.-
-' Enquanto ôs atletas do Li:'a Tê-, ,

<

-

,

nis Clube deixavam a quadra 'co,m
o dever cump-ido, nos bracos dr s

dirigentes do clube, os dozistas so

fdÇl1T1 a grande dôr do isolame-to.
Arruela campanha que exigiu

sacrifícios sem conta de cada atle
ta e 'de 'topos, nada represeatava
or,':3 'JS SCU� dirigentes.
Nem .mesmo a disputa do im

portante título de BiCam�eão ser-
I'

viu de, arsumentação para levar
_ um

-

diretor ao estádio Santa Cata

rina, o _rróucos passos da sede do
. próprio clube.

E os dozistas sentiram-se de

samnarados, sem o calor dos diri

gentes, sem o abraço de recompen
sa. '

..A, D11ávT3 de um dirigente nesta

hora,'- serv'e de verdC1C]piro in��"ti
vo de autêntico troféu particular
pJra, o atleta.

'
"

No Vestiário limista não havia
�ntu�ias:�o: Somente morava a

revolta ne1(1 alls�'lcia dos n1fmj-wos
da 1"{l"11;]'a d07ista que nem mesmo

na d::cisão de um título tão impor
tante, cons�puiu motivá-los,

Os heró;s� da eránde 'conouista
est�"'; m i"co1f�r;;ados. Fic*am"
no abandono, sem· aquêIe cãlor e

villr.11"'1o das grandes e ;vitoriosas
bata'has.

te:

I

�---------- - - - --- .�---j_----'
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, AUTOM�V'EI,'$
Si.mca 'Tufãô ,

.

Volkswagert· ,2/p. . .-

Esplanada'
'

...
, , /

.

Volks,w�gen, '4ip. . .......•..•

I-tamarati .. : .r .••••••

'CAMINHõES
65

69 Forq F-600
68 �Ford F-qOO
69

.
Fôrd F-3S0

613-

!
'Financiamento àté 30 meses

iVntvER VEICULOS LTpA.
ALÍ(!uci J�-, ,..,-. Fones 63159 - 6393 Est.eito

AUTOMÓ?iEIS
','

Financiamento até 24 01;1 30 ,ro�ses,
_"'

.

Rua A)Jilirante Lamego, 170 - Fone: i952�� Florian6pnUs - S. C
'Fissore' •........•..... : .••

,
•...•.. �

,

�....... 67

Impala ..
"

, •..... '., ....•.•...
'

�
: , .. 63

Opala '................................. 69

Cnevy •••••.•.• :,••', •.•.•
,

••., ,.,.••••....••
'

•.••• 62

Espla�ada ..
. / 69

:
•••••••••••• a_

••••••

,

••••• ""�O •• 10
••

�
•••••••••••

Corcel 69

• � •• r" ••••••••••••••••• o •••••••••• "••••••••••••••• 65
66
66

68
69

67
64

65
69

64

7D

Belcar

Belcar
Aero'

•••••• '":.' .1•••••••••••• , ••••••••••••••••••• 0.0 ......

Volkswagen .

,Vol'kswagen' '

i ......•..........

Regente u •••••••••••••••••••••

Simca, .. : ..
: '

.. : .

,

Simca _
�

'
.

, For'd F-IDO
',
......•.

': ....•.••..•...•
, _ .

Gordini .. , ,
'

.

Llanchas à TuÍ'J:Hna .

Financiamento até 30 mêses
'- ,--�-- --- -----

<,�';�""''''��\1W3i
_- �,--,---, Ij

�
. 1'/'\

'f�u:i' ,eli�1f' Sr.hmid�. 611 '_ Fone 2()'51

D,EPl\R'fi\MENTOS 'DE CARROS U�ADOS
ITAMARATI piúz� , , ,'

ITAMARATI beje - .

AERO WILLYS einza /o •••.••••.•.•• -

•••.•••

ano ôS
ano 66

64ano

Corcel Sedan Branco .- ,.

Corçél Cupé Cinza c/Viniz � .

Aéro Vermelho.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 63
Aél'O Azul .. , '. . . . . . . . • . . . . . . . . . . ano '68

RURAL-LU:XO 'verMelha> �." " J.......... áno i64
�URAL 4x4'" .- _ '. . . . . .. ano 65

R1JÍlAL 4x2 'luxo .. '., ; ,...•.... _ , , ..

,

ano 69

GORDINI azul , ... ',. . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . ano 66

GORDINI vermelho ' :' .........•................... _ ano 66

t·'"MWV.
"
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6Al�LO iVlEf&t.AlfrU� E iNDlJStBIA�
" DE SAlfTA ClTAIUNA S. ,A.

V"'I....,l;_.S".: il.i..",tie;o c' OC�;)I •.

G;na casa de alvenaria na praia de Canasvíeiras, cem

72,5 m2, construída em terreno de esquina, com 3liO m2

a 100 metros da praia, e a beira da. nova estrada asfaitada

com água e luz.
.

Sem habite-se. Negócio urgente. Tratar à Rua. Antô

nio Gomes, 8fl - Estreito.

ASSEMBLÉIA GERÂ,L EXTRAORDINAR,IA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas do Banco

Mercantil e Industrial de santa Catarina S. A., a se reu

nirem na séde social, à Rua Felippe Schmidt, 56, em FI!)

rjanópolis, Estado de Santa Catarina, às 15 horas do dia

,15 de' dezembro de 1970 em assembléia geral exttaordiná.
riA, observada a seguinte ordem do dia:

,.

.. (1) Tomarem conhecimento das deliberações finais do'
Banco Mercantil e Industrial do Paraná' S. A.,' com vistas.
:'. [n=orporacâo da nossa Sociedade;

b) deliberarem na forma do artigo, 152 § 39 do De·

ereto T ei n. 2,A27, de 26-9-19110�
,

Florianópolis, "(SC), lO de dezembro de 1970.

Avelino A. Vieira

Alcides Pereira Junior

Lulx Antônio de Andrade Vieira

Henrique de So�za Padilh1a

ALUGA·SE

Com telefone .casa residencial recem construiria sítua

lla melhor rua bairro Trindade. Cr$ 600,00 jnensuis, com

�arage, ou permuta-se com casa ou' apartamento mais pro

xírno centro de valor equivaiente. Contatos através- fone

2935 das oito às nove d3 manhã e das dezoito às vi.nte hor8�

APARTAMENTO - ALUOA�E
Situado à rua Rafael Bandeira, II. 43, com 6 depen

IlêtkiiÍs, 'fratar no local.

ESCOL.A TéCNICA DE COMéRCIO SENNA PEREIRA"
MATRfCULA - 1.971

Comunicamos aos senhores alunos que � matrícula

para os cursos mantidos pela escola, para o ano de 1971.

'ceverá ser renovada nos dias 10, ''11 e 14 do corrente, tb�
1930 às 22,00 horas.

Estreito. 02 de dezembro de 1970.
Prof. Rubens Victor da Silva - Diretor.

LOTES E CASAS A VENDA!

PRAIA DA SAUDADE. PRAIA DO 'MEIO E

BOM ABRIGO

Escrit;rRua João Pinto, 39-A - Fone: 24-13

Flor'ianópolis - Santa Catarina

�-.�--------------------�--- .

)

CERTIFICADO EXTRAVIADOr

Foi perdido o certificado de propriedade do veículo
mar-a 'Ford. ano 193Q, placa 4-52-64, <moto� 'N. 18.4532872, I

pertencente ao Sr, Francisco Olegário MUller.CERTIFICADO EXTRAVIADO
i

,
I

Foi perdido o Certificado de Propriedade do veículo mar-

ca Volkswagen, côr Azul Real,' ano 1968, motor BF -

",.

131 929, placa 48-28, pertencente ao Sr. Mário Luz de Me

d':;I"(;S,

VISITE
.' O ARtESANArr� r.lTARINENSE

AGORA' ,

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

VENDe.SE
Lancha fibra de vidro e/motor 40 HP Evinr-rd pcu

qt::ssimas horas de uso. Partida elétrica.' Lancha sur-«

equipada - carrinho, tolda. cobertura napa. Estado
,

rle
nova. Estabelecer contato através, fone 2!J35 'das oito d:l
manhã às nove e das dezoito .às . vinte horas.

em suas novas instalações
Rua Trajano, 51-A (junto à escadaria da I

Igreja Nossa Senhora do Rosário)

R r1 ., .• r' B., 'lVlarl;1 l'�xnr�s�o ' r1'S'It!Uens�
Horário: Camboriú, Itajaí e Blumenau -' 7;30

9,30 - 1000 - 13,00 .- 15,OQ - 17,30 e 18,00 horas. (
'Canelip-ha, São João Batista, Nova Trento e Brusque

- 6.ÓO -- 13,00 e 18,00 horas,
'

'I'igípió, Major Gercino e Nova Trento - 13,00 e /i7,oo hs.
PASSAGENS 'E ENCOMENDAS PARA:

'I'iiucas, Camboriú. Itajaí, Blumenau, Canelinh;, São João
Batista, 'I'igipió, Major Gercino, Nova Trento e Brusque,

VENDE-SE CASA

,

A rua Jerônimo José Dias, 132, Saco dos Limões,
Preço 12.000,00 - com 50% de entrada e, (\

,

restar-te
a combinar. Tratar com Evaldo Pacheco no Tribunal dê
Justiça, fone 3394.

/

DR. NORBERTO CZERNAY

CIRURGIÃO·DENTISTA

Implante � transplante da dentes - Deritistéria One
ratória Pelo sistema de alta rotação � Tratamento indolor
-'- Prótese fixa e móvel.Consultório: Ed. Julieta, 29 andar,

.

� sala 20� - Rua .JerÔn'imo. Coelho, 235 - horário dns
. '15 às 19 horas.

DOENÇAS DA PELE

'

.. ,: "'1-�'�;"-?"��': Unhas --:- ,�o . 9?ur?; Cabe�ud'o --:- l\!icose,
,

AJer!!la -"Tratamento da Acne Pele Neve Carbônica e

: "Pee ling".
'

DEPILAÇÃO
,

Dr. Roberto Moreira 'Amorim

I Ex,F.staf'i.ário do Hospi�al das Clínicas da Universidade
de Sãó Paulo,

'

�nN�TTLTAS: Díàriamente. à partir' das 13 ]lnr?s
CONStTT.TómO: . .R. Jerônimo Coelho, 325 - Edifício

Julieta 29 andar - sala 205.
o,',

•

MUDANÇA� LOCAIS E PARA OUTRA,S Ct!JADÊS
DISPENSAMQS ENGRADEAMENTOS RUA" 'ÚrlR.:h
!lOMA. 53 - FONE 2'778 - ÁNEXO Ab DEPÓSITO .,,:'.

MóVETR
.
CIMO

1:::-"

• r------
;,-',::, .

g' 5 -,---'

.
\'_

I.

I "
\ ": ..APARTAMi)NTOS:" 'c

" :"\. "

. '. .

�>-
I, I

.

;; ': thVI
,

sÊNRrlÍib :-AFrÁ�'Í'AMEl.�':l'lX);; ;gs:õ��bté:,�íiiaâ��i ciado. 'pela 'CaJ�a ,'F�deral,_ sina) Cr$ 2_0.900;0:; saldo a

II' andar com 250 mts2, c/4 qUal·tos,�' banheiros, ',r<ra"n''''d'''e combmar. !;f�í!;;�� "G ;:�;,'�:' ]_,., .:,,' ,\,r�J 1'W.t
" Rua .,Delmi1.�a Si'tvei&� 11: 229z'frMiãs,í @iil�'éf:110, �asa

1 t sala. iardi,m di inverno, área de servico rJependêncüls d d d
I completvs de I mprel!,ados, gm'agens para 2 cárr()s�, n

e m� eIra ,e � x l�, c/.] quarto de banho de material.;
I P 'd'! t I h II d "',

o} ql�artos. ,snl1\. rosm,ba. area do terreno 1.0 por 20,
I l'e l(l (e lU o uxo com a e entrada elli .mar- Custo C1\'$ la.OOO,OO.

'

I !'Y11lT'f>, :l,'nhnmc Ito tle j:Jrimpira e tôda vista da Ba:hia.
Nortp Snn1"'nj1- ('r'� :'i roo,OO de entrada. CONTINENTE

EDiFíCIO 'ALCION" Rya .Hun'laitá, cus.a c/'.!, quartos. sllla, grande copa
Com' finall 'iamento em lO anos pleno renti'o ;1:1 e casinha, escritório, banhriro, dcpenrli\ncia de empre·

�
i'jrl'cJI'::lO hdo II) -r"lltro: Pn'ínr-io n:w� ('!Jsnl sem filhM gados abrigo para carro, área do terreno 410 mts2

�t,'
nll n('''�f1� só. i1 llf'lhot' oferta tio mome�to para empre.go (Estreito),
de ppnjbl1, R T t T

.

'M 1 ,J _I.
-

.ua, ' e11f'n e . oaqmm Jle,laHO,
u' 103. de esquina,

IEDiFíCIO 'CEiSA" área construida 103 m2 - TerrenfJ com 300 m2 aprox.
No ponto mais central de l<'lorianopolis, conJun- c/3 quartos. sala rle estar, sala ,.de iantar. l1anheiro, co- '

tos para escri- brios e cOllsultorios. Éntl'adtt peqllena sjnha Americana construída pela Formiplas soh me-
!

com grande fil anciamento.
.

(lidas: Custo Cr$ 50.000,00 à vista (Transversal com San-

ECnFICiO 'BERENHAU5ER" tos Saraiva). -'\' , i

No coraçã .. de Florianópolis,' Rua, Trajano, u. 18, BOM ABRIGO _

:1'últimas unidaO '�s a Venda sem reajuste de qualquel Rua Hermínio MiIles, casa 1'/2 quartos. 2 salns,
I

!
, ,n�tureza. rapa, coslnha, banheiro, gara,gem. varanda, parte' de i

. EDIF!CIO 'ILHÉUS" trás. sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, cosinha,
APARTAM �N-rO c/2 quartos, sala, banheiro,. cO- churrasQueÍl·a. terreno dE: 360 m2, constl'llção lilO m2.

.

sinha e depenl ências. TERRENOS

IIEdifício Jc lé Veiga - apt.os. para pronta entrega Rua, "A" Lote 59, do Loteamento Studieck, com

- preço fixo I !ln reajuste.
'

"
12 �O frf'ntp para rua "A", Lateral 24,40, Preço .... IIICASAS -- CENTRO Cr$ 13.000,00. J

CASA, à r ,a, Haul Machado, casa de material c�2 " RlHl F�line Neves, dois lotes, Preço Cr$ 5.000.00
quartos, sala, c Isinha, banheiro, uma área envirltaçada :.·:>ih (Estreito). I-Jcom 62 m2. ex 'elpnte vista, tem lugar para garagem. '

R11.a L81.11·O Linl"�res. s/n .. áreq 15 m Lati>rHl' 50 Tn

i�Custo Cr$ :�5,01 n,no. ' frente. 1.200 fnnçlos. Cnsto Cr� PO (\OOI)!) com 50 à 60% I
CASA, RUI 'Esteves Júnior, casa c/3 pavimentos, de siw',] n �al(h). a ""mhil1�r. (Trindade).

Ic/4 quartos, 2 banheiros, 1 sala de televisão e uma LAGôA DA' CONCEICÃO
'

,

área de verão, no 29 pavirnelito, 1 quilr'tói 1 Sàl� de
.

Terreno dr 20 'nor 40' metros no melhor .ponto da
'

jantar'; coslnha iwing, Salà hêl11 de entrada tio primei. La!!(\-> i� todo murado. .

"

Iro pavimento. ( lISTO Cr$ '300.000,00 a éombinar. CASA, no'melhor p'mto da 1;_,agôa dn Conceiciío.
Rua COronc, Lopes Vieira, 1). 7, Area dI) Terre.no. Casa.!lE) madeira, c/0 <tUIll'tOS, sahj cosinha, banheiro

33R mts2. Cilsa c/3 quartos, sala copa cosinha, 1 ba. de ni"tprinl. C'usto Cr!!ii'l1.000,OO.
nheiro, dependi ncia de empregada, gara'gem. Custo PANTANO DO SUL
Cr$ 120,000,00 _ combinar. . Loca1ização, Armação da Lagoinha, ãrea 12 x 30,

Rua ,Marecl aI Gaula D'Eçá, (Chácara da lI/[olenda) ,custo rr$ !i,nOO,po.
Casa c/4 Quarto " li,wing, sala de jantar, sala de estar, SÃO Jose
quarto de empl !gada c/pa_nheiro, garagem bem grano 'I' ,.,:

'

Sito a' l'lIa, Ponte de Bai;xo, área 40.65ô.OO mts?.
de, cofre embul ,do. telefone, lavanderia. Custo .....•

','
., Crt 50.000,00, senqo 50% a vista e o saldo em 24

Cr$ 200.000,00.
. , '

.

, -mêses�
I.OT.EAME:hTô STODIECK ED'F.r�ln Nn�MANDIE (Praia da Saudades)
CASA, c/4 Quartos, '2 salas, 1 banheiro completo,' APAll'l'A1\IfENTO com varta para garagem.- 1 QUflr.

1 lavável, depi _tlêndas de emnregàdós, gatí!lgem para: to, liwirig, bnnhf>iro e kitinete. Preço Cr$ 18,000,00
d(ji� f'nnns. foI �Il terreno 31 ARO mts2. Custo '

'

Ac(>ih.�p ":>rrn (le entrada..
.

Cr$ lno n(ll) no sendo financiado.
I .

À!_"r:ASF.;

I'
AGRONôMICA .

'

ALUGA-�'R um saliin com 90 m2 no andar superior
Rua .TO:l'lll'im í�osta, n. 23, Área terreno 10 x 27 rIA ll11� (los Tlh�l1s. n, 15.

flrt'A f'nnst. RO m2, ('asa c/2 fluRrtos, sala, cosinha, ba· A PRONEL' ré'solve b !>.eU oroblema
. hheiro, garagêm. Custo Cr$ 45,000,00 Cr$.lIÜiOO,OO firiàn- .RilO 'tenente Silveira, 21 - sala 02 � fone 3590

I'

wmrr ErraM

°"lflRl;i«;9S_0All[;l iJf.lGi::!'I�ui2°o

lL;s pessoae ambiciosas e de responsabniG:oc'e ti""
t"pham b�a apresentação, para o serviço de agenciamento
(n segi TOS em grupo e que tenham alguma experiêncla
nêste campo de atividade ou 'similar, com idade acima de,
25 'anos, negócios abertos e produtivos, podendo inclusive.
f.

I
azer carreira, Interessados queiram apresentar-se à Rua

Felipe Schmidt, 62 - Edifício Florêncio Costa, 49 andar,
sala 408 no horário das 8,00 2S 10,00 ou das 17,00 às

,

18,00, para seleção ou curso.

Florianópolis, 02 de dezembro de 1970.

CURSOS MARRYT. MUNI)O DÁ::CRlANÇA
MATRíCULAS PARA 1971 -

(

Encontram-se abertas as .matrículas para
sos:

i
os CUI'-

i'� , II \
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maternal
Jardim de Infância

Pré-primário
Artes, línguas e balé'
Curso Primário (ciclo básico 1)
Educadoras para Escolas Maternais e Jardins
de Infância

7. Noivas.
8 . Futura .mamãe e futurá vovó

,
'9. Voga, ginástica e massagem.
Os cursos dos itens 6, 7. 8 e 9 serão 'realizados
caráter intensivo, no.mês de janeiro.

'

Outras informações e inscrições:
RUA BOCAlnVA, 164

-

em

DR. AGAMENONN B. DO AMARAL

ADVOGADO
CíVEIS -. CRIMINA;rS - TRABALHISTAS'

,

ADMINISTRAÇÃO DE IMóVEIS
CAUSAS:

r�'------�·�'"",,,,,,------------------��------��

Dr� ALDO Ávnq,� DÂ LUZ
AIVOCI,DO

'".-

,

" c. P. F. - 0017766289
Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768.

EXPRESSO R�OSULENS� LTDA.

Linha FLÇ)RIANóPOLIS RIO DO SUL�

HORÁRIO'
Partida de

Santo Amaro às 4,30 e 1S,30 horas
Bom Retiro às 4,30 horas,
Alfredo Wagner àS3,30 e 16,30 horas.

Urubici às 4,30 horas.
Rio da Sul às 4,30'e 16,30 horas .

Sao Joaquim às' 4,30 horas' 1
'

Obs. Os horários em prito não funcionam. ãos, !do.t.ingos.
Linha Rio do Sul.-- Florianópolis:-

HORÁRIO
'

I
Partidà' de

.. ' i,:,� ,,\ -:�
,

Rio 'do' Sul �
"

I

Florianópolis às 5,00 �e ·14,00 horas:'
Alfredo Wagner às, 5,00, 14.00 e 17,OO·.h�ra�. ':
Uribici e São j�aquim às 5,00 hor�s" "

.

�.' "

c' "

,

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

ADVOG1U10:'
,

PEDRO IVO MIB.A1 GOMES,,' aléttd:e
rua Di��v�l Mí?-I���i���� d�: S�u�â/ li,

--

aplo. 28'� Ch���:r.,' do ES�âllilâ,." ... ",

.

/
·1

'
..

",lo

Professor de _,Psiquiatria da Faculdade' de.'Medicina
..

' Problemática Psíquica Neu,roses' ,--

DOENÇAS MENTAIS.
"

'

Consultório: Edifício AssociaCiio, Cátarinense de' �'Te�
rBej..." "Sll,la ':!J3t'k'"

"

i.Ri'itln • "

.--

��rí0�;'�':hPdi:- ,f.:;�"}tlr;P:i 5� ·{�t\�. �},'

(f:I-' "f:t·'�:r:. ;11,1';- X T, ,{.'���in�����:: ' 'H,!

éH��r;â;V Ge�i�(::�; :'r0t��$1,;j�...-, ·CU;-ilt�,i.
CLlNICA GE�iô,íl ...... :;PROTg.5-r::);�Ei�it�,' E, MóVEL

.

fr'��·ff)�.�·r_ �,ltl:i
.

- H.o- �r'��' \,.
M" •

COROA DE JAQUETA - CIRURGIA '

DR. EDMO P;,A�.�Iil� l, SANTÔS'
< • ': o'.

Cirurgião Dentist!!
H,orário: de, 2a. ',ii 6a,. feira, das .14 às 19 horas.
Rua Deodoro, 18 - Ec!!'-idn Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS
�-� -_._-------

ORA. CLEOM�CE r�t '�IMMERMANN
LA,RGlJ� 1\

PSIQUIATRIA INFANTIL
Distúrbios de �onduta - Distúrbios ,da
d�de - neurose e psicoses infantis

psicológica, ii epais
Consultório: Rtla ,Nunes Machado, n. 12 � 21,) andar
- sala 4. Marcar hora de 23'. a 6a. feiras.

psicomottici-, ,

orilltltàção

Dr. Décio Madeira Neves r
.

Curso de Contaf'tologia no Serviço do Professor Hilton
Rocha. Belo Horizonte.

.

ConsuÚas J adaptacão com hora marcada pelos tele
fones: 3699, 3899 e 3999, das 10 às 17 horas.

Consultório no Vospital Celso Ramos.

DR. ÊVILASI� CAO.·
.Advogado·; _ "

,

; ,\;

,Ilu� Trajano l" - conillnlO 9 '.

OAB-Se 688'� CPF 001896239
I

ADtL REBELO

CLóVI'S W. SILVA I

Advogados
Somente com hora marcada

Centro Comercial de Florianópoli� - sala,- 116 .

R. Tenente SilveÍl'a, 21 - Flori;:lDó}ilolis - SC.

I
·1

.JANEIRO MítS 'DAS Pl:< úMOÇuJ S

Em face das realizações dos Bailes de Formaturas, o De

partamento de Relações Públicr,s juntamente com o ele. Pu

blicidade, resolveu transferir 88 programações, que seriam

realizadas nêste mês, para o ele janeiro próximo.
BAILES DE FORMATURA
Dia J O - Formatura elos quartanistas do Ginásio Moderno

Aderbal R, da Silva.

Dia 15;� Formatura da Escola Técnica de Comércio Pio

. xtt
Dia t 1), � Prlr-trtatur� da Escola Técnica de Comercio. Senna

Pereira
ANIVERSARIANTES DE HOJE

Altino Espíndola
Arrnand Harnma Amin
José Cristóvão Vieira
Antônio Augusto AraL1io
Sérgio' Jaques Jabloriski

JANEIRO Mf:S DE ANfVERSp.RIO AGUARDEM

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem de' Santa
Catarina (DERSC), .comunica [lOS interessados que SE' acha

aberta Tomada de Preços � Edital n. 12/70, para !>. Con�i
trução da ponte sôbre o -'io Mãe Luzia em Nova Veneza e

demolição da superestrutura da ponte atual, com com-
,

prirnento .estírnado em 41. on metros e prazo ele entrega das

propostas a té' às 16,00 horas do dia 17 de dti7tmbro (:0

corrente ano.

.Cópia do edital e m�lio�es esclarecimentos s_erão obti

dos na Séde do DERSC. 6° e 7' Andar do Edifício das Di·

reterias 'em Florianópolis, onde o mesmo está afixado no

hall de. entrada. ,"

DEí;tSC., em Florianónolis. 30 de novembro de f970,

:'E:nit? Civil Np.wf()!'l TC'S:;CfOli - Respondendo peia
Direção do DE�/SC,

FALEC!MENTO

r .

Faleceu ontem, no Hcsoiral Celso Ramos, o senhor Theo

'doro Carlos G�rIn�!;o D:]c'�er, cujo sepultamento se realizou

às t7,3Ó horas do mesmo dia.

O 'extinto era, casado cem a senhora Dilza Livramento

Ducker e deixa os seguintes filhos: sra. Júlia Maria ,Ducker
Bastos, casada com' o sr. Felinto Jcsé Caldeira Bastos; Zilda

Maria pnc]<.er, Heitor Germano Livramento Ducker e Theo

doro Carlos Livramento Ducker.

O sr.. .Theodoro Dnckcr era natural de Santa Cruz, Rio

Grarídeido Sul, estando radicado em Florianópolis há mais

de 40' anos, onde era sócio d� firma Z. L. Steiner & Cia. Lida.

e agente da, VASP, nesta Capital.
�

,f'

.1.'.

"b:!> 'I.;:.:i_'!··�i..:,"<.>
,

, HORÁR:i,ÓS DIÁRI""'" f.I� Fl.ORIAN6�OLIS PARA:

",ê.trrÚTIBA e� 5,0..0 � 7,00 - 11,00 � 13,00 - 17,00.'
.TOINVILLE - 5.30 - 9,00 - 13,30 - 14,30 !fi.30

,
" 19,30 (direto);

,

ÉLuMENAl) ::__ 6.00 - 8,30 - 12,00
.

;18:00 (qireto) "L.. 18,30,
JARAC,VÁ fiO SUL - 16,30 - 21,30.
PARl tiJUCAS: BALNEÁRIO CAMBORJú. e ITAJAí -

"
'.Tobos. OS' H;ORÁRI0S ACIMA.

,

eXC(:JRSÕ�S ,-,-'DEc;o1o-r;Ho D� ENCOMENDAS -

15,30 17,00

',J .'. V!AG1;N;<; ESPECIAIs

ES;rACÁ() ROD""'- "'HA - FONE 22-60

..
..

�}<' ;",' .

,

.

ÊMPIÊSA .J��;-n?;&HDAS J.tITDlt
, ",:

; "', .

SAfDA�cbE LAGEs CHEGADA EM FPOLrs
.

5;00::horás' 14.30 horils
,

13,�O "hoj.��;
.

21,30 horas
';' '. !>

" ,.

�., '�������30 ho.ras '

SAi ,,;' 1.l\ilheÉ',!>::;:;\}D''�';;\::ElV[' í- • GES
. -,,��}--- l!1.f.1: l:'t ,." --,""" '.

e

�hor:' �,t,ó;':'" : � ii�;::;,_;t,4;�D horas
..

�.;õothcl\itr'; ;'í;
.: i!i

.

'2ii:-'3'o horas
, ,J. \1'. ,;.� 'oe �;l( w'

. ,OO',horas 5.30 horas

Sáíd::(s "'d'e FI9riflnóYlC')i" Silo Miguel àc Oeste

'"
"

:",

19,00 horas diàriamenté'
Saídas de São Mi!!neJ (In Oeste � Florianópolis

7,30 horas diiiri�mente

o Departamento Soci;).1 c' 1n11nica que, face a aproximação
dá data de entrega da Sede Se,eial aos �rs. associados, resolveu
suspender. a partir de 14 de Novembro, a realização da "ÓN�
nA JOVEM", na Sede Bal'leária.

P,ara Dezembro e Jan�iro a programação do Clube é a

seghinte:
'

Dia 17 de Dezembro
Jantar comemorativo à data de conclusão da Sede Social

e em homenagem' às Debutantes de 1970.

Dia 19 de })ezembro
989 B�lle Branco

COhjtlntoS: os "INCRIVElS" e "MUSIC 4"

Dia 20 de Dezembro

Itl,apgUrai;ão da Boite

CóÍljunto "Music 4"

Dià 21 à-26
. (

Boite.
Conjunto "MUSIC 4"

Dia 25 de Dezembro
.. Resta Infantil de Natal

Dia 31 ,de ,Dezembro

---',�li""""'''!''1
,

R6veillon

Conjuntos: "3 DO lHO, ."" lVCBRASIL"

Dia 19 à.6 de Janeiro
Doite

'

Conjunto "SAMBRASIL"

BOITE:

Terças, quartas e quintas feiras às 22 horas.

Sexfas feiras � Jàntar d< nçilnle para casais.
Rnbado - Onda Jovem.

Domingos: a) Hora do Mingnu das 16 às 20 horas.

b) Boite - à partir das 22 l1ora9.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

Florianópolis, Quinta-feira, 3 de de:z:embro de 1970

Instalou-se ontem curso que promove, E�preiteiro�
melhoramento do magistédo primario ::: �rr��:ri�'

"1: --

S,eminár'io ':.de ,"lRarketinu" foi
realizadO 'por publicitáriosi-. :> .. , I

:.,

-Apresentando .soluções de' merca-. de .procura do produto.. i'
do enco�tradas' por ernprêsas, rTtu:Ui: ,: tr�f!lVh�se, porém, de �ma peque-
il�cionais, e 'um-a brasileira, inclusi- na- f.irm�,.,qUe poucas ch�rnc�� t�da
v�·,� a cià; Ce;vejaria ;'�iUlista�� éin concoúer contra; Verdiídeiros'gi.
ericehou-se o· Seminário Intemai:ip g�ntes': industr\ais, do s��dr:' Decidi
nal de Marketíng. Durante dois ·(lIaS da',a enfrentar a guerra, a' Han-el
tó�:�m debatidós,' pbr rrí:�üs de: '100 .cómeç�u, 'gradativamente': ,à' expan,
.{mípl;esários brasileiros, 20' 'caS:os ,â� t;Hr: SUa' :prodÍl�ão, .através de uma

p'rob�e.n}as venéidos pór .. çmpreendi sétie;-de -proIIi()çÕ�S' regionais" ini�

p.1�I)tos em 'várIOS. países'. ; .':
" .

êiada 'pelo' 'H�Vai, ,:�om" úrrra verba'
.Patrocinado, pela :Aroldo;; Arlj;újo de,. �US$ S:"mil,<passando' depois pa-

·Propaganda, e contando cqm o ap'oio ra Denv�r. c
•

qa . Associação Comercial, o Seminá·
. rio 'teve . como conferencista o'. di·
retor da Sales & 'Maketing 'Execu··
tive Internacion:al, Sr. Kurt J. AltS'
(huI. nntem I foram apre'sentjldq�,
durante oito horas, os lO· casos 1',es:
tantes, com ·grande iriterêsse por
parte· dos �mpresários. ;present�,5. "

.

:Fbi instalado ontem às 9 horas no

�fro-A!varo d� Carvalho o 7Q En-'
'�� - - � .�-
CONtra .. de Supervisores Chefes do Pro-

ifr:;i.w;j;:�ç!,t< Ajierfeiçoamento do Magis
tério Primário - PAMP - órgão dó

Ministério de Educação � Cultura,'Ao
ato 'compareceram autoridades civis e

milji8res. ,prestiriando a instalação do

conclave que contou com a presença
do Coordenador Nacional do PAM'P,
professor Marcílio Augusto Velloso e

do Secretário d� Educação, professor
Jaldir Faustino da Silvá. O conclave se

prolongará na capital até o dia 6. pros
seguindo depois em Blumenau, Cam-

,

, .:�.

C9NCORR:ENCIA
. ,lim dos casos apreslmtados pklo,
Sr. 'Kilrt J: Aitschul é o 'd� HaTt�i'
Internacional Inc., empr.êsa espê.:,
cializad� na' venda de produtos. á�
FÔrça� Armadas dos' Estad�s u�i.
dos. Um nôvo artigo seu, a Fórmu·
'la 409' - substância' de limpeza. pa
ra uso doméstico, que totnav!l .. ii

gimluta solúvel eII\.o água -;- c�m�.
çou à fazer grande suéesso entté �ú
�é��l;)al das cooper�ti�as.·� armãz�hs"

.rhilita,res, o quê leV:oti' os. c"óij�t.i#lí.
�ore�' norte-arr;eric!lrlbs a uilia. gl'ap:
·t�!·, �{. "., "

.,:
.

beriú, . Itajaí e outras cidades do inte
rior catarinense,

. Participam do 7Q Encóntio' de Su

pervisores do PAMP os representantes
das 22. unidades da Federação, além'
de coordéna�ores' e supervisores 'dos
núcleos de' supervisão: O encontro visa'

promover o aperfeiçoamento do Ma-,
gistério primário não Titulado e pla-

. nejar as atividades do PAMP.

O conclave analisará ainda o traba
lho da equipe de supervisão de' cada
um dos Estados da Federação, vérifi
candor o grau de escolaridade dos alu-

. ,:,�. . :'"

. -,..

:utilizandó<' '0. pre�tígio,: j).mto ao
público, de at'tistas ,de rádio "e telf.!.
visão '<los mercados visado� e 'no
trieAfldo'· um . gerente de marketing'
p��a c�d� ,�egiãoj eip Hj6Ó� � e;;lP��'

�

sa' aml?lioú su� campanha a nív�l
nacional., Ein 196Í7, as promoções 'rIJ·
idonais

.

da Hârrel: jã haviam' pene-'
"'.' "

:
.

. t· ..
trado em 15,6 mercados' dós Estaqos

· Úriid.o$, conseguindo um' movimen·
to ànüaí de vendas de' US$ 11 mi·

lhijés:' Ati.'avésl de' pesquis� real.izada
e�tre, ' 'consumidore�, .' ve�ific9u:s�,'
qu$ ,a ,F.ó�mula 409. era :0 pi;cidúto
,mais popular na proporção � de oito
entre nOVE!

.

períodos' de ,l"€squi$U.
LINHA I;>E PRODUÇÃO

.

". . '.
•

'0'A . Ba�ãrian Motor Wor'k� (BMW).,
,

d�\MúIÜqu�, foi destr!iÍM ,péla·
· ILGuel'ra MundiaI. Em IMã, n�ji1i·
c'irih a 'fabricação' de : �e11 P·toduto
·hi.iis dtfundldo· ...;_ rilotocidêta� ::.:_ o.' e.
.' .

.', ,., '

'i'
....

! ,(

nos no meio rural. Segundo a profes
sôra Leonor Lezan, Supervisora Chefe
do Estado do Paraná, o objetivo do

encontro é também o de verificar o

excelente trabalho desenvolvido em

Santa Catarina 'pelo PAl\fP, chefiado
em Santa Catarina pelo professor Jair
Simão da Silva.
o 79 Encontro dos Supervisores do

Programa de Aperfeiçoamento do Ma

gistério Primaria prosseguirá no Rio'
Grande do Sul, com a participação de

representantes do INEP, USAID,

ABCAR,. CNAE, Departamento.
.

de

Fronteiras e Sudesul.

em 1952 'acrescentou uma linha de

automóveis de alto preço. Em' 1960.
entretal:l'tó, as perspectivàs do negó
cio naq/ eJ;'ílm boas, com �ucessivas
quedas �nas vendas, "e ri empl'êsa
passou a produzir minicarros e mo·

delos d€ tamanho médio. Apes'!1:'
· di�tô;' �ni' 1965 acontecia uma cri·

sê,: gel'ai
.

no mercado.

,. Diante,' dêstes fatos, a BMW pas·
sou PO,l: uma reforma total, subor:.'
dÚiando todos os planos às ativida
des de m'arketing; eliminando a con

êorrência direta com. outras marcas,.
na 'medida do possível;, e concen·

trapdo-se na produçãl;) daquilo que
" lh� era. mais· pe�úliár: , Suspendeu,

então, a produção de carros gran
des e minic:arros, dedicando-se intei

ramen�e aos modelos médios.
Em seguida,. idealizou um nôvo

modêlo médio, destinado a ser apre

sentável·. e econômico;: à 'funCIonar
'como um carro famiUar tecnicamen.
te" perfeito; a caracterizar, o t!o�o
como' pessoa de gôsto apura;p.o, sem

· ser exibiciouista; e a oferecer ca·

racterísticas de
-

cairo esporte a um

Preço mé'dio, Como apoio ao esque
ma, a BMW instituiu prêmiós �ara
éstimular· concessionários e reven·

dedores 'e 'intensificou sua partici·
pação ém rallies e provas espo,'tl-

\ vas em geràl.
, ,

pàpa lembra aos padres seus
Deveres para' com a' religião

. Encerrando o prime'iro Simpósil)
,

de- 'Bispos da' Austrália e Oceaniu,
que s'e realizou na Catedral de Siâ·

rlei, Papa Paulo VI recordou I)S

tl'ês princípios que regem a vida
sacerdotal - ';subordinação" do sa·

cerdote ao ieu Bispo; "fi17meza pe·

l� áô.zo da' vocaçã'o"., e "dignidade de

'sàcel'dóte, hOf)1em da Igreja."
"

Em sua alocução, Paulo VI ci
tou a carta que enviou dia 2 de 'fe·

'vei:ei'ro de 1970' ao Secretário de

Estado, Jea,n Villot, na qual tratou

da questão do celibato. Nessa cartél

·,o-..P,àpa l�eafirmava'a regra do Celi··

jam lllas. previa, em casos limita-'

dos, ex.p�cionais e em certas regiões.
:.dõ�mundo: a ordenação de homen:-i
c'às1i.dds;

VOTAÇAO
A questão da ordenação de ho-'

'!:inens casa'dos foi levantada' durlm{e '

=0 Simpósio pelo Bispo das ilh'as '"

-WãÜis e Futuna, D. Michel Darman-

cier, que solicitou uma votaçã'o' sô-'
bre o assunto, O Simpósio rião lé·
vou em consideração a proposta,
embora a questão tenha sida éitad,l

"AO' relatório 'final da reunião. !',

Ao, recoJ'áar os três pi'incí'pios sa

cerdotais, flaulo VI ressa lfol1 que o

,saccnJotc opta "livrcmente" ,por
,tais "obrigações, à imagem e à se-

melhança de Jesus, Cristo."

IMIGRAÇÃO
Outr.a questão apresentada foi a

que s� refere à limitação de imi·

grantes para a Austrália. que diz

,resl;eito .

à unidade da' nova ·,Comu.
nidãde,' Sôbre 'o assuntq, os bisp<-s
dia Polinésia apóiam os' jovens de
seus países que' só encontram tra·

balho fora de Sidnei e Melbounle
O Bispo neozelandês de Tonga,

· D. J. 'Rodgers disse que "a únicà so·

lução; p�rmanente seria uma emi·

ses,
• perfeitamente em condições· de

.

.

gração _ em massa' para outros paí
'receber novos cidadãos.".

,Redgers solicitou que' as hierar

quias �a Austrália, Nova ZeIandia,
Cal1adá' e o.\1tros países ricos,. pro

· 'testem conjuntamente
.

contra as

discririlinações - raciais praticadas.
àtualInente por seus respectivos Go

,vernos..
'

:

Ao"fim da reunião, Paulo VI dd
xou 'a Catedral para, receber, na

rua, a homenagem de várias cente

n,as de. pessoa,s. Em seguidél, co'nce
deu audiência a 4 mil sace'rdotes da

região, ,e' a um grupo de 87 neOCll

ledônios cuja viagem fôra custeada

por camponeses locais.
· PONTíFICE CONDENA

BARRElftA RACIAL

O Papa Paulo VI criticou a polí-
·

tica de imigração da Austrália'

que impede' a entrada de peS50as

que não sejam .de raça branca, --- e

advertiu contra <i erotismo .e ()

egoismo da so.ciedade australíáría.
Dirigindo-s'e a 11ma multidão·, Jle

250 mil pessoas que compare�efriun
à missa 'realizada no Hipódromo de

Rallwick, '\ Paulo VI condenou' a

"Austrália branca", e conclanhJu' o

país a "não fechar seu limitado cír

culo '.em benefício apenas de sua

própria satisfação."

COOK ,
A missa, a prlmeÍl;a que Paulo VI

.oficia .
num hipódromo, realizou-se

5

no dia do bicentenár'io do de::;ern·

•barque na Austrália do naveg;mte
inglês, capitão James Cook, pai da

pátria australiana. Paulo .vI) se re·

feriu ao 'acontecimento como "pon.
to de partida da transformação to·

tal da Austrália."
Durante o sermão, o 'Papa adver·

tiu também contra os pel;igos 'da ri

qlleza, e lamp-ntou que haja uma

"tentação de se sentir satisfeito

quando' ,se supera 'as necessidades

materiais." Pediu a todos que apl'o(
veitassern a oportunidade "para fa

zer um exame de consciência."

r

Com um· jantar de confraterniza-

ção a realizar-se hoje no Santaca
tarina Country Club, será solene
mente empossada a primeira dire
toria da Associação dos Empreitei-"
ros de Obras Públicas no Estado
de Santa Catarina. A 'entidade foi

criada. a 10 de novembro e sua pri
meira diretoria está assim constituí
da: presidente - Ademar Bornhau
sen; lQ vice-presidente - Henrrque
Almeida; 29 vice-presidente

. Cláudio Valente Ferreira; 19 secre

tário - .l\1ário Marcondes de Màttos;
2<:' secretário - Jaime Autunes T,ei·
xeira; 19 tesoureiro - .Eugênio r.:ia .

chado de Freitas e 2<:' tesoureiro --

�

/.

,Guenther Werner Gosch.· q Conse-
lho Fiscal tem como membros, qs
Srs., Thomé Antunes 'I'eixeira, Ál
varo Gayoso Neves, Ângelo. de Car

li, Antônio Carlos da Silva, Felipe
.

Arns e José Augusto Hoelse, .os
três primeiros titulares e os de-'
mais suplentes.

,J

'Celesc"diz qUB
imprevisto
iêz 'faltar luz
Fonte da Celesc informou

"uma série de imprevistos" foi a

causa dos, inúmer9s cortes de I�ner

gia elétrica verificados em .Floria·
nópolis nos últimos dias. Entre es-

I sas causas foram citadas as fortps

trovoadas, _colisão de veículos em'

postes, troca de chaves na subesta

çãodo �streito e um prin�ipio de
incêndio numa das· m'adeiras qm�

.

segura a linha nas ptoxiniidades do
Teatro Alvaro de Carvalhó:':

;;

Rondon -vai.
se ,reunir
no, domingo
A Coordenação Regional do Pro·

jetq Rond.on marcou domIngo) uma,
reupião gel'al,com os acadêmicos se·

lecionados para o' PR/7. O encontro'
está màrcado para às 20 horas, no

auditório da Faculdade de Ci�n'
cias Econômicas, sendo obrigatória'
o comparecimento de todos os p;;r

ticipantes, tendo em vista a impor·
tância dos assuntos que serao tra·

tados.

;
.

,IRE aprecia,
recursos

amanhã
'ü Tribunal Regional Eleitoral dto

verá
"

apreciar amanhã 05 recursos

apresentados contra os resultados
do pleito do dia 15 ·nos i�lunicipios
de Dona Emma, Jacinto Machado,
Praia Gral�de e Timbé do Su1. Stja
qual fôr a decisão do TRE nenhum
dos candidatos eleitos deverá se,I

.{prejudicado.
(

De outra parte o TRE ainda não
marcou a data para a proclamação
dps candidatos el�itos.

,
"

F a I ta de gasolina não
preocupa Vieira da Ros.

,t" ,

o General. Vieira da' Rosa aIi:r- a Secretaria da Segurança Púb�lê;:i
m'ou' que a Secr\ltariá' dá Seguran- . controlavz v-o consumo da gasolina
ça. Pública não tem conhecimento na. Capital do Estado,' redJetéri(l!�; .�t
de �ue seja eminente' [I falta de . manalrnente um telegrama à péh).
gasolina nos" postos de Florianópo- 'bi"ãs, informando o estoque ��ist�,Ji-·
(is, E clareceu que a SSP não, mais te em It'<!jai, onde se localiza 'o .�!')r,..
controla o consumo.vda gasoÍiha;) '.minál d�/ 'êÓmbustivel. Com iS�Q' 'lt
que está acontecendo' desde 'que Petrobrás manobrava seus. n���(Is',
uma d�s fírmas-. distribtüdoras Iêz tanques a fim de que, fôsse evita.dO
consulta ,!O COllsélho' Nadoílal de o racionamento. Apesar' ,]essas pro

Petróleo, a 'respeito da comunica vidências, � quan�o o racionamento
ção obrigatória da .estocagem. A se fazia, indispensável, a Secrei�l�b
partir dai' a Secretariá deixou de. providenciava um esquema... r'<;(;P), ",
se preocupar cõm o problema.

'

fiando;\ gasolina através :!:Ia '�·Oll·
. Até então, prosseguiu o General, cessão de requisições aos :USUál'·j)l'.

Acidente '.

mata S'enhBrí
que 'vi'nha: �er oPeraJ'

!>",' "' .• ';!'

','
�

.

Vítima -de .. \:Ur� :'··.��ítl�rit�·�· ,�l'e; trânsl- ,J>
�.' vam .

no Volks '�� pescati6r. Lich��, \lo--:Ó, .,' ,,:' )"r";�' ';,:-" ,i;', .. , .;..�.�-l _

;, •

'

•• :
• 'o'

': --. ,',-
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,

�" �
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"

.:l'ir"_� '�;'�:'J'" .

t� morreu, ont�m;uii'Iá )?�p�0ra (uxe} ',' s;e, ;Fe'r'!1ahdes.'e sua esposa; frita ?er'
se dirigia d�,', f\r�a�ão, Jle, ':G�ll(:l;lo�:. .: ,'riánd,es;: ,. que ficaram, fer\�os ..>::o
para esta Capital/à�fim tlé: ;se sub." \'

. A'IW,o.Wil.lYs .

era dirigido', �0):,: 1�l;')-
,lnet�r â ,um�' :,irttet�é���o;'§�!rúrg_lC�� , >' '"ti��s ;:�� C;rvz! de 21 ���o�'I��1l�/t�1n-
4 ,sel)hori:!, p. JYfílX1ah Ii:mlllà, de Frei': ... :b�hi §am fer:ldo do ?cl(�ente. ; '.<
.t'�s; 'viajava, n4m Volks -dirigido por

• i"
.

,I

seu filho e qu�· éQlidiu ,corri um �ü'. ,�; o ,�or�o d,� �ítima' io_[ ·�:�triovi;]o
tQm�vel Aero�W.'i:J.Y,S�" �tlofa,�i4:a,9� i..

�f<rà ,o lnsUft,It.o Médicô-LegaC ,pàl;a
de Jordão, mijn�ClplO: ,d{!,. C�ls,Q ,H!i' 'becrcSpsi;J;,' tel1do.: o', acideriJ�;: "Si�,?
tnQS, ' ::� o :. ,:' ',,:,- '.'. ,;< iregistrado _pelá rbeJegaciá 4t( �orí-

, <' �lf\m da S�,,:.Il.. : :!�arír *�íli�>i�jâ. ;' :�ia d� EÚ;U'!Ç'll.' ,'i ,( ",';' ',,;�{
;�.

v;
!' .\" y:

":
-

Conselho deseía punir
os · -Ia I sos d e'n ti s tas;. . fi I. '.

. 1iI'., 1:"1��'��
,

,t' '-i -, \.

!

. b . Cl;)nselho Fed.eral' de Od0l1t0lo
gia deverão Ienviar óffc,io' :;10 ;'pl�esi,
deTI'te da Republica, pedindo qUe se·

ja . outorgada m.aior, ílutori.dade áo�;

conseíh�s �'�gionais' ;pa!"�� a fiscali·
· zação .' do exerCício ptofissipnal e

protestando corilra' à . atlt1Jde de de·

terminadas autoridqdes' estadwli;;,.
qu.e permitem· a lÍvFe' :açàà de f&1...
�'os dé.n!is,ta�.

'

,

'A decisão ."de I :ei�bli��ii 'o : tl0t!U' .

,'�j,
'.

."' .•.. : _ ....>",
-

;-"<.<...<;;':>'-,1' ! ...," i

'h1-ento é resulta."te: dI:) ·J:!Ún1qgr0. d,'a.s" .

• �;:;):��� d:�r��!��tê����à;:�{�i�:�
\' :gõ,' i')endo q11e dil. álguhs ':'Estado�

�s alitQridactes n'ão .. �toD,i�rá;n? quâl
quer prOVidência para coibir o abu·
so dos infratores. i!; .0 caso do Es-

· pírito Santo, onde existe inclu�ive.
uma Associação de· Dentistas Pr�ti·.
cos com regulamentá 'publicado no

"Diário Oficial" e que" permanece
em atividade, Citl;l-se. ta1l19ém D 110-'

me do deputado· Targino RaiinUn·
do, de Min1\s Gerais, qlfe' se mani

fe:>tou favorável aos' ,falsos denps.,
tas,

INTERVENÇAO
O presidente do Conselho Fede·

ral 'de Odontologia, Newton Bruzzi
chegou a pedir à intervenl;ão CIo

ministro da Saude, Rocha Lagoa,
mas a indiferença dêste, o fêz re·

éorrer pr,eparação de um dO'eqrpen.
.

to a �er' encaminhado ao preSiden"
'té- da Jtépublica. Para isso Q ór.gão

.

• 1,' ' ..

e!etunu )lm levantamento junto l((I.

MinistéTlb' da Educação e CuLtll
r�f' : "dem9!lstrando tôda a ext�riê}io
,do problema.,

AUTORES MÉDICOS' "
' ',;'

. ,�STALAM REGIO�A:L, .,) ",,;:{
:', :k SoC:iedacte Brasiieira, �e, 'Es�ti-
: lórés Médicos instalou sua' régiQ�;J

.

ide � �JÃlta�. Ger�js:, em r,��n:Í.ã�:, ��W
ne, leyada a efeito.�·. 27 de';,ne��:til·
brõ 'lltimo. A diretoria. da . r!'�'gro·

, '

�a( niin�ira ficou assim c6rtstitÚí..

'da: presidente: Sylvlo Miragli�; ��vi.
ee-presid!:!1te; Hen'riql1e. Port'tIi�:;d;
secretário-tesoureiro: Fábio Coutó e

Silva. Ap ato esteve presente li ·pr",·
sidente 'da, Sociedade Brasileira ",';i"
Escritores Médicos, acadêmiCo Of-ta
cílio' de Carvalho Lopes, além..,:(j.0
s'ecretário Eurico' Branco Ribe1ic.,

. "

,�

MEDICINA l'EM

MOSTRA' NO RIO '.;J
Um marte�o de madeira, sím�Q!p

da primitiva anestesiologia, . iltt$.§�'a
.,

a expOSlçao Lde história da met\�i
-

na que está montada no Rio de' ]".

neiro e se insere no contexto, do
50 Congresso Brasileiro .de. História
na antiga capital da Rel?ublica.

'�"--,-'-�Jw"d .

. .........c:---..,..L. .\.. 7.,_"'"'_'_#_-0;_.',:.__ +_, �"d-�_-J'"
'�.4!L_:_ ; 'eh ,.t:- __I ,_

- ._ - - - r,.' �.�I
"SINDICj,TO DOS ENGENH�nl�S ij!.

Realizar-se-á em Florianópolis, no pi'óximo dia'" de dezembro, �8' 11
20 Iioras. no auditório' da Diretorià de Obras Públicas, sita à rua' Tenente � I

Silveira, uma reunião dos diversos profissionais .de engenharia registrados, � I

no CflEA, para a 'criação da Associação Profissional, com vistas à trums- ,:
formação em Sindicato. IPará i citada rellnião, estão convidados os engenheiros civis, eletl"iJ
cistÇls, mecânicos, agrônomos,' de minas e demais �specia1idades, "com :i, I

.exercício' pi'p'fissional em nosso Estado., I ".

IIEstará p�esente o ,Delegado d6,TrabalhQ em ·Silnta
.. Ca�ari�a, ?�, "Gír�/.'i;Belli Müller, que' fará expoSição sobre o tema: Orgamzaçao Smdlpal. '. "\;. ,

EngQ Hamilton N. R. Sch.ef,r - Presidente da ACE. ". 1 i
.----- � r -
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. ., , ·�Y
Socied�de Amigos dll L�gôâ .

r'í\;
Convocáção ,'ri Ass.mbléill Gerirl c ,,<

D.e aeônló cpm os estatutos, Solicitamos a presença de todo� os'�ss';l.i
I . piados no dta 6 às 10 horas. �o��l' Grupo Escolar da Logôa da Con,celçao IA:.ssulltO: Votação da nóva diretoria e prestação de contas, '

j, I Dario, Tavare, -----" Secretário: .' ,:t�l� - - _-"ó �' , \
. ,,,,:-'

,!:l
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