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válido até às 23h 18m do dia 7 'de outubro de 1970

RENTE .FRIA: Negativo; P�E�SÃO ATMOSFERICA MEDIA:

fOJ24 nllllbales; TEMPERArURA MEDIA: 17,59 centigrados;
UMIDADE REtLATWA MEDIA. 77,6%; ClIITIlIlllS - Stratus

� plecipilações esparsas Tempo médio: Instável.
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11NIESE
ITAJ'AI

,Companhia Indlls.rial LI"
nh&lri;S S, 'A. que lem fá,Jr!ça

de I "I_El em Pelejas, no RiQ

";nli,d", 1'1[1 SVI, a�t]bii de ;;5,"',
.nir o '.;o,-Trole ..clonarlo (Li

!"olllf:aílhia fábri ;iJ de i-apel
I.alal fi! jj rtÍJ i iJU as all",.

.j"des. il. fábri�.l de !Iaja. es·

lá sOÍJ a direç âo do Ge'lerai

Dan,GI1 do .Amaral Duro.

------:;-

o UOVC111<lUOr Ivo 511Vt:ll' 1

;,aJlCIC:1WU lei declarando de

Uil:Wdd-: pú Iica área ele te r

ra na cidade de Tubai âo, rl

üm de ser utili zada pelo De

partamento Autônomo de El1

gellharià Sanitária - DAES
_ para a construção de re

servatório e implantação do

serviço de abastecimento de

água em 'I'úbar.io.

í.f1APE(.;õ

,Com a presença de autori

dades e convidados -especiais,
será inaugurada na -pr-óxirna
sexia-feira em Chapecó a II�

Exposição Agropecuária e Ih
dus+riat, promovida conjunta
mente pela Prefeitura Muni

cipal e Sociedade Amigos de

Chapecé, Entre as
'

alraçõEs
incluídas na programação que

será. desenvclvlda até o dia

13 destaca-se as apresentações
da "Esqvadrilha da Fumsçe",
do Ce-l1tro de Tradições Gau·

chas de Passo Fundo e My,
seu de Cêra Hisfóriço e PQli.
dai de 5610 Paulo e, 'iii! shew
cld Banda de Música Clà, Poli
ela Miliiar d'e Sàilta, .Cal'ai"i��l

.., tI,\.,
. "'T(;�'-!J CONCóRDIA

.

Já
-

está pràticamente coa

cluido o ginásio coberto de

Concórdia, que tem capacida
de para abrigar 2.500 pessoas
e permitirá a realizaçào dos

:Jogos Abertos de Santa Cata
rma,

BRUSQUE

o Sindicato dos Trabalhe
dores na Indústria de Fiação
e Tecelagem de Brusq�e fêl:
doação à liibliotecêl Municipal.
Ary �abrill de urna coleção de
livros íOõl'h'mclo 10 volumes.
A obra doada é a 'Enciclopé.
dia Universal',

SÃO F'HANClSCO DO SUL

Estêvc ,na última semalla

em São Francisco do Sul o 3\'.
AlIair "VIarcola, Secretário de

Viação e Obras Públicas, vi
sitando I as instalações do Pôr
to de São Francisco. De outra

já estão c_oncluidas os traba
lhos de montagem dos qua;·
'tro guindastes elet.rônfcos, qne

p� l'starão slfrviços ele carga e

descarga.
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O Senador Atílio Fontana, pilôto ]
amador e milionário do ar,' encon

trou-se. no aeroporto de Congonnas
com o Rei Pelé, que, entre um 'vôo

e oútro, do Rio a Hamburgo e de la

a Sántiago elo' Chile, também costu

ma jogar futebol, deslumbrando ;JS

platéias do mundo. Antes do em

barque. Pelé honrou o Senador -com

uma foto para a posteridade.

N� 16.490 - Edição de hoje 8 páginas - Cr$ 0,20

retí e Fontana
pOS,:8m para
a plsteridade

uerra em a
1

,foi
I

I Aviôes ela Fôrça Aérea Boliviana contra o edifício. As notícias
,atacaram ontem à' noite as instala desencontradas, mas dão' conta ' de

ções do Estado Maior- das Fôrças Ar IJHe já se registraram as primeiras
madas, - onde' se encontravam reL1!11- vítimas ela crise bolíviana. Ovando
'dos os oficiais que comandaram a Candia tão log� deixou o governo
derrubada "do presidente Ovando exilou-se eu'! Buenos AIres não ten-

Candia. 'I'rês àparêlhos realizaram do, até a noite de ontem, solicitado

erru ado
uma incursão, abrindo fôgo cerrado salvo conduto para deixar a 'Bolívia.

------�"'7"� -------

são

Situação é confusa em ,toda a 'Bolívia
,___,_... �'T __

·c]i;ts. Depois dêsse prazo deverá ser

eleito o presidente da Junta MUIta:.,
Em .Washíngton porta-voz uo De�

partamento de Estado Norte-Ameri

sera sumament.e impossível aventu

rar hipóteses sôbre a provável S01'

te dos investimentos e da ajlId:l dos

Estados Unidos à Bolívia

Cadáver ,surge bniaDdQ',
, i h i'

- ,,,_. _. .' •
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/ .
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�·"'t"";'-nas aouas a ala ore
(Última Página)

Cujdado 'com
1uem vende
a Esportiva

A Divisão de Loteria Esportiva da

Caixa Econômica F'eGeral, filial' d,e
Santa Catarina, divulgou ontem um

comunicado oficial informando que

não forneceu até agora nenhuma

crede!,cial para a venda de cartões
de apostas da Loteria Esportiva.
Adverte ainda os vendedores, ale�'

tando que incorre;� nas penalida
des previs-tas �a legislalação vig�n-
te. (Página 3). \

Assembléia
, ,

sé
.

inaugura
em novembro

I

Deverá ser' no dia 25 de novem

b1'O - data consagrada à pádroeira
do Estado' - a inaugu�'ação oficial

do Pal'tcio do Poder Legislativo. ém
construção na Praça da Bandeira. O�

móveis começarão a ser instaladúS

no nôvo prédio ainda no corrente

mês, e o projeto de reforma admi

nistrativa da Casa será e_ntregue pe

lo ITAG até o dia 17 vindouro_ (Na
última página). ,

"

a tensão aumenta a cada minuto cano afirmou que enquanto 'persistrr
a confusão no território boííviano

Beader explica. porque
,
- , ..,'

dlld tj7' •••.·.,"1.;.�"�I�· Dao e ma,1S caD I a o
�::::::::::::::::::.:::'::-::"::::::::''8:8::;::�;'' .'.

:�.
.:

. .' :>:::.: :::�. o :�nunciai:lo manifesto d,; Sr': Nll' para o desenvolvimento dd Estado e

:'. " .",,:., ':: ... .";.� son Bender, explicando as, razões de: cara�tel:izar, assim, através dess3
. pelas -quais renunciou a sua candJ- . c;:tndjdatura, um", terce.ir;a' posiç.1i;)
datura à C[1J11ar� Federal, fOI 'final- política". R�ssálva, contudo. que e�

mente cllVulgl1Jo No seu al'razoadl), sa, aLlLude não IJletendfo "d�s�nel'(-, I
assevera o Sr. Nilson Bender que,' cer os relevantes serVIços presta(�os

I"fixação" numa Cadeira do Senad·) pelas duas 'fôrças políticas qlle, tn.-,
não atendia a motivos de "ambiç&o dic·ionalmente; �á cêTca de 60 ánus!
pessoal" ,.

mas slgnillCava ."0 dese, detêm o cOllirôle polít_ic:o do Esta-I.io de colaborar, com meu trabalho, do (Última página).

A, situação na Bolívia depois da

renúncia ele Ovando Candia está

longe de ser clara,r segundo as, notí

cias divulgadas, elando conta de que

que passa. Em La Paz anunciou-se,

que o �1'Íunvirato militar designado
para reger os destinos do paz exer

cerá o cargo durante' oito ou dez
I �

--_._�. �. 7-'�-- _- -----.-------
----�_.---

Instituto de
Educação. tem
nõvo Diretor

O Governador' Ivo Silveira as

sinoLl ato, na pasta da Educação, no

meando lo profess_or Valmor Bonifá·
ClO de Sena para o cargo de Diretor

do InstItuto Estadual de Educação.
O nôvo diretor ainda não assumiu

oÍlClalmente o posto, mas já tem sua

equipe de assessores fOlroada- e al

guns. planos em vista para por e.m

�xecução. O IEE poderá sofrer i,l

clusive uma reforma administratiV<l.
a ser implantada possivelmente �1I1 Içonvênio com o ITAG. (Págll1a 2).

Desbaratada
a quadrilha
interestadual

---- ._-----------�---------

Campeão do Estadual
pode sair no domingo

I (Página 6)

Encontí-am-se -recolhidos no xa

drez da Delegacia de Furtos' de FLO·

I ianópolis, os i-nt�gra�tes
- da quadri

lha piJ'ê"sa em Rio do Sul e;que vinha
�!�It< J '

,efetwllído �!PJ, séríê, ,�.!� l'o�IQos X\,9,"
- "Parap.-á�-e ,e;tl'l' :S'a.iJt:a- Catârina.. eSIJé'- '::

�. Y:i.'

cialmente de automóveis.. Os gatu
.

nos prest�mio' dePMme;lio - hoje, ps,
perando .a polícia capturar logo GS

demais membros da quadrilha (úl
tima página)

Apesar do impasse surgido entre
a Prefeitura e !Js proprietários de
imóveis beneficiários do calçamea
to a lajotas da Avenida Atlântica,
em Camboriú, o Plameg imprime à
obra um ritmo acelerado, devendo
concluir o melhoramento antes mes

mo do iníçio ela temporada de vera

nelO, quando o município .receberá
grande contingentes de turistas.

Paquera em Camboriú'
'será sôbre lajotas

------------------------------------------------------------
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IfEtem novu dingenle
/

Oeste Jf1 á
tO' ar't',os'!lnafc· , ·

f
'.

( ,

f� 'li. � U

que Ja anuncia re orma.; dl Capital

"

'-ereadur quer esc 010
el 'velhu uergporta

.

\.
. ", . '. ( ,\ . ,

1

o vel:e�dar 'F'tan6i:,co Júlio Wip-
" fi P-"(�Xi�la_--: MtÍ�liã.ó� será)' com os

pel aca'ba 'do? apresentar ao Prefei- 'mO'I·aCl: .. j'·es dQ 1'3airro São João.

to MUllicfl'HiJ, Trtn projeto ,p:lra �r'(l)n.ltJ\1:

que seja melhor utilizado o préL;io O Moviniento 'Brasileiro de Al-

onde funci�:mava a estação de pas- fabétização' - MOBRAL - vem

sageiros do ex-aeroporto de Itajaí, funcionando pel.feitamente em Ita-

com a instalaç.ão de uma escola jaí, desde o dia � de set�mbro, com
modêlo ou 'um ambUlatório rou- um total de 1:800 alunos TTlatl'i-

nídpa!. culados, que estudam !lOS 71 pl\lS-
. Acrescentou o' vereador que a tos -de alfabetização, ,distri,l'midos

instalação de um ambulatório, em 28 eSCOlas, nos diversos bair-

principalmente, VUl'l beneficiar ros da Cidade e no cén�l'o.

gral1demerite os moradores daquê- O ,�urso e�tá sendo ministratlo

le bairro, que não mais prr-:-isa- por 137 monitores, quas� todôs

riam se deslocar até ° centro da estudallt..:s ele Ttajai, sendo a 0)-

c, 'd d �. A' ·'rrtissão" Executiva' presidida pelo ./
l a e, em casos Cie emergencla,
A Câmara Municipal aQ:uardl'l, Coma:1da:lte Paul-o Bou!l 'Gulma-

ago.ra, um pronunciam�l1to do Pr;- rães, Prc'side !te' ela JU:lta . Ad- l1'i-

�eito; no seatido do áprõveita:íen- nistrativa do 'pôrto daf!uela Cida-

t.o do ex-aeroporto, transf.orman- de.

do-o em Pronto Socorro Muni- . Além de incentivar os partici-
cipal. pa.,tes, o M013RAL distribuiu
EFSC dOS estudantes e monitores, un1a

carteirinha que dá direito a 5U'ló . 'i.

de desconto nos cinemas locais e .

na aq li isi�áo de �lOC0í-� �fii-J,;::-B,�:���� i:il�����(;�<;�;_�:;;���J�fXL ç);9 � �p ��çp s s',4pe (s�ba I xos .. ,

:��r��:"�aOl::::d;::m;e I1a-

,o� ,�m�,' ��' 10' VOLKS ,"

��;�sJ.���p��a����::�;��DE'
.

GR'.�.C'A" Ivi;!e, Pedro Ferreira, Olimpio Mi-
'

randa Jr., Hercílio Luz, .loca •

Brandão e Marcos K'onder, para
cornparecerem ao' escritório, atrás
da igreja matriz, a fim ele retira
J;em os talões do impôsto.
íBAiOFIA'R'F.lIS

0s bacharéis ,formados em 1969

pela Faculdade de 'Direito de -Ita

.jaí, ,estiveram reun idos com o di
retor da Faculdade, Erasmo Ro�

drigues e com Q diretor da aut,ar

quia municipal de ensino, Mário
.Tuarez, afim ele debater a situa

ção dos que, embora já formados

pela faculdade· itajaicnse, não po
dem se inscrever na Orel'em dos

Advogados do BI asil, em ví rtude
do lião reconhecimento ela Facul

dade, pelo Ministério da Educa

ção e Cultura.
Na ocasião foi infOl'mado que

até novembro próximo a Faculda
de

I
de Di reito de Itaiaí já esfará

,oficia-mente reconhecida, o que
possibilitará o registro da turma
de 1969, na Orelem dos Advoga-
dos do Brasil. ,

EX�COMBATENTES

O l'1'rofessor Valrnor Bonifácio de

Sena, 'ex-Dirctct 'cle Admtnístração
do '.ii:m'it-i-tLno Estadual ele Educ-ação,
é .. "0'1"1 'fi' 'll0Vn T'li'l'êl'or daq ueãe esta

'1:;-e'leci�1elrto -de -ensino, 'em subsl i

'[�h'i'W -ao ')'l'l'oreSsor iJal1uá1:io Ser

,Tlll, ,de<rnlisslío'm;'rio do pôsto em vir

'tl,r,.ile Icle 'jl�l�1(:(fes' assumídas j'U111to 11

iCct'!Jiwl sídade Federal de Sa1nta Ca-

"tal ína.

'0 ato de nomeacão foi assinado

.

esta. 'semana pêlo Governador Ivo

€fJ'vdl'a, e a nova dírecâo se 'propôe
.a ,c011ünuar a "linha de ação traçada
)!lela 'd'iTeç§'O -al1tel'ior, devendo eu·

1i_<et.,Qnto in,t!.'oclmdr àlgumas melllo·

A equipe de a.,sessores está COt!�·

't.iiuidà Trelas ,proFessras Aligllst::>
Bernardino Coelho, Diretor do Cm·

so Secu,r:dár�o; Marçal Mello Fi1bo,
,Diretor 'de Aelministração; Maria de

Lml1:�cs Ardler, D-ll'ctora elo CUâO

O Superintendente da E�trada
de Ferrõ Sa,úa' Catarina 'foi soli-

!Jitado a comparecer. a uma reu

niãô da Câmara Murl-icipal, a fim
de debater assuntos sôbre o -fecha-
menta daquela ferrovia ,e o cOn

sequellte problema que se criará
com os desf'moregados,
®tA ;Ji)A 'CRIANÇA

G 'Núcleo Regional do SESI" de

'Itajaí. e 'Sub N,((cleo de Camborió
farfl0 real i-zar grande promoção
para o Dia da Crança, quando
dois concurso apontarão os ven

cedm:e-s,
.

com a participação ele

crianças de 6 a 10 meses e de 3
a 5 �110S ele idade, no salão pa'ro
quial da nova Igreja Matriz, 'no

dia 12, às 15 horas.
As inscrições poderão ser 'feitas

no' núcleo regional do SESI, em

Itajaí, à rua -�Toão Pessoa, n.
1P'RlEFEJ;ITO OUVE .RECLAMOS

Iniciando o seu plano de diálo

,go, o 'Prefeito Júlio César vai se

reunir com fis populações dos bair
ws da 'Cidade, a fim de ouvir re

clama.ções e procurar problemas
da COlllUI1 idade.
Infol'hlOU o Prefeito, que :l reu

nião com os moradores do Bairro
Fiuza Lima, na semana passada,
revestiu-se de completo êxito. es

tando a J>refeitura
-

empenhada em

solucionàr os problemas apresen
taças, 'referentes ao saneamento e

esgôto nas ruas João Gaya, Ave
nidas :Duqu.e de Caxias e Getúlio
Vargas e ruas\ Carlos Seara, Fiuza
Lima, parte da rua Humbelino de
Brito e tScla a rua Alexandre Fle-
milllr,

Declarou, ainda, que estudos
feitos apontam um clisto ele apro
ximadamente 42 milhões antigos

Normal; ,João Carlos Potteker, Dire
/

tor ela Escola Primária de Aplica
ção.

REFORMA

No setor de administração- o' IE��

deverá sofrer uma' reforma de eer

ta profundidade,' cujo projeto 'se1'á
elaborado' possivelmente' 'pelo Ins

tituto de Técnieo ele 'Atlministtação
e 'Ger�ncia ela Esag�

A equipe de assessores já. está
autorizada a planificar as r'especti.
vas áreas, e ontem mesl�o, à noHe,
estêve reunitla com o proressO'i' Vi:'!'
'mor Sena tratando elas. medidas 'a

serem postas em execução nos ,pl'o,
ximos clias.

'

,Ainda- não se formalizou, e'iltretan·
, to � J;osse ,do nôvo dit'etor, apesar.

é1e êJe' já esta'r ,pràticamente no

exc1'cício de suas novas atrtbuiçõéR,

Uma reunião com todos os 've

terano's da Fôrça Expediciomíri�
Brasileira, residentes em Itajaí,
'será realizada no próximo domin

go, às 9 horas\ no Salão Paroquial
da nova Igreja Matriz, com a fi
nalidade de fllndar uma seccão da
Associação dos 'Ex-Comb�tentes

Informações' eCflnômico
de Seminário, di. ReteU1

· fiscais
'�

tema
CO'Iil um "stand" mostrando o ar

tesanato ilhéu, a Capital estará pre
sente a Il Exposição Feira Agrop=
cuâria Industriai de Chapecó mar

cada pana o período de 9 a 13 elo
'(.'Ol'ren'te. A írríormaçâo foi pnesta
ela ontem por fonte da Diretoria de
Turismo e Comunícacões ela Munici

'palidade, acrescentando que a amos

tra .de Flotianópolis constará de pai-
néis fotográficos apresentando as- .

pectos elo desenvolvimento da Capi .

tal e pontos tu-rísticos da Ilha de

Santa Catarina, éontando . ainda com

projeções de "slides". aborelanelo [,

arte e a ·cultura.
:Durante a II Efapi . ser50

.

ventli:
dos ao público .artigos 'de r�nelas riu 'I

Ilha, e uma ren.cleira 'estará no lo·

cal mostrando cofho, se faz a renrja

de l�ilro. TamJ)ém � ceí'ãmica será: "

mostrada no "stand'" ge Florianópo·
lis, que terá' como' recepc-ioni;;ta lI'

jove'm Luiia 'Damasceno Assunçao;
li. i-ss 11urismo da G�pital.

A Supertntendência Regional da
Receita ,Federal ela, 9a. Região Fis

cal, compreendendo os Estados de

Santa Catarina e Paraná, tendo �1'n
. vista os objetivos do Plano ele Admi,

n;istl'açào 'dos Tributos Federais, rea-
, Iizatá '1:10 perlodo . ele 19 a 23 ao cor

rente, em Curitiba, o 19 Semi'hil'l',lO
de ]n;forma�ões 'EJc,ollômicO'iFli'SGais,
com a .particrpaçào de Í'l'Isti,lJ,uctos .dc

pesquisas sócío-cconômícas �eacta�is,
estaduais e municipais,

O professor Alcides Abreu repre
sentará o Estado ele Santa Cstari

na,. fazendo expos�ção 'no ,prõxi,mo
dia 'I9, daia em que serão inllugm';l, t
dos os trabalhos.

O Scmihário' Sócio-Ecol1ômico se
nropõe, eutre outros 'objetivos,_ a

procurar dar consciência aos parti·
.Úp-antç$ sôbre a importância, das

,es.tàtísticas ,nos tra balhos afetos 'lOS

órgãos 'p(lhlicos e privados, para, a

:;üperàção dos obstáculos que nêsse

'_.À
" ! cão: ele' exportação, de' bancas"

investimentos; a ne-cessidade'
CO�}�urli�,?res, qualidade e opo�
nidade' çlp informação 'estatística
fatores que influenciam na pr
ção; 'a declaração do impóslo'
ren�a de pessoas físicas e jUl'idi�,
as' ,'guias', de recolhimento dos I

fl�t63 '

e '6' 'documento únicn da a�
caciaçãp como fontes de in'fol'ma,
econômico-fiscal para aconrpanham;
'to e 'dirn.ensionament.d da cal'ga t
butária nacional.

:(campo ainda existem, destacandb
os sistemas ele amostragem e méto
dos de pesquisa. 'I'ambém serão te

mas ele debates a unítormízacão da

classi I'icaç-ão' dos levantamentos: a

n1:>i'Jiiaçf:o ele modernos métodos, ele

,pesquisas do serviço, federal ele pro

cessamento- de dados e entidades

.'co'l1gê1'leres I 'reg'i,ü0ais; 'a J -sistematíza
'çlio 'e .normaríaàcãe de c-adastros e

registros ,básicos como instrumen
tos auxiliares 'do planejamento, pro

gramação,' contrôle e avaliação dos

serviços ele aelrni,ll'istração_ fiscal da

União; a situaqão atual nos, Est,]·

'dos do -Paraná e Santa (Catarina· das

estatísticas ind�lstriais, da inelústrJ3
. ele madeira, comerciais, ele transpor·
te, 'de cons1rução civi'l, de pro<;lu·
çâo ,e ('onsumo ele energic, elétrica,

qe' produção e consumo ele oom11118'

tiveis, agrícolas, ele extração vegr;·
'tal e mineral, de circulação interes·

tadual de mer�adoJ'ias,' de importa·

Em caráter de convielados eJr

ciais: estarão pal'tidpando ao
S'ei-niüário de In formações Eco
mi-co"Fiscal Õ 0€'nt1'o Sócio Ecol'
mi,�o' da UFSC, 'ESAG,' Banro 'do t

I J::'-do de Santa Catarina, Banco-�
, gion�l" de DcsenvolviíT)el1to ao
ií.'enio Sul, Federaçil'o das' Ind
'tria� 'de Sa�lta Ca'ta'l'ina e 'Fedel�
,

elo: Camérdo.
/ '.

I'

Na FES'lR.;'DrOS
')

BNOS
DE

HE MES M
.'

CEDO�
,LAVA,DO,RAS BRASTEMP"�

,

"l' •

' ,

'A,pa rhr d'e . ���:::::::-:.:_��
Cr$ '569,00'
Ou apenas

'

'Or$ 3'9,,:9:0:mensais!
,GiRÁ;r;I:S: 1 cu�on para
conca-I'rer a 10 \tolks!
I J:

..... '.

-m

.� PR'ECOS TAO BAIXOS
� Q'U;E 'SÃO"

; V:ERDA,DEIROS
� :PRESEN"T',ES!
lO

u

',FtC>G�ES IB;R,:AS1tEM'P
w.!A parltidi.e

,Cr$l§�l5,O(O
'CDu,apenas
'Cr$ 39,'9'0 mensais!

G"RÃ'il.s: 1 ctlpon �ara
C0ncorrer,a 'Hi)''Volks'l

Ft!lbuloso

estoque

parei pronta
entrega!

"

-
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81 a vai, punir quem, veu
,

e oteria' sportiva em
A Divisão de Loteria Esportiva da

'Caixa Econômica Federal, filial de

;Janta Catarina, acaba de divulgar

uJU comunicado oficial ao público,

iizendo que não forneceu, até a pre

".ente data, credenciais 11, quem quer

ILle seja, para a venda de cartões

(le apostas da L�tel'ia Esportiva, não

se -respo"usab,ilizando, portanto: por

qualquer prej uizo que tal prática j I í

da possa trazer aos eventuais apos

ladores.

A�nesmo tempo está advertindo

RS pessoas que estejam promovermo

a venda de tais cartões, que os mes-
,

' ,

mos são passíveis de sofrerem as

penalidades constantes da legisla

ção em vigor, informando que para

coibir a prática irregular da' ven

da dos cartões da Loteria Esportiva

,a Chefia da Divisão da Loteria Fe

deral já entrou em contato com as

....Dutoridades competentes,

Informou, também, que li venda

dos cartões estava sendo i�ita no

câmbio negro, uma vez que ainda

não existe, em Santa Catariria, ne

nhuma autorização para a venda

dos mesmos e que a Loteria Espor

tiva somente d�verá chegar �SHn

ta Catarina daqui a seis meses, apro

ximadamente;' ,

.-

A Delegacia de Furtos" roubos e

D 'fra1!dilcões. já havia al�tadQ o

público quanto a existência de frau

d�s nas apostas, já havendo inqué

ritos abertos naquela Delegacia, en

volvendo pessoas que entregavam

cartões com o dinheiro e não rece

biam os cartões perfurados.

Diretores daquela Divisão, estão
alertando os cambistas p,ar,à qné
não continuem a efetuar a:bosta�,
estando sujeitos às penalidades apli

cadas' nessas contravenções.

/

Cultura aprova nome

[jado à Transamazônica

e

-.;- rol
.,.. '" ,�'''';'' �

Técnico de se vai ao
exterior Dumprar ga.�o
..

, .'"

o Secretário Armando Calil B�l

.os, Presidente do Conselho Esta

, 'ual de Cultura de Santa Catarina,

: sguido pela unanimidade de seus

J ares, enviou mensagem telegráfica

: o Presidente da República, apoiau-

10 a iniciativa do Conselho Estadual

'I e Cultura' do Rio de Janeiro, de se

{ar à estrada Transamazônica o no-

11e de Euclides da Cunha.
I

Em ofício enviado ao Conselho

'J�stadual de Cultura de Santa Cata

! ina, o senhor Paulo de Almeida

Campos, Presidente do Conselho Es

tadual de Cultura agradece 0- apÓio,
derecido e reafirma que "o que

r;uclides da Cunha fêz em "Os Se1'

t ies", com .referência ao nordesti-

r o, repetiu-se na Amazônia, em vá

rios trabalhos, na sua vocação de
I 1
\

Com, o objetivo de selecionar e

r dquirir reprodutores 'par� melhora
mente dos rebanhos suíno e 'bovi-

1'0 de Santa Catarina, o engenheiro
é grônomo Lui� Carlos Baver, espe

cialista da Acaresc, embarca ama

r hã para os Estados Unidos e logo

p seguir para a Alemanha Ociden

tal. Essa operação faz parte do p1'0-

grama de melhor assistência à, pe-

uária catarinense, promovida pe-

la Secretaria da Agricultura, e pre- _

,

� rê a aquisição, nos Estados Unidos

de 120 reprodutores suínos das ra

ças Duroc Jersey e Hampshire, Na

Alemanha o sr. Bayer selecionará

106, reprodutores das raças Pietrain

l' Isandschwein, bem como 12 ma-

A trizes da raça bovina Fleckvieh que

também serão adquiridas.
QUJBE 4,5 COLABORA:

O Clube 4-S, "Progresso", de Rio

NégrinllO, está colaborando com, a

I'rflfpitura local e com o Sindicato

Rural executando os serviços de im

Dlahtação de uma praça de esportes
'\-' instalações de 11m;; li nha telef'ô

l'lca rural, no município.

:risses trabalhos deverão estar

(oncluídos antes do final do corren

te mês e é decisiva a participação

dos jovens da entidade na concre

(ização dos empreendimentos.

'retratar brasileiramente as grandes

regiões onde o homem vive os seus /

maiores dramas - o Nordeste e a

Amazônia - marcando definitiva

mente o caráter de sua obra: o 1:\\l

mano."

Continuando, o Presidente do

Conselho Estadual de Cultura do

Rio de Janeiro' alega que nada mais

, justa essa homenagem, uma vez que

Euclides da Cunha, através de uma

surpreendente Geografia das comu

nicações, descortinou novos hori-

.zontes para o seu modesto projeto
inicial, lançando as bases de um
traçado rodoviário' que agora é

�

pôs

to em marcha vitoriosa para-os glo
riosos destinos de nossa Pátria pro

movendo, no sentido leste-Oeste' do

Brasil, a integração econômica e- ;;0-

cial.

.t ['li"

Em Santa Catarina mais 'de '2400

clubes 4-S congregam cêrca �de' 6.000

jovens rurais de ambos o:� sexos que

seguindo instruções do Serviço de

Extensão Rural, desenvolvem" ati

vidades ligadas à agropecuária, eCO

nomia doméstica e melhoramentos
comunitários.

SEMANA DA SAÚDE

Sob a coordenação da farrnacêtrti

ca Ledy Motta, foi encerrada on

tem, em São Miguel d'Oeste, a "Se-.

mana da Saúde" promovida peja

Comissão Municipal de Saúde local.

Os trabalhos foram desenvolvidos
com a participação de várias autori

dades e líderes rurais. A Comissão

de' Saúde, presidida pelo sr. Hé110

Wasun, .Prefeito Municipal, durante

esta semana realizou palestras, nas

diversas comunidades do municísro,

orientando a população no' comba

le às endemias através de medidas

higiênicas 3 preventivas vacinações.

Dentre os trabalhos já realizados

pelã' comissão destacam-se a cons

trução de 50 sanitários nas escolas

rurais, exames de laboratório das

águas, distribuiçâo de jornais aos

professôres, palestras radiofônicas

de autoridades médicas . e slogans

sôbre saúde.

,

\
Curiosidade artística

l�O mundo tem seu curso
,

Estãolabertas no Departamento de

legistro e Contrôle Acadêmico, 11a,

c":,

'\indade, as inscrições para o cm

o "Curiosidade Artísticas do Mun

Jo" que o Departamento de Exten

ão Cultural da Universidade Fede

al de Santa Catarina vai promovei',

to período de. 12 a 17 dêste mês uo

,Úditório' do Provincialato do Cole

.{io Coraç50 de Jesus. O curso será

ninistrado pela professora Helena

Lapa Maranhão, da Faculdade de Bi

blioteconomia e Documentação da

Rio de Janeiro.

Por outro lado, a professora ROS1;

Weingold Konder - da Universida

de Federal do Rio de Janeiro - es

tá ministrando no Centro de Estu

dos Filosóficos da ex-Faculdade de

Filo;lOfia, Ciências e Letras da UFSC

um curso sôbre os Aspectos Estru

turais da Língua Ingl'esa.

o IMPOSTO DE RENDAPERMrrE·
QUEVOCÊ DE U A DA SUA

.

__
«

'

RENDA'BRUTA 3 X
,-

O TOTAL
• 1

i

,��' v"
(.,

APLICADO NA- DMPRA DE
AÇÕES�

o Banco Central do Brasil concedeu à
INCOCESA o re�istró de SOCIEDADe DE

CAPITAL ABERI0, nO. OEMEG··70j253lJ (êste
registro permite' a dedução- dos 30% no lm-

pôsto de Renda). I

,

Por outro lado, os equipamentos indus-.

triais já foram adquiridos em Milão, na Itália,
da SACMI IMPIANT: S.pA., Que também é res

ponsável pelo -know how- e -engineenng- re-.
lativos à implantação e execução do projeto.

Portanto, muito breve a INCOCESA já

estará produzíndo para. suprir boa parte dorl
ticit dO�'r!l�rcad()_brasileiro de azulejos, e as. �1f;"5?
INCOCESA terao um valor real bem maJs�Lê�,

vado do que 'o. preço que você pagar agora."
, !Aproveite a sua chance de ficar rico no

'negócio de. açêes: compre ações INCOCESA! <

-:--IPIJ InCOCBS11 IND�"TRtA'E (".()MERCIO DE CERÂMicA $A { .

_lJ RUA 5.AO-MAH()(l.·aAlE� rtrU ""'�•. 'T�'&MTAG:;�7fNA'?

,""

"'�'''' ,

.

,Além dos preces super-baixos ...

�10>VOLKS
DE GRAÇAI

FOGÕeS WA�liG'
Visoramic

Avista Cr$ 559500
Ou apenas

Cr$ 39,90 mensais!

. FOGÃO COSMOPOLITA
/

Avista Cr$169,OO ,:,f'�

A partir de

Cr$ 4,70 mensais!

GRÁTIS: 1 cupon para
concorrer a 10 Volks!

Fabuloso

estoque

para pronta
I

entrega_!

TelEVISORES PHllIPS;

A partir de

Cr$1.059,OO
'.
Ou apenas .(

Cr$ 69,50 mensais!

GRÁTIS: 1 cupon para.
concorrer a 10 Volks!

III
:J
OI
lU
o,

e
u
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o Prcfdto ÁrÍ Oliveira deu inicio à

sua gestão à írente da, Prefeitura lViui,'ídl1.ií
executando em silênciQ um traualno 'lUI:< Síl

\,H'�l:�lqt: nor túd�! a área do MuniçípiQ e
, I

-

,
'

\4It�, <{;lItf-O d4S pw,sibilidad;:s <hl erá. iii,
Y�'!í� 12Q!lIrUmi .do fj;i,� fi CO!liiQ:\df!í:<lo ti;l

\!!jHl·�!(LJl�iH� d� Cilpi�al QQ Estado, I)l�
i�lfPm!p;.te, pçl<ém, êsse esfôrço já lIij'O muis

!�(Id�da permanecer encoberto pela JIIO(h�s·
tHl 40 iLU executor e transph',?u dos gabi
nMf'§ ,44 admlnistraçâo e ��S várias frentes
de I)Oí'ªS para o reconhecimento público.
t:;sHH1H1S asslstindo uma administração di

fI�JI!icq e atll311te que muito se tem desclo·

b!-�ulo para enfrentar com, o necessário yi

gm �s i�lúmel'Os problemas da Cidade.
'Se a administração púhlica já {Jm' si

m�.§nF! pl'erece, tóda sorte de Pi OiJICllláS

fEji� Ilu!:'trt a dedd,� executar com d.:

t\::.mU�ção e sel"iedàde, essas dificuldm10s

m,t!§ llil acentuam quando se trata ele ad-.
miílj�t!?I�' IHlHI Cidade como Florianóp(JlíSr
�H�R eXl*'H'L10 des��IH'oÍY�mt!1,�isía atinge
n!VI;_S yetdadeifamente smpreeadentes em

!'(lhIÇªil a ontras capitais brasileiras. DI!ra '"

t� nudtos anos �marracla a um process� d�
tÍrrÜdAS investimentos, qtÍando o desenvol.

vimellto se arrastava a passos de tartaruga,
r?pentioamente a Capital do Estado eclodiu
ll�hl fblÇ'� (te sua própria Il()t�ncialidíld,�,
ªt� eqtão erll estado l�tcl1te, e assumiu o

.

!3iWfirgQ d? opegu ctn si mesma uma gra,,·,
d� trar!§�minação. .',

pit
(
\

A paisagem urbana de hoje, compara
d.il à (Ie dez �!ilOS atrás, reU�t� Q ex�raOl'(H-
114,1" d!,lSIl;!Vo!vimcnto que metamorfoseou
fI ;"':idMi.;. Ftorianópolis é uma Capital (jj.iC

h:m IH\'sS� eUl ver seus problenlas s,o.pciw
">fltJ�� � í;1TI crescer O PHllS 1'�llidam(;llt,� i�(IS,
si\'ú!, {WYi(O ri\) immWÍlllldo CO!11 o çílil}lHiá
rifi P4!IiY� fl�llli se illst;!lfHl o trah;!.tw e,

L'li�m�Af.l, êle veio para HÇi\f e existi. du

âd� 24 horas por dia,

Entretauto, se o desenvolvimento é·

capaz. de solpçiQpar- gl'3l1de pal'te dos pm.

bLmas, é fator gerador de outros que SUl'

g�"l como ,súa p,rópI'Íi} consequência. ' Mas
é precillíJ sempre atacá-los com pl'ecisiw,
),\\'itandu que os mesmos se, acumulenl com

'd t " .
'

() passar o· empo a a�HIJaJn u�na pl'Opo,"

�ao que os tom� insolt'tveis llehí dil11e\ISã{)

\tka,.çada. Esta dev,e ser a grande preoclI' ,

p�lçil() das ªdmiilistraçiies da é!}oca �tnal,
;lHll? as coisas se tnllÍsforJ11am COlll orn'a ta.

hjd�z ili1pl'es�i(�rfante' e s�, Ilãú se ';mdm:
p\;lptessa será' difícil i'lcomnanhar ess� evo

lução.
:,,;) "' Um dos gialldes 'probli:�mªs qut,�' já vão

f��stigal1do � ,Cidade c é 0.' da circ;.iaçàó do

Úáfego. Por 'enquanto 'ainda é po.ssívét'Ha
fegilf'"Se' pelas ruas centra\s, a d,espeito das

natLJlàis dificuldadés existelltes. rod�vill, o

,;el tl;�illoSil crescimento do.' número de veí

culos e a explosão demográfica da {Iha de,
Sa.,ta Catarina estão a requerer medidas as

mujs urgentes para que dentro dê �t)IIC!)S
;:Lí4S "ãa aconteça na Cidade um 130,10l'lst'!tl-
1HF11ClltO global que to. ne inviável trafegar
r�ttls SIHtS HEIS, eSÍreitJJs \O ai.'ill1h,ldilS, c(pim
II ImlildA das nHI� do Centro. PareliC-1l0fi

\l�!l ti m;;didi! mais fecQIl1�nd�\'el. pllrfl tlilitll
emci.giln0Í(l se�h� a CU,ISti ução do Httino HíJ

Hai,r8pi, em cuja orla IIIPa pist!) clt! alHl
vtloc;d:.alg servisse de escoadouro Jlfli'a (I

ti ânsito quo se dirigisse aQS bairros 11í!l'i.
'�éi icos e para os locais de estac.iO,la!l1\,l,iÍQ
d -stínados aos que demandam !!. ZQI1� CQ

Iw�!"cial.

. S.lornws que tudo' isto não podl" S!,íf

teSOaH10 tIo dia para a 'noite, 11,1a5 taml!�m
tLllíuS .cQ,\hecimento de que esta é um!!

ái[S pr(·.[)!-:Ilpações do Pref�iTo AÍ:i Oliveinh/
Co .. mdo, por mais que se elflpeoht,l, a t'l'íl'
f>;;lÜWl nâo poderá arcar soi1!lha com ,tª�
(IUi"íHl �Lus \L!ailceim. Compete ao (lqvêr�
�Hl �iü. r�stqJo, Gue ülnto tmu feitu pel;I eª""
i}Ül,1 lléstes úithnos 311QS, assumir a l'OS"

p;oLs\lbilidllde de exeC1Jt:;u a curto llm�Q ,

t}stll t�llda. A Co.i1jl�gação dt,l CShn90s cnhl!
os Executivos Estíltl�"ll ? lVhmivi,rraI é_ 1m",.
!)fcscilldível para que se akám;e as m{ltª�

.
-

,

'dcs�jadas. Se de um lado
_

o Gu,:e.rllllibu
, Ivo Silveirá tem cIl1lllFÍllo a l.U1rte q"g Uw
�'�bç, dó outl:o lado �. Prefeit� J\íd OH"�ürª
dJ pl:�}v.as �igol'QSílS d� qll� eSSfI cMjlí!HI'"
'ção e:lcontrll IUI Pref�iiqfa a mais íUnl!tª'
;'CS8(\Il�.I,da.

refai1ufa
�_. - f �.. -

ovimenta o Setor de Obras
J á houve época em q.ue falar de tu.:is

mo e{a p.2cado.·Os governadtes tinhain as

Sl!lltos de' mai�r significação \ .administrati
va erp qlU ajJlIcassem o Sé;U i:ill1amlSl110 e

G.S TtCursoS do Cl �,: io. Tu ri-smo era co.isa

para 'os' pa!s:::s rico,s e de �enlé: abastada. A
g,}{a, po,ém, essa fase foi superada e '(';11

Santa CauHi,3 o tudsrno tem �ido motivo
de plailcja!l1ento, d::sdc: que o Govê[!�o L.o
SÍtveira o impia'ltou, oficialmente, por in

terméclip çlo 0[=':TUR ç: o est:l cbsenvolvcn
do pela ação do DEATUR.

Por suq vez, a Prefeil�!ra Muqiçipal de

Flcírianópolis, ,agora s·ob a gestão progres
sista é operosa cio Prefeito Ari Oliveirfl,
nãó se alheia a êsse movimento, qué visa a

exnlori1r,. cama é aconselhável, os potejl-
.

ciais [lU··sti:os da Iiha e do Contineut(:, 11\1
área, do Mulici�jo ela Capital Catarinense.

I Ai,lda ant:-jnt�m, no Gabinete cio
Pr;;f('itú, os jornaligtas tiveram oportu·1icla
de de ouvir do arquit'2to P:ll.l o Roberto Ro
ctla, S.;Cfetário. de Obras da Jv!u:1icipalicÍfI
de, u'u belo 131a:lo de realizações, que vão
ter iniciJ i:l1;>diato, �om r�cu '·sos FI eXls
t=lí.t;:,S e mobilizáveis. obj:tivando dotar de
'de 1J1::::horamentos \ e e:lc'a,1tos maiores, a

.

Capital elo Estado.

,Na �agÇ)a dfl\ Conçeição, por exernp.1o,
�=T�O . const:·uid,'lS ohras m11ni;:iJJaís désti
nadas à aumentar os mot,ívos de' atração
daql�ele lindo recanto ilhéu.

,

É eviden.te que 113m somente a Lagoa

Dispôsto a th'ar a lirnpo uma velha

díivida, êste colunista, num esfôtço ç1igno
dos maiores encômios, lançará brevenien
ti: um Sêl1Saciollal conCurso, para- gue já
solicítpu autorização às autoridades fede
rais. Os prêmios são tentadores, 'se n&o ve

ja1110s: a) uma vaga no Santos para jogar
mêio-te'mpo ao lado de PeTé. b) Iate de

aeões Que· permitirú O contrôle acionário
d� revista' "Piay-Boy", e) anu§l1cia elo"

cfl.ntor Frank Sinatra em visitar o �r..asil
durante o próximo Festival da Cfl.nção. d).
um talão de "cheque aUJo" assinqdo p�lo
sr.

.
Walther Moreirfl S�lles. c) çasa e co,.

mida de graça, durante um' ano, em paris
- a caSq, o Hotel Georges V; a comiela,
do Maxim's. f) convite J)ara um cruze.iro
medit�'rrâl1,eo no iate Chri.stil�a, 'com aCOI11-

panhar;tc. (faeJlatçltiva). g) licença, isenta
de taxas alfandegárifl�, para importar 40
suécas. h) licença, idem idem idem, para
'importa,r 400 caixas do precioso líquido
!"scpcês (Nota: a aceitação de um dêsses
dois prêmios elide o' não escolhido·: senão
também seria m\1ita mulher e muito uís

qt:!e, CÇlm grave risco para segurança sa

cia!). i) cartão elo Diners avaliado pelo
sr. Beta, perdão, Nelson Rockfeller. ,<j)
habeas-corpus para 'comparecer a todos os

pré-carnavalescos elo Rio: do Cajú Amigo
ao Baile do Não Diz Que Vod M;; Viu

t .« •. ' o',

.,,_� _._ • __ .. ,. __ •• h ., _ ••• _ • __ .- .. � •• , •••

da CO'lceiç2:o-'-terá dy ser COJ1templaclr com

tais atenções da Prefeitura, quando exis

t.em, mesmo na Iiha,' outros e q:mitos pontos
aprovcit8veis para a exploração . turístioa,
Sé' lião· forem' esquecidos I1Llm pJqB�jqme;l-

, tÇl Tl1:Jis a:11plo d::. obras dessa natLl!·�ziL As
UnchlS pra!'ls,. quase virgens de quatqu�r
iltervenção ac1rn,inistrativa, da Pref�itura e

qu� em todos: os" fIns ele s(:mana; Ç!lllTlOSOS
s� enchcril de visitantes" constituem ai:lckl·

oste:'sivos desi:lfios à opno�idgde dos seto

l'es ofici ais ç10 turismo.

Bem c�rto, porém, é· que não se con

seGuirá levar a bom êxito nenhum esforco
n��se séptido, sem que seja' êle

.

oriel�tado
por 'llm plano reaJist? de construções bási
cas, formando a indispensável i\lfr\],é'strntu
ra, sfibre a qu?l Se assentarão as obras de
finalidade eS,_'1ecífi:a. ao encontro dos que
desejaril d?sfrutar be'leza e confórto.' p
mo turistas. Ê de louvar, assim. a .coorera
çãu elo Estado na ;:xe.çução ele melhonl'11e1-
to do �ist;:::na rad ;viária. na Ilha, e do a-

'PfiUIQ!"q'<Wnto vlário dos Çoqueiros. De
sr),i"tç: que não deixa de ser excele';t.� ,\ndi,=e
çli' gtÍ\'dad:::s, n(",ss� sentido, o nrogrcV:Ja
ele ,construções promoções, municipais, ex"

posto Delo tê�nii29 a Ç[ue �tá af';:to o s�t(lr

d,� Qbí'as da Prefeitura M�lnicina! de Flo
ri:1Iióoo is, um jov.em CO!]l', idéias, novas e

grq i(:je, rçs�yv·a d':\ energias, trazido ª COI!:l
borar na gest�º; )elo Prefeito· Ari Oliveira,
;"",' "'."

'1.'·');,,���'>1l!,,: � ',�.• :.t,�,",....�' i-;'�� 1� �!$'.

em tôrno da qual .ex_iste uma sinlp�tiç� ��:-

pectativa gelial. -

.

.

.

Vrl� ?inda ref�rir, �m se trªtª'lgo Q!1
.admi!listração QO MlwiçÍpio, m.Ç1is UlTI? 1l0�

'. t(Ívél execução do atuf\l··Pref?ito:· o p..FP.�tO
SPÇÔrIÇl, que v(\i ser uma r�aliçlflP�, fhflJ
mpte. em Bfo),ianóJJo[is, Velhfl aspip:u;-ã,p
da cidaçle, açolhida faz alguls anô,s p.?1!1
,Câ-núira Muí.ricinal qL1::. Lhe deu form? lill1

lei, . ilynca rói, porém, concretizac[a - � a

Ca!1it·� do Estado não Dossqia at� ?gÇlra o

se,u Sf'l"vico de Pronto Socorro. O PrefeitQ
Árl Oliveira- i�c!uiL�-o no S�U progr���?� d�
gov'êrno e acaba de declaiar aos jornais

.

ql!�, agora, com o pla!lejam�nto �. &q��s
tões da Associa,ção Catarinens� de, N!'ççljçi".

,

na, dará andamento à obra, pretendend&
r' concluí-la em prazo muito curto. Para isso,

já promov,,:u negociações C01[l Ull.1 OPll,SÓF
cio �sp?cia'i'!aelo. que não só se. ençqrreg.?
rá--, ele' plaborar' um

.

a�lte-nl.'()ieto, rnas. tÇ.1�ll-
'bé'l1 se propôe executá·-lo, fOrneçç]ldo
ainch equiria'11e 'to cAnwl�t'l, al�m de. ÇlÜ-·
dar do re.s�}ectivo financiamento.

Como se vê, a Pref�itura, sob a nç)\la

< g�stão, 2!,ÓS U]11a !)eguena fas\) d�· reclüwra
Ç20 qdmi �istrativa e de �stL1dos, çemeça a

movi·l1entarcse' vigorosa:11e!1te, çolilllqndo a

as�iraçãQ COmum 'da gente ele" Ploriaqó'Jolis:
n d�seilvolvimento da cidade, a sua eleva
ção .\} nívd de que sç orgulhe' �ntre ,as me

Ihores capitais brasileiras.
.

Gustavo Neves

11-
.�.".' ('

Aqui J) narcería em dois sambas do Vi

T1IÇ\�IS � um do Jorge. Ben. 111) a declara-
.

·ção pflrhcula! (óbvio) do nín�tor do . lm

pi·stõ Sôbre a Renda, para revisão. 11) urna
diretoria (çscoih�r) no Instituto Brasileiro
cio Café. o) percentagem sôbre cada dólar

géjsto pelos Estqd,os Unidos na Guerra do
Viel1am . .o) gqrantia contra a polícia cario
ca v{I1ida durante o prazo em que estiverem
;;enchi plêsos todos os poetas da cidade, por
vadiagem, q) um papel em filme a ser roda
cio pelo diretor Rpgério Sganzerla,· na cida
de Joaçaba, contraq:J1ando con] Florinda
BLilcão. s) franquia de cachorro-quq1te na

te.nçl� ambulaIlte do Bôca-de-Cavalo. t)
carta do' sr. Amador Aguiar, de próprio
pUllho. recomencla'ndo o premiadb ao sr·

Isaac Seleme, sem direit6· a protestos. u)
um ç6rte de cabelo à navalha, no mesmo

bmbeiro que atende ao dr. João Arno
Bauer. v) corif-=cção de um terno no costu

rei f"O Leflzi, com .contrato prevendo a en

trega para janeiro de 1972. ·x) conhecimen
to imediato do desfêcho da novela 'JPigma
liãÇJ 70". z) um Mustang 1967, com 45.000
quil6metros rodados e duas trombadas
contré\ dois burros.

E' prêmio às. pampas, como vêdes,
e mais Dão 11:'1 po!·que se acabaram as le
tras. 'Agora, o ·ma,is ÍlJ;lpprtante: 'qual a

.,

condição, ou qi.Je antes, que aptidões· deyv
ri:ío aIJresentar os candidatos? Simples,
muito -simj:dcs: basta responder p'!rª a, CUi
xa postal 139, assinalando no �llderêço as

paiãvras "Concurso Haute Couture",. �

seguinte pergunta - que, por ser extensa

não significa que seja difícil: qual' q ..J.l11j
Iher (ou homem, eventualmente)" em SQU

perf:::ito eMêra.o de lucidêz,- elegantº aLI cl�
sçlegante, pobre, remedia,la 0\1. rica, que'
algum dia trajou-Sí\ em ambientç fechado
ou aberto, de di:;t ou. à noite, no Palo Sul
ou em Cortina D'Ampezzo, em todo o ti

po de reunião, desde os t\lperais do Papa__,
:0 Bailº dos Enxutos, ,passando por rell-
n iões belldicientes, quermesses, banqlletes
de Estado, e premicres Çii1epla,tográfiças,

"

sob ?s m(lis variadas condições políticas,
sociais e econômicas, em tempo!' de paz ou

de gqerra, elama ilustre ou pistolç:iéa, en

fim: qual a mulher que foi algnrn: dia sur

preendida trajando um único dêsses modê
los que os costureiros frances�s apresentam
110 início de cada esta�ão, C01110 a única
opção para as mulheres elegant�s? Acho
que .me faço entender: falo dêsses vestidos·
com. um buraco sextavado, na altura ela
bôca, e confeccionados em pinho de riga
ou sabe' De'us que material;

-

dêsses é q�le
estou Falando.
lO o.

�b As prer11l0S sao OI1S. vante!

Paulo da Cosia Ramos �

o ESTADO, FlorÍlmópolis, quarra-teíra, 7 de outubro df U17n _ p.'.

ag

'"

_'&���',�

TRIVIAL VARIADO �\

\.. Q noticiário dos, jorp�is co!p�ça a me G!il1�flr:' 'foçiq �a �. ::} mê�rnª QQi�a:
CrI� nQ OrIente lVIer:llq, eSlQuªE!rao da .rnflrt�, cp!?-t\Jr-pÉlQao êm Píij&ê'l lªtil1o.
!llWilrjcal1Qp, d,êêfl;5tf'?S, sequestres, violências, �nüm, 11m p�rcentlml eleva.
'díspirnQ qe ipfQrfPªçõe� qe��gf<J,dáveis e111 relaºªo as QAÉlii; e doces 110QCjasl
que l�qçle&�el1il f!'!41er do leitor UlTI sêr t'elií;l e q�spreoc1JPfldp., I

.

Tiv,el:ise eu qs recursos necessários, co1ocíl.rill na? :rUj!s um jorml) de:
arnenidaues que,. eÍ11))Qrâ nªQ gl'ünando p.e}a yenwiÀ;;tde das ::m�1>i inforrnaçqes:
ao menos tornaria alais amena a existência çlªql.lê.le� que o Ws�em, Me�l jP!'l1al'
seria trnfJJ'e:;SiO cqm letras douradas sôqg: Q Il.apel at\.ll e seu nome �ernQrflria
'l).gQ çl!i! leve, sutil, tr'�nq.uilh>;ante como, p�I' exemplo, Ú:Colibri. SLl�l'\ l11an:
qlqes sú eVQçflriam í'j,)Jêlo,s tl::tctficos, sem a mínima preocupação CaIU a'
yerdâÀf:l rm}S repletas ae otíinísmo e bem-aventurança. Sertam assim as
manchetes dq jornal que eu gostaria de fazer:

'

- çran,;Ws potências perderam: a fórmula. C\ft Bomq�.
.s: Todos e;;.t\j.o iSeptm� do Ip1pôsto de. Renda:
- iiHSS�in - anU!'loifj, ngividQ ,com GoldlJ, !VIer!'. � ,

, l'
- Nasce o piirrieiro filho de Jacquelirl6' e .opas,sis: o. Casal quer' ma_íB, '

- li)squadrão elas flô.res diz que marginais são. recupéÍ'ávélis.
- Candidatos não aparecerão ,mais na TV.

_ Ijmugura,se hoje a B:FUOl ..
- Petf'qleo jo,rri:! em Aririú.
'- gU�AB gi;!rante: preçQs baixam.
- MelhoraI cura o câncer.
- Bancos erllpresta'rn sem júrós e só. se paga 50%.
- Moseou e Pequim r2negam é comunismo pela democraci�.,

..
"'- :ijei f"'elé jª tem S8\! I"rinçjp,e r�geI!te: C�fLliingª·
_::_ S��lqt�'a no Rio: !'�enª ql.\1O não, d!?s.oobri !S&O t\!ltes';, '

� prastl e�porta rel0,�iüs nar,a a Suiçfl<;
.

'�
� Uísque: aumenta a, dose e diminui o preGq, ,

- Minissaia volta para ficar ainda mais, curta.
- H;er1'Uap Khan:' Ninguém segl.lra est€ P<}Í;s.··
- Br�gite ]3s,rdot passa o verão em Cl:\mboriu.
- Moenda eonvQcado para a Seleção Nacional.
:- Tio Patinhas faz testamento em vida para Bonald e seus sobrinhos,',:
- Agl.linq!dq Tiroó,teo qetx�rá de cimtar.
- '�epsªcio.nal "catch": Clóvis Bornai -enfrenta, Te4 B'oy lVlarinli/'
- Aléid�;; Ferreira,. eleg$,;;e Senador.' 'I

'

I

:__ Mqrcf\go o casan1ento eie Super,fIornem cqm M.iriam L&pe: Batman�
e RQRil1 s1!o os padrinhos.

- 9arnação tem cura, dtil a,palista.
� Pi!4]aS ªnti·col1cenciQPfj,is perderp. sua eficácja.
- IJ�ntiSita ge F'lqrianópoHs descoqre a,. Cllrl:\ 4ft ressaca.

_,- pger cjft Qpo?iç�o afirrna: Êste Gov�rnq e o lTIa:s<;imo!
- tli:gpiEJ gaI1h� COqÇllJSO qe "Operário :i?adr�Q".
- rra,.ns�tÜmtico cruza o rto da Avenida e aparta na Rodoviária.,
- ,Jesl.l? vci!tará à, Terra 'ew dezembnl; desta vez erp �eWm, do j:!ftrá.
- Cais freder!ç,o Rôlft será atração turística ..
- A bomba do século: Freud nunca existiu.
,- �u,pr�rPo· ;egonp.�ce i�ocêpcia de� ��OPQldo fI!.'litor.
-' fnstitiJtq EIudson é .coptrq" o lago. "d.a: Al11ªzônia,.,
- Qs çoragem só sftq, irmi'\.os de criªçãq .

- A galipha dos ovos de ouro era 1l!1l galo,
- �Qbo ],VIau s'e reg=l1era é peje desy1-lln\ls' a Cl!�g��llin�o.

i - Cronista de :'Triv�al Vai,tado" gªl:\hª sàzinho o grêmio. dg :f.,oteria
,

� Esportiva. j'
I' , ,.

.� ----...;_-----------------------,------�
I·

, 1
,: :' NILSON )JENDER
C ii

..

I�

'I

"

,f.i;palmente ontem foi ept.reglle /

; à dfVl.l1gªção o t.ão propa,lado Wa-·
nifesto do Sr. :Nilson Bender, no

I qua,.l êle d!i explic\lçã(l �s razões

\, que' <;> lev\tram a r,enL\nciar à cap.,
�, didfttl}ra � Câmara dos Deplltados.
�� Trata-se' de- um documento só

·f ii brio, equilibrado, que mereceu do
'fi 1

'

•

i' 'i, seu subscritor longas horas de es,

.� 1 tud6s ªnt�s de torná·lo púbUco.
, , Pe.ptrq ,da P9$,iQão e�TI qUle o autor

, ,} ; se Hxo\.j [\0 quadro p.ol!tico cata

': f r!nen�e, as p�lav:ras conti�a,s . no

I ; manifest0 o Sr. Bender denotam

f q�W fora,m�_esc�itas ;OlD p:mita ;'e,
, .; ditação, não dizet)dó nada a lV:;tis
.;' nem nada a menos do que precisa-

'. va ser dito. :p,eu ?eu recado eom

i: :l l1\Ode:ração e elegância, ressalvan
,

"

go com, ,ç:ligna' .honestidade a sua
, :', 1"larticipação 1)9· processei político
) : t esta411.�1 e11} opo.\tllnidáde futura.

: � Sim, po.rqú� �enl'detérti·lÍn�da';p�':
r s�gem dQ �eu �anif'8st'� � Sr:- N"ii{i
.

SQI1 �eIlcler suqlinh:;t que não seria

co.nveniente concorrer ao pleito,
eIltel1deqdo como melhor solução o

seu ªIh��ªmento à disf!Juta do cor·

rente ímQ. Está claro, portanto,
ql.le �inda ·não, será çlesta vez que

j o e;ç·Prefeito de Joil1vü\e se déixa·
, rá fl-tlaler pa'Sl.l?, obstinação. pela
! cl:\rreir� polftiça. Se consegu;r fa·
,

�er re?,cender a sua estrêla que €m

qeterminaqo momento chegou mes,

ma a brilpi\r no firmamento polí
'( tiço do Estado, é' mais que certo

I que o Sr. :('l"ilson BEmder, eIT). 1974,
, voltflrá a fig\lrar ria crista dos

t acont.9cim�ntos que antecederem· o

processo eleitoral da,quêle ano.

Quem sabe ...

O lVHR1\Ml\R

I
Há uma explicação mais que ra··

r zoável .para o fato de, que os po,
i dêres públicos não se entusiasmam
!' em agroveitaJ; o cais do Miramar
cdmo Qbjeto de p,romoção tUl'ist�·
ca. Poqt;e �a,ts que responsável de·

clarou a esta coluna que nã.o adian

ta gastar ,wilhões pa recuperação
e aproveitamento daquêle· imóvel,

r pois, cêdo ou tarde, o local será

aterrado para a construção da

avenida perimetr!J,1 que sairá mes

mo.

<'.II,'

,�
Marcílío Medeiros, filho."

"

.
"

!

,

!
'I'
I

I

mais se realizar. A promoção esta,',;
va 'dest!Í;j,acl� a oQter l:\rp1"ll� rep'er.;:
cqssão n'1ciona:1 - n�o 'só p�la ori-!:
ginalidade, mas' p,am revelªr os .1

inúmeros talentos ainda 'desconhe· i I
ciçlos - e mereceI.! 11ª PP\JCQS cjt!lS r i
uma exce�e:r;:tte crítica de Wa,lmir f I
Ay.ala, no JQrnal do �rasU, . II
Motivo do cancelamento: falta, 1

de verba. I

j
I

O Secretárlo da Agricultura, Sr,

Glauco. Ollinger, instituiu \\trJ. siS'!
tema su_i genel'is de 'resolver parte:
çlqs,. prol:?lemas com ql.!'? se defron·;
,t1Hn o� agricu,ltores do i:r;:tterior
do E;st;:tdo: as cOQpei'atiya,s de I

idéias, dlls Q_l.\ais j� existem duas.
A coisa,., fur:-ciopa, mais Oll menos I

assim: os agricultores se reunelp , i
,dUaS vê:(:e� 'Ror ,r:pês' nac..eas.ª ie 11m : i
...". _

. l' 1<

. del�,§.�. nC9m�ç.�m ,a ��P())L S6,If§ �Rr;fls , ),
f

" :J;ét'04s,t :àff+�j'ú�aaês "4;,,0ill:�" SOI'Uções,
'

y
Rtapte ÇW 'caso COl1c:retei, pa,ssa,m' ,I

toqos a r�cioci,par e1ll bIOco,·pon· II! );j
do a. cª,peça a tuncionar, visançlo I·'"
obter a :pilelhol' tcléia para Q as-\':

,

suntp propôstQ. Q �ecretário Glau:' ;

co Olinger qtz que as cQoperativas
dê idéias estão tendo um êxito ad' !

mirável.'
..,

� i
I
� �

IIOltl'Q f.{,_QIU:;S,!,A�
I ,i

.. :t
pentro do seu plal'lo qe ªjar@i,

namento dª Cidªçl;e, �o quªl eE\tá
dando a m:;1Íor ênfase, a :Prefeitu·
ra da Capital decidiu il'lstalªr 11m
horto florestal num terr\lno d� êua I
propriedade. localizado no RibeirãO I !'da Ilha. '

"

I

Assim, o, próprio, horto da Mu'
I (

nicipalidade fornecerá as árvores I
, 'I"

e as folhagens, que p,assarão. a €rn' l
bele{la,r os atuais' e os �uturos jar' I

"

dips, resultando numa considerá,
I\. . ,

vel economia para a execuçã? ' r
dêsse plfl,no do Prefeito Ari Olivel'!

r

j,
ra.

CAL'Ç�S' Ço'l\:lPRIQAS

.; .

, As menininhas d,o ,rIlE\t\tlJto de

,EduqtçªQ não terão !J prl:\zer de 1.

receber da direç,ão daquela escola, �
ªl1tQrhmçª,o para com,parecer àS !. !,
aUlas de calças comprida,s, cOqJo I '

pretendial11' 1\ direção não é e�f\ta- , j
mente contra o uso d� cª)ças cotn' \ ,

pridas, mas teme ,que o .\1ábttOr1
pos_sa resql tar

-

eJ;TI excessos
I )

\lrqanbã ou depois, as menjninha� i"
apareçam na aula, com calçll:S Lee ,

justíssimas e' a b:;trriguinha de fO'11
,

.,
. �t�-

ra.
, 1

__ "2!L' -I
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CINEMA
',r

SÃO JOSÉ
.---------

15 -- 19,45 - 21h45m

Michel Ccnstatin -- 'Iren� Tune

',OS SAQVEf\DOR}:S
C� .. sura j 8 anos

RITZ ,

17 - 19,45 - 21h45rn
Robert Wagner - Nata.ie WoOg

I\PAIXONADOS IMPETUOSOS

Censura 18 anos

15 - 20 -- 22h

Ugo Tognazzi -- Stefania Sandrel

li

CQNH�-::Q IWIvr ESSA MOÇA
C::llSLlr:1 18 anos

ROXY

14 -- 20b

,
Plogim11� .lhipi9

GEN1LEi\1AN JO ... MATA
DESPH.EíLO
C�nsu;'a 18 anos

GLORIA

16 - 20h

Plograma Duplo

BONECA AMOROS,4\. -- A r.an,
SEGUIÇÃO E O A�SA��lNA-
TO DE JEAN PAUL ;.

(J'MAHAT
I' I'� "

'Censura l8 anos

J1\LISCO

17 -- 20h

"ugo T('�nazzi Izabç;lq ReI
LA aA.v[BOLONA

, ., ," .Censura 18 anos

,'I �AJt\

2Gh

Programa Duplo
A MORTE RONDA A ÇQLINA

'-� gERE DE CR1M:g
, .. Ce"slIl a 18 anos

SÃ LUIê'

I' 2011
..

fm!'mHll� DQ}lIo
.OS GRANDES CAMINHOS

.

.
.

.

.AMANTE INFIEL.

TELEVISÃO
II ,o.
;.;

TV COLIGADAS CANé\L J

16hOO -- Clube da Criança
'16hl5m -- As Aventuras de Rin

Tin Tin - Filme

lóh4::;m -- Sessão do Pastelão -

"Filme

17bOO -- Horário Político

17h15m - Mul,pef�s tlrp. Van-
." guarda'
'; 18h15m Santa Catarina 2" Mi-

!lutos

18h20m - TV Educativa,
19hOO - Santa Cataril\� 2 Minu

tos
i 19h05m - Pigmalião 70 -- No

vela

19h30m
] 91140'111
20h05m

Tell,'! �sporte
Tele .To.çpal Es,rçlfte

� lrm�os CPf&gem -

Novela
.

'

20h35m - Sa1ta Cat'flrina 2 Mi-

nutos 'i J,
.

,}0h40m - Faç�''''Ií4�or N�o Fa

ça A Guerra
21h50m -,- Reporter (Jarda
22h05m -- Ho.rário Politico
221120m - Assim Na Terra Co-

1110 No Céu
- Novela

42h50n1 - Saata Ciltarina 2 Mi-

CASAMENTO :MARIA ISA-
BEL E EDSON HUGO

Acompanhada ele seu pai, Se-
nhor Eva elo Mosirnann, sábado
às 18 hOI as dava entrada na Ca- ,

pela do Divino Espírito Santo, pa
ra sua benção matrimonial com o

médico Edson Hugo Weber, a

suave MÇlI ia Isabel. O vestido de
Maria Isabel era modêlo simples
conf'eccion aelo em zi'b'_.1 ine, se.ido
Çl Ú rico detalhe, franjas de seda
.dando acabamento

.
n;'\s rnangf\s.

Preso a um an fl!ljn de flôres', caja
,I IWlg0 véu em tule, realça-ido
mais

'

ainda, a praçÇ\ e 'juventude
Je Maria Isabel.

Após o ato re'igioso, no salão
de festa da Canela os noivos e

seus pais; 'Eva'd-o Mosirnarm e se

nh()n, E'gI11undo, Weber � senha,
fª. rvo�hl:1rf\m cumyrimentos eh! .

ªnrQ.ximf\ÇhHn� ite tr=ze 'tos con
vidados. A decoração ela capela
e do salão de festa bem como o

excelente serviço 'fpi da t"f'SDO'lSa
bilidad> de CO'T1:'°t�nte Eduardo
R9Sg. Maria Isab-l e Edson Hu
go em [ua d"-"'1�I, encontram-se
'm tllH;�'ilOS Aires.

•

a cidade, logo-logo ierá início sua

construção.

Muito preocupado com, a deco

ração ele sua nova residência, o

casal Ronaldo Salun.

,>I: * >I:

DEBUTANTES OFICIAIS DO

.l3A lLE BRANCO
Já estamos divulgando alguns

1l0111ÇS das li .das meninas I,llo.ças
que irão faze. seu "Debut" dia 19·

de dezembro, na inauguração, da

sede Social do Clube Doze de

Agôsto. Ana Maria, filha' do casal
Joaquim A. Ferreira, Anacirema,
fiiha do casal Dja.ma Moraes,
Anelise, filha do casal Nilson
Vieira Borges; Carmem, filha do

casal OS\1y- Darniani; C éia, fi ha
do casal Claret O. Beduschi; Clis
se a, filha do casal Antônio Ko

walski; Cristina, filha do casal Jor- .

ge Lacerda; Cristina, filha do casal
'v amiré C. de Oliveira; Denise, fi
lha do casal Carlos.Miroski; E i

zabeth. filha do casal Osvaldo

Meifª; Elia;la� fliha do casal Jau

�'o' D. Linharei; Eliq!1e, filha elo
casa·i Hal'Oldo P: Pederneiras; E!-

8ft M�ri �ia, filha dQ ca�al Alci

ç1::s Andujf:lr; Elza filha do casal
Walter Bernardi,li; Evangueliq, fi
lha .do cE\sfjl Walter' l?�l;nardini;
Gladys, fÜha do çasal R�gino An
t\lllé'S Maciel; Heloisa, filha do ca

.

Maria Isabel Mosimann, hoje Se
nh0l'3 Dr. Edson Hugr() Wber

a,botoamento central, bolso lateral,
chapado e p-esponl'ado, goiona ponl u-
da e um cinto largo de �ouI'o, amar

rado com tiras ainda do mesmo

couro. Completa o conjunte, umfl
blusa de gola olímpica 0<.1 um f·oulard

de sêda pura.

No Dróximo difl ,23', os lindos
h"otos

-

Jane R�l'n(1s P"feira e.

'Laura Abreu, vão festejar os seus
.15 aqo&,

•

Q,� ,bj'qtos em foco estão em

�ra�?é� atividaOês.

* ;� *

TARDf DE El-;�:GANCIA
/\ houtjgllc Art-N;JUV"811 CO·.11

·1 modfl prilllaVerf1-Y':'d,\o, \i2i, 'l"r(:'
n1t8r d�'sfile d� rnodE\� no Sçlnta
,:atqri'H1 C,llj'ltrv Cuq. A:'t-N'lU
Vou; mos·t. a a moda n,1fts':uli �a e

;',wirôna 70-71.
'

* ��. *

o -En(Te'lhfir'l) C01011lbo M'I-
\Jl1flqo. �ãl'es�' elinlomado. no lÍ)ti
mo. 5lápªqo' -é tomará pos� 'do ca1'
gQ gOl aQv�ntador .dQ' Estado, em
J 5 dr:' março do a'lO I'lróXf'lO, an

t'o'ltem, no Pabeio das La"anj>i-
'I� ,limocou com o Pr.�siclel1te

,MédiCi.
J

•

* * >I:

Çeisa, est� com o projeto de
mais um edifício para lo.jas e es

critório�� a rua FeUpe' ·S::hmidt,
esquina com Jei'ônimo Cbelho. ,O
édfffcio qu� vai dar mais beleza

VQÇ� GOSTA DE SALADA �

xícara (chá) de água quente.
I

MODO DE FAZER: - Tempere os

camarões com pimenta, sal ,e suco cle
limão.' Cozinhe-os no próprio suco

com panela tampada, até secar.

Deixe-os esfriar. Prepare um môlho
dissolvendo o tablete de caldo na

água. Junte o catchup e deixe ferver

por alguns minutos. Pique a metade
dos camarões e misture a cebola, o

cheiro verde, o pimentão e o tomate.

Coloque numa travessa, decore com

os camarões inteiros Er os \ limões.

Regue com o môlho já frio._ Sirva

gelada. Rendimento: 4·6 porções.
SALADA DE LEGUMES_ E MAÇÃ
INGREDIENTES: 1/2 quilo de

�ádio Televisão e TransislQr

lu�y Machado
sal Eugênio Bersa; Iná Maria, fi
lha do vcasal Moysés Leandro Ione,
filha do casal Djalma Araújo;
Jane, filha do casal Mário Moura;
Juliana, filha, Francisco .Wosgraus;
Kátia, filha do casal Celso Souza

Borges; Letícia Maria, filha do
casal Nivaldo Machado; Liana, fi
lha da casa], Vit'iªto Soares, Ligia
Maria, filha do casal João Bernar
des; Lúcia Maria, filha do casal
Meirelles; Majda, filha do casãl
Ivan .13. de Andrade, Maria Stela,
filha do Cll�ªl Wr�ldemüo 'S. de
Almeida; Maria, Alice, filha

I
do

casal Udo Altenburgo, ,',

Amanhã, esta coluna voltará "a
divulgar nomes das linelas Debutan
tes de 1970 do Clube Doze de
Agôsto,

'�e;OlWlOS
Também esteve bastante con

corrida sábado; numa tremenda
animação a boate Scórpios. A in

formação foi do proprietá rio se

nhor Nel-son, dizendo até, qUI< os

frequentadores da noite, deixaram
Ü' ambiente às seis e' trinta da !TIa�
l1bã.

'

, \, ,

MU$U COM NQVA EXPO-
S.KAQ

,
'., .

Os comentários 11a cidade é que
vai expor SyUs trqpalhgs 110j Museu
de Arte Santª Ç,atarina, o já con

sagrado pintor catarinense, radi
çadp ç:m Suo paylo. Eriço da Sil
va.

<

HNio �'LlJii, dft' OuleriÇl An
drél d�, S�g, Pªlllo, çlé\YC!lll ��tar çhe
gqncto' a ·nossa ciqf\çle llarª rnO,j
tal' ª t�o comcnt?9'l I"x·J.'losiç�Q.

S�rª 'pa"l'l]-ÓJÇiJJ1::t ��nlªna' o ca

Sélrnento
. d@, R.Q5!?l'itª J3rito e o

111�9iço. Ser!_l:io ,PpÍ'tg. ,A q:ri'116-
l1ia r�ligio)}?, çl�r���I=�. nª Iç!Í'rja
Sa'l1to Ântônio: onde os qoivos re

ceb:.::rãp cJJltlRfi·q1�ntP.&.
, ,

.)�! .�� \_f *

Est4 d,� p�mbf!ns< o' ·�tl,fl.hQr e

senhora Vanda, e OS[1wr 'Sçhlincl
w�in, pelo llªsçifi1�nto d� LllÇiftÍlO,
ocorrkjo �n�9ntªm I'!ª M.�t(:rnid3-
de Dr. Carlos Corrêa.

, PE'NSAMENTa �QQ PIA: A
trist�?a vai p�lq, pgite tudo é so

jiçlão;_

lára Pedrosa
batatas, cozigas � cortadas em

rodêlas; 1 x_ícarà (cM) de vagens,.
cozidas e piçgdas; 2 çeqourqs, cozidas
e cortqçlªs eUJ. rQdel;lt\; 1 trJ.!lçíi ácida.
cQrtf\da eUJ. çl.\Qo�; t çeQo�!l Pfilql.\eJ1a

rala,ç1ª; 1 p!ment&o', cQrtªdQ em ·tri·
" nhas fip.qs;, 1!� )Çiçara (cM) ce

piçles, picaçlo; � cQlheres (s0pa') de

azeite; 1 colher (sepa) de suco de

�Al.,A,DA QE CAMARÕES. , limão, i;lalsa batiçlin4q, FOIldor.1
, INGREDIENTES: 1 qUIlo ,de t" D' E

'

Mi&ttW� i��m .

, ,�·'caITl,arõe�,. grandes e lir�rr)os" Ili!pen,t3:: It�i;l ,;:�� ,��tl�l�1l1 !
:\,' du' 're.i�Q,'

,

'��co .de: Llfn�o,; .

sal, .> 2':-:: '�: ,azeit�, imâ,Q,. iªl�<!. e Ê�7�cl,�( ,ÇOIQ- .

. �� ""eoHle:pcg.;,ÇS0IJa)' de "cátc�UFl.,{.;l��Clil��,,,,,,�,,':"que' nl:lIl'fa",·,tf.avesS,a�,: ',e::"cl;l.j)ra�" 'com. "

cortada em rodelas fmas, chell'o
creme azêdo que se faz misturàndo

verde picadinho, 1 pimentão cortado beni os i.ç.gl'edieIltes çle 1 lata de
Em tlrinhas finas, 1 tomate, sem

creme de leite, '2 colheres (sopa) de'
sementes, cortado 'em cubinhos, 2

suco de �irnâo, 1 co111er (chá) de
limões, cortados em gômos, 1 táolete

mostarda, 1 çolher (chá) de s(ll e
de caldo de carne dissolvido em 1

AUJ;,AS TEÓRICAS E PRATIC �S
DIUFNAS E NOTURNAS,
INíÇIO DE . NOVA TURMA

pimentG\ do retno. Decore a salada
com rodelas de pimentão, cebola e

maçã, Sií'va-a bem gelada.' Rendi
mento: 8-10 porções.

SALADA SQFIST'I€AElA
INGREDIENTES; 1 p,é de alface,

1 xícara (chá) de .amendoim torrado

picado, 3 bananas cortadas em
I •

rodelas.
MODO DE FAZER: Corte a alface

em tirinhas; junte o amendoim e as

banas. Sirva com um creme, feito
com 1 lata de creme de leite, 3

colheres (sopa) de suco de limão,
mostarda, sal e pimenta do reino ;�

gôsto. Misture bem todos os ingre
dientes e use. Rendimento: 1-6

porções.
.

" -

�ENTES, DE CONTATO

Dr. Décio Made.r� N�ws
Curso de Contactologia no Sérviço do Professor

Hilton Rocha, Belo Horizont�.
Consultas e adaptação com hora marcada pelo�

telefones 3699,3899 e 3999, das 10 às P hs.
Consultório no Hospital Celso RalllOS

_- -- -------

DR. BIASE FARACO

tnformaçÕes:
F,SCOLA FARADAY

q.EMENTE ll,OVERE, N° 16

MóveIS-=-OPORTUNiDADE EXÇELENTEI

PQr somente' Cr$ 1.000,00
VENDE-SE:

Reip!cioll a �tr"i�a
Rua Felipe Schmidt. 49, - an,da,r térre9

Consultas CQ� h,ol;'a mafc�da
--, -- �-���--

CARTEIRA EXTRAVIADA
.' Foi extraviada a carteira de motorista pertelle"bte

ao .sr. Odair JoãQ da Silveira.

nutos

....). 22h-55m.·""",".:··Mesà:-...Red().nd�""
- • _:J:_ __ _ _ _ 0'0 _ _ __ _ _

1 sala de jantar em fórmica, çom balcão" mesa elás,
tica e 8 cadeiras; 2 poltronas estofadas; 1 �onjunto de
ferro para varanda com 4 ca\}eiras ,e 1 mesa; lJ�$,t�n1f}.-ban I;

� ""'''''�V:êr�'Rua Têõfilo4tle- Almeida, 122 - BOM ABRIGO.

,

�\I!1t\llpl1a e túnica para as noites
'ff>l!§cils 'cfe primavera. Pantalona em

',tl!cidp_ qU(i*iculado' ou em príncipe
qe 9ªle$ e t,única ,�m pano liso com

�,� �"f"',-4' �0.0�1�,-�. .. �·r � -U:t .'-_1_ .'11ilLí

�

PROBLEM,lS COM, OS r���:\C� ? II
,

B.ESOLVA-OS A�E' ,�,�:;�. ! I;
A demonstradora técnica dos produtos H(,!01ôc Curtis, encontra .. se

1! fflf'til, cidade, na Drogaria Catarmense, atendendo- �rD.tu;tamente a� !'OH'

I sultas sôbre Ilroblemas de beleza dos Cabelos, Jazendo inclusive aplicaçao
I nfl nQrfl rlQ!j produtos Helene Curtis. Maiores detalhes a respeito, na

ili,
I Drogaria Catarinense -- Trajano, 5. �
I

.f
------

l�--:�.��;;.-
--------

.-,...;,.;;....:ouri<Í�1
-�-

::�F���CO!ii!i!iMj!i!!U-N-�C-A-Çl-Oi!!i!í,-A.P;��!:�-�'--�'-�,�,�
Lotus Veículos S. A. -- Comércio e Importação -- Revendedores

Ford WHlys tem o máximo prazer de comunicar que c, partir desta data,
-

I I' colocará a dispOSi?ãQ de Seil!!. (Ir ent�s � amigos, suas novas instalações,

I 4 lllli\ Santos SiU'aIV{! -- Estreito,
.

I. � Plorianópolis, 3 djl outubro �e_ �9IfQ ..� .

__ __�

'

__ • _

����������������������rr MIl)•• Jii:í'.
"-;V'!

]rr.--�������������-,"",=�""-",,,==..._.;_�--===--_._

II ATENÇÃ�,
VQc:ttl QVIDR TRA.�.A�R4l\ .jj: QANtIAR crs 2.000,00 fOi{ M1il$?

�Nr.rAO VF-lNIIA Ft\�Aft çtl�O$QQ À :RUA CONSELJIt<:;LcO lVlAli'HA, �q.
DlVULGADORÀ • (

,

O !-iyrQ Qr�ue, os ffa�9s e domina QS fortes,

Is ..

v EW 4 ii':, I W&II!jR'� -:--�!i-j:-��I���_��U=U.j.,:f#�@'W(i..a.
....t4 'õJ.....�_'2:�'?'-�. � �.�:" ��= �

: '

ll!� 2 ft! g:?i:ii':-:i42.4--:iGt:4:t: !f w -;,r........,tT.'_;c_.���'_�TPi_:·..�JL§ _M L
__ L!',�

MAO DE' OIUtà PABA �_� ..,.J.l���Kn E,

II" REF'fP.n*A'.' VA'"O E" Mr- õ1,_' ,"., -'t�1 ��]\
V.DI'I- n il!��, -- � t) "w�Ml�l�

,.c>- '�. Ándrad�l fP'l'1�� emlfreneira e&t-tI'�If�ll:',i,la UIE \U:lO dI! qqra P�J 6.

I ,CQ�S�rll:ção., �elorihas e a�abªfIlentos �f, alvenanas e )<1(l.t1euaij, pre<;03

I modICos. ", .
,

I Acei.ta·se construç�o pê.la -Caixa EconómICa e Ipesc.·
., �T';'atar � R: Nunes MadilJ,do. 7, 1° andUl, sala 4 --; 'flQn�nop0tIsI +,., _, _

•

�+ -- ----- ._-- _o. --

.

- gl
....t.2&iE 2W!2EiSS :_li$ .dd&Q 04 &!f o,

-

-"Jiiii Q.R�= -:..a:s�_�diid
__ '.-.: -_ �

"OTINA QPffli'li1JN.: b" �;Z . ./4
i.. '''Dese,iàmos amplIar no,SS{l' quadrQ! de CtU ,i�Imms de leLrils 01'

câm\..lio;.Se y. §. IlOSSlJê jª,ªIgumà expei'iência I1d ;,terc[\do dc venc);ls d0

inodQ 611} genll, e' �s�jª 1!ÍJm�lltar, Q§ se\ls ;_;:' n .•os, eS'21'eVa para n C,;"
,

�ª P��till fH2, ÀªIH1Q ,s[la§ réj'çrências COlO "Cd�ril:Lilam Vití1e" e jun!.l'

?nçjer�l:g e' fqto, 3x,!".
.

�L,_�_il!!'lJl!l!i,i_iiii:t:íi-",iitl'1"i-a;ií--irjii;;:;:i!!i._-iaia!i_ugi-ztis4ii!2Ah_,riíiJiUii_tiõi!'�1__��!$iil"";;:'?p",�",;,,,<=.m-��s2� --::-::: 7,--, ,,'1

..

GALERIA AÇU i�'Ç:J
E� ��pql!iiçqº pgmlªp.�flte os ffi!l!h.gres 3rtblU!' ba,rrl�ª-v{lrdes,

AJ'��§�mªto, jóias, cerámJC3

1lH<l. & etc � etl;
, ,

§!Upllil�lll! = l� de Ngv�!11blO, 11 1176
..

1
. �-- .r-",,�������=-_�_-=�l-=-J

I
l"

(Qherelll Nettf) 6? (lia. I,tela.)

A MAIS �$P.�CIALI�t\.Pj. PQ fi,AMO -- OS MELHORES PREÇO�
ESTREITO -- RUA GAL. LIBERATC BITTENconHT, N° 200

I-Em' frente à chunascal'ia "'Palsi'io" ---,

I

Jogos de .Jantar, _.:.,. eRa. ..:. Oafé - Jogos Ué, Cristal e Vidro
' I-

Tudo para Restal,lrantes -'- Bar'?s . - Hlltél'"
I ' I

�.:,I Artigos para pieserftes '( Bôdas de l'rn'a· ()ll roo etc)
�I Pel;q,s ilVuls�s -- pratos - xícaras --': C�d.":'·,'" - vasos - bibiló" ,.I�II - leiteiras - açueal'eiFes·, et€!: iIIFaz reposif?f!o de peças (ile jêgOâ de ,porcelana, de quulquer marca o::

�

� de

.�l'ist:i:�:�::,' _,_" ..w"_,, ..,_n_ .....u--:�-l

RestaJAtarM, ripico
Rua João Pinto; 43 -- Centro

C�.� IlIilr-t9 9ft. H9,tel Roy:ü)
Pratos Diversos I

i '

I
r

Diàriamente Bacalhau
e Caldo V�rd�'

--

�
.·----!J!I

_

n

I,

'.DmO'i
- -Til�;v�;�-:f�r- -

-11
, ,,'

'

f � I'jIlánciiuríe'n.to �té :t ou 30 m('�es, , � i
:;� ;���r���� :������� .���,:-:-. ����������. � .�l.��i��l.����i�.�.�. �8 : f
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Opala luxo , .. .'
,

(

'
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Esportes

o ESTADO, Florianópolis, quarta-feira, 7 �e outubro de �970 - Pág. $.
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ferroviário e Próspera fazem o jôga mais importante éda rod da
, ,

m ·registro,umconselho
"ilf .. '-�",!, Óc !t"11·Uf•. ,)" • �,.. ".��...-..lQrw .' .-
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�... . ... ,,, .. II' "_{�""·.fi"��'(
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',;;o."" �.:'f�i
o Congresso de Abertura dos

Jogos Abertos de Santa Catarina,
está com data determinada para
o dia 16 de outubro, o que vale
dizer que estamos a 9 dias do
inicio da grande competição poli
esportiva.
E Florianópolis, por mais para

doxal que pareça desta feita teve
com antecedência a liberação da
verba por parte do sr. Governador
da Cidade, mas faltou a organiza
ção.
Muitas reunjões foram marca

das e lá na FAC ninnguém apare
ceu·

E enquanto o entusiasmo toma

conta dos demais municípios par
ticipantes, a capital mostra-se in

, diferente. Não há reuniões, não há
coletivos não há em suma a or

ganização necessária, básica.
Devemos ir mesmo

-

assim? B
uma .pergunta para meditação.

E meditando, chegamos fácil a

conclusão de que Florianópolis
deverá ficar à margem dos iôgos
Abertos, partindo do princípio de

que as .seleções estão destreinadas.
Também o curto espaço de tempo
não permitirá uma 'boa organiza-",
ção que exige competições desta
natureza.

Florianópolis, com sua presença,
.

assegura maior êxito aos .Jogos
Abertos:-B ,a 'rivalidade entre in-"
terioranos e os da capital que da
a disputa uma tônica especial.

Todos desejam derrotai' as se

'leções da ilha de 'qualquer forma
r ,

é bom que se' frise e disso se or

gulham quando conseguem . Veu
cer Florianópolis nos Jogos Aber
tos é uma grande façanha quase
tão grande como a de levantar o

título dos Jogos.
Portanto, Florianópolis tem' que

zelar- pelo seu nome esportivo e

nas circunstâncias em que se en

contra, .não soma méritos para me

recer os. gastos oriundos dos co

fres municipais.
Jogos 'Abertos é a maior con

centração amadorista do Estado.
B a nata dos atlétas que se reu-

nem num mesmo local na luta

pelo mésmo ideal.
Não podemos agora, em cima

da hora, querer participar com o

objetivo de bem representar �.. ca

pital.
Temos atlétas em quantidade

para que a capital se íaça presen
te em Concórdia, mas a falta de

treinamento, de organização, a

testam que a melhor solução é fi-
I _,

\

carrnos a margem.
'Florianópolis não tem condi

ções físicas para ir aos Jogos A
bertqs de Concórdia, é a grande,
verdade.

.

,

Infelizmente, a falta de. plane
jamento liquidou com a possibili
dade da metrópole de repetir' os;
sucessos de Mafra e Joinville.

Em compensação, a nossa au

sência nos livrará, certamente, de
um rosário de derrotas vergonho
sas,

LOBO.& DAUSSEN -. CIA� LIDA.
COÍUÉRCIO DE AUTOMOVEIS E 'OFléINA

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952.

VENDE - TROCA - FtNANC�A - PONTO CERTO
PARA BOM NEGOCIO

'

,
TEMOS PARA VENDÃ:'

- motor. S

- estado
de povo

±

Ipiranga;, Automóveis
COMPRA vENDA E TROCA DE VEíCULOS
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ano 64
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ano 60
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/
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No próximo domingo o Esta
dual de Futebol terá continuação
jogando-se sete partidas. Da roda
da que é a nona do returno, não

participa o Avaí, já que essa volta
do certame lhe reserva a folga, o

-;
.

que vale dizer que a Capital não
será: contemplada com jogo, visto
o Figueirense ter que jogar no re

duto adversário. 'Na rodada tam

bém não toma parle o Paisandú,
que transanteontem reduziu em

muito as possabilidades do Avaí
de ser campeão, ao batê-lo por
três tentos a zéro.: B que o alvi
verde brusquense enfrentaria o de
sistente Guarani, em Lages.

FIGUEIRENSE EM RIO DO
SUL

A, equipe do Figueirense, que,
domingo, impôs-se facilmente ao .

Carlos Renaux, marcando quatro
tentos contra um do "Vovô", jo
ga fora da Capital, enfrentando
em Rio do Sul, o conjunto do Ju
ventus, sendo êste um dos bons

choques da rodada, apesar de am

bos estarem a)ijados da' corrida

para a conquista do cetro máxi
mo.' No turno, aqui, houve empa
te sem abertura de contagem.

PRÓSPERA X FÉRROVIARIO
O Próspera é a esperança do A

vaí, domingo, em Criciúma, quan
do o quadro da terra do carvão en
frentará o Ferroviário, no único'
jôgo importante da rodada e no

qual o vice-líder tentará desforrar
se dos, 2xO sofridos no turno em

Tubarão.
Uma vitoria do "Ferrinho" e o

caminho .para o titulo estará aber
to praticamente, . pois os rubrone
gros terá; aumentado à dif/trênça
que o separa do seu mais próximo
perseguidor, que nêste caso volta
ria a ser o Avaí, para cinco pon-
tos.

<'

OLIMPICO X CAXIAS,
O Olímpico, que 'domingo des

cans.ou na rodada, na qual enfl-en
taria Q Guaraní, vai. re-ceber a yi
sIta do Caxias. Na mesma situa
çãó uo Avaí, com o qual dí:vide
a terceira colocação, o time 'gre
ná de Blumenau, tem poucas ohan
ces d� levatitar o título. Mas'. vai
tentar pas�ar pelo alvinegro join
vilense, que foi a decepção da:' ro
dada (5 x O diante do Hercílio
Luz, em Joinville) 'e torcer por
uma derrota do Ferroviário, em'
Criciúma. Na primeira parte 'do
Campeonato, houve mm:cador' em
branco, o que representou um bom
resultado para os blumenauenses.

I
�J

RENAUX X INTER

Notícias'
.

diversas
i

' .
'

",

FIGt.,rE'IRENSE FtCA COM MAIS

DOIS

A diretoria, do Fígueírense cornu

nicou a F. C. F. que se Interessa

pela renovação de contrato dos [o
gadores Félix e Tasso, cujos C011-

tratos com o 'alvi-negro j�l se expi
raram.

A direção técnica espera contar

com os dois jogadores pata a, tem.

porada 71.
AVAl DOMINGO ,CONTRA

FERROVIÁRIO

Domingo a
-

tarde, no! estádio da
Rua Bocaíuva., teremos a' partida in

terestadual amistosa entre Avai Fu

tebol Clube e Ferroviário de Curi
tiba. A autorização já foi concedida

pela diretoria da; entidade da rus

Bocaiuva, estando agora os' avaianos
em treinamentos para o comprorúis
so. de dorningo..
FLUMINENSE PODE .VlR

O Fluminense foi sondado sôbre

��..

as possibilidades 'de se exibirt,; -ern
Florianópolis' por ocasião de l.:"eus
compromissos pelo Robertão nJ .Pa
raua e no Rio Grande . do' SuL.: Os
tricolores ao que noticiaram os;: 30r
nais não estariam interessados cib; ío
gar aqui na capital pois. intet�s:;fa
o título do torneio aos diretores 'e

não dinheiro.

:.�. �
,

VASCO NA LISTA ..{;,-

/ Outra e�uipe que foi consu�t1d'a
. sôbre a possibilidade de jogar §aqui
na metrópole barriga-verde foi :,0
Vasco da Gama. Todavia, nacfu fi

cou acertado segundo a imprensa
car:ioca. Devido, porém, a má �'Can1'
panha vascaína no Robertão é '!na';s

. ' ;e. !'

provável que o campeão carioca (h�

70 'aceite joga�. na capital, l1U� f�:
turo bem próximo. �
BARROSO MONTA NOVA t

EQUIPE ;\
�� !

A representação do Almifante
'.�'

Barroso que cumpriu apagada atua- ,
•

ção nesta temporada continua dis
pensando seus jogadores. O pontei
1'0 Hélio' que foi revelado pelo Papla
Ramos será um dos Í'oucos que cori

tinuará na equipe para a temporada
de 1971.
MARCIANO TENTA O AMÉR!�A
O atacante .Marciano que perten

ceu. ao Metropol, Figueirense e 10.

ternacíonal, encontra-se agora . na

Guanabara tentando a sorte no AmP.·

rica. O jogador foi emprestado pelo
clube gaucho ao rubro, 'para as

disputas do Robertão. -Ó,

f

FERROVIÁRIO VAI ,A

BLUMENAU.
"

Depois de se exibir diante do Avai

nesta capital 9 clube do Paraná es-
'

tará .se apresentando em Blumenau
diante do Olímpico. O clube' páXa.
naense desej a', ainda se exibir �m
outras cidades catarinenses.

- � .

Nu setor am,orista
t
.'

DOZE CAMPEÃO I. FANTO

JUVENIL DE 70

" Tivemos no último fim de sema-
.

na, ,na cidade de Blumenau a reali

zação da etapa final do. campeonato
catarinense de bola ao 'cesto infanto

�:!v�nil. Q:Uatr� equipes finalista� :;
�lsputaram, o título: Doze da caju- '

t.al,' Diocesano de Lagês, União
;"

. fPalmeiras de 'Joinville e 'Vasto Verde '

'. '.. J �'
pe Blumenau.

,

!'
.

" l'

'.� Após a i'ealização dos jogos . o

Clube Doze' de 'Agôsto consegtAu
.trazer para a capital do Estado �o

/

título' da temporada.
.

a DOZE: ... Cadico, Tónico,' Serj�o,
'Perginho, Lula, Balu, Hermínio:' €

, :Braulinho.
' . i

VASTO VERDE GANHOU

CLÁSSICO E PONTA FICA

EMBOLADA "

Tivemos na noite de sábado ,na;
cidade de Blumenau a realização :do "

'clássico' de b�la ao cesto masculÍho
adulto v�leMo pelo título estàd{tal
de 70. O Vasto Verde precisav� da

vitória enc[1.,ianto que o União iP,Ü�
meiras entãq líder lutaria para afas·

tal' de seu caminho, na lllta" pelo
título, o elenco [oinvilense. •

.'

".

Luta titânica conforme se próg
nosticava, entre: os dois: 'grandes
adversários terminando com a vitó·
ria dramática do Vasto Verde pnr
66 x 63. ' .. '[,

'C.õm a vitóri� do conjunto vastl
verdino, o Doze e os dois conten'.
res desta últir�a volta do cel'tad/le
do turno, ficaram embolados na :li
derança, todo� com- uma derr'otil.

LAG.ES D,Á OS DOIS FINALISTAS

NO FUTEBOL DE SALÃO

Nêste final de semana, .tivemos
na cidade de Brusque, tendo"por lo

cal o iparque esportivo, do Bandei·

rantes:;;' a realização do etapã final
de cla'ssificação do campeOl�1to ca·

tarinertse de futebol de sal*o. Nos

adultos tivemos a participação do

Hélio ·.,Moritz de Lages, Cl�be de

Caça e Tiro DiJs Velho de Rio do

Sul e Grêmio Schbllesser de Brus·

que. Classificou-se para

Grêmio Esportivo Hélio

seguindo as seguintes

as finais o

Moritz con·

resultados:

Hélio Moritz '4 x Clube de Caça e

Tiro Dias Velho 2.

Hélio Moritz 5 x Crêrnio Schõlles

ser 3.

:i
Schõllesser 2 x Caça' e Tiro Dias

, ..

Ve,lho 1. '�, .

Nos) juveni1 tivemos as participa,
çôes da Associação Servidores Muni-

cipai�, de L�ges, Milionário� de ,

Brusque e Associação Atlética Ban

CO(' do Brasil de Rio do Sul. Vitória

do: conjunto lageanb que' conseguiu
a classificação registrando as se·

guintes conquistas: .

Associação dos Servidores Muni·

Cipáis 3 x Milionários 2.

Associação Atlética Banco do �ra·
sil 2 x Milionários 1. ..

Associação dos Servi�lores Muni·

pais' 3 x Associação Atlética Banco

do Brasil 2.

Desta forma, a cidade de Lages,
consegue nest� temporada classifi·
car·se nos adultos e nos juvenis para
a etapa, finál do certame que ainda

não tem local nem datas para a sua

realização.

Preto' e branco
'I - As coisas, já difíceis para o

Avaí, ficaratn piores" doming/o, ú!ti·

m.o, quando, m'ais dois pontos veio

a perd�r, cOl1sequência do revés qOa
sofreu di:nte do Paysan'dú qlJe, i li

gnndo a sua melhor partida, cleu·�e
, ao luxo de estabelecer um marcador

spnhado por muitos, mas por pou·

cos conseguido. E lá se foi a vice·li

derança que retornou ao Próspera,
passando ° IJAzulãolJ a ficar dôis
pon�9s mais lo�gé do líder e com

S,uas probabilidades .de conquista do

título. muito parcas, tudo vindo a

indicar que o cetro vai osci,lar entr�

Ferroviário e Próspera; os grandes
adversários da próxima rodada,

x X x

2 - O "Azulão 70", depositário
das esperanças I dos florümopolit,,·
nos de alcançar o título após tantos

anos de espera, vai ter que torce!',
e muito pela queda, domingo, do

Ferroviário frente ao Próspera. Sé

tal acontecer o que é muito prová·
vel, já que o jôgo será etn Crícium;J,
aí então os ávaiimos (e tamb'ém Amé·

rica e Olímpico) poderão voltar a

sorrir, renovados que ficarão as

suas esperanças ein termos de con·

quista do galardão, sabendo·se que
o Ferroviíirio terá, Ainda, quatro

Volkswagen ,. _ •.. , , , .", ..• ' . .. 70
Volkswagen .,., , ,.,OK

Volkswagen .. , .••.• , .. " ",.. '64

Volkswagen •. ,., ... , .. ,........ 62
Aero Willys , ...•... "...... 65
Fissore DKW , .. _ . . . . .. 67
DKW Vemag , .............•

' 63
Gordini .. , ".. . . . . . . . . .. 68
Gordini :........., 66
Aero Willys .. ,. ',' . , . , , '.' . , •. , . • • 63

Karmanguia ,.,., •..... " o o • : ,_ o O) 66
Chevrolet Impala 0' •••• o o.' •• o o ••

'

68

I ..
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1
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�
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DIPRONAL
Rua ..elípe Schmidt, 60 -:- foue 20-51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS
ITAMARATI cinza � '. � . � ..

'

,

'

.

ITAMARATI vermelho , � � .

ITAMARATI beje ; � � � .. "

AERO WILLYS cinza .: � ..
'

� . '. '.
'

.. :
"

.

AERQ WILLYS verde :: .. :� .. :� ,�.:::.
RURAL WILLYS 4 x 2 b�je .: ::, : : .

J{OMB+ marron .: : .

KOMBI cinza , .

JEEP marron : , , , : .

JEEP marron , ..

VOLKSWAGEM azul : , .

Carlos Renaux "versus" Inter
nacional é o encontro que os brus-

, quenses presenciarão e que foi in
cluido entre os encontros

.

que,
constitueÍn o Teste número 1 da
Loteria Esportiva. O jógo, pela
posição dos liligantes, podem ser

considerado cumo o menos impor
tantc da rodaçla. No turno, em La

ges, a vitória pertenceu ao Inter
pelo escore de 2xl.

AMERICA X BAREOSO
Em JoinviUé vão j.ogar Améri-,

ca x Barroso, dos oitos que estão

alijados da luta pelo galardão má
:xirrio, mas que irão até o fim, ob
jetivando nnla mel[t,ar colocação.
O América está corn 17 pontos

'

p'erdidos e o Barroso com, 22. Um
tento para cada lado foi o resulta
do do encontro no turno.

HERCILIO' LUZ X PALMEIRAS
Em importância, o jôgo Hercí

ljo Luz x ;Palmeiras, marcado pa
ra a cidade de Tubarão, é o se-.

gunclo da nona rodada do returno.
. Deverá bom público comparecer
ao choque, visto a gole;:lda que na

rodada a'nterior o aIvirlJbro esta

beleceu em Joinville sôbre o Ca
xias' e o fato de estar o' Palrneiras
invicto a três rodadas. No turno
cm Blul11enau o' Palmeirfls foi' ven-

.

cedor p�r 3 x 1.

compromissos • difíceis', começando
pelo Barroso, passando, pelo Paysal1-
dú e Avai (em Bl'usque e nesta Ca·

pital respeetivamente) para chegar
até o seI! maior rival, que é o Her·

cílio Luz; vencedor do Ca)\Ías, do

mingo, em Joinville, pelo escore de

5 x O. Quanto ao Próspera, após ·en-
.

frentar o Ferroviário, joga; pel.a
ordem, co'm Pays(lndú, em Brusque;
América, em Joinville; Avaí; Bar

roso, em Itajaí e Palmeiras. Logo
Ferroviário e Próspera, parai chegar
ao título, vão ter que jogar tl,ldo que
podem e sabem. Consolem·se, poiô,
os avaianos, que as' coisas estão di

fíceis, é· verdade, mas que não che·

gam a desesperar.
x X x

3 - O Caxias, um dos poderosos
do futebol catariríense de todos os

tempos, fêz sua torcida, passa.r por

um tremendo vexamé, na 'rodada
que passou quando recebeu, em seu

campo, o timinho dó Hercilio Luz

e foi por êle surrado impiedosa
mente. O marcador de 5, x O diz

tudo ...

x X x

4 - Nos centros onde a Loteria

ERportiva se instalou, esta, seguildn,

notíclilS, que nos chegam, havendo

grar1de 'queda na venda dos bilhetes

de outr<lS loterias, inclusive Fede

ral, já que muHos preferem :f�J,zel'
sua fézinha nos testes que a E:>ll)0r·
tiva realiza tôdas as semanas 'er'tJ1
os resultados dos jogos do Rd�)fff'
t�o. Campeonatos Regionais, e sem

pre que há um choque em evidênciG1,
como o que reuniu domingo bra·

siJekos e chilenos, isto p-orque é

mais diveljido e maiores são as chan·

ces de fazer milionários da noii:e

para o dia. Aqui, a Loteria se ih,;

talará em março vindouro, mas a

��tarinen�e já vai se 'acosdtum_ando".la que ha postos de arreci! açao- de

palpites que são enviados rápido' as
agênciás dos centros legalmente ins·

talados.

,{ x X X
r
,

,\ -

. ,.
5 - Cas.sUJs Marcelus Clay prl!'

para-se pallól voltar aos rings, após
quatro anos de ausência, forçada
pela proibição ,de 'Iutar por haver

.r�cusado a prnstar o serviço militar.
J,Teve, por isso, seu título de Ca";

peão M�ndial cassado, mas a90�'<l,
cessado êste. impedimento, vai ,re.i'

parecer dia 26, Atalanta, enfret)taJl
do sem compiltriota Jerry Gluarry�
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CL.UBE ATL'ÉHCO CATARINENSE

tvli .. ISitrlO dã 'êl.:lo":IJ'�,jo e C'uttlJra EDITAL DE .cONVOCAÇÃO DO CONSELHO

:�.
'Lh.iv<,,'sid'.,de hciétal de 'Sarna 'Ca",er'i'nll

DELIBERATIVO
.

d

-Ó, k:E. 'I (LiA
..De acôrdo com o item II e seus parágrafos, o

ff', ": "t,a.n�",o Cle 'E'n:ge'l'itrartll e �'frq·tl'i+ei!1rà arti'go 5:0 e artigo 52 e seu pacágraíoúnico dos Esta-

'.,.,< blV'.",",o AdmiHisfraiiva ,

'h'l'tos do Cl-ube Atlético Catarinense.: ,convoco 'Para' às
'

,"(.. W IV> 'U 1'\1 I ,e 'A Ç.A o 2G:(!)'O do dia 12 (doze)' de outubro; os membros do

"

'lk Onl<:;,;l �"'iJt:!''H),L' 101 >lU 'r' ú 1;,.Ueo, que se' '/Ic1ha a'l:jl'::r,ta; 'Conse ;h({ Deliberativo para o .fim especial de ultimar·

-!' ,:,' a tê o (J'ia iZU de.,OI!l\l�t'I)U' 'do 'CI'l'I'l'Wl\Le ,an�" IlhO IBOitJ}l)'!i;il" '�;ellim.i';l"; , ,·a i'hl'Siío. do C! ube Atlético Catariaensé-cem a' .Associa-

;-:0.0 :to;"",cn ••dlld e Al'q'ài'teIJ,U1'& 'da Slr�··lliêitlO'ria "d'� ''Pla'n'�üX.
\'

.ção B�i;éticente Marechal Guilherme.
'

�r.rtIeriLO da Universidade 'J<:eUéf'a'! ctéSaiJ1'(,a ÜI'liaúM, 'no IUl:JJ!' Floriaaópolis 5 de outubro de 1'970.

,""junto Universitario da Trindade, ,1!Jdi'ça'l dé 'i'omaüa Ide G�11 PAULO GONÇALVES \WEB.:ER

t-recos lJUÚI ii ea11)l'eÍi,àda 'gu.d:;nii ·til", 'UO.i'S'L1'üÇ .. O ,qe '1 '('ÜFn)
V,IEIRA DA ROSA.

, liH etl'w, ..oui " dtea :LtlLal de 3,:;Y!i!i;tll.) mz, de,;ütÚlttO ;:,0 -Cen
. Presidente do Conselho Dellibe.rfftivo.

)'\" ',"0 de' }<]tHlC"Ç"'O.

-
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'.EX,AME E INSCRI'ÇÕES MADUREZA

.. � •. lL'. �� �"_lal'ccimt:'n'tos podcrào se1'" 'prestados 110 Col'égio CataI'inense

. í.: Depaltmuc:1éo de 'Engenhaüa e' .hfqaHetur:a, I�O e'lldelleço

1')11" "."'''". "'-,G. L\'J, 1.0 ••0':,11'i0 d.:s l4,titl ';;li:; lb,éJtJ '!tora.,;.'
.

A 'Coordenailloüa do Cmso de M'adul'Bza do Colé,eio .

.

Catarioense comunica aos interessados 'que 'os exàmes

l\·lüiii:.�.1ulJL ... l';j,. \)&:.. de ·O-U..,ClO.L'U clt; 1'V1;'Ú. de Macl\H'eza 1.0 e 2:0 ciclos serão l:ealizaç10s .de .'

'

..

(l.S�,) .... '1_"0 M'tfddqtst; 'de Campos tL,abe ViTeh)l'.
.30/10 a 03/11/70, comunica

-

a,inda, que, 'as 'jflscrições .

estarão abert,:_s até o próximo, dia 10.'
------�--------------

DR. EVIL�SIO CAIR

.·Advogado
8i:B�S'C &68 � ,CPF 017896239

IU1t ,Tr'@li�nq .l'� � �1�.'j.lIntD 19
. '..... ..�'..: :'::...

� l' ,.�

'....

1 I '

�, ""f] 'ilH, Yif� rlp. J<�slrarla� (Jp h' """';" ce :-"",.1

Catarina 'DERSC1, comunica aos intere"s8no<' que se 'lei a

aberta Tomaúa de Precos - Edital n. 8170, para a execução

dos serviços de Construção de uma ponte em concreto soo

bre O' Rio Gabiróba, na rodovia SC·54 trecho Armazém _

São Martinho, com comprimento aproximado de 28 ln,

com prazo de entrega das propostas até as 16 horas do

dia 22 de outubro do corrente ano. "

, Cópia do edital e maiores esclarecimentos serão obtí

dos .na Sede do DEHSC, no 79 andar do Edifício das Dire

torias -em Florianópolis.
DiERSC" em Floria1<l'('>1�o1.is, 2 de outubro de 1'.1170.

'-

Klg9 Civil 'Ne..,tol'l ,TtsseroH,j _ Res.pondelTffO ,pf:1a

Dírecâo do DEH./SC.

"

','

DEPARTAMENTO AUTôNOMO DE 'ENGeNHARI,A

SANITÁRIA

EDiTAL DE CONCORRÊNCIA ADMIN1Sl'RATIVA

N, 05/70
A V I 's. O

'" 1 ,

O I;>epartamento Autônomo de Eng�nharia Sanitárià

comunica às e1nprêsas interessadas que está marcada para

"

às 15' horas do próximo dia 28 a abertura das propostas

", ,
para o fornêc�mento de materiais e equipamentos ViSaJl·

do a instalação do Laborató:do Central do ElAES. A aber·

,

tura dar·se·á na sede da Autarquia sita no '49' alJdaT do

Eldi1ício das Diretorias à Rua Tenente .Silveira, nesta Ca··

I' pitaI.
A discriminação, quantidades e' 'características dos.

materiais e eq,uipamentos a -serem adquiridos, bem como

as eS1Jecificações, condições .da presente 'éon(!Orrência e.

o'.Formulário Proposta, que fazem parte ,integrante do ,pre·
se11te edital, poderão ser adquiridos no escritóri� central

do DAES, no enderêeo acima e no ho�ário 'das ,9 ,às.12.

horàs e ,délS 14 às 18 horas, de segunda a sexta·feira.

Comunica 'ainda .que os interessados .poderão fazer suas.

inscrições como fçrnecedores do DAES" até o dia 24 ',do

corrente na sede da Autarquia, onde. serão prestados ·maio·'
"\ •

•

•
- #

r'e-s esdal'eéÍmentos.
.
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'"
__ : ..:.., _ � ._. _._

A,PARTAME.NTOS

ÉDIFíCIO.,AIJD'êSARAN
'

U.11 ;:,bl.�'HlÚ• .' MAti.'.t:AIV1.I!JNTO, somente um por
"

, .. 1"

iilllllil "Ulil .:;JuiHt�"'.• <':/4 qUliHOS,:� OaLllleH'Qs, 19ralroe'

Sal",. Jcl1.l11111 ue' wvenlO:, .a.·ea d8 Sel\V!!;Q, ,uevendellG.!(,,s

CU.U",'tLaS ue elHvr:t:!gatios, garagens vara .� ,caUIJ.3.

.t-'reC1lo de.,aúo -Luxo (l.oni l1all de entrada em mármore

Acabamento de pruneira e tôda vista da Baía·Norte.
'

:::>Ulllente Cr$ 5: OUO,OO de entrada ...

t::I.)I'FICiO ALCID'N

Com financiamento .em 10 anos .em pl�no .ce.ntro

da cidade ao lado do 'Teátro; Próprio para casal SeUl

filhos ou l)eS80a só, a,melhor oferta do' momento. para

UllljJi'ego de capitaL > \

EDIFíCIO "ILHéUS

Apart�mento c/;2 Çpl '. os, saÚ�, >baIll1��os e \d�jJen.
�'.

.
. ,', I

. ".,.
"

.
'. '

; '-.) � t' .

"'" \ '}l�.j. lU'" ��.t,i· I,

.

dêpcWJD"':I'i}F:�lllc'ffl:l,11;sdO!1'lR"'A:�;�.
','1 If1-W !!l'If�"�:f.lf.·1 "'�\:'.ii';�'!

EC v • "

,,'," >;',17)1,{';'" i :i";./:,i,J,
. 4 salas, flendo dU<fs com 22,05,m2 e dilas \COm

30,96 m2., sito a .rua Deodoro 18.

EDIFíCIO CEISA. ." ...•

No pont'o mais central de FloriaNópolis, conjunt?s"

para escritórios ,e consultórios. Entrada pequena' com

I
grande' financiamento.,

EDIFíCiO ,BERENI-IAUSE'R

�,','.'"
No coração de Florianópolis, Rua, Trajano, n. 18.

últimas unidades a venda serri' reajuste de qualqher

natureza,

CASAS CENTRQ

CASA. à rua. Raul Machado, casa de material c/2

CfU1WI'OS, snla. casinha, banheiro, uma área envidr.ilca-

dn com fi2m2 ..
exrclente vista, têm lugar para gara··

gem r,llsto Cr$ 25:000.00. �

,
,

CASA. 'Avenida Rercílio Luz n, 186, área dô ter.

reno 250mts2" casa c/porão hllhitável, 3 quartos e ile.

pendências. Custo Cr$ 75,000,00.

Rua Alvaro de Carvalho.. cas3-' c/4 'quarto!l sala

banheiro, c�sinha, copa, lavanderia, dependências,

garaf!em.

'Rua, General Bittencollrt', casa de material. área

11 por 4. Custo Cr$ 20.000,00.

Rua, Alvaro de Carvalho, casa c/<f' quartos. sala

hanheiro, cosinha, copa, lavanderia, dependências, ga·

ra_gem. ,"

Rua, Esteves Júnior. Casa c/3 pavimentos, rí4

qunrtos, 2 banheiros, 1 sala de televisão, e 1 área de

verão, no 2° ,pavimento, 1 quarto, 1 sala de jantar, co·

sinha e living, sala hall de entrada no 19' pavimento.

·Custo l:r'!; :'1fl!),OflO 00 a combinar.
.

/lr.Q�"'ÔMIr:A

Rl'l1 .To;:Jcnl'im .Costa. área terreno 10x27, árp:>

"not .. flOm2. C;1S� r/2 Oll:lrtos �ala. rosinha., banheiro

'lOm f1:>ra!!f'm. CHoto l:r� 45.000.00. Cr$ 9.500.00. fi,'

nan('j�rlo ppl� (:: ATXA .FEDERAL. saldo a cOrhbiJl:w,

Rua, Sf'rÍlüliío Franzoni. casa de matf'rial. r/�

cfllflrtos s"ll1' ('oo;nJ1l1, copa e banheiro, (Casa tôda

murf1(l,,'. ('T'� '')Q (lO!) 00,
rt'l",T';',U=NTF.

'

nll� Hllm?it� ('Mll ,('/1 flnl1rtm; s<l111. (:!rl1ndp·,roT'.:l

� "".inh" po('rit,<r;o hllnhpiro dpopnnpnrills dp' PTn·

� I n""p:>rlo� pom "hrigo .Plll;a carro.' área do terrenl'

", � 1 () ,�? (l;;�tr:pito).
R11a. '1'pnpnte JOllonim M�f'hrll'lo. ,{jrp:cl (1onstrní,l<l

lO"! m? ._. '['p""pro ,rnm. 'lO!) 1'1'1'> 'l1nr.nxim"o"Imf'nt+> (' "",
0""'''+0<; Sl>lll' (lp "ohn' ,oall1 õ'p i'lnhr h"nhpiro, rosinha

.... l'Yl(.\"I·i(\'!ll1(l (ln,·,,:h�l1fF1� v()rminl?l� soh m,:.\r11rl::l
com Santos

,
.

,(1111 ,l:r-! e 'r II) \/1I1!\,:o-: !f'�a{1() ""l-._.

do" tratar pelo telefone ?6?O C(1111 '-",

mente (lll� U 8'; f8,1 '() hlLr;!

i1 "..t.,. II I)!- II \
r

Frlel7'j0, rli;,r!!

CARTEIRA fX1'R�VIAT (),

Foi extraviada a carteira de motorista pertencente ao

Sr. Jair Juvenal de Souza.

VENDE·SE APARTAMENTO NôVO

Edifício Daniela - Tratar Duarte Schutel, 33.

, COMPRA-SE KOMBI

Pagamento-à vista, Tratar com Sérgio das 12 às 14 ho

ras, nelo telefone 2147.
'

" /'
-------�------------.----------------�---

I,L.H A T E X

TOALHAS DÉ BANHO E ROSTO

PISOS
GUARNrçOES DE MESA

ROUPA DE CAMA'

.J,QGOS PARA EW(OVATS

DAS MAIORES E MAIS AFAMA'I)A'S 'FABRI

CAS DE SANTA' CATA'RINA!

Facilitamos o pagament0.
Rua' Conselheiro Mafra, 47.

I ..

,

V�nde1tdo

Sql'aiva.
.... eOQt;H:IROS. .

"

lTAGUASSÚ .Rua, Projetada 's/n, casa' c/3

'qUilütOS, -sala, cosinha, banh(,iro, c/terrena ,de ·33Qm2.,

'('as1' ('/UHm2. Custo. ,Cr$ 40.000,00.
.

.BOM AHB,IGO - Rua, l'lel�mínio 'Milles, ,casa f,!./2

qUlu·tos. 2 salàs, ,capaI casinha, banhélro, garagem, va·

_ randa, ,p'arte de trás,
.

sala, bimheiro, lavaJ;liileria, 2

fj.uartos, casinha,. churrasqueira, terreno de 360 m2,

'constn:H;ão 180,012,
.

COQUEIROS - Ilua, Desenibargador Pedro Silva,

alisa r/4 quartos, 2· salas. 'Cosinha, 2 banheiros, em ter

'reno. dé 14x29. c;asa de alvenaria, eusto Cr$ 5fWOO.00

aceita proposta�'
.

';, ,'TERRENO .cEN:T:RD

..

' "iRua, 'IA" ',Lote 59: ,do '.Loteamento Stodieck; com

_':L2.pQ..f,rente p.?-ra,ru�,·"A::, lât�r�l 2�"40: ,;F'r,�ço", ',: ,i

:.ijl�j :�.� fJÓ�\JíO(�I#tJ�ft��·,���tti �\ ,; �}1h ��l j r·�l'f�f�il·��Iij��. '

f A:G:R.ÚNôMit:'A"':';: '�il:. i�,tia �bo; terJ'er}tl·

com ,12' tior 23 fmf!trds. Rr.eço Cr$ 6, OOOM)" .';" "'.;,',' I

.

.

I : CAPOEIRAS·.....:.; Rua, JoaquiÍn Carneiro (lote .21-),

Casto Cr$ (i. 000',00;
.

,

Ç1)QUeiROS
. "

.

Rua. 14 de Julho n .. 220, 7 lotes 'para 'indliatria,

medindo 16,80 - 16;70 - 18,20 - 12,20 - 12,40 -

Í6:fiO e 19,60 metros, de' frente: Preço Cr$ 85.. 006,00.

BOM ABRIGO _.:. Rua Ântenor :Morais. área de

300 m 2 - px25 (lote' n 39).
.

'ESTREITO
.

Rua, Filipe Neves. n. 23, 24, e 33. Três lotes sendü

2 a rF!!i 5 !)OO OU e 1 a Cr$ 4.000,00.

TRINDADE

Rua, La�ro Linháres, s/no área 15 metros até 50

.metros de fundos, Custo Cr$ 80."000,00 com 50 ii

·fiOo/, , rjp Rin�l o Ráldo a combinar.

. R.ua Lauro Linhares, casa c/3 quantos, lÍma sala,

cosinha tôda de azulejo, área da casa 72 m2, área do I

terreno 16 x 45, casa com menos de 6.mêses de habite

se:' Custo Cr$ 18.000,00 (Trindade).
lAGôA DA CONCE'IÇÃO

,
Terreno de 20 por 40 metros. no melhor ponto

da Lagôa. Já todo 'murado.

CANASVIEIRAS

3 'lotes com 1.260m2 - 30x42, Custo ..... ,.,
..

Cl'$ 1,Q 000.00.
, PÂNTAN0 00 'SUL

J�ocali?ação. Armação da Lagoinha, área 12x30.

custo Cr$ 5.000.00.'
ALUGUEL:

Aluga·se uma loja e sôbTe·loja. na rua 'Trajano.

201m2.
Aluga·se uma loja comercial, ,na rua Conselheiro

Mafra
ALUGA·SE um salão com 90 m3 lljO andar superior

da rua dos Ilbeus, .n, 15.
AlUGA·SE

Aluga.se para N;"ritório ou' consultórios o andar

,mpel'ior da Rua dos Ilheus n. 16,
VENDE-SE

RllA Mflr!>flhál Gama ·D'Eça (Chfleará, da Molenda)

r:olSll r/4 fluartos, Living. 'sllla de jantar, sRla de

p�t"r qUllrj'o dI' pmprPl!flnnS c/banheiro'. lZaT agem hplYr'

"l'f."1n" f'pfrp pm])lltirlo. Iplefone, lavanderia. Preço

ler!': ')n!'lI'lO/) 00 ,3 rnmhinar.

1'P'R01lJP,... _.Promotora rle Nee;ócios ,.J..td'3.

T1\iI'(\"TVT� i

•

P1J11 Tpnpn+" !'olUvI'ita,. 21 - �u.la 112 -- Fone 3ã9fT

. Flllrianóllfllis Santa. Cat�lina

\

,I

I\\'.J!� )'ú�. "

C!",\ih� W. ':';'.;,
Ih1'lQ1Z@d!It@
Somente cem bara fiLJ,',;__ ::

Oentro Co.nercizl de Flür!::l'�6:Y'::J - nt:"'.l, TI :,.il

R. fenenté' Sitverra, 21 - Fl�f1allóf.lolis - Sc

/

DR. LUIZ CARLOS ESPtNDOLA

Dois anos de residencia no tnstituro de Endocrmo

logra ({a OH. (prol. José S�herm(),nn)
Pos graduado pela PUC (prof. Jayme Kodngues)..

DIabetes - Obesidade ,_ lireoide - Distúrbios

Glandulares -- Dosagens Hormonais - PSI.

CUNSUt.T().IUO IU�SIOENCIA

Hospual Celso Ramos Fone 3147

Fone 3699' - 3899 -c

OàS 17 as I xhs. dranarnente.
,.

OH. AGAMENON B.. no AMARAL

AD,�OGADO .'

,CAUSA�, GIVElS - t;H:IMiNA1� - TRABALHISTA.E:

AUM !.NISTRAÇAO DE IMO""El'S

LOTES ,E CASAS A VENDA:

P'RAIA 'DA �AUlJt\lJ.1!., i'H,AIA DO MEl'O E

B()jlll ABRIUO

ESGdt.: Rua �oão Pinto, 39·A - Fone: 2'113

Ftorranopotts "- Santa Catarrna

"

Df� ALDll AVIL.\ DA LUZ
AJliUGi\D3
OIC _ 0017766289

,IOlit 2. 7óg,

(ii1l4ca. ,'erai ·Pf@iese Crir,úr-.g,ia
UB.; ÊDmO bAAU!9taSA SANtnS

, ct1'ugiao 'O�IIU�ta

l!Jorárro: de';'''.-a 6a Feira, uas'14 às lU) 'bO'ra!.!

'kua 'l)e'(Hlo·l'O, '18 - Ediúcio ::::;oraia - -Sala ·'13

A11ENíDE 'PATRONAL DO lNPS '

-- ,J:'robltlmát.k� 'Ps1qulsl, NtJur(;.�flh

,f>,'f'!f'ft-llsor ile' f'�l,�.uiHt.rla 1f,. f<·'�,t:uÚji1dp 'I"" ''Vle,1i('I;-'�'

DO];<.:N(,;ÀS M}�!\lT"lH

Consultónn I!:d,'l'lcl(. ASs,,('Hlf�ao CataTlrl'enst" .. 'Ijt.,

6Iledicil.a. ·Sala 13 Fon(e 2ó·(w
{

Rw,' Jpr'i'I'f.,i'rl'l(
!i'lnn>'l"hnnll<

\"l::A� 'CLlilnnCE M. l !MitlJ:Bf4lA'I1I
1:1ICURA

,PS't�mA'l'h' I A fNFANTU'

i.Jtsntíl'rljios' se :COnd\ltR .- Dist'-l rbins dá' pSj,c(il.rnnt�J,el .

iiliúf' '- neuJtOseB <:J' r(sie�ses Il1fll(ntis' ,� JlrJ:é��a9ã,(l
',jl>sJcoH),gwá d;' �,l�.s " .

Cunsulturia; f]11!1.
"

Nunes' Mal'1'íado, n 'Ú"', _,. ,'l:,!, I"Jll��l

� �âl", 4, M:Ú('RT 'hora I)P 'J:1 " Kl1. feirl1 ,('Ias ,14 às 1-8

C;1.tNTC:i\ GF.R'AIJ·� 'l�fláfESE FiXA E M'()l/,�:;'I� -

COROi\-'nR .JAOUETA - çTR:n:l'WU'

I)ÜJ<:N{.'A.'i ,,'\ j'*,:U
,<

'-'- ID.as UI'l'has -.Do Cimo Cll�eludo ..:.:.. 'MkbseÍ

� 'iA'le;r�ll:l - Tr..tamenlo da Al"W 'P�le Ne�� C�rhl\ni�
n.a. e "':P�elirig" ..

"

I)'r .. lRuherto :"'lmdra Am'orjm
.

" '1'<:x-J,b'sl,agiário cto .Hospital das Clínicas da 'Utflv�

"iitl�d(' de S· j'I','t!I".>" .

'"

:OON'SULT1\S: Diànan..eote. à pàr.ür ,dàs" t"

(h(,)'fa�.
, ·OONSl.JLT0R,TQ: - R Jerôo'imo Coelb�. :3.:z.� �

,Pd- �nhêHI � l.rl fl"dar ,_. "al(1 205---

DR., A. BA'nS,TAJB.,

!
�

.

Ollnh'lJ (1" rri'!n()a�

'�fl A 'NT'f�F.� �if Al""'Y .l\1)Ç' 21

1"1,j'HH"·"""'.'·"·'! j'Q

ROR"t�l(;)S 'OIAIHOS nE FU)lt,iA�OPOL1S lP.A:R'l\ .

CUWTTBA -.- 5,00 '- 7,OO_ -,- 11,00 - 13,00 -_ :l7.:00.

JOINVILLE - '5,30 -'- 9:00 _ 1a,30 - 14,30 - J.6:3D ,_

_19 3(1· fdire l.
"

t!8.�Ó :1� ;�2.00 'f.i: ;lti:3D -�iF.OD._
, }��':"' ��:,�;�\. -fj 'Ht ','tl�!�1 i: ,; f

.,' ')'\ "I ,\'j,'
.

O SUL _::'{fBi��-- 31,30.
" , , ,

I,PARA TIJIJCAS, BALNEÁR.IO CAMBORm C'i ITAJAI ......

.

;1':ODQS ,OS 'HORARIOS ACIM1\

'F.X:OURSÇlE!; - DESPACHO DE ENCOMENDAS

VIAGENS ESPECIAIS

ESTACA0 RODOVIARIA, FONF 2�·60

iflorário: Camboriú. Hajal e Blurnenau - .7.3D -

,

�;30 - 10 - 13 - ,15 - 17,30 - e 18 hs.

:::aneliriha, -8ão João Bat.ista, Nova . ..1l:rento
.

,t

li'I'I'usque·-·fi·- 'W e 18 'hs,

"figipió, "l\1R'ior 'Gereino e Nova Trento -' 13 e 17 hs

P�SSAGENS E ENCOMENDAS PARA

l'iJucas; Cambm;iu, haja!. Blumenau, Canelinha.. São

João 'Batista Tigipió. Majo! Gercin.o, Nnva Trento ,f

Brusque

MUDANÇAS. LOCAIS E PARA OUTRAS CTDADEB.

DISPENSAM::JS ENGRADEAMENTOS. RUA PADRE

ROMA. 53 _' FONE 2778 _:_ <\NF:XO AO DEPóSITO

)MÓVEIS CTMO

.<I'l'\Çn,� ...",�;l:;�G;I, '7)'1',''1 '�, ' '.�$'. '7'J <1 Lti�H '

��� �L:J,wf0: �01b 5��;j� !":".��6@;�fJ .b � I!)H.)

Linha I;LO��AN{)rnU�3 - R!O 00 SUlL

G�OIRA.RW
.

Paruca de
!F'lll!Drnan6poli§ à

Santo Amaro às 4,30 e 16,30 horas

Bum Retiro às 4,30 hor as

Anredo Wagner as 4,JU e 16,30 horas

Ü·.wJ;üc.llls ,4�.o horas

Rio do Sul às 4,30 c I b,30 horas

São Joaquim às 4,30 horas

Qbs. Os horános em prêto mio runcionam aos dómíngo..

Linha: Rto do -Sul � Nmiallúpolis
liQIRARm

Partida de
ftio ,do Su1 �

r-ro.ranópolis às 5,00 e 14,00 horas

Alfredo Wagner às 5.0U, 14,00 e 17,00.horas

!lInwbici ti São Joaquim às 5,6ij horas
.

l,tlll,p@Janga :àB 5,00, '14,00 e 1?;� '?�ras:..,_
IMli"R<I:!>A ::'ABTO hl'<J.;V D,o. T.iUAIIU)A L1fDA.

v.l;<; PÔRTO ALEGRE

à F4ori1\nópolis CAr..RO LEiTO ÀS 21,00 horas,

4,:30 300 10,00 16,00 19.30 e

21,00 "O:'-:,\S.

4,3J e.oo 10,00 16,00 19,30 e

.

21,00 horas.

4,30.. 8,00 10;00 'I:'6,QO 19,30 e

21,Ü'J ��o�',�.s.
I I

4,30 s (J,) 10,00 16,00 1'9,30 e

21,00 hOi':1S .

4,30 B Dl) 10,00
21,00 i'ol"ns .

Laguna

Sombrio

Arauanguá

Tubarão 16,00 19,30 ê

Gririuma' •.
,

4,:';J B uJ 10;00 l'6,00 19:30 e

'21,(lO !!ocas.

rtE; S01\ITlRIO .'

à Florlanóp'olis
:,'

° �30 ,G DO. 12,30. 14:30 2@;30 e

23 ::;0 Leras.

1,00 1,7>0 '3i@0 1110;)0 12;30

14,30 e 18,00 horas .

à 'P. .À1egr:.e

.DE ARAÚ'ANGUA:
à P... Alegre 1,QÇ 230 10,(i)(') 'l:2)Q@ 14,00

18,00 c 2·},OO horas.

1,00 8 '30 i3,eO '15;00 21;00 e

24,00 b6ras,
'& 1<"'J.oriarrópolis "

'DE 'C'RlOFOMA

à p, }\lj'egre

[i'Flori!l'nÓJ)olis .�) ;j ) :� co
.

5100
.

8,3(j). .9 30

1400 1'; 3J (Hi,mO é. '22100 horas.

®E 'TemA'RÃO

� qo. :Nregre 8.0') !(,0;) 12,90 l(ii,<.8Q 22,30

23 00 c' :;:>!,OO ih.ar:ruL

":2;00 4 uO 6.IruJ, 16,:1'5 :7,30

'930 JO 30 1:2,0.0 13,80 :1>6;00 e

18,00 horas.

à 'F10l'ia'})(;polis
.

I

DE LAGUNÁ:'
- 'I;'W' . I}.\�lé&(!:e :," ,.. .6;:;0

ii· iF1hl)1�imopo1i� O 30

�'.. (
,

""
..

',/" .12,00

®iE iFfu(\)i,RIANôP®'L1s

·à tI', �le-gi'é, '" ';� CARRO T.EI'l'O )l,E ,21,00.' .horas,
,

,

.4 30 7 00 12,00. J.1,30, 19,30 e

14 3C1 .,22;20:e:23.3.o iboras.

2 :;0 3.3.9' 4L30 6,35

12.30 16,30 le 1'8,30 ,h@ras.

"
'.

2100 hor:1s.

, ;': 430 .-; 00 12,00, 1;-7,30 19;30 e

2"00 hor:'s.

':
.

4:n 7 00 12,00 17,30" 19,30 e

21.00 horas.

4 39 . 6.30 1000 12;00' 14,00·
. j7 Oi) lf' 00 19,30' :21iOÓ " .

'Somb,rié'
":[';

"

�ra1a'iJguá "

'o .:...."

;La:gllna: .. "�o

" '.

,24 00 lroras.

:r'Griciuiluà':, ;:',: ,
'430 700 8,30'- 12;00 14,30

"

.: .':' 17,30 19,30 21,.00: e 24,00 horas.

1]).lÍban'li·ó -' ." 4 30 7.00 830, 10,00 .12,00
(" '.," ">J-.: \. ,\:,'

14.30 1300 17,30" ·18,00 11),,;30
.
..�,� " .�. 'r. '": 21,00 e 24,00 .hor�s'� -

\ '1 '

iDE IF{l�RfA.N9P.f>,l:IS .

.

:� La:.qrl'l l'I�i.nlê,r,ê,�:, 12 flOr vi"! Tubarão � Volta '6,00 via

.

, .':'0,,, '; " 'Tub:�riío ,

' ".

:à' �u�o�:�ÚlI��,: '\:. 6,00 via S3.0 Bonifácio terças

, .quintas e sábados.
'

,

\, ' Vol11 r.,QO via :S,ão.' Bo-nifácio
, J ...�. •

"'>
. l' '. ';'" :�)' se.::;uLd:�s -- çtua:rtÇlS 'e', ,sextasJfeira"

00 FJ,ÇJ.1UANâP0LIS
I' -'::p' .

' .. l ':...

à Itl;lbit:úb,a: :." ';: 6.30 7.00 10,00 ,'l4;00� 17,00 e

; ','..
'.'

.. n" 18,06 lmns.
r ,1\ '

:, ..

.,>Y-bí;T�S:, .,: '; ,: '1.00 700 lR,OO'e·>1.7,\!.lO ,horas

'E�, p,át;t,q' "'1�9"! ::PrJl.ça Ruy' B.a';h'c!�i�· ,:. \}4-7
.

: :i'.,,';Fones;.,,:4;�iL<82 - 4.�8.7.:5 ;"':Á:;73�Jjt).
'.

.

..

"
'.. .' -:/. '\ "1,,1.�;,,· •.� � .

�.�
",.. .

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

f:m;:'PI��,!�,:,p���rs:','E.st<'lç,"l ;'�·�dI)Vlay.la:;. ,.: ,

.'
.. ,,'. �

� ",

��3\hri' nôtá�' '.

:.
.

? rio 'h'
:'.�'

. �1�
.

nr:a� ,

.sA '(nAS; DE '1<:!POT;YS
-, . �:�: ho�gs ;,

.

J?.Qf1 li()r�l
"

,IJV1(l hcra�
'Saldas de .�ló'ria'lÓDOlís

.''21 :RO tlOl'as
,,'

"'!i;�O,hOI'R�

�H-Er.�iI)A 'f.M TN�'F.�

14;30 horas

• '.1 �:21;3fl "horp.s

5.30 hol'sS

.ssutas de :Sã.o .Mi.<>:lH'll do r.o>.stp -----' 'F101'isl')óUOU"

·",�o hm>'l" r'li>lriilmpn:fll';;,
•

JlJlH DE 'Dl1fiwro ,DA COMA�:lde 'SÁ'(i)' ,"'OS�
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'i-eDITAL DE PRAÇA .,'J

o Dr. Jayll1'� Guimarães Collaço, "Juiz de Direito eh

ComaRca de São posé, Estado de Sant� 1Catarina, na for-

ma .tIa Lei, ,etc. �i .

"

"'\.1 �'!' .

:F:AZ -.s:ABE:ft;�a todos que êste 'editái virem 'óu d�le

conhecimento iive.r.em que O porteiro Idos auditórios dêst:e

Juízo, ou quem suas vezes fizer trará público pregão de

venda e arrematação a quem mais der e' maior .lance ofe.

recer sôpre a av.aliação do bem penhorado a ALBE�,[,()

rr'RUPJ'lL, :nos m.ltos da ação executiva, ,n. 18/70 .que 1.,,,

é "movm� .por 00'MER.CIAL AUTO iPJlÇAS TRIÂNGULO,

'cuja praça ·s.e realizará DO próximo ,dia 15 de outubro, 1.'3

14 horas a porta do Foro, localizado no prédio da Prefei·

tura. Municipal .d.e São José, constante de um terr�no Cal:!

a área de 7.431imetros quadrados, sito em Picaqas r]()

.sul,' né�t-e Mti�i�lPió, e uma casa nêl'e:·:f�tlificada, e regic:·

h:ado no Livro 3'!iU, sob o n. de ordem 2'1.564, ('om as se.

guintes confrontações: frente com terras de 'Max HnlJli··

zel; fundos com li estrada velho, extremando ao, sul com

herdeiros de Valentim José de Souza 'e ao >nortf> -com her·

deiros de João José dp Soma, avaliado pela quantia de

f:lUinze ,mil cr��eitos (Cr$ 15.000,00). E para ·que chegue.

a notícia a todos que o cl'lei!'am arrematar, mandou f)

MM. Juiz expedir o pres(,nte edital que será 'publicado

. na forma da "lei e ufixado cópia no lugar' dI:' costumf".

.Dado e passado 'nesta cid;:J,c]c de São José ·aos oito dias <'li)

mês dé agôsto 'do ano de mil novecentos ,e setenta. Eu E<:·

crivão'a mandei datilografar c assino. ,J:a�mqr ,Guimarães

CQllaço, Juiz de Direito..
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Render lança manifesto Campanha
.

t-···' d d
II

d t
' pOlítica está

re Irao O caD I, a ura tranquila .

Explicando as razões pelas quais
renunciou a sua candidatura à Cá
mara Federal, o Sr. Nilson Bender

divulgou ontem à opinião pública .'

um manifesto no qual assevera que
à súa pretensão 'I. uma cadeira do"
Senado não era ,movida pela ambi-

.çâo pessoal "mas pelo desejo" de co

laborar com seu trabalho para o do

senvolvimento do Estado e de carac

tcrizar assim, através dessa candida
tura, uma terceira posição polítíca
no Estado, sem pretender com isso

desmerecer os relevantes serviços
prestados pelas duas fôrças políticas
que, tradicionalmente, há cêrca de

60 anos detém o contrôle político do

Estado, exercendo-o por comando de

cima para baixo".
f

O manifesto ontem divulgado' tem
o seguinte teor:

dA opinião pública catarinense

acompanhou, com desusado interêsse
a escolha dos candidatos da Arena

ao Senado, à Câmara dos Deputados
e à Assembléia Legislativa,
Servindo-me de um. direito asse

gurado pelo regime vigente, submeti

aos 290 convencionais reunidos na

Capital do Estado o meu nome como

candidato ao Senado e tive a honra

de merecer _o apoio .de um terço
desses convencionais, pronunciando,
se os demais em- conformidade com

os interêsses dos dois grupos, poli
ticos tradicionais do Estado, aliados,
a favor dos candidatos Konder Reis

e Lenoir Vargas Ferreira, decisão

,soberana que cumpre a todos res

peitar.
Nos três meses

-

que precederam
à Convenção percorrí o Estado, mu

mcipio por município, mantendo

contatos com os lideres municipais.
municipais.
Nessas visitas .justifdqueí as ra

zões de minha fixação 'numa cadei

ra do 'Senado, Não era a "ambição
pessoal que me movia, mas o dese

jo de colaborar, com meu tJ:abalho,
para o desenvolvimento do Estado
e de caracterizar assim, através des

sa candidatura,' Uma Terceira Posi

ção Política no' Estado, sem preten
der com isso desmerecer os relevan

tes serviços prestados pelas duas

fôrças políticas que tradicional
'mente, há cêrca de 60 (sessenta)
anos detêm o contrôle políticé do

lEstado, exercendo-o por comando

de cima para baixo. '/
Qualquer plano, seja político, eC(l

nômico ou militar sempre prevê hi

póteses alternativas, para opções
que possam ser necessanas em face

do desenvolvimento da conjuntura.
A inclusão do meu nome na disputa
das vagas· para a Câmara Federal

teve essa finalidade, ou seja, obj,êti
vava manter um caminho aberto para

uma alternativa a sei examinada

C0111 tôda serenidade após a Conven
.

ção, considerando" os inconvenientes

e inevitáveis atritos com 06 delp-ais
çlisputantes que fatalmente Tesultal�l
([lima eleição _ proporcional.

O meu desinterêsse por' uma ca

eleira na Câmara Federal ficoll mais

uma vez caracterizado, q Ll'éillda, após
um dia inteiro de articulações reali·

zidas pelas cúpuh\s dos dois gru·

pos tradicionais, fuj convidado para

uma 'reunião de cúpulâ que teve lu-

gar urna hora antes do início da

votação. I>
.

Naquela reunião; quando consta
I tei que, os dois citados grupos poli
ticos haviam se composto nos seus

interêsses, me foi proposto que de,

sistisse da disputa para o Senado e

aceitasse . uma cadeira na Câmara

Federal. Aos presentes expliquei
que a minha desistência "naquela
undécima hora seria de minha parte
urna demonstração de, fraqueza (;'.

uma traição da confiança que tantas

vezes em mim fora depositada não
. só por considerável número de con-

vencionais mas também por vastos
setores da opinião públicã-/

Jamais usara em ocasiões anterio-
. res êste apoio para negociar uma

compensação política e não seria na

quela hora que decepclonaria aque
les que em mim confiavam pelas
atitudes firmes e resolutas que sem

pre assumí nos embates políticos.
Nessa reunião também deixei cla

ro que a cúpula dirigente da Arena

faria naquela noite uma opção en-.

tre minha participação no pleito ou

minha abstenção, pois' nas' atuais

circunstâncias não tinha nenhum

'entusiasmo pela função de depu
tado federal,

Decorridas' quatro semanas desde

a Convenção e serenados os ânimos,
. ..

chego a conclusão de que nas atuais,

circunstâncias, convem mais à Re-
.

.gíão Norte do Estado o meu alhea

mento à disputa do corrente ano,

para dessa forma não ser causa de

divisão da Arena na área municipal,
o que provocaria fatalmente' o acir

ramento de paixões e seu enfraque-P
cimento 'para futuros pleitos. Quero
deixar de ser fator de constrangi
mento para inúmeros, amigos' dedi
cados que lideram as bases munici-,
pais na. região dos �2 municípios
que compõem a minha base eleito·

ral pr)ncIpal, onde militaiTI' amigos
que sempre me prestigiaram com

seu apoio -leal e sincero nas horas '-.

difí_ceis da disputa contra as cúpu
las, no plano estadual.

Êste .

mesmo raciocínio é valido

para o grande número de amigos
certos, ,residentes nas demais re

giões do Estado, seja--- do Sul, 'do
Vale do Itajaí, do. Vale do Rio do'
Peixe, ,4a região do Velho Chapecó,
do Planalto de Canoinhas, da região
serrana de Lages e Sao Joaquim,
seja da Capital do Estado, que em

tantas oportunidades me estimula

ram na luta: pelos ideais que me le·

varam à atividade polít�ca.
Eis porque 'estou nesta data, en

camiuhando um requerimento, pe

dindo o cancelamento de registro
de minha candidatura.

,Profundamente grato àqueles que
. me sensibilizaram com seu, apoio
desinteressado, confio em que k,

dos empenhar-se-ão para que os

ideais dos Homens de 1964 alcéln·

cem sua realização, através da escoo

lha' de 'polí�icos dignos e indepen
dentes para os cargos eletivos da

Pátria, selecionando-os nos qua

dros da Arena''.,

Jo\nville; 27 de 'setembro de 1970.

Ni Ison 'Wi Ison: Bend.er

ova Assembléia
.

será
inaugurada em'novembro

O President.e da Assembléia, delnl
tado Pedro Colin, pretende iangurar
oficialmente o nôvo Palácio do Po

der Legislativo·.em· 25 de nóvembro,
dia da padroeira do Estado, com

uma sess50 especial.

Para isso a Mesa, vem tomando as

necessárias providências, tendo de·

terminado inclusive a intensificiI'

ção elos preparativos para que a mu·

dança se inicie já fi partir dêste mês,

Toctos os móveis a serem utilizados

na nova sede já foram adquiridos

e estão prontos para serem. instala

dos,

Para,leIamente, a Mesa vai pro·

videl)ciar a reform� arllTIinistra�iva
da Casa, já ,que a atual estrutui·a'·
foi consid'erada' caduca e inadequá
vel à nova situação do Poder LegiS
lativo. O projeto, em elaboração pe

lo Instituto Técnico, de Administra·

ção e Gel:ência, da Esag, deverá

ser entregue à Mesa no próximo dia

17, sendo provável que até o fimll

do mês esteja em condições de ser

posto em prática.

Reina absoluta tranquilidade em

todo o Estado, segundo revelou o a

tem, o Secretário Vieira da Rosa,
acrescentando que a campanha po

Jij'tico-eleiLoral
.

transcorre na mais

perfeita ordem na' Capital e no Ul

terior. "

O titular da Segurança revelou

que a Secretaria está' fazendo U'11

levantamento sôbre a situação po

lítica, ideológica e social nas várias,

regiões do Estado, cuj os resultados

serão levados ao conhecimento do

Conselho de Defesa Interna elo Sl�tl.
Os informes até agora. obtidos .nao
revelam qualquer siritoma de per

turbação interna ou de crise social,
pelo menos a ponto de preocupar as

autoridades da Segurança. Na parle
social, apenas aparece como proble
mática a situação gerada -na 'área
carbonífera com a mecanização' das
minas, provocando desemprêgos,
Outro problema que causa certa

preocupação é o re�ativQ. à explo
ração dos pinheiros, na. região ser

rana, por posseiros intrusos.

Gravataí. está
perdido e já
tem. substituto
Fonte do 59 Distrito Naval infor

mou ontem que ti armador do na

viu-tanque Grav�a'G que" transpor
tava gasolina para abastecimentos

de Itajaí . e encalhou na -praia de

Campo Bom - 20 .milhas ao Cabo ele
Santa'Marta - dispensou os servi

ços de salvamento, que vinham sen

do tentados pelo rebocador. Tristão,
da Marinha de Guerra. Com o enea

lhe do navio-tanque' Gr:tvataí o' Con·

selho Nacional do Petróleo e a

Fronape já designaram o navio-tan

qlle Taquipe para realizar o abas·

te'Cimento d�s, termipais' de combus

tíveis de Itaj aí.

Estado vai·
ter 4 novos

. ,

camplngs
O Camping Clube d9 Brasil cons,

Itrlürá quatro campings, em Sçmta

Catarina, sendo que eloisl deles se lo

calizarão nos municípios de São

Joaquim e Blumenau., A 'informação
foi prestada pelo Sr. Amir Saturni

no de Brito, designado pela direção,
nacional do Camping para manter

os entendimentos necessários à coa

cretização da medida.

Segundo o mesmo informante !ia

próximo dia 14 serão firmados ron

vênios entre o Camping' Club do

Brasil e as Prefeituras de Blumenau

e São Joaquim, visando a constru

ção dos dois primeiros campings. Os

trabalhos preliminares de construo

ção - preparação do terreno - jCl
foram iniciados, em, áreas de ü;;r-
ras de 20 mil metros quadrados.

Excursão para
a França é
lançada ho·e

Em promoção conjunta. dú yarig
- Bél Air \ - Aliança Francesa e

ageuci!lda pela companhia dc Turis'

mo Holzma�n, hoje, às 19,30 horas

no Querência Palace Hotel, em FIo·

rianópolis, será' realizado o lança
mento da segunda "Excursão Cui--'
tural Decouvert de la FI anre". As

informações referentes à promoção
poderão ser obtidas em qualquer
111m clm; firmas citadas.

;

Pedreiro foi
encontrado

I

morto -na praia

auxilio
" o Comandante do 5° Distrito Naval agradeceu às seehorasu empenho para conseguir recursos destina

dos ao Natal dos filhos dos marinheiros.

para
Uma' 'C'missão de 'espõsas de OIL

ciaís da Mai inha féz a "PLrf',:r;J 011-

tem ao Almirante Herrck 1\ 'arques
Caminha de um cheque, na Impor

tância. de CrS 4.500,00 H'O\ c"'ie,[t'!

do chá bazar qUE:- realizarem em [In

nieiro do corrente 1'0: Ga lera Clube:
do Estreito, em benefício do natal
dos filhos dos marinheiros.

f

A' entrega .se deu às 17 horas, em

solenídadevrealizada no gabinete do

Comandante (lo 59 Distrito' Naval,
•

presentes oficiais 'do. Es'tr>do Maior

daquela unidade e as senhoras Qll'"

'integraram 'a '('(1\upe promotora J'J
chá.. respectivamente Ylê Catu inlrr.

Jandira Menezes Maia, Emy Pe(k�
neiras, Zoraida P"l:eira, tia Rosa;
Virgínia Borba e l\tl)riaIri Petry,
A oreceber o cheque, qlle' pas�on

às mãos do' CapItao-de-Col'veta Cle·
ber Ferreira da Silva; presidente
da Comissão do Natal do Filho 6.0

Marinheiro, disse o Almirante Herick

i\ol."rr]'.H<' Camínha: "Esta rmportan
cia, levantada no chá-bazar, é uma

ajuda ubstancial à campanha que
visa proporcionar aos filh,os dos ma

nu! oiros um natal melhor elo que

o que tV'U}),i visto nos anos anterio
res" .E Jcn,,:::')ntou, sempre em tom
inf'ormál:' "É extremamente confor,
tador -ver qte senhoras que pode:
riam talvez 3P dedicar a outros a1:1-
zeros tornaram uma iniciativa tão

•

J'1f"'Ito1'1a Jiumanitária C\)!110' esta.
E.,Jo\l certo df' que' as crianças, f,i

lhas dos mm inheiros, vão se sentir
muito satisftitas. COIll esta ajuda".

O Comandante du 51! Distrito Na,

vai a;rm1cceu em nome da oficialí
'(hdl' às senlVlras promotoras do

aliai, desla-:a, do ./ inda as partiôpa·
<;, r�: j;., s( y) ';'1:; Virgíma Borba e

Miriani Petry, que embora não &en·

do éspôsas de oflciais colaboraram.

com a campanha.

Quadrilha presa em' io
do ui à está na apitai
Chegaram onte,H! ;1 llmÍl "s,lln.'�, rela. quc fitaram de pos

".' cip '<>-lnll.tü'
� Um arm,��er-,1 locallzado a 13 qlli-
10metros na s"dc dó' município de
C ninzd tan�péo c01 visÜ'ado pelos
"·ll'itpW.> ( t(' flhlbaram ,doze pneU$
( suas cumar,,:;' de ar, além de pacIJ
tes de 31roz e caiX[:S de óleo de li-

,

rl'3.(;"l .que foram dividitios entre os

Posterioi'mente,' os
u" <,dra a cidade p::t.

'L.',. o onde furtaram

um: 'l'r1Ícr et� ,araI Wi1:�s, aban·

donando d "'Hck-up"

!" as declaraçõc's
, "�o el'sv fi Delegacia
t .) .�, e Delraudaçu�\s
:_.ÚL .

'iÍvó'sos agenlC:i;
" ,'_ E41do para cap

do ba.pdJ

'bn '), nta juntameqe

os Jlltcgl'ante� da' q'l<ld ,',)" nl"l'<;a

em Rio do Sul e <11 f"
. lnh;1 reali,;;]l'l

do uma série de dssnltos no P; lvn{t
e em Santa Cdtal'lna, lUl't.. I}d,O plÍ!l
cipalmente autOl1lóve,;, ae,.>i) Jose

�cdcir?s,
\

Airton dn ',Alva, C"rlos

Godoy e OS.mar .?ne.o, o 'jJponcs'"
estão recod1idos ,(, Aao. '", da De,

lcgDcla de Fl,rtOJ ( -,oubos, "gUdJ::

dando depOI! �C.l"O Seus ciJ,1'P 1111b
I'OS de qua�,'-Hh, ia 1 (1

"Alemão' e oü,,'-os JUI'" lne _ ,dLiO:

cst:,o foragiôos e a pohéra cOllii

nw-\'êm seu encalço,

Luelso
-

uosé lViCtielfO', ,[uc j,í pr<,s
toú deponnc.1.t,) Ii'C.1 II, 1<11, dI,;::;,

,que há cerc" [ , dm

uma Cammrl011' �

Caçador 1

ton; GO(;O', I.1. ,

peco,",. ';c10,

1'C, . f L .t.. J..���T.L cU", 1
. ., � ,

pas e m'ü.los' UV'l C;'bl C, ue ,.0 J

vendidos em Lages e no • 'anUI.,. N;'i
, cidade p3rl1'laen'ú ele t]OL iéL 1 ir

ton e Lae!')) rúu );hdlTI U l' jipe
com o qua' .aj
onde tl'Ocal"·.n ')C "

rctornal'ari, i);ll'à "" 1

No mumclpio l Cat" Idu os

marciinais reuniram-se com "AI.:·

'não" e roubaram de um armazém.
diversas sacas de produtos a'imentí-

.

�ios, levando o I?roduto- do,furto pa

'a Caçaáof'
Suas atividades ininL,i:cam também

liversas resicEllCÍDS ,,, ,abdccl

"nent08 comerc;.üs ,de ü, .l Doc r, �

I)nàe le\cf.tl.;'J. .... h'-l� (,. ,r",v ", (t'_

icvolveres e, em 'fall,,31a iurL'

rum rêrca {ie 40 pa1'OS de calC:"ldo� f.

,'om c, prisao dp 4 margimus a

"o:J.iuntã com agcl1··
, 'o�:" de Rio do
.( 1 lJú\l oadw·
) eendeu fa}'to

11 � (: 'Lu ck" c i c i1dO-�e _\'ários élpc:�
relllOS de Ú:levlsao, rádios de auto·

móvel, 'objetos domésticos, roupas
e outros artigos, que serão entre

gues aos proprietários. Além dêssc

matenaL quau'o veículos estão lla

'DFRD um jipe Willys, uma Ru·

ràl Wi-lhs uma' "pick-up" Chevrolet

E' um tl"oll1óvel Simca - que está

L�éndo ) 1, vantamento pará deseu-

r
.

os'
,
oJ1"ictários e, após a COIl

'lsao ao aquérito, serão devolvi
dos aos' mesmos.

Foi encontrado morto na praia
fronteiriça à Igreja de São Luiz por

volta das 19 horas de ontem, o pe

dreiro Valdemar Luiz, de 24 anos,
natural de Guatá e que residia à

.

rua Antônio Carlos Ferreira, Sl N°,
110 bairro ela Agronômica.

O C01])O, que apresenta dois feri-
,

mentes na fronte dircita,- foi encon

1 rudo por populares que comunica
ram o achado à !)2!c'(;,wia de Segu
rança Pessoal, que tomou provicjên
dai; e registrou a ocorrência.

'

Waldemar flue lth encontrado no

mar, numa proíun- idade de apro

ximadal).wntf' ZÚ centímetros, apre-.

sentava írrdícios 'de embriaguez prós,
supõe-se ter sido vitima de uma

queda, tendo batido com a cabeça
nas pedras .que' se encontram naqur�,
la praia e mergulhando no mar, 011-

de morreu.

O corpo foi f.emovido para o Ins,

tituto Médico Legal, para necrópsia.

entese adia
\.

prazo· para
SI!

concorrenc;'a
A COIl1!lallhia (' 'atul'iilelJse de

Telecomunicações - COTEse
adiou o prazo para a abertura elas

propostas de cor;eorrêneia das rê�
des integradas ate a data cle 9 de
novembro .às 9 horas Dara o rece

bimento das� propostas. A dircto
ria ela emprêsã d�liberou sôbrc. o

!o

assunto e eJ(pediu nota oficial:
DCC ABRE CONCORf!:NCiA:

O Del)at'tame�,to Central de

Compras àbl iI c );"�Çlrrencia públí
ca até o prcíxi;no .li':! 16 para o

fornecimento �b;; -firmas hJbilita
das', de placas para vcíCttlos. eles-,
ti !ad,'l aa D�t"iJ " confqrme o que
dispõ� o 'Código NacionaL de
Trúl1�ito

O Ciclo de E';tudos sôbre Scgu-

rança Nacional e DcsenvQlvl1!lento
'prossegEirá as �u r Ol'as de hoje cOb}

conferênC'las (los proíe�sores Samuel
Fonseca: e Celestino Sachet que fa

�arão) em nome ,das Univer�des
Federais de Santa Catarina e para o

Desenvolvimento do Estado abor

dando o tema "Panorama 'Psicos
social - A Educação - Nívei§ Ulli· !.
'versitários. e Técnico·Profissional".
Ontem o mesmo tema foi aborda
do, mas sob o enfoque çla "Assi.s�êll·
ria Social", em palestra proferida
pala, pmfessôra Maria Zélia Rodrj·.
g'Jes.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




