
i TEMPO'

lJotéca Públ1ca _

Síntese f do Boletim GeometereolôgitO de A. ��lxa8 Nett�
válido até às 23h18m do dia 18 de novembro de 1970

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA ME

DIA: 1012,8 milibares: TEMPERATURA MEpIA: 21,9° cen

tiO'rados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 82,0%; Cumulus
� Stratus - Tempo médio. Instável.

.

SINTESE
F-ÀLI\!f.:ARIO DE CAMBORlú

Informe-se no BlIlne�rio de

Ca!'l1boriú, que' li Secretaria da

Segurança Pública do Estado,

rt�tennillará/ ii presença de 31)

po!i;'iais naquele Balneário

"�ste verão, prtnéipalmenre
para o policiamento do perío·

elo noturno.
'

JOINVILLE

A. Delegacia da Receita'Fe
deral de Joinville, vai prece

der brevemente a ínstalaeao
CP novos Núcleos de Assistên

ela e Orientação Fiscais. jun
\10 às Prefeituras 'Municipais
da quase totalidade dos Mu·
nicíPios restantes LlD j urisdi

ção fiscal que não dispõem d·.'

órgão fazendário federal.

Co'RUPA

A Agr.emiação Corupaense
de Amadores de Orquídeas,
hrá realizar na próxima sexo

tjl·feira, -a inauguração solene

da Exposição de Orquídeas 'e
Plantas Ornamentais. A mos

tra estará" aberta a visitação
pública até o dia 23 e terá co·

mo patron,o o Prefp.ito do ,Mu.,
nicípio' de Corupé, lItom

Sieingraber.

SÃO FRANCISCO DO' SUL

I
. I

Mediante convênio firmado
entre o 'Banco do Brasil e' a

Associação de Crédito e As

slstência Pesqueira de Santa
,

Catarina, foram realizados, fi

l1cnciam�ntos, 'aos' pescadores (

da região, norte-catarinense, ,_ " ...

num total de Cr$ 75.050;00. A
verba destina-se a aquisição'
de equipamentos, modernos
para a captura do, pescado, e

melhonia ' da habH'itaç'ã'ô 'd�,
pescador,

ITAJAí

Foi enviado lJara a Câmara
Muni'cipal de Ver-é'aaor "Sr pro

jeto de lei de origem gov;;r.
rarnental, tril!'!sf�'rmando iJ

Autilf'llUia' Munic;p5l1 de Edu

cação e Cultura, em Funclaçao
de Ensino do Pólo Géo·EduCfi·

clcnal do Vale do Itajaí. A no.
H! funda'ção, rnantenedora das

Fa,culdades de Direito e de

Filosofia. terá como órgãos 'dé
I'drninistl"��ão, um C0I15.'I10
Deliberativo composta' de 15
membrtls, um Presidente, uI!'
Dire1'r,!' Geral e !,Im Secret·á.
rie Geral, sendo que c Prési·

dente, será sempre o Prefeito

ele Itajaí.

BLUMENAU

Prossegue aberta à visitaçãõ·
pública até o' próximo d.ia 22,
a exposição de art�s plásticas,
com trabalhos de 10 artistas
c;!tarinenses. A promoção é da
Galeria Açú-Açú tie' Blumenau
P do Conselho dos Estadós
Unidos erri São Paulo.

AÚllllnistração, Redação e
Oficin.ts: Rua Consell1�ir.u
l\'.(afru, lóO v

- Caixa Postal
1;)9 - Fone 3022 - Florill,no�
polis - Santa Catarina. / DI
RETOR: José Matusalém Co.
melli / SUPERINTENDEN.
TE: MarcUio Medeiros Fi.
Ilho / EJ)'lTOR: Lui� Henri.
que Taucredo / GERENTE:
Osmar Antonio Sch1índwein !
�U�-GERENTE: Divino Ma

�lOt / REDATORES: Sérgio
na Costa !tamos, Antônio
RowalsJd Sobrinho, Sérgio
Lopes e Pedro Paulo Maçha
do / REROHTERES: Wilson
LíbórÍo d�lf'ú.eÍroS' e José
Carlos 'Soares I SUCURSAL
DE BLUMENAU: Rua XV de
Novembro, 504 I REPRI!'·
SENT.\NTE8: A.S. Lara Ltda.
- Avenida Beira Mar, 454 -
11o A.S. Lara Ltda. - Rua
'Vitoria, 657 -, 30 andar -

São Paulo - Propai Pl'Opa
ganda Representações Ltda.

Rua Coronel Vicente, 456
- 2° andar Pôrto Alegre e

'aepresentação Paranaense de
Veículos Publicitários Ltda.
REPAVii: - Rua Voluntarios,
da Patria, 475 :.... 12° andar -
LUl'lUtla. 'I \

EMPRÊSA. EDITOI�A
O ESTADO' L'I'DA.

Jaison '. Bar�'eto e Francisco' Llb.�
doni,

Das
.

37 vagas para a. .Assembléia
Legislatíva, a Arena deverá eleger
2', Deputados Estadua'is'- e, Q MDB

,
, '. :;<1-..

.

10" O resultado, da apuracão, para o

Legislativo Estadual ai,�.dã�� çQhti
nuam muito .confuso, pois: 'os béle
tin� chegados 'do interiõr:, a:pl;esen
ta� ('o�tra dícõ- s., A r'o� fifnl����' da
relaçã� 'dos �leitos para Assembléia
só poderá ser 1 econhecida- em têr

mos definitivos eom O· fornecimen

to dos dados gerais e oficiais a 'ser

fornecido, pelo Tr-ibunal' R'ég��H1al
, Eleitoí-al, .o gu'e 'só :�cort'erá :11€I;t1'o
dos próximos, dias. ". <: . =;

•
i

- ,

INFORMA

PHIL1PPI 81 CIA a casa do construtor
I

o Governador Ivo Silveira e o engenheiro Colombo'

Sales encontram-se desde ontem no Rio. Amanhã assisti
rão à solenidade de assin�tura d� contrato de tínancía

mente do Banco Mundial que beneficiará divers�s 1'0·

dovias catarinenses. O ato está marcado para a ta.;·de,
no Ministério dos Transportes.

/

• I
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,rena já garantiu
ez Deputa os

, ,

\-._--------------'-- ----------

Pelos resultados parciais das elei

ções conhecidas até a madrugada de'

boje e na avaliação das possibilida
des pleitorais da Ateha e do lVIDB

em !O,Jll. o Estado. já se pode afirmar
,

,)

que a agremiacâo maiorrfária (ele-
gerá 10 Deputados Federai" fie lI1dJ

a Oposição cçHn três' representante"
no Congresso, já que é pacifica ii

eleição �los' Srs'. ,Antô.lio Carlos
Konder Reis e Lenoir, Vargas Fer-,
reira, da Arena, .para o· Senado.

-

A Arena, que concorre com 11
\

candidatos, para as, 13 vagas na. Cã- (
ma, deixará de eleger apenas UI;n,
sendo que o candidato qll'e se en

contra em situação mais difícil' no

Partido é o Deputado, Osni Régis,
que concorre à reeleição, segundo
os números do pleito .. até aqui co

nhecidos. Pelo NIDB. deverão ele

ger-se os Srs. Pedro lVQ Campos,

do
pleito

.

em todo o 'País
'- /

Os candidatos arenistas continuam

liderando, a
- apuração do pleito' de

doiníngo, no que diz respeito ao S'e
nado, com a renovaçãb' em' 35 c,'!- I

I',

deiras é as outras 9 V,ara �,MDB"
que na Guanabara Idevel'á fau'r

seus 3 representantes, No Pa�á ven

cem os' arenistas, Reuato 'Franco e

,Catete ,Pinheiro. enquãr.ito, 'que no

MóJto ·Grosso os mais' í)�',ados, são

Filinto . Muller c Sai'd'anha Derzi.
'

Tarso Dutra e Daniel Kriegel', ta-rrb

bém da Arena lideram n� Rio G,,;J�.
• I ,

de do Sul e na Bahia" esfão Josafá"
Marinho, do MPB e Heit,ol: Dias, da
Arena são os mais votados!

J!
/ .

e Domício Gondim, da Arena; Ala·

goas - LLliz Cavalcaríti, e Arnon
Mello, da Arena; Ac�e - Ger�ld::J
Mesquita e José Guio�lar d0s 'San.

"

O pan<?rama' nacional para as va
gas do Senado nos deplais' Estados
da ) Federação até as 2� horas .... Je

ontllm era o seguinte: Sergipe -

Lourival Batista e Augusto Franco,
da Arena; Paraíba - Miltc,n Cabral

tos; Espirito Santo - EUriCO Re

se.ride ,e João Calm0n, da Arena:

Piauí - Eldlltll1es Castelo Branco,
ela Arena; Paraná"":'" AClOli Filho' �

-

Mat.o's ,Leão: Minas Gerais - Maga-
, ,1 híie� Pint� � Gustav!) Cérpanema;

...

Arnàzonas -::- José Esteves e José

Uni:loso, Estado do Rio -'- V�SCOI1-
celos Torres (Arena) e Amaral Pei·

xot� (MDB); Rio Gr�nde do Norte
- Dinarte Mariz (Arena) (, Odi.lou
Coutinho (MDH); Pernambuco

Paulo Guerra (Arena) e José Ermíno
de Morais (MDB); Ce(!rá -- VirgíJio
Távora (Aliena) e, Fi'gueiredo Cor

l'êia '(lVIDB);' São Paulo 1- Orlando
Zancaner (Arena) e Franco MonVJ-

1'0 (MDB); Goiás - OsirÊ's Teixel- \

1'a e Benedito Ferreira (Arena),

.._ __
I

Miss Brasil chega ho�
\

Miss Brasi! 1970, Eliane Fia!ho Thompson chega hoje a Floria.nópolis,
A mais bela brasileira déste ano vem em nome de Helena Jtubinstell1.e

à convite da Drogaria Catarinense, que está comemorando o seu cin. I

'.luentenario,
' ,I

,lvIiss Brasil hoje seI;á recebida pelo Governador Ivo Silveira e amimhã
\ i�itará o Pre Eei\o Ary Oliveira e � Farmácia Catarinense.

À tarde, Eliane Fialho Thompson estará no Palácio da Agronômica,
8 fim de participar de uma recepção de elegância e caridade, a eonvitz
da senhora Zilda L, SUveira ,

!�I�-�-�-IIIIIIIIJIIIII!���!'oII'·OíiiIi·�.�:������-�-�-.�-�-����l-
I Ml'NISTtRIO DA AGRICULTURA
COMPANHIA ; BRASILE'IRA� DE 'ALIMENTOS

1 i
A Companhia Brq�ileira de Alimentos - CaBAL sente se honrada 1

eIll convidar os seus 'clientes e ao público em gerál para assistirem ao

ato de inauguração de seu IIÔVO e, moderno Supermercado Central,
I instalado à rua Deodoro 37, a se realizar no próximo dia 19, às 18 horas.

.. •

-'---,-- - - - - w.J.'1

ena o e. eve' e eger
eder'ais' e /27 sta' uai:s

r

: Q' 'presidente" �I� 'TRE, ,DesehllJi!l:.
r ,padOl' NQr))cl'to" Mírand,? Ramos, am

da não sabe' ao certo a d'a�a da di

plomaéâó dos eleitos,

,
I

��is "Ele;,ç.õe�" na página 4 e na última.

Dvaí tem com
c Ferroviário
jôgo decisivo

Acidentes
.

do
Irabalho_ tem
s'ua sem·ana

------------'------�------.--------

Presidente do
" '

•

+-- ]o lr-'

'. IRE estranhà
votos' brancos

Polícia recaptur�a margiAat'
(Página, SI'

- ,

--�---,-,----"""'----r.",....

o 'problema do /tra11SpOl',lü co'lett
vo em Floriàn,Õpolis 'vem se agra·
vando úttimamente. As emptêsas
concessionárias alegam que muitas

de s'uas linhas são deficitárias 'e POll-,
cos são os veí�ulos colocaclbs à di.s

posição dos usuários. O público dos "

bairros mais populosos é Q mais atin

giào, esperando em longas filas nos

teúninais.
,

/
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aoH:��,e������:'ãoS�:ti_s�):�t:��l:}l,�� Custo d,e', vI-da" 8','" ·u·m'·e','-o··', t.o'.:PMarinha do Brasil sob:revoilram a
.

_

, ilha ontem pela manhã, cterecenoo
aos jornalistas que conduziam � boro ' , �, T'

do, demonstrações de SU.1 eficiência
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Ultimos,
'

resu.ltados

(Pági.,a 6) (Página 5),

1

,.

Transportes colétivos
ainda deixam �. desejar

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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programa
CINEMA

SÃO' JOSÉ

15 - 19,45 - klh45m
James Franciscus
- Linda Rartiso'liL
- Charlton Hesteu
DF VOLTÁ _AO PLANETA
DOS MACACOS
Censura. 14 anos

\,

RITZ

17 - 1945 ,J_' '21Í145m
Lee Van cie�f, ,:,
- John' Pliiltip, I"BW
A MORTE :ANDA, A CAVALO
Censura" 18., gno�

. ',
"

15 � rl9:��';�-; 21M5m
:rvIarcelJó' Ma&tfQial1ni
_ 'Cl'&u'düí 'Gan;ÜÍ:ullk,

o BELO ANTONIO
Censura 18 anos

ROXY

14 _' 20h

Programa DUp'lo
A ARTE DE AMAR
- PORQUE TEM QUE
ASSIM "

Censura 18 anos

BEM
SER

JALISCO

17-2,Qh,
H:}(j°r ffqni'l - Dl°H3

O crIDIGn É, TIGRE

Cersura U<' anos

Bi::P1Chi

GLORIA

.,- ,

1-.'1 - 20)1,
ProÇh(l}113 'Dupl� r,

A RAT�HA DOS "H(j'\!dS
TFSOORO, N,A NEVE--
C�:,sura 18 anos

RAJA

20h.
P '��"�'�'I D11n10
A INCERTEZA DE UM JOVEM

\ VNO' nu PREFERIVEL-
l\'fE"'TTE MORTO

Ce SUTa 14 anos

§,�o LUIZ

• 11 _

�fOh. ti'�<,'h,::{�,�}'>J,:\� 'z/.:-40'R;::;,i;,::;
C"

<PiWlTama 'Dunlo _

� .

I

COMO "COMETER:" UM ct\-

SAMENTO FALTA. \AL-'
GUEM PARA �10RRER

Consura 18 anos

TV COLIGADAS CANAL 3

J 6hOO - Clube da Criimça
16h15m -.As Aventuras de Rin

Til1 Tin -' Filme

1 6h4 5m - S�ss2io dD Past�l�o
-- Filme
l'7hOO -

da

r

Mulheres em Va:lguar-

li,hlOm

�

S::111ta, Catarina 2 l\'1i-

nutos

J "11 15m ---, TV Educativa
19hOO - Sa,Jta Catar.ina 2 Mi-

putos
, .' I

19hOSm � A Proxima Atração
- Novela

19h30m - Tele Esnorte

19h40m - Tele Jornal fIering
20h05m _:_, Irmãos Coragem ---,-

Novela
201-':40m

(
Faça Humor 'Não Fa-

çrf a Guena
71 h'iOm - Rf'!1ortpf (hrr;ia

2�h05m - Assim Na Terra Co�

mi) N<J Céu - Novela

22h3."im S"Inta ,CEtarina 2 Mi-

nutos

22h40m -

-

Mesa Redonda
-

Zury
no Oscar Palace Hotel. Os a"fi
triõvs Yolanda e Odson Cardoso
receberão as Debutantes Oficiais.

:-: x x x x :-:

Rio: Dirceu Ezequiel nos' i'1-
F--.r-!Tl3 eh 8"ê"cia d� relacões pú-
'bEcas do Hotel Glória. Ó Gover
nudor N('()1'80 de Lima, esteve pre-
8'111 � ao coouetel, .na piscina do

Glória, quando foi aores-nrado à
11'nr"e iS(', dr, Rio. Roi Garnbri-ius.
fi'TIF'l r-r-resentariva ela cerveja,
que circulava 110 Rio, �l�H:J o F2S
t;',/�!l ela Cerveja.

:-: x x x x :-:

Serão os Incríveis e Music 4, os

ciois C(WiUl10S que vão animar a

noite de dezenove de dezembro, no,

-C ul�;e Doze de Ag.ô�to. quando,
S;::';J;') anrese-vtarias nor 1"'1' ln '�-I
rre de 'cerimônia ,,'-especialmente,
co ividado. 70 lindas D2huta"tes,

:-: x x x x :-:

Para participar de urna reunião
c1� J'�icJui�tra';. f.";[:'Ve -rn :,F1SS3

Cidade -arrteontern, o Dr. Hercí
iio Luz Costa. �

:-: x x x x

A Fi ma H. Li-ihar-s: 'repore-,
s+-tanres do whisky Teachrs, Q

whisky recentemente lançado 'nO

Brasil com absol uto sucesso, tam
t1�'11 estão natrocinando o movi-

, I

rner tado coquetel logo mais no

o'SC1I" Palace, ho-rienaocm às Iin
(h, Debutantes Oficiais do Baile
Branco.

,
,

x x x x :-:

A901'a com o lançamento do
Ton tlllh-B""cTnsco. não é tão f>'i
cÚ ser ate-idido, pelo senhor S�
lome Isaac Sel-me, 3?f"'te do

I

Brad-sco =rn nOS<;3 cidade.
:-: x x x. x :-:

•

:-: x x 'x x :-:

, Coquptrl - As lindas D�hu
t(lntps Ofici::lis do B�ile BT8rrlCO
1970, elo Clube Doze ,'ele A (l6sto�
boie, às .2-0.30 s�rão recel1ciO'13-
d

.

t 1
\

li 1

as com mOVJmeJ1 ac o coquc"el,

'I\.niversário Sandra, filha do
casal. Miriarn .Jairo Lisboa, teste

jou"lante'On,tem, os seus' 1 "i' anos. A

:ind,a,: i41vC.ni nele também ,6 uma

elas Debu'tal1tcs Oficiais' do, Bai
le 'BÍ'3Jliço: .nossos votosvde b:liçi-

. / I. ,
_

�

rações.

Miss Brasil 70 Que checa a

nO',S3 cidade às' ] 6,30. no Oscar
P,118�e H '!t�l ,]" 1'1 entrevista ?1
f��'1.,rpnç1 da Canital. A 1l0Í1·�.
Eliane F. Thornnson, visitará o go
vé+iador e s-nhora Ivo' Silveira.
ond-. será homenagcad3 com um

jantar:
:-: x x x x

Já f'st� de volta ele Pôrto Ale,

,'IFe. 9nel� resiele. o senha!' A;ltA
�i" C. T::,?'lr:lccker. (llle 1"'11 nnS�8
('irhd� "�h t'-'1t311dn elo 13n::8-
'"rH''1I" ri"', Pll"do Ivhiso'll1,avc de
r ivestirrwntos .

",:-: x x x, x :--:

:-: x x x X

D:'l1VS" Maria Nas-imeito .e o.

P"0'�'ollC'i"o Ricardo Sal"0)!'ití. que,

ec1"lo de C"qI11'p·�tO marcado r;q
ra o �1]'(1':i1llo di" 5, 8�0J'fi fs1R0
'.�ri'2mf'''te rn'�()cu"'aclos ::0'11 a,

cleco"adít, d(' SPlI :lD'Ft8mento .

:--: x x x x :-:

n Cluhe Social Pnineiras. sex,

t::l-feira. volta a reunir gente q'ue
S,1l12 se divPl'tir_ n::l1'8. 1118i, UI11«l
ri�' QJ'1<; 3'1im(!('!qs' f�<;t:1s. 'p :-C111-
to cprtq 8 fra<;p q�ú: lll11 c:w:llhei-
1'0 di<;se;, t1n1hél11, com p',lq Jll(l'

"'(.')lnl çj'"YInsti';q cn'"l1() '(1'1.0 l'�{"e

ber a Dire\oria elo�ql'1eiras, quem 1
n{-ío ?-osta el(� ir até lá, . ,

:--: x 'x x x :-:

Pm 10ri'<;f:"t� of�rpriri'O ]'lI')r ATi,':
CP I"f,,(h�_ <;('1''Í <;ort("a,(lo hni,o no

;C()()wt�l (h� ncb\Jta,ot�<; nfi�i�i<;
'elo P.'lil" Branco, no Oscar Pafa-
ce Hotel.

'

:-,-: x x x.. x :-:'

P;'Ms"",p'lfn do rfi9: A fé co

meçn o;"dn o Ol'gulho' aC'lha.

. "

i, '

x :X� x x ----: __

�1iss: �Bi'�sií. P"l<! Varig',: ·.'chêga
hÓie '" à ;i-lO'�sa cidade' ..

"

"
,

: Lopo Jll3is cJwC1a a nossa cida
de Miss Brasil 7Õ, :l': iinc1a F.liane
Fi<J1ho Tho'!�l·PSOrÍ. A, J11ais hela'

I hrasiiei-ra vi8ia' em cOl11nanhia ele
sua mãe, (fana Margarida F.

Thompson. No aeroporto s,::rá re

cebida por Mis'l. FLoria�'6]1olis Fer
nanda Paim Neves e Dirptores da

Drogaria e' Farmácla JCa>tarinen-

,

r'l'''''�(j 70·7] -�lfl Brm,:.rú em Pikto

Cr)1'y, ::] nh'&'�llCq elo se'111or P i
tPÍro M:"tip- 'r;"qli7pH�-8 di1J 2�:i
�3 c::I'''itq! "q(,�ha, num'l ,coorcle-

,01'r'i'in (h':; 1"i% P"r;'ambucanas
:0'" ('nhhO"�c?n de (hllnas 'de al
t8' so�;nrl'líle, \1111 cl"<f.ilo rl8 -ê";�
;"" 70-71. íl"1�, ]11'F(lvj1llosos te

éi-dos é modêlos Bangú.

,---�-�-,-��-------....----"----

.,
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-Q�odgeDart 71
(onllnua O lIIeSII1O.

, �$té" ê Q cdtro dos- qtJe ,a:río/:
'nãO,têm de que se arrepen- . Venham vê-h Venham
der.

' ,todos que -perceberam que
Dos 'que usaram e abusa- êle é o carro nacionàl 'de

ram, prov:ararn e a,prOVQ- I.inhas mais atuais.
ramo

" Venham todos os qú� sa
.

O carro que'não preCisou ," be:m que o Dodge Da'rt teni
'ser, modificado, corrig'ido, 'a 'niqior potência (198 hp), o

-óperfeiçoadq; , melhor arranque, e é o mais
O CÇlITO que não sofreu veloz entre todos' os carros

alteracões nem críticas.' fabricados neste país. ,

,'Aí\�stá Q Oodge Dart se- Venham todos oç que
otan 1971.' . ',exigem suspensão perfeita,

O mesmo que' conquis.;, freios precisos,direçãodócil'
tOUi o título de "O c'arro �à e segura.

Venham os qU,e sabem,
apreciar lu/xo e confôr:to.
'Que fàzem �uestão d�

espaço para seIs passagei-
ros, e de, um amplo. porta-
'm,afas.· ,

' '.111"•••
Venbam osque ainda não

conhecem:as noVos c6res; os
�i!ll!!iJ!ótr.""íi!IiI

no-vos�stofamentos, a dire-'
ção hidráulica (opcional) do
Dodge Dart sedan 71.

, E venham todos,conhecer
nossos planos Ide financia-
mento.

'

,

Serão todos satisfeitos.

I

"
, .'
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NOVIDADES DA CBS.

Anteontem o representante CBS, Daniel Santos, mostrou-me as novída
dades da gravadora que representa, Muita coisa boa. Infelizmente eu não

PUd2 ficar mais tempo lá na Rádio Anita Garibaldi para ouvir alguma -coí

sa de cada disco, motivo pelo qual não pOBSO comentá-los �oje. Jt.ras nem

por isso vou deixar de citar alguns, cujo' nome anotei. I,

',\

Si\Nl'ANA ABRAXAS.

Não se assuste com o "Abrl'LXaS", que está aí acima, Abraxas é uma opa- •

l:wra mágica,' um talismã e foi 'encontrada ri� sécuià II' em: pedras grava

das em caracteres gregos' e que continham, 'também, símbolos religiosos.
Ela foi usada no livro "Demían", de Herman Hesse -'- escritor por demais

conhecíctn no Brasil e cujas obras são Iidas, principalmente pelos jovetlS,
Em Santal�a Abraxl'ls,: Santa�a está com o seu conjunto dentro do mes

mo embalo impetuoso do elepê anterior. Santana, o' Ííder e guitarrista, está
muito mais arroiado no seu instrumento dando ii êsse lançamento um t,ra
tamento todo es�eciaL Acredito] mesmo que' I'Santana: Abfaxas", trará 0.. con

junto de Santana 'para as paradas, novamente.
As faixas:

Rin.lfi.ne: Winds, Crvíng Beasts ..
"Black Magtc Woman/Gypsy Queen.
Oye Como Va.
Iucident at Neshabur.

"

i.,

,-

I,

�,
I'

,

§.� lA.cabo.

M-nHIf'I"S: Daughter.

.i,

"

I ,',

§alllllJa Pa 'fi.
. ,

'- ,,', "i':

T-frl""f' Y{m're Feeling Betêer.
; " j"'" 1;- "

EI NiÜ(�ya.· I "

" �,
i �. 'C�adQ 2)

"

Um detalhe' da r.ontracapa: "Tôdas as .n;l'1;'f'i-cas, do la;do "2 são arr�lljos
de' S(lnten;'l exeet'O, "SE) Acabo", "Samba pa/Ti", "'�l!;l:-NlicoYa,". Ma�s qm: o

dif;eo foi gravado nos estúdios Wally Heider. em San Francisco dfl C�lifór- L

: r" "
.

I1,ia.'

H, .

AR1::TH<\ FRANKLIN.

Ont.ro laneamento CBS traz a cantora nort'�-americ�na Aret·ha' Fl'anklin,
qne ,tant"s- com'Oosicões .fá lev-Qu às paràdas. o seu eiepê intit�la-se Soul Sis

ter 8 fraz a') r,eguintes composl,çóes:
,Wflll. Ou Bv CEacharach-Davíd)
One Room Pal'fldise. Ó. L. MeFarland)
T",ke fi Lno,k. CC. Othis)
Rvil Gí'h B1nc<;. (L, Fearther-L. Hampton)
P'Tt"rv THtle ,Bit Hurts. CE, Cobb)
"Won't Be Long. C.J. L. McFarland)
WiN'Ol'Í- t.hp ()ne YIlU Lllve. CA. Ffanklin)
Trouble In �ind. CR. Jones) />

pmwh L'lver. (,J. L, McFarland)
TarJay I Sim� the Blups. CC, Lewis--C. Hammer)

_

Para atestar a categoria de Aretha, bastaria eu dizer que ela r'2alizou

a melhor grav:lOão ele u�a música da �1Iel]1Qr dtl-pl:;J de' com1)ositores atnais.
A dupla é Baehamch-David e a mú,,;ic\l é :'I R8v ,fi: Little Prayer".- Não 'ree0f-
fprir) f1 D"p;11'rn outro argume�to. Àretha:-é Aretha.", \

\ '

I
, I

-y-
- - - �- -

�
ONDE lANHAM OS BEATLES,.

I',

Est�va eu a. oUvir "Tbe LaTIR; �n� Widing.Rol1c:l:', Cpli'l OI" Be:;Jt1es e fico

? -�pn�ar, ;>0";1'3 sÔhl'P. fl (lnf'fl'l (lllP' <;Ofl;Pll o eonh;n,j-o e sobre' 'O enigma: os

Bef:!l'le'i �Yi"tern 011 n'ío ,existem mais comó qqnj'Ll,n,to?
'

;'-,
• •

.

1,

P01Wft ,cni<:a "'8 '\"h" tio' rmé llcontPf'el,l anós o rornnjn1PTJt.h rl,p Pl'1ul com,
,

John.- ri Ql;e Re sabe fi alle os; O'l1ntro GO�ltímmJ1l1 GoMo <:�i'lo<: ria Annle e (111e

,"'"ti'í.o prêms por Gontratn at.é lén �,onrln qne: até l!í�;sá n(lnpl'i'ío lançar,�eus
ü'ieo<; - anel' i;eiam im'livi.rhuüs ou do ,1<"nlDo' _:_ pelo Sê,'lb Apple.

Quanto à vi.iJa'part.ircular o que,se sabe é que Paul e Gem:ge estão mo

nmdo ,em s;las mansões. achando-se comnleta,rÓ,enlA' (l''1!\1lie:Rdos de, tudo.

,T(1hn. ?O 18do de Yoko. conti�ua pre;'aw1o o' seu :ideal de nl,'lZ. Rin<w I, é o

único ,dos 4 Que lev� uma vida normal, fr�q.ué�tando a' n�ite ,lond;ina: :J
•

. , �'. .. •

f'

'Horóscôpo
QMAR cARDosa

,<,

"I

Quarta;;feira.J..;_ 18 de'novembr� �II 19rQ;
},RIES - 21 de m'arC'Q a 20,de ahril ,-, Dia 'es:p�êndidamente fa�vorável ,para a,

�U1 vid� profissionaL No ent�nt0', é b(llh tal�ar éuj�acÍ�, par,a não criar

inÉt!-iZ��"';:CQ:n peSS09:� 'de, caráter n,etuni�I:'o;. � Suc�,���o pr('vistQ, no
, j ir" _I' it<§ii 'tl: '

"1
".._, ' J! "'" b" ' '

,
" ,s_eoo1' \la "'\'!:la",ens em ,gen,\. ," :'" ,"',f'�, '\' ",.� ,',,; ""." ,,: '

�\'Í'liURt}/';';;"'2r'Êflt"'�Ú\h<-'a"20,\d�'�rii-á'fÕ"�'>"teiíThó<'7h�iiv';r,1i'€'�Tõ--m'ir;"'(�'nàíf,::'dév�rá '

,

" dis,outir cOln ninguém hoje . .: Procíue haJ'Í1l0Jili7i!l' intel't'\s�es, e�p(lnguiíiülr
a confin'nça de terceiros, A posição solar.'em sl13 Sétima 0il,sa Solar,
nromete-lhe êxito no amor. I"

GtMEOS - 21 de maio a 20 de junho - Dia em' qlle poderá ter uma chance

de se réalizar perante nova oferta dé, trabalho. A eola,bora�ãe, que
rereher de pessoas de Áries e Leão será. '.,intensamente' proveitosa,
CrmtR10s a 8)'8dáveis errl evidência.

CÂl'ICEH - 21 de jl1nh" a 21 de julho - S1l3 dílie;ência em que�tões de maior

rp�pon,�3hi1idHde pr_rr:nte os demilis, püdel'á ser compreendidfl (' inütadél

,pelos col:lhof:ldol'es, amigos e auxiliares de modo geral. Felicidade no
\

. '

pl:mo da, vida amorosfi.

LEÃO - 2,2 de _.iulho a 22 de al!ôsto ____:. Os plan'os que possa 'alter,ar em benefício
de suas atividpdes profissionais deyerão ser encarados' com ?timism�
e disposição de .vencer, Não dê importância excessiva

\
aos obstáculos

que possam surgIr. , _' "

VIRGEM _:_ 23 de agÔsto a 22 de setembro - Quarta-feira promissora de

suresso em tod-üs os spntidos. especialmente, no que esteja diretamente
relacionado com as StUlS atividades profissionais. Aghido coUVf a'uto

··confi�nça, tudo acabará bem.
LIBRA - ?3 de setpmhro a 22 de cntnbro - Dê mais' imnort'\ncia 11-0 mie

poderá oC'orrer em futuro próximo. porque, sem nenhuma duviila,
(,01herá exrclentes imprpssões � Evite comnrometer a saúde pela, '

�limentRciio ÍlTep,'ulnr e forfl do horário. Notícias, c,)

ESCOHPIÁO - 23 de outubro a 21 de novembro - Seüs cOJltatos com,'p'psSO<:I<i,
n�s('irlas em PeiXeS, Aries e Câncer redundHrãO' em C'olaboraeão múhla.

( e proveitos financeiros para sua vida' profissional, Cónte com as' boas
influêhcias desta quarta-feira.' ,,', "

SAmTARIO - 22 de ftovemhro a 21 de dezembro Dia em que !fie é

reeo�TIendfíV'el mais c<lutpla e prevencão eTtl questões de trahalho, e particular-
mente na vida sentimental. _ Prev.ina-se, outrossim, contrã-- falsRs
amizades '" :re�ito previsto nas investigações.

,

' "",,,,, .. ,

CAPRICóRNIO - 22 de dezembro a 20', de janeiro - Aproveite esta -i;ffárta
feira para reunir-se roro amigos leais, a ,fim, de tratar de questõfls do

prónrio interêsse. Todavia. se o seu aniversário transcorre pot volta
no ,di� 31 de dezembro, cuidado! , ,;

,

AQUÁRIO - 21 d� jnnpiro a ]9 de fevereiro - Nem tudo dará bons( r!"suÚ'fjdor."
nPRta qI1Rrta,fflira, �e YJ)i'ê não fixCll' firrnempntf� a sua atenci'ít;l n9 qUI' V
fizer, Adote uma di�nosição mais otimista e efolt6ica, para não relpwbl'�r
as dpnepções do' passado, I

\ \ ,
'

PEP'ES - 20 dp fevereiro a 2.0 de marco - Hoje você deverá Pry�tí\r o

pessimismo e ÍJi'ío perder seu precios6 tempo, Lembre-se de que, pata
ser feliz no futuro, deverá começar, sua busca de resultado!! positivos
hoje mesmo. 'Exito prévisto no amor. � _UH"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Professor de Brasília dá

do .Instituto de' Estudos Avançados de Brasília, falou so

bre o CUl'SO de lVlelÓuolo.:>;Ja ua. L.ien(;ÍJ, . Y....te V..!Jll .. 11 .. 1.';

trando nesta Capital, sob o patrocínio do Dcpal'ulmenlo de
Extensão Cultural da Universidade Federat de Santa Ca-

Para o professor João Jorge ela' Cunha, a r erodolovis
da Ciência, em têrrnos pra6.iiÚlLo�, e desdr que :;à:Jii

mente intl1od'uzÚ:la nas universidades brasileiras cor-tr'ibut
rà, decJsivalllent.e, para o des;nvolvimenlo acelerado úo

País, '

Sua o,p�niãQ baseia-se em que a Metodologia da Ciôr
eia proinov�Ll, ªlr;'vés de um sistema de arrnazen.igem c

recuperação de inlormaçôes, o surgimento de talentos cria
dores. ,;

Referindo·s.e à Universidade Federal de Santa Catn
r ina, o. professor João Jorge da Cunha declarou que �J

UFSC é pequena ainda, mas com uma, ad.ni-ustcac.io ,h

melhor qlJ!l.lidaàe e. acima de tudo, constituída de gente
jovem '(cronológl-a ou mentalmente).

Por fôrça dêsse aspecto, asseverou, a UFSC exerce

influência SÔbTC' a comunidade e n3SS'l ., S"I'
" : ';: i"::n'"

geradora de mudauoas. Assirn sendo, tôdas as tornadas de

decisão,' dependem da Universidade.

o Verá a, raça brasileira; 'feita da nli$tura de t6das as raças ..Verá a consciência de urn

. povo que está disposto a dar ád Br)asil sua verdadeira dimensào de pais gran,de,
econômicamente forte, independente de verdade. É isto que deV8tllOS festejar hoje:
'twdo o que está' representado na bandeira e que transcénde'às dimensões do pano
de quatro côres para ir até o mais fundo do çoração.

'

""'� Colabora.Ç�Q .9a Cooperativ� C�ntral dos Produtores
�V de Açúcar e Alcool do Estado d�, SãO Paulo

t�i.l J 1: ......

�gt�(I em Florianqpolis sôbre
Disse ainda que com o nome de "Filosofia da Ciên

cia", principalmente envolvendo História
-

da Ciência, a

disciplina ,�i" há hi,uito' tempo, ensinada nas universidades
\'

,� ..

..

.-�I\lelodol�gia da ciência.

'7,

Decláeando que "a Universidade Brasileira vem, de

longa €lata, .tentando eleger uma disciplina .básica, de ca·

.râter enÚneiúemente formativo, que ·objetivasse ordenar

e' intrQdüiir:.. os conhecimentos adquiridos pelos alunos e

p�;ojelar,:hnl ,trahalllOlÍntelectual' produtiva, durante o de-
. s'einpenno',ácadêmko", o professor João Jorge da Cunha,

1'.
' .

Secr\!l1d(j () ,nl'o,°f'S�(\r ,1q'io .Tor�e da Cunha. tantc fi·)
setor, básico corno, tIO .de pfofissionalização, não se encon
tra nenhuma discip)i,l}a que tenha as cara(;terlsticas (,'li!
Metodologia da" Ciência, que possa infIuir :

em todos' os
,

campos cognitivos pelo incentivo ao pensamento lógi"'; às
atitudes científicas e à capacidade ídealíaadora que leva ii
críacão e,' por conseguinte, ao progresso individual e so-
cíal..

. '

"'t'

,
.. ".: .'0

.' ,

:1

. \.

�
,.-.

.No ítem "V��tuál'io" ocorreu modi'Icacão 'sàmentr:
no subítrm "ArtigQs 'I'\fa"ti!\'! que registrou indíce mais

alto e no ítem "Higiene" o subítem "Corporal" sofreLl.
diminllir:io de taxa, ocorrendo .Q inverso' no subitern

"Domiciliar:' .

,
.,

id
- da'do" '(1)�lrados "nê.,'steLevando-se em C01'\SI eraçao qs �

, .

ano' e' 110' ano anterior, constata-se que ap�nas os it�12S
"Higiel'le". '<Sil��e" e "Arti'19s D,9.!T'é5.ti,�os" arir(seJ;Ítfnl1n
taxas mais elevadas em 1970-: enquanto que 'os Item

"Alim�ntaçi�" e "Ve�tuªrio" sofreram aumentos em �me·.
nor escala e os demais repetiram a estabilidade dq ano

í· anterior'.' ,<
. _,

, ,. , •

A grande divergência verificada nos. índif'e,s d?: dois

anos em" refer'ênria foi causada 1)e111S sensíveis cliferenc',�
.

ít "AI" t -" e '.'<��tüii.,d= taxas', r,egistradas nos 1 ens rmen açao . .-

rioll. . 1 �)

.," .

"'.:

.: ,.;

"

'"')k �'<"",' �.�-:; ;-�J..:-<" ".�

o';;';
.

'.

,.,

COMÉRCIO VAREJISTA
1 '

Mais' 'U�éI- -vez o comnortarnento do jl1di�e de va�ia
ção .dos preços do comércio varejista diverghi do rc.sn1·
tado registrado pelo custo de vida, pois, subindo 2,3,'1'7'0
apresentou' uma' taxa superior a. do mês antéríor: '--:-:- l,18'Jo
_ atingindo, .assim, o maior aumento do " semestrE( 'em:
'.. ) '"

andamento.
.

h

'

.

Os acréscimos -registrados nos íteris IIAHlTlé!1tas�o"
_ 0,75% contra O 350/o�-� ,'IISaúde" -'- O,�O% 'roÍltrn

Q,22% e "Artigo$ DQ""ésticosU _:_ '2,80% contra, 2.36%
_ deram origem à elevaeão ocorrida.' Apesar das taxas

menos altas, .os aumentos dos ítens "Veshiári<?': ,-- 0)�7%
contra 1,05% - e '�l1iale!1e" - �,26% contra 2,31% .

.:_

, ta�b�m contribuíram para 1'1: resultado ve_:ificado. AP,��<\S
os ítens!' 'ILuz e combl,!stívels",- "Educaçao e Cultura ')

"Diversão, bebida e fumo" não sofreram alterarão,' 'sendl)

que o 'último repetiu �. estabilidade do mês anterior.
'

No ítem IIAliment.açã:ó"· as variações registradas fo·

I;Rm bem" ac.entu,ª,das, pois enquanto c que os subfteris ú;� �; '. �

"Fru,tas, 'hlgulT,lfi!s ;/'e hortaliçqs" e "f'eixe!\" permaneceram

inaltera�os, o.s subítens "C<ll"nes � derivado��', "Co"s�fv,,!i
e doces" 'e '10�;'r05" àpresentfjram taxas mais elevadas
e os de-mi'lis registnll'luri'-diminuicões dos índices de IH,

ment(l.' No ítem "Vestuário" ap,enás o subitem IIArtigos
'Inf,antisl'l' sofreu alteração, 'Os 3rti'!os englobwiol\ no

subítem "Domidliar<", do -ítem "Higiene" registraram
aumento: de 2.93°/r, �ontrastando com o' ocorrido DÓ mês
a,nteredente

. quando apresentou .queda de preços. e o

subítem "I'Corpor�!" sofreu elevação bem menqs sensível.
do <11Ü� a anterior.

No ítem "Artiqos DoméstkQs" os "Móvp.i�" apfesen·
tar;jm :'lUar hem �rpJ1tu;jda .. Os "Anarelhos E;IétricO!;I', �Ó
contrária,; I registraram uma taxa' bem menor e os "Uten
sílios" p��rmaneceram estáveis,'

Cnnfl\Çlntauo0 os rpsllltados apurados em 011tubro d()�

(\ois l)ltilJ1,(;ls �T'os. verifica-se <'lue. apenas o.s ítens "Arti-"

�os D,orn�l>ti("os" e IHi(1iene" a'�resent;:tram H'lmpnto fie

tax�". nnis !=;'lhir�m respectivamente, 2,80% contra 0.49Wc
e 2 2Po/n /,ontr:,\ O flO% ,

Os ���ps 'IILuz e co!"!bustíveis" e "Div<irsiio, l:!.ehidóJ
ti fumQ" n�1'mqne('rrnm sem altera cão como no ano an

terior e os itens restantes sofrernrn aumentos E:m escal<t
inferior. ,c.om dFprenci\s dj'!I1as de nota. destacando·se- os

fndir(:,s,j,w�rjficados nos, ítens IIA'Iimentaçã!)" - 0.75%
contra. ,2 7,1% --,- "yestu�rio" T 027% con1ra 509% -

e �<Educação e C\.lltoJra�' que não sofreu modificacão éin-
'bora em 1969 houvesse sofripo acréscimo em 1,08%,

...
�
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milhões
quadrad

e você-:'
de quilôm

)

.... "lt

EMPlJts I REUJI,n as I.TDÃ ..

SAfPA!=!' DE LAGES CHE!J4DA F.M FP.Qqs.
5,0.0. horas '14.30. "oras

13;0.0. hOfas 21.30. llo,r".
21.00' hora! 5,3Q Ml'all

SAtDA!=!'mil FPOUS CHEGADA E� LÁG:mS
. 5;()Ol'horBS 14.30 h01;'l\S
13.00 horas 21,30 nOrR"

. 21!('Ot'h,,,r'sR � .\
. 5.3(\ hQTa,

Saídas de Flol'Hmópot1s _:, Silo Miguel pp Oest,
,

19,00 horas àiàriarpente
, S�la8S de São l\-fi,<!ueJ do 0e�te -,- f\orifnó\10n,

1,30 horas diàriameJ;lte
.

\

,
'

,
' - nossa nova mentalidade inclui vocÊ:,

\

, -

� �
,

� ,.

�
. '-: .. "
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Os resultados das eleições do último
domingo até aqui c�nhecidos já permitem

\

,30 povo catarinense antever a composição
da representação estadual no Congresso e

na .Assembléia Legislativa. Num pleito onde

imperou a ordem e o respeito mútuo' entre
os Partidos e o eleitorado, Santa Catarina
colhe agora, o produto de uma campanha
política durante a qual os candidatos tive
ram a mais ampla oportunidade de se dar
a conhecer, permitindo assim ao eleitorado
fazer a opção que melhor lhe parecesse.

.... , . Não nos va�os deter aqui na análise

dos, que já podem se considerar eleitos, ten
do em vista que a apuração do pleifn não

.oíereceu maiores ,surprêsas para aquêles
que acompanharam 0- desenrolar da cam

panha. O que vale dizer é que a opção já
está' feita, \estando a�ora aos preferidos
do eleitorado se' compenetrarem das res

ponsabilidades que lhes pesa sôbre os om-
\

bros para o exercício próximo de um mau--
dato popular, :

I

Os candidatos reeleitos' para o Sena

do, Câmara dos Deputados e Assembléia

Legislativa, carregarão para a nova legis
latura a experiência que já adquiriram nas

lides parlamentares, aprovadas pela mani-
\

, '

Iestação democrática do voto que OS' recen

duziu à representação popular. Alguns
dêsses candidatos passaram por .períoêos
os /mais difíceis da vida nacioital, acompa
nhando de perto acontecimentos que ,in;flui
ram decisivamente na condução .dos desti-,

1I0S do País. Conhecem, portanto, os pro-
I ,

_ •

blemas com que o Brasil se deparou no

curso dos últimos anos da sua História e à

-experíência }á 'lhes deve ter ensinado qual
o melhor .caminho para que a Nação atin

ja efetivamente os elevados objetivos a que
j o povo b�asileiro se propõe alcançar.

,

Para os candidatos que pela primeira
vez assumirão uma tribuna parlamentar é
válida a ponderação no sentido de que não,

se, deixem inebriar pela vitória ' eleitoral

que lhes garantiu o mandato. O povo que
os elegeu acompanhará de perto os Seus

atos e não admitirá que lhes seja traidâ a

confiança. Os açodamento dos menos ex

perientes na defesa apaixonante dos �us
ideais democráticos é prejudicial ao com

portamento eqnilihradu-que deve orientar'
, '

,

as ações dos I!ue se ofereceram 1)31'a repre-
sentar {l povo nas nossas casas legislativas.
Devem êstes compenetrar-se da grata rea

lidade cm que o) País hoje vivo, contríbuín-

do com' seu esfôrço para a consolidação
das metas nacionais no plano politico, so-

cial e econômico.
\

, , O eleitor, matéria-prima indispensável
para a afirmação democrática do exercício

\do vote, partticipou com seu subágio do

trabalho que nêste momento vem
'

sendo

empreendido em, todo (} Pafs em busca' dos
nossos anseios maiores de .normalídade e

'd�8envolvimento. Não t�mós ,dúvida em

afirmar que a esmagadora maioria daqüê-
les que votaram cumpriu com o seu dever

conscientes .da 1'esponsabmd�de da sua par- ,
.

ticípação, através da maneira que melhor
nie pareceu. E é exatamente aí que reside
o' sentido altamente democrático . das eleí

�ões, essência e personalidade dos regimes
de Iiberdade.:

Confiamos que vencidos e vencedores

recebam com serenidade o resultado. do

�Ieito. A
.

tod�s foram oferecidas� opOltuni. ,

dades _iguais de s� mostrar ao eleitorado.
'A V'07: das urnas ecoou o pensamento, da ,

maioria e diante, do veredito popular todos
devem se curvar com reconhecimento e

aceitação, na esperança de que os eleitos sa

berão honrar 'seus mandatos e demonstrar

'qu{, mereceram' os sufrágios que lhes foram

tributados. \,

,------'------------------------------------------------------�-----------------------�----------------------------------

Assistência, ao funcioealismQ calarinense
, '

Já deve o Instituto de Previdência do

Estado de Santa Catarina ao dr, Rubens.
Nazareno Neves, seu àtual Presidente, assina

lados serviços �ue o ,�redenciam ao reconl-ie
cimento do funcionalismo catarinense e con-

.

' \ ,

firmam a confiança com que o' Governad'lr
.

.
'

]'vo Silveira Q charpou a ocupar aquêle impor-
tan(e �argo: Havendo disciplinado, no int(�
rêsse de .maiores rendimentos, a execução dl>s

divcrsos serviços pelos vários setores do

IPESC, o dinâmico Presidente ampliou extra

ordinàriamente as áreas de beneficência, de
modo, a atender, çpm brevidade, os benefi

ciários, cujo's interêsses são -ali cuidados ·com

especial dedicação. Aliás, é de registrar, por
elementar dever de justiça, o devotamento e

a solicitude ,C01111 que o pessoal do Instituto,
desde o níenos cat�gorizado até os mai.s

elevados na hierarquia funcionalr ré,cebem as

partes,- num testemunho de elevada compre
ensão da natureza do setor assistencial para
o -qual trabalham.

Ainda há pouco, foi, inaugurada li

Farmácia dó IPESC, uma iniciativa que de há

m:ütp se fa:Ãa necessária é que ocorreu prec;
samente à visão· administrativa do· dr. Rubens

.

Nazareno Neves. Agora, a 'Farmácia, bem

"

'-

instalada e bem provida, funciona regulai,"
,

mente, sob os cuidados de pessoal especiali-
, zado, prestando considerável auxílio aos,

mutuár,ios ..
'

Pe�sa ainda o· Presidente do IPESC em

instalar, dentro em pouc::o, as àeÍegacia:s
�egibnals, no Estado" evitandb as' long��
demoras que presentemente ainda ocorrem
na tl:amitação de processos dos servidores
localizad�s n� interior catarinense, que sofréÚl
difícil,. aces'l0. à sede do Institut�, na Capital.
Esse assunto é objeto de estudos e tudo indica

que não tardará a obter a solução desejada;
Há algum tempo atrás, tive ocasião' i:ll:i

comentar o fato da vinda do Professor Rio

Nogueira,
.

a Florianópolis, com o fim de
observar'f no IPESC,- a possibi.lidade de uma

reestruturação dêsse órgão assistencial. Hoje,
apraz-me voltar ao assunto, para, manifestar
o meu aprêço ao trabalho que aqu_êle com

p.etente técnico acaba de entregar ao dr.
Rubens Nazareno, Neves, como ',ante-projeto
de uma' Política Previdenciária dQ E.stado de'

'(Santa Catarina, com base no que lhe foi dado

apreciar' no IPESC e' visandó ao desenvolVi.
;ento e expansão 'dos �eus' se�viços em bene
fício dos funcionários catarinenses .

j

Trata-se dum trabalho desdobrado em

�ários volumes, contendo cálculos e complexas
pesquisas que convergem na formulação dum

plano, de ação mais profunda e extensa para
o IPESC, E' clàro que a 'sua incorporação '-a�
.l�rogr.mal administrativ.o dependerá, de examE'!

é' ciais .detidâ's co;ns1deraçõés,'·rlque .,se proce�h;;", ....

,sam fá nas esferas competentes do Estado,'
Como quer que seja', porém, o empreendi,:
menta' revela a intenção de não estacionar,
em matél'ia: de política. previdencial do Estado
e isso se deve levar a çrédito dp llpoici que
o Govêrno IVQ Silveira vem dando àquele
setor' coitfi�do à capacidade de trabalho, e de
iniciativa do at,ual Presidente do IPESC.

, Coricomitantemente, está, sendo aberta
<!oncorrênc.ia püblica p'!ra aq�isição de novos

funcionários para o Instituto, cujo quadro de

pessoal já se' ressente de sua estreiteza' face
à enorme expansão dos serv'iços e cresci
mento :'natural do. movjment9' a que corres·

ponde a presteza e eficiência ,das várias seções
de benefício.

PO� sôbre tudo isso, pprém, há um 'pro
blema que se imp�õe cada vez mais sensivel

ment\): o do préçlio, que se apresenta péqueno
deÍnais para acompanhar a evolução do IPESC.

Guslav() Neves

'\

Govêrno satisfeito J com, resultados"�

"1. .. -'. '

,.-

/'

,
Os escassos resultados. chegá,dos a es-,

ta cap:itall neste primeiro dia de apurações,
não pérnlitiam ·aos meios poÜticos- Uma vi
são geral dos rumos tomados pelo p�eito
de ontem. Mas eram cO)lsiderados aÍlima
'dores pelos circulos governamentais. sobre-

" tnclo os resultados .procedentes' de São Pau
, lo' e' do Rio Grande do' Sul - dois Esta-
dí)s� de evide'lte im�)ortancia, quer Pélo'

\-. grau de polítitação do seu eleitorado, quer
fe-Io !'leso de ambas as representações no

cenário político 'nacional.

'i

Nilo obstante as ultimas declarações
do presidentt; da ARENA paulista, prof,'
Ll.w(l,s NO?lleira Garcez, tinha-se ainda
mLJj�a n�serva, nos 'meios oficiais, qua'nto
ás nr')ssibilidades dos dois -:-cançlidatos are

ri�Ó1S ao Senado, 8rs, Hilário, T'orl�ii� ,

,e:
. tt ir' �,

Orla'1do Zancaner. Não se acreditava que'
a'n;bos 1)udesseni vencer os dois c'andidatos
oposicionistas; s�s, Franco MontorO � ,:Lino

'
,

o::' M�tos, Tinha-se qUé,' na me/lhor das.lIi- '/
poteses, o resultado serià de ,um a um',
;''''"1 3 nrovável eleicão dos srs, Bilário Tor
lQ'li e Uno de Mat�s, ,El'a,"pols, com agra
<1,'ível surpresa que os meios õficia,is' rece
biam as notícias dando conta de que os

"
,

dois candidatos da ARENA lideravam a

votação. Impressiop.ava,-se principalmente
a,l11argem de votos obtiaa por ambos na

Capital, onde se supunha que, mais sensí
vel á pn:gação oposicionista, o eleito{ado
deSC8_iTc-gnria maciçamente. seus' ,votos nos

candidatos do MDB.

Satisfação maior ainda
\
se obseiva com

relação aos prim'ei:os resultados do Rio
G,'aGde do Sul. Não porque as preVlsoes,
antes, fossem nessimistàs. A rilmL 08 1)0-

, -, \ '..
"

Lticos n'1ais resDonsáveis, tanto da ARENA
quanto do MDB, não ousavam assegurar
que seus candidatos venceram. aproprio
,presidente nacional da AREN�, sr. Ron�
don Pacheco, dizia que o resultado, das

, eleições para o 'Sen.ado, ali, seria de. "aois
a zcró'l,,'

j

quCf . Clizer; .um s6 partido faria"
. os' ({ois, sen adOres, Mas; como Q Rio Grah- .

de elo Sul é o Estado natal do presid(ú�te
" ,[\l�elici e de vários de seus �uxiliares, e eo

mo lá a' disputa eleitoral foi muitQ, acirrada,
era natural que des,pertasse maior interes
se. Quapdo surgiram os primeiws resulta
dus, Ílldicando a liderança dos dois can

didatos da' ARE.NA ao Senado _. SISo .Tar
,50 'Dutra e Danlcl Krieger - houve quase

.ue uma euforia entre auxiliares do, cheff
(10 governo, euforia apenas contida ainda,
p('la possibilidade de uma reviravolta nos

résultados. Mas' era com esforço que con

"lham a alegria de ver, com base nas pri
'neiras infornülçôes, que o eltütorado iau
,�ho tEria preferido' os candidatos da ARE
NA ao dposiciànista Paulo Brossard, por
exemplo, que fizem pesadas criticas aos

governos federal e estadual.

GUANABARA

Quanto á' Guanabara, os resultados
'').ram recebidos com designação, poi's ,re
fletiram a posição fortemente ITl-tljoritária
do MDB naquele Estado - unico 'a ser

,

d
),

J(werna o, ta:nbem por um homem da opo-
's�çãb, O 'sr" Cp',SIga-s freitás, �erríbora, a: es�
colha deste tenha sido prêviamente aprova
da pelo presidente Médici..

No que se. refere aos demais Estados, aS

formações eram muito escassas para �a
I!)re'ciaifão" por pa�'te dos meib,s ofici'ais ou

por parte dos poucos políticos' que' se eri
Gontram n,a capital, pois' quáse todos es

tão lac9ffipa,nhardo �e perto ç,-s trabalhos
d,c apuração.

'1 .; A

"Unlea surpr sa

\

A não ser pelo índice de absten

ção, que segundo as melhores pre
sunções será mais elevado do que�'se
esperava, os resultados das eleições
de domingo até agora .conhecidos

. não apresen,am surprêsa para os ob
servadores oficiais. Na Guanabara, a

.

Arena' sofreu um duro revés, não con

seguindo eleger um 'Óllic� senador,
Más o Govêmo, segundo ,agora se

observa, já contava com isso, da
mesma forma como co�tàva no Rio
Grande do Sul 'com resultados mais
favoráveis à Arena do que popular-'
mente se imaginara, como está O8Qr

rendo.

As interpretações oficiais sôbre o

pronunciamento das urnas recusam-se
.a aceitar como derrota para o Govêr
no a/ derrota na Guanabara, O siste-:'
rna revolucionário - alega-se - não

comprometeu ,sua sorte neste 'pleito,
tanto assim que nada se fêz para evi
tar acontecimentos de. repercussão
eleitoral .desfavorável, como as pri
sões que levaram de roldão pessoas
desvinculadas de qualquer movimen
to de' subversão e terrorismo. Não
seria igualmente admissível que o

Presidente fizesse o discurso' que fêz
a 30 de outubro, se acalentasse inti
mamente a determinação de Iavore
cer os candidatos arenistas. Tanto a

operação de segurança como o discur-
80 foram considerados fatos .de uma

ordem natural que não era lícito in
fringir a trôco de' conveniências' polí
ticas.
A mesma interpretação se dá, com

relação· à Guanabara, onde é cC;lt1si-.
derável a' massa de servidores públi
cos, .ao comportamento oficial no

Dia do Funcionário. Contrariando
tôdas as expectativas, limitou-se 'o

Govêrno a uma mensageIl{ que J?adã
concedia e nada prometi;;t, mas ape-

_.lnas gerava' fnistrações- que a iniCiati-
va da criação do Património do Fun
cionario' á'nutkiaclá. '''uma' s'ein'ana' dé- '�.,

pois não se mostrou capaz de dissipar.
,"'- ,

...�':

RAíZES DA ABSTENÇÃO..,' , .

.', Restaria assim ao Govêrno, como
única. surprêsa das, eleições do' dia
15, o índice de abstenção. A despei
to de uma' campanha: de inspiração,
oficial, 30% dos 29 milhões de eleí

,tores.- brasileiros não compareceram
às urnas. A cifra é uma tradução li-
teral do desinterêsse popular' pelo
voto, já que lhe marca um aumento
constante nos índices de abstenção,
que foram de 2014%. em 1962 e' de
22,7 nas eleições parlamentares de

!966, Só, a cid-ade de �ra.sí�ia deu'",a
este paSSIVO uma contribuição da or

dem de 100 mil eleitores; cóntra ape
nas 20 mil que no pleito anterior
compareceram aos. postos da Justiça
Eleitoral para a devida justificação.
A abstenção oferece ao Govêrno

um tema para reflexão, na medida
em que lança suas raízes no próprio
estado de exceção em que vivemos.
Não s-erá improvável que se alinhem
outras motivações para a ausência do
eleitor às seções, eleitorais, mas sobre
pairando a tôdas elas, como urna
constante, se encontrará sempre uma
sensação de' desencanto que decorre
da própria impotência do "voto.

,'.

Não se contesta que as eleições se

realizaram em clima de liberdade.
1\1as o que a Oposição reclama no
pais como requisito para que se pos
sa apregoar à existência de um Esta
do de direito é, a garantia de que as

liberdades, consentidas nesse dado
momento sejam expressamente asse

guradas para os dias futuros.

Um . candidato do MD:B ao Sena
do, ':durante a campanha, costumava
dizer que' "hoje sou deputado �'e te

nho liberdade para .Ialar, mas nin
guém me garante' que amanhã ainda
,o seja", Nestà sensação de inseguran-;
ça é que sé consideram situadas as,
melhores raiões para o aumento "cid!;
í�dices "de �·abstenção, de ,elt;ições "pá.."
ra 'eh;ições� ,

:uo
'-'.' ,

"
J

\,

-e pelra;m
,I

co gressistas-
� +, '\

DuráIÍte o I�ecesso branco do Con

gresso Nacionai. inici'add a 10 -.
'

de
outubro e encer�ado no

J

domingo, �-
. Presidente da República enviou '�aQ

Legislativo 46 memagens, , encami
nhando 31 projetos' e pedindo, o ar

quivamento de 15 proposiçÕes' ante
rior�ente apresentadas.
_
Os projetQs, entre' os quais o que

estabelece diretrizes para a claSsifica
ção dt:( cargós do serviço público, nào
têm prazo' fixado e, considerando
que' a sessão legislativa termina no

dia 30, as votações só ocorr,erão no

próximq 'ano.

SI;lRVIDOR PÚBLICO

Além das diretrizes para a clas

sificação de cargos, o Presidente Mé,-
, dici encaminhQu nrojeto, instituindo o

Programa de Formação do Patrimó
nio ,do Servidor, Público; o que dis

põe sóbre' gratificação aos juízes fe
derais; que altera o Código Nacional
de Transito, projbindo todo transpor
te, remunerado' quando a viatura não
fór devidamente licenciada para êsse
fim; e o que dispõe sóbre o proces
so de julgamento -das ações tni.balhis-
tas de competência da Justiça Fede-

I raL
'

,

Outros projetos impoá.antes' são os

seguintes: dispondo sôbrq o Estatuto
do índio;. autoriza o parcelamento de
débitos decorrentes dos, lançamentos

> I

do Impósto Territorial Rural e' das
conttib'Uições ,devidas aOi Instituto
Nacionai de Colonização e Reforma

'Agrária; fixa os, ve:ncimen�os, báSICOS
do pessoal docente do ensino médio
fede�'al; , altera, a�legis1ação ,sóbre "dis
tribuição gratuit� ,de prêrp.ios medián
te -sorteio, vale-brinde ou concurso
,a tít(.tlo dI( propaganda; dispõe sôbre
a fiscalização sanitária do comér'cio
de drogas, 'mecUcamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos; faz doa�
,cão à Academia· Brasileira de Letras
do imóvel situado na Avenida Presi
dente, Wilson, 23), no Rio;' cria o

Instituto Nacional de Propriedade
.Industrial; dispõe' sóhre prêmios lite
rários'

,

naciol1 ais;,ce o que estabéÍ5ce
normas para a cri�ção de órgão ,de
primeirà instancia na Justiça do Tra
\>alho.

PROJETqs RETIRADOS
\

Dos J 5 projetos queJ a Presidênoiá
da República pediu' arquivamento, os

prinCipais são os seguintes: cria, ,no
Cluaclro permanente/do Ministério da
Fazenda) as funções gratificadas das
Delegacias Fiscais do Tesouro N\a...
-jonal 110S Estado e autoriza' a abertll
ra de crédito suplemen.1'-'ar; dispõe.·
'bre a administração financeira "e

contabilidade da União; e o· que fi-,
xa Q número' de- ofíc.iais�generais ,em
tempo de paz.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'INSTITUTO N'ACION"AL DE PREVlDÊNCIA SOCIAL
SUPEBINTENDÊNCIA l1EGIONAL EM SANTA'

.*

4VI�O AOS" EN\PREGADORES

A ,COORDtNÀÇAO: DE AI{.HEC,ADAÇkÓ E FIS'ÇALIZAÇÁ,<?: �!/isa e�11
cumprimento ao disposto no Ato Nonnativo n. 52, .aprovado pela Resolução
C':::D/DNPS 200 de 19/5riO e ainda o que dispõem as Resoluções CD/PN::P9,11S, 803 ,

'jr:' '1,. Óil ,O. � 3,0. 'de 01;�b;'(í): �l'ie a partir de" lQ de jflÍ;-�iró de 19:�iQ ? co!(
tribuicâo dos segu��di1s-qmpr�.g;\c1oies incidirá sôbre' um �â:i�rio-illsci:iÇã9'·, ..

Pelo Ato-foi, fixodll';;; Hl&dhJ ',niens,il' do realmente ,(1ej:c�bido COI1:J.q .rémune->:
raçào do' 'trabalho no, 2Q 'seinci�tr� de, :1969, pdra élq1,féles :gu� )l).�ciarai'!! �ua.'3,'
atividades ài1ter'iorr�eúte: a júlh;<! ..

'de 196,9. '" I. .� i'�:, : r, i ; ',:' \,

pah os que�: i:1ic��ril� -

no' 2i�e]�est�'e de '1969, ou' Pôs��rior�e�,tL o ';à.tári�-: .

de- inscriçâo :coá;esPol�derá �o .valor da remuneração do trabalh<? .
previsto no.

contrato social, pti::eS:tabçlecida pelo' órgão competente, clà, emprêsa, ou regis
trado' IlOS livros de:' ��ci;it\it3çãQ relativa ao mês a que .corresponder o .início
da atividade, qu;nd� se. tratar de _ firma individual. ',' .'

..
,

'O valon do salário-de-ínscriçã« poderá ser revisto poroiniclatíva do se�u
rado. ,:;,pós,.12 (dpze);, mêses" de, sua' vigência, prevalecendo; :1:>ara as alterações
subsequentes, idêntico: prazo;:>cúl1tJdo . dã última revisão, '.'

, �. ; I

-,
: :,.;:•• :�" ', .!·,

... �.>,�.:,,·,r., \. .ÓsÓr

.
O pedido dê revi�ão será eI1"dereçado ao Setor. de Arr�dd<lçã�, desta Cnor-

(Jr�n�ç�ó. ii Av. l�?:r�ílio Luz;' S/n. (téQ:'eo do Clube Doi� .

de Agôst�), :n�.sta
�:, i,jtul. e às' Agêl�cias do' lNPS, no interiqr,_,apresentado em 2 (duas) vlas,
\It iliz'H1do.-se papel d:'1' emj1fêsa, até que seja instituído formulário próprio.

Do" pedido d�véÍ'à consta�',' obrigatoriamente:

.
",

.,

GUACIARA

f·�;l'!!!!"".!!!'_�"�����������:==���-�!i=�&A"'Wiii�.,�_F����&E±d!L�,�_i!!!�-�����.� �

I � H�t.EL ANDRINUS i
I· , Em' Flori:m6poJ{s. n'a 'JJ3rrôa diJ. Conceição, recanto' nÚlÍs pitoresco �la
I
Rela Ilha, Andrinus lhe ofe;ece Hotel com apaiÚmentÓ"s, comportando .

i.�a�;al e 'dois filhos pQr Cr$ 800,00 m.ensal. Praiil ; .lO metros do H;ot�l, i

1 ,lest,mrante VÍ'ópho 'com d,escQntos especiais aos hósped�s.
\

.

\; .� - j,____:_
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_ "- __ ,�. . __
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UM PASKlIO DIHHINH NA HORIANÓPOllS Dl HOJl.

Jardim da Pa2.

2Y .
,

Informa

Prêso
.

em Coqueiros
,

'

ladrão: de automóveis
t,{ t_,'.

-:

. Foi prêso em flagrante na n1adr�gaQa
de ontem nesta' Capital o indivíduo
Laelçi José Medeiros, dcmiciliado em

-Curitiba-ios e que fugirá" no �áb�do,
jnntarnente com Abelardo. ,.·Mi,�lIel de

Souza e Manoel Roclia. L8elÇO inte

grava perigrsa quadrilha de ladrões
de automóveis e arrombadores que

se ��m 'dos :��tros:Ja eidad� 'e 'poste,
riortnente tentou roubar um veículo
oficial 'estacionado na Rua Jairo Calla
do. Não conseguindo dirigiu-se para
uma garagem tentando novamente rou-'
bar outro veículo, êste de propriedade
d.. Sr. Miguel Christakis. Ante a impos-, \

sibilid.idc roubou urna -bicicleta, 'indo

pU1'<1 ê\Jqlleir�s. Naquele bairró tentou

'roubar tlt�'ia Jipe. No' momento chi

que tazia. Uma ligação direta 110 veícu-.
lo [oi surpreendido .pelo agente 'Edison'

,

Sporres, que, o -prendeu, conduzindo-e

amarrado com sua própria cinta ii De

legacia de Roubos Furtos e Defrauda-.
ções.

Acidente do
trabalhO· tem

.'
'

sua semana

. ;1) 08 d:Jdo� ql1'�lificatj\;os do �eguracio (nome 'cOl'npleto, data dO nasei·

nwntQ, naciOl1<llitlade, e: se é SÓj::io,. dir�tor' ou titular de firma); .

�) nome. dá el'nprêsà,.·��mo 4p ��góéi(), enderêço. cçmp�eLO
-

� n�mr'ro ?P
,

111 tnçula' ',' ,'. .'" . .

" '. . Ao redor da mesa (com milho
'O) ''O' va161' ,,,�o �ô�o sàlá�:io-dc-i�scriçãO'e hrdicàção: da prova có�petEmt�;' .I?epartamento de Extensã.o Cultural verde, costela ' e outras delícias
d) '(Je�Úlr<lÇ'iio.� tló:"J;f)Spcill�;ível pela escrituração; cO,iltábil. da empresa, da Universidade Federal d·!) Santa mais) est;wam os casais Dr. Vinidlls

atfJstaÍldo a �x9Hdiib ::<:i;l. 'iiCiva rejr.u,neraçã,o 'do tra9allio, data da vigêncià, .. o., Catarina. Fiamoncini, Dona ltÍJth; Hélio Viei-
\"<1101'\ e a data d'ê :VigêJ'icia do. saláriQ-de-ins�fiçãb'; cabendo à Fiscalização, opor- rà, Dona' Ruth; Michel e Sabbag,
t.u�amente, o n;ajuste. 'se fôr ti' :calio.. . :

�

"
. ..'

No programa,' canções foldó::':icas, Dona Lor; Raimundo e Gilka ,Scharf
� O, pl'a:i;O dd180 dias a�que alude o i.tem _6- do Aio Normativo n.-52--pai'a nacionais: e-estrangerral\, -'além ... , d,)

..

dl.go�a sé'm ühd'ecer
<

ordem de' colo-
o nÍf'ol)ümento §em aC,réS(Üino ç1as diferenç�s, decorrentes do nôvo salário�de- páginas .fenascentist�s.

c

eação de nomes),. Vicente \e Odete
íhscrição. serâ cphtado a 'partir da' data· da publicação dêste aviso.

.

Ladewig; Paulo e Miriam Schaeeffer;
Floria'ÍlÓpoÍis, 11 de novenibro de 1970, .

F -I t' I· 'I;
I Onildo e Hilda Ladewig; Oswaldo e.

j: ,;' 'Ney wàl�or,' liuboer
.

,� I -<" -I � e Is as Odair Ladewig;. Alirio e Elvira AI-

',;�oórd��ador,' de.' ,�rreçàda�ão; ':2 Fiscalizâcã.ô �,', ::: :�_>,.',' II,' cantara; Raul e Lourdes Dalmarco;

Ir"W"""'�-.Q;;;;-',iiõ!u-e-m
...

·�;;,;;;.·��,'-joÍ!llla"""'!Njo!J••
'!'"

...,·��ií�.,iõíi.·.�;:-E!i;iiiii.Miiiii.IIii,-,p*,,"iíiii_aiõíi,.;iiãEiI;,I.-:,�_�(iõii"�iliii2�siiii;iiiiI:tiiiii,"iõíi,,_"
-iiíiiii!F'""'n?;lS:;ii[õ,.-!11 '

;

lêm sU8":
. Seffe!:::"' i;����'�E!:��d�:;iJi�;

,I
deve pj'imeiraiiJente ha!Jiii��r-se nielho�·. ' -

, '-,

.

,,'o a. " C'
__

·a'·"p' '1' 'l'a.I·.. R�éael�ni�i ���:;�ra� F:a���:�� ��i�;� v:
Datilogr<:lfia, leciona-se na ESCOLA REMINGTON, DO ESTREITO .

fi R.úa GaV 'Ga_'spa.Ii Dutra, '!75 - 1Q andar _. Em frente ao 14<;1 ..;B' '.' ·C.··. _.
.

, /
Cunha Mundi;" Hermínio Bi!r-

. �- betta e senhora; Fábio lVlagnani e
�em matrícula; "cpm material e assistêncla indiviqual á cada al'tÍilo, 'l>or

. L senhol:a; Antenor Vascelai e riamo-
\nstrutora COllü)e!é�t� e a�iga._ . :",,' " ';.' ",'

. o,'

"j". 1 A A"ssociação Filatélica de Santa rada; Lauro Radünz e noíva..
-'. �.::' ", ,s:-.,...".,\.�..;"�"""'.;";" -m_iit.;ii oiiiiii_ooJ'1. ' CátarÍl�à'·· marcou. p�ra sábado a

'ii, ,'(", , ,
'

-

\

\�.::sB:S?,-==-. �_:� ,:i.,' --'. -_-_iiiiii!-�_-:_--'_.�_.-.-;_ �_:',','- __

',inauguração de s'ua sédé própria,
..

',- ,

.

--- ---- ,
.. --.

.
- - (instalada à Ruá d�s Ilhéus, �o Edi-

" In"s'-tl·l;U�·IO" ""PI'r'e"�U'IHlllve''r''s":I-la" rI' '1·0-," fício Jorge Daux. O ato' está mar-

�

"

,

cadó' para às 16 horas e na ocasião
)

será prestada homenagem especial
• \ (1\ P. U.) ao Prefeito Ari Oliveira. A decisão

CURSIJ INTENSIVO EREPARATõRIO AO' VESTIBULÀR ':. foi comunicada ontem ao Prefeito

PROF'ESSORES ALTAMENTE QUALIFICADOS por um grupo de Ulatelistas que es-

I.

.

PERI0DO: "01-12-70 à" 02-01-71 teve em seu gabinete.
I

úNICO CURSO COM AULAS PROJETADAS E APOSTILAS PRÓPRIAS
'MATl'ÍtCULA E :rNFORlVIACOES: .

,RUA .DOS lI:"HÉUS:' 4'.- fQ ANDAR
DAS 9,80 AS 11,80 E DAS 'lf(80 AS 18,30 hs. Festival· de

- .

'-�i-�Y�--��'-----'�-�--..�--�-'-�.��-1' . verao vai
�:�::::::ri I com!çar dia

I" Com a participação de vanas in-
dústrias do Vale do 'Itajaí, o Diretri-

. I rio Central dos Estudanies promovp-
! Ex-Faisão � Sob nova �dmiifslração , 'rá. no período c,le 11 a 24 de dezem-

G_� ....m-----c--.::.:. . .-i:-.--'F'-n$�·�-w - ff\9*�-:'''i�;;!tE::�-;-��:.�,-�.Ú nw �� ife�'í'��f�?��:;��f���!�!�J� f \;:�:

de exposição e venda de diversos

produtos para consu!11o no pedodo

,I (

Jaldir vai dar
uma aula nos'
E. Unidos

vinha .operando em Santa Gat'1.lj,1l8 e
no Paraná. Foi, preso pelo 'agente Edi

son Sporres, ela Detegacia de' Furtos e

De [raJldac;ões que teve sua . ação l�u:
vadá em Portaria',

Laêlço .Tos� Medeiros após' ler fugi
do elo presídio desta Capital escondeu-

;;A FESTA DOS SILVEIRA

: '.k�
.

,

). Regado com o melhor do "Quín
teto Cataril1ense" (que nesta noite

era quarteto, mas não faltaram iiS

tocadores de, pandeiro), aconteceu

na noite de. sábado último, a tão es

perada "noite da seresta", festa on

de' os SilveÍra, Celso e Eulina, rece

peram os amigos.

ÀS 10,80 HORAS

Casais Wilmar Luz e Alfio Schi

liró, aLravés convite' pranco, parE
cipando énluce de S�llS filhos 50-

..

nia e .lgnazio, às dez e trif1ta horas

do dia dezesseis de dezembro de mil

novecentos e setenta, na l.gr"ja Ma- i
triz de São Paulo Apóstolo. Após,
a cerimônia reügiosa os convidauos'
serão rece_pcionados no Tabajal'J
Tênis Clube.
1,.l!;GIST.ttO

Heloisa l'unmg, filha d�
Mal'tinlio. .

.",

ta� a,nlversarianté.
de, s�gund� úibm1-/' DéliidO!
'atividades n' urà�Õ�� 'id�s:' v�-;
tos, deixamos' e�'mos:'Lr�' cOluri<;i.· ,Fi"
cu o registro e os cunipI:imerito,;; i
Hoje aniversaria Maria\KaÚi" dai

.

,

Cunha Mello" filha de Téatino e ASi!
ta. : ', ..,>�l

I

'i"""�l
.

·

..·�·:i��!
.: ."\.�[

Sexta feira início do final da se-·
.

. \
mana com grande baile no Carlos

Gomes, comemprand0

A Delegacia Regional 'do 'I'raba

lho e o Departamento Nacional .de
Segurança � Higiene do Trabalho
promoverão no período de 23 a 28 de

novembro a XXII Semana de, Preven,

Ç�(! de A,dd,mtt<!s, do Trabalh,o, na

«idade de Tubarão. O .conclave seiá

[naugurado soteuemente pelo Dele

gado Regional do 'I'rabalho. Sr'. Cit o

Belli Muller, 1,)', 20 horas do dia, 2:3.

O 'temário elo certame, já aprovado.
tratará das seguintes teses: Preven

ção de acidentes na cO;lslrúç'.ío e

manutenção de rêdés elétricas; Pre

venção de acidentes na indústria da

construção civil e Prevenção de

acidentes no trabalho ferroviário, df'

transporte urbano e de trajeto.. O

pl'3Z0 para a, entrega das t�ses ou

feitura de inscrições se prolongara
até o dia 23, antes da realização da

soh'nidaç]e' de
-

abertura dá, Semana
"de Prevenção de Acidentes do Tra .

balho, As' Inscrições podem' ser fei

tas na séd� da', 1711 Delegacia R('

giol1�ll do Trabalho, Edindo Ipase.
49 andar.

1 I,,·,
. Oi, Secretário da Educação e, 'Cul-

tura, professor Jaldir Faustino da

,Silva, foi convidado pela Usaid pa
ra proferir uma aula sôbre História -

do BrasiÍ na Universidade de San

Diego, na Califórnia. _ Essa Univer

sidade possui cêrca de 80 mil a111-

nos, serrdo . considerada uma das

-rnaiores cio mundo.

"
O .Secretáriõ da Educação encon

tra-se em via�em pelos Estados Uni

'. dos, devendo retornar BO 'final do

corrente mês.

...Coral· do PI
Se .. apr:esenta

. ·sábado no Tae
o Coral de Câmara de parto Ale

gre, sób a regência do maestro Os

car Zander, vai énceI;'rar no próxi
mo di�;';2i; às' 21 hOl(as,. no Teatro

I
.

.: )-) .

ilvarQ.' ,de, Carvalho, 'a Tempor.ada
âe lVI.dsita e Canto, promovida pelo

11'

de veraneio.
./

O .pa·vlllião do festival· será cons

truído pelo
.

govêrno
. €s�adual nas

imediações da ponte Hercílio Luz.

Maiores informações sôbre a promo·
ção pt!lderão ser obtidas pelo tell'�

fone 8882 ou na sede do DCE, em

Florianópolis. �

Jean Lafront (da legi�() dos su-

.• per elegantes), Gerv,ásio rüz, Ces:"r
"

ilyeira (filho do casal), (' outro fi
lho \ do casal que sempre esqueço ()

,

nome,' jornalista Nagel Milton de,

Mello,' Rubens Oestroem, Raul e

João, formavam tôda uma coletivi
dade de cantos el. alegria, o real

O'bjetivo da festa.

i ".
c Atração maior da festa foi\'o "ca-

vaquinho" de Antoninho, em bont
tas interpretações. Não esquece'ndo
naturalmente a simpatia coiu que os

Silveira receberam (Celso' no JTI;:�

lhor estilo gaucho e 'Dona Eulina no,

melhor sorriso de simpatia) ..

anivel:sário do "Junior"

din Band" e muitas bo,ssas. No ba:'

bado, desfile e festinhil_. no Bel;l,
Vistà Country Clube, 'pi'omoção da

Diretoria :'Jovefu, eóm Tll<Jstra
criações. Artex. No mesmo dia, em

'Jaraguá 'do' Sul, no Baependi, "Baile

de Anive.rsário" daquêle clube com

"Aladdin Band". Na sexta, sábado
e domingo também. tem

Ela" e "Deliriuns", 'Com força
tal.

ROLOMAG

Para perder as

cais e ficar Com belo quadriz, nada

melhor que Rolomag.' "Um l11inuto
por dia para perder a barriga" (sem
fazer' fôrça): 'Estou enviando

pedido, para Florianópolis.

BOAVISTA COMP!i'IfHIA' DE SEGUROS
'nrV'ISAO DE SEGUROS EM GRUPO,

\ A BOAVISTA COMPANHIA DE SEGUROS DE VII)A, COM
SEDE A RUA DQ PASSEIO, 62 - lUa AI 'DAR, RIO DE JA- 1
l�if)!�P:'; ,.ijSlt.sYP\I) ;,��rÇ;;()Bf\N.·f\�'A: 'P�R.lf1il ' *w,;, S\i�·i!''f;l� :€JRES '�IEG Ul��D'os' E1,'ESTIPULANTES DA'

,- �J� r>E ':
j SEGUROS EM GRUPO CV. N° 256eAE- ESTADO DE SAN- I I
, 1A CATARINA, QUE NO PRÓXIMO DIA 19 DE NOVl::MÉlKO, I.

AS 14;30 HORAS, NA SUA SEDE, SERA CONCEDIDA A PAR-
TICIPAÇÃO NOS RESULTADOS FINANCEIROS VERIFICADOS
NA APÓLICE ACIMA INDICAIYA.

II, ,

I

BOAVISTA COMPANHIA DE SEGUR0§ DE VIDA
CGCMF .33 498 4) 1/7

,

pp. HERNANI DOS PRAZERES - Gerente
Organização Santa. Catarina

-

1
"

Produtor�s
Rurais fazem

, \

observações
Cinco grupos de produtores ruI' li·

do município de Í"ontras, constituicln

por aproximadamente 40 criadores cll'

gado leiteiro, vêm reaüzandú viag.'J·';
de observação técnica em Agraf'u
mica � Trombudo Central ..

A coordenação dos trJ,balh"s f � 'I

sendo reali,zada pelo engellhei ")

agrônomo José Silva e patrocina I

pelo setor local da ACARESC.

CRIADA COMISSÃO DE SErvlENT'
DE- ARROZ

I; ,

.

0 Ministro Cirne Lima, da' Ag )

cultiTra, recentemente baixCiú porti,'
ria criando a Comissão Estadual d"

Semente de AFoz, encarregada ti"

coordenar, orie�1tar e fiscapzar:)
produção de sementes de arroz 1 ,)

teriitório catarinerise.

De acôrqo com fi portaria, a Cf:

missão_ ,Estadual de Semente de Arní

será formada' por representantes di!
Diretoria Estadual do Ministério d

'.Agriculttxra, )
Secretaria da Agriclij·

tura, ACARESC_ e Cooperativas mI.

nicipais, devendo entrar em ai ivi ."

des dentro dos próximos' noventa düú:,

ORDE agora

Na últiinà reUl1lao do Conse h'
Deliberativo da. SUDESUL, realizati

, em Pôrt6 Alegre sob à presielêu' 1

do Ministro do Interior, General Jo�

Costa Cavalcanti, foram defericlas <l'

Banco Regional de De�::nvolvimen'"

do Extremo Sul condições de agenl '

financeiro da Superintendência (.i"

Desenvolvimento da Região Sul.

A decisão veio conjtlgar os esforço '.,

de do�s órgãos a serviço do progrl';;'
so da área sulina e abre novas per:>

pectivas de desenvolvimento à i,

gião, "esperando-se que de�sa uni )

de propósitos e sintonia de ação )"

sultem apreciáveis benefícios j
paI' ,

Santa Cat.rrim\, Paraná p Rio Granel,'
elo Sul", /'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
�liO 11E (!!ER.{i' PA,RA CONSTRUJR E
Ri��WOI�;,�B �1: ;;� � É M.�US PBOBIIEMA
R. Andrade, firma empreiteira especializada em �ão de obra para

construção, reformas e acab.unentos de alvenarias e madeiras, preços
módicos.

I Aceita-se construção pela) Caixa
I�! Tratar - R. Nunes Macl ado, 7,
:�., ::rif��L"'-' -

"-:.'!' •• ,,"_' :<: hn'Y», 7.l'\l· =v

Econômica e Ipesc.
19 andar, sala 4

-;- Florianópolis.

i,r�;r;���,.�w","i1'.1l:em�"§�"""'�·�"�"���",,,,,�.iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!.iíí�

G [; ,�� :�r���1\ir�
.

JUVEliTUDE
�,'

;mIP.: �
l ,lsqueiros� Com uma e duas rodas
, I ICALEX (Automáticos)

'�
leAL - Indústria c Comércio Auxiliadora Ltda.

I� Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e :361 i
I @' Cx. Postal, 137 - Teleg. ICAL - Rio do Sul S: C. i
�

"

": ..

' E�.i1'1�:ms;s.. itL!!'jO.rrer..a�1r7i..':J.1_-:;.;t;_-,.�.r;;�-_-:-iiõ_�'�a.-�-""'��""""_"===="_iiiiiiiiiii....__.. ; I-}
.....�.,. I _.__>'.... ',l1r���...i J'..:r..:t<t:....-,� ,..tu;-��� tJb •...,.....

. \

Brochuras -, Espirais em Arame. OU Plásticos
ICAL - LACl - Latonados - Cremados

�_Zj[ �_,�"'''_'''''''''_.__""._...

Automóveis
� .

COMi'RA VENDA E TROCA DE VEtCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 ,- Fone 3886

CENTRO

I,
,

-;

Opel Olímpia
Kombi

... , , , . ',' '/ ,'
.

......................................... '..:. .

Volkswagen
Gordini •••••••••••••••• 0'0 •••••••••••••••••••• 0•0 ••••••• '

•••••••••

..•...........•.••....... � : •..•.•...••.•.•••.•.. I..•

FINANC!AMENTO EM AU 30 MÊSES,

'"

,'I

"<.'.r{. 's; '�";�:'1
I -

I Rua t"'Ii.,..,, Srh"lid�, fifi -:- Fone 2íJ.lil

DEPARTAMENTQS DE CARROS (JS"D()�
�:rAMARATI cinza , , ....•.•...•.. ,

"

ITAMARATI beje ........•.........•••....... , .

AERO WILLYS cinza .', \.

ano

Imo
'ano

a8
6ti,

64

Corcel Sedan Branco � .....•................
Cotcel Cupé Cinza clViniz .

Áéró VermelllO , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. arQ 63

68
!i4

- 'Aéro Azul , .. , , .

RURAL-LUXO vernelha .

alIO

ano

RTJllAL 4x4 .. , , , 1 ano 65

FTJRAL 4x2 luxo I: :.. .. .. ,arlO 69

GORDIT\Tr"'àzlfl '" ' , .. )............. . ano 66

GORDINI vermelho , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 66

,
I

If'r::- 'fiwêrr-·��-sw-;:-;-�'-""""."-_-_· ........,_","ç�."-,,f---�'''''-'' .

! II JENIUlnBA AUTOMÓVEIS,
,

/.
FlnaIlciamento Ilté 24 ou 30 J11e��s I,

"

,

, I Rua Ahniranie Lamego, üif�- Fone:, 2952 .,..... Florian6p(\"is - S� C

11:�����';},f:
.

.. ..é��_i
'I ./.1 �l;�r���ly�heVY' .� .':-:: ..

'J'
•••••• ". ', , .•••• ,k, '.1 :6'�5l <

� •••,
r.••••• :,

•• o" •••• ,. ••••••• o'
•

Aáro Willys , •.. , , . " • '., .'. , ..•.•• , .•• ; .

A�ro Willys ,.............. 65

Aéro Vlillys vi cÔl'es
"

' . . . .. 64

R�i'al Willys , .............................• , , • . . . . . • . 65

Rüral' Willys ,. , . 67

Corcel stand ','
, '.' , ..

Regente , •............ ".

5imca Emi Sul , ...........••.• , .....•.•..•.......•• o • , •••

FINANCI�lVIOS ATÉ t30 MESES

� I

,

I ,

1\

! I
EI

. I
67 I

Gordini " ••........ , " . .'
. . . . . .. 65 I

Goi'dini ' , ...........•...... c.' •• 61)

DK;V Belcar •....... ; ; \. . . • . . . . 63

{;h'evrolet
'

-. . . . .. .5ti

������l�:����I;�\ 30 ';ÚSES' .' '., ' 70
(

��r���WL�MW�L�,��,,�. " mm�l�

Volkswagen

t������:·;;;;:;;-;;�!���'�I.'Ii'��"'''''''A�'�LiõiiiiíT-DiiiiiiiA--------2i j�\','I . , � .Iii, ''',.'. ,,;�'��.!t'\IJ
- 'Vi • • I

COMÉRCIO' Im AUTOMóVEIS E OFICINA

Rua, ;)1'. F'úlvio Aducci, 952.

VFNDE - rr.�OCA -. FINANCIA - PONTO CERTO

.

PARA BOM NEGóCIO

TEIVY.OS PARA �NDA:

"

, )

Volkswagen , .. o. ,. , ••• o o .' o o • o o 70,
VÔlkswagen ',0 • , ••• o 'o o •••••OK
Volkswagen o •••••••• o •••• , o. 64
Vollcs'wa,?en o ••• o o • • • • • • 62

"
ACTO Willvs ,................... 65
Fissore DKW .,................ 67
DKW Vcm 19 ., ••••••••••••••• o 63
Gordj,ü ..•... , , ,' � 68
'Gordini ,...... 66
i\rro' Winys _ , .. o 63

66
.............. ,. 68

I
- estado: I
de novo i I

Wa�wJ!

motor S

n 7TH"

\

v í e Ferrovi'rio pode sair campeãa
\

-_

Valendo pelo teste da Loteria Es

portiva n. 25, teremos na tarde, de'
domingo, nesta capital, a realização
.do cotejo Avaí x Ferroviário em que
o líder isolado do certame poder:'!

.;,ter sua caminhada dificultada nêste
final de campeonato quando restam

apenas duas rodadas.

O avaí embora com possibilidades
remotas ainda acredita numa possí
vel .reviravôlta nêste final de com

peonato 'e vai lutar com tôdas ,'1'>

suas armas para derrotar o líder.'
* * *.

O Ferroviário por sua vêz, que já
perdeu' dois preciosos pontos em

Brusque vai tentar recuperar-se aqui
no estádio dr. Adolfo Konder embora

sabendo que sua tarefa será por de·

mais árdua.

* * *

No Avaí comenta-se que o ataque
sofrerá alterações com Dailton, Ga

ma, Cavallazzi e Carlos Roberto,
com o Avaí retornando ao seu clás

sico 4-2-4. mes�o
-

porque sàinént2
'interessa a vitória 'é\0 chbe azurra.

* * *

•
<'

O atacante Nilzo que não ve�

atravessando boa forma deverá ficar
:,l na regra três enquanto que na inte�·.

medi:í.ria Bita poderá dar seu lugar
para Moenda, que é um jogador mais

,lutador, p2jra o futebol ql\e o Ferro
viál',io vem praticando.

* *. *

•

* '" *

F
..·.,.""..-,.".....�.......�:',:

A diretoria do América de Joinvi1lc

já está n�alizando sondagens em tôr
no de alguns jogadores que lhes 'Ül
teressam ,para a temporada de 1971,
e outros ainda seNo convidados a se

transferirem para o clube rubro da J

Manchester Catarinense.

* * *

Também, paralela'mente a essas

providências, está sendo organizada
uma lista de atletas disponíveis que
deverão prop.urar c1uhe filo logo ter

mine a temporada de 1970.

* * *

Aliás a temporada de 1970. poderá
somente ser decidida em 1971, pois o

Próspera interpôs recurso ao Supe
rior Tribunal, após ter o clube de

Criciuma, perdido os pontos do co·

tejo contra o Avaí, por falta de ga·
. rantias.

... '" ...

o Figueirense que estará come·

morando o seu Jubileu de Ouro, em

junho do próximo ano, já está peno
sando alto em contratar alguns va·

lores e re\Íitalizar o atual elenrIJ,
dando-lhe condições de realizar bo·

nita figura no ano de seu Jubileu,

Esperam os seus diretores que o

Furacão em 71 venha a soprar mais
forte ...

' ..

No próximo domingo, o .estádio

"Adolfo Konder", na Rua Bocaíúva,
será palco da mais importante par
tida da penúltima rodada, uma vez

que estarão frente a frente Avaí e

Ferroviário, aquêle travando a ba

talha para continuar aspirando a

corôa que persegue a mais de vinte
anos' e o rubronegro de . Tubarão

tent;'lndó,. através 'de um triunfo;,
ter por antecipação, 'isto se o Prós
p'era perder OU empatar, o título

que: nunca foi seu.

Com Avaí e�tilrão às torcidas do

Próspera, América e Olímpico, ês

tes dois últimos nas mesmas- con
dições do Avaí, com três pontos a

separá-los do líder, .e aquêle um

pouco melhor, com' dois pontos.
Todos tem compromissos difíceis. O

Próspera é o único que vai ter que
'Ilair de sua região, já que enfrenta

o Barroso, em 'Itajai, um Barroso
sequioso de desforrar-se dos 3 x O

do turno em Criciúma. O América

vai receber o Paysandú, herói ila

13<' rodada, com a vitória que con

quistou em Brusque ante' o líder.
!

o Olímpico �oga em 'seu campo

"

arrecadação superior a dez mil cru

zeiros, pelo que apela a todos. os

bons avaianos e o público em geral
para que cooperem, comparecendo
ao. estádio da Rua Bocaiúva com o

seu ingl�es'so,' e o que é importante,
o seu incentivo a conquista da vi

tória.
TESTE N. 25

O encontro que monopoliza tôdos

as atenções e que domingo promete
arrastar enorme PVblico. ao "Adolfo

Konder", está incluído no proximo

teste da Loteria Esportiva que leva

o ri. 25. O mesmo está assim cons

tituído:

1 - Flamengo x Fluminense

2 - Corinthians x Palmeiras

3 - .Aüético M. x Botafngo
-, 4 - Atlético P. x Vasco

5 - Internacional x São Paulo

..

"

contra o Palmeiras, seu maior rival,
\ que deseja vingar-se da goleada de

5 x O sofrida em seu próprio cam

po, na primeira' etapa do- campeo

nato.

Logo, são quatro encontros "fio.,

de esperança". A vitória é tudo, e

para tanto Avaí, Ferroviário, Prós

pera, Olímpico. e América envidarão'

o máxiino 'de seus recursos técnicos

e físicos, acreditando-se 'que '0 cam

Peão surgirá na última rodada, com

Her�íIio Luz, adversário .e rival do
Ferroviário,' depositário das esperan
ças dos' joinvilenses, florianopolita
nos, Criciumenses e' Blumenauenses .

�ENDA RECQ�D
O -presidente José Amorim, a quem

O� avaianos devem a magnífica po

sição do grêmio azul e branco no

Campeonato, acredita que o espeta .

culo de-domingo no "Adolfo Konder"

venha a superar' todos os recordes cf.e

bilheterias em jôgo do Estadual dei
Futebol, apesar mesmo do período
quente do ano que transporta muita

gente para as praias, Acredita numa

6 - Santos x América

7 - Cruzeiro x Ponte Preta
8 - Bonsucesso x Cenüirl
9 - Paracambi x Petrópolis
io - Goiás x Vila Nova

11 - Caldense x Flamengo
12 - �vaí x Ferroviário

13 ...:.. Fast Clube x Paysandú

No setor' ám 1d�rista
A decisão da Prefeitura Municip;\]

de Florianópolis em não distribuir !l

verba de 15.000,00 destinados à fe�
dcração Atlética Catarinense, para a

conservaçào""'dJ's �l?trut'ürasl.' mêi:áficãs
dew'cobertura do estádio, 'éstá . g�JOa�
do uma série de problemas; podendo
inclusive esperar para muito em

\
breve o desabamento do teto.

�x-

Acontece que fio mandato do dt'.

Acácio Garibaldi Santiago, constou

no orçamento da F�efeitura Mimici.

paI, aquela importâncifl para conser

vação e melhoramentos do Estádi,)

Santa Catarina.
/

) ,

Estão sem muita sort.e os aldi� ..

tas resta temp0rada de 70. qUljndo
pr)!lcos f0ram os triUnfos e m'.litas as

colocações imediatns. send0 na ,maio- .

ria das oportunidades vice-campeão.
No .que concerne a barcos o clube pre

sidido pelo médico Francisco Dall'lgna,
teve destruido nada menos de três,
afora vários remos. O primeiro aci-

.

él�nte den-se com o "e;\Yht" "João d..,s
.

.

P�ssos Xavier" - o l)rimeiro barco

desse tipo sllf'!ido em Santa Catarina
- que, servindo a seleção crttarinense

às eliminatórias ,nacionais para o Sul

Americano, de (ão velho e 11,lq\lebrado
que estava aCitbOll não resistindo ao

vigor d0s musculos dos remad0res que

o' \!uarneciam. indo ao. fundo. Está

dt'sde então no galnfí0 aldista. sem

possibilidade de uma recuperação pa·
recendo que alí permanecerá como n�

liquia apenas. Depois, sába'do, foi a

vez de outro .barco a oitn remos, o

"Hercílio Luz", da famosa frota adi.

quirida pelo cluD.e há mais de dez

anos, na Alemanha. Deverá, conforme

notiCiamos, ser substituido na regata
de domingo pelo. "Geraldo Starking"
oferecido pelo Martinelli. I

r
No dia seguíl�te, nôvo acidente. en-

v01veflno desta vez o d�llblll-sldff
'Raul Simone'. O domin�b Rmanheceu

calmo e bom foi o movimento de bar

cos nas duas baias. O doU1;lle aldista,
com Leandro e José Justino � aguar·

x-

Lembre-se sr, Prefeito' de que 11

I capital elo Estado oficialmente 'só
-

'.' pos-imi '0' estádio Santa Catarina já
que os demais são de propri=dad: s
particulares, portanto, impraticável
em poder da FAC com aquelas pra

ças esportivas para a ef'etuação de

seus campeonatos.

-x-

Vamos aguardar qúe o sr, Prefeito

Municipal libere a verba, talvez elU

parcelas, ou' encontre outra soluçRo
para '0 problema que pertence ao es·

porte amílclor de Santa Catarina. S50

os nossos votos,

X-l

'O sr. João Pedro Nunes, presiden·
te da Co:m�ssão Municipal de Espo\'
tes, prometeu comparecer na sede

.

do Conselho Regional de Desportos,
:J fim de relatar o que vi.u e sentiu

q4rante a realizheão dos Jogos A,br.r·
tos de Santa Catarina, desenvolvidflS
na cidade de Mafra.

Remo
nir�o para � re,oal� inicinl dr r:�mre'1�
nitto -, f(li até a baia nl)rte e. de llm

mr'lmentn n(lr(l ontr0, n'lS�011 a so

prar o forte vento suL forçando o bar

C0 'a regress�r a"s é'alp!)es. c"m exceS

são d0' d'1llble a ldista que se afastára

rl�m�i� "Ai�rl0 �h bni" n",·te para a

b�ia sul que já se apresentava com riS
•

��"�S b�st"�'te e"conplnoas. o b"rco

recebeu muitas cargas d'água, rarhljn
do-se em várias n�rtes. send0 a Cllste)

co<'dn7idn ao !!:alf1�" �lvin1bro. opde

se C"f'shtnu ser dificil a sua reCl1ne

rnçqn. Snrte dI) A Id0 T"H?:. one . d"Is

çli,'s �.,tt's cheOar8 dp PArto AleP'r� O

onnh]e-ski'f t"'cl'me'··/'hrl" e one ]'1'0-

piri,,\! a Vileh e r.,i,.;�h··,i GnR,! ex ..

orf'ç;�iv"<;; vit0rh�s no GU8íl"":'L

GUARNIÇÕES PI\Ro\ nOM1Nc.O.

C0mo o Martipelli p " Riochnel0. (I

Aldo Luz j� tem or!!ani?�çl" (\ ""1 elen

co. cflm vistas à regata de domingo,
Que marcará o iníci0 do IT Campeona-'
to de Remo da Cidade

No 4 com tirnqueiro -' Classe de

,\

-x

Até o momento a diretoria do
..
Con

selho Regional de Desportos nada

recebeu do Conselho Nacional rir>

Desportos, sôbre a visita que fLeram

'dois membros daquele órgão à sede

da Federação Catarinense de Bolão.

x

Porém, lembramos daqui ao sr.

Governador d,1 Cidade de que a es

truturÍi metiílica d� estádio Santa.'

Catarina necessitll de peI;manente
conservação a fimo de que nã,6 venha
a se desgastar pela ação do tePlPo.
Sé a verblj, não fôr liberada, a FAC

':rais detalhes serão oQservados não terá .condições de conservar o

/?,t;��c'::?,�D�e> pe<�9 tr�,i�a�f�' ,��ul; ;:;;ffty;'�\ ,

e�tádio, �?ssibilit�ndo com <.0 ���S�à'ri' ,

ll\€l1.r�ó .;;l'W�,;,et)lESt}V€li...,.·,..de;'..s,���a-fClra, ,',;, "'do tempo,' até. :õ 'desabamento. der co·

qUàndo 'os' últimos l'etoqúes serão bertura.
'

dados na equipe para a grande luta .

x_:'

O esporte d9 bolão que estaV:1 of'.
cialmente proibido de ser praticado
de�ido a transferência da sede p1ra

a 'cidade de Bl�m,enau, comunicoú'

ao CND de que havia transferido sua

entidade para a capital do Estado à

rua Francisco Tolentino, 32, porém,
nêste· local funciona apenas um de

pósito.

x-

o fato foi comunicado ao CND e,,

perando-se para breve uma providên
cia, podendo a entidade bolonista Sm'

punida por prestar.,,:1nfB-1'�ações.�jn.
verídicas ao órgão niáxirii:o 'dis6:�li
'nar do país.

,

Asnirantes - vfio remAr Élêio P"m

pl0pa. Pedro S'l"t:ma. Tosé lllstipo e

Leandro Oliveirn. te�d() Altair C"e(a-,
nn c�1}l tim0peiro. Um1 guarnicãe)

. nl'iita boa. segur'do podemos obser

var:

Nelson Chiri",hi"i e Fc!S011 Pereira
é o dois fiem timoneiro que tentará

qllebrar a inve"lcibilid8de de 'Liq�linho
e Mauro e no skiff estará Antônio Vi

lela, Os três deverão dobrar' no oito

q"e terá 8i"d� M'lrtin, Prc'eschrnnnll,
Gilberto Neves Pa!llo He"riqlle Viei

ra. Manoel Joãn Tei;seira e Haertel.

Marli_r e Gilberto. com, Elpo no ti

mlo. d;�putar50 () piÍreo ele d"'is C0m

tim0reiro. q!13rt0 d,., nr0grama e ql1e

é reserv�do aos jl1venis.
O qllitlro sem timoneiro, júniors es-

�t8r;Í formado por Hnmilton Silva. Pe

dro Santar-a. Césflr Carioni e João Sil

veira. O double skiff, classe de aspi
rantes, vai mesmo com Leandro e

.José llfstino. Não disputa o' Aldo Luz

o páreo de Yoles que � antepenultimo
do programa.

"

GALERIA AÇU AÇU
,

�T"Em";êipõsIçiió permanente os melho�es artistas barrlga�veràeS.
Artesanato, j61as, cerâmica

Eto & éto & etc

Blumenau - 15, de Novembro, n. 1.176

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



L LlliliJllí�\t./'::s�;
, I Ü(rcL.A �o i 2.956/70 (GRUPO .vO!A�) El\.�·�
:"l�!: PELA DIVISÃO DE PENHÔRES bM li o Lu

JT1LHO DE 1.970.
.- "eNDEM.SE LOTES

Vende.se um lote em Camboriu e trê� em Itapema.

m O Sr Bernardes à Rua conselheiro Mafra, 103.
Tratar co .

VENDE-SE CASA RESIDFiNCIAL
Com 203 m2. con�.truidos, sita à rua Eduardo, Dias, 359

Jardim Atlântico - Estr�itó. Tratar no local.

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

VENDE·SE

Um casa mista. sala de visita: copa: doiS':qua:rtos, ce

. ha':' 3'''1)3 envj,..)r�'(':lda, bom quarto de. banho, 'área ç.

SI" " •. 'I
.

• sel'vid.l e bom quintal.
, '.,

"Recém cOfl!:;truída,' tratar a rua ,.C,,·sMdlO Fitmfnio

Vieit� em Saco. dos 'Limões com VadicO .

TF!)�'H+,'" EM COrlUE'R("J'1! c-s 7.00" no

·'rpnnp.se lote n. 17. Praia rJ'l S81�i1ade, loteamento

Osv�lrl� l\!f!lf'hail,n. medindo 12 x ::l!'im. Frente nars a rua

.A. Tpm q;'1� I' luz. Tratar com 'celso, Felipe Scl1midt, n.

,,'" S 11,�' �1'1i1.qr.

VENDEDO�ES I

Firma ini�ianc:1o. necessita bons ven�edures com idade

p�,tro' 211 ;, ::lO nnos boa rm<lrên('ia. instrução ginasial, para

,,"'n(!�·r n ,()(h11'o Clf' ('onSllrno "forcado.
r {;.i,..,.,� "'''''lwrllni0�d,f' de gf'nh�r dinheiro.

I '.

Enfrp"i�t"s (11',m;mh� '1'0 hO\':'l'rio das 9,00 às 11,00 hs

P"o n .. V{,'"i() Anu"c-i. 339 - Estreito.

ATÉNÇ,ô,O
rnNTATns DIl: PIlf>,UCIDADE

. A 'RFVT""'.A r,h'T'1\THl\TEN<;F r-m nova f'ase. l1t'ptp,nnê'

�rl,."itir �m .�PJl ;�ll"n"'" .::1 n"�o,()"s. fi", ;:I1�h()� ()<; s=xos. l1<lrn

�i�hl' n"l" int.:"'i<;r rio F�t�ol). n"prpf'p,�p: Mim:') pomios"o.

p ,;'",,":h,('i'íO;' �",i"'p,sp rpferpnciflS f'reilendais. hoa aure·

�"nt�('iío e nÍvpl ile cultura homo Entreuistas à Rua I.Dee·

.(]m'o lq - ('onj. ,5, em horário comerciaL.
----------�--�--

Mô<:;ÀS
r,"!Tl hOll �r\r·pspntadío e d'esembilracada!':. que QllP�

" rom "',,':'h"r hpm. Prpf'i<;"··�e p:lrll mllntpr f'ont.ato. venda

rip assin"t;,r"s nll REVTSTA, CA'FARIJ'm:rírsE. Entrevista'·
? Pl1� DF.{)DORO: 19 conjunto .5.'

PURLIC-RELATIONS
F.mnr"-�" Jorn:>!ístjPll. nrptendf' admitir PESS.OAS ile

aml'o�' os sP1xos. aue tenha hôa llnarênCia"seja versátiL b(,)a

·in'lrpOA1"t.I'"QO in�trl1f'·"O spf'llpil4ri:l ou universitária. nllrll,,'
o """ao (1" PFL\ f"ÇíF<;; púBLICAS. EXIGE-SE C,REDEN-
0r • T� Ti' DEFE'RftNCIAS.

F<;r>rnuq n�r::t ('"iv" l'H)J:1tal D-62 -. Flo�ia!Jóp.o1is Ol!l

T'., .. n .. ",j_"'·,n. ]r) - ronj ..5.
..

J!,:,í ;wt," nn � ,,,,,,, ,J\ lU\ l�U�"
"'" nu�r:JUlf1'

'

i' . (�'.,�f'·" ".,/ .. <.'1:'-- '"Jn_� ", --�. �

r.p�. - 0017766289

rF.�T�FICADO' EXTRAVIADO
fi\,! 'é'xtr:wi8d0 O rel'tFiCallo d9 um Ford Corcel, motor' �,

l1<. 9,014.677 - 'Sf.ri� 9.2345.01 0.153 � côr vermelllO, per-
1'11lp �o sr. Luiz Battistotti.

-.

'oI

CURSOS MARKYT 'MUNDO'DA CRIANÇA
- MATRíCULAS PARA 1971

.

Encontram-s� abertas às matrículas para os cur-

sos:

1. Maternal
2. Jardim de Infância
3: Pré-primário
4. Artes, línguas e b�lé
5 . Curso Primário (ciclo hásico 1)
6. Educadoras paJ:'a Es.colas Maternais e 1ardms

de Infânçia .

7. Noivas
8. Futura mamãe e futura vovó
9. Yoga, ginástica e massagem.
qs cursos dos itens 6, 7, 8 e 9 serão realizados

em caráter intensivo, no mfs de janeiro.
Outras infor:mações e inscrições: '

.

,RUA",BÓC:AIúVA, 1M

�
, .'

"

MUDANÇA� LOCAis E PARA OU'Í'�AS CIDADEB.
. 'l)TSP}i�NSA.MJS ENURADEAMENTOS RUA PADRl\
ROMA 5:1 '_ fi'ONE 27'/8 _. ANE>(,) �O 6Ef'Ó'SiTII

.

'

i. ",1 )..'.1 ,': I� cl"'�' ,'� \
Di-W. I .lf� .. ;w,J,�� lilr AW � �� JJ !.IIWo:

,

([3L"'Jfl� 41)� l<Clrl81ffil0�:J
E:UA N UNEt:l MACRiUJO. 21

FWlRllANGllY'i!]Ja...H�
,

---------·-iDVOr�ADO
PEDiO IVO MUlA GOMES, atende

rua DV&rval'Mehiad�des de Souza, 11,

,pio. 28 - Chácara do Espanha.
,

.

..

Clínica Geràl -- Prerese - Cirúrgia
bit. EDItO ,BARBOS,A SANTOS,·

Cirugiíio Uentista

"oráMo: de 211.. a .6" Feira. das 14 às 19 horas

Rua Deodoro, 18 - E.difieio Soraia - Sal� 13

[\TENDE PATR-ONAL DO INPS

EMU�iC1UNOl.OG!ST.A
Or{, U.HZ LARLOS i<�SP�NDhLA

Dois anos de residencia no lnstinJio de' Endoc:!:::to>

logia tia GB. (prof. J..,osé Schermann)
.

. .

Pós graduado pela rue (prof Jayme Rodrigues),
Diabetes -' Obesidade _. Tireoide - Distúrbios
Gli.ndulares - Dosagens Hormonais _. PSI.
CONSULTÓRJO �F.smF,NC1A

,

Hospital Celso Ramos Fone ,3147
<rene 369Q - 3R99
Das 17 às t R!:)s .. diàriaroeute.

_--'-o
, .

", I·

, ld�ú�qadt:l
Rl!a Trajam'c.li ., 'tfJ.njun�ó 9

.

OJJl·sC 668 :_ ·tllF 001396239.
DR. .\GJ\MENON fL 00 AMARAL

., ADVOGADO, '

\."Jt\USAS;.' CíVEIS - CR!MINAIS - TRABALHISTAS
\

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEI�
L()T"�S R CASAS A VENHA:

t"il,AIA DA SAUDADE.' PRAIA DO MEIO E

BOM ABRIGO

Escrit.: R,ua João Pinto, 39-A - ·Fone: 2413

Florianópolts - Santa 0atai'ÍTfla

·LENTES DE CONTATO
.

Dr.'Décio. Madeiry NeveS'
C�rso de Contadología no ?erviço do Prófes&C\

Hilton Rocha, Bdo Horizonte... r '

Consultas e adaptação com hora matca�a pelat,
tele,fones 3699;3899 e 3999, das)O às 17 bs:

Consultório no Hospital Celso .Ramos

"-dil Reb('h'
r"�vi.i W 'lilu

Advr,gados·
�i'tlt�nte' com_ hora marcada
'T-f'Mtr.... I n';nf'rchl dI:'" Fío'ri'inópolis -'-; s!tla. fHi
R. Tenente Silveira, 21. - f'loriaBópnl'is' - SC·

,'1'"
I ., Dr': ALDO -AVIl,A ·nA tuz

ADVOC,ADO
., ClC - 0017166289-·

font' 276R

Dr. Samuel Fernando. Linhilres
ADVOGADO

Rua: Felipe Schmidt,· 23 - sala 6.
,

, Diàriamente horário comercial.

EX,PBESgo..lnl�in,}�NS·r.. tIDA.
T ,inh� FI,ORMNÓPOUS - RIO 00 SUl

HORARIO
Partida de

\ \ \

Florianópolis à

Sailto A'maro às 4.30 e' 16,30 horas .

. Bom Retiro às .4.30 -horas

A.lfredh' Wagner ,às 4.30 e 16.30 horas
ÜHlbici às 4.30 boras

.'

�'i() di! $111 às tÍ:1o'é 1630 horas �

MORARf

, Sfio ..

'

Ohs:'Os h

Rio do Sul �

t'Io,'üm0rolis às '\.00 e 14,00 horas
. Alfrrdo Wagner à� 'i.(m 14.flO e 17,00 horas
\

Hm'hici e Slío Joaquim às 5.00 horas

\ ..

.MITO VI.1Ci�D Cb.Tt.R'N,Fr-.,.,I�(,,,;
R'nl'roll""TO�' nURH)� �F, FT,OltTI\NÓPoLts "'''R,�

.

CtrFHTTRA -., 5.00 .. - 700 -. 11.00 ,.;_' l�J)fI -_ 17,00

JOTNVrT,LE - f>.30 - 9,00 - 13.30 - 14,30 16,30
I '9.30 (cHref.o)..

dT:IT'\JrF,NAU - 6.00 - R.30 _. 12.00 - 15.30 17,ÓO -

1 R 00 Jdireto) - '8,3'0.
,JARAGUÁ DO SUTJ - 16.30 - �1.3().
PARA 'T'T.1TiCAR, RALNEÁlH0 CAMBORJ'O I!I ITA.JAI

1Y)n0� 0� TU;)RA,RTOS ACIMA -c .

Ii:XC!TTllSi\F.'õ: - O'F."PI\(:HO OF F.NCOMEND.4:S
,

.
-

".
� !

VTJ\(mN1OI Ef;':'PEmAT�.
F.R'l'ACÃ0 RODOVTAHIA. FONF 22-60

DR: 'ANTÔNIO �ll\lf.�ELIJ\[
PWfessor (lA, PS�Qtliatria ria Faculdadp de Medicina

.

_. 'Problemática psrqutsa. N:euroses
�

, DOENCAS MENTAIS .

. CP�SUJtÓi1O: EdifíCio Associação Cat!lrlnense \dt>
"(�dicm8. Sala 1'3 Fone 22-08 RIfa Jerônimo
'\ , (1oAlho. 353 - Florian6polis

DOEN(,:t\.S nA PF.I..F
>

- Das Unha!! - Do Couro Caheludo _:_ MicO!Ie\
_ AJerght - Tratam�nto da Acne Pele Neve Cllrhnnf
�A f> "Peelin�"

nl': Rob,�rto M1lreira AmlDrim
, ..

Ex-Est::l{Yi�rif) d0 Hnsnlial das f'línÍC'n,; ih lTrllVtlf
tirl�tl!' iii' c;: P"·I!J.,

('()'\1C;:PT T A,�' - f)i�ria1t,ente. 11 partir das H
horas, ,

CONSlfLT,()RlO: - R Jerônini(l COelhí) n.-: .. ,

�d.; JulIeta - 2.0 a";'dar �- sala 2ü5,

(

l .. ;.:a··'.. a 'f'r:.�c ':·�)(·ai (O;� i.ln� â :

�U", Úl(t,') a a;'�o;�'��_ ._
.... �:>

•

(i : ·�j(él ()C; entrz.ga Od Sece Social aos Src, associadoe, resoiveu

suspencer, a partir de 14 de Novembro, a realização C:a "O::-J�

DA JQVEM", na Sede Balneária.
Para Dezembro e Janeiro a programação do Clube é a

seguinte:
Dia 17 de Dezembro .

Jantar comemorativo à data de conclusão da .Sede Social
e em homenagem às Debutantes de 197q.

Dia 19 de Dezembro
I

989 Baile Branco

Conjuntos: os "INCRIVEIS" e "MUSIC 4"

Dia 20 de Dezembro
,

Inauguração da Boite
Conjunto "Music 4"

Dia 21 à 26

Boite

Conjunto "MUSIC 4"

Dia 25 de Dezembro
Festa Infantil de Natal

Dia 31 de Dezembro
Réveillon

Conjuntos; "3 DO RIO e "SAMBRASIL."
,

.
Dia 19 à 6 de Janeiro

Boite .

Conjunto "SAMBRASIL"
BOITE: ,

Terças; quartas' e quintas feiras às 22 horas.
Sextas feiras ..:... Jantar dançante para casais.

Sábado - Onda Jo�em.
.

, Dominaos: a) Hora' do Ming8U das 16 às 20 horas.'
. '"

"b) Boite·..,..' à paCrtir da; 22' hor�.
\.

y

,---_._._

AUTARQUIA 'USINA OF. RENEF:iCIAMENTÚ
, . '. '. 1.-

. ;.
. DF; LEHE .

.

'

]'!""ê,.-C' .••_.--,- _
"

CONCORR.ÊNCKA PúBLICA

..• AV I S O

A Autarquia, Usina de Beneficiamento di' Leite,
'LOrna público, tiara conhecimento dos interessados ..nue '

receberá oronostas de firmas habilitadas dos têrrnos 00
Decreto eJJ=( 15-12-(ÍQ/8.755, até às '17 horas dr, (lia.
7 de dezembro·de 1970, nara a execução, nor um fino.

dós' serviçQs de' aquisição� transporte, higi;nizadío 1)"

neficiamentb, em1)acotàm�nto e distribuição de leite à

-população consU1�lidora da Çapital.. �...
.

I
O Édítal e Cópia 'do' contrato a Ser 'assihado nela

proponente vencedor 'da concorrência. pública, encon

tram-se a disposicão dos interessados, 'na sede dR' Au

�arquia ÚBL� à tu·a Arau,io Figueiredo, '22, em- Flo

rianópolis; onde serão prestados os 'esclarecimentos ne'-
" "0.

- / <

cessanos.
.

FlorÍanónolis. 17 dp- nnvpmbrQ, d� 1 Q70 ..
.

DR. TULLO CAVALLAZ-ZI
Diretor Admínistrativo

EDITAL

CAIXA ECONôMICA FEDERAL CEF ..

Filial de' Santa Catarina '::..:_
LEILÃO OE' JóiAS I E

. MERCADÓRIAS'�
No dia 19 de dezembro de 1970, a. Divisão, de. Pe·

11hôres da Caixa Econôlnica Federal -, Filial. de
. Santií

o
Catarina. ·fará realizar, no andar térreo do ;"Edifíeitl.Sé,de, .

'6 fi Praç1'l' XV de No�embro, no horário das 9 (n_9ve) às 11
(0117:1') horas e das 13.30 (treze e trinta) às 16,30.(dezesseis
� trinta) horas, o LEILÃO PúBLICO DE JóIAS ,E MERCA·
DORIAS, . com nraz.os contratuais vencidos e'm 30' dê ntl

vembro de 1970.
Os proprietários d.as ,JóIAS E MERCADORIAS, 'po-

.

derão .reformar· e resgatá·las até às 16,36; (dezesseis: ,P'
trinta) horas do' dia 18 de dezembro de 1970.

.

Elmo Lêal Coelho'"
CHEFE"

. ,

A"" NrtÕS::< - í·., .'
., n,�:;,;:;:;;,� f .;;

.

'&,]\4 :�Sil����I,)lt tA�,AR'Jl.A'N1ENa'<ái ';st'iin�jfte um P.or
;,ndar ('om 250 mts2, c/4 qua'ttos, 2 banheiros,. grand:e
s81a, jardim dI inverno,

I
área de serviço dependênciaS

,oompletils de I mpregados. garagens pata 2. 'carros.
Préilio de lUto luxo com 'ha11, de" entrada em már

more: a�abarYl€ 1Ío de primeira e tôda ,vista da Bahia·
Norte. Somcn1J Cr$ 5/)00,00 de entrada.

'

Frm=fC!O '"o.LCIOI\I" ,

Com finan ;iamento em 10 anos pleno centro dã
dd8de ao lado lo Teatro; Próprio para casal sem filhos
ou peso"� só, à )1elho1' oferta do momento para emprego
de canital.'

!;DIFíC!O 'CEISAIJ
,No poutá nHlÍs central de. Florianópolis, conjl1n.

tO$ p;:)r3 es('ri órios e ponsultórios. Entrada pequena
00m çrr;:mde fiJ aneral11ento.

ED!FfCIO 'BERENHAIJSERIJ
No ('or�é'ií, - de Florümópolis, Rua, Trajano, n. 18,

últim<Js unid&( ·�s a venda sem reajuste de qualquer
,natureza. ,

'.

ED!FíCIO 'ILHéUS"
APART A1\1 ",N'T'O c/2 ql1artos, sala, banheiro, co·

sinh" � depen( êl1ciàs.
Edifíf'Ío J� !é Veü;rfl - aptos. para pronta entrega

- lWPN) fixo ! ün reajuste.
r",cA5 - CENTRO
CASA. à r 13. Raul MHchado, casa de material c/.2

quartos. S:>l3. c Isinha, banheiro uma área envidracaqa
com 62 jii2 e:ll 'pipnte vist:J. 1'om lugar para garagem.
Custo <;r� :!5.01 à.OO.

CASA, RUI Est�ves JÚ:lÍor. casa c/3 pavimentos,
c/4 quartos. 2 banheiros, 1 sala de televisã.o e lima

. área, de verão, 00. 29 pavimevto. 1 quarto, 1 sala de
jantar; casinha iwing, s'!l.a hqll de' entrada no. pr,imei,
ro pflvimento. ( lISTO Cr$ 300.000;00 a combinar. ,.

.

Rua Corone I Lopes Vieira. n. 7, Área do Terreno,
338 mts2. Cas"I r./i! quartos. sllla copa cosinha, 1 ba·
nheiro. dependi ncia de empregada, ·garagem. Custo
Cr$ 120.000.00 ,combinar.

.

'

.,
Rua Marel:') aI Cláma D'Eca (Chácara da Molenda)

Casa c/4 qlHj.l'tO i, Jiwing, sala oe jantar, sala de estar,
auarto oe (;'1111)1 �a�da f';h8nhr·iro.

\ parllgem hem gran-
rle. l10frp PP"l->ul ;do. telefone, lavanderia. ,Custo .

1;1'$ ?on 000 00. ,

, ""TC.l�IIAr<:, /Tr) STOD'EC!<,
í'A<;:". f'1,� m'"rh)� ') ��h�.· 1 h�,11-If'iro f'om1)lpto.

1 l"vlÍvol r]pn, lopnf'j"s O\? p111"rel?'�r].os. P'8r;:l_gem para
I ,�f"'I';':::: r>'''n''p,,� ./'1 .\'!' f(\rl"(">�"'(\ �"1 Q�f) nlts2. Custo .

: r:Cr� 1 "n "00 on �';"'r10 financi:1do.,

l·
/!;r-,1:t0Nô�iIICA
TI·, ......T ....�,<f,'l">"YI \"'AC"'.L'"! r c;;. 6rp� h""":rpnn 1n X ')'7

•

;"0'> �n"d' �I) n'" ",,,;q ('/2 rm11'tos. sn]a .. ('osillha, ha·

_��;:���dLa XW: a

"

\.

O Departamento Central de Compras torna pú
blico para' conhecimento dos interessados. que recebe
rá p�opostas de· firmas habílitadas :

preliminarment-;
nos têrrnos do Decreto CE -- 15-12-69 - 8755, ato;

às 13, h�ras do. dia 02-[1:' J 970, pal:a (El' !ornecimcnto
de moveis, destinado as Casas de Detenção de Lages,
Criciúrna, Chapecó e Blumenau.

O Edital encontra-se afixado na séde do D'''';CF
tamento Central de. Comp-r.s, à Praça Lauro Müller
Il
o 2, Flmjanópolis, 0))(.1:;;- serão prestados os esclareci

.menros necessários.

Florianópolis" 16. de novembro de 1970.

RUBENS Vf'C":"JlR DA SILVA
DIRETOR GERAL

Rua Altamiro Gu'imniãcs, 25.

/ Fim de ano ... /FÉRIAS
Pense n'uma maneira agradável
de passá-las. /

Nós lhe oferecemos, Cruzeiros

LvLl'itimos a Manaus;' Bahia;
Terra do Fogo; Afr ica do Sul.

. Excursões à' Europa, Amêr! �

do Norte, Montevidéu,' Buenos
Aires, Assuncion, .Foz do

.... \
\

'I'udo ãsto, além de sugestões
para viagens Isoladas, resecvas
de hotéis, passagens aéreas,
passagens rodoviárias.

.
Cm janeiro a II GRANDE

E;-;CURSÁO CULTÜn Ar.
• f

P"'{ � W::A "DE LA FRANCE'
, �Y':/'0U:\lEJlTE" -Ó,

F",,"!ha a époea' para as SL!�S

'f-5rias e nós lhe, pr()po]'(·j.)n '.

r�'-"ülO uma PXf'lll'são ·a'dprl',o.-l.,.

�Fr'Tr,:;�lO HOLZMANN T ,'T'DA ..

RU3 '7 de SetplUbro, 16

FONE 3853

'.,
t,."

,

..
'

._---'-------------

,11D'", M"DF�W"�� � D1N.Â"JCO
'. ' ,.' .

\ .

..Me."v,i'io.' çlirptor�s (lI' Emissor;;s de R;ádio! ,

.e A '''Ri\EHO ÇULTURA DE .rnTNVIT�LE"· está ii ilis"o·

siç-ão, de, s,uas :co·irmãs, 'para gravar vinhetas e aberturas

de ,: programas.
,. Equiri'e .de lÓ(,llt�res dl-' nrim"ira linha. ESt(ldjo de

elevado. tiadri'io fé(inico (' nrofj<�in;'"l dot�'n() di:> p"nin;;·
menti>. ir.r1p'Ol;tad�; da melhor qualidude. Consultem·nos.

,.RáJ;>W··ç_Úr:;rURA DE JOINVILLE. S. A.
I R,Ila ,90 )?,hllJdPM .330 -;- lO'? andar�

."IA., 'eLtO;Ni"r.� ��-�lMM""""'E-R-M-,l-:"""N--'"'N'..

'.�:. :<'""'-LARCUIA',
.

,;( ; < '_o PSIQUIATRIA TNFANÍ'!i
DtStlItÍ)lÓS, dê conduta - DistlÍrbioR da p!lkomhtrl ..."

l'ade.;';';" nell�rosé� �'- D�i('(,"p!" inffl\ntil'l- -� �ri�ntBcii"
.

;

�'
, .�', 'p�i'�ol(')Q"tp� ,.:J43 nR:fpt-;

,

côn�'l1tóTj",·; :R.,i'n Nt11'1"''' 1\"'�f'hpÓ.� 'A 'l2 .:.... '20 Bn�!lV
.... \�qÚ, 4· .M�T ...�-r f!orR rl" ?n A RfI' fAi1'k das 14 às 18

'f!'iJ]'J""f:�; :f�F:RI4T, c_ "1�()�F�'f<� FIX"\.E MóVEL

,"

,(',oRQI\ DE .iAOlTEl'i\ - CJRÚ-RGlA
.

.

" :.�.<.i . '"',.' . '. � '. . ,; .. i � :

. n;l}�ifQ�í�a:r�g'W!�'�Çlj�;t;ô CJ:$, f;\�.OOOJto Qr$;.9$Of)'f'(Nih�rt.
cIaqQ," 'P�.ra; Ca.lxa Ji'éderal, smaJ Cr$ 20.0{1Q,0· saldo a

, coinbihàr.' ..

'

..

' .,

.

.

·Rua Uelrrilndá Silveira. n. 229 fuiÍdos. CllSa ]0 f'�"'1 fi
d;e' mad�lrà' de"6 x 11. c/1 quarto de banho de mAt.°rj"l.

I3 quartos, $a1a. "cosinha, área do terreno 10 ,por 20.
Custó· Cr$ 18.000,qO. !

, CONl'lNEI)ITE . i�
Rua Huma.itá, casa c/3 quartos. s�la. grrnde pO'la W

e cosinha, escr'itói:io, banheiro, (I'Jpendência de cmp]'')·

I�.·.gados, abrigo p,ara carro, área do terreno 410 mts2
(EstI'eito).

"

, Rua, Tenente Joaquim Macharlo. 11. 103 de esauinll.
. á,rea construida 103 m2 - Terreno com 300 m2 aprox.
c/3: quilrtos, sala de estar, sala de jantar. banheiro, co·

sinl).a· Americana construida pela Formiplas sob me·

didás. Custo .Cr$ 50.000,00 à vista (Transversal com San-

,I'tos Saraiva). \
BOM ABRIGO
Rua Hermínio, Milles, casa c/2 quartos, 2 sal3s,

copa, cosinha, banheiro, garagem. varanda, parte de
trás, s,ªla, ,banheiro, lavander.ia, 2 quartos" cosinha, i
churrasqueira, terreno de 360 m2, construção 180 1m2. \

TERRENOS '- ,{
Rua, "A" Lote 59, do Loteamento Stodieck, com

12:50 frenté para rua "A", La�eral 24,40. Preço
'Cr$ 13.000,00.

- .

,Rua Felipe Neves, dois lotes..Preço Cr$ '5.000,00
cfln:J (Estreito). ." ,

'. . ',"

Rua Lauro Lin.hares. s1"'. "'1"1''1 15 m LaterAl ,50 'n

frente. 1.20031l.ndos. C]1�+r f" .. 1I':: OO.,(lOO OI) com 50 à 60%
de .sinnl o _salilÓ a ef\mhi"'"r (Trindade). /lAGôA DA CONCE't:lQ'

ITerreno! de 20 '001' 4(\ ",�hOS no melhor. ponto da
Lagô" jfl t.odo mura'do.

.

/.
. CASA; no melhor ,.,� ... "\ "'1 l,agôa dll Concpic"b.

Casá de madeira, c/3 (",'�,-' nq sala.' cosinha, banheiro
de ml1t;'r.iaL c:usto Cr� 11.000,00.

PANTANO DO SUL
Localizac1ío·. Armac;;'o fl� Lagoinha, área 12 x 30.

custo r.r$ 5.000,00.
SÃ.O JOSa

.
Sito � f1Ja, PonjE' :1" . ':-·jX() ;í,rea 40 fl!'i� 00 mto ...

Cr� !;iO.OOO.OO. sendo 50% a vista e o saldo em 24
mi'>�p.�.

FOIJ:fr1n NnDM,lINr)iE (Pr<"ia da Saud"des)
f\'PA,"R'TA l\Jf"P,Nrro (>íI''''''' ''I"T')f'"I:_'''l r')"l'��

\ O"�r!"i')""4:_.,m � I'nl'll��

tn. liwine:. h�"hpi1;'o C> ',i'jllP·I,p'. Preço Cr$ 18.00000.
Acett�,op (,'lrrn de entl'?0::1

AlUGA·�E\
AT,nn ,L�F 'lTTl ��F r. oH" 0[1 rn.� no l'1nd�l' stm('j'jo"

.,1<1 n1J� rios Ilhéus. n. ln.

__ =,IIOl_...... 1 d•.M!"<'";,,,.,,�"".....�'.. .. ..:.���4:
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Quarta·feira, 18 de 'novembro de 1970
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Com os resultados do pleito de
domingo nas principais cidades do
Estado já conhecidos é certo que a

Arena elegerá dez deputados fede
rais, sendo o mais votado o Sr. Fran
cisco Gri11o, que até as prímeírcs.'
horas de, hoje já estava com 42.732
votos. O candidato do l\ÍIDB mais
votado continua, sendo o Sr, Jaison
Barreto, com 22.483.
Para o Senado os candidatos da

Arena distanciam-se cada' vez mais
do Sr'. Romeu Sebastião Neves, que
venceu a eleição somente' no muni

cípio de São Francisco do Sul. 05
resultados parciais para o Senado
até a meia-noite de ontem davam

para o Sr. Antônio Carlos Konder
Reis 248,674 votos e, para o 1,)1'. Le
noir Vargas Ferreira 19�,226, en

quanto que o candidato do MDB

estava com 118.987.

CÃMARA DOS DEPUTADOS

Até as' primeiras horas da.madru

gada de hoje os resultados para os

candidatos da Arena à Câmara Fe
deral eram os seguintes, pela or

dem de votação:
/

Francisco Grillo - 42.732
Adernar Ghizi - 35.824

Aroldo Carvalho - 30.016
Dib Cherern

'

- 28.356

Albino Zen i __:_ 27.996

Pedro Colin - 27.213
Wilmar Dalanhol - 25.317
Abel Ávila dos Santos -.22.779
João Cândido Linhares - 15.652
Antônio Pichetti - Ui.235
Osni Régis - 13.820
Pelo M.DB, os candidatos à Câma

ra dos Deputados estão tendo a se

guinte votação, pela ordem decres
cente:

Jaison Barreto - 22.483
Pedro Ivo Campos - 22.218

Francisco Libardoni - 15.9�4
Laerte Ramos Vieira - 12.967
Cesar Nascimento ---' li.882
Luiz Benjamin - 6.103
Humberto Duwe - 4.311

r
'

Abelardo Rupp - 712
,

Está havendo uma gr;mde dificul
dade par�( a chegada a Florianópo
lis (los resultados computados nos

municípios do Oeste catarinensc.

Naquela região os Srs. Antônio Pi

chetti e João Cândido Linhares de
verão ser os mà',:; votados pela Are

na, �nquanto que o Sr. Francisco

Libard'oni obterá a 'maior votação
pelo partido oposicionista.

os
CAMARA FEDERAL
Faltando computar 58 urnas em

Joinville e 8 em Garuva para o en

cerramento da apuração, o resul
tado da votação para Deputado Fe
deral é o seguintne: ARENA
Pedro Colin -: 9.732; Dib, Cherem
_ 439; Aroldo Carvalho - 233;
Antônio Pichetti - 223; Abel Avi
la dos Santos - 190; Wilmar Da
lanhol - 169 e Adhemar Ghizi -

160; MDB _ Pedro Ivo Campos -

10.769; Jaison 'fupy Barreto - 100;
Luiz Benjamin Pereira _ 28 e Hum
berto Duwe -: 37 votos,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Os candidatos mais votados para

Deputado Estadual na 19a: Zona
,Eleitoral pela Arena foram os se

guintes: Ademar Garcia Filho

4.561; Raulino Roskamp! - 3.599;
Arno Enke r+: 2.879; Celso Ramos
Filho _ 55; Benedito Terezio de
Carvalho Neto - 41 e Zany Gon
zaga _ 18 votos. Por sua vez, o

'Movimento Democrático Brasíleíro I

apresenta os seguintes números:
Ivan José Rodrigues _ 4.479; Luiz
Henrique da Silveira.'- 3.352; Acá
cia Pereira _ 252; Fausto .

Lobo
Braiil - 158; Geovah José Amaran
te _ 128; Delfim de Pádua Peixoto
Filho - 117; Walter Zigelli,- 18
e Adolfo Zigelli - 14 votos.
MnB Só VENCEU EM
SAO FRANCISCO

No único municipio de Santa Ca
tarina onde o MDB venceu - São
Francisco do Sul - o' candidato do
partido ao 'Senado, I Sr. 'Romeu Se.
bastião Neves, venceu o candidato
mais votado da Arena, Antônio Car-

'

,

los Konder Reis, por uma diferen
ça de 357 votos, obtendo 2.80B su

frágios, contra 2.5,,1' e 2.361 dados
aos candidatos da Àrena. O Sr. Pe·
dro Ivo Campos fgi o candidato I"'a
Deputado Federal mais votado i na

município obtendo 2.84Q_ votos, se

guido pelo Deputado Pedro Colin,
da Arena, com 1.271. Para Depu-,
tado Estadual o Sr. Geovah Amaran
te, do MDB, candidato da região,
obteve a maior votação: 2.669.

Os candidatos da Arena à Câma·
ra Federal bem votados no mu

nicípio foram ,os<'Srs. Dib Cherem,
Francisco Grillo e Aroldo Cal'
vq.lho_ Já os Srs. Ademar Garcia
Filho, Arno Enke e Raulino Ros
kamp foram ôs arenistas mais vo

tados para a Assembléia Legislativa,
tendo o Sr. Geovah Amarante pola
riz�do tôda a votação do lVIDB.

Blumenau 'pode eleger 3 estaduais
\ '

Olumenau (Sucursal) As tur-
mas ap'uraduras da 3'l- Zona Eleito

ral,' sediada em Blumenau, encer

raram na tarde de o.ntem os traba
lhos de escrutínio das '200 urnas

que compoem àquela zona '- 17� de
Blumenau e 28 de Gaspar. Deis ....
62,242 votus apurados, verificou-se
a seguinte distribuição para os can

didatos ao Senado: Antônio - Carlos
Konder Reis - 24,594 e Lenoir Var

gas F'eiTeir,á - 21.250, ambos da

Arena' e, o oposieiOlhsta Homeu ,Se
bastião Neves, recebeu 16.398 votos.

CAMARA FEDERAL

Na 3'l- Zona Eleitoral- a Arena re

cebeu para a Câmara Federal .....
19.'765 votos e o MDB � c'onseguÍn
12,611 sufrágios. Foram votados 05

seguintes candidatos arenistas: Abel

1-\vila dos Santos -- '12.963; Ademar
GlJizi _ 12�; Albino Zeni -\ 3.449;
Antônio Pichett'i :__ 1.518; Aroldo
,Cal'valho - 665; Dib Cherem

250; 1!'ra�lcisco Grillo - 262; João
Cândido Linhares _ 64; Osny Ré
gis - 47; Pepro Colin - 252 e Wil
mar Dallanhol - 173 votos.
Do total ',de 12.811 votos recebi

dos pelos candidatos oposicionistas,
o Sr. Jaison Tupy Barreto alcanç<!u
o maior número com 10.868 sufrá

gios e OSI demais conseguir'am os

8cguintes votos: Abelard'l Rupp --

110; César Corrêa Nascimento - 82;
Francisco Libar40ni - 51; Humbcl'-

• 4i' .."

a ,e· elçao vau
� ,

.

'

, "

,

Resulta'dos da Capital registram
grande número ,d.e volos I'm branco

,
, ,� ,. /

ASSEMBLHA LEGISLATIVA
Para' a Assembléia Legislativa il.

,
Arena elegerá 27 deputados, po
dendo êste número ser alterado pa
ra mais um ou menos um. ,

DaS' 37 vagas para o Legislativo
estadual os candidatos .da 'Arena que
estão com maiores chances para ocu

pá-las são os seguintes, pela ordem
alfabética: Adernar Garcia Filho,
Afonso Ghizzó, Aldo Andrade, Antô
nio Heil, Aristides, Bolan, Benedito
T. de Carvalho Netto, Celso Costa,
Celso Ramos Filho, Edmond Saliba,
Elgídio Lunardi, Epitácio Bitten- 1\

court, Evaldo Amaral, ,Fernando
Bastos, Fioravante Massolini, Gentil

Belani, Henrique .Córdova, Homero

de- Miranda Gomes, João Bértoli,
João Custódio da Luz, Nelson Pedri

ní, Nilton Kucker, Pedro Harto

Hermes, Sebastião Neto Campos,
Telmo Arruda' Ramos, Walter Vi
cente Gomes, Wilmar Ortigari e Za
ni Gonzaga., Os candidatos Kid Mei

reles, Ralf Knaesel, Raulino Ros
kamp 'e Hélio Carneiro poderão ocu

par uma das cadeiras da Assembléa,
em , detrimento de um dos nomes

acima citados: )

Pelo MDB os dez càndidatos que

reúnem maiores possibilidades pa
ra ocupar uma cadeira na Assem

bléia são os seguintes, também por
,

ordem alfabética: Carlos Buchelle,
Dejandir Dalpasquale, Delfim Pei
xoto Filho, Fausto Lobo Brasil, Ivan
Rodrigues, Ivo Knol, Juarez Furta

do, Luiz Henrique da Silveira e Ma

noel Vitor Gonçalves' (Piranha) e

Nelson Tófano. Além dêstes podem
vir a melhorar a votação e figurar
no rol dos eleitos os S1's. Aderbal

Rosa, Francisco Soares e Waldir Bu

zato.

RESULTADOS DE
JOINVILLE

JOINyILLE (Correspondente)
NQ segundo. dia de apuração ,da
19a. Zona Eleitorai com sede em

Joinville ';_ 'encerrado às 22 horas
de ontem - foram computadas
12:'1, lurnas, apresentançio a seguinte
votação para o Senado: Antônio
Carlos Konder Reis 12.063 ,votos;
Lenoir Vargas Ferreira _ 11.991 e

Romeu Sebastião Neves -_ 10.611.
Os traba:lhos, a cargo de 4 turmas,
serão reiniciado�' às 8 horas de

- hojé e, segundo fontes 'do Cartú'
, rio Eleitoral, dev'erão estar con

cluídos por volta das 18 horas.
I

'

, I

to Duwe - 41; Laerte Ramos Viei
ra - 370; Luiz Benjamin Pereira _'

1.063 e Pedro Ivo Campos - 226.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A exemplo da votação para o Se

nado_ e Câm�ra Federal, a Arena re

cebeu , votação, maior qUE; os can

didatos do MDB para a AS,sembléia
�egislativa, cabendo-lhe 19.95Q su·

frilgios contra 14.104; Os candidatb�
mais votados pela· Arena foram os

Srs. 'Ald-;;- Pereira de' Andrade
11.439, RaH' Knaesel - 2.327 e

Henrique Córdova - 1.066 votos.

Os� vereadores do MDB, Nélson Tó

fano - 6.989 e Manoel Victor Gon

çalves - 6.061 votos forar� os mais

votados pelo partIdo da Oposição.
A Aliança Renovadora Nacional

teve ainda votação, para os segtlin�
tes ,candidatos: Nilton Kucker

783; Antônio Heil - 7q3; Martinho
Cardoso, da Veiga - 709; Henry
Paul' - \472; Carlos Moritz - 355;
Udo Altenburg _ 269 e Edmond
J. J. Saliba - ,151 votos.
Por sua vez, o Movimento Demo

crático 'Brasileiro apresentou a se

guinte votação: Delfim de Pádua
Peixoto Filho - 177; Nilo de Frei
'tas _- 1�2; Urbano BértoÍi -;;- 105;
Luiz Henrique da Silveira - 75;
Raul Silva - 70; Júarez Rogério
Furtado _ 64; Iyo Lpiz Knoll - 43
e Ivan José Rodrigues _- 41 sufrá.
gios.

16" ZONA ELEITORAL

Itajaí (Correspondente) - Como
vem acontecendo com a maioria das

juntas apuradoras das' diversas zo

nas eleitorais, os trabalhos de, es
crutínio da 16", Zona Eleitoral com

preende'ndo os municípios de Ilho-
I

tá, Luiz Alves" Navegantes, Penha,
Piçarras e Itaja'Í vem sendo reáli
zado com lentidão. :Até a noite de ,

ontem, faltavam apurar cêrca de 80
urnas que foram instaladas em Ita

jaí, com as demais já terminadas.

'Espera-se para a tarde de hoje o

término dos' trabalhos daquela 'zona.

Com exceção das 88 urnas de !ta-'
jaí, li apuração da 16<). Zona Eleitoral

apresentava os segúintes dados pa-'
ra o Senado: Antônio Carlos Kon-

,

J
der Reis - 7:.224, Lenolr Vargas
Ferreira - 5.8ín e' Romeu Se):>as
'tião Neves - 4.110 'votos. O pano

.rama f para a Câmara Federal estava

assim computado: Arena _ Abel

�l' Ávila dos Santos - 1.-157; Dib Che-·
rem - 786; Francisco Grillo

l.Í59; Pedro Colin - 1.363; MOB -

Francisco Libardoni - 159; Jaison

Tupy Barreto - 1.524; Luiz, Perei· )
ra - 326 e Pedro �vo Campos -

888 votos.
\

Os candidatos à Deputado Esta-
dlJal mais votados naquel� região até
a _ noite de ontem eram Delfim de
Pádua Peixoto Filho eliDB) eom

2.3.12 votos e, Nilton Kucker CArena)
com 2.26fi sufl:ágios.

/

• •

e 1,010 O' os 'e eitos

�
.) 1 , ,

IRE ratifica 'resultados em 15 dias
e nãa sabe quando, diplo:ma� eleitos·�1

A apuração do .pleito "realizado na

Capital terminou por volta das 15
horas de ontem, quando os escruti
nadores ',da 13". Zona Eleitoral
computaram os votos' consignados na

última cédula. A '12'l- Zona terminou
,

os seus trabalhos às últimas horas
da noite de segunda-feira.

'A Arena venceu com considerá
vel maioria as, eleições em Florianó"
polis, <começando pelo Senado, onde
o Sr." Antônio Carlos Konder Reis
obteve 23.74� votos e o Sr. Lenoir

•

• .

J

Vargas Ferreira 15.112. O candidato
do MDB, Romeu Sebastião Neves,
alcançou 13.439 sufrágios.
'Foi impressionante o número de

votos em branco e anulados para o

Senado da R,epública',
I perfazendo

um total de :51.063, sendo 32.722 em

branco e 18.341 anulados, A soma

dos votos computados para' os três
candidatos lé de 52.300, ficando nu

ma diferença de apenas 1.2'37 votos
de diferença sôbre os 'em branco e

anulados.

CÂMARA FEDERAL

,Para a Câmara Federal o candi
dato da Arena mais 'votado foi o, Sr.
Francisco Grillo, com 5.714 votos.

Os demais, pela ordem de votação,
são os seguintes:
Dib Cherem - 4.899
Arolde 'Carvalho - 3.rna
Antônio Pichetti - 1.491

Pedro Colin � 1.339
Osni Régis _ 1.269
Abel Ávila dos Santos 505,
Adernar Ghisi -' 489
Wilmar Dalanhol - 425
João Cândido Linhares - 395
AlbIno Zen� - 208
O candidato mais votado do lVIDB,

para a Câmara dos Deputados foi o
Sr. Jaison Barreto, com 3.8�O sufrá,

,gio. Os demais são' os seguintes:
Pedro Ivo Campos -' 2:567
CeSár Nascimento - 1.490 ;/

Laerte Vieira _

-

963
Luiz Benjamin Pereira - ,45�

.

Abelardo Rupp - 381'

O Desembargad6r Norbertp de Mi,
randa: Ramos, Presidente àil Tribu
nal RegionaL Eleitoral, declarou on

tem a O ESTADO que a Comissão
Geral Apuradorq, presidida pelo De

sembargadOD Eugênio 'l'rumpowskl:
Taulois e constituída pelos juízes do

TRE, deverá c'oncluir, o seu traba

lho, Tatifiéando oficialmente todos
os resultados do pleito de 15 de

novembro, dentro dos próximos qum
ze dias, "se' não ocorrer fatos que
v�nham embaraçar a apuração (m

todo o Estado".
Referindo-se às eleições do últi

mo domingo disse, o Presidente do
TRE que "o catarinense \ deu Ulpa
admirável demonstração de civism(', '

,

.
\

-

ácorrendo às, urnas e cumprindo
com: o seu dever". As apurações se

desenrolam normalmente em todo'

o Estado, sem a ocorrê'ncia de qual
quer incidente que pudesse produ
zir perturbações. Os Juízes Eleito
rais do interior estão comunicando
ao TRE os resultados de, suas re

giões, e o Tribunal aguarda, tão
somente, os mapas gerais da apu

ração de cada Zona, para revê-los,
examiná-los e, entJio, pubI'icar em

definitivo o resulTado das eleições;
Revelou ainda o Desembargador

,Torberto de Mil'and'a Ramos que o

Tribunal não tem ainda uma data

Humberto Duwe __: 109
Francisco Líbardoni __:' 53

Os votos de legenda: consignados
para a Arena, à Câmara- Federal, so

mam um, total de 20.164. Para .o

,MDB, 10.263.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Par) a Assembléia Legislativa':' os
cinco mais votados pela Arena' são
os' Srs.:
Homero de Miranda GOIil�S

4.231

Fernando Bastos - 2.802
Celso Ramos Filho - 2:548
Dakir Polidoro - 1;574
Arno Seara -,- 1.410

Seguem-se .os demais .candidatos
dà .Arena, pôr o�'dem' alfabética,
acompanhados dà ,re�pectI�a:' ��ta'
ção:

,

Adernar Garcia Filho -:- -85
Afonsu Ghizzo -' '320

'

Aldo Pereira de Andrade 5,8

Angelina Rosa - 15� \
Antônio Heil - i89

Aristides Bolan .:_
_

64
Benedito T. de Carvalho - 111
Carlos Moritz - 178'
Celso Costa - ,954
Djalrna Mondo - 135 ,

Edilson Sperandio � Üj6
Edmond Saliba - 50

Elgídio Lunardí - 223

Epitácio Bittençourt, �-238""" .,.-.

Evaldo Amaral ., 233_
Fioravante Massolin! 138
Francisco Canziani

'i
_ '125

Gentil Belani -"81 '

_

'

Hélio Carneiro -- uíg ,
•

.

r"
-

. I

';-- Henrique Córdsva - 391

Henry Paul � 31
João Bertoli - 180

João Corrêa Bittencourt 43

JOãq Custódio da Luz - 30
'Johannes Arno Enke 7

Jorge Sil,va � 228

Kid Meireles - 133

Martinho Cardoso dá, ,Veigá 41.'
Milton Cartos de Oliv�irà 175
Nelson Ppdl'lni - 166

lxIilton Kuckelj -' 32IJ

fixàda para a diplomaç�o dos ca�;
_ didatos, eleitos, pois "somente de'

pois da
J pulJlicação do, resultado, fi

nal é que vamos, cogitar disso".

, VOTOS, EM BRANCO

/

O Presidente do TRE lamentou'
, que' em 'cel�tros politicas COlrw BI])

.

menau, Joinville e Florianópulis 'ali
eleitores tenham se omitido na ma

nifestação de vontade pelos Cl;l'llUl-.
datos postulantes a postos eletivos,
preferindo votar em bt-anca.

- Tantos foram os votos em

branco nas principais cidádes do
Estado e também nos médios IÍlÚ

nicípios que êsse fenômeno mert!ce
ser estudado, pari! que possamos' �J)
guir as suas causas 'e descobr�r, QS
motiv� que teriam influído ,para

que isso' ocorresse. Pelas intorma-,
ções filtr�das, através, dos telegra
mas dos Juízes Eleitorais do inte·

rior, inferimos que o fenômeno v�·
rificou-se com maior intensidade mis
cidades de Joinville, Blumenau ê

Florianópolis, mas em qtlase todos
'os municípios a) incidência d� .vo-,
tos em branco foi surpreendente.
A,ssim: que tivermos' em posse de to·
dos os resultados e informações, va
mos estudar o assunto comi cad-

I

Norberto Hafermann - 58

Otacílio Pedro �amos, - 53
Otto Entres - 1.004
Pedro Harto Hermes 749
Ralf Knaesel - 72

R�uiino Roskamp - 18
Reneau Cubas - 12

Sadi Marinho - 67

,Sebastião Neto Campos -- 37,
Telmo Arruda Ramos - 29
"Udo 'Altemburg - 55

Venlcio Tortato - 18

:Vivaldo H�rbst __: 41

Walter Gomes - 322

Wilmar Ortigari - 28

Zany. Gonzaga - 918
.T

" ,�_.

Os cinco candidatos do MDB 'mais

v()t�dps para a Assembléia Legisla
tlva·':.!tm Florianópolis são:
Fausto' -Brasil -' 5.738
krlolfo .Zigelli � 3.151' ',,-

Pedro Medeiros - 1.498
,

"

Delamar Vieira' _ 1.149

��ll1oel Carlos de Souza � 529

,O� ,d�mais pela ordem alfabétiea,
são os seguintes:
Acácío Pereira _ 33

Aderbal 'Guaráni da Rosa '1�7
Albino Potrich - 7

�l\l�r� Ra�os .

Vieira - 29
AntÔnio M�nezes Lima - nihil

Çª,�iÚdo AMon Goulart - 192

9i'10� Buchele - 94

pé�i!ridir Dalpasquale - 41
Delfim Peixoto Filho - 149

Francisco de Assis Soares - 44
GeDval'i "Amarante - 38-

Is��as Alves - 9

Ivàn José Rodrigues - 14
Ivo � Kn�H - 1.13

João Ramos Martins - fi

Jor�e Gonçalves da Silva - 12
Juarez Furtado -- 64
Luiz HenrIque da Silveira - 242
Manoel Vitor 'Gonçalves - 48

?v!urilo Sampaio C'wto -- 63
'Nelson Tofano _ 18

,Ney de Aragão Paz - 25
Nilo de Freitas _ 50

Rául Silva - 13

s�di Pigatto - 7

Urban(J Bertol,di - 15
, '

1

",Wç-Idir Buzat" - 34

'falteI' Zigel!í - 129

.'

....

nho e com a seriedade que' êle :rn<).::�"
l'ece. , /i.�'

_ ,Confesso, particularmente, qllÇ
tal fenômeno não estava, em verci��
de, nas previsõe:,' dês te Tribufkl:'>
,Lamentável, sem, dúvida, que isso

tenha ocorrido. Como (ôc1as as cnn,
sequência,s ,têm uma causa, vamos

.investigar quàis as que determina
,

ram, tal comportamento por parte
dó eleitorado_

MIRAND,A: RAMOS NOS ANAIS
·:1 i

Na sessão' de ontem do Tribunal

Regional Eleitoral, realizaria às

17h15m, por proposiçã� do Juiz Nil

són, Vieira Borges, aprnvada por
unàilimidade de votos, foi inserido

,na ata daquela Sessão o texto do

pronunciamento feito pelo Desen�
bargador Miranda Ramos, na ante�
véspera, do pleito, dirigido ao elei
torado catari�ense. Justificando a

sua proposta declarou o Juíz Nilson
Vieira Borges julgar justa a inser

ção nos a'nais' do TRE do pronunciú.
menta de seu Presidente dirigido 1!OS

'catarinenses "não só pela preciosi
dady dos ,conceitos emitidos, como 'r"
pela serenidade e pelo otimismo
'transmitido ao povo, nas vésperas
do pleito democrático dó dia 15 de
novembro.
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