
·'TEMPO
Sintêse do Boletim Geometereológico de A. Seixas Netto

válido até às 23h18m do dia 19 de novembro de 1970

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSF'ERICA ME

DoIA: 1012,5 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 21,6° cen

tígrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 82,7%; Cumulus
_ stratus - Chuviscos esparsos - Tempo médio: Insta-

_vel. Flo,rianópolis, Quinta-feira,

, I

SINIESE
,

'

I, A Comissão Municipal d",

Turismo" _de Blurnenau, pre

vel1'do a falta de accmcdações
para os turistas que, em grano

de n�t11HO visitarão a cidade

na \ próxima tempórada de f�

rias,' está sol icitando aos pro-.
-

ptietários 'de aparla�entos e

casas" p':rtioúlares, e que de

sejarem aluga-Ias que"entr,em
em contát� com o setor dê

Relações Públicas da ,PrefeHI1.

ra Municipal.

ITAJAÍ
Realizou-se .untem a cerímô

nía de encerramento dos cur

sos da primeira turma de 6'�

'alunos do Centro de Forma.
(iao Profissional de Pesca" de
Ita,iaí, que foi patrocinado pe
lá -Sul-Atlântico de Pesca S'�"
em convênio com órgãos fe,d�
raís,
--,----------,----,----,

VIDEIRA

Onze gel'Emles de carteira,>
agrÍl:olas de diversas �gêt!ci'as
bancárias tle Caçador, Vide;.
ra, Rio das Antas e Tangará,
,e's�iveri!rn I'eu!;klos no Centrp
'dt,! 'freinam!m1o de Vide;'!'iI

(CeTrev!) anali5i!l1clg ii' probJe·
ma;i�� .

do desellvt!!vimel1tó e

esfruturando uma programkl-,

ção d� cr4dillJ·rufil! pari! - ii

regjão do Alio Rio dlF Peixe.

bur:at1!e o encontro, fico,� e� ..

fa'beletido que somente serão

UfJérad!:ls reCUr5t'15 pari! as ari

vidacles ligadas il ft'uti;;ultur!
de clima temperado, sulnccul

fura, B01fÍl'Ocultura de !aiie e,\
culturas do trigo,/I11i!Í1o e 50-

i�. I

LAGES
Conforme progi ama çlistri,

buido à mais de 100, entida-
d

'

t _,. I'
/ '

es �l'au1C!OJW ístas de Santa
I
C t' P

, ,

, a a1'111,I" arana e RJO Gri\ll
dê do Sul e mesmo da ,,A..rgel}c
tina- realizar-se-á nos dias' lff
UI e 20' de Dezembro, no PaI:,
que do Conta Dinheiro em La

ges, a P Festa da Tradição
Gaucha dos Campos de Lages,
numa promoçao dos r; I'Gs

'4 arbicacll,o. Colorado, -Planalto
'� .ageano, PIquete de Lanceiros

,jdos Republicanos e Sindicáto
'Rural de Lages.

BLUMENAU
O çentr,o' Cultural Brásil,

ESlaElos Uni,dos, fará realÍ'lal'
a partir do dai 7 de Dezembro,
um Cursp' de Ingiês Intensivo

rncfliJr�tório para o Vestibu
lar Unificado, O citado curso,
terá a orientação do profes
sor Mn Georg Dilts, catedra,
tico recentemente vindo do

Ganadá.

FAXINAL DOS GUEDES

Cilrt::a dI} /00 hl1líli,lS, �Il
rilis par tl ciparam do enc�r,.'
ramente dá 5en1<1I1'I da Saúrl,tf
,de i!Jarra Grande, M1midp"';'
d� Faxinai dos Guedes,- proo,

�'

movid'l pelos Professores ia·

cais.
, ,

'-,---,-- -,--------'--

I

,,_,

A�mlnistração, Redação e
úficinas: liua (;onsellif�iro
l\!atra, 1ÔO - Caixa Postal,
139 - .Fone a022 - Floriano.
pu�js - Santa CátaHna. / DI.
81i.:'l'OR: Jose Matusalém (lu
llÍ�fÍi I �1_rYE1tlN'l'EI,"DEN:'
TE: Mareílio Medeiros i'í�
11l(� Y )_;;!HIUR: Luiz Henl'i
qUe

�

'l'ahcrecto I ,GE!{El�'l E;
'Osma! Ant,mlO 'SChlllldweln f

'SIJ8'{:X,KHE1'>jI'El DiVll10 Ma.
ri? l �� 1t.E:UAI'OHEt\:

_

eiérgw
da Costa Hi.nrws, Antonio
Kowalski So'j!'inho, �él'gío
Lupes e' Pedro PaUlo MaCha
do í REFUli'l'EltES: Wilson
U,tlQrio de M�úejros e José
Catlt;ls Soare§ / SUCURSAL
DE ELUltlENAU: Rua XV de

\ Novembro, 504 I REPR:Íi'o
SENT.\NTES;' A.S. Lara Ltda,
- Avenida Beira Mar, 454 -
11° A.S. Lara' Ltda. - Rua
Vitoria, 657 - 3° andar -

Sã,� Paulo - Pt'opa! f'ropa
ganrla ltepresenta(iões Ltda.

Uua Coronel vicente, ,456
'-_ ':�fJ andar Pôdo Alegre e

R'C:Jj'teselltaçàu l'llrana�nse de
�m,(mlos .!.'ubJidtal'ios Ltda�
HErA 1ft<.: - Hua Voluntados
da I'atria, 475 - 12" andar -
Ctiritiba. '

EMPRltSA EJ)lTORA
U ES'l'ADO L'1'DA.

leito·� já
, \

muita reverên '

vento ao aS5:8·
da lndependên-

Passarinho,
vem à colação

,

dos ,b'àcha,feis

'O Ministro Jarbas Passarirlhoj da

E_dücaçào, e esperado na Capital ali
'Estado no próximo dia 7 de de·

,z�'m}Jro, depoí� de ,haver confirm,1
do sua presença nl'1' solemdarle de

colação de grau' dos bé\chal'éis em

Direito da U�lÍversidade federal' d<!
,

Santa' Catarina. O Mimstre Jarbas
Passarinüo e' o patrono da turma da

UF'SC.

lf.�',�����������������-.�-·�--�-��-�'�-�_-�_���-����0_���·���__�����!__�2�
, liUNI,STÉI10 ,DA AGRICULTURA 7

COMP,ANHIA BRASILEIRA, DE.' ALIMENTOS
"'

�)

,

(

A COJnpanhia Brasileira de \ Alimentos,':'_ COBAL tiente se honrada

I
em convidar os seus clientes e ao público em geral para assistirem ao

"to de inauguração d�: seu nôvo e moderno Su�ermercado Central,' ,

; instalado à rua Deodoro 37, a se realizar 110 pl'óx\mo dia 19, às 18 horas i I

, _ '________ _'"_ __ __ ',(J _ !'t
L: • EC

--

'&·�l

Blbllotéca PÚblica _ C ,n
...00i�J20i

r

PHIIAIP,PI li: elA a cása do, conslrulor
INFORMA

A Sadia Transportes Aéreos só poderá cogitar em ope
rar com o One-Eleven - batizado vela emprêsa de JalãQ -'-

em Florianópolis, quando fôr amp1i::td,1 a pista de pouso rlo
Aeroporto Hercílio Luz. A Informação fO! nres1ada ontem c

O ESTA DO pelo Sen<1oor A tí\io 'Fon1ana, acrescentando que
a Sadia pretende atender todos os clientes com o nôvo apa
relho.'

,

I'

Embora ,faltem chegar 3 Capital
,r�sllltados mais' completos sôbre a

apuração das eleições do dia 15,
principalmente da região Oeste, o

pleito em Santa Catarina está prà.
tíeamente definido com .os números)
que já são conhecidos. Os boletins

"chegados ontem em nada alteraram
a posiçao a;s candidatos conforme
o ,ESl'ADO, publicou, confirmando
se que o canclidat� 'da Arena que se

elic�ntra C01n menores Possibilida
des de' eleger-se à Câmara Federal

é o -Deputàdo Osni Régis, que con

_corre à ré�le'ição, O MDB elege os

51's., Jaisori-Barreto, Pedro Ivo Cam

pos e Francisco Libardoni.

'l'SE apura alé o dia '30

A Comissão Apuradora do TRE.
presidida pelo Deseuibas'gador Eu

gênio Trompowski Taulois,' reune-se
diàriarnente até altas horas da noi

te' no cômputo oficial, prevendo a'

apuração dos" resultados globais' de
Santa Catarina no máximo até o di,]
30. Os juízes eleitoraís, 'em sua

, 'grande maioria, estão trazendo êles

pi ópnios OS boletins das respectivas
zonas ao tI'RE, esperando-se que até
o final da sérnana todos os resul
tados tenham chegado à Capital pa
ra serem examinados e computados,
N·

. /:h •

1o mais, nen uma surpresa no p e;

to. (última página).

1
J

Misso Br8SU '

" ....

"

eur visita _a
IFlorianópolis .�,

I

Flu, perde, mas
continua na

t8·t4Aé�
A :raça de' Pl:'aia teve prossegui

mento na noite �de : ontero, com 4

jog8's. Em São Paulo ,o Santos com

um gol de' Abel derrotou � F'lUIT)l
nense por L a Q; Mesmo derrotado

,
o FI�minense continua na lideq;lll�:i
de seu grupo. -No Maracanã o Bo

tafogo goleou a Ponte Preta, por
4 a O. Paulo Cesar (2), Ferreti e

Nilson marcaram os, gols, do Bota-

fogo.>. N9' estádio _,"Rei" ,peJ,é" em/

Alagoas o Flamengo fOI derrotado

pelo Bahia Jlor 1 a 0. VItor marcou

9 gol dos baianos. Em Porto Alegre
o Grêmie venceu facil o Cruzeiro

,
'

.

por 3 a 1. Alcindo, Caio e Jadir mar- \,

caram os 'gols do GrêmIO, e Silve::;
t1'e o gOl do Cruzeu'o,

('
\

A Taça, de 'Prat� prossegue hoje,
com somente um' j;go: Palmeiras e

Atletico IMineiro. O jogo será rea

lizad� em São Pa.ulo" ,no estadi()
/

Parque Antartica. Tanto 'PaÍmeiras
I -

çomo Atléllrco Mineiro ,são sérios
candidatos ,a fase de classificação da

Taça de Prata.'

,

---------,--�i--

\
.

,

,/

Os i Depufa'dos ':(Estaduais 'eleitos a' •

, . . . �
,

15' de novel'nbro para a, legislatuía
que se, instalará aI'? ;,de: março de
1971 excrcer�o as' suas film;ões le

gislativas',no 'novo prédio da Assem

bléia ',que j& está concluído para

aQrigar, condignamente a sede I do

Po?er Legislqtivo. 'Em' princípio, a

inaugUl'açiío da nova Assembléia es-

tá marcadq para o dia 25.

Aqui ficarão os novos
Deputados, Estaduais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o . $�iI
programa

CIREMA

SAO JOSE

15 _ 19,45 _ 21MSm
Ja;::k Albertson _ Patricia Neil

g;c- Martin Sheen

A HISTORIA'DE TRES
FSTRANHO&
Censura 18 anos

RITZ

17 _ 19 45 .� 21h45m
Richard WiJer �. Bloonora Bian-

, '

chi _ Fernando Sancho

PTLLy, O SANGUINARIO
'Cé�sura 14 an&s >:

"

"

CO.RAL·

1') � 20'-'22h
Trevor Howaid' _ Vanessa Red-
.�

.

) .', "

.' .

çrrave ._:;_:__ John G!ejg:ud
.A. 'CARGA })A �RIGADA
LIGEIRA
Censura 14 anos

ROXy1
.

14 _ 20h

Programa Duplo

A MORTE ANDA A CAVALO
_ QUEM AMA PERDOA
Censu_ra 18 anos

JALISCO.

17 _ 20h

Fçidio Fccirt _ Isabel Sarli
TENTACAO ,NUA
Censura 18 anos

,GLORIA _;

17 _ 2Gh
Russ Tamblvn _ Lana Turner -:-
TJ 1'1rl.0:oe ....ange r'

I (

A CALDEIRA DO DIABO
Censura 18 anos

\

RAJA.-

20h

Pro�rama Duplo
OUANDO ,OS ESPIõES ATA
CAM _::.' POR QUE TEM QUE

�ER ASSI�t 0/ d
.-

. <wet.?ura 1��8I:rlIs ,.",
'

C:
�

- ;� �:. ,,�:\.��irii�i:��'·;���:'�,·��1:.�,�1fé}'��,(�k,�:"'."�i:1"

. ,,:: .

SÃO LUIZ

20h

Richard Harrison _ Michele r,
Mercier

o JUSTICEIRO DO MAR,
C:nsura 18 anos

\
\

TV COLIGADAS CANAL 3
r

1(,1100 _ Clube da Criança
16h'?Om -' O'l\1enino Sübf\larino
_ Filme

1 !11íLJOrn
17111 (hl

J7h./ir,;m
crl1�':r'Jq .

Spri8do de Aventuras

Suprrcar
Mulheres �m , Van-

1 Rll?0m Tv :Educativa
1%00 ---'- A Próxima Atração
Nllyi>la _!

19h3�m Tele Esporte
1oi,À'Õm _ Tol� 'Jorn�l Heriq
2(lhO')� _ Irmãos Coragem
N!l�rla
20h,15rn _ Jornada n3S Estrelas
--, F:ilme
'21 b" "im _ ReUCll:ter Garcia

')'lôTÍ)m _ Assim Na Terra Como

Wl (f"bu ,_ Novela

22h40m _ Grande CinélIla

lurv achado
.

"
"

, H asil, ,) coqu-tel êm hDm�nq::,,,,,ln '

à Debutá l 'S do BailE' TI J:1 :0,

,E"t�e as lindas jovens, ,:,'1'::1 501'1:;:) ..

CL111111 ii rio ')"�S�l'lj' of'erecido ne-

lu \\'::Jibm's houtique.
<

A Senhora Governador Ivo Si!

v�ira, h(i�iêA �l� 17· horas no' Píi1:í
CIO Agr,y:ol11:c<t, recebe S:;::,�1n:'as'
de nossa sociedade. rara lli::ín !a:'-"

(

-
, \

cI� elegância c ca.id.ide com d,l's-
'

file da co+cçào 71. ela Lll'11ic"� '--

Atendendo convite chi PIÍl1ei"a
D8111;\ do Estado. Dona Zikla JJu-
1-' Silvcir: f.l'l''-' "t�.' rpC'·l , .. �\t ... J.,.;l, <,n,·,�ll1 (S ... ç.I.J pj,_'-

se it, 'a tarde cI.' "1 ';:3 I,;Í'i �1iss.
g, asi] 'lO, Eti�tl1é\ F�al!�Cl Tonmson.

. .

.
'

. �

Ministro Estívalete Pires, ' Depu
Ll�LJ Lc,(JY,' vargas Ferreira, qu.
tudo indica será S,? iador e D;
Hélio da Si1lva Hozschel, , s'

r .

travam S;"I iam: .te no bar, elo Os
, ,

'

,,(1, Palace anteo.itern,

x x X :*: x x x
\

,FI hi'i H!�"U s dias eicontra-se

,f'l11 ',('S:�J ,�iJf,,!�' 'me: 'd""l1 � do
F';, ' til' ,"çj,1" :, '1"'in'lt" p n,/(',.,_'• "'. , I ,. J' J!,.. � •. i ""

\ � , ""' \.

aa t:: S':fÚC: a Lioia Bnuer 11.:1-
mos.

1I.T I'
- I

I
',

j',OS surprec.i; cu o »rtrno ace ,-

rad_) Li:.! construção. da sede socia .

do ç UI),: Doze de. Agosto, que se

rá Laugurada dia 19 de dezem
b' o com o trad icio.ia! 'Baíle Bra.;
co.

x X x :�:�: x x x

.
,

n -Pref ito da (''''';11:11 c' Se nho-'
Ia Coronel Ary Oli\/t'ira'. ,J-tr',i" '\�
;() 1'''''�SJ''''l' S�l' G,�I-i"nra nl p .. a_
I r lJ I (. -.

'I
" ., :.r ". • �, , • •

hníra, recebem a ruais bela bra

d eira Etia f:\ Fialho Tornpso.t.

Crm um j11t;1" f,�tim() "nl sua

$h,OrilCh r:sid�l1Ç'i(1 �l:1t;:y.,tC'm
Lli fost:'ÍlHlD 0 ar\Ívers�!'io da ho
,i"') ;;;>n'horfl Si .ova Lsa MCI�r::l
Stratz.

x x x :;r�: x x x

Cantando muit.i bem ''1eS';10 no
bar do Oscar Palace Guerino, que
Iaz '.'I�l/te ele um co ,iLl"tQ� que cs

,t{J 'soe filmanclo, o' o'ue aé['�lita
'1':8S, vai da!' .-,. a valer. O �onjlÍ]-

'

t� t-'ro milis. Heli lho, Luorival
'

�
Zezinho.'

.
.

x x x :*: x x x

ARTE
J�st�á' f''\':�nndf") "1.1/1,: C'01 '='Ç'0.4 0�.

�t::.l,-,� 'Y'lo'éiLlh!='. SOf'i31�Pqinpif.r;s.'o·...... ,.I;�t-,..,.�l. 'rT;�';""'" \.'��"\'....,. ,.!t\.:,,,:�: :;,,�.'"q" '\ L I_'S,I-s, PJn�, Doro"nté[;lJS
''I. di';ul(J8íbs� !êlcr;"ctil�mos nn ,*�-

.

d' êxít,(� ,do. cO'ísàgr,$ldo artista.,.'
I.

;
.'

.', .\"

',' ..

E.ltrc .

as a\lloric!?c1es i. a'�'\llhã
em Jo;,viHç, 'lf\ra a 'f,�,s�a c1[Ís P;'(\- \

res.' vÇli eSl[l�'" tamb�ní' Mi:,s B"a
sil 70, , Elia'la' ,Fi.çl!,h0 '·,i.1on:l1_"!;O,',
que s�r';' '''-",'biela 0010- PrcbtQ' da�
C] Lle: q cid ade. .

�

"
.

"
-

:, .\

,I o'r,�ur:o
"

'

CD:n 8' i 'rl1l(T1U:l_çfio (ln PTr";:0
. \:lh,'crnhj, '11ais

-

�l'}ia':'.ç1tíS gri}ríd!±:s
r()nlO'Cq�S ,d� Al':'<'1!lt1!'íl Iv!acha"
lo, a;na:lhã S�O PauTo tt'd' �_'.Ia

"�ira cId. al1'omóvp],. O Çlr'lJJt�::,i-
1�' ':t "0 '.,...t 1"�' ('rI·'..... ,. 1··"': c1',', n ,J?" 1"" , .. ,a q 0,esença O

1f�sidetlte' da Renúb:iça." "

" "'!.:

.'.

x x· x :�;'; x x x

I Logo maiS' em seu' Çlr)·,Çlrtmuen.,;
to, o ,casal Tereza "Hlcl::lb�'all�k
Marqm:s .SQU1a, r\lçeb�ni:-'um gru
po ch� amicros' P(I,\I, U'll· cncill'rtcl.
one!;> s�rá 11QI1T,�a&eqda Miss Bi-a-
sil 70. /

' ' .

As 22 horas) o ri1 ��rno grupo
em GOlll11anhia cJe 'Miss Br{lsil.
ia ,tam no Santacatáriná ,Country
Club.

Miss Br�sil
.

Pi�n'l', Pi�11"
",mnSI)'l 'd':,o{� nq vi�it'o ao Pr'e
'-iro da C:ritaJ, viSit"Fá Jarl1:'l]' O
RstRdo, A Ga�etR ç Dr:l:"él"i1 -F�r-

.

máciR C(ltÇlrilJeJ1se. Lá. �a l11alS bQ-�
!n hrasil;ei"a em nom� de ·Hele-

.

,a Rubist�!in, ...3!1,résentn cúmpri- .

'llenl(\ �lélo oinquen.ten,ái'io de' SU,3 )

func1açãú:"
.,

.' 1

"

x' x x :*: x x x

A Presidénte do �lube S,I"O-'

ptil11ista de.' FlorianórlOlis; Z�lda
Gonlàrt: w-,tern, reteSeu senhoras
da e,:Hidacb 'beneficente. SOfOl)ti
mistas. pa;:à Új;� drá e�1 sU'a' r��
sidência.

x x x : ;:�: x x x

.� Chegando hoje" do Rio; o Dire-
tor cio Dea(uf, JO1'll alisfa Lázaxo
Bp.rtoIQmell. \

x x x .�,�.
,",(\l. _x x x �*: x X x

POUTTCQS N�.TÍ\1 B�\TE-PAPO
, O Ser(ac]or Re!l,ato Ramos da

. Sil','::J em c:ó'.'nrianhia �hs senhbres:

PENSAMENTO, DO 01>\: ;\
I ",1""'1('50 é f.I, mlltriz universal da
felicidade humana.

"'OJlUETEL " "

_ .

M8rca�b �va· di'" 2'fi rrl�0xi'-no
:1 'Ass,�i:,l('lo AtlGtica 'H�h;'Q

I

do

D�nht�h'Q, par�aO� & mau negócio, perde
: � ,�tiü!;HJliro;' 'P'!)"t1�' iIIvestir
'pl'eçisa' "t�i(l�'1b1entáf 'de vêz 'eni rIpando, Q, se
'ijeta q�,'��(rup���a da, C�i�a ,Econômica

.

:rll1li: :;Pot. :siniÍI, .

�sse é,' o . ,'tipo '�(), negóc . .

ptar .alguma' COÍsà 'e está eco!lomizando, m'f\�
nheil'o; �llficienJe�

,

,;'
":,r'--\.

,
__
". ,', ,�:.,�., .. >

,,�.
",!.

o SEU De�UU�RO [nNDI5'J�OS É eOR�EçÃC �ONÉtARaÀ;T'UMiSTR
vod! PODE DEScO�rA'R< lS,%','DO ·S'kI.DO M'ECIO 'ANUAL D4".iMQ\�,J
�RUTA Mó. IMPOSTO, ,De· RENDA � POOI, MOVtMIEMTAR o el�tu;U�Q:

,"

MA HORA QUÉ QUll:ER. \,

'

'J " '

I
� II" ,

"-1
'lO
a'

:�'I

'I
t
!

I
, ,J

·d
',. 'II',<

"

)

'f'•
',1

1,",-

"
,

", \

um $�tteml bucário av�nçado
, .

, " "

, ;

CAIXA

-

I,
1

úsica PUGular I r.'

,
J

AUGUSTO BUECHLER; (

;,

,.,

;'f:
Hoje 'não vamos falar propriamente de música e sim num de seus veículos:

o rádio. Eu sei que muita gfnta, mas muita mesmo, reclama do, excesso de
pl1Lli'-'j(];]rlr n:1S emissorns porque além de encherem a puciêl1cia,t quebram
('on,plr,tnnwnt(' fl sequência dos programas .

TTm (]in f1ê�tf'S eu estava ouvindo um disco da BBC de Londres que' traz

I1rnn !'{riA ri" nolíei�� sôbre aquêle país, quando. encontrei uma notícia .bastante

i\1terpsR<>nte sôbre o .funcionarnento daquelàs emissoras.
'

,.

1\f'proi!p.70 a noticia aqui, sem o intuito rl€l,Aazer comparações de qualquer •

(�S"é;olP. Simnlesmenre porque ela nos mostra Como é o rádio em mitro país
e a q\l.P nonto l}oc1e chegar a suá' eficiência: .

�

,� n ,d 1'1i o sernnre teve os seus detratores , Aqui, na Inglatetnl,' também.
Assí-u fni 00\11 ernor-ão que a "REC recebeu a r(Í:ii>§n fIe tantos setores da'

po'1l' 1 nr�0 ""'o!;rsh"rlo r-outra as reformas que a. rádio hritâniea pretende -fazer .

Primeiro eX'1Jinnemos: a R8C tem o monopúlio d(1S transmíssões l'lldio·
f��)1inRS m GrP'rf'tn·nhil .. A BBC tem 4 cl1n:ó!is.' Çh:'lmfldQ� rádio:> 1, 2, í! la 4�
E�r.�s qU;1tro pro"ramar<ões são financiadas pelas liíl��eaS q'ue: o'ada pessoa qUe.
t"lTl '1']11 rns" 11"1 :>ll5'1'"lho de rádio ou televisã'o, tem de pagar., NiQ há líl,ubH-t '

r-i:i In'" ]'18� ré\r!iDs ih nRC,
"

'

B'n j'\1;'o " -qrç: 'i1'11jn('11 um dOCullientil no, qll�'] eXl1Qé' fl's reforrn�il qlje
Pl'etpl'dd fq�'f'r 718 'Irnrt1'AJ11BÇão' de SW1S (gwtro estAçnes,' Sllstenta a BI?C que'
n p'(11sriilr"i8 r:� r.r;p�r(\rqnl'n e ,eln OlÜrQS n,9.iSE',S 'indi�il q\Je muiti';s oúvinte,

pn,f(w"m o nklio e5,.,t>�L"htido� o"pl'eCE'nf]ti llnlá spqüênrUl' de programás do

mpq,o'l' tjno. ,A""im nron,(;� A RPe Que

u��
r1rlio ·f�(�ue. apena�: 'múSif'n P9i)l�lfl:':

il rt'dio 1. n·'tnl'r:�rljo ton1ní 1nÚf.j"a me (jr!j�a lev�': a de ní!niero 2. A' radlO '

? i'P. e�n,�l'ieliry�'rá em rn(lcinÇ\ çlás"ka, p le"thls i�l1-lttihi!'l', pOÉ'sia e teatro. A

rádj() 4 SI' df'di'n�l'á Çl 110tír'i�p, e nro«r:Jm:lS sôl�rf a. �t\HliidAQI>, :ri!unrl,ial. I

HmlVe nrotestos ç'ener?lizar!o;; I'!rguindo qui; as'sim', se, diri)ii\1llÍrifl o nÚ"nero
dA '!l'o<irOm�s rultura.is, 'e .rq contf�lldo i1�'I1;le�t\ff1L _:_: o qué, foi uma surpresil
pois se sW)1_;nh� que a m?Ípl' parte do público, olivinte:�px;eferis�� apenas 'música
e nowlls palAvras. A Enc. entretanto. mantém' qúé, ao, epntrário, qve' .QS·

ol'vintes (me nl'f)�p.n'm assuntos culturais" aue_nás, terão à rádio 3 sÓ pata si.

Os (jllA '>refpff'W notíci8s e comentários �ôbre o mundo i!tual, terão a rádio

4 r!p!ij('wl1 sI) R i<;to, o� que gastqm de, mú�ica, mas' sem os extremos (:lo pop

rl,,�pn!'rppdo 0!1Vir30 a T�riio 2. ,E oS :jovens que ,f"ostam do barulho p a irreve-
n'livi1 d1 \11ÚS'<'éI I'lO�1 tpr(.ô a ráriio í SÓ" pa'ra si,

.

Em t000 ('�so a disnllSSRO ainria prossegue. Veremos que caminho, toma a

H'tprema PEC. §e mndm', será para melhor.
-----.----- I':'

Infeli7m!mtR 011 nf'ío Sf'j I'omo terminou a rliscl1ss§o. pois il notída pub]içad3
:wima. é de março dêste ano, Mas mesmo sem o resÍ-ütado. final,· nã» deixa de
ser interess3nte ,Q8bermas oue em outros países, se procurá fazeI' um rádiü
éxtrumrmente úm e agradável .

�STAÇÕES CLANQESTlNAS
. ! ,�.

Vamos ao mitro lado da história. Já vimos ql18 a BBC procura fazé'r Ull1

rádi� sem comerf'ÍBis e que atinja a tôd[ls as camadas da população.
- Mlls alguns empresários - continua a (mf'sma notícia �-- ach'lram

dpsDPrdício nilo arrovritAr o lu"ro fabuloso qqe poderi,lln obter com "jirigles" ..

e I'omer"j"is de r:ír'io, Pr>!" iSSI), crÍ'ar'lm esi'll'ões clandestinas ou - como
siin r(ln1wnirhs nar') (lo, brit;'\nin(),� -. est:w0f'S p.irab's que tr<lnsmiüam prognJ-

l1)as ilf' horclr'c Ôf' mnrios :ml'orados fOl'!l d8s á<>;llas territoriilÍf do país, '1)\' ,

Um::) nnv� ]pj, eDtrjb!1to, conseguiu acabar COln, os piratas dó ar., Mao

�('r� rpT0 f"'o�""8f:11)il1 mesnlo? ;p-''V1[fJ,! �,
"I.

C�; rir,0tes t,1:1DCj:Jr;1 v'lltrrr, Não s5·o QS pil'iltas di! cawir(l, "àm riais QS"QS

'TO 0rlJ? ]11'111 sf'o O� oiraj"s ,que f:17iR111 tr:4nsmissões de -riídia ilegais'a"'çois
no,. A "orq s�o �-ir"t�5 il�r(!ÕS 'f' televisados.'

1';xp!i"(l'sc' 1"::1 Gr!i·Rretanha' ti}t'Jil� a�' est',"i'es ii;;ó f'xrl\lsividflrle da BBC,
,. . ,

.

um� 1'Q1'):lOracão que E'Xe"util o tr"haJho d,g rádio·difusão sem fins eümerdJ1!lS:,
�,egundo as regras /estabeleci�as pelo Parlamento. "t

i".

orõscopo
',I ,.}.

Ql;!l1ta·feira - 19 de novembro de .1970
, 'AtlIES - 21 riR m2�'('o a 20 de abril - Dia em Qile Ó Sol, Merc(lrio e Netuno

eshrão em excelenl'e aspecto 'com ó, seu signo: devendb favorecer todos,

,',. ... os ,*tJs,\hoà�t�". �onte. Gom ,a' çql:�Jl9S�ção" qff'e.u��l'��ipa�s a�igos
�.', '" ,','" .,.� ·1 G'fO. . ij! A "', .. ,.'.:. ,,,' 'fí·' .1Jt '�';:�"��-'.;' "'\"''''''''�'c'';
.,

. , ZO(�l;;Aral� ,,,,,rneos "e qu,u 10. '

, ·,0" p;, ,', �",1\'II .

..' ,

TOURO - :tí d� nb�'il � 20 de maio - Inl'lul"ncias p;opicias' c6nçnrrerão Pqril
� ,qm: tenha o clesejaC\,Q ,sucesso no decorrer das pr@ximas, hor�s. 'Há

.., 'indícios de que poderá ter uma _desiltlJão amorosa, se demonstrar,
egorenírisrrio mls suas atitudes �

,

GÊMEOS ___: 21 de maio a 20 de junho' N�o adie nenhum 'projeto que

pretenda ,realizar ainda êste mês. É \lro dia pr,omissor de ê�it9 e:11

S\laS atividades, na 'lida social e nas viar(ens. Onde qu�r que.? ii sua )1:<)
preSfl1C2 spja solirit<lda, deverá comparecer. ' '�.

CANCER --'- 2'1 de junho 3 21 ele jülho - Qujnt�·feira totalmente be�éfÚ!�"para
,

os trabfllhos ,relFiol1:'1dos �om as profissões e atividades represr,.ntªdos
peía LU<I e- nor ,Túnüer; astro que tem domicílio em Sagitário. S\léesso
nn viela sentimental.

,

LEÃ.o - 22 de ;nlho a 22 ele agêsto - Adote uma disposiçã<'l mais otimista,
,

porqne( tuao 'Vai melhorar para Leão, de agora ,em diante. O (r'�nsito
. de phnetas já teve i'níl'io, para sua própJia satisfação e felicidade.
Aproveite il 'boa influência astral.

VIRGEM - 23 de agôsto a 22, de setembro - Se souber I'agir com decis3o,
enerf'h e otimismo. tudo lhe sairá maravilhosamente bem. Faç1( 'isto,
e terá bons resnltarios. Esta qllÍnta-feira lhe promete sucesso 'em

, Vi80'pl1S e TIliS amizades im]:lOrht'l1tes.
LlRRÂ _. ?3 de sptembr'o e 22 de outubro ,- Dia em que estarão em evidência

os interêsses comercirtis, assuntos d� dinheíro e comprOmissos am(irosos,
Jn"rpmel]te seus contatos com pessoas da sua triplicirlade zbdiacal:

�
te prneos f' Aquário. :íl;xito' geral.

E�SCOHPLÃn -- 23 de Olünbrn II 21 ele novemhr.o --'. Uma noHda 011 aronted
rnpnto ine,sneraço hRveriil de lhe f:qUSlir dificuldades nesta qllintli·�jr::t,
o qne tpst�riH S1I8 l1�:j'finria e mais ainda o seu espírito de l;,lta. Rtlaja
f'0)H ew'n:ria e 'sairá bem.

,..
.

" :,

S,ll,m'1'APTf) - ?? rlp l1(l"p.mhro A 21 oe riellPmnro - Um rUa' em que nõtâveis
rf'�.l�ll�t'J'os n0dpr:'in ser ronsegllidos. quer fltravés de .s\la� dili.g;énctas no

Retor (1e 'l1'h'ir1�d(>s, (l11PI' pe)fls boas amizades cam pessoas dã sua

td111jr-iclaoe 7odi'wal: Aries e Leão.,
:CAPHICÓRNTn - 22 (lI' dezembro a 20'�e janeiro - Data feliz para você

dp�o)l1'ir Sef.'TN]os i1l1portnntes .ao seu SlIGeSSO,
I Todavia, cuidado p�ra

niio leVflr o pessimismo nem li desilusão a qvem quer que seja. Prc)'clll'e
l1nim11'. <w�nselhar e confortar.

r

A QTJÁHI0 -_ m ri" jRnpiro a 19 de fevereiro --;- Dia em que muitl'! coisa fe.liz'
rlever1't (,worrer par;) a' grande maioria dos aqual'ianos, particulãrment8 '(,,

P;Wil os Clne l;lnivprsariRin no mês de j;weiro,� Contatos 'bem sucedidos
rnm l1e��o�� rio �exo oposto,

PEIXES .- 21) rir frVf"'f\iro a 20 de m�r('n - Excelentes perspectivas de reaJiza-
I, I

('no n�R.so�.l. Saiba 8P'ir conr decisão e espírito de luta, 'visto que o seu

êxitl) sempre depenQerá do tirocínio com que conduzi:!,' SUª$ é\titudes.
Sucesso lla vida selltiment�l.

.-( ,.
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,Produção do
pescado é
maior êste ao m

, ,

�P:asIÍJf idos
lua'::êsta·' -'."
"Jâ\i:êapltaf:'" '

, ',' 6,�goi1. ontem: à8,;16;30 nesta Cu

�JÍrtaV::b :Pastôr', Duane .Johnsóri. S�·
, ";ji'f't"Íl'td . ,AAsod'�dll >d'a' 'Assoçiação
.' Geral flo:s' Adventi<:bs d� S'éÜr'no Dia,
CÓT"l ,sér1'P em, Mlasllington, ..

'

O Pastor Johnson é cootdenad,n;

,dos truh11hos ,<less:J' Igreja, em 201)

rds"'s dA i mimdo int('iro� onde' a

l!"r�i"l' Arl"e,.,i'i�t'l
.

"xprf'p atividades
rêlirlios:>s e filantrópicas.'

�sta 'é a nrhYíeira vei""que um Pas.·

tol' Gera'] vi,ita Santa Catarina. ten·

do pronu'1r>iado na "noite de. ontem,
:'C ?f rnns ml séde d'l Igr()jà:'à r:HI

Visconde" de Ouro Prêto, 77, uma

ro" rpriln,�ia espécial.
, O p:1stor Dll�np Johnsnn, viaio1v

hoje, ruino' à, Pôtto Alee:�e. daiKIo

ronlinuidil,?e à série de visitas.

rf!�''F''!f:!! �'��.� "'�n�c;,

� norm�"" �f�hré
�on!rih���r.,�,tl,

'

_"> "

.1-' , ,

Inforrr\.e da Coord!"nàç.ão d,�
Arrecadação e i'i'iscaliiação do

Inps comunica que 'a partir'
de janeiro do' plóx,imo ,ilHO,
incidirá sôbre Url1' salário ,;li!

inscriçãQ' a, contribuição deis

segurados-empregadores .. O ato

fixa Ia média.' mensal do' re;�l�

mente perceQido com:q reln�l
neração do trabaH)oo. no. segun·
-do semçstre ,de 191J9:, _ paf::t'
aquêles' que ipiciaram

.

SU1S

atividades antp.Í'iormÉmte a ju·'
,

,

lho de 1969: Para os qlle,.ini
cíaram atividades no se,gundc
semestre Ou posterio�'l1)en'te,. o'
salário 'd� inscrJcô�) corre,.

o

p ....
.

pondera ao valor da TemUile·

raçilo db tr:Jhallw previ'st(\ li,)

contrat� so�ial, ��Uí p.stahr:ilp"i·
elo 11e1o Ór'gão, com,.,etenf,p (lq

Emnrps:l ou' rf'!?'i�tr;;;do' nos h

"tos dé 'ê'scrituração.

',o I

ilr,e�;dência
do TC esJá

I,

com Schneider

o C�hselheiro Vicente Jolio
I: "

Schneid,er assumiu a Presi·

dência .do Tribunal de Conl'as
.

do Estado em virtude do afas

tamento 'temporário dos Con·

selhei;os Nelson de Abreu f'

Nilton José Cherpm, resnpcti·

vamente Presidente e Vice,
\ . i ( � .'

que parnripam do VI Con<frps-
,':)1\,

so dos T,ribunais de Contns em

Brasília.

S:ecrelãrio do'
"

MJl�icípio vai
,.. " .

a semmarno

Segue hoje pará Pôrto Ale-

"gre o S�cretário de Educaçãó
da PrE!,feitura Municipal, Prof
Jaime Carpes de Oliveira, que

irá participar, como convida

do especial do Ministérío da

( Educ'\!.iã,Q e Cultura, do 19

Seminário de Diretoreg de Es.

tábele,çi�nel�tOi) de Ensino Agrí
cola e Industrial, elos Estados

do, Ri9,,,Qrand'e do Sul e San

ta Catarina,' O Seminário se

rá encerrado no próxin;lO dia

21, em Pôrto Alegre.

SãO entoJerá em breve
,

,,' , ) ,

abastecimento de ,: água
01 Secretário Exe.cutivo do Plameg,

engenheiro .. Cleones B�stos, 'autOl'l.
zou a celebração, de convêni-is para
a construção de obras' no Estado.. O

prhneiro ,dêles, entre o Pliimeg e a

fundação ' Serviços de Saúde Públi.

ca.: objetiva" a .Implantação, do sis
'tema de abastecimentn rl'água 1'i'3

cidade, ,de São Isento do' SI:I1.
..
Os de

mais convênios s.io ' com' o Institu
to Lar

,. da JuveÍ1túel� de Assistência

,

,

. .�. .
,

e EduCflÇão, de dtajai �/ Cooperá-
cãO' financeira, destinada 3" compiE
�e1Jtáçãe 'do .pavilhâ« para

.'

fUl1ci�'
namento

"

da' €�tida'de� '.têrn10 r]�
converno com, ó

.

Departamento Au

tÔntl�o'., de E�genhaÓa.' S�n'i'ár;a,
Q�j,etjv':jn'lc1o. o� 'se�viçús (ie reçôrço,'
do' si!i'�\ma ele abustecimento d'água' '

da., cidatl� de. :Náv� _YeD,��a; ,iênnó

de convênio com a Prefeitura Mu

nicipal Municipal· de Rio Fortuna,
visando a execução elos serviços de

construção da estrada que ligará :J

sede do município à' Boa Vista, no

município de Rio Fortuna, numa ex

tensão de aproximadamente 44 qui.
lômetros; têrrno de· convênio com ,1

Fundação Serviços de Saúde Púb.i

ca, com imerveníência <.1'1 Prefei·

tura .Municipal', ohjetivandó a imo

plantação do sistema de abasteci

rnento d'água na cidade de Rio Ne

,grinlw; têrmo de convêrio co n <l

Fundação' Serviços de" Saúde Púb li

ca, com intervenção da Pro feiiul'!l

Municipal, objetivando a implanta,

cão elo sistema de uQnstenimen'o

d'água da cidade 'de São Francisco

do Sul.

Sec aüiorila
5- grau em
, ..

varlDS grupo�
A 1 � 'Coordenadoria Regional de

Educação da, SEC informou que já
foi autorizado o funcionamento elo

59 grau escolar _ antigo II? gin«
sial nos grupos escolares Silveira

C[L; SOL!La, Cerso Ramos, Paure An-

chie!a T anro }\1ullc!', Hilela 1'eo(l(1.

1'0, Arquidiocesano São José, 'Getú
lio Vargas." Rose Torres de Miran

da, Sílvio de Amorim, Wanderley
.rúnior e no grupo do .Bairro dr)

Abrão.: O curso será iniciado no

próximo ano e a Co�rdenadoria es

tá apelando aos pais no' sentido de

que matriculerri seus filhos nos es

tabelecimentos de ensino .próximo i!
,

sua, residência, "'pois o' Instituto E3-

tadual de Educaçiio não poderá acei-,
tal' matrículas 'além de sua' capaci-
d:ldc atual" .

,
l,

- '
_-

"

.
-_,- �

tein, Ivo Bering e Udo Dceke, todos

membros da Comissão, )\IIunicipal de

Desenvolvime�1to Econômico.

NõVO GRUPO

Contando cóm o apoio;'maciço der

popul;:ç"o do' bllirro Ribeirão Ficlé·

li� tér'J1icos da Muni\ipalidaC(c
orientarão os moradotes da IOcali,

dade na construção do p�'êdio qu,"

abrigará
.

o grupo escolar. E5se sis,

temã, funcionando na forma de m'1,

tirão, tem obtido bons resultados

em diversas localidadés blumenauen

',:;es, que tem proporcionado um tra·

balho conjuntÓ 'entre a comunida.
de e' os po;:Iêres públicos,

jb!?:F
I�-��

Dona' Zilda
promove' ,

destilé' ,hoje
Será -realiz2,do hoje, �s 17 hora's,

110 t'n7ácio rcsidencial da Agronô·
mica" um

.

desfile· patrocinado pel:l
Lumiére, com a participação de

debutantes dos clubes D07:e de A:;�Js
to, LIra Tênis Clube e Clube (i r_te

.Janeiro,

O desfile é promovido po,' dona'

Zilda Lucchi Silveira e os resulta·

dos oMidos serão destinados às

obras filantrópkas que a Primeira

Dama rria,ntém no Município, CS})\'·

cialmenté com vistas ao Natal· das

crianças po;)res.

BRASTEMP E WALLlG.
!

.

5 cruzeiros
Apenas de entrada

e e satde em s,uaves

prestaçõe,s mensais!

MÁQUINAS- DE ESCREVER

OLlVETTI

5 cruzeires
Apenas de entrada

e e salde em suaves

pn�stações mensais!
."

,..;;;';'-:0" ,;... i!o,

I�
construção, re[Ol'l11�lS' e acabamontos de alvenarias ,e lila\kiras, pre;;o\
módicos.

Aceita-se construção pela Caixa ECO:lômÍCa e Ipcsc.
Tratar _ R. Nunes Machado, 7, 19 andar, sala 4 ,_ Florianópolis.

A j;))'o<l��ção' do pescado no li to

rnl cé\tarinénse 'atingiu a soma de

3r, 4(1{) ;tO'1eJt,d'2S no primeiro t"';:

mestre di\st,e ano,' superando a pro

duoão total- de 1969, que foi de

::13 781 toneladas.
.' A fhformat;ã:o' J foi prestada pelo

Acôrdo. ele Pesca -:- Sudepe·DECP _

a('r!'scentan,�10 que a ,principal eSlJ2·

.� te�ist�l)da· foi. a sardinha, CO''1

19,240" t0nel'nd��,' seguindo-sé o ca

'!Tl3f�O, com 5.863...
,

,o Cent:ro .de Pesquisas', 0l'<ffio exe
·

éütó;' .' db pr.Qjd.g' de P.,strttf�tica / elo
.

A';flrc1õ
.

de'. Pesea.:•. acredita . que 't

· produção de' 'peseado dês{p, ano ul

:t,rapaSse
.

a";rfls� . das .40. mil tOllell.'-
·

i-10s 'nl,Hdc'ás:.
..

;.\'._-.-

"

-'.� ,

•

.'

.

�
•

"j. ..'.. "'.

•

j • ; } • .' •• •• � .'-

. Blurnenau (Sucursal)' - -RcumuoS'

�'11te� "�6b' a� ,pr�si��tidia elo s1', H�r:"
"_ 'J;' _, , .' "

t ,,0,." '! f-

,mGs 'B�úhelle,' a;:Córhis�5ó :'!\[unici ..
p�l 'de}De�e!;vÓlvin1en(o E�OI1Ôrr{i�(Í
ex.amiüóu·' ô' ante, ·projeto" d::> 'l1:e-gi

"

rÍ1ento'Iú'tern,o, da er:tÜad�;:"N;t 'ofiai,
tUl1id4M, ficou dbCi(jiclo qlle ,"iS rrlÍ
niõcs, da (',o:1�iss�o sb'�� "J:él'i7ad r�

'à� �O�ill:;(bs�reir;s,' a. [l3rti;:. das li:;

horas, Ó lorill mà:ls' iTldl"a"cio. raJ:à
os encorit�ós é uma. das ,d�pena�r.,
Tias da �Câ.mara lVi:unicjpal mas de·

pef)dcrá de .entehdin:ifint(1, I'om a pn'·

sidência da Câm,ua lVIu?',idpal.

Ao "eneonh"o estiveram prese�te'3
os Sr�, Armando' Biluer' ÚberRl0,.
'Pieç1el Sc'hií:Íd'le,r, Rivad*via' Vois'

u
o

à:

MÁQUINAS
, � .

DE COSTURA VIGORElLI

"

"5 crúzeires
ApenÇls ., de.entrada ..

e o'saldo em SUaVes .. ,., ,] /,

prestações 'mensais! '. . .�_
&01111$: 1 cURom para�
'c9_nc()rrer aJO VoJ�s!·· I

TAVER�IA
Rua Jo

-

Pinto, 43 _ Centro
(Bem perto do Hotel Royal)

Pratos Diversos
Diàriamente Bacalhau'

e Caldo Verde

Ambiente Selecionado
Aberta desde às 10 horas da

Manhã até às duas na :V1�drll!.i�clil
Restaurante Típico

--_._--_._--'--�-' ... - ----'.-._

":�'��WIt.b��.....;IL.�M_it:�! ..........�""�fd,·,,-��Q.- • .t.....;Ii.-�

\ -"'>moW�l-=--�___C__--4
----"

l l'
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMENDAS - MUDANÇAS �

CGCMF NI? 82.639.022 ,.
SANTA CATARINA _ PARANÁ _.:.. SÃO PAULO _ RIO DE JANEIR.O

-

Transportadora VALE DO IrAJAI Lida�

'- MINAS 'GERAIS - PERNAMBUCO
MATRIZ _ BLUMENAU ,_ Santa Catarina

ALAMEDA .DUQUE: DE CAXIAS, 166 -- FONES: 22-1315

END. TELEGR,: '''íl'R,}NSVALE';
F I L I A I S:

.

E 22-1840
(

SÃO PAULO

Avenida do .Estado 1fi24/34

Fones: 227-29·34 e 2?7·68·82
End, Tel.: TRANSPOVALE

BRUSQUE
Av. II? de Maio, 100

Fone 1299
End'. Telegr,: TUA '\ISVALE

CURIi"lBA

Rua Rockeft' 11er. 664

Fone: 233453

l1.IO DE JANE!�O

Rua Nova Jerusalém 4fl2

Fone: 2·30·20·91) -- ,'"I"S)l('('SS()

Enel. 1'elegl.: TRANSVALE
,

JOINVILLE

Rua Don� F'rilnei"'1, '33(jÇ)

F�ne: 33!1Ç)
BELO HOflIZ"'NTI"

Rua ',1.0'10('] '1;11', .. I,c ��1�,

Fone: 2:'·Qn 14

.End, Telegr.: TRA N<';17 A 1 F

AGt!NCIAS:

La!:!oinhl1

ITAJAI

,Praça Viria] R�rnos, 5
Fone: 183

End, Te]egr: 1'n"NSVALE

,FLORIANóPOLIS
'Rua Max Srhramm. 242

RIO DO SUL

Rüa Ce] ,Arisl ili:'I'(' 1l;1l11fi'

F'nne' 1:;11

REC!!=E

Tr�v(,s�;l rln n�nn,�" "4·/\

I F'onp: (,;)111 .... 'f':,tn'ito Fones: 4·411'7 (' 4 !ifl28
I SERVIMOS SEM PARA. SERVIR SEMPRE

l �- �;;;���_--;;;;;;;;;;;-_,;;;;;;;;;�;;;..;;;;",:;;;;;;;;;.';;;;::"�_,_�.;",�rl'

Ap'roveite as espetaculares facilidades de
r

• ," I

ENCERADEIRAS

ARNO.E WALlTA

5 cruzeires
Apenas de entrada

e o saldo' em suaves

prestações 'mensais!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aproxima-se a temporada de verão e

é chegada a hora de as autoridades.do trân

sito e da segurança prepararem um es

quema que facilite o acesso às praias da

Ilha e dê tranquilidade aos veranistas, Ao

(111e tudo está a indicar, pelos dias de for

te calor que estamos vendo nesta prlma
vera, o verão virá com fôrça total, levan
do os floríanópolitanos a buscar ref'í.tgio
nas praias do município.

.

Para o bom gôzo de um dia de sol e

de lazer após unia
\
semana' de trabalhos a
, .)

(w,puiação tem o direito de reclamar con-

Iôrto e segurança. Isso não. se viu na tem

porada do ano passado e esperamos que

seja tomadas providências para evitar a

repetição de fatos desagradáveis ocorridos

no ú!timo verão,

Em primeiro lugar, sentimos que se tor

na indispensável um policiamento intenso

nas estradas que conduzem ao interior da

Ilha e nas próprias praias, principalmente
naquelas para onde bcorre maior número

• I
.

de pessoas. O cidadão que leva sua Iamí-

lia para um' domingo de descanso e entre

tenimento tem o. direito ao coníôrto, à se

gurança e, sobretudo, ao respeito dos seus

o
semelhantes. Em. muitas das nossas praias,
inteiramente desprovidas de polícíameuto,
vez por outra ocorreram fatos desagradá
veis, quando indivíduos desordeiros, por

ignorância e .falta de formação,' perturba
mm o sossêgo de famílias que nada mais

queriam do que um dia de tranquilidade.

Um outro aspecto que deve ser registra..

do é o problema do
.
tráfego nas estradas

que levam às praias. Nesse particular de

ve-se fazer' justiça às autoridades do trânsi

to, que na temporada passada trataram

do' problema evitando a ocorrência de re

gistro; desagradáveis. Vez por.outra, po
rém, a ausência de, policiamento. de ensejo
aos "pintacudas" de meia-tijela' a pisarem
mais fundo nos aceleradores de seus car

l'OS, colocando em risco a vida daqueles

que transitam por aquelas vias. Achamos

ser necessário à elaboração de um plano
para, intensificar, o contrôle de velocidade,

principalmente nos fins-de-semana. Enten

demos que os responsáveis pelo trânsito de

vem agir "com o máximo rigor nesse par

ticular, punindo aquêles para, quem a vida'

alheia pouco importa, expondo-as a-o peri
go f ao sobressalto. Basta aplicar plena-

�

erao
mente a letra do Código Nacional de Trân

sito, com tôdas as sanções nêle previstas,
pois a ação enérgica poderá servir de ines

quecível exemplo aos apressados, por

muito ,tempo.
Todavia, que não se repita o-que

ocorreu' no passado, quando a .preocupa

ção maior da polícia muitas vêzes era fa

zer voltar das estradas os' cidadão que,
aos volantes de seus veículos, ansiosos por

um dia de pl'3ia; dirigiam de calção ou de

bermuda. 0l'3, convenhamos que vivemos

numa ilha, eu permanente contato CI;IlI1 o

mar e nada mais natural que se colocar a

população mais ou menos à vontade, quan
do ela segue o caminho das praias, Admi
te-se ainda a recomendação de não dirigir
sem camisa; mas ,proibir o uso de bermu

das beira à raia do mau gôsto e do con

tra-sen�o, ainda mais tratando-se d� F.Q�·
· rianópolis,

Esperamos que as providências sejam
tomadas com antecedência a fim de que

tão logo comece a .temporarla de verão o

Ilorianópolitano possa se dirigir às praias
na certeza de que sua segurança está sen

do cuidada pelas responsabilidades respon-
,

sáveis.

tado de Santa Catarina, para concluir pe
la necessidade do aparelhamento de nossa

infra-estrutura, "de maneira a propiciar
se não a' opção, .

ao menos' a oportunidade
de um transporte adequado e o mais eco

nômico que possível, intercambiando ti

pos de transporte, de acôrdo com os ca-

sos".
. ,

Ainda há poucos dias, nestas mes

m 'IS colunas, tivemos ocasião <tle aludir' ao
. interêsse indisfarçável para· Sa*ta Catarina
em quê se acelera a construção de estra

,elas de integração, como a BR-2.82 e as vá

rias rodovias' estaduais, que procura apres
sar aquele objetivo. Vemos agora, na ex

poslçao do engenheiro Cleones Bastos,
subs'dias· de refôrço àquele 'interêsse, quan
do põe de manifesto a 1 conveniência de in
tercambiar os diferentes tipos de transpor
{ps, nara prover o Estado de' meios maiS'
econ6micoi e adequados· ao seu própdo
sistem a de transportes.

Tivemos op-ortunidade de ouvir certa

vez. em abono
-

dos incontestáveis efeitos

das grandes rodovias federais que atraves

sam o t('lTitório catarinense, .como corredo

F'S. ,ont,.(' (1 Rio Gránde do Sul e o Para
!lá, rderências' irrdutáveis quanto ao pa

pt'l que exercem no esêoamento da produ
ção de ricas regiões de Santa Catarina pa
r::t os· nif'rcados do Norte. Certamente, aS

sim é. Mas sempre pensamos não só em

/

\

\ ,

uma grande cidade brasileira:

"Bom; eu tinha nove. Digo tinha,
porque hoje Jlem sei mais"Vamos por'par
tes:

João Júnior: Hippie. Foi prêso na

última batida que houve na Praça Gene

ral Osório, em Tpanema, no Rio. Mal o

reconheci; os cabelos, caiam pelos ombros,
o rosto estáva todo pintado.

'

Ricardo: Memb;·o· 'fundador da, Tra

dição, 'Família e Propriedade, dedica-se de

cÇ!rpo e alma à instituição. Vive como um

monge, sem ordenado, sem emprêgo, sem

outro objetivo que não o de aJ)dar segu
rando aquela bandeira imensa pelas ruas

da cidade.
Alfredo: êsse, eu ,até me envergonho.

Andou metido num assalto à banco, depois
. COUl uma horda. qe' subversivos. Hoje está

em Çl1ba, i'esgatado que foi· no raptá do
embaixador alemão.

Dalva: não'· publique não, senhor re

pórter, mas Dalva chama-se hoje Rosarita
Pinel e dança rebolado.

.

,
Dulcinéia: esta é irmã salesiana, vive

há dois anos numa missão em Biafra; a

Infra-Eslrufura ralarmeuse: os Transporres
----.,..---,_

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

; ,

.

.

Iacilidades de transporte, senão princi
pàlmente em barateamento dos transpor
tes, . - e a êsse respeito sentimos robjste-

· cida a nossa convicção pelas conclusões

dê::;� estudo do Secretário Executivo dó

PLAMEG: .parece-nos que o futuro have

rá de contar sobretudo com os transportes

marítimos, como se depreende de Iate de
estarem' sendo increrne�tados os trabalhos

d?s estaleir?s nÉlci(l�ai,�, �ifíll;},dQ � .. r�qrgSl1i:
nízar, em termos pnontanos, o trafego d<t

comércio marítimo em todo o Brasil. Nada

mais naturaL pois, que os Catarinenscs
·

reanimem a sua fé tanto 00 reaoareIha

me:'?to de seus diversos porto!), como tam

bém numa rede rodoviátia que traga das

regiões ainda angustiadas pela ausência de

transportes baratos, que lhes permitam
competir com outros centros produtore�, a

produçãó' destinada mais distantes pon
tos doi? país, até onde chegará sem os pe
sados onus· exigidos por outros processos
de transporte, que não o marítimo, de mui-

to mais- vantajoso custo. .

\ O trabalho do engenheiro Cleones
Bastos oferece oportunas sugestões, as

Quais revontam por entre os dados exposi
tivos que' exibe -sôbre a realidade do,

-

pro

blema, tão
1

competentemente versado
-<

na

cQ[1ferência com a qual contribuiu para o

êxito do recente Ciclo de Estudos
-

sôbre

Segurança e Desenvolvimento.
,

\ '

Durante o recente Ciclo de Estudos

sôbre Segurança e' Desenvolvimento, o en

genheiro Cleones Velho. Carneiro Bastos,
Secretário Executivo do F'LAMEG, pro
_feriu uma conferência, subordinada ao te-

ma: "Panorama infra-estrutural de Santa

Catarina, _ Os transportes". Essa confe

rência, que constituiu preciosa contribui

ção àqueles estudos realizados na Associa

ção dos Diplol1lado� ,da' Escola Superior
de Guerra, está agora impressa em elegan- .

te volumezinho, � a sua leitura permite
um conhecim�I1to real da situação dos

tral'sportes catarinense e as suas diversas

m')dalidades" em convergência rio sentido

dél !,olítica de desenvolvimento preconiza
da � praticada oel" Govêrno. É uma visão

-geral do problema; tal como integralmen

te se· des.cortina ào ilustre titular da Secre

t8ria Executivo do Plano de Metas do

Govêrno.
1

Desde lo�o, o trabalho do engenheiro
Cleolles Bastos apresenta uma clara evi

dência do que se tem feito no Estado, em

matéria de soluções ao problema dos trans

portes, ilustrada po�' mapas que sinteti-

7,8rn o assunto. Incluindo no seu trabalho

11111 a
.

revista <'los -rliversos tinas - de trans

po.-te, _. os marítimos, os terrestres e os .

�P:'.O(l� -- o '�OlT]VeteiÚe técnico que atual

mt;;ntê dirige o PL1�MEG pai-ticulrri7a nU"11a

c1 assificação ,minucios�, em relação ao Es-

.
'

,

elhor não tê·los"•••

tlá um tipo mfaliveJ que Sll rge diame
elos iecém-casados e, o "ôlho attilo" a voz

entoada· em falsête, o ar de quem está se

irniscúind0 em C\ssunto polisecretal Ce está

mesmo), indaga, m(!lífluo:

.

- Como é? N ada, ainda? � '. Gente

preguiçosa ...
Está, �videntel11ente, se referindo aos

rlanos de prolé', digamos assim,' do casal.

Os .mais antigos, no geral, acolhem com

desdém a informação de que um casal mais

jóve'm "parou /110 primeiro". .'
'_ Filho único é uma caixa de com

plexos!
.
Há os que, imbuidos de notável e sin�

erC\ 'religiosidade, invectivam:
_ São' 'as pílulas!
E, os aproveitadores:'
_ Dão, câncer!
Mas não é êste o· caso; o caso ê ·que

rios estão compreendendo a inconveni

"lcia, nos dias que correm, ,de uma descen

�l1cia abundante.
_ Não vejo por que: tenho onZe1
Onze! Sem falar no prob'lema- econô

mico', é bom escutar um pai residente em
.

-

I
.

\

última notICIa que recebemos ,deJa vinha

'com uma foto: ela esta va quase- tão magra

quanto aqllele pessoal de Já.
IArtur: fêz um curso ele computação

eletrô'nica e está hoje nos Estados Unidos.

Escreve-nos limas cartas esquisitas, cheias
de números, eu não ,entendo nada.

Jorge: E' jogador de futebol do inte�
rior. Outro dia, num amistoso, deu um pon

tapé no Rivelino e foi expulso. Depois me

disse que a única maneira de se fazer notar

pelos dirigentes de uin clube gránde.
.

Robertinho: Bem, êsse estudou artes

e pintava. Agora é costureiro, faz fantas.ias
para êsses desfiles. De vêz em quando, des
fila também.

Maríazinha: é &, caçula. E' a úrJica

casada, mas já -se desquitou, e. parece qlW
casou de nóvo,·mas está se sepa! a'ndo. Tem·

17 anos. Não vai em casa 11á dois anos.

bri�ou ooro a mãe. Graças a ela, somo� ,

avós. í
OU.VI·lldo 'p'''s� .

d
-

ar<_,,', paI, amos razao 'J

poeta: ... "meihor não tê-los". Ao menos

nessa quantidacle.

Rountree quer fortalecer
as relações Brasil-EUA

1

r

William Rountree, nôvo embaixa

do dos EUA no Brasil, declarou que
a sua. grande missão é fortalecer ain

da mais as relações entre os dois paí
ses. Em sua primeira entrevista cole

tiva, em Brasília, enfatizou especial
mente a sua impressão de que "há

no Brasil um clima favorável para os

investimentos estrangeiros". Causou·
boa impressão aos jornalistas e des

culpou-se por servir-se de um intér

prete, "porque seu português está em

treinamento".
O embaixador falou nos jardins do

prédio ela 'representação diplomática"
110 mesmo local onde o seu antecessor

Burke Elbrick falara à imprensa há
ano e meio atrás. Para que o cenário
Iôsse o meSI11O, faltava apenas uma

ave brasileira _ um papagaio
-

ou

uma arara? _ que havia então. Roun
tree mostrou-se bastante habilidoso,'
inclusive não tocando no problema
da imagem do País do Exterior. Êle

chegou ao local da entrevista com o

��!11bi ante séria, cumprimentandn os

[ornalistas um a um. Fêz, depois, a

breve alocução tradicional. com os

lugares comuns - beleza c!0 Rio, pu- I

jança -de São Paulo c assim -- me-

irada com a declaração de que i--i:l
manter contatos políticos e de 01'

. dem particular com líderes brasilei
·,)S.

, :

NADA MUDA

Roijntree salienta que não haverá
rnud'a ,'cas nas rel acões entre o Bra
sil e o; EUA. NemO como decorrêl�cia
dos resultados das recentes eleições
no "pu !,aís, O presidente Nixon, dis
se, fundamentou sua política em re

Jnção à América Latina no ano pas
sado, "num firme compromisso com

a OE�" e com reconh-ecimento do

respeito e da dignidade nacional dos
países-membros. '

-

"Essa politica é .de' dedicação à
mêlhoria da qualidade da vida no

Hemisfério" disse o embaixador.

ACÔRDO'

Comentou que as relacões comer-

(' dais Brasil-EUA têm, sido cuidado- ,

samente estudadas, inclusive quanto
aos problemas de tarifas. "Além dos

p1"ob-'émas resolvidos até aqui atra

vés de acôrdos, existem outros que
'necessitam ainda de \solução. Essas

questões sçrão resolvidas com o mes

mo espírito das anteriores, isto é,
com compreensão e confiança".
"O imenso, progresso que o Brasil

yem realizpndo nos liltimos anos· é
um ponto de apoio para êle no Ex
terior. Também o aumento do volu
me ,das exnortacões é um 'grande fa
tor de confiança".
Considerou que o comércio entre

o Brasil e os EUA é muito ativo e de

�randes proporções, razão por que
"é natural s�ue de tempos em tempos
surjam problemas".

MAIS AUXíLIOS

O nôvo embaixador discorreu sô
bre a ajuda que os EU,A têm dado ao

\ nosso País. Acentuou Que ela tem

aumentado sempre desde 1946 e qu�
"nos anos VIndouros o Brasil conti-.

nuará através de organismos de co

operação mútua", '

Um QOs pontos mais importantes
h SUd entrevista: .ele considera .quê
o Brasil é um campo propício para·
investimentos estrangeiros e qqe o

falo é de maior relevo ainda porque
colheu essa opinião a partir ele de

clarações de investidores mesmo.

"Em geral, a reação dos grupos de
investidores é ele que o Brasil tem

agora um elos melhores climas do
mundo pqra inversões .

ele capital-c.
A minha impressão também é esta"

:- concluiu.
'

CHILE E CUBA

Ao falar sobre o reatamento �
relacõ-s entre Cuba e Chile, foi mui
to cauteloso, declarando ser impro-
;') debater o problema na sua qua

"idade de representante de um pals
estrangeiro. "Mas vale recordar· d
pronunciamento que já fêz o Denar
ta-nen+o de Estado recentemente'; -,-
"disse, fêcorclando as. declaracões elo
oorta-voz oficial de --que "d réata
mento é, um assunto que o Chile, co

mo país soberano, pode resolver por
si mesmo, mas que estava havendo

alguma. preocupação porque o Chile
estava indo contra o que fôra acor-

. dado no ambito da OEA".·

,
"Quanto aos EUA, pretendemos

anoiar a recomendação da OEA re

Iativa a Cuba: suspensão das relacões
diolomáticas com -Cuba até que esse
país deixe de pôr em perigo a paz e

a segurança no Hemisfério".

SEGURANÇA PESSOAL

Quanto á transferencia para Bra-·
sília, declarou que não foram moti
vos de segurança pessoal os determi
n antes _ já que se considera a Ca
pitar mais segura do que o Rio

,
_

porém a necessidade atender à OÜ

entação do governo brasileiro de trans
ferir todo- o Corpo Diplomático para
a nova Capital. Comentando o pro-

. .blern a. dos deslocamentos, enfatizou .

ter fé na liberdade de movimentos no

País para. os contato,s que tivú 'de
manter e que eles não serão dificul
t::lc1ns. por razões de segurança 1"es-
soaI.

.

DENÚNCIAS

1 , O embaixador declarou conhecer
o fato de que, cartas são enviadas ao

?rwerno" dos Estados Unidos da,Ame
rica contendo denuncias sôbre trata- �

menta dado a presos políticos nó
Brasil e recJamãndo pos'ições do go
verno norte"àmericatlo acerca dessas
denunciils. O diplomàta disse ,fOme··

nas: "li com interesse as decIaracÕe'l
do mjnístro da Justiça cio Brasil' sô
bre ,o assunto". DeClarou conSiderar
"jmproorio" qualquer comentaria a

J'Yl3is. Sôbre a imagem do Brasil no

. F�terior e sugestões lJara melhorá-la
afirmou ser-lhe "ç1if{ci1 qualquer su�
gestão nesse sentido" .

\

Necessário diminuir
desnível com EUa

• O· vice-presidente da c.p,c. Inter

natíonaL Inc.) 'O. J. Pratt, advei'tiú

. hoje que "a menos que ajlLdemos �
, reduzir 'o abismo existenfç dos ren-

dimentos e níveis de bcm-estar so

cial entre América cio Norle e do

Sul. estaremos a caJl1inho ele uma ça
tastrofe".

Pratt, que falou em uma convenção
de comérêio nacional e internacio�al"
instalou a um\ aumento dos investi
mentos norte-americanos na Améri

r:a ,Láti\!a, às quais descreveu como

"o mercado m�is estável do Terceiro
Mundo" apesar das "aparências _su"

perficiais contrárias".

Dcclaro1! que estão na reglao uni
cam�nte 169.', do investimento priva
do estadunidense no estrangeiro, En
tretanto os Incros de tôdas as aplica
ÇÕeS na América Latina foram ele

14,5%, comparadas com 8,5% na

Europa.
Outro orad�)[ foi T. Graydon Up

trm. vice-presidente .

executivo do
Banco Infúal1lcricano de Desenvolvi

'�nto, que declarou que a' grande di"

fercnça nos níveis de vida dos Esta-

)

dos Unidos e Aniérica Latina aumel1"

tau na década de 1960.

Enqll:llltO' a média de crescimento

,na América Latina na ultima década

foi de 5%, comparados com 4,5%
dos Estados Ünidos, o desenvol�i
men to "per capita" chegou apenas a

70% do registrado na A'Í11éúca do

Nort�, disse Upton.
'

Acrescentou o orador que o desem

prêgo na América Latina foi estima
do em 26%, Falando sôbre o futti

ro, J]pton disse que o atual cresci

mento demográfico na Américá Lati
na pocleria duplicar a populaçãb em

23 anos· Disse que ::tlguns entendidos
afirmam que a economia da região
não pode sustentar· tal expansão.

COTAS DE IMPORTAÇAO

o senador Hel'111an Talmadge (de
mocrata da Georgia), declal'ou h je
'HW o projeto de lei que impõe cotas

ií.� importações de tecidos e. calçados
será aprovado pelo Senadl} nor,t��

americano, apesar das tentativas dos

part'idários dô livre comércio inter�
nacional de anulá-lo.

,

.

,.
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Universidade
Federal
de
Sanla Catarina

OlNCLJRciO' VESTIBULAR PARA 1971

(UN1CO E UNIHCADO)

iN1}CiUÇÜES: De 16-NOV. a 21-DEZ.-1Y70, de 2a. a 6a.f., das 09:00 às
, 12:0U e das 12:UO às 14:()U horas e aos sáuados .das U)I:OO às 12:0U horas.

/,

EA,\ME::i; DIU.s 05-JAN. (Biologia e Química); 07-JAN. (Geografia, His-
I

.0.1 ia e .U, b,lHlLa.,:,..lO oociaí e Pojiuca Brasrteira); O;l-JAN, '(Punugu�s, Ingles e,
F, u. L_S)'C 11-JAN.-1971·(Físi..:a, Matemática e Desenho).

, L dos os exames terào i:ll�i() às .9.horas; devendo os candidatos compare-, ,.,' ,
• I .

';el em 60 'miuutos a.nes .da hora marcada. .

)
'
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ii',j"OHMAÇOES' E I'HO{;UÁ.MAS - N\) Departamentode Registro e

Contróíe Aca.Lmico.
CONJUNTO UNIVERSITÁRIO DA TRINDADE

- Florianópolis -
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I' à Rua Gal. Gaspar Dutra, 275 - 10 andar -- Em frente ao 149 B. C. -,

I �elll matricula; ÇQl1l material e assistência individual, a cada aluno, por
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l [nstituJo {rré-Uuive(sitário
. (I. P. U.):

cuuso: LNTENSIVO ;PREPAR/i.l'ÓRIO AO; VESTUiuiAR } ,'i

PI{OFEssoni<; ALTAMEI�TE: QUAÜ�CADOS
.PERIODO: 01-12-70 fi 02-01-71

úNICO CURSOl, Cq:�(Al)LAS' PROJETAD-A.S E APOSTILAS PR6PRIAS
. .

l\1ATRíCULA E INFORMAÇÕES: :

: RUA DOS ILHÉUS, 4: -19 ANDAR

IDAS \9.30 AS'·H.3D -r;; DAS Ú�,30 AS; ls,3b ; h�.
' !

�.:'r"r;iiiOOi���;õ=::_��;_m;i9i.,,;���-::_;;;a;;a:;=-s_-=---:-d·

a.

,
.

;��������������������'

lI"; E L'I'. ,HIlTLEL, dA�c�DR�NUS ...

.\

JJ i
I ' .. �lll r onanopo.llS, na agoa a Ol1celçaü, recanto nlalS pÜCireseo

.

a :
i. .Rel� Ilha, AndrÚ1Us lhe oferece Hotel c�m' aP:al\lalrí.ento�, ,corhporlan�!0 i'
!
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Brochuras - Espirais em Arame ou Plásticos
, ICAL .:_ LACl - Latonad� - Cromados

Isql<leiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos) ,

I
.

ICAL Indústria e Comércio Auxiliadorà Ltda.

I Rua Coelho Netto, 160/170 � Fones 349 e 3�1

II CX. Postal, 137 - Teleg. ICAL - Rio do Sul S. C.
I,U"'����������

GALERIA AÇU AÇU
·r:m f!XP()SiCão permanente os melhores artistas barriga,veró.es

, Artesa:qato, jóias.' cerâmica
Etc & etc & etc
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.-

_·_ ... ··--L_:ã--"'=-ga6--_�--.J�;...i·:;:;--·�------�-----:i!-�---_,�_:�. _�, I

·�����Jww .........M!tt'��.....,._.......aJll1......._.....__.......GJL_·__._-....
-

...
-

...-;;;;........
I

-l
I

111 n I fi U I N I S I
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CU,AClARA

Ex-Faisão - Sob nova adm�islração
-

,
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Avrrbação de
servidor tem
,nõvo decreto

Decreto do governador Ivo Sil
veira determina que a comprova-'
ção do tempo de serviço, para efei
lu de averbação nos' têrrnos do

artigo 94, da lei 4.425, de 16 de-
fevereiro de 1970, será procedida
mediante certidão.
A certidão de temno de serviço,

nesse caso, deverá: obrigatoria-'
mente, obedecer aos seguintes re

quisitos: a) ser expedida por ór

gão competente, devendo conter o
I

visto da
-

autoridade responsável
peja entidade que certificar; b)
conter a declaração de que os ele
mentos da certidão foram extrai- I

dós de documentação existente na

respectiva entidade; c) discriminar
o 'cargo ou. função exercidos e a

natureza de 'seu' provimento; d) in
dicar às datas de início e término

,

do exercício; e) discriminar os'
- dias de trabal ho Dor' .'1110 civil;
f) COli�ei'ter em' ãnos os dias de
efetivo exercício, na base de 365

dias por ano; g) registrar as fal
tas, licenças, penalidades sofridas
e outras notas constantes dos res-

· pectivos assentamentos.
I

Quilombo'
reduz 'seus ..

impostos

o

,
. ,

>l..�< 4j

Récente decre"to da Pref�it45a
Muuicipal de Quilombo instituiu
reduçocs . n08 impostos municipais,
para as famílias que adotarem· as

práticas de contrôle à vermiÍlOse
humana.
A medida faz parte do plano,de

ação, desenvolvida pela Comissão
de Saúde local, formada por auto�
ridades municipais, estuda.ntes,

· professôres, e líderes rurais.
Derrtre as recentes realizaçõ6s

da! Comissão de Saúde de Quilom
bo, destacam-se, os le\';-antarnentos

,

sanitários, efetuados por: 'joven�
estudantes, a vacinação anti-rábi
ca, a. implantação da coleta de li
xo na sede municipal, a retirada
das pocilgas do perímetro uJ;bano
e elifusão de' práticas

.

de sallea�

menta junto às cDmunidades de
Sete de Setembro, Iratí, Vila Gaú
cha e Vista Alegre.

Técnica ve
nível de'
escolaridade
Encontra-se em Florianópolis a

profcssóra NiJza Seixas Marqu,es
Feqeira; técnica' do DepaltalÍ1ento
N acioüal elo Senac, ligada ao Cen
tro de Pesquisas a Avaliação 'd'a
Aprendizagem.

·

NOí: grupos escolares de Santa
Catalina aplicará I provas

"

experi
mentais de nível de escolaridade,
'visapdo determinar o nível médio
de aprendizagem. Iniciou. seus tra
balhos no GruDo Governador Cel
so Ramos, de�eridb aplicar mais

I de duas mil. provas experimentais,
abrangendo português,� matemati
ca, geografia e história.

1
\ I
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malhas
l'

Hering
Informa

,

Acidentes fere rn três
•

menores em ,uqu�lros
Dois acidentes sem vítimas fa

tais ocorreram ontem 110 Bairro
de Coqueiros. O primeiro, .por
vcdts das 81115rn, deu-se em Bom

Abrigo, quando o Volkwagen de

placas 19-24 dirigido por Carlos

Augusto Silva Neves atropelou a

menor Maria Roseli Cardoso, de
nove anos, filha de Martinho, e

Terezinha Cardoso, residentes
'

na

Praia das Palmeiras: O motorista
socorreu a �ítil11a' que se cncon

tra internada em, estado grave no

Hospital Celso Ramos.
O segundo acidente ocorreu por

volta das 15 horas. Quando diri- '

gia uma Rural Willys de proprie
dade de seu pai o menor Edson

\

\
. ,

Osmar Preixer, de 16 anos, cortou

a frente de uma caçamba FNM da

Ernprêsa de Melhoramentos· e
.

Construções Ernec, com quem
chocou-se violentamente. O aci
dente deu-se nas proximidades do

Grupo Escolar Presidente Roose
velt, resultado feridos o motorista
da caminhonete

.

e seu acompa
nh�lte Hugo Belli, também Jl1e-

';l1or, que estão hospitalizados pára
observações.

Ambas as ocorrências' toram re

gistradas pel a Delegacia'
!de Se

gurança Pessoal, que. vai instaurar
os competentes processos sumá
rios.

nio a 19 de dezem bro, farão "que
bra cacos" no Bar Bar Ela no dia
26 de dezembro às 22 horas e re

ceberão aoós cerimônia religiosa
na' casa dos pais da noiva - -

Sônia e Ignazio, que casam no' dia

16. de dezembro na' Matriz, rece-
, berão convidados. no Tabaiara Tê�
nis .Clube - -, Tânia e "Wilson,
que casam no' dia 3 de dezembro,
recepcionarão igualmente no -Ta
bajara, .-, - Suzana e Ricardo,
que já casaram, estão recebendo
no seu aoartamento; na rua sete
de setembro,

.

ORQlJIDEAS NA �A.LMITAL

Hoje às 20 horas será inaugu
rada a eXDosição de orqui�as e

phntas õrnamentais promovida
pelo Circulo de Orquidofilos de
Blumenau, na antiga churrasc�ria·
Palmital.

NA. SEXTA, LEÕES· ..

Será iniciada oficialmente na

proxima sexta feira, nesta cidade
de Blumenau, a 20 Reunião do
Gabinete da GÓve.rnadoria :do,
Distrito L-IOdo Lions Clube In �

ternacional O progran'la' para o

dia, marca recepção e inscnçao
no Teatro Carlos Gomes, a partir
das 15 horas e encetranietito às
'19 hotas. Logo após coquetel.· O
programa prossegue no sábado e

domingo.

SINTESE

Leda Regina Silveira de Souza
(filha ele Hezio e Nara) . e Luiz
Carlos Schmitz (filho de Antônio
e Erica) C0111 alianças) ruÍ mão di
reita -;-

- Rádio Sociedade J3lu
menau (com o qual colaborei)
dando furo DO, resultado das elei-

. ções de Blumenau -' - Dona
Eisa, ,proprietária da "Gondola"
vai a São Paulo Dara trazer o que
há de nôvo em 1110da para a esta
ção. - - Desfile da Garcia e Ca
sa PeiteI' hoje no Tabaiara, Modê
los com etiquêta Dellner. - _

Não esquecer. Dia 27 do mês, Ve
ra Fischer completa mais um ano

de existência;

<I.

\

\

1 Santa Catarina

.1

:lI
. �

BEATR1Z, um nome de brotinho
lindo da sociedade gaspare!lse que
:ii partir de ontem �stá wm idade-
110\'3. Beatriz Bed!.ªscbi, I:omo já

dizia o Sérgio Bittencomt -
.

\

"
... linda de' morrei"'.

FORIV[ANDOS SETENTA
A Direção e. Formandos de

1970 da Escola Normal Pedro II,
convidando para as 'solenidades
de formatura, no dia 28 de no

vembro. As 20,30' horas daquêle
dia, entrega de çliplomas no Ta

bajara Têni� Clube. As 10 horas,
culto ecumênico' na Matriz' de
São Paulo Apóstolo.

A Turma, que· leva o nome do
Prol'. Wilson Alves Pessoa,l

.

tem
como P'araninfa a Profa. 'Teresa
Palmas RibeiFO. Patronesse a

Pmfa. Marieta Beimesche e como

Diretor ô, Prof. Joaquim Floriani.
Entre o.s Homenageados de 11.on ra,
estão o Governador Ivo Silveira,
o 'Secreêário da Educação e Cultu
ra Jaldir Faus.�ino da Silva, o Pre�

. fcito Evelásio Vieira e o Coorde
nador Regional do Ensino Jose
Vieira Côrte.

,
.

II 4 t�·tt.

Alguns pomes bánitos de for
'mar,das � Célia Pfau, Jurucê Li
Jian Jatahy, Kátia Maria Piccoli,
JL1ssara Marques Vieira, Maria
Cristina Garozzi, Maria Luizá de
Melio '(iana, Regina São Thiago
de Melo..
RECEPÇÕES
Regina e' Ademir, que casam na

Capelá do Convento Sant(\) Antô-

eira· diz que
SlIdesul s�r�

·

.

't' t·.;:::·,
.:,

,>il! -' .,.In��,IS a uan "��;
Procedente de Blumenau ést�ve

:on'Lurn em F'lori8J1Ópo�is o· engenh�i-
110 Paulo Affonso de Freitas \M�lro,
Superillt<�nderite da SUDESUL .

Após despachar no ESl;'l'ilóJ.'io Re

gionul dr.quela autarquia, no Edificio
Florêncio' Costa, seguiu p<lnl. Pôrto

Alegj:l�,. tendo declarado à -imprensa
.

que a SUDESUL, ref.ormulada· pélo
lViil1i.si.ér'io do ll�terior, está, pe_tfeÚil
mente apta ;, desempenj'ülf; ,aS·jln
portantes tarefas que ihe c�lb�ili)' co
mo órgão coordenador .. e : p1a11ej:aMl'
do desenvolvimento da região s\:tl.
Disse, ainda, o Superintendente

que nos próximos exercícios. ,�etd
sempre e cada vez mais'. atiiante.. f
decisiva a presença daquêle

'

ór�,o
junto às administrações estaçlu:ii�:· (:;

municipais, -com vistas ao obJetivo
comum de mold�r nova .fision:orllia
social e eéoji.ô:mica ];Hrh o :xtre�",

. sul do Brasil, á'rea' que' pode'·e :,á�y'
formar na vanguarda do (J.es·envó�\,··

, ,. ... ..

menta nacional.
.

.

/<'.:':
"

finaneas da
Prefeitura
se atualiza,

",
'
..

Segue hoje para São PAulõ, p.ri'4·
fará um concurso intensivo de -oíto

dias, patrocinado- pela Inspetoria G(-.
ral de Finanças do Ministério", (1.'
Fazenda., o sr. DjaJmá 't:éi,t'o'tcih.
funcionário da Inspetoria de' ·Fina.:.
ças 'de· Florianópolis.

"

.'.; \:�,
O Gurso vai estuda,r e debater :�::

mais IÍ1odernos métodos financeir.Q,:
que visam padronizar, �rq todo,·:
território nacional, o serviço 'faz�.�'
dário da União.

'

ns�lrantes ':à*
pilôtB�faze�:..�
scus�eXame$�

O Aéro Clnbe de' Santa éa��
rina apresentou 16 candidatos iK)S
exames. de piJôto privado, piiô(o
comercial e pilôto de helicóptero,
que prestaral11 provas na últimn
sem,ana numa das salas da Escola

Superior Ele Administração e Gc:
.rência. Os e�amés fOl'am prestaq.os
à banca examinadora formada pe
')0 Departamento de Aeronáutica
Civil, p�'�sidida pelo tenente Alaor
José Fonseca.

Seminário de
Bolsas começâ
no dia 27

Sob o patrocínio da Bôlsa de V"

lores dé Santa Catarina, Universid,
de Federal e Siste,"!d Financeiro d

Estado, será realizado nos dias 2�J

iJ, .2'Z d_o.. CQr;re.ute, nesta Capital, iJ

.I. S9!l1in.á,ri9 de Bôl,sa.:; de Valore!i er"
,��'lta . Cíitêlrina, ÇLue COriJar(l com ,1

p.articipaçilo ,de. tôdas as Bôisas d(

, P.<lís.

Já confirmaram suas presenças D')

Seminário o sr. Wagner WP.Y, G·

rente de Mercado de Capi1ais r1,

Banco Central e a Delegação de Sã')
Paulo, que se comporá de (} repr,'
scntantes, liderados pelo Pl'cSider\l'
da Bôlsa de São Paulo. sr . .Toão O::;':,

rio Germano .
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América x Próspera estarão jo
gando hoje à tarde na cidade de

JoiDvil��' a, partida que ��veriam
ter reanzuco na 10a rodada e que
fL,t adiada devido as chuvas. José
Carlos Bezerra será o árbitro da

,',

part.idfu-.· .

Americanos e Prospéranos .
che-

gararn a um acôrdo, resolvendo

jógar ioga a partida, Por outro
Iado ainda não foi marcada a data.

dapartida entre Caxias x Palmeiras,

Gilberto Nahas
1 - Em conversa com o I-s

portista Rubens! Lange, o Rubi

nho, como é mais conhecido, to
mei conhecimento de suas ativi
dades na cidade de Lages, onde
há dois anos', executa excelente
trabalho à frente ·da Comissão

Municipal de Esportes, na quali�
dade de treinador, de seleções de

basquete, escolinhas e onda atua

cO)11o .técnico elo Serrano. Achou
êle os resuTtael9s normai(s em Con
córdia e me' disse que os despor
tistas daquelá cidade, fizeram o

que puderlf;m. pa.ra apresentar Q

melhor passIveI quar�to as insta-

lações: eS_::Jortivas e alojamentos
para os vi�ita:·itcs. Disse-me ai1�
da, Que a nÍsta de atletismo esta

va térmi 12{la porem as 'cohstàn-

:: '.' tesO cbuvas, ün�'i!diram, a "nsaHiza� "

ç'ío elas ptçlVas, dado· a impratica
bilidad,:,s da m'csma Cl1l'bo'(I fôsse

.

umitQ bem constrnida. Tem a mes-
..

ma 0_:,inião do que eu no que con
cetJe a 11oss'a de!:cgação, F'J'!tou
mflis treino, faltou mais organiza
ção e d::ixou-se muita coisa para
á última hora, inclusive ·alc\iamén-
tos que foram os piores po�síveis,
pois teve gente que, chegou <n ir a

COjcórdia já em maio para con

seguir melhores locais de ai::-,jq

.mento e nós f�camos para a últi
ma hora. De qualqlier fc "j'fl a 'lês-
'S" b3.te _:)3�O informal, fiquei sa

bendo da vorltade de' Rubi'l',c) "e

t(war à ca.:Jital, ligado àqúi, co
mo é a todos os d�snorhstas. on

de deu muito de si -pelo esporte
a"nad0!", e o:Jde c0:,se?uiu. expi'es�
sivos feitos rara o hasaileté do
Doze e da Capital. É u;na pena
que' nãó tenhamos organização
eficie"te na Comissão MU11icipal
de ES_:1ortes, fazendo tudo com

311teced�ncia, preparando as Sele-
ções corn o correr, dos mêses,. pa
gando técnicos, já que out!'as Pre
ffituras, que tem orçameJto p1�i.:.

/
to menor do que a nossa, pa�am
técnicos esportivos, e um exem

plo é Rubi'1ho, contratado Dor Là-
'ges, e SOlicitado nor ou tios "'llU

nicípios. .o negócio é o seguinte:
tudo de graça, um dia cansa pois
outros glle as vêzes nada fazem,
gai1]Jam Ou tiram proveito da si-·
tuação.

2 -'- Clube Doze e Pa1meiras
el""cidido s�ba�10, por certo o tí
tulo Estadual de Basquete na Ca
pital. Ê tíma �1artida importante,
e por certo :.;rallde núblico eleve
rá com,"'arecer ii FAC nara assis
til" o es."'e't1culo que cnfocará fren
te a fl'ente as inelhores ,equipes
elo Estado, �elo que iá apresen
taram e �dos ' valôrrs. qu; pos
S,ue111. Qu� o núb'ico (V n hc,·,tl
"O que merecem os rapazes

�

d'o
basriil<'õte da Capital e a própria
FAC.

-

I

3 - i realmente quase certo
que tecemos r)'lESmO um QE13S10
coberto na, Canital, restand� tão
�;oment�. 'a, doâção

.

do terreno .por

parte da Prefeitura Municir.ã(· o
que !Dor certo não será prôblema
algum, um pouco de benefício da
Prefeitura da Cani�al ao esporte
amador e à coletividade. Outra
coisa aue /nrecisa ser resolvida é
o aúxiiio da FAC que consta do
orçamento ela Pl�efeiturá fazem' al-
guns anos ·e que ainda não saiu
pois .a entiçlaele precisa do djnhei�
ro _!Jitra as obras necessárias no

estádio "Santa ç;:atarin a".

oenda po'd .... substituir iI
.

'

n iR' o contra
.\

o mesmo conjunto que encerrou

o jogo C(jlÍ1 o América, podendo ain
da acorrer a presença de Moenda
ao lado .de Rogério, ,visto' ter ,. Bita
pecado muito peia sua morosida,dr,'
eis como o Avái poderá se' apresen
tar' domingo para dar combate �õ
Ferroviário, no encontro número urn .

da penúltima' rodada do returrío,
marcada para, o

.. próximo domingo.
'Poderá ainda, Dailton, caso venha
restabelecer-se.' da c'ontusãd que, não
o

. dei�Du ficar até' e. ú'�al, ser rnan

tido.
'.
como títulár" consíderando-se ; li

boa conduta do � extrema que sábado
foi o autor do ponto que desf'êz :.l

vantagem "americana" e. b rato de'

Gainl\
'

não. estar atravessando 'boa

'fase, tanto qüe já 'se eo neútou su 1

dispensa pelo Avai que acha que fl

jogador colored não �stá dando o

melhor de' si pelo êxito. da
.

parÚci-
pação do "Azulão'� /nesta. étapa deli.
cada do Campeonato.
H,oje tem, tr�inó e u ,técn.ico Cal'·

los, Alberto Jardim. v�i observar o�

comportamento dos jogadores, 'fazen.
,do�lhes seguir' as s�as instr�,Ções,
visto que' na partida ,com os jóinvi-

I.

\

MARCíL,IO DIAS DEVE VOLTAR

A diretoria 'do clube marcÜista
já está traba'lhando ativaménte par:J '

.

J •

fazer com que à ,equipe reterne ao

estadual de 1971, âpós a p�ralis:íção
a títúlo de protesto', verifIcélda êste

oaIH). O· clube j: está tratiuldo de çOl1-
tréltar éllguni;' jogadores ',e segurar
outros que estão sendo pretendido;;;.
METRÓPOL AINDA. lê

. "

INCóGNiTA
A represen�açãQ dó'Mêtropol d�

. CriCiumà, ainda, é incógnita :no. sen
tido de que voltará ou não às dispu
tas do

.

certanie es�adual de 1971;·: O

clúbe pos;mi vários. jogadores em

. prestados e se sua" diret,ol'ia' reso]-
ver;

\ bastará montar' a e�quipe. selil
muitas dificuldades ..

'

En{ret�nto. '

oficialmente,. nada
.

transpirou i;ôbre

,./ a volta do. Metropol, ao estadual de
71.

COMERCIARIO UMA

LEMBRANÇA

", .. /
,\

Mêrce de uma organiza.ção e u,lÍl
, preparo que ,está a merecép franco"

elogios, o Clube Náutico Francisco

Martinelli vai tentar vencer a pl:i
meira regata da tempotacta 70/71. da
Federação Aquática de Santa Cata
rina, que está marcada para a 'ma

nhã do próximo domingo, na baia

sul, partindo, assim para o bicampeo-
. nato da Cidade. Os preparativos' do
bicampeão do Estado' prosseguem
com grande animação e entusiasmo

sob as ordens dos técnicos Jobel Fur·

tado e Osvaldo Silv'eirá qUE.' não es

con,dem a' sua satisfação pelo anda
mento d[)s coisas no galpão' r�bl'o.
negro, acreditando no êxito da par

ticipação martinelina na disputa que
vai inaugurar o II Campeonato Cita
dino de Remo.

I

Para o páreo inicial do programti,
em outriggers a quatro remos cmal

timoneiro, categoria de aspírante�.
o ,Jillartinelli vai· com Jobel, tim')

neiro; Celso Roberto Vieira, Arnaldo
Lima, lomar Costa e Elmir Thiago
Honório, E guarnição muito fort?-,
sabendó-se que Celso e Elrp.ir -S30
campeões dos. Jogos Abertos; Arnal

do é. campeão Catarinense (; integrotÍ
o .oito que há pouco, em Pôrto Ale.

gre, quebrou a longa invencibilidade
do Náutico União, e Yomar e o�ltro
valor que despo,pta no \'Vermelhi
nho".

,Carlos Alberto Dútra de tMello
'(Liquinho) e Mauro So�res, campeões
catarinenses de dois sem· timoneirO,
foi a única guarnição que o MartL

neIli manteve para a regata do dia
22. É guarnição muito forte e bem

"

/

, '

•

.: Ienses alguns não ,cumpriram as suas

determina; 'JS, inclusive o lateral

dit<4to Juarez Vilela que se -atastou
demasiadamente do setor que .111<:

competia policiar, serido por todos

apontado como o culpado no gol.

.

.

�

com que os visitantes
.

abríram ' () ,

escore, sabendo-se' que, se Dirceu'
n..r. ti vesse marcado, Chiquinho i)
faria .e

:

nas mesmas condícões di)

ponteiro esquerdo.
.

.

C.�-··AVÀNA DE TORCEDOR.ES

Diante. da probabilidade do Fer

roviário vir a conquistar 'o título

porÓ. antecipação, poderá (ji grêmio
rubrónegro ter, domingo, no 'AdoE'J

Konder", .úma '" torcida como jamais
levou a um estádio que não o seu e o

do Hercílio Luz, Notícias que nos
chegam de Tubarão dã� conta dos

preparativos que se processam entre

os diretores e associados do "Fer
rinho" par,a que) domingo, no está
dio "Adolfo Konder", o time orien,

.tado por Gaiola .se sinta como se

estivesse jogando em casa. O triull:
fo é tudo para os tubaronenses, nota

damente para os rubronegrç>s qlle

querem, pela primeira vez, vibrar

NOTíCIAS DIVERSAS

o outro clube que esteve afastado
do ct'rtame' de 70, foi o Comerei:'·

. "de', :cl:Ija· di:retoria não "se COrl'fQrfilOU
, �'om a 'decisiío da FCl" e resolveu

!icar ii margem dks djsputas (,10 eSÚl,
dual. Para 71,' o clube pare�e que

continua.rá .. inativo .pois, o seü gr:nlde
benemérito' e ex-pre,;idelHe Aristi
des Bolan, segundo as últilIías no1:.í
cias' está pensando em permaIíecer

. mais u� ano na lembrança de seus

t.orceâor,es,
AVAl APRONTA AMANHA

1 •

A' eg,.ipe azuÍTa estará aprontan-
'do amanhã, quándo algumas dúvi- .

das ...·serão· dirimidas,' especialmente
no ataque' onde Nilzo não vem' j'e:1·
dendo"o suficiente. Pela juvent�de, )

. �. .

pelo ímp�to e pela vontade, Gama

poderá retornar ao comando da ofen

siva, aO' lado de Cavalazzi, reapar8l
cendo, CÚlos Roberto pela' extrema
canhota, com Dailton sendo mantiélo
na dIreita,.A in,terrnediiria. poderil

'REMO
treinada como precisa ser; tratand f) •

se de um páreo de cobras, pois Aldo

Luz e Riachuelo ta'�bém organiza
ram . guarmçoes com possibilidadf!s
d� triunfo. áreq de seniors.

Adilson Pereira,
Aldo Luz, vai ter

conquistado
a sua primein

oportunidade no nôvo clube. Vai r�

mar no skiff e espera pelo menos

uma segunda polo...·ar;ão, qqndo pontos
para 'O cômputo final. Páreo arrola-I
do na classe de júniors.
No quarto páreo do programa,

outriggers a 4 remps com timoneiro,
classe de juvenis, o MartinellL fOI

mau uma guarmçao que vem impres·
sionando' agradàvelmente

.

nos pre

parativos. É ela constituida por ,Jà

nio Furtfldo, timone'irol Fra;ncisro
Carlos Vilela e _Jauro Sonres, irmão

de Saulo. Mauro e Azui( e que, co

mo os dois últimos, teve presença

110 oito que derrotou .Q. União em

Pôrto Alegre.
Para o páreo se!,':ui'ltr em O,utri!?

gers a 4 remos sem timoneiro.' catr

garia de júniors, va.i rem01" a m"�·

ma guarnição de outrii�.'r.'l a 4 1'e-'

mos com. timoneiro, com, ('xcec" o de

Yomar que cederá a sota prôa a

Ademar Éoeing, outro integrante do

"eigh" laureado no Guaíba.

Lauróde Sousa, Jaime Pedro Bunn,
Frederico Kilian e Jamil Silva Fur·

tado, com Jobel no timão. fazem seu

debut ,no \remo, integrando a yole
no páreo seguinte, pata estreantes.

Guarnição forte, mas pouco treina

da.
Adilson Pereira e Ramirn de Sou

sa, 'eis a duplá que viii tentar levar

•

com a conquista do título máximo.
Caravanas de torcedores estão sendo

formadas, calculando-se que um têr-.
co do público domingo co estádio
da' Praia dé Fora será constituído

por esportistas de Tiíbarào, o que

ensejará ao encontro superar de 10','\

'ge todos os recordes de bilheterias

em JOJós do Esc8du8j de' -Futebol,
AP�TADOR SÁI HOJE'
Hoje, o Departamento de Arbitres
I·

..

,

estará reunido pata proceder a .. eSC2,-
I�' � .' '.'/

.la dos. apitadores para a rodada, acre-
ditando-se que possa haver um co

mum acôrdo para a indicação do re-
I

téree para o encontro Avai x . Fer-

roviário. Se isto vier
-

a acontecei",
) Yolando Rodriques não apitará o en

contro, j& que o Avai r.ada mais

quer com êlé, visto o esbulho.' que
teve sábado. quando ·nã6 conseguiu
,ir além de um' marcador igual frente
élO América por culpa do apitador
que anulou-lhe um goal_ legítimo .e

ainda negou-lhe uma penalidade'má.
·xima. Há, como não pode deixar de

s�r, eX;_Jectativa geral pela escôlllfi

do apitador. parã doiningo no "Adolfo
Konder" .. \

�' \
}'>'
\

contar com R(')gérjo e Moenda ou

Moacir, já que" Rita mais t�lássíco,
pode ficar· na regra três, pois fi in·

termediária predsar:' de nl?i"o ('om·

bate e l)enetração, diante do Ferro

viário.
\

F!GUEIRENSE O�GAN'ZA-SE

Dirtores . do Figueirense, estão pen
sando sÚiamente no certame cÍe
7l, quando o clube comemorá o se,u

Jubileu, de Ouro.

Alguns jogadores séão 'dispensa
dos ao final do certame e ouü;os se,

rão contratndos .. Tudo ,'stá sentiil

planejfido pará que o Fur�('ão, volt')
mais forte na próxima tempora,dêi.
VASCO CANCELOU AMISTOSO

A representação do vasco 'da G�l

ma que deveriâ se .exib·ir em meados
. ,

c]pst:J :;emana em
. ,T0üwille, diant{�

'do América, r�solveu /eancelar O. r

amistoso e' viajnr diretamente para
Curitiba onde domingo. enfrentará
ao Atlética" pelo Robei·tão.

ao

de vencida ° páreo de double·skiff,
para aspiraI).teso páreo que não te'Hl
favorito.
Finalmen'te para o párea fecho do

programa, em outriggel;i> <l oito rc·

'mos, classe de seniors. o Malitinelli
vai sem Jauro e Arnaldo, POrém com

José Carlos Oteiniski, campeão ca-

'tarinense de 4 com e quatro sem, e.
/'

Saulo, Soares,. que fará seu reapareci-
'-

menta após cêrca de um ano rk

ausência. É, constitpida a_ guarniçã0
por Jobel. timoneiro; AlUir Soares,
Carlos Dutra de' Mello, Saulo Soares,
Adernar Boing, Jos$ Carlos Oleit'üo
ki, Renato Machado e Carlos Alber

to 'Dutra 'de Meno.

VALMIR, o ::GRANDE AUSENTE

Como na disputa do Guaíba, o'N
mador Valmir Brás da Silva deve.!':}

constituir-se no grande ausente mar·

tindino. êle alega que, írr,balhanrio
e estudando, 'está sem tempo para

treinar. Valmir, revelação ela tem{)o·
rada 69.170, constitui�-se' com Azuir

no mais vitorio,so do I Carnpeona.iol
Citadino de, Remo, !pm sete triun

fos nas CÍ'nco regatas sagrando-se ain,

da campeão catarinense de 4, com ,!

e 4 sem e integrou, na quali:dade de

titular,
.

o oito que Santa Catarina

levou ao Rio Grande do Sul para

disputar' as eliminatórias para o Sul

Americano: ,Valmir, deverá, também
ficar de fora da II Prova Clássica

Marinha de Guerra do .Brasil, de 4

mil metros, m'arcada para o dia 1:3'
de dezembro, com saida nà baia norte,

e chegada na baia suL Seu reapàre
cimento é certo, porém, na segunda
regata pelo título da Cidade, marca-

da para o dia 17 de janeiro.

j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SANrEJ.\MEI�iO
A V I S O

EDll'AL DE CONCpRRÊNCIA
N. 100/70,

O' Presidente da Comissão de Concorrência de Servi

C"18 e Obras (CCSOl ·do Departamento Nacional de Obras

;ie Saneamento (DNOS) torna público, que fará realizar

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

�ara elaboração do projeto dos esgôtos saniJ�rios da ci�ar
de de Florianópolis, Estado de S nta Catarrna," 14\1 Die

trito Federal de Obras de Saneamento (149 DFOS),

UH ínteressados poderão obter o Edital e a Especifi

r ação' ri. 100170, no Serviço de Orçamento, localizado no

]00 andar da séde do DNOS, à Avenida .Presidenbe Va�

gas, n. 62 na cidade do R.io de Janeiro, Estado da Guana-

bara.
Alfredo Eduardo Robinson Aldridge Carmo - (Pre-

sident e da Comissão de Concorrência dos Serviços e Obras).

CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Linguagem ,CQB.Q;r, :___, Início dia ,21/11/70
'P;ltroeínio de - CEJ..,\,IL - Centro Eletrônico da Ind.

Têxtil Blumenau - PR.OPASC - Processamento de Dados

.su. Catarina .S. A.
.

sistema: Instrucão Programada
CornlJutador: IBM 36Ó

Ins"l:Íl��O:, Hua Victor Meirelles, 30 '- ',sala A

Horár io !) às '11 11s., e 14 às t1 horas

'f3xa ele II1srriç-50: Cr$ 10,00
, Obj�tivo: Selecionar pro"r�madores para eEtágio re

munerado e posl el'ior- admiss5o,
I

--êf.iMPA"NH tA L:AMIN'< nORA
PRECISA

Pessoa com conhecimentos gerais de contabilidade,

Sexo feminino ou mascuLIno. Apresentar-se à tua Jau

G1.wdes dri Fonseca, 510 - Coqueiros,

CATARINENSE

CLUBE nOZi DE AGOSTO,
O Departamento Sr,dal comunica que, face a aprO;Cimação

,dn dl1tn de e!Jlrega da Sede S(lcial aos Srs. associados, resolveu

sllspe�der. a partir de 14 de Novembro, a realização da �QND'
. DA JOVEM", na Sede Balneária.

.

Para Dezem'bro e Janeiro a programação, do Clube é a'

seguinte:
Dia 17 ele Dezembro .

Jantar comémorativo' à dat.a de conclusão da· Sede Social

.

e em homenagem às Debutantes de .1970.
Dia 19 de Dezembro

989 Baile Branco

Conjuntos: os "INCRIVEIS" e "MUSIC 4"

Dia 20 de De;;:embro
Inai.lguração da Boite

Conjunto. "Music 4"
, 'Dia 21 à 26

Boite

Conjunto "�USIC 4"

Dia 25 de Dezembro

Festa Infantil de Natal

: Dia 31 de Dezembro
,

Réveillon

Conjuntos: "3 DO RIO e "SAMBRASIL"

._- , _-

" Fim de ano." "FÉR.IAS·:' -

Pense numa mànei:ra' àgradáv.�l.
" ' " >

de passá-las. '" '.,",: ....

Nós lhe oJiereceinos, . CFN:<loeirós
, ',':

[I,'fnríthnos a M:ml\us;,) Báhiâ;
Tcna do Fogo; África' do <SpJ:
El{eUl'SÕes à EuroÍn\;' Aihériêã .

do Norte, MonttwidÍíu;' Bueíi4s
Air�s, 'Assuncion; ':FÓ�' ):\D

. .
.

.

.

Iguaçu, ,':' ,- ,

. Tudo isto, além de ;.s,ugestões
.� '�� � "i ;t�,@Rá��Mri;.�1�·',�1S\Q1ad�; rá<l'i;h;,às'!:-�' � "'_":'_,:'j·�v-\,rY··"'_· ,,� �� f":�'l ..�'{' 1'1'� "

�; ,,: .,' : {lei 'hotej�i' .pa�$agens a.e!eás,
"'� ; ,,; �'pa���geJ1� ":rod;óf(;ãrias, ',;; �:. '

'. lEm jane'W'ó :ã�; II GRANDE
EXCÚnSÚ)

.

CULTUR.AL . 'i
FR.ANÇA "DE LA FRANCE'
"DECOUVERTE" . I

"

Escolha á época para as ,SUflS
férias e nós lhe proporcion+
j'pmos uma excursão adequRch.
TUm�MO HOLZMANN LTDA.

Rua 7 di' Setembro, 16 .

FONE 3853
, .

,

AUTARQUIA USINA DE miNEFICIAMENTO
DE LEiTE

'
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CON�QRRENCIA PúBLICA.

A V I S O
�,----

A Autarquia Usina de Beneficiamento de Leite,
toma p�blico, para conhecimento dos interessados, que
receberá propostas de firmas habilitadas nos têrmQs da
Decreto OE 15-12-'69/8.755, até às Ií7 horas do dia
7 de dezembro de 1970" para a execução, por utn ano.

dos serviços de aquisição, transporte, higknização, be
neficiamento, empacotamynto e Çlistribuição de leite à
popt11�çí'ío consurrlidora da.ICapital.

O Edital e Cópia do contrato a ser assinado pelo
prOPonente vencedor da concorrência pública,

' encon
tram-se a disposição dos interessados, -na sede �da Au

tarquia UBL� à rua Araujo Figueíredõ; 22� em Flo
rianópolis, onde serão prestados os �sc1arecimentos ne-

cessá rios.
_

Florianónolis. 17 de novembro de 1970.
DR. TULLO CAVALL,AZZI

Diretor Administrativo

,\ -

nZALDO AVU.A DA LUZ
ADVOGADO
C.P.F. - 0017766289

Ri)é( Tenenté Silveira, 21 - Fone

------------------------------------------------------------.---------------------------------.,�.-,--�r�--------------------------------------
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v,.I'li!J)�·:;1Si 4",III� '. I<. L '::iI' r.'-,h,\"it" "

\..,i,' 203 m2, construídos, sita à rua 'Eduarr10 1;" '-.'
� Jardim Atlântico - Estreito. Tratar no lec,' ,

bia [Q à 6 de Janeiro
.

'�.�.-
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Boitel ".��,j��'
Conjunto "SAMBRASIL" . LEMTÊS DE CONTATO

BbITE'·
.

��-.Lt%V&)1
"

.'

:." ��". . Dr. Oécio Madeil'? Neves
.

, Terças, quartas e qumtas fenas as 22 hora_s; "', .. ,' , C' d C t' tI' S" d PI'ofes�fll
, •

'

" • '\c. urso e on ac o agIa no ervlço o 'h""
Se",tas feIras - Jantar dançante para caSals.

,., '. ,'
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,< onsu tas e a aptaçao com ora marca a pe Of
Domingos: a) Hora do Mingau das as oras,,: ,', telefones.3699,3"899 e 3999, das 10 às 17 hs.

.

'b) Boite - à partir das 22 horas. /. " ,

Consultório no Hospital Celso Ramos

QUARTOS �An.A' Ai_,UGAR
Alugam-se quartos para solteiro. .Exige-se refe

'rências. Av. Rio Branco, 187.

VENDEDORES

Firma iniciandó, necessita bons vendedores com' idade
entre 25 e 30 anos, boa aparência, instrução ginasial, para
vender produto de consumo forçado.

ótima oportunidade de ganhar dinheiro.
Entrevistas de manhã Pi) horário das 9,00 às 11,00 hs

Rua Dr.' Fúlvio Aducci, 339 - Estreito:

-----'--

RIUJiO MODEI,��ml � DINAMICO
Atenção diretores dEI Emissoras de' R.ádio ! .

A "RÁDIO CULTURA DE JOINVILLE" está à dtsno-
.

si cão de suas co-irmãs, para gravar vinhetas e aberturas

de progrãmas.
,

l<:rp!ipe de locutores de nrimeíra linha. Estúdio de

elevado padrâo técnico e profissional, 'dotado de e(juij),l
�
menta i""lJ01�t;:)do da melhor qualidade. Consultem-nos.

RÁ-DIO CULTURA nE .JOINVILLE S. A.
Rua .do Prjncipe, 33G - 109· andar.

,

.PSIQUIA'l'�lA INFANT!L

UlstUl UIO::, cu, '�U(Hlu(.a - cl-l,Ul<A; <la pslcomotrlQJ.
J&.df.l - neuro�es e pSiCC3üb infantis -

-

orientação
pSlCotOglC... l- pals

IJYO:i1l1 tono b'·1l8 ('Í Ull<�!i nlb .... f'_.Ú... , n, 12 --:- 2° �nda�
- sal!'> 4. lI!i.art�ar bora 11e 2", II Ô� !eil'b dá!;'! H �s 18
qUNICA �amAL - PfWi n.;.� j[\'IX� E MÓVEL

COROA DE JAQUETA - CIIlORGU,

DR. A. B,ATl1""'1'j\ Jlt
Clinica de Crianças

RUA NUNES MACHADO. 21

FJ_,()RJ j\NúPOLIS

Clínica Geral -, Proiese - Ci!úrgia
BIll EDMO BAIUU1SA SANTOS

Cirugião' Dentista
Horãrio: de 2&. a 6". Feira. das 14 às 19 horas

Rua Deodoro, 18 -- Edifício Soraia � 81f,Ja' 13
ATENPE PATRONAL DO INPS

E"D�CBINOLOGISTA
OR. LUIZ CARLOS ESPINOQLA

Dois anos de residencia no Instituto de' EndQc::no.
logia <!a GB. (prof. José Schermann),
Pos graduado Pela ruc (prof. Jayme Rodrigqes),
Dhhet�sl- Obesidade, _. Tireoide - Distúrbio,
GI:;.ndulares '_ Dosagens Hormonais � ,PBI.
CQNNUI,TõRJO RESIOF:NCIA

Fone lJ47Hospital Celso Ramol
F<rne 3699 ;- 3R99
nas J 7 às 18hs. diària.Mente.

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

DR. ANTÓNUb
.

SANrAELLA
forc>fessoT' li.. pS\Quiatl'ia l'Ia FaculdaQI! dé Mecttctp.

- Problemáttcs PsfQUlsa. Neurose$
DOENCAS MENT,AIS

Consult,I1" JO: Ediffcin Ar-;sociação Catar!npns.e ít('
U;�dicjna, S�\la }'3 Fone 22-01l R'\l� Jr.r.flnh'@Q

.

r,oelho, 3!'i:l - F'lorinnõnoIlR
--'-.._--------....

DOENrAS' 01\ V,F,LF' ,

nas :Jf1h�s � 1)(1' f'mml ('l1,��J'l(lfl ..,.... MirnQI;!\
Alerpill - Tratam"'ntn da '\'cfll" Pt"lf' N�v� Clll'hA,Q,'

.' "�I\.,�
.

';:r��r!�lf\'��: t��:;�f)E��êÃ)f�1;�(1��\��tti��1\ 1) j !;i�ji �,;
�:!\"l J:(r;,�ntii-rto �ilordhl ;Á'��nérl:�, '{":. �)')

.
Éx-Estaii:áriô do Hospi.':!l !.ins CJínicasF(h tini��";

• A U d' � P'" '" /:, .

" :
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"
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ÇONSBLTAS: - otihiarr.ente. à partir das 1 �
boras. \_

,

CONSlJLTÓRIO: :_ R Jerônimo Coelho. 325 _
f,7ti Tn1if'tll - ? () flíH'hlr '- \111lfl'2()�

-

lUl)V�r:�, '��
PEDR.O IVO lllIr.;. � �«lMES,'atende

rU!! DmrvaJ Mel?Fll�i""�"ll� de Souza, II,
lplo. 28 _', Chá�:ar� �® Espanha.

n.p, 'fi!I\U1ll'� fl ��f'[\ � l\.nu
IJi&i. ,lt� 11 "t.!.1;tt,·�1��1 l.:, '§,�UA1

Adv@!!�d�
Rua Trahnu� 12, -' r.t.l!ninn�o 9
OAB�SC 6GB. - t�r 001�9S239

DR. AGAMFN()N n no "MARAl, .

APVOGADO
�AUSAS: c-rVETS' � CR!MINAIS - TR.A�ALI-HSTAf:'i

AUMINTSTR,AÇAO DE IMóVEIS
T,OTVS F CASAS A VENO.4:

mÁIA DA �AUD!l-DE. PRATA DO MEIO E
BOM ABRIGO

'J1:scrit.� R113 .Tofln Pinto.,3!l-A - Fone: 2413.

Florianópolis - Santa r.atarina

.

-\ -'ii "".t... !.·

f"ovilll W. Silva
Adv6gsdos
Somente com hora marcada
Centro Com�i,'cial de Florhnópolis -- sala. 11 fi

(
.

R Tf'l1f'ntp SH,vf'i-ra: 21 -:- Florianópolis - sr

o_�._...�
�-'-�I

,Dr. ALDO AVnJ\ nA t.U!
ADVOCADO
CIC - 00]7166289

R. 1enente Silveira, 21 -- fone 2768.
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ventos fortes e favoráveis. 'É só dar

uma ajudazirha e a natureza de,

mar a sua mecanica faz o resto.
.

E que belos acostamentos prA i �-I

nos
-

teríamos! f, s� não for assi».
d-nrro de u 1 vinte a'n(\� \. ,�,..< ..

sívelmentne as Baias estarão trans
fe"'!" adas em imensos lagos sem

.praia.

A. SEIXAS NE'í'TO
x x x

-

A Ilha de Santa Catarina até
1920 tinha as mais imnortantes e

bem delineadas praias -do Sul do

Brasil, igualmente, algumas den-

,sas arborizações pelos morros que
mantinham o clima em permanen
te amenidade. De 1940 para cá,
as nossas praias. passaram a ser

mentiras convencionais da nossa

civilização como diria Max Nor
dau. Que é praia? Para definir di

dãticamente:
-

Praia é toda faixa de

areia, de, pelo menos cincoenta
metros de laroura, entre a linha
de preamar, p-ara p ano de 1880,
e a terra relvosa. Menos que is

to, chama-se acostamento, cost�j-,

1'0; d-pois, têm as _:icT!F'ni-ls; de

pois tem os arreei fome ·tM: de

pois tem os cáos. Corr-o :,'. 11"'1aS

oraras estão sendo ronr'). I por

extem� cáes, como c 1; -: de
a'l êrro, v€-se Que' as '''1C' 't'ío

dr:sa"3recendCl� nas 1)1'(1'"
, l�s

da Canita1. Mas,· (,''m. toe1 coso,
seria dI" 3:,licaJ' 'uma res sa-

ta, e oficializar, p�10 USQ, ";'1-

te as !ll'aias,' rea1m\?,utc '!�,.
com çi:;coenta mctros de h-

terposta ent.e o reivacLo c; 1a

de Preamar.

Mas aqui na o;'la da Baia, �
'\

de ambas as Baias ,:_�' deveria' ser
observado. como .contribtiiC,fãÓ pa ..
ra o futuro, a corrservaçãó. 'das
praias. Não é todo mundq,qu...J' flÇj�
de . ir - às praias realmente" .ora,ias,
de Canasvieiras, da ,Jóaql:!ín-a, 'do.

.

r-· .:
'

x x x

Mocamblque, do. Campeche, 'as
unicas existentes na' ilhÍJ em cbn-'
dições êsp�pific�s; . Assim" :seria .

util ' conservar ,oequenos. acosta-. ',.

mentos-costeiros;
� ç,)m ;.D'istas· . de 4, .

a 10 metros \�nti-é:Os::·�el''vádo��du "

caes e a, linha de Preamar Me-
dia; Aí então poderiamos ..

ter de- ,:'
zen as, talvez cef1tenas de lograqpu- ,

ros-marjnhos para .a, D,opuliç,ãd .

dl:}"
': ,

.-.- ,:, 'i, c," ii',' ó:
cidade» Assim é de' svtrgetii��sei· S,e

• <
'

), I ('r'� " -ç.
.

d
,'.

a 1l1!!.v'�m
.

jnterêssál'; '·que. se
'

.P;k
gü'."m· as, Briiiàs.: �.)� ,�l�né�ni ,', :�,l�,
are:41is oeh\s 'orJas dos.,ç'aes; 'comá;o ..

· me'cariisrno� das'ir1!\rés; ,]iaverá \ún�" ..
rrO!?T�s'sj�;a: ,

� formMão, :.,d� �cost,a'� ;
· mento-j)!'àia, ,F: '-se�Ul: 'moàr:mfico,.·
isto. '('nl ;paraleIo à' 'estÁs �'!�':Yirl:�: �

.

Bei';oéM a� 'Q;u,e' esU1Ó '·.stir�indoí· de,.
. colÍtra-rib' os:',oa'eS H�ssàs' Aven.k�âs l, '

· ficar'ã� :co1i1h: heií:e.Çthí� 'o 'l"�;,,-;;,,r-,·:,.r :,\
·

os·' ohoques': dti 96dao� ����lI)te' o'à �,

F
,

Mil', hão se pstranhar �r.Ria'\ pm
folclore. Há sim, e é imnr)�t�rt�.
'Para cumnrir o culto folcló-i n d=

,

I"m1"iá -n"r.;5·,,�,:IO é, .... r(1j'l '1 -r-.,

nosa' e limpa. Para repetir os cul

tos fnlcló-iccs da !lesea é 'l���<;-

88 rio l1raia onde vá o canic-i ">'),
ond- anorte fráaPTS canôas. F "'li
1""1' �, Rf""'a o fQ1cl'orp, das !ll·�i'.�
N?')' ('�'"f!l"di": A, pesca d- f.l\\'1

rn�" � j"dUSh'i':I: SDmp;'t� a ,n���fl

d� '''''li�hi :é folc'ore, ;,r,'_

q"�
,

'o") e r:r1stl1':''' :'.", f!l')"i11
te"� l,;�téi'-ia, tem fradkão ..

.
. .",

.

S0";� �m"rynifico S".l tivé'o,<;"P''-'s
rtO'v"'l n"a'Í::J.s . �in torno d.'l 11"1
QW �� ;'Di f�chando !"or unl ('Í 't;l
'r�", '0!lumental, .......: an('s�\' rl�

b"l � - HlÍl �",d� c'af'S ..Âs, nl"'i'l�
.

ta rn I,;ó 'o" '''1ndp-m_ sor :obra . do ho-
rr r lr'-rnue n�,o?

Rodo'\,ifÍ-ria ' !.�t'W!")" '-',�' BrUSIfUensi
Ho"ário� narnborllí, 1tl-I.1!' • BluTIll'lnau ·-.-'.:"'�O,

9.30 - 10 - 13 � 15 - i7.:>" - A 1ft l1s,
r�anAlinhfi. 1i1j.'j(\ T(1í\n

"

�ti"t.fI
.
Nova Tl'Potn :.

f'lr1IRQllA - fi - 13 l' III 1:18
, �

t'igipió, Maior Gercíno e N(lva. Trento ....d 13 e' 1'7 .�,.
PAssAGENS E ENCOMENDAS 'PA:R,A

,!1j_jucas, Cambo:riu, Ttajaí. Blumenau. CanE\Unh�� ·sid
João Batista Tigipi6, Major GGrcino, Nova ,Tre'�to' f

BT11SQU""

,
.'

�...

'

..:Iii':!tii811;:�'.•,.';<..·""',',-l\' .:'.. -' '''I!.'.C.ôCJ CATllRINFMr,r;:
1',

•

. :: ,.tioll�,�TdÂ Ô"ÁR.TO� nF
ri'UliTTT:RÁo ..:.:::. ii no ,- '7 (1(1

.iótwttUi � 'tãQ -- � 110

19,31)
.

rrttmtd). .1
àtÚJidENAU; � 6.00 - 8,;{f1 _. 12.00 - 15,30 � 17.00

tRoOo/direto) --, '8,30,
,JÁI'f.,A,GUA DO SUL - lfl,30 - �1.30.

';AR,A <fLmCAs. RALNFÁPl'(I (')AMBORJtt, c TTA.IAT �

T(1)nlil ()� HORÁRIOP! .I\r.nvT A

EXCmtS��S � llF.<;:pI\CrTO nv F.NCOMEND.4.s
. VIAGENS F.!;;:PECJATS

,:; ES'fACAO, RODOVL-\H.IA..FONF 22-60

FT ()�Y.4'NnrOJ.(s p.� R.o\

11 flO ..-;. l:i,OQ ' ..... noo
.. l�,aQ ;... 14.3(1 _:_ 16,30

(j
, 1

Jn�iJNIDAS:' LTDA.
,- .' c -I

o

�Âi:tÀ eM FroUS.
, ..I4�O horas

.

'. �dÍ) horas
-�, _'

>

:(;,30 'horas
C�4DÁ ElIrf t.AGFI.

.

.; Jí,3n �or�s

,ROMA. 53
CIMÓ
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<
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ou pe��o" só. à

'I de calJjtaL (Estreito). , I'

FD!F.íCIO 'CEISA" Rua, Tenent� .Toaquim ll�""h�flo, n. 103. Q� esquina.
I No ponto m.�is cent" 1 nr Florianópolis, con�un- ã.rea cQnstruidll 103 m2 - '1'0r--pl/') com 30Q m2 J'lprox

I tos Pilra pscri lÍrios " (w' ".F">:--ios. Entrada peqllena e/3 quartQs. �qla' qe estar. sala de iantar, panheiro, co·

com (fr:>nrll' fi1 �neiam('nt(l. Iilinhil Amelioara ronst,."irJ� '�cI8 Formi?las sol) me-
r,OIFfr.IO 'BERENH,,(I,n"EJqJj� ,didas. Custo Cr$ 50.000,00 ;., "!Stl1 (Tr�nsvefsal com San-
No C01'�C!i1 d'� Flor,i"l'rt)0'i< R.ua. Trajano, n. 18, tos Saraiva).

úl1im,.,s unid&c �s a vew1, -nrn f reajuste de qualquer t· �OM A.BRIGO
natureza.

'

.

'

R4� Hennínio MiJ1" -.., f' /2 quartos, 2 'salns
IFOIFfrlO 'ILH�USJJ N\ru,l; ('ft.'1il'lha. haÍ1heirr ·' ....m vlll'anda. parte de

APARTA,l\1 I1:N'l'() c/2. (JlI�"�OS, sala, banheiro, co- trh,: sala, banheiro, l�v;lN'�ria. 2 quartos, casinha, )
sinh" p dp.uelH êllcias, "!}hurtr�í;rtj1ei1''' terreno dé 'l�() mZ, constrnção 180 m2. )

Eelifícin I,T� ié Vei"� - aptos. pará pronta entrega
.

..fiR,efl!QS'
.

•

- p,.n('n fixo ,I �m rl'a;uste. .' ·ltlV.l. "A" Lote 59, fl() T otp.amento Stodieck, com \

""II�AS - CENTRO lQ,fl_1l �"f"".,,·,para filA "A" ��tCj'111 24,40.'Preço (
nA st\. il l' 1;1 lblll Mo{'l-wjfJ casa de mRtf'1'i1l1 1'/2 Cr$ t3.oo0 00.' .

f)mrj-(1�' s�h, c L�inh:-). p�1'l',ri'(1 '1ma área envirt.rqCII:ct'l
. :tt1V,l, f'f'li"'e Neve� - DreQo 'Cr$ 5':00000

(I com 62 m? A� 'pl"l1te vish l�,." lugar Il81'a garagem, I'fI'"� (Estreito).
.

\Cust" (",,<ii; :�5.0t � 00. Rilà f.�!;ro UTjharE'ç 15 m LI-ltehl 50 �n
CASA. RU1 Es""ves .TJ'll'in1' casa ,c/3 'Q!lvime,n.tos, frente, 1.200 :fundos, f"o '�"')(I no com 50 à 60% I�J('/4 (]llflrtos. 2 ban11Plros. 1 f'nla de televi�ªo e' umil de sinrtl o salilo a 1',01'1"1-: ·�'l·"_dadel. t (!n'-A'l de VPl'''O, 00 29 p:wit'1!:'l'1to. 1 quarto. 1, sRl!!, 'di'!

..

t,A,ç�� pA CONC,,'- -..,
.

I")jr>ntar: casinha i",i,..,�. F'Jhl h"ll de entraQa no prifIlei. ,Terreno (le 20 nw
p,' ',""� no melhor pOJ1to �h

1'0 )1�"impntn, ( !JS'l'fl Cr'i!: �t)O.OOO,OO g, combinar. La!!(\-" _i'(; todo murado,
.

IRu'l COl'OnE , J,011PS VieirD" n. 7, Área <10' Terl'ellQ.
.

� CASA, no 'melhor "'A"'�" th Lagôa 'da COn.CAÍ('�O.

'I I�'lq mts2 C;"s,-, c/:l ql1�rtos, !':�Ja copa eosinha, 1 ba- Ç{ls4, de madeira, c/3 ""� .. ,�� sala, casinha, banheiro
nhpiro, optll',ndl neja

.

ri" empregada, garagem. Custo cl� mPltl'lfi(lL custo Cr$: 11.0(10.00,
,

IC;r� 1'),()(\t1() no combinar.
.

1
•

,. •
'

I»At',"'''NÇ> DO SUL
-

Rua Marecl Dl r.::lrua D'Er:� (Chácara dll Molenda) Loc-alizacão. Armaeãn ('h LII�oinha, área 12 :' 30"
C�S:.1 c/4 oUflrto i, liwing. Sllh ele jantar, salé( de. ,esta.... custo'· �Cl'$ :S:()QO.OO.
011ar1'0, rle pmnl '''''0::1 1'/1wnl'A;"O, f'1l-lr!ureTYl hem graTl- ,; .' '��Q' JQStl
Oc. cofrp pfl"hql ;do. telefone hvanderIa. Custo .....•

.

_ SUo ii. ';'1.\a. ,Pontf 1;"(-'3 40 f"� 00 rutc ...

Cr$ ;_lf1/) /)(l0 00. Cr�, 50.QOQ.OO•.sendo 5(1% a vista e o saldo em 24
, "'Tr:A�H':f IT6. STODIECK m8S""; ". ;,

ri\s!\. I'I$, mHq'tO"1 ') s�l"1s. 1 h'l1'\heil'() l'omplEl+o. 1

-

�bl'F-{(l'" Nn�M,I!>�!O!E (Pr;oia da Sl)lIdildlts)
lohvilvpl, dpnd ,(jpnci'lS ele- pmnreJtados, e;)l-rag�rp pat'� '''A,PART0.MENTO 1'0111 "o"'" l':c>ra 'garfj<;1"!l1 1 1111"11',

,-1"i� I'�rro� "1'� j-P1TP"'O ::l1 W:t1 mts2.· Custo ... , ... , t.o. ·liwitt,g: hf1�heiro p lri1 inete. Preeo Cr$ 1�.OOO 00,
Cr� 1 Qr, r.(1(\ (\(\ CA'''10 filJl1ucindo. Aceitn-<;.p '(':>rl'O de entrada,
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ovos 'resu ta o
.

...:-Os "resultados -das apurações das

éleições de domingo continuam che
gando .a Florianópolis, ontem em

ritmo mais lento do que segunda '"

'têrça-feira, quando as primeiras �r�
!!.a_�� estavam sendo abertas.
". O encerramento das apurações
nos principais, municípios ja permi
tê-: avaliar as possibilidades dos can
didatos, sendo que de ontem para

hoje a situação não se modificou

�_m relação à lista dos que prová
-velmente se elegerão; publicada na

:edição" de ontem de O ESTADO. De
ve:se acrescentar entre os que se-

"rão eleitos para Assembléia pela
Arena o nome do candidato 'Milton
Carlos de Oliveira, que já contava

com 12.277 votos, segundo os nú

meros dõ pleito chegados na noite- de
ontem a. O ESTADO, procedentes da,
região sul.

" Daqui por diante é, pràticamente .

impossivel a computação dos re-.

sultados gerais provenientes de to

·do o Estado em caráter não oficial
\

.sem .margern de êrro, pois ontem
'mesmo se fêz muita confusão com

a votação de alguns candidatos ten

do por base boletins imperfeitos,
segundo cifras que circularam pela
Capital e pelo interior. De qual-
.quer forma, conhecidos os nomes

dos que já se ,podem considerar
eleitos, dos que poderão vir a ele

ger-se e dos que não têm mais COIl.

dições de' atingir' o quociente .elei

'toral, resta' apenas aguardar 0& Te

.sultados oficiais que serão divulga-

, .

dos pela Comissão de Apuração do'
TRE,' pois somente êles fornece�"iio

, os núme�os exatos do pleito de do-

mingo.
•

\ �

Pára o 'Senado da República, (I

cômputo geral dos resultados apre
senta máior exatidão, pois -são ape
nas três candidatos disputando duas

vagas, 0 que faeilita a coleta de da
dos com reduzida margem de êrro.
Para � Câmara'Feder�l, .acentua

sé cada vez mais a dificuldade de
o 'Deputado Osni Régis vir a eleger
se, conforme O ESTADO antecipou
na edição de ontem. Os outros dez
candidatos da Arena têm a sua .elei
ção assegurada, enquanto que pelo
MDB se elegerão três Deputados, a

saber: Jaison Barreto, Pedro Ivo

Campos e Francisco Libardoni
\

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

,

Para .a
'

Assembléia Legislativ I

não alteram
. .

Andrade, Antônio 'Reil, Aristides -IBolan, Benedito Terézio de Carva I

lho Neto, Celso Ivan da Costa, CeI'
so Ramos Filho, Edmond Saliba, EI '

gídio Lunardi, Epitácio Bittencourt,
Evaldo Amaval,' Fernando, Bastos,
Fioravante Massolini, Gentil Bela

ni, Henrique Córdova', Homero de

Miranda Gomes, João Bértoli, Nel
-son Pedrini,' Nilton Kucker, Pedro
Harto Hermes, Sebastião 'Neto Cam

pos, Telmo Arruda Ramos.o Walter
Vicente Gomes, Wilmar Ortigari e

Zani Gonzaga. OSi' candidatos João
Custódio da Luz, Raif Knaesel, Rau

lino Roskamp, Angelino Rosa e Sadi
Marinho poderão' vir a ocupar urna

, das cadeiras à Assembléia em suhs

tituição a um: dos nomes acima d
tados ou então preenchendo a 28°

vaga que poderá êaber à Arena.'

OPOSIÇÃO

,
- Pelo MDB os dez candidatos, que
reúnem maiores possíbiüdades pa
ra ,?cupar uma cadeira na Assem
bléia são os seguintes, também por

i ordem alfabética: Carlos Buchelle,
Dejandir Dalpasqualle, Delfim Pei
xoto FiUlO, Fausto Lobo Brasil; Ivan
Rodrigues, fvo Knol, Juarez Furta

do, Luiz Henrique da Silveira, Ma

noel Vitor
I

Gonçalves (Piranha) e'

Nelson Tófano." Além dêstes podem
vir a melhorar a votação e figurar
no rol dos, eleitos os Srs Aderbal ,

,Rosa, Francisco Soares e Waldir Bu
zato,

fontuna diz ,que eleiç,ão serviu para
consoUdar' dêmocraciá bras,ile�IJaI

, ,

Depois de uma ausência qe 18

dias da Capital, retomou ontem, à '

Florianópolis o' Senador Atílio Fon.

tana, Presidente do Diretório Rç

gional da Arei1�, anuncíando q�e
seguirá pára Brasília na próxlm<l
segunda-feira ond'e permanecerá atá"
o próximo, dh 30. E�n dedara�ões a

O ESTADO o Si". Atílio Fontana in

'fOl'mOll ,que ,no final' do corrente
mês fará sua despedida de � parliÍ
'me�tar no Senado Federal, póls seu

mandato termin,a ()ln janeiro do

próxinlO ano e o. Congresso entát
rá ·em recesso' a 1 \l de dezembro,
Falando 'sôbte os ,primeiros re

sliúicÍos divulgado.. pélo Tribunal

também confirma-se o que ontem
'

foi noticiado pelo O -ESTADO, 'de
vendo a Arena eleger 27 deputados,
ficando o MDB corri as

I

.dez vagas
restantes. Poderá, entretanto, êsse
número ser alterado para mais um

'

ou menos" um, tendo em vista que
os resultados do Oeste são conhe
cidos apenas superficialmenté..

" \ 1

Pela Arena deverão ser eleitos
os seguintes candidatos, por ordem
alfabética: Adernar Garcia Filho,
Afonso .Ghizzo, Aldo Pereira- de

Regional 'Eleitoral do iJleito de do-

'mingo último, o Presidente do Di·

retório Regional da Are�a conside
rou bastante satisfatório para' os

candidatos arenistas a votação já
computada "que d€mons1l'a o voto

de, confiança que a graride maiori.1
do povo" brasileiro, está 'lu:oporcio.
fiando aos Govêrnos do ,Frésidente
G'arrastazu Médici e do Sr., Ivo Sil

�drá:: � Acrescentou afirmando que

entende sei essa prova de civismo a

cenfiança do' povo brasiJeiro,· na
coIÍsolidação da deUlOcraCla e cop
tr.ibuição para sua orientaçã<;> admj
úistrativa.
Abordando sua participação' nas

campanhas eleitorais do último dja
15, o Senador Atílio Fontana decla·

, ,

rou, que nos últimOEf' quinze dias

acompanhou no oeste catatinense {IS

candidatos arenistas' Antônio Car- �

los Konper Reis, e Lenoir Vargas
Ferreira' e os candida-íos da reg.ião
� Câmara federal e Assem'bléía Le

gislativa.' Finalizou suas declaraçães
a O ESTADO enviando �lla ,mensa
gem de, fé e' entusüís�o �o pOV0 ca

tarinen�e, , "esperando .poder' colahoo
'rar com o nôvo governante do povo.

catarinehse, no\qual" temos conJiian-

'ça' plena em sua administração,
através do Projeto ,Catarinense de
DesenvolvÍmento",

Segurança adia reunião que examina
I

.

I

.
"I I

\

campanha contra tóxicos no Estado,
o Secretário de Segurança Públi

Cl!-, General Vieira ,d'a 'E-osa, �nfor
mQu que a ,reunião. marcada para
amanhã em seu gabiu(!te, quandO
al'ltoridades, 'professõres f' homen�

d!;)., imprensa debateriam os aspecc
tos estruturais. da ,Camnanha de
C�mbate aos Tóxicos, a

-

ser defla

gr'ada 'na C�pital dó Estado, ficou
transferida para a próxima segun

,da-feira, às 17 horas., ,O General
Vieira da Rosa já havia assumido

anteriormente um compromisso ina

diável e, por isso, foi obrigado a

adiar a reunião.
'

A ,Secret;ria de Segurança Públi

ca pretende renovar a sua fI.ota de

tiaturas a fim de atender a todes

os seus setores de. atividades. Atual

mente, conta com apenas 85 carros,
sendo todos de fabricação do ano'
de 65, muitos dos quais paIados por

falta de verbas para o r,ccondicio-
nam·ento.
Rpvelou ,'o General Vieira da Ro

sa que o ideal seria se a Secreta-'

. ria de Segurança -Pública de Santa
Catarina ,possuísse, 455 veículos. D"

.

Orçamento 'de 1971 já consigna 'v�l;
bas para a compra de metade dês

ses, '''eícu.l�s.
'

O General Vieira da Rosa justifi
ca a necessidade' da aquisição' de
novas viaturas" alegando que no in

terior do Estado existem muitos

municípios sem um veículo sequer.,
O Secretário de �egurança PÚblica
citou' o: exemplo de U!11 policial qlie
qndou ,22 quilômetros, para efetuar
uma prisão. Também Biguaçu, e Ti

jucas não possuem veículos e ,são
.municípios situados em plena' via
f�deral.' Os veículos novos que se

rão adquiridos, terão a seguinte
distribuição: Gabinete dd Secretá:
rio -' 5 viaturas; Divisão AdmirJis-,

trativa, - 5; DJvisãQ de Polícia ria

Segurança � 9 viaturas; Detran

19; Divisão de Polícia CientífiCa
8 viaturas; Divisão Jurídica -', 3

viaturas; Escola de Polída '- ��;
Serviço Social 1; l1ivisão de Po-

lida Judiciária - 5 viaturas; Dele·

gaeias EspéciaÜzadas � 2fi viaL.l'

ras; Delegacias 'Circunscricionais �

111 viaturas; Delegacias de Comar
Y

,

,I'
cas - 53 viaturas; Delt�gàcias Espe.
ciais - 28 viaturas; Delegados Mu

nicipais - 160 e Postos de' Polícia
34 Viaturas.
'\;., r

/

,

Toda esta frota é necessária para

que os seryiç,éis de 'seguranç,a da Se

crefaria 'não sejam ,prejudicados.
Muitos são os casos que fogem a

sua competência que a Secretaria dê
\

. � .

SegHrança é obrigada a atender, co-

mo o recolhi111€11to de indigente�
mortos ou doentes na via pública e

o transporte de débeis mentais' pa- ,

ra as colônias de tratamento.

A S�cretaria ,de Segurança. Públi
ca ,Únnbém s� preocupa em amplla:
a rêde de rádio do tip!J SSB, a fim
de cobrir um grande número de

municípios, pois multos dêl� não

'possuem 'sequer, rêde telegráfica, dI
ficultando desta maneira as comu

nicações com a Secl"P,taria.

t', '
,

pleill"
-r-,

Comissão trabalha�ale liÍt:De' Pltl
rever resultados· em meQQs, tem.
° Desembargador Eugênio Trom- Esclareceu que eOlllpetp. 'à ,Co- 'to; i',(bto� �ss�, que .no mapa .gepf

'powski Taulois", Presidente da Co- missão proceder a revisão dos ma-i- 'fora:ii) ;'dadÓ�, â' 'Outro- cândidato>:' K,
missão Apuradora (do Tribunal ,Ré. '\ pas e, se estiverem corretos, emitir 'Çhl�,Í$.;li�� c�n'sfatfl 'os' enga�;o$;;Jí{
'gíonal Eleitoral, informou que os Um M�pa BQietim de AliuraçiÚ),' C�rri .

zendÕ" ,ás' necessárias correções." �i[' ,

trabalhos ontem iniciados serão fci os resultados defintilvos, c ofici�iS, .. Al�� -"dQ,' P'es�rrparga40r" Tr,�in,
los diàriamente até altas horas da' que 'serão' af�ados no "haB",: .do powski T�ul\'Íi� ".integram a, Coqij$� ,

noite, a fin� de que fiquem concluí- TRE. são r'Apur,ad9ra .'d?, 'rRE' os ju�ie*
dos o 'mais -rápido possível. A, Citando um exemplo do trabalho Francisco 'M.aY ,Filho, e Nilson, yi.fB
- Embora a previsão para o tér-. de revisão o Desembargador "I'rom- ra Borges.

'

.'
.

",,' ,(- �.

mino dos trabalhos seja de 15 dias powski 'I'aulois informou que quan
- decl�1"0'U- .• - �es:perarrío§: "conclui do, a .Comissão examinava os mapas

' Nrl tarde 'dê (miem ii' C-ômi$são"fe:
los em menos tempo, já que com O· de' "�püi"ação do município de' Ma.

'
. visou' os .

mapas d� votação :dqs m\�i'
desenvolvimento dus serviços vamos' fra � o primeiro a ser conclúído'�':'_- nícípios de Mafra e Lebon. Régis�
adquirindo l�'laior prática, (, que l;e- lllUTI dos mapas foram cómp,:utàfSloS., •. de�,én�!)., 110je ,r:e.vis?,r osdados �e1-

_ sult� em maior rapideZ. 33 votos em favor de um éandida-
: latjvos ,a

. .F'�orian'C,ópoIJ� e J�i�u�ç':l".' �
______________________� �� �--�--�--�

• I

. assarinhoêonfírrua.sUi,
V i � i ta 'diá':l ã;;C 8P-11(1

·'.,-�:!:;,�i�tnJaç;o da ,', vtncla. d9 Ivllrii3
'" ·.tro, .a :ld�tliinópolis fôi comi_lúiç:ªd;� ,"

;á� ',' !:leitol)' F�rréi';:'a Liina POeto p'leS'f'
, dente' doi G�'ênlio 'dos fôt!nando''i.e�l

,

.; "." .-0< l .; _. ..' '.: ,:. ,,_,,:.'
'

.,DireitO', !acadêriüco' Hé1ici Bájda I'qúe
"jQrit�'m�te' :com'i;��s cOlegas',Là4ro

;

.

'Zin'1lnef; "DüiúiJgó§ V�Joso Nêit Pt)
� \

t.Tosé�' intÔ.riio àa. Costa,
'.

.Ipi. ;�ree.ebi�
J' _,_. _- .

do eril audiênCia pelo S_r." ,Janb,as
l'ilssarinho, quand0 'foi confirmada
sua �isita .•

,

','

Bel! empossa
imortais Da

terça-feira
" \

" .1 1
.

O Ministro €la Educação e Cultúl'
,"ra, Sr. Jarbas Passa'rinho, conflru;,ol!:
sua visita a Florianópolis eno dia í'

de dezembro,,' atendendo, a, �nvit!�
que lhe foi formulado pelos barlla

rel�ndos em Direito, da Universida
de Federal de Santa Catarina. O Mi.
nistro ,será Patrono da tunna' q�e

-� �

Al.Istrégésilo· de Mffayd�, Presi-

dente da Academia Brasileira 'i:le
Letras, já con'l'innbu a sua p1'ese11"

ça nesta Capital, 'no próximo elia 24,
-terça-feirá, a' fim de ,participar, da
sessão' solene comemorativa elo Cin

quentenário ,da Academia ,Catari,nen'
se de Letl;as, quando ser:fu dada pos
se aos nóvos acadê�iços, eleitos em

. I i-

),1)69. ,
�

: se forma" êste ano, l?articipando da
, sQlenidade de colÇlção d,e, grau, ma1"·

'cada para às" 2Ó horas daqueie diã-,
no Teatro Álvaro de Car�alho. ,I

I.

,.

Também foram convidados e deve-
,

l'ão . estar' presentes os Pl',esidentes
das Academias de', Letras, do Para·

ná e Rio Grande do Sul.'

O; Ministro da Etlut:açiio �êrm",
nec�rá ,'nesta Cà'Pitàl' até' o ,dia a,
quando viajará para:'�a cj-d�\(le de .Be- :

léj1l, a' fim" de p'al,"aninfar. uma .0

m'a de fotinando· da UÍüversidad
:Pará.

. ,

.rI"-.

�k

edro·1lvo na: _Capit�l ve
situação dOi�seu 'partidP

'.
I, '. ..... '1

o Deputado Pedro Ivo Campos,: Púúcló' OPOSicionista nó' último, do·

que viajou na noi,te de pntem de":' mingo.
," ,', ,',

:Toinville para Florianópolis, decla-'.
?, (j

rim a O ESTADO que ficou sati") Afirmou que em Joinvillp a �ota'-
feito com ,os resultados,' do pieho ção indbtiduaL dos' é,andidatos ;( tiJ:

'naquela cidade, acrescentando que, MDB 'piu"a a Cíhnara' Federál é ,tAs"
espera

. eoll1el� na, Capital ele!'mintb5 sembléiá LégiSlatl;va [tii stfperi<1t à

que lhe permitam uma melhor a.,ia da AreItá, o due o deixou �dupra n�,

liaçâo' da Jotação conseguida pelo te silÚsfeito; �
" J.

"

,Durante sua permanênéia nesta

Capital o Ministro Jarbas' Passari
nho deverá visftar as instalações da ./

Universidaç!é Federal d� 'Santa: C<}-,
}

A sessão so�ene está ;narcada pa-

ra o dia ,24, às 20 horas, 110 Teatro

Álvaro de Carvalho. .

tarina.

Professor dos
EUA visita
Universidade

,I

, '

/,

�ncontl a-$e\ nesta Capital O' dire
tor da Escola de Engenharia de

!;loustOl1, professor Kjrkp�trick. 'Es
tá cumprindo um extEnso ,pliogra�,
ma de visitas à Universidade Fede

ral/ mantendo contatos 'com técnl

cos ligados ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia.

-'�,-�

r·····
.. -�

-��'d.�=.SA!!d' L'�â'
I. CO!\II''''CilÇ;\,\O parE!" À�5smb!éj'a'" G"!ral'"

I. De a�ôrdo com os e�ta!tutos, s�llcj.t�mos a ,preseIiç� de todos os asso}:

'II
ciadús no dia 22 às 10 horas. 'Local Gl'ÜPO Escolar, dá Lagôa da' Cónceição.l

'I ,A�SlJl'ltO' Votacão da nova diretocia e prestação de c��tàs! ' ,

, i
, � I 'O<lrio T�va'res _:._ Secretáa"io.

',',
'

" ,

(1., d
!� " vi•J"J.......... ·ue_ri --.... JIiI

! • fg 1·
"

I

"I

Na manhã d� ontem o professor
norte-americano esteve c.gm o Rei,

tor Ferreira Lima, de quem ouviu

exposição sôbre a il11fl'antação d8

Reforn\a Ul1iversi,tária' e a expan

são do Centro Tecnólógico da Uf�c:.
Sua presença, em Florianópolis se"

este�lderá até" am<Vlhã : à tarde.

·!l"'i
':
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