
8 TEMPO
\ Slntese do Boletim G�ometer�o16g1.e� tile :A. �etx�8 Netto

válido até às 23h 18m do dia 25, de novembro Ide 1970
FRENT� FRIA: Negativo; PRE:)')ÃO ATMOSFER,rCA MEDlA:
i()11.7 milibares: T�IvlPERATJRA MEDIA: 22.8Q centjgla�s:UWIJADE RE,LAJ'IVA MEDIA. 8'�.9%; Cumulus ;- Stratus -

PrecJpJiações esparsos _ Temp.i ,m éd iu: Estável. ,

PHILI"I 81 elA I casa do conslrulor
j

INFORMA

Até o final do corrente mês serão exportadas para o

Chile varias toneladas dc erva-mate, produzidas no oeste de
de Santa Catarina. ,

O embarque será feitq através do pôrto de São P.r�;n
cisco do Sul em navio chileno.

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

'SINTESE
FLORIANóPOLIS

o Depar1amlÔ'nlQ de Ensino

da Secrel'al ii} d:l EdlJr.;t'�ão e

Cul.ural do � ta�Q, blorma

\:j')s d:), l'I1atrk"d'ls no; l1S a 1),

le- imernos da rede lesladll;J!1
ti!! ansino, para o ane lativo

. de 1911, semente pode'rão ser

efetivadas !"lo período de ]I? a
'

12 �e dezembro.

RIÓ DO SUL

O engenheiro-residente do,
Departamento de Estradas de

Rodagem de Santa Catarina
em Rio do Sul, foi designado
pelo Plano de Metas do, Go
verno para fiscalizar os ser-
viços de construção da rodo,
via' Tuió -, Pouso R",jqnr_f()
-- BR470 _ via Bragantiuo,
com' lima extensão de 16 qui
lometros e meio. As obras Ià
zem parte do convênio cete-

, brado entre, o Plameg e a, 1'r6'
feitura Municipal de Taió.

, CAPINZAL

O Prefeito de Capinzal, S,r.
Carlos Alberto Santos, aeOl1;1'

panhado do De�' utado Nels!;m
PE-drini, encaminhou na úl'ti-

)
mil terça-feira ao Secret�i'io
da Educação um memorial
reivindicando -a criação :cfe
curso científico naquele mu ..

rti�ípio, já \q.ue em todo o V'a
le do Rio do Peixe, aptsar de
;sva gri4!1de população estu�
dantil, <õx;stem ape,'as d,is
cursos cienlíficos, um em Jo�:
çaba e outro em \Concórdia.
---_.-+

LAGES
�aiu de Lages, o 5Q Com

baia do 2Q Batalhão Rodo

viário, com destino à Santa

rérn, a fim de, integrar o' RQ
Batalhão de Engell.,J:l!llma'" "(;i,,,�,
C(1mbate. Como o ailterio�, 'ê�. '-

te 'Cr)mboio .seguíu=via nrdf,1'"
viária' até Belém, e, da ca�i
tal, paraense via fluvial atê
Santarém. Onze militares e

<U servidores civis do 20 "Ba
talhão Rodoviário, formam no

Comboio, que tem no coman
do o 10 Tenente Osny Azam

I�u.ia da Silveira.

BRUSQUE
No Centre S,ociall... "Se!ma

Wagn!;r Renaux ser3 re5lin·
do hoje o Eail� de ente",
rernerrto da I� CHmoíadà, "S�
sisna Cakdne!15>'<. Os ioâ:!)�
prosseguem em ritme !'!!)rn)�I,
com as rle!egi!c;iSes de Sr.Ú$,
que e B1ume!1aU crédenciàd�s
a cbter o maior número �é
tiuleJs.

T-IMBõ
A diretoria do Lions Clube

de Timbo, couvidou o Sr. AI·
cides {\ breu, Presidente de

COTl!.;SC, para C1 reunião-jan
tal' do próximo dia 30, Na

'oportunidade, o Lions Clube
co Timbó vai solicitar nuva

mente ao Sr. Alcides, a am

pliação da rêde telefônica e

melhoria nos serviços interur
banos da cidade.
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Acidente :é
..

causa' ·de.····
,

"" ) 'I • �

rconfusão
,

'

,uIh tríplice acidente entre' rres

veículos na rua Felipe Schmidt oca

sionou ontem a paralisação do trá
.

Iego na principal via da Cidade, <,s

tendendo '0 engarrafamento às )'UDS

transversais. Enquanto os' proprie
tários cIOS veículos discutiam e es

peravam o 'Detr�n _ que demorou
a chegar _' a rua fitou assim: cheia
de gente, intransitáveL I

,.

ssem ela rece e<
,

projeto s.ô· re .

,

•

Dle

Ivo vem do"Rio
Isatisfeito
Icom .8 Arená

, , .

,Rondou diz que): Arena
venceu :com' grandeza'

,\ \

o ,presidente nacional da' Arena
Deputad(1 Rondon' Pacheco, afirmuu

'que o partido recebeu "com artiv('2
e gnmdeza a vitória consagradora
de 15 de novembro, pois o povo

consagrou nas urnas o' desenvohl
menta econômico, o avanço tecnili,

lógico e as realizações dos três Go

vêrnos revolucionários". Afirmou (I

parJamentar, Governador, eleito ,le
Minas Gerais, que "o MDB foi J:?ui
to prejudicado pelo espírito do iá '

ganhou de que estavam possuídos os

seus llrincip,ais líderes, pois chega
vllm

i
a calcular que fariam, n'o mí

nimo, 18 Senadores,
Na conversa que manteve com o

Presid,ente da Rr<pública, o Sr RNI

duu Pacheco ouvJU 'do Genentl Mé

di;;i a afirmação de q'ue a �tória
era uma "éonsagração à Revolução
e ao seu Govêrno, atnlJuindo J ao

trabalho de or�anização � d�, parti.
do",

"

Reafirmando sua sabsfnç'io pelos
resultados alcançados nela' Arena ,

catarinense no 'pleit9 do dia 15, o

Governador Ivo Silvein retornou

cintem. à tarde a Flor-ianópolis pro,
cedente' do Dia. Ao desembarcar
afirmou que os resultados da elei

ção refletiram o "elevado espirrto
público dos candidatos que' a agre

miação ofereceu à éonsideração do

eleitorado, significando também c'

a "aio franco dos cataririenses à

obra de governo do Presidente Mé
dici". . O Governador 1VO Silvei: a
'esteve no Rio participando de sole-

I
nidadc n� Ministério dos Tran;l'or.
tes, quando foram assi ados 55 con

� tratos para a' exccu ;ão de obras r o

I doviarins em vários - Estados, inclu

sive Santa Catarina, que será IH."
neficiada . com 75 quilômetros na

RR470. (Última página)

,

I

'Comemorando seu cinquentcnárjo
de criacâo a Academia Catar inen ,e
de Letras )-,calizOll ��SS,(O solene on

\

tem à noite '110 Teatro Alva;o de

Carv<llho, ocasião em. que dru .1)OS
se aos novos "imortais", Es!iver"m

presentfc"s ao ato vária::; ,�utOI ldadl'S ,

do Est::ldo, além Ido presiden�ê da

Acaqenm! Riograndense de Imr..rell,

sa e' do

I
�.

i

ACL festejoU
ontem os

I

seus 50 anos
)

dá fez uso da, palavra relatando as

principais ativIdades da Ac:tdr:mh
ao íon6o' de s�a existêill;;a; enf1u:;,n-1lo que o llÔVO "imortal" Carlos Gu

mes de OÚve.il:á discu!sou ,>111 110.1,
me 'dos empossados (página 5). I

-----' --_ .. _- -�,.. --,_'_-

M. de capitais
inicia boje

.

. " '.

o semlnarlO
(Página 3)

,
------

Ferroviário
busca tílulo
no domingo

Jóias vão ·hoje
ser "Ieiload'as,
na' Caixa

(Pagina 6) (Página 3). '
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CINEMA

SAO ,TOSE

15 -- 19,45 _ 21h45m
Mark Damon - Eleonora Brown
JOVENS, MALVAQOS, E SEL-

VAGENS •

Censura 18 anos

IllTZ

17 _ 19.45 - 21h45m'
Richard Wyler .s: Eleonora Bian
chi

BILLY ... O SANGUINARIO
Censura 14"anos

CORAL

15 _' lC) _ 22h
Cha! lton Heston' -'- Linda Har
rísol1
O tlLANETA DOS, /MACACOS
Censura IA anos,

ROXY

14 _ 20h

P"(1g:rama Duplo
TEM OM HOMEM NA CAMA
DA 1\1AMÃE -- NORMAN, O
[ PITEIRO MALUCO
CPDStlra 10 anons

,JALISCO

17 _ 20h
Joff HU'1ter
C'RTSTMAS KID

Censura 18 anos

GLORIA
J

16 -- 20h
P'w2TClma Duplo
COMO DAR UM GRANPE
COLPE _ QUEM AMA

. ,.
\

PERDOA
Censura 18 'anos

RAJA

20h
P"ncr"�ma Duplo
A HISTORIA DE TRES F�TRA
NHOS _ A MORTE ANDA A
'CAVALO

Censura 18 anos

20h

Renato Baldini _ Mora Orfei

AUDACJA DOS HOMENS
SEM LEI
Censur'a 18 anos

TELEVISAO

TV COLIGADAS CANAL 3

16hOO _. Clube da Criança
16h20m _ O Menino Submari�o
_ Filme
16h40m _ Seriado, de Aventl}raS
_ Fllme
17h 10m _ Ramar da Selva

Filme

17h4Sm
f!11arda ,.

,

,.

1 �h20n\'r
1 %00. '- A 'Proxima Atração
Novela:

Mulheres em Van-

I'
I'

TV Ed\J.cflJtiva

1 qh35n� _ Tele Esporte
. \ _/

191145,m, _ Tele Jornal Hering
20bO.'\�'·- Irmãos Coragem
Novela

20M5m _ Faça Hqmor Não Fa- '

ca q Guerra
71h55m -- Re!,ortfT Garcia

7:�LiJi�}";>;-,, Assim N\L Terra

ri"1f�:�jQ-o" O�Ú _.' Novf'\a

6"1_� ...:_ Ó� Intocav�is _

�il·1 _

231 < -'- O BC$élUtel V�rcle -

,Fiil�:"

"

Zôry· Mach�do
Coquetel Sexta-feira, às

20,30 horas o sennhor Dr. João
Carlos de Melo Cunha, êle, Pre
sidente da Associacão Atlética
R:-1!lc;a do Brasil. vã'o receber as

Debutantes Oficiais do Baile
Branco do Clube Doze c1.� Agôs
to, ern IlUfl sede social, -corn ele
gant'i:! coquetel. Será' sorteado en

trc as I indas jovens, um presente
oferecido por W ai bur's bou t ique.

I ,;X X �!! x x:

Ainda, sob cuidados médicos,
encontra-se no Hosoit al Mr-tino
Deus, o' Professor Alherto Odon

Mav, a nu-m desejamos pronto
r-stabelecimente. '

:x X'i * x x: ,

tÓ, :

]\1'i1rco S�S'S'l . (QuiPQ) O mest'e
dr C�' 1m'! +1 .

iln Bf.1Ue Bnm!:o
:x x * x x:

Nossos cUlllf,'im,\,·tos ::J'l ca"l'}l
M11'ilda Joã'l Li 'har�� P'lo n:J�

'cimel�to de Rodrizo, dO'llingo últi-
.
,

mo na maternidade Dr. Carlos
•

<, Corrêa.
:x x �:� x x:

Lf. de Caçador, a bonita Tânia
MClra Braf!:l. l1'OS manda convite

para sua {esta de formatura. dia
5 I)r6ximo. As nOf'/lia1istas d::t Es
cofa Noss:1 Senhoca Anarecida re-.
cebcrão diD10ma 11a Calecl,'a1 São
Francis::o de Assis e terijo como

Patroncsse a Professora Léa N�I-'
, ,

cy Somacal.
I ·:x x * x x:

FSIJort(;; _ Do camo"onatn c1�
Futehí'l d� Salão r�alh1(h "la ú'ti
ma S�!11a'la. '1� 0i:lwl� do T�i·, .. il_

h. foram vrllcedores: Associaeão
S�l'vidorf's xfil'1i�i�1i, d� Ll��S.
Club'; do Cu"irio d� FI,>,'jer'c6"o
]is, Grêmio F�"1ort\vo Ti;'�') de
Tt::tiaí e (J,·ê'T.io Esportivo tEia

I'
-

MOlitz de Lages.

"

I

:x x * x x:

Nos i iforrnou a Diretoria -do

Clube, Social Paíneiras, que será
no �;'Óximo Il1Gs. I) coquetel e.u t
hom=I1P9;;lTI aSI Debutantes Ofi-
.... I3IS �iu- jjai e Branco 197.0.

.x x * x ,X:
'. '

. ! t, b t'
I,

GVimos na ou rque 'I' ari1�;',
bastante oreocu+adn C0Jl1 :1 d-c o

racão ele/sua 'residência, que está
sendo terminada na Av. Rubens
Arruda Ramos, (.I bonita senhora
Irene Lacerda Rosa.

:x x * x JÇ:

C'r-sa 'el"\ d� S'ío Paulo, onde
Ioi atender assuntos liEndos ao

"Too C:uh-Br3cksco", o p.:erente
do B�'adesco em nossa cidade se

nhor Sd�me Isac S'eleme.

:x x �:� x x:
.

Ama Ihã, na, sede. Balneária do, I

Club:c Doze de AgAsto, chá-Ve
rão 70, com

' desfiJe de modas;
plolTlnção ela Escola M\ll1clo da

Criança.
:x x :.� x x:

Ouem offr�ceu\ sua luxuosa re-

c;id�:lçia parill Irecepelonar Miss ,

Br:lsil. E'íaná Fialho Tompson, de
seu r�Qresso da cidade ele .Tninvil-
[e, com um alrnôço mui10 ple?8!1-
t:. foi ° sônhor e senhora Dr. I

Stravos Kot7i8S.
:x x �:� X x:

Um Qrll''JO de linclas DebutantiSs
elo Baile Branco, no Clubo b07e
cI� .A�ôsto, após aulas de ginás-,
ti-ca.

:x' x * x x:

P"US'lllH'..,to do dia: A' confil;\ll
C1 ",w si' mn<:VllQ é' o lnimeiro se

jJl'tdo do êxito.
/

OA GAlA1_
Ba,sta VQcê ter o terreno, e nós

oopstl�uimos a sua casa" totalmente
ilnanoiada. l

Vooê próprio escolhe a planta,
a· p.artir d,e 70 m2, com dois QU maIs
quartos.

O acabamento é de primEira
qualid�de; fôrr,o de lage, aberturas
om nu�,detr� de let, louça CELITE,

metais DECA, rebôco de massa fina'
J

e pintúra plástica. r

O Iinaneiamento 'você paga em
10 ou 15 anos. E só começa. a, pagar
depois' que estiver morando � sua
casa própria .

Venha. conversar conosco. Se
você trouxer a escritura do terreno,
começ�amos de imediato a constru
ção da sua casa.

Na
.

últlma S("1" :'lHa,
. tle18 V"";!T,

I "iâj:1l! !'T3,�rasília, o· cÇlsal Mi-

I listro Nilton Chej'em.
"

,
,:x x * x x: .'.

,

.
,

•',

.1 1" f.'stá ç�nfirm acfa a .presença,
.:l� Marco S('�so IOnh,} n0 Brli-
I'" "}.irWlço

.

dia '19 próxjlilO�' no

Cl1}b� Do�t' dr., A�i)sto, ri,art) mf.'S

tri:' de ,cerimônia das D�blltat1tes,
pficiais. " ,

,I ,'.:"
:'�: �. �I�, x" �

. � "'

� : "

l'\' , ,,',,;.. ,..- "

.. �� :, �� "." ... �
,

-Os haçharéis em Dil'e-ito, de:
197.0, reç"bei\l '" o nome ''Turma,
Pí0f<,ssm C�dth Colombina Mn�
'i:<1 'Sal�ado". Patrono Ministro
Jarhas passarinho, Paraninfo Dr.

\1�fí;ja Llli;l G. Col\�\CO f' ot'élclor
) jnnHtlist(l Aclo,lfo. Zige11i. Entre,
'S J1().\,os h1c:haréis "..til Direito da

-'\C'ulc1Clçl" f"dnh1 ele' Snnt(l' Cata
ina: está' WI�ll1mar Alves.,

:x x �:, x x:

() Dir"'t(»' 1;)0fi11 rl" T ir� T'::;
l� Clube. Sr. .A liir.l . Uottaro, em

h'i0 Wl1l d;ltfl d� 22 "·n. �()S

;n1Tluniç:l, nue n C1l1hp da Co'i'la

'ue o Clube dq Colina elef.'eu
\1i�s Pis('�l!a in, o lindo broto
I§bora Sthaef�r.

('

",

.! 'I

- .

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

"', '. t

lúsica ,POPUlar
Tarde de domingo em Buenos Aires. e

','

'.

No fim da semana passada fiquei conhecendo "l1'ina tr��en(l� músíca.Taree

de domlnqe em Buenos Aires. Quem ainda não a.conhece tenho cerhm:. que nãr

demorará muito a fazê-lo, porque ela está COmeCíln,do, .3 ser' 1t!uJto_rodada. '\
DE\vO esclarecer que já gravei esta música, com três intérpretes. Dés!l's

..

três sOlnf."1e um consegui anotar .o nome e meamo {!ssiFn,'selP saber se [\ gn/ia
e<t? f"01TE'h. ndiro·me à interpreta<;ão' d,o cn!1ju!l.to, A�r�C,(I.dablÍjI. 'Aliás êste

conjunto apresenta um balance nos metais, fora do comum, ,Mas a que �le parece

:J 111f:l1 hor vrilvw"fio,' é .a nutra que também tení' metâi� 'R'l aC_QIU'l,an1:Jamenl.o.
N"o é a do conjunfo 1\btarac]abra nem a de outrõ conjunt« qúe só ernpreua
n\,,-,ijo e ·7uil;l1'ra. A gravar,ão a que l1)e:', es,t,oü.', ref.�I:rJHI�; 'é-· �'jl1� � que tem (1"

metais l'f'nJ ao estilo da orquestra de Perez: ,Prádo .. Difícil. eX)?lí�é\r sem 11'1'
nomes 'm:iR em todo caso. . .

'.� � O>

.:, : • ,
vr

�� ". ; ..

I,
,

'-"' ,_. � > J �.. _
i

I •

A última vez que aparef'erltm. m(isiIJ;:ls' :�rq_e-nli",'l�. r()'Í�. ;'or·'.R{:fl.d fO}' '�1
pn(\-;'� IIp' L ii l'!,,�ntlld, rum (J conjunto 'Los<"Í�.ãBAhdés; "Êst� . m(isi�'fij .alíás, fol
lrn�:�d'l,:ªn1 FlpriBnópolis nelo \Valt.er S91!'zfi;;;��1f- .à)�Q�{xe' d,� 'Ar�f1;?��i,'la� d,f �):iJ'le
'�cl1t<j':ir� ::d'ê' ·�h�,-,q.'r. A: rníú,i'':p foi," l'(Olfe�Q.t�(l,l:tt;;irl�\m\iito �tenr'p,õ,;:·��e·Ib.�j(J,
r"rNlitü qpe tôda a nossa moçada ainda goste de quvf.la.

,. sÓr.Ó:

"",,<l� rl'" r1'''.+-''" Ii'Il1 "u.f'''qs J) irp!! é' uma mÍlsira ciu's"tem tudo para
.1'

'
I

snhir: urna melorli» suner-atraente. uma letra ,s��.fll�-" f) .. ínteresmnte . e nma

vnnt8gern que DOUr.aS C'omno�içõ'es 'têm: ,ter 'três ghwa�!ies Qoas, d@ uma só v'ez.
"

• ,�" ,f! ..
� �, -.

•
- t ,�- .

,',
�

,

'
•

Tl'>d Hpat": o rei dI) swmq. : .- ' "'; ,'�, � '\ l' .;,,L f , •

UI" dos mais bem flll"edid�s n}flestJ:os ,d�"m:l!Si:p�"y\�llll�i� '�-q·r�,;:"Pretf1nl'il.,.,
fnl' "'erl F,eoth; o rei do "s'vina,,';'Ted Heá'tll:'il'í!)"rQu;'Ii'Ó�: 6�';anrls .-n:e i(bleI 'o' j ., '�. .

/,,, '1 �,l 1 \I
\,. II' -:'", �.!t: '

Nin'1l'P)11 lT!t'l"(Ir' do. qlH' p,le> "onhef"PTJ t!if helJl,1� �!l�ll .:é�.ro,?0.�'::O�;,Oá�1Ü�hos, di
fi('ei� que drvem ser nercorridos, até alcanç·la.t,'·! ',: ,i): ,I,,' �

,
,'., .:'.•. ' ..

'

, t \ 'f, -,\ \.t
\

,I, I ,

"

\ ',\ H "I ',"
'.

_

�
I \ I, , • � , ,1

Terl Heath nnsreu num llairro �obre. ,de Lonl1r!}:; �;.a \lfl1\l�H'_!l o acom�an'1ou
ilrsde os primeiro" momentü�. Sel] paI ,era ma�'i,tro' d'" 'l;landa do. ballTo e

'ViVf'l1c]O 111\11111 iltmo<frrR de llartitm llfi_. e irlst:um�nto�: ,�1fi'. ;,�f,l "�hdin�\� p'al',-l II

música de�de cêdo, Aos 6 flUaS TH recebeu a;; Pl'lmSll'as hçues de' P's om. Aos

R anos êle já tocava o suficiepte para partkiparC d,e ,U!U cüncurso d� âmbi:o

nac,io'naJ.

, 1 '

Ted erfl um adolf'srente quando fl I Guerra Ml1ndial tf:'rmif!.ol� e, ,pass<mdü
por rl1omrntof\. difÍf"eis, sem encontrlir um tl';th:>lh?, adequadJ) 'I 1IÇlra () seu

�0lC'nt() f.1A nÃo hrsitQ.ll em se tnmsformsr mau Juúsipo' de ·rlJa: para ,ganhéll'
"J�l1m; trof"1H10$ dos transeu,ntes. Dois anos depois, rHír�m,' TH já e�tava traba-

.

llVlnel,Q nm n1!llmf\}�h�, num cluJle, Iiloturno.
' ':." I' 1'.',. ,.

Demorel1l mllit o, norém, ató que TN] IHe<lth umlesse Ol'P"Rl1lZ!lr ,<l sua PfoprJú

Q.rfl11estra, T�to Rnontl'''eu pm 1945. ao fiqJ da' TI' G"I�{r� '-.Mundi,lll. Para füJ'mar
11m/1 ol"ft'lf'<tn 01e SI" VAlp\1 nos dirPitos illltür�i� d{' onil" 11ilú�i"(ls (me h""';a

f'O�'1()�to (·fl.'Tl Sll� e�ni\on Essas duas composigõefo @�él: That_ I".qv�ly Wnkend e

!.!TI (jt)i1nil Léve l'hl!t Guy. I . 1\

AJOHJ'" flno� ftAT1Qis, � orrmestra de 'fed J.l�atb Illr<tnçctll o ponto máximo
ile Flla nonlll�ridoclP na (:;.rií-Bl'etanha. Em 1955, haviam sido vendidas mais

J de 1'), ''l'ilhí)ps (lI' ('óni�s de suas �rflvaçí)es. _._

Há f"illf"O I!nOS '!'f'(l }Teil.t\1 sofrpu 11m (1taqn� do corac;ao e depOIS, ent;'lo. �e

naRSOU R hl1r nowo dfllf'. He�th voltou :10 noti(\})lr1o. mRS de Ull'1::t f0rmA triste.

A 11'" ;"h r]p Sljil mo,·tp of"unou as nrimrir(.ls páginas da imprensa lo�drina.
Nifl1!\lénl tem rl{lv�dn. flOdrn, (lê (j111' (1 Slln músir'�l �"['á lemhra(la flin�!8

por' mUltas anos. (British Ernadcasting C01']!l.oxation � BBC),

Horósc OP� ..

OM�ll CARDOSO

\

, 'I·
'.

'

Quarta.feira - '5 de !'o'lert"ll!,q:,,� i97q'; "

:,'
,

ÁmES _ 21 de mar('o 'a 20 de abril _ T\ldQ indicá que yo.é,ê t€ltã: 'Pflstª !,!uarta.
feira, 1,lm dia Sum<llTIen.te favorável gara as' tJ;,ªn>tª�õ.�� finl\'Tf'le1nS que

..
('nvolvam capital a.lheio, �t�lrré:,t�l!l0s . o.� .!le,fIl�ç,��. ,.J;{o� e�t�nto. 11:-.0
se descuide da saúde.

'

'," ;.-
. I;.

'l'OUnO - 21 de ahril a 2Ó de maio - Pess�as Õ!HJlá ti i\ô.lt(iliçi!Íd� zpdÍHcal. em

espedal as de Virgem, serão muito uel'léfi'eas, l;\l;' qnçQr.r�r daiS t�ró;:íl'nHS
horas. Você apenas deverá r.ôo se c'lÇQed@[. em ,�g'l;l,n{)S fínançairQs.
Evite, também, os negócios arris'c'ados. "',,�i� ',:.,';.,:',',:.,,:,: :,;'

'

,

Gr.J.liIEOS _ 21 de maio a 20 de junho _' VCileê,'.es�iijv.i)iin'dtil 'u'iÍ\p fa:se ero que
t '

• '. ') ;.\. I i _ I� ,
v

poderá contar mais com outras' pessoas,', f'S'pelJÍ-alfuéJiite" cO,&1' aquelas
I que lhe possam �er úteis no fútuf�k,. 'Fa�' l�ôv�S,:��i��de.�,.:Se 'püder,

, solir-ite empréstimos nesta (]uarta·feh'é\_ '::,'�' , ,.,.,' '.c
'

.�' :
CANCER _ 21 de junho a 21 de julho - IÚ int!'iCif):.'i df<qiue, .um<l 's(}uhada

flsniracão amorosa será be,nefi�iada bo ·!r�l;Sçi.!'(�p' ,<ie�fa ,qua,l'bdcir.a.
,

" 'H{lj� ,lh� será ma�,� fácil a realiza9ã'o â�'�b�Ó:e.'J\U:�Jq;u�;f' trab�lho com

a r�� 4.j;a1:<' ��
,

, ,'é"�;'Jo�i'<�.-·:'
' "I', ':,: ."

LEÁ O - ?�� 'ulhn 'a 22 de agôsto _ Suas pq�sihj: ,'.
:5 a�ito }�1í:qcefiíocnda vez mais, .até o final do ano. Todávia. '1,U'� a' 'reaUZ'l(l9() de um

; ne,gório ill1Port�nte, tudo poderá depervrCl: 'dçl ho;� �e�:.'Itii ,do lilasci ..
,

menJo. Evite qualquer excesso ..
,

.

VIHGEM ---;- 23 de 'agôsto a 22 de setembro _ Se v(lrê I,asceu por v,QUa' do ctia
14 de setembro, tendo o Sol em 'sextil zodhlCàl, terá lima <lIlPfta.feirc\"',j'l "
intens�mente favorável para todos os assuutos mercurianos,.: l':m caso 1/,
contrário, bom dia para viagens. '

�
LIBRA _ 23 de setembro a 22 de outubro· _ ,Cqnte mais co;n as Sllq� oP(lj·tu·

nidl1des de realização, principalmente, 110 pl<nlO das ft'vanças e do�,
, grandes projeto's materiais. O trânsHo do Sül em EliCOl'p.iiÜ� lhe é
sempre favorável no plano material.

ESCORPIÁO _ 23 de outubro a 21 de novembxu _ A. guarta·feira, dia de
Mercúrio, tende a heneficiá·lo(a) na esfera mental, e�' tudo quaJ1t'o
exige maior soma de energia e cOnibativirl�dA, C'aiacterístic<ls de
Pl11tão. Seja mais pacieNte com o sexo oposto.

SAQITÁRIO _ 22 de novembro a 21 ;€le qezembro _ 1)ifl em que vo.cê poderá
dar mais do que receber. Mas, esteja de [;obl'ti':,l.viso: tudo qu� fi7e\'
de hom, e no 'limite das suas jlossibilidades, tl'ar-lhe·á recompema
futunls. Êxito na vida sentimental.

CAPRICÓRNIO _ 22 de dezembro a 20 de ja�eil;o. _ Per�u.ectivas felizes no

pl;mo clilS' viae:ens. das' amfi'arles·e'"dbs -neqÚcil1Í·s-t;í:ll'píÇi�s ari s{>ll' i'xito
pJ'o.fís�ional. Acredite nflS próprias fôrças mentais, e 'tera chance oe
rornprovar o quanto poderá conseguir.

.

AQUÁHTO - 21 de janeiro a 19,1de fevereiro _ Tenhél em mente ,planos
elevados e sem e1!oismo, e ganhará p.elo lado financeiro e na popula·
ridade pessoal. Semear hoje nara colher llm�tnhã, eis

r
O q�le deverá

, fazer. Prócnre dar mnis ntenção à SlH'l vid'1. intima. _ c

PEIxeS _ 20 de fevereiro a 20 de março _ Dia em qm: as suas pO$sil;lilitlades\ "

de sucesso estari'ío em evidência. Tendo ;1 maioria dos planotr.� ('m

posicão favorável para o seu signo, tI,lelo indiç? que as influandas
negativas 'desta quarta·feira serão anulªd�s"

RESTAURANTE
. �..'

CHUIlR.ASCABIA
GUACIARA :,7

L .�� �",' ".;Ex.F�isio ,- S�b' nQY:�, �d��9!�,�a��!l
�.tt.ii�JJ ',r,' I',' : I

, '! '�:." \'1,,',� ",. �.,�' ,,' ,'.
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�'�:ercado de Capitais
/

f'Df seu stmfnário hoje
, ,I' "

Será' Instalado solenemente, hoje,
às 20 honas, no Auditório da i Facul

dade de.; Ciências Econômicas o Se

minárío"sôbre Mercado d� C�pil'.lis,
promovido pela Bôlsa+de Valores de'

Flodanó)Jolis, com a cooperação do

Govêrnó do Estado e Centro SO"IO

Econôm'leo da UF:SC, e que contará
com a' presença do Governador cio

\stado\ -Prefeito Municipal e autori

dades.
O -Seminário reunira a� maiores

autoridades do, Mercado de Capitais
do país! tendo' chegado a F101'1d[iO-

polis, ·ontem. as Delegações da

Bahia e Pernambuco, Confirmaram
as' suas presenças 'e chezsrào ho ie

1) Ca6ital as delegações de,' Si:i:) Pau

lo, Rio" d,' Janeiro, Guanatl.ll'<l, Mi
nas 'GeraIs, Paraná e Ri� Gl'and,� do
Sul.

O ,El'tado de Santa Catarina psta
fá repré'sentado pelo Sistema i.'inélTI
'ceiro do Estado, SorÍE�dadcs Cf'll'No-

\ ras, de TítLllos e Valôres, Sociedades
Dis.tl',ippido;i:JS ',:e Valores En:ll1rê
sàs '

à,e 'Capital Aberto, PI:ofe,;s�:Í'es
e Estudantes Universitários,

. Após' a insta'laçào do Semil'áriQ

sôbre Mercado de Capita is, !1 Bolm

de Valôres de Florianópolis ofere

cerá um coquetel aos j,l'esenles,

O Seminário prosseguirá amanhã.
com a seguinte programação: 115 !{
horas, conferência do sr, };ctgarcl
FraJ1.ça Filho, Consultor Jurieí-:o da

Bôlsn de Valôres de S:10 Paulo e

Consultor Jurídico da Cornissão I\";;

cional 'de. Bôlsas de Valôres,' que

;>h(1rd8r.á o terna As"��h,s' Leg'lis da

Democratização do Capital; às 13

horas, o sr, Fortunato ele Mello C8S

tro, Presidente da Bôla de·Val",e.,

do Rio Grande do Sul e Vjce-Pre�,i:
dente da Comissão Nacional de nM

sa de Valôres, proferirá ," ,'r,: "l

ver'sa-ndo sôbre O tema B-ôl��s da

Valôres e Socieebdes' Corret<'I'as e

às 19h30m,' sel:á levada a efcit.-, a
'r<Jnferêneia sôbre o t'ema Ex";msiío

"da Emprêsa na Abertura do Clp!t;;],

que sera pronunC'Íadá pelá' se Déc

cio, Vase:oncellos. da' Pôlsa, dr \la1:C,:
,res de São, Paulo. As co.;nferenc ias
'sei'ão, sE;guidas' de debat�s e r' nLi:
zar-se-ão ,nO, AudHório da FaeHléi::ll��
de, Ciên..ciàs Econômicas,

'_

BIOU,INIS
,Fabricamos os mais modernos biquinis em -Cirê, .Jersey, Rendã!.,

; A�godão, etc, . ,

_

Vendils por atacado e 'varejo. Rua Felipe Schmlrlt, EdifíelO Iflorêncí,)

Co�ta, 139 andar, sala 1�09 (Comasa), M, K. R. Confecções fabrica o melhor
el1,l, roupas,

.� ._-_.�-�-

�*' i41WtJiii NJJIIH;;-._--==-.......",.
,-

--,-,-,,,,"\
..

_,
�����-�-�--�'���� ..._....,.....",••uii1i:"'tkJ1i"',".,ap..,.._.•�,....�'���·�IO<"-::""'�"

Tt'ansnorladora VALE nf) tT�JAí LIda.
'

. TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMENDAS - MUDÁNÇAS
CGCMF N9 82,639.022 /

'

SANTA CATARINA - PARANA - SAO PAULO - IRIO DE JANEIRO
- MINAS GERAIS - PEItNAMBUCO

MATRIZ - BLUMENAU -' Santa Catarina

A�A;MEDA DUQUE DE CAXIAS, 166. _- FONES: 22-1815

END. TELEGR.: "TRANSVALE,,1
'

.. F: I L I A IS:

, \'

E 22'-1840

SAO PAULO
_ Avenida do Estado, 1624/,34
_Fones: '227-29-3'f e 227-68,82'

,"
End, Te!.: TRANSPOVALE

BRUiCtiJE.,t:.:: L� ,I""

Av. 19 de),Vlai,?, �!ÓO;
Fone' 1299 _ ,

End. Telegr.: TRA'N'SVALE
'

, CURI1'IBA

RIO DE JANEIP.O

Rua Nova Jerusalém. 482
Fone': 2-30-�Q-96 -- BUJ'!sucesso

End. Telegl.: TRANSVALE

JOINVIL-LE- .

Rua! Dona Franci�ca, .3399

Fone: 3399
BELO HORIZONTE

Rua Manoel Macf'rÍo. 2.15
Fone: 22-99-44

Rua Rockefeller, 664

Fone:
.
23 .. '3453

, �nd. Telegr,: TRAN;SVALE
AG_NelAS:

Lagoinha
"

ITAJAf RIO DO· SUL

Rua Ce!. Aristiliano Ramo�

Fone: �58
Praça Vidal Ramos, 5

Fone: 183

�rid. Telegr.: TRANSVALE
.

FlORIANóPOL IS

Rua Max Schramm, 242

Fone: 6363 -' Estreito
• SERVIMOS BEM PARA

I
L

RECIFE'

Travessa do Raposo. 64�A
Fones: 4-4117 e 45828

SERVIR. SEMPRE
I
i

1_, '" ".,

-

___.!,_II 1

,2

SUNAB INFORMA ÀS DONAS DE CASA

,",P{eçnS Cadep"
A VIGORAR DURANTE O MÊS' DE NOVEMBRO

II"
: I

,! ,PRODUTOS UNIDAD'Il: PRECqSi MAX
',Arroz japonês granel '1 'kg 0,75

Arroz agulha 404 especial granel 1 kg 0,82

Arroz branco extra granel'· i kg, 0,90

'Arroz' amarelão extra granel 1 kg 0,114

Arroz branco extra ,pacote 5 kg 4,30

Arroz amarelão extra pacote 5 kg 4,30

Açúcar refinado pacote 1 kg 0,90

Aç*ar. refinado pacote 5 kg .4.40

Banha de porco granel 1 kg 2,30

Café torrado moido pacote 1/2 kg 1,15
F,xtrato dEI tomaté 200 gr 0,60
Farinha de mandioca granel 1 kg 0,35
Farinha de trigo pacote' 1 kg 1,05
Farinha de trigo pacot.e 5 kg 180

Feijão prêto grane� 1 kg 1,20
Fubá de milbo pacote 1 k 0,55

1[,1, Fó"'foros pacote 10 ex 0,50

I r.,l"�P:e natural 1 T. 0,58'$
! L�ite, em ,pó integral lata 4:'4 gr 3,50
í
i', �eite em pó instantâneo lat.a 400 gr 3,40

I L� (l.e aço ,
pacote 6 , 0,30

'I
Macarrão sem' ovos pacote 400 gr 0,80
Macarrão com ovos pacote, 400 gr 1,05
,Mas�as para sopa pacote 200 gr 0,fi5

lI4aJzena pacote 200 gr 0,60

Maizena pacote 400 gr 1,05
Maizena pacote 800 gr 1,90

�J!t.e.iga .pacote 200 gr 1,50
Margarina vegetal tabletes 100 g 0,40
Mortadela 1 �g 4,20
óleo de 'soja 900 mI 2,85
Pnpel l:\igiênico popular ; rôlo 1 0,25
Ral refinado panot.e 1 kg' 1),40
<::,,1 moIno pacote 1 kg o �o

Sabão em "edsço peq. 1 p 0.23

I
OBSERXTAÇAO: OS preços máximos fixados na presente lista I

,

não abrangem ·tôdas as marcas comerciais. As "'asas participantes··

I �� . .?�DEP e:tão obrigadas � ter pelo menos :llm.a oas marcas dêsses I
,+PTQgWiQ:t.����!W,�ÃC.eQ.IlIIl.J!&s.J!�ª,gps." ,_.�"' _'._ '.

__ ., . � �.�J I
. 1�,

_Jt'IM ! ! 1 5=1:755

l,[
Jl

i
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, I

CDL agradece Dia,de Sanla Catarina só
cobertura .

t
/:'"

f I 18'
•

de O EsrADO em es as re Iglosas

Caixa ffil·
nnvoleUão
de jóias

O sr, José Dias, Presidente do Clu

be de Diretores LQj is tas de Flor.a-

110POÜS, eDVlOLl olLlo ao, jo: n't1
O Estadó, "cumpriudo dei.em1ül<1C'ão

do plenário da úÚ.il11a reunião", rorn

a finaíldade de "manifestar os' nos

sos maís sinceros agradecimentos
:r,rla valiosa colaboraç. o recebida

désse prestigioso órgão d�' imprensa
ror ocasião do jantar rea.izado na

-noite de 6 do mês em curso, quanlo
foi homenageado Sua Excia. o' Go

vernador eleito, cngr-nhtiro Colorn

bo Machado Salles, Certos' es' amrs,
de que sem essa C'ol,aboracãD t o

importante para o nosso clube. 11i'íO

1<", /.) acc.rtc ír.ieuto alcança.lo
tão grande sucesso"

Associações
• 111 ii

muniCIpaiS
vão reunir ..Sf
Prefeitos de todos os muni�ipios

"",."

A data consagrada a Santa Cata
rina será um dia útil como 011tl'O

qualquer, sendo normal o exp.xiicn
te nas repartições pú b licas fedf'

ruis, estaduais e, muJ.i::ip"is,' 12;;,[.1-
belecirner.tos bancários e comercia is

A cada 100 anos a Igreja renova

o seu calendario e a TeVJSaO da lis

ta dos ssnto , i.is-rh os n� C_)endá
rio, Geral . da Igreja, el11qnada" do
\ atícano, excluiu Santa C�I arina dto

A Divisão de Penhor 'S d'l C:;i 'a

Econômica Federal � Filial d; San

ta Catarina -- fará ·reúz r no di . .J9

de dezembro, no 'andar té! reo ,o:
Edifício Séde, à rr. ca. XV 'ç1,' ;\<0-,
vembro, no hcrá: io das 9 :' s 11 ho;':
ras e das 13 30m às 1 h30111� o 'lf"i�,'
IRa Público de J'i s e A:e <:[I'é1c'l'j�18,
com _prazos ('(lntra(uai� v n ido,' in

30 de novembro de 1970,

Os propri rtários das j:.ias e mor

cadorias poderão refo mar OIi' l�Ç'� a-
, "

tá-las até às lGh30m. do dia ,.)..� ,e
,

.
, ."

dezémbrov de 19;0, \," "",i
, j',�

Exp,os�ç�g i::l
, ..

de orquideas
foi .suspensa

, ." ,"

_. / ,}l ')" .... ';�
,A" Soeiedacle,"O'rci:IL]órit� i�r�l},l(,

. , "'I ��' � I ;f. •

rjanópolis de"idiu Ijiíó '):'�aW:�r a

hadicional exposiç(io dê órrd<iç:eas,
térclo enl·vist�- quei as ,cQnqiç�� d;)

�
, 'J'

'clima na Canital dLliamr. fl,' :,'/,�, "
.. J \. I (.J

foram favoráveis a ,im:ii:luç'êâi da-

quela esré"ie de flor, A ifl'()rl11�c�r,
foi prestada ontem :1 O E�,T !tDO

por fonte da e.ntid)dC', açreS,"r1n ,fi

do que a mostra re"lh;)dil HI1Li:d

mente em nov,�ml;llo, devora SI', k

vRCla ::l ef.:ito, no Yllóximo 01\(1,

De outra pf!rtp, pl'oRseQ'lle Cflm

gr:m(1e êxito a ,'''':;:;\8 N�don'l' c��s

Flôres em Joi"vil/e,' ina<'l�llr"da
quLlfa-�eira no Pavilhão da FQ!1l0SC

:\'�<lis :}I: ·,i n �i", (.i '�\l":.1 ;
.. .1' t

n .... �.� r.,nl .... s 1"(11rd- ...:c:o. (r> r>,�rjpr'l'rii OS

'""'rr� .,,..,.h,",l·rs n,pr'\
'"�:.. t""I r1" ,1 (1" \.""·s-

h"" (,;", ...... r. ...ln 1<"l "'1;1 -1-,sr.·""'1� 1':;(' f.;l_

co Estado de

qualidad8 de

Santa Catarina, na

presidentes de aS,

A CúrÍD Metropolitana anunciou que
estão pl�(_)gl'arrfadas missas às . . ..

6h30m, 7 horas 'e 19 horas, es.a CP

lebrada pelo Arcebis o Me+ropoh
tano e acompanhada de côro e' or

ousstra. "Circunscrevem-se a êsses
atos ,lit(l!�gicos as festividades rv c

rentes ao, dia_ daPadres ira do Estil

do, exclrída 'do -nlendár!o (la Igre-'
ia em mala de 1!'l69,

JQexandria, Padroeira, \ do, Esturlo.
Muitas for"m as '.'ontro\'érsi s vn

tão suscitadas, consolidando-se no

esnirlto pop.ilar a r svez tiva de que

«Santa Catarina fôra cassada". F,,

rarn necessários, vái i-s r nuu j-"

mentes da Cúria Metrocclitana para

'que todos +ícassem ciente s d'l' que

"Santa Catarina não peI;� ra c �1 n

fidade e que apenas" fôra ex Iuída

do Calendário Geral da Igreja.

sociações cbs v:'.rias 'l""giõcs do !:;s

tado, estarão reunidos no r.n< xin1n
c1i:� 30 na cidade de Caç'.ldor. a fim

de debaterem assuntos relacionados
com SU�lS miCrO-l e.l':Iões

EAM cunvoca
cirndidatos
aprov�dus

':"� !:.

Deverão con1"'a�-ecer seguwlél fl'Í

lã próxima, dia 30, às fl ho;'a5 na

Escola ,'de Aprendizes MadnI1eir\lS,'
os candidatos: inscritos. em Fio,i'a.:\ú

polis, �provados em eX'lme, çle S lI

de e ruja relação é a segclin e' -1 Ll

cas Pereira, Djalma Lopes, Hé'jo

d�s San!os, Libório Jae O Rodrigups,
Carlos Roberto QU2dros, Linesio
Joio da Silva, Carlos Alberto da

Silva, J:lime Martins, Luiz Carlos da

Silva, .Jorge Luiz Ferreira, Manod

InocêAcio de Matos, Adivaldo dt>

Oliveira, Sebastião da Cruz, Ed
ward Pires Sena, Paulo Roberto

Kaminski, ',João Rodrigues" Aldo :'\r

gerniro Leite, Rogério dI" Souza, Jo

sé João Andrade, Antônio Clarde

de Medeiros, Gedão Reynaud, Os

nl<l,o Mendes, .Tosé Carlos Ferr,ei·

ré!, Haroldo Manoel da Cunha, S:lU

lo Silv�, Luiz Garlos Silva e Dago
h')Í'to Vilela Neto,

. ...,..c·

COJitiuua muito visitada a, :TInSir3
'

da 'artis�� pauiista Miriam Chia'icri

ni, que expõe suas ob1'. 3 no MU�Cll

de Arte de Santa CaLrina, Segun 'o
G crítico "Valter Zá'nini, a a tua. 12Sé'

ela artis,;3 se desLi.,a ,3 um Pl b J {J

menos "é.mateur".' A mostra :) de

nominad,éI "Dominó" e as peças, �
em dimensões ,de 40 x 80 cm; 'ar:ú,;
sentando composiç- es fe )mé 1 i <,s

- são montadas segundo' o l' nd

pio e regra do antigo' j
.

g') da socie

dade, "bóndó 1101'1')111 vá i s '( P(;f"I'S '

de montagem., A li' erdctl·'e da '11;(-1,-"
taze1",l" que poda perm;U , d, n'1_") de

c1etermi:,?d" s co di(;iie, 'i' p', t e:1'l1-
ção do púbko n"o ('X 1 'i, 110 ,'n r,n

to, o. bom disc'plh:'rnento' d' obra'

O dcsenLo ele MIl'hr.1 eh, a 'e1',1'i,
nêsle trabalho,' s�gçre 00,11' mo'_j,io
n�ra a reali,l}ç �o 'em tap 'G"Tia e ('i11

cerâmica, A atual. most a dl a: tista

constitui-se também num"
/

me sa

ge'm de enc,orJjameílto 1,,0 camp) :.e

pesC[uisa e exp riência aos qu' se

dedicãm às artes l'i3uais e pIá ti [,S,

ALUNOS EXPõEM
•

O Mtl�eu de Arte d� Santa C' tu-

riria abrirá no di:1 30 cl'�3te m(s a

la. Expúsiç:io elos ,aiu o· do 'urso

iivre de desenho,' pintuL, e gr ·v, ra,

ministrado pelo pí:1tO!' Si v ) .'1 n

cos no "nexo do Museu, Su<o rx

:'osLos 03 tl',.b<11hIJS leI za o� dm 1'

�e o C�lrso T'as téc"ic 5 p'nilnf e

T���lUl.'. E �rerl'a.·_:·do
'.

() c 1.:n !:l :0

{k ('�pO);ç·('s'dn �110 o �:lIs'u'(,:e

Arte dr,' Sant" C2.t' rI -" a lfC3, nla' ii
8 1': Ex o:'iç

-

o <11 Es o'i' a df� A te

'nl;1l1tie18 "eln j),Tl1sell, a :'e" i':a 1;;1;1'''
e1:;' 'no di" 15 de dez�mb' o

, '

miss?ío orO"cpinç1"p, 8 "'''stn ,N�]':,i()
,l1ê11 rios ",p,-ns c.p(,'� "r'lr/o!!.:l;!';''- 1-"

o �cr�xi'l10 r]"J11i""n,
I

Cêrca 'de doze c�'iadores dc B ,17l
\

Jardim ,d", Serra, o,rienbdos pc ii)

escritório local da Ac;resc, restilo

modernizando SU:lS fazendas ao de

senvolverem processo de manê)o de

pastagens conhecido como "mp;'oélo

Voisin", e!tl mais de tres mil hec;ta'

'res contando com recuTs,os dn or

dem de Cr'i; 63 mil financiado" se·

gundo programa de crédito rural

orientado,

Segunço informe local, ")t:cvê·se
para ,o próximo ano uma eX"'i'lll�i':o

da pe"uári8, de corte em Bom .Jar

dim da Serra como resultad0 d;,s

vantagens do sistema de' pasrorcio
rotativo racionaL

T
SFEI

.

. \ .

SOMBRIO DISCIPLiNA

D",SEN' TOLVIMENTO
Na Vila de São Cristovão, em Som·

brio. realizou-se recentemente, com'
a presença de 105 pessoas,' um;) reu

nião para análise e planejr\'l1ento da

agricultura e bem estar social d;j lo,

calidade. Após· uma série de deba

tes sôbl'e a situação sócio-ecnnômi
ca da comunidade, o plenário deci

diu organizar comissões de a��ieul
tura e saúde com o objetivo r'!c:

concentrai!' esfôrços para melhoria

d� pron'ltjvid8dp 1Cfrl'\ob e p!'''T�r

as condições sanitárias da ]"opula
ção 1'ural. Com êsses objetivos as

comissões já estão estruturaJldc: o

plano de açã0 para o próximo auo,

distribuindo tarefas para os mem

bros componentes.

o Dodge.Dart 71
(ontinuiI Omesmo.

Êste é () CulrO dos que
não têm do que se arrepen
der,

Dos que usaram e abusa
ram, provaram e apr9va
ram,

'O carro que nõo precisou
ser modificado, corrigido,
a pe;·feiçoado,
O carro que não sofreu

alteracões nem crít,icas,
Aí �stá o Dodge, Dart se

otan 1971,
O me_?mo que conquis

�ou, o mulo de "O carro do

Venham os que sabem
apreciar luxo e confôrto,

Que fazem questão de
, '

. ii' �

ano,

Venham vê-lo,' Venham'
todos que perceberam que

\ êle é o correi nacional de
linhas mais atuais,

V(.�ham todos os que sa

bem que o Dodge Dart tem
a ni,aior potência (198 hpL o

melhor arranque, e é o mais
veloz entre todos os carros

fabricados neste país,
Venham todos os que

exigem suspensão perfeikJ,
freios precisos, di.reção dócil
e segura,

I

,,'
I

-

,�

espaço para seis passagei
ros, e de um amplo portr;
malas,

'

Venham os que ainda nõo
Carl hecem as novas côres, os
novos estofamentos, à dile
ção hidráulica (opcional) do
Dodge part sedan 71.

E venham todos conhecer
nossos planos de financia·
mento,
Serão todos satisfeitos,

'E\/ENDEDOR AUTORIZADO �� CHRYSlER
" � do BRAS�L

I
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e orma ministrativa
I

Um dos maiores problemas que o fu

turo Governador Colombo SalIes terá que

enfrentar para deflagar a execução do seu

plano de metas será o da adequação da

máquina administrativa do'Estado às neces

sidades e às peculiaridades do Projeto Ca

tarinense de Desenvolvimento. Disto êle

próprio já tem ciência. e deu a conhecer

algumas das mudanças que haverão nos �r
gãos públicos estaduais. Como primeiro

passo' para o trabalho que se propõe ���i-"
zar a llartir df �5 de março de 197,1, as

medidas a serem, postas em prática pelo
.. ,Sr. Colombo Salles nêsse particular vêm

.

;
"

, perfeitamente. ao encontro das reais 'neées- .

sididades de Santa Catarina, cuja estr�tura
\

.

\
administrativa está a merecer uma série de

alterações que melhor a adaptem ao está

gio atual do n�sso desenvolvimento e à

execução de um plano inegàvelmente ambi

cioso como o que foi elaborado pelo futu

ro Governador.

A atual estrutura da administração es

tadual está calcada, em linhas gerais, na

quela que o Governador Celso Ramos, em

1961. montou para realizar 'o seu Govêc

no. Durante a administração do Go,verna�

dor Ivn Silveira ganhou alguns novos ór

'gãos' para atender à crescente demanda dos

trabalhos administrativos, cumprindo a

contento o seu papel no decorrer do Go

vêrno que vai chegando ae fim. Daqui pa
ra frente, entretanto, é forçoso reconhecer

que a máquina administrativa já não possui
condições de arcar com tôda a responsabi
lidade de serviços que dela será exigida pe

lo Sr. Colombo Sanes. Em razão disto, na

da de mais bom senso que adaptá-Ia à rea

lidade futura, através da transíormação de

alguns 'órgã.os, crlaçâo de uns e extinção

de outros, ajustando-os de acôrdo com os

reclamos do desenvolvimentn estadual;

A necessidade da reforma adminis-

trativa em Santa Catarina foi apontada há

a.'gu� te!�P.o por :0 Estado, através dos .

seus editoriais, objetivando a racionaliza

ção dos serviços públicos e a eficiência da

máquina burocrática, sem o que os tra

balhos da adminístração seriam dificultados

pelo emperramento e pela,morosidade d�s
seus serviços. O Governadcr Ivo Silveira.

não chegou a sentir precisamente OS efeitos

negativos da "cuia estrutura, pois as even

tuais dificuldades que surgiam foram' e es

tão sendo superadas mediante muito es

Iôrço e abnegação, Mas reconhece ane-

, cossidade de se Introduzir mudanças no es

quema do Go\'êl'lJo, tendo êle própria se prn

pôsto ao Sr. Colombo Salles para nuciar

estar reforma que, dada as suas grandes �i-
I

bORO. de

mensões, SÓ se consolidará após OS primeiros
meses do futuro Govêrno. Isto se deve ao

'

bom e cordial entendimento que vem sendo

mantido .entre o atual e o futuro Covernan-
,

tes, homens que, embora de métodos e con

cepções administrativas diferentes, têm e��

tre si um ponto comum que é o empenho

em Iazer de Santa Catarina uma unidade

onde' o desenvolvimento �eia a tônica de

tôdas as ações.

,.

.
, ,

t' "

TRIVIAL· VARIADO1/1

.FRAGMENTOS (MAL) APANHADOS NO óCIO

Maroílio Medeiros, filho.

'Pensando bem, eu já nem sei se ainda existe alguma coisa para dizer I

e se tudo já não foi dito e escrito por pessoas de muito mais competência !

I I do que eu. Não são muitas as coisas que valem à pena e estou próximo de I

, I acreditar que isto que ora faço seja uma delas: Se tenho tocado o sentímen-
' ,

I to de ao menos uma pessoa e a algumas delas .tenha atingido beneficamente
.

com aquilo que escrevo, posso me dar por reêompenssado. Caso contrário,

resta apenas uma redonda inutilidade.
I

Os velhos ditados, de qualquer maneira:

Quem ri por último não estrila, espera a vez .

. �m terra ele cego, <!luem tem um ôlho empresta a

Quem tem bôca 'vai ao longe .

Araruta, tem seu dia de muito, véspera de nada.

Quando um não quer, dois bicudos não se beijam.

Mais vale um pássaro na mão do -que cada macaco

Quem não tem cão, se trumbíca,
.

Casa; de ferreiro, tranca de ferro.

r • ' ..Muita esmola, o santo-enche 'o ·papo. '

Cão que ladra caça com gato.'
Em bôca fechada, pimenta .� refrêsco.

* * *

Outro dia, caiu sôbre a Cidade uma chuva .de granizo, Deve ter sido São

Pedro!' zangada, "que resolveu .atírar pedrínhas na cábe·ça de .uns e outros.

Várias pessoas de mínfias=relações, entre-homens e mulheres, ad�rir·am
. à- nova moda do Rolo.mag,· buscando com isto atingir. a esbeltez.

.

Por en

quanto, já conseguiram çonquístar softidas dores nos músculos abdomi

nais. Tudo pelo preço módico de 23 cruzeiros, na, loja Pereira Oliveira ...
en

quanto que eorri Blumenau, onde se' íabrica 0 brinquedinho, paga-se' 27.

Um. bando de. cachorros vadios varava a madrugada pelas ruas da .Cida
de. divertindo-se alegremente a entornar latas de lixo sóbre as calçadas. No

sou despreocupado pampeíro, os cães bendiziam o sono dos homens, graças

ao qual lhes era permitida a ingênua e impune incursão noturna.
.

* * *

Não temos dúvidas em afirmar que

iniciando seu Govêrno com 'uma reforma

administrativa o Sr. Colombo Sanes dá um
.
'

bom comêço para a sua obra que vem me-

recendo a expectativa e II confiança dos

catarinenses, E' preciso que as SUas metas

perseguidas P.or) meio de instrumentos ca�·

pazes de atingi-Ias rápida e eficazmente,

pois como já disse o próprio futuro Govsr

Dador - "homem do meu tempo, tenho

pressa", E' exatamente de pressa que Santa

Catarina precisará para construir o futuro

que lhe éstá reservado, o. qual não poderá
ser atingido, em têrmos de técnica atual,
com métodos que não satisíacam rigorosa-

,

mente a pressa l1ue não é só do. Sr. Cf)

lombo Salles mas de todos os catarineuses

que coníiam no porvir e nas potencíalida

des dêste Estado.

atai e EI�ições
-------------------------�----------------------------------

Parece assentado que o Govel'm·.\�cr

. Ivo Silveira não interromperá ó que ,Í'I se

tornou praxe, no fim -de cada ano d.· �ila'

gestão, quanto à· cOl..cessão de ahono de

NlOltal ao funcionalisl.Jlo do Estado. Tam

béu} êste àno os servidores da administra

"\) pú Eca de Santa Catarina, segun,:lo se

diz em círculos.. :mto.rizados, vão receber as

suas "festas" de fim de ano, - e o quino

quênio governamental SE' encerrará assim sem

quebra do benefício anual aos "barnabés".

Há, porém; UÚ1 asr;ecto dêsse fato qú.� me

está solicitando a j'ustiça dum comentãrio bem

o\)o.rtuDO: é que, ante." d8; realização. do pleito.

eleitoral, nos dias r]p eampanha que precede'

ram a decisão das Ufnas, teimava o· Gover

nador Ivo Silveiril, secundado .peÍo !lustre

titul\lr da SeCretaria da F�zenda, sr. Ivan

MiJtos, em anunciar ars qu·airo ventos ;.j im

probabilidade de o Estado, desta vez" l'e)ll'o

duzir o a to dos a;lOS 'anteriores p'ara ';OIl1 o

r;�ndol1alisl1lo - e êste já se havia pe"suadiclo

de· que '1970 não se findaria com as me:mlas

alCi',rills dos anteriores DOS lares'dos modestt's

�érvidores públicos catarinenses. Era certo

ciu� não haveria 8.bono.

Acontece, porém, . que, lpgo. passadas as

,

eleições, reacendem-se as esperanças da c]<lss(',

ante n'OV<18 dcclarações -- desta vez animado.

ras - a<:êrca da possibilidade de ser <:011,C€ ,<

dido o Natal dos funcionários do Estado.

Há, sem dú!vida, que ver nisso tu((o ti

reflexo da superioridade com que. o Govêrno

do Estado se portou, faee às competições dei
'

torais, numa p.osição de Magistrado, que muito

lhe r'illça o: hopesto e democrático proee,'li

,mente) político, Dentro- de princípio.s' 3 q1Je

nunca fugiu em iodo cí .curso de su� ·atLwção.
governamental, dignificando o direito comum

a todos os cidadãos de livremente expressare.ql
o seu pensamento pelm; meios que ,a.Constl

tuição lhes facilIta, estêve na s.ua posição �k
coerência com a sua política 'de integral aeata:

menta à lei e de absduta confiança lll.llllh

consagradora manifestação de solidariedade

ao governante eléito pela legendà dé �('n

grande Partido, que é a ARENA e cujo pro,

nunrÍ<1mento, através das urnas de 15, d')

corrente, il11"lica, rois,. o apo.io honrqso. a sua

operosa e honesta gestão ..

Na . verdllde, a expressiva vitóri8. da

Ali:mça Renovadora Nacional eru Santa Cata.
rina traduz uma réplica formal e cabal aos

candidato.s que, pela televisão. o.U pelo· rádio,

oy onlra I"
José Simas não era o espanhol da an'e

dota, mas parecia. Estudar, est\)dou pou

'co. Em tódo caso, o sUficiente para assinar

os robustos manifestos que costumava, dei

tar a propósito de qualquer tema.

A questão era o petróleo? "O petróleo
é nosso", dizia ] o;;é, mal satisfeito com a

�

eve·'tua! platéia, E para que a sua mensa":

gem atingise os mais amplos setores, ia

ao se'u duPlicador a álcool e infptàva ,a

praça de pa;lfletos.
O govêrno oprimia o proletariado?

José prôtestava, e-sperando q}le sua litera

tura ecoasse e que ·seus argumentos se eter

ni7<lSSe11l a custo de seu papel e sua má-

quina.
'

Os ,deputndos aprovavam pm projeto
que apenas conslllta�'a seus Cdêles) sllne

dores -i.I1lerêssí:s'? 'José 1118lhava a vcller e

distrihuia ,a -mensagem nas asas do vento.

No Sindicato, já .se sabia: cuidado

com \1 José! José não admitila o mellor ar

ranhão ao que chamava de sua "Carta de
Prhclpins". uma csnécie de código não es

{'citn f"niris fundamentos repousavam sôbre

a máxirila radicalizante: "'Abaixo os Pa-'

trões!"
Numa ocasião, o Presidente do Sindi

cato cqnseguiu uma viagem à Brasília,· du

ra"1t> os festejos da in'a\lguração, para tôda

a Dil't?toria:, lnlSSagens aéreas. escala no

Rio. hotéis de primeira, ajuda de custo, tu

do. E prÇlpôs um telegrama de agradecimen-

Êste ano não vai haver exposição de, orquídeas. Mudaram os orquidáfi- ,

ou, mudou [, primavera?
.

I·

__c_p,-a.,..1'.,..a__t_e_in_i_C.,...ia_r...,'_,_d_ev_e_.-_&_�_/_ir__d.."e_V_I:\o_g_a_,_e_a_o_s.,-p_o_u_q__
u

'_In_h_.O_S_)_.------------111
1'\C:'::'::iO' impo,tân'i. o' S& 'IIIminário sôbre Mer,cado de Capi-
I �I

tats que a Bôlsa de Valôres pro- �
move a i:Wtir de h()je. !;' I

,,Aut.oridades no assunto debaté-:
.

rão .os mais importantes aspectos'l

sôbre as sociedad,es. de c�Pitai:..ci
: '" .

'. '."'j

. ,�p�;rto e o mercadQ de ações, que;1
_3. cada dia vem gfj;nhando ivulto 1·
em; todo o Pàís. S�nta Catàri;na,,�
agora, começa a abrir os olhos pa- ;'

,

ra a questã(j), apr€�.entando-se , ço-1
;!TI
....
8. ,Ulp/., 'los IT;lais."pro��ssa.,.1'es

Es-

-11.'. taêlos .. para invé'stimentos·, 'em
açÕes, ,�e'nd0 em vista as emprêsas j
·locais ,9-U!3 já h:mçaram ou estão 'se f
propon5io' a lançar títulos lias 'Bôl- tsas. .

1
O VOTO I

f I
Um eleitor arenistâ compareceu!

à ,mesa de votação __€ marcou seu!,
votá nos candidato ao S'enado An- !

,
'

'\' 1

tônio. Carlos Konder Reis e Lenoir r
Var�as Ferreira.

-

'\
' t.

Num dêstes candidatos, marcou �
um "x" imenso, que tomáva todo li
Çl quadrinho. Para o outro, assina- r
lou apenas uma diminuta cruZ. vo-· �

����0�:m�0:7!oS�o�a�r���/ com· i 1
f '

'T:::�d' H.guaçu vi<ou mo)1
neste ImclO de verão. Infelizmett- 0
te, porém,. o asfaltamento da éstra- t
da de Coqueiros até Bom Abrigo i.
acabou não saindô" em consequên-:,
cria de uma briguinha menor entre :'

a Prefeit1,lra e 'a CODEC, em 1969, ;�
e os moradorés de Itaguaçu, qu-e�.
está se firmando como um dos' IImais belos bairros residênciais da ,.

Cidade, sofrem terrivelmente com; I
a poeira levantada pelos automó, i .,

veis. !

Aliás, aproveitando a oportuni'
dade, seria bom r·elembrar o De· f
tran da necessidade de colocar:
guardas no trecho asfaltado

.

Para

coibirem os abusos dos motoristas

que transitam por ali em· desaba

lada, Garrei.ra, oferecen.do sério· e I
t t

. ,

'd
,I

Gons an e pengo a VI a dos tran-·i

los

nQ'� períod�s diários de propaganda gratuita,
, , I· .

se compraziam em ataear o Gov�rl1o. cama

supondo que estariam assim lisonjeando os

sentimentos populares. Basta verificar que,

entre os candidatos maís votados, es1:<10 preci·

sm,nente aquêles que mais efeti�a e c1irela

mente 'participaram da política administrativil

dó quinquênio Ivo gilvcira .ou estiveram intê
.

grados nesse esquerná político-admin'istrativo,
Não se dirá;. p&rtanto, que êsse triunfo é

ineXPressivo ·ou comUm, Nã.o. E sobretudo

tendo em vista circuI1stâncias como a de que

vi�hamo.s falando, no iDÍcio dêste comentário:

a irrepreensível conduta do Governadol',

alteada à superioridade dum Magistrado que,

fiel a convicções e leal aos ideais demol'l'ú

tieos da agremiação partidária a que perteace,

garan'tiu a mais impla liberdade ,e franqtH'za

para ás manifestações eleitorais, evitand.J

mesmo que um ato de certa repel'(�uss;;O I'lll

determÍl,lado.s círculos de in,fluênda pudess::!
vir a pes�r nas decisões do voto. gerando

qualquer dúvida sôore a real, positiva e. :�(lis,
insofismável expressão da vontade pop'llal',

est8mPHda nas urnas, que encerram já ,agcra
o autêntico_ e exato pensamento. do eleitorado

catarinense.

O$.RESULJ,'ADOS

Nenhumar�súrprêsa no resultado

, das eleições. A esmagadora vitória

, da Úemt não p'Qd� ser atribuída

exclusivamente � estrutura· ,p�rtidá

,
ria. Há que se qus:Car m�is fundo

II
essas razõeS. e aí ,logp,ressalta a

falta de identificação da maioria

I dos ç!,tnd,i,dato's d()j.wDB ,cor;q· o

I
Partido:

'

"

Empora a Arena não seJ'a 'ne

I nhu� exemplo de homogeneidade,

I, i a verdade �. q1,le, salvo um ou dois.
.

'Paios :isàládo�" manteve
o

tjma; 'tôhi
ca 'de"é�I11\},)al'lha apoiada l'1,OS êxi

, tos, admirÜ§'trativos do Gqvêrl'lo
'Pe'derál 'e' Estadual, bem

o

como,cem
faée das p�rspectivas do futUl\O
Govêrno que se instalará a 15 ; de

março em Santa- Ca:tarina,. A falta

de autenticidade de
.

muitos c�ndi
datas do MDB, os quais, s,alvo ta

ras e honrosas e-xceções, se limi

tavará a ,üa,car elesordehadamente

as reãl!zações ou omissões gover-

. tlamentáis, sem' nada acrescentar

dé nôvo a.os métodos de cámpa

nha,- não chegou a sensibili�ar o·
eteitorado. A abertura das urnas

c.omprovou isto cabalmente"

. I

* * * \

O'·ABôNO

cebido com certa pompa, jantou conl Fi

deI. Os amigos o aguardavam, para as no

vidades:
� Aquêle barhudo é um cretino. Não

fêz revolução nenhuma, a (mica diferença
,é que aqui caçla patrão _Il\altrata o empre

gado de uma maneira diferente e lá, todos

os' empregados são maltratados de uma

maneira só. O patrão é êle.
Pouco antes da situação cair, não

.obstante seus ilustres contactos, avisou:
- Vão, cair de podres. E já caem

tarde.
Depois da queda, foi obrigado a de

sapatecer' de circulação. Um dül, um ami

go recebeu um manifesto pelo .Coàeio.
Embora anônimo, lá no mein estava o de

do do gigante: ", .. e, desprezando a oca

sião que se apresentava para imprimir ao

Gowêrno uma orientação marxista, vende

ram-se por um' prato' ele ·lentilhas ...
"

Foi visto, certa ocasião, na fronteira.

Acabou Se exilando 110 Chile, anele des
frutava de granele conceito entre os próce
res da União PODu]ar. Com a vitória de

Allende, pellsarar�, José subiria ao tôpo.'
Enfim, �enceelor! .

.

- Está na Suiça; informou uni jor
.. nalista que estêye 00 Chile paxa a cober
tura da ,ijosse . .Bdgou COI).1 uns assessôr,(s
de Allende, fêz um maniüisto e se arran�

Ou o cadastramento do funcio

nalismo pú,blicó estadual está na

'base da computação eletrônica ou

os servidores do DORSP' terão que'
trabalhar e111 regime de 24 horas

por dia para examinar, um por

um, os ,.assentamentos do funcio

nalismo estadual.
,

I
E.' que soménte terão di�Elito ao

abôno: de Natal os sérvidor8s que

não receberam nenhuma pumçao

no decorrer do ano. Uma simples
advertência que conste da ficha
funcional já não dá direito ao abô

no. Mas para-; constatar quern foi

e quem não foi punido, o trabalho

será "dose para elefante".
* * *

A propósi_to, comentava ontem

um .�ficial da nossa PM que mui.

tos soldados não reoeberão abôno

em virtude de punições recebidas:
E. é preciso v·er que',o ..regime dis.

ciplinar lá é bêm mais rigoroso
que o, do funcionalismo civil.

to

... � i.

Deus .

to ao figurão a quem era creditaela a genti-
I leza. José pediu. a palavra!

I

- Prezados companheiros: estranho.

muito o súbito int_erésse dêste ci�adão pe

lo nosso Sindicato. Há muitos anos que eu

sei, tetiho conhecimel1to, porque as pes
soas e os colegas me informam, que êste

cidadão é um mau patrão, que se 'aprovei"
h elos empregados, que vive tendo questões
na justiça· dQ trabalho, enfim, que não é

flor que se ê'heire. Eu também estou en

tusiasn1ado com Brasília, aliás, nem o Rio

ele Janeiro eu conheço, mas não me v'erido

ror um prato de lentilhas CEsta expressão
era do seu especial agrado). Se o homem

I, arranjou 'a vi,agenl, 111uito que beln; mas se

o prêço da viagem é o telegrama, de mi�

11ha parte já fui e já voltei: não assino.

No tumLÍlto. que se estabeleceu, José

peri.l1anecia calmo; aferrado· à sua "Carta

de Principias". Não admitia que o tele

grama fosse passado �m nome da Diretoria
- que cada uni pas§asse o seu, individual-

meute: )
- S.ó tem uma: eu vou passar o meu,

dizendo exatamente o que penso a respeito
dêste' cidadão.

José telegrafou e a viagem gorou. De

pois sobreveio outro período, José' andou

por uns tempos na alta. la muito ao Rio,
era recebido no gabinete elo Ministro do

Trabalho, nf�recl'randhe posições'.
,

Aceitou uma viagem à Cuba. Foi re-

'.

O ,Sr. Manoel Vitor Gonçalves,
eleito Deputado Estadual pelo
MIJE de B]umen�u, ju�a que' �um
prirá sua promessa de vir de bi-

t

cieleta até Florianópolis a fim de h
,�ssuI?ir sua cadeira. na Assembléia ft
no dia da abertura"da sessão le- I
gislativa de 1970.

' I
Acompanhando-o, virá um corte-. J.

jo 'de cicHst�, formado pejo seu <i�eleitorado' do bàirro blumenauense
..

. de Fortaleza.
.

..

�
IJ

j

",',)
�I

,
'--'- "��\

.

, ��.�������������������������������

COLOMBO

cou.

.

O fut'uro Govern'ador
.

Colombo
Sales está convalescendo ràpida
mente da ligeira interven_ção cirúr

gica q que se .sQbmeteu na Casa

de�Saúde 'São Jósé, nà Rio 'de Ja,
.

neiro, devendo ter alta amanhã ou

depois. -

Em seguida, prosseguirá nas

su�s atividades com vistas aos pro

jetos do seu Govêrno.

em seu galho.

o manifesto, como esperado, tinha si
do impresso num duplicador a álcool.

Paulo da Cosia Ramos,

* * *

seunt-es.

, o PIRANHA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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bons hotéis -. tudo incluído" _.:... amplo financiamento '-:- guía falando

português.
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,AceÍla-se uma' B�'r'a' J1}o'r;an"ónoli� e Cidades Viziuhas. Paga-se .'

comissões mais, �judã, 'sàbfe pxodúç�6" Cartas' :para ca�xa postal, 258

--"��;�::;��;��_;';ii}t7'���l'i__L.��-=-���,���--_'� ioi.•;,
'

t

i'I··:--=:�'OOPO:����"d��'����b!rm;'�;P1W:"O -d'11
B,Ja Illia.· A".,m"s Ih, ó,,,·i;é•. llot'l, co"" op"",(o.;"",; ,,,,",,,,,"'"'J, 11
casal e dois filhos'POi" :çr$� 800,00 iríensal� :'P���> . U(h,iét;?Si do '!10te;l, �!
lestaurante próprio ·com dtiseQnto�, es,peci!lis. aOS, l,óspedes., .;' , ,<' .'
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:i3ro�huras;' -:"EsPlrafs em M-ame,,9\I );"lásticos ,

Ú�AL .,..:.c. �ÂC:Í �� Lato!ta�Ós ."" i6oina�os.·'
,

I_sq:uelr,ós: 'Com ,u�a, e' (lu'as rodas .', !

.

�'. rCMEX'� (Automati6os'):·
ICAL � Ind4stttÍa .� -C(Hnér�io' Auxiiiacl�ra Lt!là.. "

Rua CotÚho Nett9,,1{i0!170 -.;- Foneê �49 e 3€11
Cx, Postal,�13�( "'::'f.T�J�gqeAL ,'- Rio; :�ó:, S�l;",S: �C. j "; i:'�' ,�,

_,_.__
i .·_� �,::__,_.�'�_��_'_'�_'�,,�.: ",<" \,.': ,( � ;,,:._. _.' ,�� .�', ,"',;'\ :',

• ',"

, �'

-,-'1luem deseja.

'O,OMS: ·'E'M,P'IiÉ'G':O,S,',;� ..
\

aeve primeiramente ).J�ttlit�t:se ,méltJ.l)r: "
.

>. '.' '" '

./
Datilografi<\, ,le'ciona-se, l�a_ ESCOLA RJtMJNGTOL'I' )'>0 E�TREI:tO

à Rua Gal. Gaspar Dutra, 275 - -I I? andar -' Em �fr('.nte ao 141?;' B. ê. _.

&em lllÍltncui·a, tom maferial' e; assistê�cia "'indivi�ual 'a cada aluno, por
i '1SI.[ utora comp.etente e a�lgà.,

.

",
"
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MÃO, DE OBRA .PARA, CONSTRUIR E
REI·ORNAR

.

NAO "

É " MAIS . PROBl.EMA
.

R.. Andrade, firma empreiteira especializada em mão de obra para
construção, reformas e acabamentos de alvenal�ias' é madeiras, preço,

, " \.,

. módicos. � \."
,

,

Aceita-se construção p,ela Caix� Econômicá e, Ipesc. ,

Tratar � R. Nunes .Machado, '7, lI? andar, sala '4 ---- Florianópolis.
L

�_,'�����_,�, l ���!t= o

_, ._�-�-=:_-�_!

F·-=--=;=--===-:-....:.::::==-----=---==::_-��==-==-=-=--, ._.-,_,
I

I Instituto P�,é��� ivp rsitá'"io II
CUliSO INTENsIVO PREPÀRATÓRIO AO VESTIBULAR I

PROFESS01:l.ES ALTAMENTE' QUALIFICADOS
.

PERWDO: 01-12:70 à 02·01·71 _

.

üNICQ CURSO COM AULAS PRO�ETADAS E APOSTILAS 'PRÓPRIAS
..

MA'l;'mCULA E 'INFORMAÇÓES! > ' •

RUA ,DOS lLHÉUS, 4 � II? ANDAR I. DAS 9,,30,AS 11.30 E DAS 15,30 ÀS 13,30 hs.
I \I

,.:-_iz).&�,����,�-����.1-',-�-r-'-�*:_!, ,_1--��-��,�--'-_��--.. -�':

jAt'

.........

AÇ'U'G�L.tHiA·.· AÇU
H:rn exposiçáo per'11anent.� o� ·tn�lhbres Út.Istlils' bat'ri_ga-verQ�8

. Árt:esanato. lóiàs." CEltA,tnic8 '

': Eh� & et.c & et.c·
,

Sh.unenau .. IS dE' Novemhro. n. ,1.1711

I

Delrao vai
sinaliza
Cambofiú

Ligacão 'DR
101�8rusque ....
já, imprantada

,
", ,

/ 'o trecho da estrada. quç ·liga
Brusque ;'à: BR·lor .está totalmcdc

implantádo. Fonte., dó píaiiq .

nf) , Wie.
tas dq Govêrno informa;que. €3ÜI

sendo feita· a drenageÍ'n_., par�
"

f;sc,0a
mehto .da's águas 'pluviaiS, de,,��do
em segúida ser �olocàda ll()\\a ca

mada, de' 'Pedra britada para rece

.ber posteriormente o. asfalto Os
.

trabalhos na' SC·49, >ligando .0R'nlUlll,',

,eipios. de rijuç,as"",Ç<ihelinha;•. ,Sã-\)
J,oão Batistà e N6�a Trento,

"

p�'os

seguem em rítmo acel�radb e sua

conclusão" ,é anunciada· dentro d1J
, \

prazo preVIsto. \

Agua c�gará
a· Joaçabae
H. do Oeste

.
, $ A DÍretoria Regional de El,ge

nharia Sanitária da Fundação, Ser
Y�ÇOS de Saúde Pública está promo·

vendo as indispensáveis provídên
rias de caráter administrativo, paI'a

a execução dos Iserviços de const.ru

ção cidl das casas de' bombas', rê
serv'atórios e outras obl'as do sis

tema de abastecimento de. água das
cidades de ,Joaçaba e Hervál d'bp.s
te.

Icessos a
Blumenau sãu
melhoradus

.

A Prefeitura de Blumenau an'clou

como meta prioritaria o meli10ra· L�I.

menta dos acessos dos bairro!>. da

cidade, empenhando·se' a Munidpa
lidade nêste trabalho que é apdll'CíO
por tôda a população blul11tmauense.
Em recer.te concorrência realiza.

da na Prefeitura Muni�ipal, para 08-
trabalhos da construção da Ponte
da rua Capirizal, saiu·se vp-nredOl:a a

,firma Conslrutqra Técnica ttda.'·
que fará o, levantamento, iniciê'.ndc.
a seguir os trabalhos de construção
da ponte.

a_.. , ._

........à._. .........._í:n ,_í_

I'

.. ""
.

.

.

Herlng
Informà

"

Bel comemora 50 anos
....

, e'
� T •

empossando 11 imottais'

'
.

A sessão solene Iói comemora
tiva ao cinquentenário de funda

ção da Academia 'Catarinense de,
.

Letras e em nome da entidade Ia
lou o acadêmico Teobaldo da Cos
t� Jamundá, enquanto que repre
sentando os novos "imortais" usou

da palavra Q ex-Senadcr ,
Carlos

Gomes de-Oliveira.'
CRUZ E SOUZA'· I,.

�", "
"

,

Com o lançà:;úeritb do: concur-',
so literário CrUz ;e<�oilza.- .prorno
vido pelo ,D�p'ai:tàm�ntb de Cultu
ra elo 'Esrado, fof 'assinalado on

tem '"a pas�aiein 'dd }D9� . aniver
sário de nasclmeQtédci poeta João
da Cr'uz e' Sóú�a, iÀ, < promoção
conta ainda. 'com' a �colaboração da
Prefeitura Municipal de. Floriano
pqlis, F,ulldaç�o'. tJo'iversitái:ia ,Re
giàl1.�J de 'B!uniemw ,·e Ac�demfa
Cp'taúnense �e Lettas,'. que' "'ptes
tani S1,](1' hOl\ler,'agefn: �()_� ,p6�,ta'
consideràdo .orgulho d,as j,l�tras .no

Brasil,
.

que têve 'seu, Ilo,hé: inscrt
to entre '\)8 v'�ltos li��ráti?s :de pr�
jeção univeI;sa�, 'n� I�à:mpo� da poe-
sj�, simbófista::"

.,

" -.
" ,,'

.... .-

,

->

'. \,

FES1:IVAlrE-.
\

•
�.', r

E',
' promoção, 'nbssá, CQtll mar,'

ca . Q'fgístràda' 0'0 P.N.]?I.,: para
1971; Festivale' se(,!Í festa p;a'ra ,0;
despertar de nossas cianções e mú":
sicas; revelar € evidenciar nossos;
valôres niusicais. 'VQftarernos ao'

assunt9 com mai� detalhes."

CERVEJA

Geovah' Amarante,:' um, dns' �o
?rdenadores:do �estival �a Cetve-,j .

Ja de Santa;, ,Catarina,' ontem� .. em:
'

Bhitnenau fazendo. compras,
.

adian-
, tou que as ,datas para 'fi, re�l�tação

. do Festival nesta cidade -são 7, 8
. e � de feveteirQ,:de ii �cóni .riitii-,
�'tas atr&ções:

'.

,..,:'
N:::�;:�;:';;:;:::l",<:::�::::>'M:,;��

Rony Niemeyer' está
.

voltando
da Alemanha onde estud.a .música,
'para alegria geral de seus amigos
__j Vera Fischer recere circulo de

amizades. na, sexta feira 'no. Bar
r

Dia 5 de dezembro, sob a re- ,Bar Elá para' comemorar tdade
gência

.

do Maestro .R�iris Gey'er, nova - -'M�rio Ceschini, Dire
apresentagão da Orquestra e Co-. tor do Grupo Financejro Ipir:;mga
ral da' Sociedade Dr.amático Mu- de Blumenau provàvelmentne, .re
sical Carlos Gomes, no seu pi'Ó- cf;berá amigos para' sua festa de

prio Teatro. aniversá,rio; a 3 de. dezembro
- - - - 'v ''li t� - Na agend� .dQ�; <�ivers�1'Íos ' :;i �

Hojé a apresentação da Com-' ainda, os' cumprimentos"hoje para 1 ,r

panhia Dramático Independente Elise Margaret Heinrich, 1ilha de
com a peça "Libel a sapateiri- Otto e Lilliane pelos 16 anos que
nha", promoção da Socied�de Be- completa ___:_ Fernando Costa e
neficiente Humânitas,. em benefí- Neus�nha Kreibich preparando-se
cio das crianças amparadas pelos para colocar as alianças na mão
Centros Sociais de Blumenau. direita.

Jóão Fernandes ,B�ri:os co:ní. 'suà�'
I bôlsas ;que fazem suce,sso. A 'pàr;"
til' de 10 de dezembro, juntamente
com Elke Hering BeU, Afonso Ce

sar Silveira, Vera Regi(\a de Mo'!
ra, estará expondQ \

na Galeria Açu
Açu, jóias e artesanato. João, nas.
suas bôlsas, está carregando mui-

\
to arte.

,i"� .CARDAPÍO"
t·

:

'Nos proximos dias".o Departa,men· Em solenidade que. contou com

to de Trânsito devera' iniciar a sl- a presença de autoridades 'e aca-
nalização das' ruas, c bem. conio . a dêmicos a Academia: Catarinense
orientação de trânsito "no Baln�árj() dé Letras empossou na noite de
de Camboriu, tendo em vista' a ontem seus novos "imortais!'. '0'

temp�rada oficial de verão. .: ; ato realizou-se no Teatro Alyaro
Informe da Prefeitura, 40 Balneá- .' ,

de. Carvalho contando eom a -pIe""
rio de Ji!amborhl comunica que li sença, na qualidade de co.rivid�'dç)'s,:�
partir. do mês de janeiro. será. int:· especiais'; dos SI'S. Ramir-o i ';F/ata;',
talada a' .Junta MHi1.ar daquêle 1\lO' 'Barcelos, presidente, da 'Ac�qe!Í1iii
nicípio.

'

Também' a partir da mos- .Riograndense de Let-r'a�, Húg,o :�a.�:�
ma éPOCR será instalada o Núcleo .mires, presidente 'cjô ,M0y.irperitQ:'·
de Assistência e Orienlação fi iscal Tradicional ista Gaúcho, , 'e.. RQdri�:;_
sob a' süpévisão da, ,Agência da Re· -. gues:;TiH" membro dá Aiu).:' ,�;'. i,
it F u 1 .'.'; :;" \<'1' ,r; -. :: ":, �'r,: -, .',�,:',cei a e era. .

,;� ;" (: ri, '" ,; 'i' ,FÓraln emoossados" os 81'S.' C�ç�,
: ., í / íos',G�mes de Oliveira;' J;-Íóidem�t�

Oliveira" de Menezes; José ,'<Fef:':';
. feirá "da Silva, Lídio": MarÜnhq.�:
� ,Ch11adG, Màrtiuho Callado Júni:or;,�
�auJo. Fernando de' 'Araiíjg, :L(lgC\
'e,;Vitor Aptôn io I Pcelu.s,D'.�� �'Ç)�: �;t,s:�;i
'Jaldir' . Faustirio' 'daJ• Silv.a", iLúiz.,�·
Gallotti, ,Alcides '. A,br.en,'e; '�B.�l��:·
Viei ra, da· Rosa, ta-rilb�It1'·:. el�ltq.�
para � Academia, iiã.�i: So�P:�����r;

" ra:11' à; sessão ,de p('j�sé�PQI 'se ',e.:l�::::S
. cônU'arern . aúsentês de ,;'Jlh)h�p6�;;.
pclii •

. ,,::!�j,?j.;�;:�;fQ�

Santaná .fez in�luir�:rio: �âidápio
do Resüú.uan,te- Cci6clelábrÓ; :pratos
típicos. aÍefuães, COrlO c "I'eisbei,n",

.

"kasseler", .lingui<;:à branca com

'batata souté, 'além do arenque
com nata e, htuitas salsichas.

'

SINTESE

._-._

--nrxzzz=--_-.-- �-
--,�,.- �. , __

TAVERNA, PORTUGUESA
Rua João Pinto, 43 - Centro
(Bem' perto do Hotel Royal)

Pratos .Diver�os
Diàriamente .Bacallliiu

e ·Cald()'Verde
_,',

Ambtente Selecionado
Aberta desde às 10 horas: ,da I

Manhã .até às duas da Madrugada
Restaurante Típico

I
I.,

-�------ _--- ----_._-------.-_--,--_ �?I; "

r'

.r

Menor com
. ,

assistência
quer emprêdo

Blumena� (Sucursal) - A Dite
toria de Assistência Social da Pre

feitura de Blumenau está comum

cando às firmas comerciais e indus

'triais ' 1.10 município que tem sob

sua tutela meninos de tôdas ,I� ida,

des e níveis �s('olürcs com habilidà-
.

des nos mais diversos setores. A Di

rotorta solicita às entidades que

tôdas as vêzes que desejarem' eui

}1,reg"l'. meliores dêem .pr.efe]'{�nda
àqueles que .estão sob .sua _t'J_tela,
co'lnbot'ando -corri SU<JS' 'metas de' 'eu·

, c'Itn'inlJar. as crianças para
,

da condigna na sociedade.

uma' VI·

SeDac. abre
. .,-

"Inscrlçoes '.' .

ao admissão
No período de II? a 9 'de, �ezem,

hro eSÍ<lrfto ·abertas n�. Secretaria'l dn
Esr:oh S,'l1ac "H 'roIdo Soa'res' .61;,
v<ln" élS insc'rições para 'o exame ih'

?dmis?ão, cujús provas' ser'ão Fêaii·

,zaclas nos dia9 1:0, 14, 16 ,e 1,8, É Oon·

dição imprescindível. o. éantlld�/to

ter até o mês de março do '�próximl"
ano a idade de 12 anos "e·;6 mes�f,

In'forma' o ,Departamento' Regio·
'mil dQ Senac que re:"liiara'.'no i�tÓ.
'xjmo mês, em. convênio _'cóm a Uxi}·.
versidade Federal de Sal'ita C�tnt'l
na,' um treinamento para: d�tilógt',}
1'03 lotados na reitoria.

"Unos Clube'
dá cadeiras à
Excepcióflais· ,

O Lions Clube de Florianó11OL5'.
Centro, em reuniã.o de asselnbléj !

geral, realizada no dia 1� do cOtTé·.';
te, fêz entrêga là Fundação _Catári:
nense de Educação Especial, 'na p .�
soa ele seu Diretor Técnico, Prpf0 :.'

Sal' Álvaro José de Oli�eira, da' de
cumentaçã� relativa aquÍsição de 4!

cadeiras destinadas ao refeilório

dos excepcionais que são assistidJ ô

por aquela Fundação.

Na oportunidade da entrega, feill

pelo Dr, Ewaldo Mosimann,. presi
d,ente daqu�le Clube de serviço, d
nossa' ciqade, o Professor Álvan

Oliveira, ao agradecer a doação e:l

nome da Entidad� que empresta a

sua col�.boração, deixou frisado qu

o Lions de Florianópolis-Centro, fiei
às suas tradições e aos se/ls l?rinc .

pios, mais umá vez emprestava a 5H!

3J'uda aos excepcionais de Flori.tU{,
�T,I!" .

Ipolis; adianta��l que iH IfW1d1ço
'I jf1t!� 't � I' �

de EdLlcação l'.l$pecial, criacl'3 lJf'1
atual govêrno do Estado, veio }lI' .'

encher uma lacuna <;Ie há 1111Ü' 'I

existente em nossa Capital, afirma'
do como médico pediatra, vem con .

,
,

tatando o grande índice de CI"anç,,;

excepci011áis e' que; graças au t::b

fOl�ÇOS da APAE - AssociaçãG d',

Pais e Amigos dos Excepcionai"
múito;, defeitos de que são portad('
ras, vêm sendo corrigid9s.

Dis�e, ainda aquêle facultativo d'

que não' obstante, ao grande Sf))'vjÇ

que a Fundação já vel)1 preslanrh
à coletividade de Fpolis" com n:

recur�os de _que dispõem, ainda ná',

presta os serviços de que são lH'·

cessários, razão, porque sel\tja a n·.,

c-essidade de permanerite colaborar:h
dos Clubes de serviços da Capita 1.

acentuando, naquela opOl'tunidadt' (l

destacado apôio e contribuição qu"

o Lions Clube de Florianópolis· Cel�·

(.1'0 vem emprcstando ao cxcepcion,,,.
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No próximo dcmirrgo .poderá fP.!rc:ir
o nôvo campeão catarinense de fute
bol 'que, nêsse 'caso será o Ferroviá
rio; d'é Tubarão; ou três campeões,
- Ferroviário, América e Olímpico
-, isto 38 êstes dois últimos vierem
:J .vencer e o rubronegro a perder.
Todos os três têm compromissos, mJS
todos ;jog m ClT:. seus campos.
O Ferroviário 'enfrenta seu maior

rival - (' Hercílio Luz - qu,\ ::lO

contrário dos rubros, que nunca Io-
1"1m campeôes, tem um bícampecna
to, Ao Ferroviário bastará um sim-

, .. ".,. .,' ,

plcs empate para se 'ver campoâc,
na luta em que é favorito na prH'

porção de cinco para um,
O América vai, também enfrentar

o seu tradicional adversário - ,- o

Caxi-s -, que não perde há cinco

rodadas, <:,mdo' ainda domingo últi

mo; em Erusque, derrotado' o (;;u-l03
Renaux nor 3 x 1, parecendo êste o

mel'irr jílr:ro da rodada.
, Ó 'OlLÍbiéo, que domingo voltou iI

sll'l15nt:�r 'o Palmeiras, no choque
da rivalidade blumenauense. vai 0:Cl

frent'lr'" o B'l�,;"OSO que não VP!i1 �'e

bons, rc;;ultadus, tanto que dê3,le a

93. rw'" h 1'1'11G conhece o salJOr de
llm1 "itó:·ÍI1.

Aqui. Lr'nfl(l por 10C'fíl (1 l'��'árlio
"OrlBPdí) Sr�n·)clliH no Eç;t��!}it·\ sr

l'á dispuLadf' (\ dássi-;:o da l'iv"lir18-
ele .qUE' 0lltrl) w:ntic1o riSo tem a n;ío
ser ';< velHa 1Gb e'ltl.·e os dnb gi'ê·
mios. Se jo,:'a,· completo,o Avai é o

f2VOl'iü} da relc'ja.

Na cÚ.l:ldê) de Bl'usque. te,'el11os

\0 -,.1 "_.'

.i

'Indice técnico dos melhores foi
o �apresentado pejas equipes elas
sifí'cadas par? a' fase finaJ do cam

pef-,nato :est:adu.ai de futch)l de
. 'Sil.50, dcsc'nvôhiidà em Joinville,
no;. Palácio do� Esport�.
-;

Nós 'titulnr'es lutaram pejo títu
lo .-'as, eQ'lli,j:.;s do Hélio Moritz de

f· _. .

Lq!cs, Grêmio Tipso de Jt�líaí e

Ciübe do Canípo de Tub:uão.
NO$ tuycllis, .C�!ojdo da capital,
Assoêi'ilçfto Municip:11 de c

T�aies, e
rÚ.:\re de J?inviHc, os fina'istas.
-

Dos trés clubes juvenís nenhum
até agora havia conseguido a glo
rificaç�o de vencer o título esta

du'àl. Estai'iam portanto lqtando
. pei'a primeira ;cz Cil1 bln'a do
aJiibicioD;J.do galardi'i:J. V::j3:TIOS a

sllfl, scquência.

"Na nhcr!ura do certame a As
sf,;;'b�"ão 'LIns S,I'\Iidnrr-s' f,1unici
pcl,i,s dc L�_i�s,. S:í!1-:l0U i"'rnenda
f!olenda na cquir'� d<t C3<'l Dor

:5 "'eX 2; nãQ" deixando dúvidas

quanto a sua supériocladc técni
ca.

Esportes

do primeiro.
Completa. a rodada o encon t 1\)

Próspera x. Palmeiras, em Cri i .r-,a,
com o primeiro .tentandp .a

.

vrtór la
a todo custo, pois aíndn acrelita que

fará, através '(lo' pronuneismcnto do

-Supremo Tribunal, nôvo jôgn com.

o Avai para continuar' .as irando o

cetro.
.

O Internacional e' o Juventus r;,;o:
atuam? visto terem," domíngç, "eifo
as suas despedidas 00 Campeüilat(J,
pois o pÚnieiro, enfrentaria o' de-.
sistente Guarani e O' segundo' t�\!l: a.
folga' dá tabela.

.

.
.

coMo FOI "'9 TURNO
Na primeira étapa dai Càmpona-'

to, os jogos' acima tiveram por' ven- "

\
cederes o' Avr i : (3' x Ô).; Paysa ll(lú
(5 x :1); Ferroviário "(2 ·X�.lj"P'ljn!'+_ '.
ras (2' x O)' e Olimpico (1' x O), .fX!'do_
nos demais havido' enpate: .Intcr 'o
x Guarani O e Caxias 1 x América 1.

CAMPEONATO JUVENIL
I

O Camoeonato .Juvenil de Futebol,
(lve o Departamento de Futebol da

Capital promove nos fins de somn

na; teve continuação na tarde de

domingo, q,uerendo servir de anri
ritivo 110 enC'Oll'lO 'Av;'i' "ve;,us"
P-Pl'l'ovi:irin Fonm adv�rs.lr:os
Avai e Austria que, como o jiJg:)
principal da tarde, termi:lou S'.'(,].

vencedor, com doi� góis para cnda
lado. Com êsse resu,ltado, a ,�{)10Ca
ção do certame, I?as,sou a ser a se

guinte, por pontos perdidos:
.

Iv Iug�r - FiglJ('irense, COl1l 1.
29 ltigaí' � Colegial, 2.
39 lugar - Avai, 4. .

, ... �..

' '7'.(1:: -
...r· :f'I· ...��

49 lugar - Austna, 7. .

" _

.,

(

Próximos jogos �. O Campeonato
prosseguirá no próximo sábado, à

tarde, jogando Avai e Colegial, par.
tida que foi, preliminar de Avaí x

Amérira e que foi suspa-si no fjn'11
do primeiro tempo, quando o A i,.,,.:i
vencia por 3 a 2, devido ao adi ntu-

.

do da hora. Fáce ao Código I'.rasi·
leiro de Futebol, a peleja tll've":\
ser jogada novamente CO'11 os dOIS

quadros' sem gols. Para domingo, à

tarde, como preliminar de Fíg:u(:'�
�
rense x Avai.: no "Orlando Scarpel-
li", jogará o alvinegro e o AL�Si:·il1.
CAMPEONAiO INFANTO·JUVE-.
NIL

Também organizado pelo D. F. C.,
..

.

o Campeonato . Infanto Juvenil da
Car ital está empolgando a prt:inHh
que comparece aos noss 'S dois. prin
cipais estádios. Domingo, pela ma

nhã, no "Adolfo -Konder" foi riado
início ao returno, tendo na, pMtlda
preliminar o Colegial quebrado a

invéncibilidade do líder - o Avai -

ao lhe impor o escor e d3 2 x L, drs
forrando'se-' do revés do' turno. Na
puvna de fundo. foram adversário
São Paulo e Austria. vcnrendf) I)

p�'ilueiro, tal ql'al,no turno. peI:; Cln
tagem :r1r 2 x 1.

ClaSSificação -, O r,,,rtame apre
senta a seguinte colocação:

1.9 - Avai, 2 P. p,; 2° - Fi<>;uei
rense e Silo P�JUlo, 4; 39 _: COlegial,

I J

5 e 49 - Austriá, '9.
Próxima rodada

.

- A próxima
rodad"l marc::i 1)'11'a dominsO, l"'la
manhã, no "Adolfo Konder", o, &e·

,
.

guintes jogos: São Paulo x. CQlegial
,às 9 horas; e Avai x 'Figueircnst', às' .

'IO,in hol'as.
.

finais do Roberf:ão

Remo
, '

Com Ils,-àguas' da baia sul llgeira-
· mente encapeladas, foi .disputado
na manhã .de ontem o páreo .de

outriggers a 2 remos sem timJtreiro
transferido de' domingo e que com

'pletou a. primeira regata válida pelo
II Campenoato, Citadino de Remo.

· O duelo .que se esperava rião chegou
a se positivar, pois a dupla aldista
Nelson Chirighini � E'dison I'erci
ra,

_

remando firme .e c� n I'ae"_;mte
desembaraço conseguiu se impor de

ponta' a ponta à dupla martenelina

campeã' catarinense 'Carlos Alberto

(Liqtiinho) _:_. Mauro Soares, clíegàn
do, com nada menos de quatro /.1&1'
cos de vantagem, O. Riachuelo, que
remaria com Ardigó e Paulinho, não

compareceu.
"
Com. 'o res,uItado. aci

ma, o Martinelli, campeão por 'ano

tecipação dà regata inaugural, tf.v'e

diminuída e� quatro pontos â sua

vantagem �'lrc o Aldo Luz, pas
sande o rubronegro a contar-' cora
78' pontos e o alvinegro com 66", puro
tanto com 12. pontos .

a sep�rá . los
'-

.

..' " � "\

SEGl:'�DA R;EGATA DIA' 17 DE
JANEIRO

De conformidafle com o Calen(]:í
rio 70/71 'da FASC, 11 se\:imd� r(�,':l'

til valida' pelo Campeomto hÚlflhiJ
de Remo-será efetúl1da no dia 17 de

janeiro, "pàtrocirian<jo-o o, Cltthc �le
· Regatas' Aldo Luz. O programa �. iJ

- : .

,I.

seguinte:
l'!'pareo __:_' OutriC!�efs a 4 '''eJl'!os

com' timoneiro _ Juvenis.
29 páreo - Otitrif(�prs a 2 rÍ'nrcs

sem timoneiro _.::_ Júniqrs;
: 39 pãi-eo - Síngle-skiff - AS�tj,,

-

. '. \

rantes. '" ._ '._

49 pál'éo ,- O'utria,gel�s a 2 remos

com timoneiro - Estreantes.
,59 páreo '- Out;iggers à 4 íemós

sem timoneiro -7 Seniors.
69 páreo ---: ' -Dou'Qle-skiff, .�' Sé·

niors.:
.' ',":" '

7Q. páreo _;_ Outrigg�rs a 8 réll10<;
- Juniors;
'Na segunda e na terceira,. que ,es�

tá marcada' pára o dia ·i4 de fevp

reiro? não, consta do programá, o

páreô' .de· Yoles.
,'. 'I

DOMINGO 9 INíCIO DO
INTERIOR
Airidá

.

de a"ôrdci com
..
o Calelidár�o

70:"'1 �3 FAsc. d'omingo será ini
büido o I,r C��pedriá.to. de Ren1t" do

Nos. 24 tostes reali'>:ados, as co- Interior do EstadQ" 're�nindo, érp
t1S --dr-, CND I e do Ministério da Joinvm�, os cluqes Crnzpiro do ')ul,
Educac?"l cheO-(l"'l''ll, ., in ."jll,?;",<; Cachoeira; lo�ai�. e Amériçâ; de i3-Íu·
rira ('�da, um. A Legião Brasileira mp1W\I� cOm i:Í ·prüneiro com o pr-

d" ;\sSist��lcia receberá 30 mi- trocínÍo da. regáta que constá ,los

"lb;ÕpsL'. :'" '.':), ,�;- :�{, ',/ '/ . .seóuintes pál,'eós:
S';,ó\.mdn ai;�di:l( a 'hiesrH:â fonte,"

,�'.
19 páreo;___ Oiltriggers' a· 4 reP10S' 'c . " ,. (.

, ,

I

OS test�s só volta"ão a ser inicia- com timoneiro. r];Jsse àspiranLes_"
dos Qunndo. os iogadores encer- ?9 páreo - Outr,iggers a 2 'temos
rarell1' suas férias :e'qua�dG a pro- sem tiinoneiro, cl<lsse Sé·niorS. .

.

gramação do futebol brasihiro es- 39 páreo -, Sii-igle-skif,f.,' clas8<;
tiver compl,etamente definida . j ú Jiiors.

" ,

49 páre.o -'-- 'Outrlggers' a 2' remos
com timoneiro, classe séniors.

59 páreo - Outrigg�rs a 4
i
remj')s

sem timoneiro, classe júniors.
69 páreo - Yoles a 4 remos, clas

se estreantes.
79 páreo - Double-sldff, classe

aspirantes .

REGATA CLÁSSICA DA MARI·
NHA DIA 13.
Realizada a primeira etapa fio

, Campeonato Citadino de Remo,
quando venceu o Clube Náutico
Francisco Martinelli, as atenções dos

8n�('iirj'1ados concentram-<se, a/gora,
na' regata de encerramento do ano,

I marcada para o dia 13 de dezembru
vindouro. Trata-se da II Prova Clás

��ca M'lrinha de Guerra do Brasil,
em outriggers a 8 remos, na distân
cia de quatro mii metros, latgando
os barcas próximo à ,Escola de

Aprendizes Marinhos, em Barreiros

e cheganda próximo à Capitânia dos

Portos, logo passando pOl' baixo da
Ponte Hercílio Luz, que fica entr�
as duas baias. A prova àeveria ter
sido efetuada por ocasião do trans·

curso da data da Batálha Naval do

Riachueló, em junho, sendo transfe

rida devido à. impráticabilidade da

raia. No ano pa$sado, quandt' a Pn

"a teve a sua prÚneira disputa, foi
vencedor o Aldo Luz, com o Mar
tinelli em 29 e o Riachuelo fecllan-

\
do a raia.

Os preparativos devel'ão começar
no próximo sábado.

.' rui x Sa1tos _:_ Ilha do
Rptiro ,:_�':i3ahia IX) Botafogo _;_

.Batillti-io.' ,

: '
.

REC:p�qo;7vAr fflT;\''P -qJARA-.
.

. UZA,ÇÃ(). DA, LOTERIA,

'.

O' .,.\.
A direção da Lotena .Esportlva

revelou que não há a menor pos
sibilidade de desistir de sua idéia
de paralizar os te�tes após o dia
14 de de?:f'ml:Jro, devido' ao reces

so que hílverá no futebol brasilei
ro a nartir do dia 18 quando os

jagado-res entrarão em féri.,as.

setor amadorista I

t'
\ Na se�mnda partida, o Clube do,
Cupido da capital do Estado en

frento� �' represery.tação do Tigre
de :romvllle; colhend0 bom resul
tado ào marcár 5 x O, notando
se tambéni aí a superioridade dos.

florianópolitanos.

No iôP.'o fin aI tivpm0<; o dné-
16 entl:e' Associado (h" S�"";'h
res Municini'lis d" L"ips (' CI"he

'

do Cunido � aaui da li11. P�rtida

repleta de· Jancf's' s" ��w'i()nais,
com o reoresenta�te de La ies t",·

minando por levar a melhor por
5 x 3.·

Com êsses resultados a classifi::_
cação final ficou assi)11: Camoeão
- Associacão dos Servidores
Municipais de Laies corri O p.p.
Vice Camneão - 'Clube do Cupi
dr) da (,1�ital com '2 n, n. 3 o Lu

)!ar - Snç.ipdaclE' PSl"Ir)rtiva e Re
'creativa Tip-re, com 4 p.p:

Nos tit]Jlarp,s. tamhé'n tiw'mos

surprêsa. O Hélio Moritz de La

jes dos tl,ês disDlltantes- do títu
lo fôra o único até então, a con-

Ollistar título estadual, e'lquanto
.�ue Clube do Camno de Tubarão
� Grêmio Tinso de Itajaí, luta
riam !1plá _nr(',eira vez em 'busca
d a consagração.

Na abertura do ct'rtame ti\ie
mos a oartida que colocou frente

, a frente- 8S f'q\li"t'� eh Bêl ia M0-

rit7, e dI') Grêniio Tinso. Venceu o

cluhe: it8if1ie"se nor- 3 x O. nll"la

pat"tiçh i"unl o"d" os nortu"írios
souberam a'l!'ov"it'l1' a<; ,..h<"l('�S
C1ue sUt'nira''ll n'l"'l transformar
em vitória sensacional.

Na se!wncla partida o Clube do
Camno de Tubarão, estranhando
o niso de madeira do Palácio dos

Esportes, perdeu de goleada para
) o representante de Lajes por 7 x 2.

'

�

Embo.ra o marcador dilatado O jô-
.

go foi muito bem disputado.

Fin a1mente; d�cidilldo o certa-
I

me, iO!!ar8nl Tinso cip Irniaí e

Clube' do Camno. com o elenco
tubarol1ellse contando com tôc1a
a torcida a seu làdo, pois uma vi
tória interessaria aos demais par

ticipantes que ficariam empátados.

•

./.

ÀUTOMóVEIS
Simca Tufão' . , _ .

.Volkswagen 2/p , .. ; .

EspIa,nada ....•....
'1' ••••• o o

Volkswagén 4/p. . .

CAMINHõES
65

69 Ford F-600

-ea Ford F-ôuO

69 Ford F-350

,- ••••••••••••• o

• ,'o. o' o' o o •• o.

áwneonato termina no domingo com
fer·roviárro a 'um passo do título

.\ I ltarriarati
.

REVENDEDl1RAUTORlZADO�� CHRYSlER
,

lIAY' doBRASllS.A.

I

I I
,

'

I
f !

I

l

I
;jti!
57 i
L.oJ 1

Ftnancíamento até 30 meses

MEYER VEICULOS LTDA.
Rua Fúlvio Adduci 39', --'- Fones 6389 _:_ 6393 - Estreito

---- -------�.
. - I

I' ,

67
I 2 Volkswagen sedan , .

'\ ! 1 Volkswagen sedan ." .. " o • o • o o o o ••••••• ," •• o • 0'0 o • o o ••• o • • • • • • • • 65 (

r : �:�i�li�Pi' Fi����'��E���: ��: ���::� ����::::: :.:::::� :! .',
lil· . .____ 1.11,-� -

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

"

- "

Hoje - Amé!ica x Internacional .' Santa Cruz x Botafogo _

__:_ Maracanã - Santa Cruz x Iiha do Retiro �. Bahia x San-
Go-ril1tians< - Ilha do Retiro. . tos -:- Batistão

A'màl�hã - Botafogo x Palmeiras Dia 3/12 ...!... Yas'co x Oi-uzeiro
';".,..- Maracanã - PO'1te Preta x ...:._

..Maracahã - Ponte 'Preta' x
Atiético - Pacaenlbú

(

A'l11.ériC,a '-c. Pacae'nlbú I

Sáb'ado - Flamengo x In:erna- Dii\ 5/12 ,-'" Corhtians x Flúnim-
,çional

-

- 21 horas go ,:_,_, Pamiembú -- Interna-
Domin,(To - Botafo·l!.o x América ciOria}'x ,A�l�tito' Mineiro:;_ Maracan,ã .'-,-- "Santos x São

"
B.eira, 'Rio .

.c .• . .'
j .

'Paulo - Paca"mbú _. Atléti- Dia' 6/1'2 �. Vasco x Palmeiras
�o Parnnú x PO;1te Preta

.

--'- ' Marachnã·, - São Paulo �

:B:-lfort Duarte - AtléticI Mi-
' ) O�zei1'o''';-:' Pacaembu - Atlé-

-

I!eiro'x F'umÍnense - Ivli'1ei-. tic(j',� :'Pª,;'à11aehse ,x Fluminense
í '.iã,o�G\·êmi.o ·:i:��"'�(V;'11;;',Ú<_'p;!�'>"'"''

>'" '-,;:,.""", .�.

,�;, lP,i"� Sn' ';;',--%1 G:i.'llzpir.ó.:t1 � ,·�:,L".,:,·','T:,1'-b_-a',.', .:,cl:O·t,<.. 'if::' '.. �,' '"" "�o

"
". "",'.h_ U '" .;:;r;-}�1hi�>.�:;;�
:Col:i,1t�ans �.

Di� 2/12 - F18rnel}_9:o x Atlético
Mineiro - Maracanã - Pal
:mciras x Gr8mio Paca';:mbÚ

.' '

irl,- .... ........�. -_.,,,,. _���'WAI.u..�·;�"

)�. .

.

,)

\]

DIPRONAL
Rua I'elipe Scbmidt, 60 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS
ITAMARATI cinza ...'. o •••••••••• o ..... o o •••

'

•••• '. '.0

ITAMARATI beje .,. 0 •••••••••••••• o 0 ••••••••
'

••••••

AERO WILLYS cinza .

ano 68
ano 66

ano 64

Corcel Sedàn Branco ., ,.

Corcél Cupé Cinza c/Viniz � : ..

Aéro 'Vermelho _ ,................ ano 63,

Aéro Aml _ '. , "
"

ano 68

RURAL-LUXO verroelha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 64.

RURAL 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a� 65

/ano 69

ano 66

ano 66

RURAL' 4x2 luxo, ; " .

GORDINI azul .

GORDINI vermelho _ .

�l

,t�

Financiamento até 24 on 30 meses,

ttua I'\lniirant� Lamego. 170 - Fone:. 2952 _:::, Flori�nópf\-lis ....:.. S. C
Fissore , , '.' - 67

lmpala , , ' ; : .

I
•••••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • •• 68

Opí11a I
•••••• ,

_ • • • • • • • • • •• 69

Chevy : .0,00'0. o o •••• O' •••••• o o,
o •• o ••••••••••••

-

••••• 1 o • 0"0 62
\

- ,69Esp\artada _ _ . ','
- .

Corcel �
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69

65Belcar • • • • o • • • • • • o o

� f • • '. • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • o

Belcar, o. o •• :. o 0 •• ' ••• 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••••••• o ••• o •••

,

I
Aero -. ,j •. , •••.••.....••••.••••.

V61kswagen ,' ',' . " .

Volkswagen , � '. � - .

'

Regente '

.
Simca . _ .

: �

Simca ,''' ',' _ . . . . . . . . . . . . . 65

Ford·F-lGO .. _ _ .. _ , 69

Gordini ••• o o

••
, ••• ", • , • o • o o o o • o t ••• o ••••• , ••••• , •• o , • o � •

Lanchas à Turbina _ , .

, Financiamento até 30 mêses
--- - ... ,-- --_._----�-

��"'��a�,�1l�t-��(1&JtU"?1
\ :i
.�iY'

'�,,;;.__oiíOii,iíií íii.__. _��oPiwiiii...._iíi._iiii._iiiiiiiiiii_.iiíi_-iiii·:i.iiiiiió��ã�iéF··=:=:_
',"'---

-

I,.>�
ii

rpk�nga Automóveis
COMPRA VENDA E.TReCA DE VEÍCULOS
) Ruá 7 de Setembro, 13 - Fone 38R6

CENTRO

LOBO & DAUSSEN CIA. I.�TDA.
COMJJ;RCIO DE AUTOMÓVEIS E OFICINA

Rua Dr. FúlvÍú Aducci, 952

VENDE - TROCA - FINANCIA - PONTO CERTO
PARA' BOM NEGóCIO

TEMOS .,ARA Vl!;NDA:

Volkswagen . o o o o o o o o o o o ••• o o o • o 70

Volkswagen • o .: o 0.'0 o o • o •• o o ••• ,.OK
Volkswagen .. o • .-0 .' •••• o. o o ••• o o 64

Volkswagen o o o • o • o •• o o o •••••• o o 62
Aero WiIlys 'o ••• o • o • o o •

"
•• o ••• o 65

Fil':sore DKW ...•..••...... o • •• 67
DKW Vemag ..•.• o ••• o o •••• o o • 63
Gordi'li 68
Gordini 66

IAero Wi11vs o • 63
. I,I\Karmanguia o • • • • • • • • • • •• 66

Ii Chevrolet !mpala o o o •• o ••••• o • •• 68 - estado ; I

.�����������������������à�e�n�o�vo��

- moto); S

..

�
I
I
I
I

..-_.-_J J.
•

66

66

,68
69
67
64

I
I

!

64

70
,.

(

•j �)

---i
-i
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liEtIBO EXTRAVIADO
DECLARAMOS a' quem interessar ,possa que ;.:b

'encontra extraviado o recibo de n. 432 (duas viss),
timhrado com "Livro Didático e Jurídico" - Assis

Marques & Cia. Ltda., que se encontrava em nosso poder
DECLARAMOS ainda que em vista' <lo extravio

ctêsse recibo, fica o mesmo sendo considerado nulo'
de pleno direito e que assumimos inteira resporisahí

tídade civil e crtminal pela presente de-laraç.le.

Fl<\rianó!1Cllir.. 23 de navsmbro de 19';'0,
. Fernando Luiz B�rro5 Mplsra
Liiércio Rate& <,

CARTEIRA EXTRAVIADA

Foi extraviada a carteira de motorista pertencente ao sr.

li (p:!il1 Cesta Ramos,

"

A'ADITAMENTO
um ótim�' apartamento no Edifício Artl)�

Schmidt, para proiltà e.utresga. Informações
380fi, ou rua Fern�fldo MachadQ, 50"

'

.

Vende-se

à rua Felipe
pelo telefone
�.�._�_=« = '_IA_.N_�:__

·

__•.•_,�--�,-,------��.

AlUGA-$E ,

Com telefone casa residenuíal recem construir'a situa.
'

da melhor rua bairro Trindade. Cr$ 600,pO mensaís, cQ.�
garage, ou permuta-se com casa ü:u apartrimento 'maiS p.r()�
vi"",,' ('('nh'l) c1� v ilnr equiva lente. Cont.at9s. atvavés fone
2935 das oito às nove da manhã e «las dezoito às vinte horss

\

' '..
.

,
.

"Pl�OVAI�OR:
-

Sociedade Co�rr:!tora de Câmbio e

LTDA.

fORMANDO NôVO DEPARTA,MEl';rO
ADMITE:
··Com idade acima de 18 anos.

I

ValOJie�

Môças e rapazes Pilra fúnções espeCiais I�"ntrp d"

Organização.
Não é necessário experiência anterior, pois' pró,po,J't

cionamos treinamento completo p/função. .

Tratar: Diàriamente a partir das 9 'haras à R1.I;l Te·

nente Silveira, n. 21 - c/0�-05.

F IllImAc.�:9-S�RVlÇõ:'SDE-.-S-A�O-Q""'E-.:f'-,u''';;'�ll:-o,L.'""lC-A""'o.-"",
DIRETOi'UA REGI,ONAL DE E�GENHA5UA ..,.

SANITÁRIA De;> SUL

A V I.S (;) ...
'

e;ONCORRÊNClA ,N. FL. ....". 10/7Q
A DlRETOnTA REGIÓNAL DE ENGÉ..Nl:lAiUA

NITÁRlA no. SUL da 'FSESP 'Cfl,l;nunica II q4�m int�res.>n·

no:::.''l q\lP e.s.tá ab.erta ?, CQl\conência n. FL - 10170 l1?-H\

a ('�mnrn rjf' 'U�terhis (tuhi'"S, coupxne� e neç9S esp'ciai�)
de .ferro. f\jndido ]1f1ra a Rêd'l de Distrib1Jiç1o dn S\�tenl(l
de A j,l'isterimento de Água da cidade de Ponta CrQssli. Es·
belo 00 Paraflá.

(\", interessfldos deverijQ· élíri�ir-se à Sede da Diretutia

Ji,el>iQllal de Enffenharia Sanitf.lri� do Sul. à "Rua Estevos;

Junior. If,R €\);11 Florianólwli.s-SC QU no Distrito de Enge
r",�ri(l Sil�,itári� do P;nwá, à Rua Visconrle do· Rio B�an�n,
1.31\), em Cur-itiba. Est(ldo do Paraná. onde se eJil00ntram
o EJEtaI e as demais elementoS da Concor:tênç.ia, diàrid.

.

l]lPnte riil:;; 14 à.s 18 horas, exceto aos sã_bados, dQllliniQ�
e f@J1iarios,

� Á Coworrên(']q sefá reali�ada. às" 15 horas dI) ,u<i..,la
de,d9-?p.mhro de 19.70..

,

"'.' - ,.,..... ,'- ",.�-;;�,"'",(. "",

Flçp'i"nónolis, 17 de novembro de: 1(970 .. ,

,

Enfl\l 'N�rl1l1cr F.yuêniQ Z",lilUf - :!)iretor �Regi<inal q�
F\'·�fI!ll,'.�riR Qilllitária do. Sql.

i

--ÀPÃR=_T��""M=-=�=N-,,!,""'O=.='""'r""'À-a.:"'U"'G.,.o,A
....

:�S'O:"',E..........._
..............-.

SitUl1.0Q ii rUR H�fael Bandeira, n. 4-3. ';com .6 . dep�ii�
0P';'nhs. Tratar no loc�l. . ...,

"

LANCWA
Vende-se uma lancha "TaHana", .coristrilldá �,tP ée�J,"Q,

-'

• (
•
.', _,', •

- (. ?
" 1

eom motor de centro. ótimo estado de çõn�el':v���d. V�,·�
tr7.hl' ('.()1l1 o sr. ·(j,ilhel'to no VeIBi'r� .da '1Iha:

' "\;, �"'"

-�';:��-":'M"��,r."'?-;,--.. --:; (p-' �'-,/'s;"�
l'

O!? NQ�t'\f,�TO CIEQNAY ._
CIRURGI�r.H).ENTI!itA _'o ,••••

,.

,;
.••

Imnla'lte e. trimsplante ·de Motes _:_, Dentistéthi Ope-.
ratól'ia nelo ,sistema de alt(l. roülç�o - .';'.l'�lÍll��iít<;\ i�A#.i)r
- Prf1tpsI' fixl1 e móvel. Consultório: Ed., J\tliéta, �\l.< iÍlIQnr
- s* ?OR - Rua. Jerôni�o 'Coelho� 2;35: _:_ :hóJ:â.r1i{:t.i';lS

,

,

' " ,' • .':1', , .' \;,' ,',;
_111 ;0, 1,Q hnras. .", '" '

�'", �'
.

'"
�

.
\

,Av. Mauro Ramos ?!):=!. Av, Rio'Brali'éô:6:3
Florianópolis, 20-1l-70

'"
"

,

\

.
. ,

O ner�rtamento Social comunica que, faté � apr,?ximação,
da data de 'entreQ'a dQ Sede Social aos Srs. associados.; ré$olvell
snsr�nder. a \)artir de 14 de Novembro, a fealizaçã,Q \i�i"ON�
DA JQVEM"., na Sede Balf\eári1\.

Para D.ezembro e Janeiro a progra�a�iio do Chl� � "

seguinte:
Di á 17 de Dezembro

Jantar comemorativo à da.ta de çonclu�ão da S�de Soei!!}'
e emjJnmena!'om às Debutantes de 1970:.

Djfl 1 Q de Dezembro

,9RQ Baile Bnll'1cO ,

(;",njlln1"s: os "lJ)l'CRIVEIS"'e "MUSIC 4'\ .

Dia 20 de Dezembro

Inaugmação da Boite

Conju,nto "1\iusic 4'"
Dia 21 à 26

Boite

Cdnjunfol "MUSIC 4"

Dia 25 de Doz(!mbro,
Festa ,Infantil de Natal

D.ia 31 de Dezembro
Réveillon.

çonjunt()s.: "3, DO RIO e "SAMlJRASIL"
Dia l'? fi 6 de JaT\�iro,

Roite
'r,,"i'\ll1to "SAMBRASTL"

RorTE:

Tercl'ls: quartas e qui'nta� fdras às 22 boras.

St"xtas feiras - Jnntar dan�aI1te para casais.

f"'�h"rfo � Onda Jovem. -

Domingos: a) Hora do Mingau das 16 às 20, ttOfll!i;
1;1) Boit� - à partir das 22 horas.

_
.

\" Hbrárlo: Camboriú, ItB13� e BlumenBu - 7,Zm -

;�30 ''::'"'' lU
'_ 13 - 15 _ '17,30 - e 18 hs. I

(
.

Janelinha, São João Batista Nova Trento •

8tusq�e - 6 - 13 e 18 hs.

ti�ip1Ô..
,
Major Geremo e. Nova Trento - 13' e \7 hS

.

PASS,AGENS E ENCOM.ENDAS PARA

_ nJuc�, Carnbotiu, Itajal, Blumenau, Canelinha, SiO

�9�O 8ati�t8 TigipiÓ, Major Gercínc, .. Nova Trento �

Brusqul)

,

Dr. ALDO ÁVILA DA LUZ
ADVOGADlll

)1,

C.P;F, - OO�776,6289
,

Rua.. Tenente Silveira, lU --;- Fone 2768.

.v .

,'PR.
.. -

-

ANTONIO
\

SAI=fAELLA
", I

, L

'J'!f1fesSOf ôa Patqutatr!a da Facwdadf' de MediQlnls
.

. ,.... Pl'Ot;)}t}.D1atiQlI P.1lfqutS.f\. Neul'9ses
: �. \,' '> "DOE,NÇAS MENTAIS

'
.

'", ,êonsultóltO: Ectifl'cio Assocíaçao Oatarmanse aI!'

�';,,1c51ii�, Sala ., � -- Fone 2{-Ü8 ._

.

Rua .JerOntmo

';F:' ,"...... (jofÍ'lho,' �5.a - Ji'1orisnóoolt�
. :.�.

.

'I"�t·. 'I ,/
j"', ",: "

'

1':
'

''.;,..>Da8' :'Inhas � nl) f'onr0 f'l'1kf'ln(!f' _.- Mlf'f\Slf'\
;'" .'.,

.

,,' \"
r

'"
'

� AI�r!!�a '- Tratam�nto da Acne Pele Neve Carbf\td
�Ii p. ul?é�ling�':

.

�\, .

Dr: Rob'erto MilreÍl'a Amorim '
.

,

� '. ��-BstagiáriQ, dQ Hospital das Clínicas dll�Univ�
lidl!tf� fle S. Pa.llIo.

.

CpNSULTAS! _. Diàriarr.ente., à partir das U
ti�ra$:,

.

, cONslJLT6RIO: - R Jerônimo Coelho. 32' __
'�t;t: Jl�11�ta - 2.0 aíloar - saJa '205.

ADVOGADO

;PEORP IVO MIRA GOMES, atende
',Ia .. Dllrvai Melquiadfls �d, 8011221, lI,
,pia.· as ,_o Chácara do ESl1élnha'l '

�.,.',.
.

DR_ r.vn�ÁSin·CÃOH
Advorrado·

\.. Rua Trajano 12 -- coniunlo 9'
'1

'OAB-se, 6,68 '_o CPF· 007896239
i' Ih

... ·'ftjb.el�
t�í'� :W. Si"'.
;,�f'''�f'd�� "

. c .

�Qmtntf"'com hora m�rcada .

'

rf:nhó1:.Ç;omÚc1.a:l de :f1ór�';móPQlis .:�, 8ltlll. t 16 .. ;

·"(T�'n�lite,·Silveira .. 21 .;,..,;. 'F1OJ'iíui6p('llilt' =- SÇ"
,I' " •.

"
. \

'

�
,

.,
.

: ..; �t; ,:�,-�PR�; tUIZ 'CA�LOS l:SptNJ)OL� .

�:, Qpis llT'lO!l de resi.detlda no lnstituto de �ndoc;1-nC)<
_, cc,.;')Qgia

.

(I a GB� (�mt 1ósé SehertlU1.111J)' ..

� :"'P6�:g;tadúad'd �et�, puc (prof.' Javme Rodrigues)�
": :, 'P\'lh(!t':'� '....,..:. ;ohíiiidade _: Tireoide � f)istúrhlo�
,·�.:';'�nji}pqÚf�re�,'_:' Qp�!\gens f{orn1Quais. � J.lBl·
",:':rnN"Il!t,T6RJO" '

..
' ". RESIOFN'f'lA

.� ':: :�0ifij!'�itíll çeis�.'T< amos Fone' 3147,
,

.- "F&flt","6Q9' - �8Q9'
,

,: :'� ��� ,>r� à!l
..

; Rhs. �iàQ��eÍlte;
�, '.�-,' ,', -

.'�, .'", �;.'
, )'

(.

:'.jj;; Décio ,MadeirF N��éS"
.. 'ii ��l1t�k;f0

.

��;� 1J� $\
� )W{�fess(\

�{'-;,. ti 9lf:'
� S} ..�

< $'? � � },fK'-' .

��u.·,�Jrt� �
.•�r.� r�1�J�ij'H

,.,. '. ��ãü� '1J,ª;Qíl e'id&w l�

t�iif-,: :� :(j9J�3�99'!13 :'" '��i�� tô. },iJ::��jt'i�.e: i

. ,:; '�Q�;ult(�to,.mÕ"�ósplta:l Cels� Ramo).!;' ·t:s'.�
'.' ,�:.,l" "

"

" '.,
_

.. "-.;
"

' 'Illrr��J�R'/�à't� ,

'II:�( :CLEDlfICE M Z:iMMER:MANN'
,,:,».� ->.:'" ".

·."'A"R"·UD zi
' '.

/',; :�,;
..

,

'.:'. L U Dft

�:,;;;? ::;/' PSIQUIATRIA 'rN:r'AN'lTL
'- �sttÜblé�' de' Go�d.uta - D1stúrbi:Q� da ps1t!QmQtrtc�

4f1elll ",... ��urº�s (1). 'Psicoses Infal'l.t;is - 01'ientaQio
, ,

Pétool6it1ca de, p�t$
.

Q����)t6,IOl' R.lI8 Nun.és Machado, n 12 :_ '2<> �'Oda\
� �&,Ip 4. :M'arr.ar hora de 2a. a 68. fetrl'l das 14 88 18

CI.fNJf:A üERAJ....... PRO"'ERE FIXA E MnVEJ. -
..

,,".
OOllOI\ D'& UQlTE"f" ..,.... ,eJROROll\'

s;:.1 _., 'I!l' I' _ _"

I DI" A. B.ATISTA Jlt
"" "f

•
,
s: i "/

.1
"v�

QúJjca d� CI13J1çS!l
RUA mfl\1'F.lS MAr.'RAOO. 21

Flt01Ut\NOPOI.IS

,iinh�a -'t;e�al _. ProtAse -- '·tir�rg:ia.
!

I D*� J:D,ltlO BARBOSA SARTOS
.,.1 •

'I.
€I�qO Dentista

"orário� Itr ?a. a 6� )i'P.tt'll. das 14' às 19 ho�

lua .Dp,n."ol'O. '111 - F.ctf'i'�io Ror..aia ...... Sal� 13
p ) !\'

_' I
�

ATENDE PAnON.t\L DO INPS' ,

. '\
,

.1

�,st'lImos necessitando de pessoas Pllra, trabíllbafem

.e� '(:tela<;ões Públicas,
Não se t.rátal de vendas. É indispeflsável que tellha

boa apresentação.
.

Damos preferência a estudantes maior de idadp.,
ambos .OS sexos.

'

Inflilfl1ÚaçÕes C(\!il1' o !'Ir Stêni0 em Sllª residência, à
.

R. Pl'ofessoxa' Maria JlÍlia Franco, 21 - (R, do Olube
penh�sco).

·'�ft \J � x �v j'J,.�. �,,�("',:J'��Kh ,,1.-J

1'",;, 'AIv\j;I'ITO n� E:,T! AIi:lAS DE ROrAG N,

AVIS(i)

O Departamento de E ...tradas de Rodagem de Santa

cdtarina (DoB;RSC), cc.nun.ca nos interessados que se acha
aberta Tomaria de Preces - Editai 11. 11170. para il

exccucão dos serv.cos de assentamento de p-aralele�}í.
pedos e meios fios/'na Rodovia SC-22 trecho Palhoça -

Santo 'Amaro da Imperatri� numa extensão aproximada
de 10 km., com prazo de entrega das propostas até às

16,00 horas do dia 7 de rl,-,"om\wo do corrente ano.

Cópia I. do Editm '()"I'S c;<i"larcdim�ntfls serão

(I1)tidos na Séde '00 DF
,- �

o '1<} a.ndar do' Edifí('j(.) 01'

Oiretórüjs em. FloJ'ia1'lÓi")('·'ic, onde está afixado no hal.
de entrada g reterído edita 1.

"
,

DERSC':,' ern Floria�('.,·,;s 19 de novembro de 197')

Eng<? Civil. Npwtor '1", ':- rolli' - Respondendo pelr
Direcâo do, DER/SC.CURSOS MARKYT MuNDO DA CRIANÇA

. ,MATRíCULAS PARA, 1971' . .

. Encontram-se abertas as matrículas pâra@"scur'"
�! l

. .1. Maternal
", t.I�li'

'"2_ lardim de Infância '- t .'
,.' ','

3." Pré-primário '.
.

;1,"']1�1l!'r(
4 • Artes, línguas e balé ,

5 . Curso Primário (ciclo básico I)
'

.

6. Educadoras para Escolas Maternais' e jardins
de Infânéia

.

7 _ Noivas·
8. 'Futura mamãe e futura vovó

,/ '9. Yoga, ginástica e massagem.
Os cursos dos itens 6, 7, 8 e 9 serão Te�ilizados

em caráter intensivo, no mês de janeiro.
Outras informações e inscrições: ."

RUA :B'óCAIúVA, 164

,
,

VE.NDE-Se CASA
A rua Jerônimo José Dias, 13:'. Saço do:'! Llrnües,

.
PI'fÍÇO 12.000,00 � com 50% de f'ntrada e " restar-te

i' ".3 \ combinar. Tr&l:ar com Evaldo Pacheco no Tribtinal dE"

Justiça, fone 3394.

EDITAL DE <::ON\lOeACAO
Cl,UIill! DI! Fl�"l!M DA FAMfllAj eR'�TÃ

Fiearn convocados t(\r'1rlS o� s.)dó� fnnr!adnrps r]n "

,ÇI.UPEj DE F��l'AS nA �"MfT,TA C�TS1'Ã. pal''1 """�

\retlni�o a .realizar-sa no ªi� 02 �l� Dezembro de Hl70. à�

_�.OO horas na sede, do Gluh? sltlliHlo a. Rua ['fll, PAr1"f)

Demoro.. lnf\6, -,39 anrl-r - Estreito. Pélr� tratar r!p

aasuntos diversos:
.

. ..

-

Florjallónolis: 20 rlf' "'�V,cmbro ri!", H!70.·

R�i!",l.!�d� V.i(en+e 1'\ Iv,:s - Pr�sio(,>Ti't(1,
-�----_.__ ..... --_ - .._----_ ....___,.�.".,..��

. VE!NDE .. SE OU TROCA·SE·

\

VENDEM-SE
. Vende-se ou troca-se uma casa com 9' peças por. 1Jm

apartamento pequeno. Tratar à rua Hermam' nlumenali,
52. - nesta;

,-{',
'

.

Vendem-se 2 casas de alvenaria. na , rui} Olavo
BI�ac, 131 �_ e.strei�Q. ,(recentemente pavimerÍt&da.).
Preço de ocaSI�to. Tratar no local. >

'.
.'. ,

,\-,' , .. -,

DR.' �GAMENON B. DO A�R.-\L
._.

,

'

ADVOGADO ,

. i

0AUSAS;
.

qfV�IS(:"":';' GRIMINI\IS .. ;.� 'l'�A:e:l\tttTS'T'A�
. ADMINISTR,AÇÃQ DE IMÓ'VEIA ' ,

·Lo,TRs::�·'C,AS,t\S A vf;NriÃ: '_I,

PltAIA DA SAT)DADE. PR.AIA· DO.' MJilYO
.

E

t' .'
' .. ')3Q� AIrRWO' " "

Escrit.: Ruá João. Pinto, �9-CI 'Fone: 24'13
. Flôrtàn6.poliR � �antll Í"!at:81'fl'lfl'

'Yellde-s.e' mi) terreno. "om 10. IU, de {rente- � RQ m

de f!lrtd.Qs� �ituad9 à FI.'''' DAP,embargador Gil '. Costa
- TI. 762,':- Cilpoi>irnR. 'T.'�' 1"0 meSfl1f), enderêéQ,

.
,Lªricliá fibra de virlfn "/motor.40 lÍP Jj:vinT'lâ ,p!:t1-

qt::ssinms horas de U�0 'D�rti(l::l elétÍ'ica.; liaFic;'í� SUl}er

equipa'da '---, carrinho. to' ih. cobertur.a napa, Eáado (le

!1flVIl. Esta�el�ce,r cont[lto p1nlVés fone 2935 das oito <11
manhã às nove' e. das d:-zolto às vinte hora�< _

. 'eSTADO D� �!\N"Í\. C'ATAR1l'oIA
.. DepÀRTAME�TO Dr: �"''-''I'QAS Qt;. fllOOAGt:M

A v 15 o
<'

Q Depártamfmto de Estradas de llQdagem de Santa

Gat!lrif1,a, . (DERSC). ('omunÍ(:n aos interessauós que si
RQlla"aberta T:0m.adll de Precos - Editâl n .. 10nO, U?"�
a aquisição dOi) ·seguintes mMel'iais, j);Írá.· o calçámel1to d 1

e�trada SC�2.2" ti'eoho Palhoça - Sál1to' ÁPlarQ da,' Im-
p(lratri�: (."" - i .

i) An�'oihriadall;1ente 2,$OO.000<"Cdóis lrliihõílS e' oito�
,eetito!i� mi\) parálélepípedos de grantt6· d{l la, qpalidade.
.. �) Aproximadi1mente 20.00Q (vfl1te' mil} . in�ttbs 'li
tlea[eíi 'de. meips fiÇls çle granito dé la.. qllalidà�e.
�.. ,A§ ,WQPo�til!l serão recebidas a:té às. :l5íQO, boras' do
t1if1: 7 de' dezeryihi'o do cMrente imo,' Cópia dO, Edital e

�ai(l�es e�clílrecimentos seri:io ,obtidos ria sed� \lu D.lmtSC ,

f\? 71) andar do. Edifício dos Diretorias em .F;lQflatió,p.!11is,
. tulde ��Vl afi�adq . no hall de entrada. O ief�rido edital.

TlERSC,:'}9 de nqvE"mbl'o de 197Q: I.
.,

-Engl> Cl'lll ,Newton Tesserolli - Rêspondendo :gela
Pirfjção' do PER:SC..

.
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�
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"
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,
"
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"�o .,,:.,.-:'

"

.', r-l-o

•

<.'
.

_

_,
.,

-';',' ,

.. Vendeddô'····.,'
.. ''', ..� .-

I.;.>,: l",�' ...
-

,.

� rO"l9�ra �� !L,keios .IMa.':· .•
�

�' \'111 0<': �<I ',;:: ,'�'�': n�®��n'�" j:.:
. '.

'��lf
RTAMENTO', ..�õmért.té:uml por" ',< .• , •

<' . ral,: smal" ... , ,., �à:)a
andar com 250 ?rnt �.� 4 q,uàrtos;;.2,�Jjâiiheiros, gl,'ande' cQlnh'l'I1an. ,oi;, ;:' ...

_

.' , "._{.�' "

.

' .......

sala, jardim d4�Sp�e�1tó" ár,ea d�, se:r.(l:ç�: :ne;».�Jldêndâs.'_ tJ$·��,�.nglm;p���tly"ej<:�, )l:.:?29�'ip-�1�\le5� 11:). ca:a I
comple!a� d� ,'�pré.ga'((os., �aragens �,à��"2,, ��r.p6s,� :; �. � (l� �.atle1.rlfl!ê t·x Ir c/J quarto de b;mno"de, HiÇltel'i<;ll, 'I

. .PredlO de. 'iUtO.Juxo c,om hall :de :en�r,ad.a.·'.;'e·m.'. ·má!' ,..
;l, qU<J,rtos. s.fll::l: ('f)SlUna, ,area do terre:no· Hl pór 2Q !

.
. Custo..Cr$. IMO.,MO..�,

., '_
...

_ .' !

mo{e, ac�bame:,1to de
.. prillleir;;t e tôdà :v�êta:.fla naij�a. ,'. '.

None. SOPlelltlti Cr$ 5.000,00 de entrada.'. '; ,'. ..
, "

.

). éQNTINE,NTE '

eOIFí_C. lO ';''A
.. LC.I.t'\Nu, :. '.. .."

.

·"c < •. .,
\

"f' -
.

.

", 'Rua HUPlaltá, casa c/3 quartos, sála, grande COpa

I' I
.Com finand;ameuto em. ao anos' plenQ;'.,áentro·· da l,

� ('osinha, escritório, banheiro, <lepel1(1�hciá de el11pl'e-

I
cidade ao lado 110 Teatro; Próprio, panf casal sem' íiUi9S .

;, f!lldos.' IIbrigo para' carro, área do terreno 410 mts2

/.
ou, pessoa só, fi, melhor oferta do momento p<Íl;á' empregQ (Estreito).

. '

• �......

de capital.
. .'

Rua, Te.pente .JQílquim Machado, n. 103, de esquina,
I i eOIFíCIQ ""CEISA" ã.rEla c.onstruida 103 m2 --:- T�rren(') com 300 m2 aprox.

'1
No ponto mais central de Florian6J;luUs, CQujul1- c/;1 quar.tos. sala de estal'. sala de iantar. banheiro, co-

tos para escri"'óriQs e consultórios. Entrada pequena sinha Amer·icana construida pela FOl'miplas sob me-

com grande fh'anciamelito. dida$:. C�stu Cr$ 50.000,00 à vista (Transversal eo.m s.an.

I IiDIFíCIO "BERENHAUSER" ,

tos Saraiva). ,

.

ii:N:Q c(}l'açã�.. de flor�anó,po1is, Rua, T:r'aianQ, ll. 18, 8QM ABRIGO :

I últiml\s uníd&cI'�s 'a venda sem reajuste de qualquer Rua Hermlnio Milles, Cilsa c/2 quartas, 2. salas, i

natureza.. \

.

.'

copa, cosinha, banheiro, garal!.em. varanda, parte de :
EDI'F-fCIO -"ILH';US" , trás, sala, banheiro, lavanderia. 2 quartos. cosinh::t,

I

AP.t\RTAl\t'WTO. c/2 qUllrtos, sa�a, banheira, co· churrasqueira. terreno de 360 m2, construção 180 rri2.
.

s�nha e depenj··ências. TE�.RENOS !�
Edifício Jo',jé Veiga - aptos. para pronta entrega Rua. "A" Lote 59. do Loteamento Stodieck, com

:

�
- preço fixo I»em reajuste. 12 50 �rente para rua "A", Lateral 24.40. Preço .... III

CASAS - CeNTRQ . Cr$ 13.000.QO..
.

.

(CASA, à l"'III: Raul Machado, caSa d� m��eriíll c(� ,ltua FÇ\Hlle Neves, dois lotes. Preço Cf$ ()'(lOO.OO , ..

quartos, sala,: C' ISlpha, banheiro, uma áre\" t!lt�i<lfa<;ª€la ca<la (E.�,tfeito).: .....

>

I!I,C0m 62 m2, eJ4 '!elente vista, tem lugar p"'r� garageql.
. R\1Il L,l1ll'() Ln:ih::lrf'� s/.., ",'oq}fi'rrt T,�t.:·r�l fil) Tr)"

\ Custo Cr$ 25.01'11,00.
'

. , frente. 1.200 fundos. r.1J�':� ,,�.;: PI) nOf\ no com 5.Q ii 6Qo/r .

CASA, RUI·, Esleves Júnior, casa c/3 �avime:ntQ..<i, �e sinal o_saldQ a ('0"l'hin.,r (Trindade). /'1'e/4 qua:rtilii, � b.anheiros, 1 sala de :televisão e uma .
LAGÔA. DA CONCEICAO' I

ãrea de verão, 1'l0 29 pavimento, 1 quarto, 1· sala, de 'Terreno de 20 nor 40 metros no melhor ,ponto da �
jantar; cosinha _ dwing" sala ha1l Ide eritrad:tl no pr\mei- Lªgô� ifl to.qQ �uFado\ . IIro. '{lavimento, C"USTO Cr$ 300.000,00 a·combinar.' CASA, no melhor ptl'1tO /

da Lagôl! da Conceição. I

:Rua. Cero:pillt Lopes Vieira, n. '1, Área do 'f.erreno, Casa de madéira, c/'0 aU:1rtos. sala, cosinha, banheiro IS38 tnts2, CiI!1a �!3 quartos,' sala copa cosinha, 1 ba- de mflteri::l1. I'�sto Cr!!; 11.000,00. _'

nheiJ,'o, dependMcia de empregada, garagem. Custo
-

PANTANQ. DQ SUL .' I
Cr$ 120.000.00 " combinar.

. .,.

, • Localizacão, Armação da Lagoinqa, área. 12: x 30
. !lua Marocl, a1 Gama l)'Eça (Çháçara da Molenda) custo Cr$ 5.00Q,Q6:'

,

Casa c(4 aU\lrhh,' liwing, sala de jail.tal-, sala de estar, U,Q JQ$l
quarto de empJ !gada c/banheiro, gaf8,getn bem gran-

.

. Sito a rua.! Pontf �l" "1�ixo. área 40.(lfi� 00 mt!>?

de, cofre embul do, telefone, la.vanderia. Custo ..... _ rr� 50.000.00, sendo 1'\'."'" .

� vista e o saldo em 24

Cr$ 200.06Q,OO. .

'

mêsp!!: .

'

LOTe�Mi�tQ STOI)IeCK lõrwiHrln t.inOML\!\!I)'c; (p,.:>ill da Sl\ud"dêS)

CASA, c/4 ;quartos, 2 salas, 1 banheIro. comuleto,
"

"p ,\'R'I'A MRl\T'I'() ('II,.., ,,,),,'� n�;'" <J:cl ,,,"'''m' 1 m"H·.

I·, 1 la'llável,. dep. ldêll.cias de emnregados.· g�rll�ellil para to \i,,,,i,�Ó'.' h'lli'lh".irn " '-ii i'lf'h'. 'Pl'eco Cl'� :18.000.00

dois can·as. ál, 3a ÜWl'eno 31860 mts2. Cüsto Arflit� ,Q<l, ".;"'l'n rÍf' pntr::Jd::t.
'

'i Cr$ 1P.11(l(\(\(1(\ s!1ndo financiado.
.

I'� W��.�W::

I

l
AGI\Q(IIQMICA . Af,pe: AS"" 11111 .,,1"'� �nt'YI no m2 no andar slIJ)rrioT'

I'
. RUi! Jónnnim I"�osta. n. 23. Área terr.eno 10.x 2' fia ,n."" nl'lS Tlhpl1!'1. n. 1 fi

ávefl, eonsI. �(i) m2. ('flsa ('/2 fll'artos":,g:;lla. cpsinha. ba· ti< PJ?0NEL fl"s"lve o �('" �. "kma

. llh,eiro, ga,ragem. ClIsto Cr$ 45.000,00 Cr$ 9,.5.0.0.,00 finan· flUI Tel;lente Silveira, 21 � sala 02 - fone 3590-

d
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F'orianópolis, Quarta-feira, 25 de ,novembro de 1970

O líder arenista Zany
'

Gonzaga'
admitiu. ontem que a Assembléia
Legislativa poderá ser convocada �x
traordináriamente ,em dezembro

próximo 'ou priucipio de [aneiro.. lt
fim de apreciar importantes maté
rias em estudo na esfera do Poder

;Executivo. O parlamentar ressalvou

que o assunto', não foi ainda venti
lado em caráter oficial, mas que; '"

'iludo indica que será mesmo no

cessaria convocação", alegando que
a nova legislatura, apesar de ins
talar-se em piimuiro de Ievercirc,
'somente iniciará suas atividades .em
março 'do próximo ano:

Sgundo informou, 'o Govêrno ('s:
taría elaborando um projeto r.e lei

para encaminhar ainda na presen
te semana a� Legislativo, visando
manter em 10% a cota que os ,�(j

merciantes e industriais descontam

para o Fundo de Deienvolvimento
do Estado'. Esta cota deveria 'ser
agora alterada para 15%,' mas.. o •

Executivo decidiu ';';1antê-la 'pn�' ra

zões de natureza financeira. Aimlà
que o projeto chegue ao conheci-'
mente da Assembléia em fins d�
corrente semana, contudo, as PQs
sihilidades de que ele seja, votado
na atual sessão legislativa são' mui
to remotas,- pois no dia 30 será rea

lizada a última sessão J,Jlenária des·,

se período. Além dêsse projeto, c

Governador Ivo Silveira teria (ju�
encaminhar ao Poder Legislativo.
antes do, início <;lo Governo Colom
'bo Sal1es, a reformél. administrndva
do Estaão, projeto que alterará 'a

estrutura da administração pÚblica
catarinense.

'r'*�
Sabe-se extraoficialmente CJue o

Executivo \jlretende ainda submeter
ao exame da Assembléia diversas,'
mensagens acompanhadas .de pro�',
jetos,de-Iei; 'inclusive a que propõe;
a concessão do abono natalin� '80S,

. servidores públicos civís do Esta\
do.

\

.A

o a ono vai

!
MUDANÇA

O deputado Pedro Colin deverá
se avistar hoje com o Governador
Ivo Silveira,' a fim de tratar de al

guns "detalhes que ainda estão fal
tando vara a marcaçáo de data, de ,

inauguração do nôvo Palácio do Po

der,
.

Legislativo, da ,Pr�ça da Ban '

deira. Esse assunto deverá ficar re

solvido- nas próximas horas, pois é

pensamento da Mesa iniciar o mais

rapidamente possível a mudança do

atual para o nôvo prédio-sede.
Se houver convocação extraord i

nária da, Assembléia,' inclusive, os

'atuais
-

deputados terão '1 oportuui-
- dade de inaugurar o plenário '(la
nova sede, o que é muito difícil de
se concretizar até 30' do corrente,
quando se expira a sessão legislatí

.va>e�, vigoro,
PROJETOS APROVADOS
A ,Assembléia Legislativa reíeren

.dou. ontem, por decurso de prazo,
J 'aprovaçao dos três projetos de
lei que -haviam sido encaminhados ii

casa .por. 'ocasião do re"�sso branco

que precedeu às eleições parlamen
tares, e que . na ocasião deixaram
de ser votados por falta de -quorum

"

Os projetos deram entrada Em

20 de outubro, � de acôl-do tom o

regime' de urgência requerido te
'riam

/ que ser votados em 30 dias,
,e:xpirando-!>.e o prazo, portanto, em

20 �o corrente. Na sessão de 011-

teW, cQntuqo" todos fora� referen·

\ôa'dos e: os. �autógrafos serão agora
enviados, ao Governador d�'EHtado,
pa:ríl sanção. Um dêsses projetns .:lU

tOl'iza 'ii' contrata.::ào de operação de

crédito, O outro anula dotação or

çamentária e autoriza a abertUra de

crédito suplem'entar, e e tcrceil':J
autoriza ': o Executivo a adquirir -j
e. a doar - área de terras em Tuba-

I
-

•

.

tão ctestin1ida à construção CI" quar-
tel local do Exército.
Ta'mbém na sessão de ontem o

plenário aprovou quatro indicações
e ,um projeto de ori�e� parlamen- ,"c,

taro

Interior- dá Ilh'a lerá
água até linal do ano

{

rO,jeto
Assembléia poderá ser
convocada elll dezembro

En<:oiltram·se em' f�se ba�tante
adiantau", os' trabalhos de i:nplan
ta<,:i.Jo [Lv sistém8 de, aÍi�siecmúmto
dê: c\gU<L das lãcalidades de Canas-

,
vieiras, 1iibeirâo da Ilha e (\'ste�ra
do Pil'ajubaé, que estarão conclui
uas aillda no c,orrente ano. MIlhares
Lle

_

J1lCli'O� de rêde de" distribUIção
ja f01'am, assentados nas tres 10caU:
daLles, que. estão sendo beneficiadas

simultâneamente, dentro do pl'ogl'a-

I

I
I
I

ma do Departamento Autônomo de

Engenharia Saiütária.
Segudo os técnicos do bAES, os

sistemas de captação, aducão e áis

tribuição de água' daquelas comuni

clad�s da Ilha) estão �endo de�(;nvol
vidos de \ açôrdo com o estabeloei-,
do nos' cronogramas. Diversas etj_ui
pes ,de operários estão ,distribuídas
no interior da Ilha para a e}l.ecu,çiío
das obras.

If

'J

�������������������-L-�,�������

�'I'f'- , CONVITE PARÁ MISSA '1
I

'

I \

: I '
.

) O GOVF:RNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E AS I

;, UNlDAiJES MILITARES SEDIADAS NESTA CAPITAL, CON- I
i VlDAM PARA A MiSSA QUE MAr'�DAM CELEBRAR NU DIA I

I 27, SEXTA-FEIRA, AS 9,30 HORAS, NA CATEDRAL METRO- ,

I POLlTANA, EM MEMÓRIA DAS VITIMAS DA "INTENTONA
,� COMUNfSTA DE 1935".
� \ "

!,;;" _ _ _'-..
. , . -,_ -

--'---==----
-_._-- -L��J,

O Governador Ivo Silveira,

•

A Comissão de Apuração do Tri
bunal Regional Eleitoral efetuou
até às 24 horas de ontem a 'revisão
dos resultados do pleito do dia 15
de 119 municípios catarinenses. Pe
los resultados oficiais 'até agora 'co
nhec.ido� os candidatos da Arena r:
Senado,' SIS., Antônio Carlos Konder
Reis e Lenoir Varga� Ferreira 'es
tão com, respectivamente, 266.Ue e;
"', . ....'

245.240 votos, enquanto, que o Sr.
Romeu . Sebastião i'jeves esta COIr.

116,,(;>99 .votos. .

\,

Para a Câmara Federal ÓIl' can
didatos da Arena, pela ordem ..slfa

bétíca, estão' com a' segumte vota

ção: '

Abel Avila dos Santos 16.254
Adhemar Paladini Ghisi 12,.218
Albino Zeni 3Ó:872
Antônio Pichetti 15.720
Arolde Carneiro Carvalho 28 17 L

DiJ;> Cherem 38.078'

Francisco Gríllo 27.101
João Cândido Linhares 13.860
Osni de Medeiros Régis '6 879
Pedro Paulo Hings Coliri 23.036
Wilmar Dallanhol 40.214

Os candidatos oposíeionistas à ,Cf,
màra, segundo os 'res�l�ados ,'Ofj��iHS
divulgados' pelo TRE, têm, 0'3 sr

guintes números de votôs:
,

Abelardo ,Rupp 948
Cesar ,Corrêa 40 Na;;cimentó 3.400
Francisco Oreste,s Ubardoni: W,433
Humberto Duwe ,f67f
Jaison 13al'retó 21.*Q5 ' ..

Laerfe Ramos Vi�ira 1'l.887
Lüiz. Bei1jamin pe'rE,!ii-a 3.218
Pedro lve Figueiredo" di:- C�p1-

pos '14.200

ASSEMBLÉIA LEGlSLATIVA

Ainda de acôrdo, com oS resulta
dos oficiais é a' seguinte a vot1;ção
óbÚda pelos candidatos à Assembléia
Legislativa em - 119 municípios:

ARENA

Adhemar Gál'ciá Filho 4.2U6
."

I . \

Af,onso Ghizzo 5.364.
Aldo Pere,ira de Andrade 2.871
Angelina Rosa 5.996

Á!1ton�o Héi! 13.865'
Àristides Bolan· 933
Arno Seara 4.111 '

Benedito de Carvallid, Neto 6.427
C�rlos Moritz 6.084
Celso Ivan da Costa 8.153,
Celso Ramos fillÍó 11.657

l.

retornou ontem, à tarde da Guana-

. 'bara, encaminhará hoje à ÀS�l�
hleia Legislativa o projeto de, lei

que �oncede um abôno de Natal. de

Cr $ 100,00 ao funcionalisino p(lbli
co do Estado. O projeto foi elabo

rado pela Secretaria da Fazenda� e

será assinado hoje de manhã, duo

rante o despacho do Secretário Ivan

Matos com o Governador.

Fonte credenciada informou que
a mensagem 'será apreciada pela
Assembléia em regime de urgência,
a fil11 de que o abôno possa ser in-

"cluido nas f,ôlhas de pagamento do

mês de dezembro, permitindo, 'aos
servidores receber seus vencimen
tos juntamente com a vantagem a

,

partir do dia 14.

Além do abôno - que não será
concedido a todos que percebam

quantias superiores a ,Cr$ 1.000,00
- a mensagem estabelece que as

'fôlhas de 'dezembro ,serão pagas
sem os descontos de empréstimos
feitos junto ao Instituto de Previ
dência do Estado.

Polícia da
Cidade prende
maconheiro

" ....

Os agentes da Delegada de Re-
pressão' ao Vida; Roberto Alves é

Nagel Marinho, surpreenderam f) de

linquente Saul Oliveira, "25 anos

sem 'profissão definida, portando
maconha ,e fumando a "erva" nRS

imediaçÕes da cancha de esportes
da Faculdade de Direito, na rua Te·
nente Silveira. Detido, Sapl Oliv'ei.
ra foi conduzido a Delegacia de Ue.

pressão ao Vício,. onde fol. revistado,
tendo sido encdntrado em seu po·
der pequena quantidade de maco,

nha e papéis prÓprios para a con

fec�ão de cigarros.

O trafican,te Saul Oliveira tem' di
versas, passagens pela Polícia é é
considerado um dos marginais iTInis
,àtuantes no tráfico da ....àva". O de-'
linquerite foi 'autuado em flagrar,te
pelo tÚulár da Delegacia de Ré,
pressão ao Vício e recolhido a Ca·
sa de Detenção, onde aguarda o pro

. nunciamento da Justiça.

ATROPELAMENTO

A camioneta Rlhal-Wlllys, placa
oficial 4-29, do DNOS, dirigida pe·
lo motorista Adomildo FraHciscl)

Romão, casado, 39 anos, residente à
rua Bulcão Viana, 130, at.rope'oll li

menor Maria de Lourdes Souza, de
8 anos, filha de Joaquim Silvio de
Souza e Olinda Damásia de Souza
residentes na Estrada Velha da Ces

teira, S/N\>. A vítima foi socorrid!J
pelo motorista e depois, de mcoica
da no Hospital de Caridade, com fe
rimentos leves, recolheu-se a resi
dência.

eOL vai fixar
nõvo . horário
para comércio

O CIube dos Diretores LojÍ!,tas de

Florianópolis deverá reimir-sc nos

próximos dias a fim de fixar () ho,
rário especial do coméreio 110 pe·
ríodo de, de�embro que anieceue ('

Natal. A exemplo dos anos '�nteriü
res as lojas deverão permanecer
àberta até Ínais tarde a partir rl�s
-primeiros dias do próximo mês, ten

do em vista o crescente movimento
no comércio na época de Natal.

Dakir Nilton Polidoro 1.922

Djalma Mondo 3.286
Edilson Sperandio 1.693
Edmond Saliba 9.162

Elgydio Lunardi 5.184 '

Epitácio Bittencourt 3.874

Evaldo, Amaral 3.427

Fernando Bastos 12.405
Fioravante. Massolini 12.218
Francisco Canziani 2.055'

Gentil Bellani 3.433
Helio Carneiro 7:224

Henrique Córdova 3.165

Henry Paul 6.316

Homero de Miranda Gomes 12 f08
João Bértoli 5.686

João Corrêa' Bittencourt 1.055
João Custódio da Luz 8.902
Johannes Arno Enke 383

Jorge Silva 1.322

Kid Meireles 1.972,
,

Martinho Cardoso da Veiga 401
Milton Carlos de Oliveira 3.427
Nelson Pedrini 8.584

Nilton 'Kucker 9.277
........

Norberto Hafermann 5.833

Octacilio Pedro Ramos 10,0::15
Otto ,Entres 5.652
Pedro Hãrto Hermes 5.61H
Ralf Knaesel 3.944
Raulino Roskamp 1.169
Reneau Cubas 480 '

Sebastião Neto Campos 704

Sady Cavalheiro Marinho 4.956

're�mo Arrtid.a Ramos 420,
'

Udo Alténburg 5.'1.76
Venício Tortato 2.362

Vivaldo Herbest 6,552

Walter Vicente Gomes 8.428
Wilmar' 'Ortigari 4.271

Zany Gonzaga 11.407

MDB

Acácio Pereira 3.076
Aderbal Guarany da Rosa 1.227
Adolfo ZigelJi 4.531

Albino Phelippe, Potrich �.361
AlvarQ Ramos Vieira 322

Àntônio Menezes Lima 2.554,
CândidO Abdon Gouhrt 321
Carlos Buchele 6.306

Dejanc1ir Dalpasquale 10.380
Delamar Filomeno Vieira 3.648
Delfim de P. Peixoto Filho 8.325
Faustó L. da Silya Brasil 7.183

, \

/ Franc;.sco de Assis Soares 207
Geovah J. de F. ,Amarante' 1.433
Isaias Alves 89
Ivan José Rodrigues 816

Ivo Luiz Knoll 5_006
João Ramos Martin� 1.339

.. '

ais
l',

Jorge Gonçalves da 'Silv� 2.751
Juarez Rogério Furtado 655
Luiz Henrique da Silveira 1.6136
Manoel Carlos de Souza 1�611
Manoel Vitor Gonçalves 1.796"
Murilo Sampaio Canto 1.247

Nelson Tõfano 1.209

Ney de Aragão Paz 269
.Nilo de Freitas 6.626

Pedro Medeiros 1.919'
Raul Silva 2.013

$adi Pigattci 1.801

Urbano Bertoldi 4.012

Waldir, Buzatto 3.873 ,: \'
W�lter Zigelli 1.129., $,
'São os seguintes os municípios
que a Comissão Revisora do TRE
deu a divulgar a votação do dia li):

,
'Agronômica, ÁgUas Mornas, 'An

'chíeta, -:-Angelina, Anita Garibuldi,
-Anítápolís, Antônio Carlos, Armá
zérn, "Arrôio Trinta, Ataranta, Alue
ra, Balneário de Camb ir.u, Ben'�'di-

, {o . Nôvo, Biguaçu, Bom Retiro" Bo
tuverá, Brusqué, Caibi, Caçador,
Camboriu, Campo Alegre, Cal'DP0
Erê, Campos Novos. Capinzal, Ca

nelinha, Concórdia, Corupá, Descun-
80,' Erval Velho, Florianópolis,
Fraiburgo, GaIvão, Garopaba,

I
GioIs

par, Governador Celso Ramos, Gra

vatal, Guabiruba, 'Guaraciaba, Gua
ramirim, Ilhota, Imbuia, Ipíra, fim
mirim, Irlneópolis, Itajai, Itaiópó-

J Iís, !tapema,
/
Jacinto Machado, 'llii

gualiuna, Jaraguá do Sul, Lacerdó
polis, Laurentino, Lebon Régis, Leo
berto Leal, Lontras, Luiz Alves, M�
Ira, Major Ger6ino, Matos Cost;.\,
Monte Castelo, Morro da FUlÚ�Çíl.
Navegantes, Nova Erechim, Nova
Tl'cnto', Ouro, Papanduva. Paulo Lo

pes, Pedras Grandes, Penha, Píriti.
ba, Pétrolândia, Pir<ltuba. Ponte
Alta, Pôrto Belo. Pôrto União. Praia

_ Grande, 'Presidente Castelo Branco,
Presidente Nereu, Quilombo, Han
cho Queimado, Rio das Antlls, ,Hio
d'Oeste, Rio dos Cedros, 'Rio do' Sul,
Rodeio, Romelâ,l'ldia, Salto Velosq,
Sa!lta Ce"ília, S:mto Am"ro. São Bo

nifácio, São Domingos. S"'o .João BCi-

1jtlta',- São José. São Bento do 5,,1,
Schrbeder, SQ.mbrio, Timbé. Tirn,hó,
Três R'!!TaS, V�rgeão. VidaI Ramo".

f 'Videira, Xa,:i!!l, Abelardo, Luz, AI·
. fredo Vvagner, Ascurra, Barra Ve·

lha, Dionísio Cerqueira, Gal'Uva,
Guarujá do' Sul, indaíal, Itu\J('raIl

ga, PalmVos, Picarras, Ponle Ser

rada, Río Negri,nho, X�val1tina e S:lU-
dades.

'

•

Oje para a
IRE di,vulga re'sullados ofici
de 119 m uni cípi O'S c�ata'rinenses

Ivo diz que can�idatos da Arenft
souberam honrar légenda do _Partido�

.....�
<.

O Guvernador Ivo Silveira deCla·
rou ontem ao retornar da Gua:�;;ba·
ra .que a esmagadora vitória eleito·
ral da Arena em Santa Catarina "re·

flete o elevado, espírito públif'o :los

candidatQs que a agremiação ofe
receu à consiaerltção do �V�it"ra
do catarinensej significando tam
bém o apoio franco dos catarillen
se a obra de govêrno do Pl'esidente
Gartastl!zu Médici".

"

- Esta foi uma vitória consegnL
"

da pelo sacrifício e pelo esfôrço cI,os
homens do meu partido que s'Jubc
ram honrar a legenda da ArcÍla. O

\

govêrno do Presidente
_

Médici an

gflrio:l irrestrito apoio popular e a

agremiação não teme os embates,
eleitoraÍi� que servem pafa' o apri
moramento- do regime' democrático.
CONTRATO RODOVIÁRIO'

'

O Governador Ivo Silveira foi :10

Rio de Janeiro assistir' li assihàtura

de um vultoso contrato, de ,át'Íos
trechos de estradas, num total' de
2.138 q'uilômetros distribuidos por 9

Estados. Santa Catarina será hene-
-

ficiada no trecho de 75 quilómetros,
do entroncamento da BR-i 16 ao

municjpio de· Campos Novos. O to

tal da importâ�cia é de 30'milhões
e 700 nlÍl cruzeiros.

l>-

A cerimônia de assinatura do
contrato foi presidida pelo Ministro
Mário Andreaiza, dos Transporte5,
em quem' o Governador Ivo Silvei
ra identifica !'um grande' ültcres,
sado em atender as reivinl:jcaçõe!5
rodoviárias de Santa Catarina O

Governador reputou a obra como

"de grande importância patu () Es·

tado".

- De maneira alguma, vcderb
deixar de assistir a assÍnatdi'a dés

te volumoso contrato. . Estão, asi;im

cje parabéns os
.

catarinellses, s,)i�1 (�\
tudo os da região de Curitibanos e

Carll.pos Novos.

Afirmou o Governador que essa.

,rodovia "de alt.a importância par�� o

nosso Estado", abrir.á, nova persl!cc,
Uva para o" escoamento da, pt:óctu
ção agrícola' daquela região, possibi,
litando seu transporte pata, o !iLo
ral catarinense. '

ii�l1!!!-�']1RI_ÍPMt�"'������������������������, "1-1t� I, p

CONVITE, PARA MISSA ,I

o GOVÊRNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CON-
VIDA AS AUTORÍDADES CIVIS, MILITARES, ECLESIA8TlCAS
b flOVO EM GERAL PARA A MISSA QUE MANDA CELEBRAR
AMANHÃ, DIA 26, AS 19 HORAS, NA CATEDRAL METRO
POLITANA, PELA PASSAGEM DO "DIA NACIONAL ,DE AÇAO

I, DE GRAÇAS". '

.L

Por outro lado, durante suá lJOr
lJlanêneja ,nó Rio o Governador:#o'
Estado manteve outros cont<)i;l)'j 'if'e
ordem administrativa, especialmen
te os re�ác'ionados' com' a construc:ão
da nova, ponte ligando a Ilha de
SaIíta Catarina ao Continente. .' 'J;\

o Chefe do Govêrno de�embar
cou onte/n à tarde no AeroIlotto
Hercílio Luz em companhia .:Ao

)';..'
Chefe da Casa Militar, sendo H'ue'p-
cionado por auxiliares e amigos ..•
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