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síntese do Boletim Geometeorologico de A. Seixas Netto
-

válida até às 23h18m do dia 30 de [unho de i970
FRE�TE, FRIA: Negativo;' PRESSÃO ATMOSFERICi.

{v ME�IA: 1014,1 milibares; - TEMPERATURA':MEDIA: ,152
�" ,é,�ntlgrados; 'UMIDADE RELATIV'A MEDIA: 82;0%; C\1-

mulus - stratus - Chuviscos esparsos - Tempo médio:
Estavcl.
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SINTESE./
;, ..

TURVO

Oitenta e cinco prores
sôres rurais, dos municípios '

de Meleirb, Turvo e Jacinto ,

" , -

Machado participaram; recen
temente, do treinamento �lll
Ec1uÚ,açüo Alimentar, prorn�,
viela \pelos' agentes de ExtAn
são. Í'1.ural' daqueles muníct

pios sulíncs.
'

pa'rtÍdpárn:�li'", ,

ainda' Idas palestras .reatiza

das, supervísorcs de :1TIere�d'l
escolar,' a,u,çÚla�:es de., �flif.l "

, ção c" memlnb"s' Cit �{)Ipis,5-:í)

'/

que
lnteusu os. 'traballH)3 .

.
\

volvidos peíós membros

iaquele' órgão ll� L �l1tid,o d"
10'\':11' ensinamentos 'às popa.
laçõçs rurais (lo I, .unicíni'J .

o'C0111 a meta de ati' gir cêrn
de ] 20'0 farítilias,; fi; Comi'::,

s:ã,o já _ realizou n,\�iis (Ie 7

encontros, ondc foram abnr-

prevenção c

rnínose.,

SAC? ;QENTO

.\

IBIRAMA

Deverá ocorrer no pn5.!d·
mo mês de julho, a .entréga
pela Câmara Municipal c1,�
Vereadores de Ibirama, do

título de "Cidadão Honorá

no" a Eduardo Lima e Smva,
considerado o paoírícadcr

"Katangara, o

como (; conhectdo,
atualmen'e com 'i'!

rijo",
.

conta

anos ele, idade.
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não malar
I '\' )

,
.

.

"

Campeonato dentes, de
. ' ,

�Ue revelou 'os novos
I

'

�
.>

o Torn:io' elo Dentos,de,Le; t,�

pron:ovldo p'O! o ESTADO re'7e,

Uu,se de plcno exIto e revelou mu.

tJS mini craqucs. O' pequeno p01\
ta dIrcIta da eqUlpe ve'ncedora �oi

llRelldado de Jairzin110, tal o �(:1

p�to e a clIsposlr;ÜO que procul'C'
va o gol 8dver'sário. O ií.ustna pr.
venceu o Torneio até com fac�"
d<::c1e e ao final teve a sua Jrílt's

,Alistamento, ,'e'leitoral
, ,

termina hOje"'campan,ha
o - Tribunal Regional Eleitor.ll

encerra hoje a campanha encetá-

,
da em todo 'o Estado para aumen-

� tar, o número. de eleitores, visan

'.,0 amptíar "a representação cata ".

nens,e na C'àn1ara F.e:::fral e na A'.

:.embllÚa ú_gisiativa, Os resulta
d(Js da campanha' deverão ser <;Q

.nhecídos ,ofi�ialmente nos ,pró"';' �

m?s, dias, segundo revelou, fon:�

• \
<

do TRE, Conhecido o numero r:a'

dc �1�it5)l'('ls existentes tambéru o, '!(,�
saberá .quantos deputados es' ,1-

duais E. federais serão eleitos .',

1"5 de novembro. Embora encerre

hoje a campanha 'o TRE continua

I â qualificando eleitores at-é o pr.»
xirno mês de agôsto, muito embo

ra êstcs. não contem para a flx",
- di,' d :<-

çao o numero o e parlamentares.

,;,�-
"

'ou 28 represéntantes.
.

,

003__ dem �".,

't· "

Casamento

Estados, com exceção de San; \

Catarina, ,ciepenc!endo dos resulta

'dos' da campanha, diücümcnt :

, ,c'onseguiri'\o aumentar 'seu n(une')
de parlamentares. Muitos, d,ch';,
espj2cial}nenty os do Norte e <:1')
}l,ardeste,

.

sofre rão redução consi-

deradas pqlos políticos como 0)'1;;

mui" .drásticas.

virtúde do atraso

o cantor Agostínhõ dos: S:,n'�\ '!'
passou o' Iím 'de semana na' Ca

h '

pital. Agostinho dos Santos este-

ve no Sul elo Estado -- em T,:

barão - apresrntando um show,
-

e resolveu dar tim pulo em 1;lcl'
1 I nopolís para rever amigos e

as- belezas da ilha. Foi dcscobe.

.
to pelos fãs e jomalístas c 8Ca�JO't

_" d�ndo 'entl'eVlstas e muitos auto-

de Rlvelino
_.,

lev,a multidão à iureja
O jogador Rivclino casa-se h� i)

iJ. noite, em São Paulo, prevendo
se (�rande multidão de torceáorr-s

na cerimônia rslígíosa, a realiza i'

se numa igreja, elo bairro' de I',

nheíros. O padre que celebrará n.

"asam'ento, 'corintlaho "doente"

E'S,t:í tomando uma ó,é::-i,,' de pn'"

caw;ões para' Evitar ? lnvfÍsão 1)

templo. O jogador casou-se 5á;H
do no civil c d.:olou aquôlcs Cf.'J

,
pretendiam .

assistir a cerímón' .!.
mudando ,à última hora o Iocal

/

marcado. 'Rlvelino, e ,Maísa viUj2<
lão logo tlpÓR o casamento }Jfl",(
leca! não conhecldo pelos toxceclo·
res,

�: Médjci pode ir à 'FamoscI

,\
\
.'

(CTltima.l"lgiea) _ \
�==����--��-----,.�-----------�--------���--�==-,---'----------
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BYRDS. ""

,""Fi "'n ;fil �!u�[!jamrl
.

The Byrdes, Até hoje' eu ainda. não' descobt.i porque o conjunto norte-
americano, The Byrdes, tem o seu norne grafado com a letra "y"! .

f

Mas a verdade é que se trata, de uma conjunto bem diferente dos demais
Ê evidente que a intenção' do' título é dar. a idéia de "pássaros" \:�birdes" l,
entretanto êles devem _te'r':escoihido, a grafia -com "s". justarnente para reaI-,
çar as suas qualidades musicais;' para,mostrar que são .díferentes , até' no
utulo.' '

-----\--
O 1° GRANDE SUCESSO' & OS' OUTROS
Foi

'

Mr. Tl!�nb{)uríne Man, 11 -obra-príma, do maior cantor e compositor
,7,') protesto do mundo, Bub' l)ylan. Vocês não se lembram desta, música?

'

l!l uma que começa assim: "Hey, Mr, ·Tambour,ine man r play a song .f'o r
me / I'm not sleeping/ arid there is no place I'rn goíng to. -.'. ''. Lembram-se, '

não é?·
.

'.. '.'. .; I
"

.

Pois foi com essa mUsic!l.que os Byrdes cornecaram ,a aparecer. 'Foi um
estouro, 'Vendeu urna enorrmdade.' Depois veio, Turn, Turn, Turri, com o'
subtítulo, "To' Everything There Is a Season", Como êste subtítulo já ést�
dizendo, trata-s2' da adaptação n1usical de um conhecido tredió da :sibliú
(Eclesiastes, 3 l, anele está dito :que" :para tôdas as coisas, hà um' tempo',
Tempo de plantar, tempo de colhê r, Tempo ele viver, teinpo'de mÓr'rer" etc,
O tercEiro sucesso foi, 5th. Dimension, música verEladeirarnente ·fora dó
romum, Um verdadeiro "show'" de instrumentàção e vozes, O quarto suces

so foi, So You. Want To Be a .Rock'n't·oH Star. Neste quarto LP {"Youflg'er
Than ,Yesterday"), outra música deve grande penetração erp São pauro e

Jdo,/H:wc .You Seell Her Face? ',., , --, I': . �

- Depois não foi lançado mais nada. ,C!êlésl '�o fBrasi!.. S6uhé-�e",;:tté,.:que�
l'nl dos romponentes havia dEixaç10 o cOÍ1junto (s'\l fnão me· engáno;,o G,enf;
Clarck): Mas Jimm McG�inn e seus cOn1l!>'\lnhei-rb,s, contin��ram,� t\-abi'lllfrf,.
· MaIS recentemente eles voltaram a

-

flparecer; TI\) Br\l�aI: no·':LP C0111,-, 'Êl�
trilha sonora de Easy Riller, on'd'e comp:,\re(teràp1 com dii'�s, c;dmposiçoes;. ,

"

O ltltimo sucesso dêles, intitula-se, 'This 'Is a Just All Rigllt:. Não tenho
absoluta certeza quanto 11 grafia do títu!Q da música; por,que a ouví numa
est.ação de São Paulo (Rádio MunçUal;· pr-ogra]Jla "Ritmos de 'IBdate"; do'
(-amoso "disc-joquei" Big Boy)., Ê uma,' música, supeÍ'baeana ii cbm muita,
chance, caso seja lançada no Brasil, de

_ a:lc�nçar . ótinl0s. lugares nas para-:
das: R,itmo e :um som de guitarra basta'rlte envolvê11.te,·é o. que não fal,ta.' <jJ].a f
gravação, ". . .

CARACTERiSTICA.
-

"
"

, "'�..,.
.1,.

,
<�. . .J .,

,
Eu fa�ei em "enyolvente", É is�o' mesmo: O sbm dos: BV'rdes é erwolvente� ,

"Toma, conta" do ouvinte sem êle perceber, "Quando 4$' por si,' já' est'(i,
navegando nas SU1tS águas turbul�ntas: Qu_ lentaS,. pprque <'l1lando ·'êlés.. tOcia,l'ri I

uma balada ou, um "blues" é aquela tranquilidade, I Enfim,. êles s{io tã:0,
bons qüe eu os elegí,'-já a muito,'tempo, com,o o' lTIeu conj:úlIto predi1�to.
Oxalá seja lançado dentro de pouco -temp,(), !Uaas um, �p _dêles. Q;ue.�stá'
fazendo falta está !:

__ .:: _ .i:;:_;_;_!_,
'- '.

: \( ',,\\ ;'

BALAIO. ."-

Pois é, quem está se aproximando, é �,'5°. FestivaÚrit�rnaciónal da CaiY'ão
Poptl-Iar. Possivelmente nesta semana seiã':ó "'digulgadas "::::":�c(mfôrihe :notícIa',
divUl'?;?da no Rio �. a? musicas que c,Qrnpõem q ehama<lO ;'pa:laio",

Por enquanto '-:3>i indo, tudo ml1ito bem, O pior será; quandô forem di-'
vulgadas as 36 finalü;;tas. Vai s'er aquela 1)riga, COm todo niundo dando "i

,a sua opinião sôbre as orin'iões dos juradOll: '. '
' ,

"
,

" /.' - - - _. - - ___,
.

.

.: Cas'o se cumRTam' as promessas dQ diretor ,do festival,'Sr. Augusto Mar- j

z-agão, t('remos no Brasil uma porção, d�,. g,ent_e .importante: Brigitte Bardõt;",
.11111 dos. Beat.les, Tom ,Iones, Bach Bach:amch. Dionne.Wa'rwick,' John Bar,j'y'
,(autor elo tema do, filme !!jIi:;nig'ht Cowbov'), :l:)omeni,eó' Módugno,' Shi.rleY
é os çomponentes do conjunto- inglês ,"V(állace, C,ol_lectiop",'; ,entre outros,

·

Faltava ainda acertar um problema: a' H.lúsica praslleira concorreria· ri
fase il)ternacional? Na minha opinião, deveria. E por q1le não? Por acaso
·0 Méxkn deixou de concorrer 11 Copa do'Mun:lo, só. po-rque ida sediar os
jogos? Não, .. <,�" ../....

'"

O que se precisa� fazer é o s�guinte:, dizer aos. jur'ado,s,' na,cionais e e�
trangéiros, que deixem o frdcor· õe ladQ. fi aSS-Ínalerrr n:;ts' folhas ·de júlga-'
menta aq1Üio que. o seu bom senso lhes ihdicar,: Essa coisa de agradar o',
patrocinaJor é a' maior fria! Ckfestival dQ aho passado ,:Itl;í ,de próva, \

•

11 �
•
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',Têrç.a:feirà -,-: 30' de ;Jiinho� 118, 1970.
'

,)

';'i'� "

;'Ái�ie's '-j i
'

s�u dihaní,isl110 'd�{re'ra' atL��r c;mo üi1ã, ;sÔ;)J�é 8<;; Dessoas (,1'.1'"'" .. .-". '." ·L _. " .'.,.,. ." ,"_'

o d,"Té8.'rem ne-sta têrça-fei1:a, ;,lois irá 'cqtívá-las, cOloêándo,b:,"a
serviço do seu p�estigio,; ,.'

-

Marte o· favorece!:'á ,expJendidamerite ho'je, em �sp'ecial _ �p

E.stá,1liga:16, pelá profissao; 'a ciual9_ue'r ·alivid.h.de relacionacla
.com a Cirurgia, ferro Oli fago':"
Lemb,re-se de que O aprii:io:'illTIento pesso�r, o auto-esclarqd-.
menta (; novas iniciativas ser-ihe-ão propicias nesta têrça-fe'-
rã. Boa saúde e Excelente disposição,

•

Dia proí')íeiO rio seu S�C'�SSQ� �s,pecial!m;nte no cainpo da/IH"
ratura ou do jornalismo, -. Grandes favo�abilida,jes pa,ra sua

saúde física e para' o amor.
"

, t

A têrça-f�iya. é_ o dl,a de Marte, '81. l�brtantJ, fa\'o�áv"l à, S11:1
triplicidadc ::íoc!iacal. Hoje te,:-ú chmlces de realizar viagem q'c[(

, -'
será coroada _de 'êxito;, ; :

- :80,11 diq para' aUl(1eotar se,u ;drcu\o _ de amigos, faz2r novo!;'
,
contatos e 'viajar, Também, estará favoreci::io o setor finaj;Jc

"

ceiro 8: a vida sentimental..,,_, .' , "
\'

'

.. '[ _

'Têrça-feira totalmente. pl'ódig:Léin IfavoJabilidade::: astra�s; li

menos que tenha nasci::io' pJf volta do -dia 16�cle' outujJro. n'i'
li1nis- a�cn(;ão ,à' péssoa ah1aÍ:lá"

.'

Sendo mais i bjetivo: poderá f:azer economia.;e pl_á11ejar U;-i\ji

ótim,a tr'a!,!saçuo comercial. ';I:'�v0rabilidacles .

1)ai:':J ,cl).(�gar
.. \1

bOI)S a,cõrdos em questões de letígios,
..

:
.

'

É bóm m.ant:r-se 111�!.is yigil�l1le (manto à' S;1údo' e os inl;Í'
rêsses inümos. Os astros pl,'enunctan{ beneficios polos' esturll�';
c projetes bem�arqu�te'fados, .'

,.

..

_

,Capriqórniq_ HOje veçê fará o l�l�lhor qúe 'podé, se p,oourar viver a vi�J� 'i'

pelo lado' belo â 'útii ao mesmb tinapo, Poder� 'ser rnu't:c
beneficiado no, amo'r.·

-
'. ,

Pluxo astral e::ceJenfe, para a obtenção de l1;cros 'e progres�r)
financei�'o. FrE� que as perspectivas se transfo'l'mem em ren'�
h'ia_Qc, :cja com fir;ne deliberação de 'alcançar seus lobje,tivos. \

8_g2c lnativicJade astl'ológi6a! estqrá sendo plename'ntó benp,
ficiada nesta têrça-feira:', a rnenos que tom2 aigLlma debüiàb

,�pr�ctpitacla ou "repentiná'.

G'ê:mec$
-\

Oâncer,

-

Vl-rtfern
i

.

�

Libra

[-jagi t�rj o

Aquário

I' .
,

: •• h ", •
�

,

ii
L
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O ('CÀTARI�ÃO-70" CUMPRE O 'QUE PROMÉTE.
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Zury
"-', Quinta-feira, às I 9 horas, I1q

S'llitaoatirina- 'Country Club,' i'ca'-
lizar-se-á a cerimônia do casa-.

mento . d: I;.leonora Duke São
,

Thiago: e 'Arí��el Bogado. A:1Ó's: �í \
, bênção do casamento, os_,,'noiy.o�

I
homenageiam seus convidados

, com elesante jantar,
: C\

� )
* * "". 1 1 tI - .om a presença c,e c, �s :lC�-_I

I
d ts fi_:Ul'élS .ela alta' socl��la,M, .S�l-

: bado, na cidade eh g U_I11C:1311, I
,

ii' ,i.'13U:,lFou-se o .luxuoso rcstrl'\l'n '-

I �: Ca <d�labro, Ao- casal' l\Ú<;:Y
j Biancl-i.ri, 'proprÍ':rt'irio clqcit::icl.J,
l
restaurante, nossos--cumprimentcs,
pelo aconteciménto.

J - .' ,,-*' ,*' .!�

J ( .
I v" , 'r �-'

I Procedentes de' Sàç) ,Pau'o,
I I pJssatal'n o fi'ncdy-semana. cm '

.

I, nossa, ddade, .à Se.nhor e SJphora
. R,uth� Pasclioal G1'ICCO.

,.'

•••
-

"'" •

t
.r Láiar-o' BarWloní::'ll. Dircto.r

-do :DEAtVR, sexta.:feil'a, r"uniu

jJr;al istas�' rara lima confcrê:lci�1,
n-o AúditÓrio do- Edifício das· Di'-e-

-' \

t'Cll iClsc e Um ali11(icO no Qu;;:r�:12itl
Palaée ..

* * :):

achado
.

,

11 ,·,o.s '.nossos a'!r'adeci:llcntO,S 'tIO

Sér1hor Ró"ério i� AntL):lCS da Sil

'1' \1,( PrcsN:le;'te do Clubl? :Astcé8,
\.;�·ío" s·i "n(!tico c,onvite .q-U? nO's

I, I' ,'-

envi)u, _nara pa:r�itiD'arn1')S :(:b tra-
'1)'.1
j'

-
. '-.

_j ii!:r'

- ,\.' ,

'\

dicional 'Baile da Neve", dia

próximo, na cidade de Silo
ruim.

J s :): :I: *

/

I
],

ti1'.::,sti Ltda., com seu escri
rório em nossa cidade, diri-ido pe-

* * * '10 ex-D""'utád:)
'I

Ma;�ocl Dias� cs-
.

Os Tabeliães da Canital : es-I.< ---;. nj"có;ll' � ia ;Cal1l:l�t� mai� curio-
tão mantendo co lt:1CtOS 'C�111 ós cJ)

"

SI çl1 si:;lilo, G\l:? é a Colecão En-
i ',c:-iJr elo Estatlo, ra�'a "H" os', ,ciclop�dia 'ela Mulher Mbdúaa.
mesmos narticinetn cio. 10 Con-

'."
" '" *'

grcsso de Tabeliães Brasileiros", a Ja iine, filha da casal Pedro
ser real izado doe 13 'a 18 de se- Ivo e Nad ir Gomes, sábado, f03-
tembro, no Rio ele Janeiro." L:ib1,I ÓS s::,u� ,15 anos, no simpá-
')i' " * * tico bar do Oscar Pulace HoL:1.

J ()J-

, ...
"

,

J' F'ord Corcel I Televisol'

14.017 ·.16�a14,
.

! Para ,f's' :}r a',i,;'�'�'; iI id-�
Klaus, cntcrn. o casal Wer ,(',,-'

.

!,.

JAri.'usa Zu.aut. (":1 S'l! 'l1'):1:-t:.1-

mcrtto- recsseram convidados.

*.' * *

Marcadi "ara G dia 1 R pró
y;m-; à, lEI .h:)I'as. na Canéla cio
C l�"rn Cotacão d::;� Jesus', a; ce-

',druo'\iú eh 'C1S1'\l" t1 cl� SÔ ia
'

I

F", i-11 J�nc1i"ilh1 �. J� {li Jouo I)r:}- I

(-1, 'no ,�I "ir] " 11 ;.� o, �
.. ",';� r '.� o,.,;, i 'l-'-""...., ,... l _ ., '- �. '-

l1?ld:.s 'lO Li':1 T;"i� C:ube.

.':� * :�,
\

Zoê Ll�ei-c1:1 f: i\:11"J}�i) Wcsc�
t"u-n. di.i l-L iís J '1' 11'1T':lS, 1 iI

Igreia Slio FrRn(lis�o c1:c Assis .�

c:�b:�61? <1 B§1Çl;O d.) c1<;�m�·!�I.:l,
Nu Clube lh P,;"nhas::o etc:) �t"é""'!t

.,1;) elc0a 1tf: rcc�:,ç9.0 aos convida
(los el.::. Zo·§ c 'AntA'io,

De vicu!,em marCHeI:! !,FlJ'q' \11-

sit') .. 15 ra's�s chI Emana. dil 19
,1 prÓxim..0. ,- o simuMico cns31 D,-.
I •

Os;yn1 COSI;)"
.-

* * ::�

* * :1:

o C"5íl1 íii"'·o-i::J. c rl��'-i0}"",( • I :�':-:-.. ,J I
_

i,.

"

• ,./, l'
_. .:

,Be"�n i11US�" qh� l'"Ui d � rnahs ','
r,,'r t"s ":l"�' "1°1(11' 1'1a':<1' .05 ',,', ' '�, � O S:';lh::l1" e S' 1110n n,. 01:1-
Et.ULJ,,- om:l� ra·ti'i,-,:l,·it' de' W'l) 'vo /I a'H('�: s�hClcl'" ((;"1 n:� ·\"·W'

Cd 'c1<l',1e Florestal, e-m: sua': j:ési- ,,\ no d:' arni",.,s. i1 j'lvam ;10 Sa ita-
eI�n�ia "�c['bêlJ, n:1:'a ll''l ia 1ta1' ck

..
, d's"edida," os (l-Sei,: Hercílio Luz

.

C1ac-;; r<"c'Jb N::'icuL J.ir. Betpiitt'('),'::j '.' ..>
\ •

Vv'alt::r \V;i'-d'rJev e BaJ'110 D;��"

ta' il1::t CClutry_ Cuh,

o Pensamo' t"l rh Di l' -. "'.,\
arte d� ve:lc:::r anrenc1e-sJ nas dê'r
-r.,-H8S'·.

, f

.\ ,

DO � �\,·i:t:JliDn
.

'D'!I'A�Afh:0i, u. .ít
w f

"

(
21 I."

70.933 �. 17.370 "

DÁ MUITO MAIS PRÊMIOS, POR MurrO MENOS!

Par' apenas 10 CRUZEIROS MENSAIS você concorre p'or semanas a 3 Volks,'
.3 -'Refrigeradores e 3 Televisores e ainda a um CORCEL no fim do mês. E além

disso, V .. apren�e ludo sôbre ,o Futebol de' Sania Catarina, sua história, sua táti�

ca, seus clvbes 'e su a genle. 'São 5 volumes ieplélos de inÍarmaçõe � ú�ei� SÔ'

bre a maior paixão do Brasil.
... ,

c

.. SE VOCE,AINDA NÃO ESTÁ PARTICIPANDO DO "CAT18IN10-70"
1 \', ENTR,E AGORA ,E MAR'QUE 'O SEU GOL! '

umá edição: TEIVA�IR ,PINHEn�O, Ediiôra, Publicid'a d�, Venda�
Com a cha"ncela da Federação 'Calarinense de Futebol.' I

,,' Escritório Central ........ Rua Deodoro, 18, - 30 andar.
,', \: 't

� ..

'r- ..
'

.j....,���_ h'"')

Pafa -ganhar, V. precisa' estar em dia com suas pres·
laçõc"s. Pague ,na rêde Bancária autorizada a presla-

.� çã�o 11_6 �. e boa sorle!
,

. , 'I
.. -;.\'j

\
_ Quem conhece ... çonfirma. Instalados há mais de
25 anos, os REATORES ELETROMAR continuam
funcionardo COm maior rendimento e rnenor

consumo do energi��, É a fjarantia do padrilo
mundial WF.:St-INGHOUSE. Por isso 550 os

PREFERIDOS. Os FlE/\TORES ELETF<OfViAR são
encol{trados nos boas casas de êlrtlÇJoS elétlicbS.

I

.. ,

.•

.AIENCAQ:
I'
,

.

,-

.. :em eljltricldade, Símbolo de qualidade I

Fj\BR!ÇA EJ,'.A,rRIZ :):strqda ,Velha da Pa'luP�. 105 - t(\1.
1".0 -de Janeiro, Gfl - FILIAIS: São I-'aulo . [3elo 1-lo/l20nte -

gre _ 13lasll:a - Salvador. Recife, - Curitit>a·. Belém - Manaus' -

,
\:F.';· ';

I

\' .

�

REATO

T

I,

!

��3

,

\
,

.
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Programa dO' JAe está
•.

-

I
"

, � � (

_�borad.a, . ale ouiubra
;»'j,'

. I

'4 .

,
•

frX,Dlvisõo de A,rtps do Departa- bém está programado para �gôstp,'
Jiío/1tO ,d.e Cultura .do Estado j,t

-

nos dias 14 a 16 às � I, horas> J.Uíl-
e1ft,l1órou a progp;lmasão do

,

Tea- tamente COH:1 um coujunto UTll,slcal
'tiíê' Alvaro de Carvalho r ara os de São Paulo, a:'reselltara o

, "I!\�')' -
.'

DI1];�'S� de julho a outubro do COf- "show" PRA CAM1l'!HA, ':ural1-'
-, ,h1;;', ."

'

,

" " Ir� os esnetácu os, Agildo Ribeiro
r�/I1�e ano, Entre osvespetáculos p .: , ,'.

de Cr$ 5000,,�,':'� "

" "',' o+ertará um Df'Bl'Il lO ,
VÜ' ,,-, "

n'f�)orlÍl.mad,(i)s "ara o 'fAC" desta- "

-

,

.

.Ó:r, "",,
, t'�,('<."'"" ',- ,,';', a caanca CJ ue melhot 1'11 ltal, o 13-
c,rtmf$e HENRIQUE :IV" Q� Pira 1-

'h d televi
-

"Topo O'l'g'lO''''l s:» ,'o'" ,_
',,� "', '

tm o a e eVlsao "

�)çlrl'l? Sjmões. .Para :�s.� ,4'I,2\S 1! e
'

'

nRAT�P de Pedro- Bl.ót:I' e, .õ
'(;�l-í�w\"'PRA CAMINI-iA, 'de AQil-, '

� \-, t.>, 'o
!-:. I. _

.. .

:' ._�

,
,bCl,fO.·

? '

���ara o ;próximó mês d� in ho, o

'dl,ÜÚ\dárib\ assi rala ",�i� �i ciias 4
d,?,fi s.: às 1 o é 16 I�'oras � bom o

GlllpP San\Carte ,:P'ró�oc::üis Tra-
1fâl�" ele Flo�'ianóp,ôlis, ii' peça in-
ntil RUBINHO' CONTRA OS
'&ATAS, numa \ada�;t3'eãO de
: díliü Simõ{Js, Pai:a os dit1s. 11 '. e

l2 às ,10 e 15 horas � estú rnar� j

çada a
c Çl.:ms.�n�ação 'd(J esp�tá2u,ío

il-ifantil . AS AVENTURAS'. PE

l?EPRO MALAZÂRTlI, 'ql;�, '�se7'
1:8. eliçenado' .�or. �m gru�c)..<iq cá.:"
pita). Fipalme.�te, :--ara o dU! 27;
:�s 4 ( hor:�s "se.tá :eva,do Ç\ e\�ito
i)i'n copçêçto d,e ,ni�:io com o çlltis
tí'\ Mac'Intosh . �111a O.rO.rTIOÇ5Q. elo
lnstitllto . Brasil-É�tad-os Unidos ç
�19 Uepartan;e'lto çk 'EXre-;lS�d Cql�
tmal ela Un,lv�rsjc!acl� Federal ele
Santa Catario?,

.. '

,.;r
o mês de arr(\stõ s"rá ,i í i..:i:1lb

'

çcW ,um ,es:_1fticúlo .que f�z g:'á\1,
·de ',sucesso nas' "';'i:ici8ais .

capitais
do:,País. Trata�s·e'. clé) -i'nc"'lÔln'Tn_.d�
llpd"'Q' Bloç;l i :titul�dQ - 'ESTt\
NOrrE ÇH_6yEU ,

PRATA, q\IC
rraí:4 de volta ri c() s'�'lacI3" �;l',)1

'Pro;c,QJJio ,'ferl'l;,i:'a, E�"a l':WT1('Ç'lO
é d,o Departqt;lie!to d., Cultura (io
SFC ,e es(''t nronT"lmacla

.

""11'a os

dias 7 a 9' cõm inicio ã's 2 I honrs,

Complementando a, programa
cãb de azôsto próximo, . ° Teárro
.... " \;;> -

Alvaro' ele. Carvalho �::rá. !lalcu" IW

S'�gu,'da oui ze..a, do vi i�,sl.i\al
,

do� Teatr� Amador d:� Sàhtn t\·,t:1" <',
rina, promovido pelo Departal:neh�

.

1:.J �I": ",UILl,ll li�, ,,..Sl.ld,,:,',\'l ,\1.1 ;1,1

S:'�lli'llb-'�iúLzena�'âura:tfe as/,co:'
""m'",>(';'_';" (1:1' <;;";"/" ,,'d·'. h,�'.':_ ,.

cito". será levada a, .ef,\it'Ü �,II Nrii".,
le' d� Art�, 1l.atl:o.Ci ad?< :r'\e1o., 1,49 ,

Batalhso de' 'Car�d" ;''''s' ;; c'n�!'çi�� ,

,
" 'I' , .,"','"

'

nada nel:a .crítico, (eatral" -de O Es':'
'TÂDÓ; Mári� Alvés N:y19.. :,::;:

'

Rara ��tPmbí'o o trAé:<'i\);I:��,i'I1:' :
tará nos dJh 5, e; 6" à, 21 ',' ,h(..':\��,
um recitaJ 'da Asaàciªção. C�ra'l de
1,,1')ljÇlnÓOQ!is ,e,,:'�ra Os dias :26 'y"':
2"7. as .10 e" .16:hàras,"M�ria-. Alz'i-::
ra Mi'oue! estará' encerla:H:lo:- '(1
pe,ça ,liç '�l'a' ;l\;-t?'; i(l ;/Ç\'ra 'o pú'h'i-'
C" i f'''ntil,PlRl1.:;AMPA PAQUE
R1NH"·, ..

-

" ',', ".:'
-"o

Vieira �a
.

Rosa inilala
delegacias
o Secretário da Ei/egurança P::I

blica, General Paulo Gonçalves
Weber Vieira da Rosa instalou r.c:

fim-de semana em Chapecó' a DlO'

legacia Circunscricional, dando

posse ao seu titular, Sr. José Car

los Martins, O General Vieira (l.,

Rosa foi hómenageado com U(�?

jantar ao qual compareceram '1l,1'

toridades municipais e o Secrer.i

rio elo Oeste: Sr. Plínio de Ni'-Z
O Sr. Jade -Magalhã'es, ex-Secrétá

rio de Segurança Pública, assina

lou 'na ocasião "o grande surto <1\,
.desenvolvímento por que' pa�.':a

,atH81mente o oeste catarinense e 'a

importância de, que se revestia a

escolha dn Icidade d? Chapccó pq,

'rll séde ele uma Circunscrição Po

licial. Falando da importância do
oeste n-o, processo de desenvolvi·
r:rE'�,t() elo' E,;tad'o, disse o' S:" ,JHe]':;.

MUlC:alhães'
,
'� Aql'i :,stá o futu,o 'de S::m�'l

,Catarina, MlUi 'está, o celeiro que
hã de ser. fôrça, ;:itl,mnte no impul'
so des.en\(olvirnent,ista do �sta,
do,

Referindo·se a at\lação dO ';::�e·
'ney'a] Viei,Í'a da' Rosa ha pasta ih
Segurança, asseverou' o Sr. J3(�

Magalhães:
- Vossa Excelência sempre' }1.1

, região:
,

'

Agradecendo as homenagens-. de .

que foi alvp e\11 Chapecó, o .Gene·

'ral Vieira da' Rosa ressaltou a ,�8,.
tisfação d,e dàr por cumprida J:Y!&!S

Uma meta de seu plano de, aci'\('

satisfaÇ'ão esta que aumentava ))0,'
tê, certeza do dever cumprido
coni'orme lhe Éra, dido çonstrJ,t:n

.� .'

pCi·as palavras dos homens pln�ji,
cos da cidade,

,

\

,,- "

Blumenau faz congresso evangélic�
'Foi iniciado ontem em Blumo-

( ,

nau, .o Congresso ela Juventude
Evangélica do Paraná e Santa "Ca

tarina, promovido pela comunida
de evangélica de Blumenau, pro

longando-se até sexta-feira,

q congresso se -realiza nas �1"

pendências, do Clube
c

de Caça e Ti.

"ro Concórdia, no Bairro da VEl�'l.

e entre os presentes destacam-s-i
os pastores Werner' Brunken, N81,

son Weingaertner, Aldo .Berndt e

Franka Graff',

des, imprensa e convidados' es}':lc;,;
ciais realizado, no Centro Evan :?,é·
Iico de Blumenau, o' Hospital San- :

ta Catarina comemorou sábado G ,

.

seu cinquentenário de existê��i:f1.

Comparecem' ao" conclave cara

vanàs dos dois .Estados, que deba

tem uma série de assuntos e P:',>

movem vários estudos,

JUBILEU DE HOSPITAL

. ,

No mesmo' local foi montada uma

'" exposição de pàinéis rotográríces}.
rncst.rundo o' desenvolvimento e';�:
atual sítuaçãe- daquele estabeli';';�'
rueuto llOsp.taJar:

-:

(" .

, f
;

Com um, coquetel às', autortda-

,

,n$,
, \

"

tou 'para dar, ao Erasií a tranq\:i·
lida::e em qlje hoje vivemos (,

"O calc�çlári,o elahorad() rara',:'o . .'\ continua li dar tudo de si em Pi'(,:
mês7de 'outllb,i'Q (lssioa)a . .!Htt'a,' o' da Pátria, E hoje vejo·o ,trazer' fi

Mi'iedo ,cjr 0 ª' :n' �s,,21 "horD''':, (I' .

mocidade para a ,nossa 'luta, inç"'D'
c/''''edi1 'd-: :;7;,J;'aldo i'ntitulá.dà::ÊS-/ '. tivàndo·a e levando·a a trilhar Oi

TE R/\NfIE:J,RÓ : ,E' ,PBql1,E,�t),: .• c�rilÍnhos certos ,e seguros, Pl'O
pip;\ NÓS 'ÚOIS, nue tràr'á)ã.. Cii-"

. .va,: disto é a nb;·i.1eação do jOV'.'il)
pilai Q.s- ,atArf'S,,' ,,Mi[tO:,: ,Car::(GÍ�-' "bacha.rel José Carlos 1\1artins ',Jc�
Clálldia Rilx;iro. AI i SC)�res;. ·Mú�.

.

'. ra Delegado. Circunscl'icio!1ai da

co Nanini'e Rel'l,a,�a· Vi:!nalf ,N,.\
,

dias 16, 17 e .18, .també"l ,às,21'
'hQ'ras, aCom:!1af;ll1ia Téatl:al tieri1,-:

.

bi.es1):i an,res� tará a ne,ça II ,-

ranelello� .

denomin'acla' '. ·liENRl- ,

'Para o ;e"íod'GJ d<S 'a 10,às '](;J e QUE!'IV,_Finalmei1te, no, periado',
. 16<horasse(�((11êení:lela a'�1;ça i'- de 23 a '25 'de outllbro.,às 21·h�)-"

��ltil .PARDOQUINHA DA SlL- i'as, o Deoartàmento, de
.
CtÍltli !ia.

'

S! .;A; com M::ui,a Alzil'a Mi':uel, de- d�) Estaclo- cI� 'Sanfá Cttál;i\a RrQ� :;.

,

"1 lôrtq' ��J�re: Agj�d,6i)Z:i'bi::L ,) LaIl1-
'( plOverá o IH Festiva) de PiaÍ1ó:,; .• "

.' • I

''/'', ,l
.

,

"

':" "

I
, ,

obrigado!
'_

i."'_
I

\

. �ISawe-I��
CRel N.o 1066

..

éOmpre. agora. êste estôjo· ..COI.1DU esferográficas UIe· Cristal
-.!"

/

UM TRAÇO FINO E IGUAL ATÉ
'"o FIM

,

I

I
1
l
I
I.

o �

'0 (3 côres .dif.erentes)

PARA EXPOR O RRODUTO

Esta SIC oferta é
. encontrada somentE?
nós Revendedores 'i3IC.
'E por ·PO.U'CQ tempo.· "

pór. iss,o, 'compre já!
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Cada, vez mais se. afigura a certeza d�

C;lil'� o futuro econômico de Santa Catarina

terá nas. atividades que se desenvolverem

cm í.rvor do setor ��csqu,;:i:'o uma de suas

maiores fontes de rendimento. Estado )l0s
suidor de um 'dos maiores litorais piscosos
do Pa'�, Santa Cata, i la tem tôdas as con-

,.-.
I

d Iuiçocs -uaturais para que o S2U csenvor-

vimcnto s-ja acelerado através das" provi
d:nci:ls que s; tomarem para aumentar o

ir. zrcmento das atividad "s pesqucijns.
O poder público, dos mais responsá

veis nela tomada de medidas que venham'

a bencficiar êsse setbr, �:í começou a agir
no s-ntido de l'\��"oveit:lr o excelente ,cam

po d- rcidas [ue é a pesca, desde (lue ex

rr!O-:lda racionalmente com o aproveita-
111':"110 das modernas técnicas que S'� ore

[CC m I'OS' dÍ'1s atuais.
, '

excelentes' perspectivas ao desenvolvhnento
do nosso Estado.

A criação, !'or parte do Govêmo til) Es

tndo, de um órgão encarregado de oferecer

cond' .

-

c�" ao melhor aproveitamento das

ntividad '5 pesqueiras, o Grupo
.

Executivo,

para � Desenvolvimento da Pesca

Gcdcpe -, foi out 'o !_lasso d � significativa
importância tornada pelo poder público
que num futuro bem _Ilróximo estará dan

do S�lIS f utos em benefício de um maior

FJogrcsso da terra catarinensc.

O Ministério do Interior dará sua par-

cela de contribuição aos esfôrços dispcn
didos em íavor do, irn=urtante s�tc)!' dl nos-

sa ,ecO'JOlUia, d .termínando à, .Sud '7SlIl a'

,rcalização di,�' estudos que lcvéní à (li!fini.; " 'e"

• -. '
. 'l",

ção das dlrctrlzcs da, comercialização, i l-

'dustdalização do !_lcsêadó nos três Est:Idos

sulil1ns. A I11cdida, {Jue dQvcrá ser �USt3 ém

prática ainda no concute 3:10, vi:'á certa

lJl::nt(� !lÔI' tê, 1110 ao d'�s�qllilíblÍo flUe' s';
V'!tn verifkando na economia IY'S!lueira,
euhe ã' oferta e a (Ll11w"d 1 ao produto.

A ,grand'� soma d�! recúrsos que dtíÍ
"( .

'

s(!"do 'can�lizada llara a l�a�ltu;'a e, indus·

tdalização do pescado, graças aos Liccntl

vos fiscais oferecidas pelo Govêrno IJ3m

aplicação nesse cntével S;!t�l' poderia vil'

provocar um grave desequilíbrio na eco

nomia pesqueira se medidas dSss'! gênero
não Iôssem fumadas. Felizmente o poder
público está atento e ao .nrimciro i .1d:cb

de que alguma diíbúlad:! 'pud-ssc "ir a

entravar tudo aquilo que vem f.]zendo pa
ra oferecer maiores oportunidades ao Es

tado, adota uma �'rovid�rlCh que g::,ra--t:1
a conti -"idade do O!'OCCSSO em andamento.

Tudo está sendo encaminhado para

t"��SfO!'l'llal' a atividades pesqueira de San

ta Catarina em Iator de relevante valor ao
, !

seu !;l�s'�nvolvimcnto. Juntamente com a

ht'�Jtção disre�'dida pdo pod zr púhlico a

êsse ramo da economia, também a inici-i

tiyu Idv:,ld:tt está colaborn';do, implm1t'ln
do em:Hêsas p\'squdms com () 3pro,veita
mellto dp� incentiv?s fiçais do im!l'âsto d!

J'�':da e ('ue num futmo bem próximo hl0

d:l" sua. valios!l parcela de contri!miçiio
Fnra kV3l' S:Fta Cat-a:ba à �'{)si��ão {b d 's

��que qilc ela tanto v�m !ll'Ocmando alca�l·

ç:ll' e que b�m merece atingir.

Em rUmo

P ESTADO, Florj-imq_�viis'; tesça-Ieira, 30 él-e junho de 1970 _:_ Pág. 4

1\ t:'a"sfoollaçáo de Laguna no gru"de
'lii\rlo P"SIIU!'Í"O do Sul foi d1s lllaion's pro
vid '"díls que o Govêmo !á adotoú para
d,·,H n:"I:'siio à �ÇS'��l nl) litoral c!1tadl�m
S'" ,\ rünnc(izaçã'o d,2ss� velho sO"!ao de

v"'-4 fI}1 bl'cyç se tornar na J'cali<bdc ,in
C(}'� h'stáYI�1 qUe todos esp'eram, vhdo abrir

\

, -É culioso ocservar que,' no último aJO

'- d: su'; ::,cslão govername ,tal e em véspeJ'as'
eh n,)vo pirita Dara renovacão dos Pod0-

", , "

I 'i" ��X('LU� i \10 e -L�gislativo do, Estado, o

,Govêl'llo Ivo Silv,,\ira não �yrmite solução
ck u) ,tinu:dacle à oL.:nsiva ac:derada que
imprimiu às frcl;t,s executivas da admi-
isl acã;) cataline ,se, Os sucessivos con

tral.'s,' assi ad�Js ceio PLAMEG e auto'i-

2:'3(\;)S "do Gpvei'nador, d �m Jnstram êsse

hto, 'l�'� n50 d 'ixa d" a�)i:ese .. tar aspectos
. b '11: di" ,os d;� corne';tários.

ç:.:�,to, não t�ria sidJ :,ára outro ol',Íê-
li"� rili' o :Hu::11 ''-l\:ernant' d" S;rta (':1-

LFina cL's�lrez9u
-

as �ers.:'ectivas qUe lhe

,:15:'" II 'ai 1;1' '1 ;1' elfi�ii(J llrtra::o' S :i1ad:1': j1re-'
,f'i i d') a �"('rma 'ência no Cqr;o em" que
�'e"1 lionradame Ite da do s::Jlução a ve'hbs

rYl:�blcl-°<ls estaduais, ao mesmo tC'11110 qu �

'd's�nvolve um ;rande p'a'lo d� Metas, ji
LI t:':lOass�ch em S1l1 qua-s� .totalidade, Tor

!'<l-se, pois, cr'cdoi' 'dCl reconhecimento
maior de seus coestaclual1os, na proporção
('m Gue acrescenta mais notáveis inLiati
,V;JS ao já enorme "nlto ele suas realizaçõ�s
ad'l1i:listrativas, -Tedos os setores 'de ativ,i

dad '5 '�lúbli�i-l< '-:io movimentados"
. guar

da'H,lJ '1'(t1''.10 i� nl ao dos quatro aaos dôs
te fecundo pel12do de Govêrno.

,

Lancemos rápido olhar ao aue tem

ncst:s últimos slia,s preOCul}ado as equi-

pes' téc .ico--aelministrativas di) PLA]\lI�G e

v2remos, cl� nassa'!eI'.1 1J2lD s::tor rodoviá

rio, obras C0\110 a

--

retifi�:;ção, alargamento
e reyestime to d3 estrada gu,� j�'ará a lo
calidade: do C���o da MJe LUlia,. mu licí-
pio ele Içara, a ,13R-l01. Observaremos· ':1

conclusão de um'! ponte de cimel.lto ar':na

do s6bre o rio IÚ1�OCU, 'no 'mu'1iéí!'io de
C1uaramirím, Detcr-!1rls-em\"s pas obras eh

to d� Sé\úde ele Timbó; a cO:Jstrução d') rré
dio dc:sti:lado ao nôvo Bosoital de Pi :hal

zinho; �'ainda a al11�liação
_

da lVlaterni:h
d� Teres::! Ra"11CS, na cidade de La3es. 1:1-

di,;uemcs t<lm bém" a construção do edif
ci') di, Forum, no munici�io de' São José e

do, prédh pará o Corpo de Bombeiws, no

Hio do SUl.

i''1plantac;'o. dã rodrivia SC-23, no trech'O SJo obr3s (']11e. cGl1sti!lii'ldo obj-;'to rI:!

ll:tre Fraibu:'go e Vid2ira. c'O' tr3to' 110 rL�MEG, t8m :'raZ0 fixacb

Veren1C'S a cO"lciusâo da ponte s/'lbre Pi1ra a co lclus30 e valem como apreci:ínl
o ri,) Uvá, Mais, ai 'da:' noten{os o calça- a;.::résci'110 ao vulto imeilSJ das realizaçôes
1'1"""'-t,-, � f'a"a'f+:n:',�dc;s da I"strada elo Pas- ,que pO[Fcarão' o atual :'er'odo governa-

sa Vinte: no mu' {Cí�lio d3 Palhoça, Depois DPntaL na história admi istrativa de San-

'pass�mns ao s�tor d:l ?cll1(';{crO P v""ifi"q"- ta 'C<lt,R':-jma, E teliha-se aln,cla em vista que

mos: a rebrma e anl",li;)c�o do Gi l?sio de out"Ç'S Pl1�rreJlldi;"1("ntos' s,� nrbcess3fn, n1.1'-

ES"0,t7s do QuarteIJ,� 14 B,G�, lla Ca'�it�l riu s€'ie de estudos e ��ro�idêJ::ici1s preli-
eh Fstael ': -a cOl'st1'ução ek um gr1.1�'O "�ço- mi ,ares, visa"do aa i1íeío de obras d::

131' COm ln sahs de auh no núcleo resideJ- .>ra'-de cx�'ressão material e pcial, para o

cial da COHAB, em Joi!1Vill�:
.

a co.nst:u- :Cstaeh,

ção de u'm gru::,o escolar com 4- salas, em Tudo, norta:lto, autoriza o mais am,plo
Caflivad, na \'ila Rod:'i�ues; outro gruDO ctimislllÇ) dõs Catarii1en's�s, em relac5.o \ao
escolar em co:'strução no mU'ljcí�io' de Ro" prosseruimento harm6n(co d3sse �sfôrço
me'ândia" no Oest..?; a conclusão das obras que V��11 s�ndo a�licad) à expa'lsão g_eral

do' Colénio Normal de Joaçaba; e fÍ'lal- de Santa Catari 13, ta:lto mais qua:1do sc

mente a' construção de um grupo es,�olar, sabe (\U� o sucessor d.o Gàvernaclor Ivo

com 10, salas, no município de Sã�,ii:iost;'d'!i ;:H�i veir
. /

i�;lp�n�ente l1';11 l�bI11em �it:âmico
do Cedro,

/
"

' . :�1Ii! t.;S�:.tl �rr ,ck, ��'ii"1sao da re�ltdade soclo-eco-

Na Saude:_ veremos, e:1t're oJ.tras :"j1s�h� f� ��O�lIC. ,

"
-W'�;;1 a qual tera de atuar: o en

us da co' 'struçao e aparelha'q)e�nto do��os� \ "C genhclto,ColoPlbo Sallcs.
',' \),''- ,:� ,;(, ",

'� :'<, :;�
';

a *i.�iljYI t

Num hotel de Joaçaba

o vereador HéliQ Hoeschl, não me d 'i

Xq mentir, companheiro que' 'foi dessa e de,
outras vi39;cn5, Mas antes é �lrecjso situar

"

bem· tal h�tel, l�ara que o embaixadOl' de

Joacaba em FlorÍanórJolis, Adolfo Zizelli,
não> vá pensar que estou exaJerando, 'Fica
1':0 que �nresuíl1o que s�ja a rua principal,
Quase ao lado da casa dos Da Nova e di

fu':dos Dara o rio, Na frente havia uma es'7

p6�,j "" d� caramanchão, era ama(elo e de

mad:'ira.
A mim c ao Hélio tocou um quarto

de fU'ldos, Seu acesso era feito 'através de

um corrcdor escuro e ú':nido qu,::, ao FU

fim, sofria uma descamb-ada �lara' a esquer
da e 'Iara baixo,.A ianela do quarto abria

para � rio, o, que _!)ro�luzia a sensação ele s<;

estar à borclo de um velho �aleão espanhol,
prest:s él soçobrar. Um guarda-rou:1a de

compensado, uma !lia, além evidentemente

'.bs duas camas, constituiam todo o mobi
h{lI:j,), As camas, de ferro, eram' as que se

cosllllrn d\amat' "natente" e rans!Ía';l1' ele

acôrch cnm � re_:,uidmento.
�

Havia n�fluela l1oil� ,um baile do ,ou

tro lGdo elo �jo, em Herval do Oeste. Para

li ÍlOS trans:1qr.laános, em busca d:! agasa
lho líquido e ,�?��iritual; locava a orquestra

'cada novo �asso, nas entra:lllas do, no.

Após al,gumas vacilaç5es, conseguimo? ter

minar essa operação fundamental, para
abrir a _:oorta do 22: atinar com a chave no

s'::u devido buraco. E entramos,

Antes não o fizesserl1os; foi como .se

tivesse sido aberta a !JOrta de uma cámara
früwrifica situada no marco zero do PO'O.
A �verdade é qUe tôda vêz em que ouço fa
lar num processo de congelamento instan

tâneo, destinado a �réservar alimentos,.,me
,recordo dêsses instru1tes.

Retiramos imediatamente de cogita
c:;o a l1irótese de trocar de l'\Dtlfl a, Deita

�1o-11os devidamente enfarpelada's, devida
merrte ca'çados - !_"lara verificar que a ca

ma estava irretorquivelmente molhada.

,Aliás, molhada não, eÍ1charcada, O que, d!;

r�sto, não noderia causar es"anto, se levà:'
mos em c;nta a névo� únli'da q�e penetra
va !ldas frinchas das !"al'cdes de madeira.

Ao hvés ele receber aquecimento dos

{lCOlc�lOadcs, nós lhe prestávamos êsse ser

viço; tremiamos ta:lto quanto é poss{vel
trel11,er, s"Oni' desencadear um abalo s(smico;
e as camas ran�iam de um modo bem ca

paz de susçitar ao hós:zede vizinho idéi;ls

l10UCO a�;ropriadas, Para resumir, afi:tl1ço
Jh:,s que foi com ale�ria que levantamos-nos
às sete da manhã, !Iara acol1l�anhar a 'co
miliva de que faziamos ;larte, Qualquer
lugar elo mundo teria que ser mais quente
que .aquê'e quarto - nisso incluido o pró
prio hálito de um mamute con!Iclado.

, Fiquei mofando dêss? ami;ro que estê
ve em G�nebra à 25 abaixo.de zero. Quero
vê-lo é no quarto 22 dêsse hotel de J 03ÇJ
ba, Então conversaremos.

E!J, .4B .S lI! !53Ed

Estú todo munc)o comentando o frio
,

";, ,J dê Stío Jo'aquím. Che�a um' cidadão, J11ai�'
,Viajado <; '�1assa a �ontificar, quando reve:a

.' que cstêve sob 25 Qráus abaixo de zero, em
.

""

- :Genebra, Quanto 'a·mim," re�istro modesta

I', ',.,'
.

mas fiTI11emente que o local mais gelado
.

:,.-

,;ôbre' a face da terra é, indubitavelmente,

t'::'�. ,:, ,,';,' o quarto 22 d� um hotel que; existe (ou

':�, . "eX'istia) na cidade de Joaçabal
..

I'"� "

"Chevales de Espana". A princípio os

,acompanhamos na ,pro!"orção de 1, cbnha

que !l0r 5 números, mas à medida que ,a

festa se escoaya, os "Chevales" foram ppr-
,dcndo forças - ou Hélio e eu as' adquirin'
do, o que vem a dar no mesmo - resultan
do dç,sta circunstância a cÓl1statação de 11a
vetmos tomac�o mais ,do qu'J entoado a

orquestra,
A quatro da manhã, deixando o clu

be, recebemos na face a navalhada do frio.
Levamos um susto, !lensamos até em pedir
asild l11f'teoro'ógi<2o ao ecônomo, que nos

homiziaria até, o verão s,,�uÍ:1te, Os táxis,
entretanto, iam rareando, e' diante da negra.
perspectiva de encetarmos a volta, varandCl
a densa neblina, sôbre nossos pró!lrios pés,
nos drcidi.mos: afinaí q quarto 22' propor
cionaria cálida recencão.

A dificuldade -i;icial es�avá, porém,
em localizar o hotel. Um !louco em nome

da nossa i�norât1cia da cidade, outro tanto

em nome, dos conhaques, (luase Íamos co

nletendo esta façanha ext�'aordinária que
seria a de �erdermo-nos em Joaçaba. Por
um instante, che::,u:!i a sus��eitar que o· ho

tel, fiel à sua a_:->arência, havia. enfim se

desprendido dos seu� alicerces e fanho o

rio do Peixe, rumo à imensidão atlântica.

Mas, rião; em que llese a nel;llina; lá esta

va êle .:_ um !louco encolhido, segundo
me pareceu.

Surpreendentemente, o "fo�" era mais
inten�o no hotel do que na rua, [ato que di

ficultou a a escôlha do corredor que nos

l.evaria ao quarto, No corredor, tivemos a'

impressão de que nos des�)enhariamos, a

IRIVI�AL
r

YBRInDO
SÃO PEr;RO

Marcflio Medeiros filho.

Se tôssem disputar votos numa €le�ção direta, os santos que ccnquls..
t.ariam a esmagadora pr eferência do eleítcrado seriam, certamente, São

Jorge, São Judas Tadeu f São Pedro. Seria ocioso estar aqui repisando nas
I

virtudes dos dois primei: os, mas quanto a São Pedro o que mais me im

pressiona é a sua versat Iidade no conceito popular. Pescador que 'foi, ou
tro não pcderia ser o p idroeíro dos -homens da Sua profissão que, aliás;
"ontem o celebraram pelr passagem do seu dia, Dia de São Pedro tampem
se comemora com foguei ra, pinhão, quentão e outras gulcseímgs mais que

fazem a peculiaridade d: s nossas festas [unínas cride só entra quem esti-

ver vestido a caráter, istJ é, quem seriispuser a trajar-se de maneira mais I
r.dícula qU€ ausual.' 1'(

\A São Pedro também se atribuí a rcsponsabllldada de ssr o parteiro do ·1Céu, Sim, segundo a sab sdorla popular o piedoso santo é visto corno 1;111'
,

simpático velhinho de lc r > 1S barbas br jncas, tendo dependurado à cíntu- I
ra um enorme chaveiro, cujas chaves abrem :JS aposentos celestiais a qUEE1 �'
a êles tiver direito pelo r.ue. fêz ou deixou de fazer n êste vale da 'lágrlmae. nr
Morreu, bateu no céu, a rtes tem que falar cem São Pedro e a' êle prestar IIcontas dos seus atcs cá na terra, Furrclona como um Chefe de Casa Civil" l
por onde passam todos r s papéis antes de chegar à Instância superior. I J

I 'I Se chove, é porque Clo Pedro abriu a3 comporta'> celestE.'s, fazendo cair
,�

sôbre a terra esta chuv:'nh:l que d2strói as nossas estradas mas que, ao� r�
11'1: mesmo tempo, faz verdejar a lavSlUra e .an'mar o Ncrdesté por mais üm:tll

t2mporada, p:r sinal, h;'. vários di.as que não ac�ntece outra ccisa: é ch�,,·-�

II va qae São Pedro mand 1" De minl13. 'Jarte o a:;naceiro já pode parar, A
,

'
"

I

I
grama, recém plantada' m minha casa está vindo que é uma beleza � as

roseiras não cabem em s de satir3feitas, promE.tendo urna PrlT,1aVel'a fle-riçla

, ,

e alegre à volta do mel. 1:11'. Nada diSSO ãeo;',te�eria se, nêstes primeir::s
dias em' que foram plan'adas, Sao Pedro não o�h).sse por fIas mand:mcl'J a
dadivcsa chuva que nos cai do céu rr:as qU7, agor�, també!l1 ,não precisa
eXagerar. .

A pesca da taínha também -muito deve ao bom São Pedro, C:1S0 até j
).
onte!'l1 - dia d�le - as j lÍnhas nã.o tivessem ex:�:icado aos pescadores qual, I

" ,a razão do SeU retraimr nto, pode contar 'Que 'a safra d§ste aao "mixou"

1,11. Pai'cee ,at� que é colsa 'ei ta mas é a, pura vel'd:tde: taÍnha que S2 prfp
iIi de'xa-se apa'nl1'.1l' até. o dia de São Pedro; ·PJ.SSJU da.í, nada feito, a n;],o

II�
ser para uma, ineia d-úz; , de incautas qU8 cal em qualQu2f rêde jog:2.d:l ao

I, mar mas cujo saber nu: to deixa a desejar em rel.1ção às d2ITl2.:s, ap:lnha- �
I. das 'antes, vi-::osas e saw áveis, HI'I� Ontem, jJorém, não foi a.pf11:1s o d!a de São Prdro, FGi também o d:a !�.I� .

de São Palilo, o dia do p seador, o di'!; do Papa e o dla d � telefonista. Tudo I'
5 isto reun!do\ no 23 de i ll1ho, privilégio único de uma data C1:1 congregar I.

tantas cc!Ebrações, Ant( l era feriado, mas agora cada um comemora tra- II�balhando, o que não d! xa de ser sensato pois implicava numa tremendJ. I
,

. I,

d:scriminação para com os outros santos, Por que só' dia de São Pedro era �,

feriado e nos d'as dos d mais santos não? Ou'se daria rciga p::u:a todos cu '�
para nen11um, Ou tudo I. U 11ada, Assim, cá est;J,l11os nós: a dar duro no bJ!- J'
tEnte 'no dia d� São Ped 0, a4(juem brindamos com um quentão feitinho na

'

hora, cuja fumaça se e: ,va aos béus em forma de vapor, a1imentand::> a

chuva que pGr certo air :la haverá de cair por muitõs e muito dias.
,.

l
10 de('or-

[riI :
1·1

[1:1
Na tard; de ontem vári03 D· , !-J

. , D�
.. putados. fonDavam um grupo l�; i�
ASj3embléia Legi.31atlva, fazen� i

'

,Y cálculo's, de lápis n:1 mão, p:uJ: i

saber o número' d3 votos de que I,
, ,

1
I

preclsanam !l'ara se ree eger nas

Ipróximas eleições,
Ch2gara;:n à conclusão de que

1'111 D(1)utacb Estadual, p:ua

cleger--se, prccis:).rá apr8ximada- i ,I
mente de 13 mil votos, enquanto, 1f;1

/' que um Federal necessitará de f·

cêrca de 36 mil. .c'0IT,l0 se vê, 11ão!
será nada fádI Esta eleiçio,

·1FINANÇAS
_

O GovernadGr Ivo Silvein d:- I
tennin:m à assessoria dG seu G�- I.
binete Civil o estud8 de ur:1a mi

nuta de "projeto de lei elaboi'ado

pela Secretar�a da Faz::nda, mo

dificando aJguns dispositivos d:1

lei que criou a !J_dministradoru

,sOLUÇÕES EM PAUTA LAPIS NA MÃO

Srrá provàvelmcnte
rEl' dc:sta semana que o futuo

Salles S�Govrrnaelor C01ombo

�,"\listará c.orn o pres�ds:· te IvIécPôi;,
aport'un;dad'2 em que· analisará, ,

com.o Chefe da Naçã: a questão
da escôlha do candldat, a V:ce

G:)vcrnador do Estad;J, nas de;-

I ções ind;retas de oUtUbl ) pr6xim�.

1 I Tedavia, a decisão SÔOl � o ngme

'I'
que virá a ser seu comI' mheiro d3

chapa poderá pão se r;. tr agora,
, Há certas' d�vergências :ntre 'á1-

gUl13 líderes arfnistas que, tal-,
vez, determinem um adiamento,
da solução,

* * *

All'!d:1 sôbre o Sr, Co: Jmbo 8a1-

les, vale dIzer que 'tem s':io imíJres
sionante o número de, �fnsa:5ens
de congratulações que' con tinua

recebendo, muitas das quais em

que os missivistas of crecem a

sua desinteressad_J. e d3sp:'end'dJ.
colaboração para com o futurJ Go
Vêrno, ..

F�nanceira C) Estado
Catarina S,A.

O' nôvo _:1rJjeto, que 52r* envia:
do dentro de breves dias ao Le

gislativo, corrigirá algumas imper
feições da lei atual, visando t:Jr-
11ar a ADFESC mais dinâmica e

assegurar-lhe, no futuro, uma atua

ção ainda mais adequada à reali
dade ecenômico-financeira do Es

tadJ.
TURISMO

de Santa

DOZE ANOS

Ontem, um leItor tele fono'J pa
ra esta coluna, lembr ,mdo que
não deixasse Passar em, brancas,
nuvens o) 12° aniversár:o da cen

quista da C::::JJ. do Munllo de 1963,
na Suécia.
Pots não, leitor, gratr' p:;r s�'a

lembrança e o reg'is1:ro' está feit') .

Seria injusto esquecem'!)s aquêlt�
�

time (a fin:1'l contra 1 Suécia
li G

•
,

:"1 ��:;�:so ����i re�srla��� :f'e D��;���
�

,

,

' ,

I ,san�Js; �ito e
_ Dld.l;, J-arrincha,

I Vaya, Pele (sn.tao cmn ,: an03) e

Za;galo.

I
fl. NOVA PO�rrEI O PLAMEG justifiCa a demorl.

com que estão se efet :andJ a3

análises das !Jwpostas lpn:s:nts,
das na concorrência :�L 'Jl[ca lnra
a eonstrução da n::va :' nte Jllra-;
Cont'nfnte, E' que" P:.' face d],

r:.mltip]j(';_dade do mate- 'aI a ser

empc'h8do 11:". obrá, a c_mlssào d3

COl1cc:'rênci.a eptá Vffií' ciando os

prêços l;nltirios de ma p'ja1, p::r

material, o que demanc '\ temro e

paciência, r. fim 'd3 Vf ificar se

as prc:lostas Estão d�n; 8 d 13 es

p'ecificaçõps técnicas e; :1belsc:da3
pelo ELAMEG,

O DelJartamfnto Aut(momo de

:rurismo está r:: csenvolvcndo uma

intensa campanha jimto ,às prcfd
.. turas 'elo interior elo E:sta<;!o, csti
l11t11aEdo-as no sentido de que s�

jam criados, .:;rlncipalmcnte ncs

municíp;os cOns'd3rJ.düs prioritá
rios �1ara o turismo, os eiol1sElhos ,1

M:unic�pais de Turismo.
Muitos l:':unidpios já têm 1'e::;

p::md:dJ a.'J 2:,&10 do DE,ATtJH e

fstão tomando as primeiras ini
ci.ativas com vista's à ecncl'e.tlza

ção da 111-rCda,

UNIVERSITARIA
Eis uma, solução que está send8

oomfntada nos meios ,elo ensinJ

s;11:13rio1', em relação a') problema
univrrsitár:o estadual: a' fusão da

Fundação Universid3d8' de BlU:11E

nau COr.1 a UnivEl's:dade para o

Desenvolvimento do Estado de

Santa Catarina - UDESC,

Não há, é ver'': 'ld::" n3.dJ. d2 CO!1-

ereto sôbre' a fl,lSão, mas os que
defendem a idéia apontar.1 u'ma sé-

Mas d(�ntro de 30 'd',;, segun- ri.e d9 val1ta,;,r�n P1ra a saa con-

, do' fonte daquêle órgão, i provávd cret1z9(,�o, vndJ a -p::lfl1E;r:l cl'l:1s

que o resultadJ fln:::;1 sec 1. con:1ec'- a _:-ol't'c'nC1ciíé' 111::\c\oa cLJ G')vÊr-

tio, Assim sendo, as ct is s:crão w:: eh 1<:;I::\do na s'Jluc5.o dJ3 D:'8- ii
iniaiad,as inl!fdiatamcntf' :-,ois o blemas da FU0; o q,ue' lh� �SS�gU- �1)1:tGo\'ern3dor Ivo Silve�r: quer d,:,i- raria, uma vez ll1teSlao:t na ,,�
X3.r cs traba'hos W1 b:::: ,fase�: UI)'ESC, ampl'as. possibilldade3 d:;:�

I
ad:antam�ntó quando );l3Sar o' cxpand'r-se com a cria�i8 G3 nc- �fi

"I GOi'êrno / _:--a:'a c seu Sl esso1', vas uILdadss do Ens:n8, � I,fiL r _'._ _ 'r.,
-, 1:r\.'õ7��A:.I!U.!..Ji�'�� ":iii!.�.JG\�.'f:.'i��AM�����;JUUr,,�r.ac:r:mrJ;IUrm?..IIllIIC'.IIII-� i

,��t. r 1,( r· ll"rr II, ri,":.
.--

- ...,.'�
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o ESTADO, Florianópolis, terça-feira, 30 de 'junho de 1nO

V' Ilks alfuue
ti ês menares

"

e n ltagulCU

..

( Volkswagen ele licença 449, fi}:
rit o por Ênio Aguiar, solteíro, ue

2<! ':lOS, resi::lente à r la ,Sã,Q Ma,r:
tir ),'S/N", na Prainl a, atropelou
en .taguaçu as meno: os Maria dá
Lil la Riste, ele 9 an. s, 'filha de

HE ) e Isolete Riste; Lúcia·Vidal

'da ."Onseoa e sua irmã Jane, 4E;
9 15 anos, respêct .vamente,

,

n

Ih' ele Waldir Vidal da Fonseca
e Mia ela Lapa F'.Jr seca,

'

tôdas
1'8, lentes na rua Sc.vídão .: Jo,::;,'3

LL. , Os ferimentos ft .ram leves t'

ar: ' medicadas as' m ;r:ii�as :r�t0rJ
na m às suas residêr cias.

:

L es�racla do Cana .víeíras;' pré
xÍl) à localidade do Vargem
131 :de, o ônibus i1° 8, de: placL'
50 43, pertcncente a Einpr�Sf�,
.Cu .svieiras, atropeI! ;u, F�'a�lClSJO
Vi r Silveira, casado, 40' anos; re'
sic lte à rua João de CátvaÜ1CJ,
76, .,.mdos. O c.oletivu era dirigi-

I , ,

Uu ar Nllton Quermc dos' Pa:ss')�,
Ch, :(0,:l0 anos, '!'csid Úl�� h�(»)f..'
gh . ,s. ü acidente, o, otr�C1.( q)lail
uC àmb L1S ela Énípr�,a 'C.âriisvi,Jl�

.

ra é,esvioLl-S� d� ou::�' c�ieti:�o
Ç(D nesma el'hprêsa, lirii5ido pÓ"'
M, .0' Silva.' À.' vitim 1 :[01, �o�."ll'
IH

i
pelu prop�ietll,rÍl. dª :�n;pá

sa 3r. y alte�: COIta, ll.t�:'�r�:-J�i1S'
�;C. Ira ,ele um do� -c' 'lfi1tivdi:V '.'

P: NA
r '�

.

','
" � I

'"'1

S(

C

rr ar klio Cé:;iat Pi
se furia da Luz', as '1

tE A vt!:ima fOC S<

P iria motOJ;ista. ql.7
a Hospít[11 de C·ar.

Jj'

Heitor Ferreira ',lma. c�rrrl,\�
sua presença 11 CQnfe_r�nc,�\l

lo-Americana de. C:<.:lucação., _,a

zar-se de 17 a 22 }' :;tgÔ�tó' �in .

DomiI1gos, 'Repú ica Do'mini:
O Reitor fõr, ,.-convidaqo

Ido de sua rc'ce! '2; 'viàgem ; a

ília, aceitando o ,em q con:-·.
Participará elo ;onclHlve .1 tüi

ldude de relator :1e um ,d;:n
IS da agenda e j� está tr�tR.H
:ias detalhes de 'lia. atu9-ç_ão,
lsive no que se alaCi6na"!1o

mnciamento que P�'oteJ:rde ,fa-
, .'

'

,Cl

C11
l:5

pi
zc .� .'

Ministro da E::lu :açãó :e' 'GuI

tú ,Sr. Jarbas P}lSSé rin'h'j, Já; ei"
cu mhou expdsição _cl� mqU:,i.ó3
ao 'residente da Hep iblic�;"sQliG;
ta .. 0 autorização pan :que·,o Re:
to Perreira Lima pc ssà. se .ãf�s

do País, viajan'dc par:),': ,a Reta

pt. ica Dominicana.

Pá,;. 5

Indús1rias respo]dem
consultá sôbre estágio

Madrigal da
Ufsc auxilia
a ftciso ..l0.

o Diretor do Instituto Euva1rJ.o I

Lodí de Santa Catarina, Sr. Carlos

Cid Renaux, determinou o início'

da .remessa ele mensagens às 150

emprêsas' in:iustriais
.

dÔ' Estad: J

que serão consultadas' pelos alu

nos e professôres do Instituto "I'é.i

nico de Administração e Gerência

durante, a execução da pesquisa
sóbre a oferta e demanda de e�'

tágios para universitários catari

nenses. Em seu comunicado, o S,.

Carlos Cid Renaux esclarece qL18
c

"o
; nú�lco 'regi�nal do Instituto

Euvaldp Lodi, entidade criada pc,

la' Confeders 'Ela Nacional da In,

dústria, PedE' açã:) das Indúst�'ii;) 1

do Estado 0." Santa Catarina, 20,

nai 'e Sesi e destinada a promo

ver: à efetiva aproximaçlo da in,

dústr,ia' com a UnÍ\:ersidade e ':1·

ce-yers'a, dev" ainda, no_ corren�p.

ano, ultimar projetos com vista,].
a· lima. progr,1maçfto que visa a co

ioc���ão' de estagiários nas empJ'8'

$�,5" catarinepses".

.

O Madrigal da Universidade Fe-

deral de Santa Catarina, pretende
Explica mais adiante a mensa

gem do Sr. Carl. s Cid Re.naux que

"o objetivo de. a ação será evi

tal" ímprovísaçõ i.s e dispersões de

esfôrços, plane [ando com ade

quação um pro -rama de tão (. .le.

vadas f'inalidad -s, tornando l11J!!!

fácil a colabor ição do empresa
rio para a tarefa, paralelarnente, a

um .díscíptínamento efetivo da pro-.
grarnação pare. estágio ele aluno :

nas instituições universitárias elo

Estado".

se integrar no espírita da Opera
ção Aciso-70, exibindo-se nos di» \

trítos elos municípios de TIjucas
Biguaçu e, Santo Amaro da 11111'("
ratric, escolhidos pelo 14" Batalhão

de Caçadores, As exibições do Ma

drigal estão marcadas para 02

dias 15, 16 c 17 e 21 de julho, se

gundo programa definido -pelos
seus organizadores. De outra par

te, a primeira audição crlcial do

Coral da Universidade poderá se

concretizar no dia 25· do agôstc,.
no cncsrramento da Semana' co

Depois 'de' sol citar àos empresa
rios a melhor a rnção possível aoc

\
acadêmicos qUE: futuramente vi.:'i·

tarno as injúst .. '.s para o pl:e\�p
chimento de qu :,;tionãrios de pf).,

qtüsa, o Direto do Instituto Eu

valdo :LocU de Canta Catarina cre

denGia os entre 'estadores qU3 "to

ram recru:tados, dentre os uni'131'

rit::',fios mais .ht iíeis da região :)1'

de so 'localizam as emprêsas (;<'1

U�EC e da U::les �".

Importação
tem nüvo

�,

for Diário.

. 'B�:n' .soleáidade que contou com a

pr�,sen.çâ 'd, éügenh�iro' Glauco

,Q'l1\lger,' Sç., ,.,(,1) da Agricultura,
,fóf:e11c�; Ia<. ([, rÜ"'gl em F�o;:ii.:�
'l16:ppl1ii ; -' ;'�,lC Calaúle[,�,:;

'de'.' Lcd� .
'.h'l.{, la, prümov;-

qo :·.pi�t� ::;. lh OrganizaçãJ
'qa'\,Produçà j ',contra fôra inau

gl,kadÔ' sexÚ, feira;, reunindo repre-
,

. ,s�h:tiúk, j, .l'::' _ R, ha:1CO N a01O

p'al .Ué Cr'éum C60Dé:rativo, Insti

N�o.�·N:àcio, .>l. d,� D�sellvolvi:nento
. �gi.'âr,i01 's. ret:.nÍ:i da Faze:J.da,
;Sec'ret'aría 'd ... A0:rJS:u!türa e mais 40

dÍtigentes' }l; -c;)one;:ativas 'cata

H.lle.us:es, T; : (,Jm;ssues atuara,n

n§ .concla\,e, s�ndo �ue ao final fo
. nün 1lPi"l,S ';1, ·.aa:, L 1 moçoiOs a m,,

sa;"eLlÇre' as .llé11S a qu� SU�jere a

incm:sao .lL '.1< fe9rese�il�ut� co

·operafivista, no conselho de contri

·(júüitks Ga �"i.Ie�'llia da l'azenda.
,Oútra.moçàv cúc,sidel'ada de vital

i��p�rtâncla c a que solicita a am

p:,laça9 aos L • .:ennv.os �iscais às co

'operatiyas 1'::t,"a 4'0%, majoraüdo o

afual,valOf c,tlC é de 20%. O Sim

pÓSlO I'eãüzaao iio Centro de Tre.i

mÚnento da Acaresc foi assistido

pelo, assessoi da Fu.:1dação Friedrich
Neuman-a ,pena o Brasil, Sr. Petel'

Leni, ; pra�edente da Repúbli,ca
Fc�era1 da AJc-i!:1Úhu_

CAJl.:rl'=IRAS
P,ROFISSIONAIS

. , I<onte. do Conselho Regional d�

Medicii1a Veterinária informou

que.:fciram· conc�uídas durante a

ítLtim<i' :sem,ana às farte iras profis
sió-áàlS' d6s t�cnicos vinculados

,',
"

I! dléstiJ�
�nhoras
ÕUCAS

As rei (OS dol?,,·os�s podem ser e ...··i�é(das �om o uso do
SEDAI' ro'. -:"' r�gufado�_ � t6nic:o de -(Jçõ� sedativo e de

comp'f 't',)do ,eflc:iênçjQ, no tratamento das dismen()rr�io .' suas j
conse.- '�ncios e··perturb.pçSet do menop,aUSQ, i

----
. __ .. _�

-----_
.. _--..".------'---�

. CERTIFl �ADQ' EXTRAVIADO
Foi ,extra v iad,) .) ceitificado de DrQofiedad� cl �

u . Küll1bi ano 63, : taca.'S3-1Q.78, M;tor n'.6 B .

2.( 65 - ch,lssis 10 133 056 993, I)citcncelit.� ; .:',

Jo:;a ;nfS Ad:ia� ;3 Vai1 MenSvo0l1.�
.

_. __._---
-----,.....-�--------

D ,TII"OGRAFAS

llRECISA·SE i RGENT,E:DE MOÇAS, Di -1"

ICiRAFAS, DI:: I lA APARENCIA E' CO�{ P

:::A DE ESCRIT: ue BOA CALEGRAFlJ

APRESENTAI )li S:�l\f CONHECIMI' ,

ATAR A RUA 'Ll!>[ �;CHMIDT N° IS::

'r0nci,) Costa 4 o 1rÍdar, sala 408', das 17,
O horas, 'para ,t:::· ..

c IA vr 'iDE-SE
Vendf-s:: uma c a d c' :.,' 'en aria, ('cm 8 llU

à Avenida Atlânl 1, �.
� :: 7 - Rs! ",� to, T

,ma.

'Irmãos Joaquim"
,A todos que c( I�a"ecf.rem a mais êste ato dI fé

lã antecipam ag icemf :)'ós.
I --, ."

AGRADECll\1: iTh I MISSA DE 70 D,.

Sibila Vita'i; �[ ,dorico da Costa Orti"'3 f
,,-

Edison. Orti!o:a FiJmí!ia agredecem, pn ,f,!

lte s�nsibilizados todos .I)S que �onfortarat'! II

JfOS8 t:'ans�, em )��ecial ao Dr. �érgio Fra'lU!' I..

Tomé SI Pe. Er: sto SI., Sr. Gurpe::cindo C'rni n

e cqui�c de cnfcrm: _�em da �la nova do Hospital d::
( riebdc, por oca<,j: J do r:assamentp de -seu incsque-

cí":'l cspliso, pai, SO['1O c avo. \

ALEX/l -I"

utrcssim, convid,
ire-,11, à Missa (.

lta-f"i;a. dia 2.; E)(

i ,\U
�

,
,,'

E depois você nos paga

em 24 meses, com juros,ex-'
iTomameni'e baixos.

Nós quem 7
.

Auxílium S/A, Banco Au
'xilíar de' São Paulo e mais
uma porçõo de emprêsas
muito ricas que estão dis-

'postas a fazei o dinheiro
delas ser útil para voçê.

Aviso: poro reequipa
menJo ele indústr,as, aquisi
ção de maquinário pesada,
tratores, lelcu'!uo, irnf)lemen
tos /]�Jrícolm de tôda espé,
eie, nós trabalhamos em con-

Cumprar Ô vist� �:' ma;

barato.
Cumprar ó vista f, mr:ll

rápido. A vistfJ, vcc€} :evCl ( .

merca,..loria na hora.
Experimer.te voltar oe

velho hábito: compre à }lista

Automóvel; caminhão
máquinas, motorás, ônibus
um tôrno, dois tornos, frezas
um consultório médi�o Ol

dentário' inteirinh�, um lobo
rol'ório completo, máquina:.
pesadas, leves, fornos; Im'

pre5sôras, equipamento dE:

escritório, etc.

Mos compre tudo à vida,
\ E agora, você que lou

até aqui, fica pergun'tando:
Já bem, ma5 cadê o dinhei�

1'0, 'O gClilo, o lutu que roz:
a gente comprar à visto, ob-

'

tendo desconto5, bonificCl�

çães, arredondarnenj'o5 de
preço etc ... Ahááóáá!

'

Aí é que nós ontramos.

Você vem até nós, ou a

uma das 120 agências do
Banco Auxiliar de S, Paulo,
diz o que 'quer comprar o

leva? dinhéiro na hora pa�

ra pagar à vista.

PI�RORAL
. �çJip� Sdnnidt, 60'- Fone 20-51

DÉJ;í�E:NroS DE CARROS USADOS

Rural 2 �2' M<\rrbn ":.:.' .:.. � .' .

Rural' 4 x 2 Verde/Branca __ _ .. _ : __ .. '.'

Rural 4 x 4 Azul e' Branca . _ _ _ _ .

Rural 4 x 2:Verde e Branca _ _ o

Rural 4' x 2 Verde e: Branca .. _ o ••• __ •••

Vemaguet. S:' Azul •..... '

o .�.co o o • : ••
S·

'

I d .".),
lmca anga a' ;;'.':. ; . ; .......•. o ' ••�.�._. o o ••• "

Aero
.

Azul
' ";:".'
•••••••.• " ••••••• I! ••.•••.••.••••••

Aéro Vermelho, Branco ..... " . , " o o o ••••••

Gordini Alui . -_ . '; . : : _ .. _ � _ .- _ , .

, , ,.1"
./

_. ,_'

----- ...

�--.e: 4, ,

1964
1965
1965
1967
1968
1967
1964
1964
1963
1966

Volks ,. , , . ;.' , _ o o" , , , , , , , , , , , , , , o o , , , , , , , ", 69

Volks, .. , .. '.,., ' ..
"".".""""",.""".

66

Volks�, (4 p.: luxo) ...... , ... ",."". o ...... , 69

Vol1ts (4 portas) . :.:"
'O" "' .•,,, " '.'," "'.' ':'." 69

volss '1 •• "1 ••••• "1 ••

'

••

�

•••••••• r.,' "1 ,', •••.•••• '.,.: 68

.

Corcel (4 'portas) ,.';" o o,' , o , , , ; , , , , , , , , , , , '.' , , , 69

Corcel \ (2p.-luxo) , , , .. , , . o , , , , , , , ••• o o , , o , , , • , 69
. ACTO l'

I' � .. �'� •••••• '._�' .';"'. �_.••••••• '1 ••••••• � ••••••, ',67

'" >";:t�!f�f}��;��l1i:·� ::{���.}!�! .���� !·!:(:�:r:�·� �'�!f�t'::;} .:::.
Emísul '.'.' .. :;,_,. ,;:'_,:._.;,:;'-.;' ;'. o, {", o ."" •• ,."",

Sirnca .. ,-"��i:�i'��, <.� '-;;- :, :.(,: ,;:
. ,;.'. , :

.....
, .; , o , , " • , , , •

Chevrolet.. " ..... _ .;1" • _', • o •••• __ • _ ••• , o o , o , • , , • , , •

'pKW (V/f���§V�: r,_::'. f: .: .. :' . ; ;: _: ... o :,- , • , ,.,.

•

vê�ib coma Fínain'e !3 Caixa'
Econômica ,Federal de São
Paulo. A parte que cí Finame
não fina�da, nós financia
mos. Sempre',com jurÇ)s. bai-

xos co'm C)J1 I'.;;c
I' Á._ t .• ,,,,,,,J.

V�cê vai 'lei'
dinheiro pn:J

visto nunr:o foi h. 'o.

sem problemas.

. i
. �

i'

Posse no" escritórios da Auxilium ou em qualquer da, -120 agência, do Banco Auxlli,,:
d. São Paulo é lale 'com o gere·nte.

. /

......_""""_=-..,..__......_..,.'iiIlôl"'."'",_..._""i...__.I�·.�y��._ ����. ."R�_�,�'""�. ..-·�,.�_.:c....;:_""J>'4�."",,_..��.:::;:��..,��:::.;':; :�-::-;:-:::t;-::;:::��;;:-.��::..� .• _ ...,�
.'!!,.';;;:"o!(���������,m..

_'
.

.
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.' , " " t ( I I. " , 'I f • I � ., .' lo

1 ,

,�f�drg nho
'. C 'tatinens

I'

lá

A rA:":';"'1é:c",6ú, 'domi1C� o' 'jnsêúw�u.,A luta Coeló primeiro
seu Ca1"-ef.ho 69/70,' fa� 'do'

, ,

pôsto Ioi travada entre Riachueli-

realizar, ná' raia olímpica"di "aia' nos' e Mariiriel i rias; 'tendo
.

êstes

sul, pr"sn,1�;' grande
c

púb1i;"" o ; tonsegiiidà':-'levat· 'a':inelhor por dóis
4].0 C�r;eon:ito Catarinense de

. 'lj,ú:ê6s, E:m. ',túéetrQ, bem' Blstar.-
RCJil0.

I
'"." •

' ,. '.

Ciàd,ó' �enti'Qü,;'�j- :A,Id1 tút; i seglxido
A parti' rl� náreo Inicia], em pelo ..cachoéir«� C'j'uzeii·o. A guar

4, com tjrtiopt'irõ, que venceu com nIção' venç;e9bra:": Âz.uit .' Soares,
.

muita c1"'s:e, apresentando a �'''U'- Valmir Braz da Silva; ReI1atb;Ma-:-
nição ; e' +ç�o 'do Carnpco'o ato ch'ado," José;!, Cari�<; Oleihls,k,i ,:. e

da Cida.'e, i' desenhava a' ,,:tÁ"i3. Jobel',FürtàdO:;' Ú�6heirÓ;'
.

,1.<: �,

do Clu1,� 'l {!l'tiso Fra�cisco �tf,,:-- - \

tinelli. n' r' 1 � rr"Sidido pelo �3-

portist8 ,- ,-., TI ';sta Borhasc;'s e

cirie;:,jo;-"�,,, '��"i""'1n,,:lt� por hbd

Furtad,J í" "'1a'do Silveira, r"C>i'

cê 'd:: lI:- l"��:1aro físicQ, t'éc ico
e psico'.' ,.' r �

1ra (lê CO'-""U111,
COn<;C\'L' 1 ,,, ')1nôr com lal'gos
mér.i.t�s�· ; n"0n'do-se na mawna

dos l�",�·�n ",-I' n ê'es os três ;""iis
import� ".�, r conseguindo (Í1w.s

segund7s c",h,,....açõr�s· c uma tC"r;d
ra qu� tr i, "'í tt'andormur-se em

segund á, I lis lJl'otestará cont"a a

iJ1c1us50 -de: Àlfredinno na g'lãr
nição dI" d-" C8111 aldista, que COll-

sidera in'''''!)'' .1::'1'.
-

Já �\JIt"5 eh 02n'o final. o 'Mar
,tinelli il' érã CamDeão. Bas-

, �.
.

tava-lhc Fo somente cOpl-pa-.
recer a rala e obter '1J.e1o menos

lima terceira coloçação, Mas, os

"Ven"�l1.;in�os" resolveJarp' "'Y)S-

trar a f�"'" ]C) S"U Doderio, tl'iun
fando no

>

páreo-fêcho do progra
ma e 'de ma-eira insofismávf'L a

jul0'ar pDl") .1yilho da conquist8,
VPUCClJ o Martinelli os náocos

de 4 caí\}, 2. sem, 4' sem e oitor re
mos, ca1J�'1'fl} ao Mdo Luz os ;-"'
rem; d� �'·cr e �l';l1ble-skjff e ao

Riacnu-;;lo o (le dois com timo"ei-
1'0.

,.0 i2t-;'hr do Esjado fêz-s� C'_

sente at"8v�s de três clubes
tacando�s", a tão somente 110 '

'

de 4 sem, com a conquista' dr
IU2:a1' t, 1-, 1_'T1érica.
-O cê ","uto final a'nr�sentou o

Martinr'lli� como vencedor e nOf

tanto 1,j{'0!HJJeã". co:n 67 P0P1 '1�,

seguind�-se o Aldo Luz, com ;! 5,
Riac11w1o coril 42, Cachf'ni':2
com 17, 1\11".érica com 14 e

,--,

ze,i"o 0" :-'"1, !'om 4,

A r-�''';''A PAREO
PAREO

Dr,
.

r'

o ,,'-"C"1 j--au!:'u\'al da cn� �

tição r� iU+' ''1 de domin�:� ra

baia S'11, fi""" outri(TQers a 4 'i:�'T,)s
'com tim��1Pjro, f-1'); homen::;��'�
aO Cc1. """'0{'�;to Ary Pereira OEvei

ra, teve � <I;s'11.'t<1-10 cinco gnar�
nições, 1"":s :2"cras o Améric; não

- -
- '\

." 1.<, ,) _:
" .�: <;,_', I

t ,

.A .'�egl.1jr ';: tiyemQs: o. páreo' .de
dois, s,�in "fimo'n�irô;;:bm .lhomena
g�ín, à';C�'��ii:à';Müfl,icinal ,de Flo�

ri'a,66po)isf" ÍJ6.: q�;al � �: Riachuel0
teve" qu.é'lJ'j'ádia';'à ':súa 'ihvensibilida

d_e," ,ç(e �Yá)'tQ{,{\:U9�, :Sen�do autores
, daí nroésa' às M31'tinelinos Carlos
'AJb�t't&�'9t;tFa',:dê, :Melo (Liqui:1ilO)
e Ma�íi:o\. Soare.s,' que chegararn á
'frente de� Àrdigo 'ti Baldic'el'o seis
r�niadàs. Em -terceiro lu2'al: seis
barcos' atrás. do' segunde;, ;ol�êado,
,ehegoÍJ a j;úa'tí:li,'çã()' do'� América,
ii frente do Aldo L.uz vádos

'

bar
cos/Em últÍl�ochegou 'o Cachoei-

\ ra� , ":! >

',.

Nelson' Chiri�hini,�) 'revelando
'uma sequênciá; de:< remaclàs viGOr

�, , " .::z,

f'osas e bem' qqeilç:iadas. venceu
c6mo 'quis' o, �ár�b ac:, s�iff c.Hle
há niais de dez anos o Aldb Lúz

'perseguia" dérroúhdo p� c��ca
d'? dez reinadas o. ma,rtinylino Luiz
Carlos de Me-lo. Etn terceiro lügar
chegou, o 'Tiachueli�o "João Carlos
e 'em i'lÍtimo ".0' Càchoei;:ênse Lu
cilio 13aunier Filho. Pá;'eo em ho-

,
menagt:;m, :�, 1?Qlsa 'q� ,V&lôres.
Veio (a 'ségüir o bário'de dois

çom 'ti:ino!1héj�;" i,� 'hol11e�agem
ao CQ!jselhci Regional' de ,Pes,pof.
tos; RairwlCi\o U�s.ski", c(:aªs�} e

Ivan Vi1lairl,' ee,ryi0 se ';' eSperava,
venceram a disputa peÍ;�éguidos .

de perto. pelo.s aldlsta's Alfredihho
,e 'ItariÍar. No� últimos' duzentos
metr0s �os

'

riachuelino;' �esolveí:am
acelerar o ritu}o de reniadas; aca

bando '1Jor che'gar COm \uma dife
rênça ,de 3 € meio barcós. Em 3.0

Barroín:v!nce �austrla vence torneio
,<avar pelo�' o '

'placar ••,lJÍiolmü,· ',::
,,'

.

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

-

.'Um
<

empate. s'ehá· o ,:tés\:Jltádo\'; 7<A ,A.D. Áustria levantou brj�,

lugar entrou a, Martinelli, com mais, aceitªyçl pãú{,à�p�réjk:.� '�ê:,; :;'lhánterpénte o Torneio .déntes de

.Jauro e Celso, em 4.0 o,Cruzeiro' anteontem, l;l'Q,"Adblfc) ,'Konaet';.;"" ]êÜe ,"O Estado" batendo no últi- ,

e em último o Cachoeira.'
.

na', qual O. Aval Ievcu a:' blo'r': rt::( ,rÍiP' 40tnitígo no Abrigo de Meno-,
'

O Aldo Luz poderá ser des-";'
.. árdwi,' luta' que', s�st�htoU',;'�.rite 'ii' '6::; "'res a reo'resentacão do 'Mariano

,classificado, visto a' 'situação que Ari�ira,r1te B_a.rrosO_",de Ita�à,r, "e iH;!' Ppt, 1 'xto �ol'?� Ed-li aõs 25 1Í1i-

os rnartinelinos consideram irre- mal� um !lr�llo válido Pt;:!9,� Est'.á��'/,. _nut�s ,dO, pnm,eJro' tempo. ,

gular de Alfredinho'.'·· dual de Futebol.v: ,
I I , : :;" .; Merecidamente' o título ficou

Com a mesma. !)'lJamiçãü que ..

'

.'. ,',�, ...••.. '. .: :",;,' '�';:'<Gb:hl',6:Ãustr;ia 'que fef:�bel,a carn-

venceu o páreo d� 4 com e que; no 0yBarrds?,: consignou,�)got' iêQ: {::'{ :p:�pha\:d9rauie; o torneio abatendo
certame da cidade acabou com a

lado da refrega aos 7 minutos .'dO, ;:;" . de .forma 'positiva. diversos adver-

longa invencibilidade do Áldo, Luz período comp'le111eiltar, �irávis\d�' ,;: .. <�:âdbS; at�� �hegaí- .a hrialís'�ima .. O .

na modalidade, o MartineUi ,1 �_ Soares, que executou com J'eiriçr�vêl/J: :,:i,':;gtÍst�i�, vehéeti' jfliciaímenÚ� o Ma-

vou de vencida 6 �)(ir�9 de 4 sem p�d�ia um ch�te;?e falta:::'q'rie��:�:;,�:{: :'r�'�vo, 'por.: ? 'i O�, Trifl�ad;�se por

timoneiro, Dor 11 remadas' sôbre o
.n em�a esq�erda: lU?O a b�la., f.lP�:�; ,; :,; '3;F' ?,�s ,dlsputas\de :pe:�àHl, E,du'

segul1do cõlocado que foi o Amé-
nhal desplevemdo Jocely. qu,y. a-.,;,., \,êandano por 1 x O Prmoeza Iza-

r1e8, El1 terceiro lugar -cheGOU o peu?s pôde acom9anha-lá com Qi�< ',h:ért2"� i e fi;lalm�nte ·Mariano

Ald I 4' R' h'" 1 olhos. na sua, tràjét.Oria "rp,;l,no:; ao' .' ,i k Ô.,".
'

J
_

o .. l1Z, em ,,0 o lac ue ° e

em último o Cachoeira. AssÍ'll,. âU!!UfO 'direito, (la ',meta:, ..' ficou Ç0l11 o Trofé{i'
.

Azuir, Valmir, IRenato c Oleiniski
O �Çlmp,o/' por d��n.�is ��nj�f�)1:,; ,.'d�i:�af11peão,. além ,da Taça Uni-

compuseram' o barco vencedor. ; to, com;, grande� p<?ç.�s de agua ,por," forme, "e. mais 13, meoalhas .dou-

Páreo d:?dicado ao Góvernador Iv'O
todos ,oS.lados;·,nãq,;ajudasa af·jq�'·� ,

'

.. 1,adâs., Seu àrqueito Max foi o, go-

SiLveira, gadas, principalme.Jjt;e
'

do; .'�y�i i" leitp >fuenos' vazádo, recebendo u-

Nelson' Chirighini e Antônio que 1Jerdeu
'.

b0as:/óp.ortúnidaêlés,;.; :\.,mà.';ri)eaâlhà: .' .'
.

Vilela, outra guarnição revelà- para,"márcat:.com;,seus jQgaoote's:J'J :, :"O,Mâfian'b do Saco dos. Limões

"ção do rctrional; ele remo, vence- escorregando, frê'n:te:;,;ao\ 'gol .dé ;,á�\<\ <;ié6�:b'eJ'-'�;��i'tôfêÚ' 'de ";:ice cill;lpeão'
ram comodamente o páreo' s-::güin- maral .e com Cai16:s J(obeho'��ati'::,;;{;,:';:;;t3_:iin�(làlWàs' de 'i)�úti.f. Venceu a�

·

te _ double-skiff, COI11 cêrcá' ele rançlo. ,no' traves��.o.:' AmaJ:al, p�!a� ,� "Ç1qlegi�I;J)()r, 3x °2 dí�p)Jla de pe-

18 remadas sôbre . os martinelinos su.a ,fIrmeza e. otmila 'co].qca,çao,.i· 'nalid:;ldes; . Guaràf1Í :e, ,São Palllo

Sidney Prats e Francisco Carlos
fOI ;um. dos. s,ustentácúlos 'do:Jri�<:, ül�í?�,rh ,pór ,penalidade� rl1áxirnas

Villela, segundos colocados que,
unfo barrosIsta... .'

c'. p!:!rdeu pata o Austi'ia na finaL.

com os pontos obtidos gámntiram
O primeiro tei.npc) esteve bem, '

:' •
.

a 'conquista do "bi". Em terceiro ruilizinbo, com os,<,hjis lados fá:.. ,> ;"r'"'_',,",",,,....,.,,;-.-':'""'"'....--'--"7""'-'----'-__;_-'-__;_--------�__,...,._;.....--",.-,..:.

lugar chegou o Cachoei ra, em 4,0
I liando muito. � aúsê�da'ilé Cavá�' c,; :':'Í;�';�"�/�i""i!iii:iiii!'��iií!jiiiiiiji��������............�-----

��:',"1"'�1'-iltp'i.;;.(-',�.'loNIt_�'�I'..

o América e ernÚ;timoo Riachue- 'lazzifóisentidae�EQ'se'ii',Ií.ig.ar.'; !I!:';.:'�i-�:-' ,� .. "," -+-

',.�
lo. Páreo dedicado a' tia. Finan-' Mar�o� cOirl�ÇAu' o,\jô�p, _nt�s teye ;':' •

.

TA,V'ER,NA PORTUGUEZA' I

ceira cl� Investimentos. que sair dez min,ut()s depois'., ào:' ',:
.

S
'.' '''. j' �

I' (
; "

'

I s.entir o joelho. Nçy;>el1"trou e i1ã9'�: f., ',' RE TAUIANTE
convénc,eu' e, .oàra Çj, seQundo te'IÍ1-> ";,

'

,Rilã. Fra1'lcisco Tolentino n: 14
,I' I 1

po,. Cav'allaúi :Carll�,ÇOU q: 'p:úíb::�,;:, ", '(Ao la40 do Expresso FlorianopoUs)
I I

do, dando mais alma 'a lüiha.-,' dê/; ":,, "

.

Aós Domirigos - Pratos Diversos II
frente., mas o estádó::dQ camoô;,érft·:,.'i,( -À:�. 2s>f�iras .:_ Dobradinha à Portugueza

'

de àlarm.ar e o restjJtati'c f�i,-O q�� ,\, <., \ ,
:'AS' 3�;'fe'.ir:a:s � Bacàlhau à Comes de Sá

td·o.o'clcicSomVioT,ali1n'�.rdê�.'um_'f'rO.e:\.•n···�evaaío'�·He.te4r'ec'?'�I.. :-_·.,i....,.�:, ,' ..'.',J., ':A� 48. feiI'�s -' Arroz de Braga
v v � ,j 'Â�'.5S.�:'.f,eiras - Bàcalhau à Port.ugueza

lia ,Luz.
�

.
,-, '

.

. .
. .

.

ls 6s; �eÍl�as __; .Mocotó com Feijão Branco

ArriaraI, Adael(>:,Soªre;s,', C,irpT;,:-:t', '.'
Áps.sálJados - Feijoada à Brasileirà

- Cláudio e luquinhá,Jonm ('s iriê�f�i\' ,:;
.. '

,. ,

'Serviçb a LA CARTE

lhores do conjllpto ;yisit'i-'nte é,"'íib'i;.'" ., .''todos os ó)às a, partir das 10 horas até às 24 horas

A.vaí, apenas pt;oddto; Juca, R.a�- y;
.

': Séi:vT'-uO� o tradiciorial 'CALDO VERDE

zinho, Ro�ério e o éstrenía 'Dita' ,.' ,
,;

conv·enceràm.
'

.
. .'.

'

" Na direcão da oartida esteve�",
sr. Luiz P;ül<.). Ca;l\\;itó que .?pt(;_.�' .:,

sent<?u Í1m desempé'rl,ho regülat;""
'

.

"

Os quadros' foram .êstes: '. .,' ,

,

BARROSO __:: Amar�L .Nilso I

Adael, Mário Jo.sé, e' �o��àsr CI�4�'.·
dio e' Expedito; Héliú F â"nos; 'J)J�:

"

guinha, Quarentiriha e
.

Ciro; ...• ',
/'AVAI - J�céiy;; � T. :B atis,tâ, ,

Deodato, Juca é RaulZinho" Moa�:..
cir e Bita;, RogÚio'�((Carlo.i '

RÓ./,� "

herto e novqm�nte ',R�gérib); '�rr� .�

ma, Marcos
�. fRoiiéóo e i,de.pois ;

Cavalazzi) .e Carlos :Ro:Pcrto ('Ney:,
e n')vamente: Carlos. Robe.rtü); :: ,;:

o páreo final - Oito remos -

apresentoll o MartineIli corno ven

cedOl� !lar 5 remadas sôbre o se

gundo colocado que foi o· Ria
cbuelo, ficando o Aldo Luz em

terceiro, e o Cachoeira em .(!l'-r

timo. A guarnição vencedora: Jo
bel Furtado, timoneiro; . Carlos
Alberto Dutra de Me11o' - Mauro'
Soares, Luiz Carlos Dutra' de Mel-

·

lo, Arnaldo Lima, Ademar Boeing
·
Jauro

.

Soares, Mário Hass e' O;�
valdo Silveira, Páreo' dedicado, a

Cia. Catarinense· de 'Crédito e 1n- )

vestimenta.

�ÀO DE OBRA PARAcm�l
BEFORJt!AR 'NÃO É MAIS P!DBtEMA _'.

, li:'AAliradf;!. firma empreite�ra' especializada em mão de obra pa,
ra c6,nstl1lção. reformas e acabameptos -de alvenarias e madeiras, pre-
ços JD6di�s, ' '.� III . � '''Jl;'if'

IAéeità-se 'constrnçãó pela' Cabra' Econômica, e Ipesc,.
J ".�-' . -"<.• ','

Tratar..,.. R. Nl.\nes Machado; 7 .,- 1° anà':lr - sala 4,
.

-

..."

','
.

, 'Florian6polis.
'

I I
, ,-"""""",�,�,"i4JJ,

: ;fi? •

I
I

NA COMPRA 'DE SUA.
OllVET1! EM QUALQUER UMA

,;".

DAS LOJAS f-AMOSAS, VOtE 'GANHA UM '

, YOLKS "ZERINHO"!
,Li�tt 1l

I .

' I

"�(,_
"

.

'.\:-

_:";;.'
�

'. ,.*':,!'.'.� � r 'I't:1 ,_
. f;(:!i\.

'dos "dentes de 'leite"
s:
.'

,
o artilheiro do'. {ameio foi o

"� . \ :

jogador João Silva do 'e., A: Güa-)\igl"
'

raní que recebeu. um�. medalha. ,��
O E. C. Manoel ·S'antos, g, P ;

. nhou á' taça discipliná, principal
-rnente . por ter 'sido a equipe que
jogou COri1' atlétas de menor idade,
e tamanho:. .

O melhor juiz e, que' rrÍãis api
. tau, recebendo' uma .rnedalha foi .o
árbitro Osma'rino Nascimento.

.

Coroou-se' de 1Jleno' êxito a pro
mação de' TlOSS() jornal, reunindo
cerca de 22 clubes e mais de 300
atlétas, visando a união dos atlé

tas, o incentivo a prática desP9r
tiva, e a formação de equiDes nie
nores 1Jara que ten'hamos no futu-
ro melhores at16tas ..

.
,

Nossos agradecimento li ,todó,s
'os parficioantes e a 'todos 'qúe co�

opt{raram- na realização do tor

neio,�
,A equi1Je caJlltwã formou' com

Max - Raul '__j_ Caco --'- Claudio
,,'e 01dair ;_ Paulo Cesar c Sohn
- Edson I _:__Carlos Augusto -
Edson II - Edu. Jogaram ainda
du rante o Torneio, N ívà1do, J a

rinho, Marcia,' C�1'linhos e Izaia�.

, '

I.,
....."",..,... rmM"K"

-- -----�--�._�----�.- --._,.....�--'--:..._ ........ - ....

'. f·

, .

,
"

l'

.

44 - Semi: portátil .

.

<3rande dE!se,."p.�nbo.
De Cr$ 1,Q6&,�O :'j;?,o": C�.$ 829;00 I

Q4 .a,';éraSi Çr$ �S\,90'. rn�n���s;t:'
G,RATi$:'1 CI..Ir<?1Z>!"'t:�'� ªi:a b VolkS!. ',:

"

�� � f1' "1',
", " e" ... ,

"

1&

LETTERA 2.2 - Portátil
Oe Cr$ 638,30 POi" Cr$ 489,00'
Ou apenas Cr$ 39,00 mensc;tiq
GRÁTIS: i

COMPRI: AGORA A SUA

, à,'
'. pqr ,Cr$ 6�9,OO
\r:;à'on
.,' '1:'" 'I" �

.

•

,,,-,,,,,.. , r ' ��� ; �."'"

E C:ONCpR��A COM APENA'S (

�Q9 P/H�A \'\��"H{H�.o SEU VOLK'�;!

39 tOJAS 8

DO RIO GRANDE I

ê, GUANABARA
t:!\li!;I!l'!l.l�::·lIi�:��'· ,.' .. "

�;.;'�r;PR������..

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.JUíZO DE DIREITO DÁ. PRIMEIRA VARA CíVEL

"DA COMARCA DE FLOlÜANÓPOLIS
Edital 'de Leilão, com. o prazo de li; dias

O Doutor Waldyr Pederneiras TauloilO,

.luiz de Direito da la. Vara Cível' da Comarca

de Flor'ianópolís, na forma da lei,
'

FAZ SABER aos que o presente edital virem, 011

dêle conhecimento tiverem, que no dia, 10 de julho
PTóximo vindouro, às 15 horas, à porta principal
externa' dêste Juízo (Rua Duarte Schutel, n. 17), :}

Porteiro dos Auditórios levará li .leílâo o móvel abaixo

descrito, penhorado a SOCIEDADE BRAEÜLEIRA·DE
URBANISMO (Réu) na Ação Executiva (autos n.

288·,/Ó)', que lhe move WILMAR HENRIQUE BECKER

l m curso nesta la. Vara Cível:
Uma (1) máquina 10 D. M" número 682, côr ama

�elã, marca HUBER-WARCO, com' seis pneus, em bo:n

estiado de conservação.
Avaliação .. ',

,
: Cr$ 80,000,00

, A venda em leilão será feita a quem melhor oferta

fi�, Em ,virtude do que, com fundamento no art .

15, e seus parágrafos da lei n . 5.474, de 18-07-1968, que

dispõe sôbre as duplicatas, expedem-se êste e, outro 3

iguais, para
'

afixação e publicação, na forma da lei

: Ploríanópolís, 26 de junho de 1970, 'Eu; (José- Augusto
'pereiririo Ferreira), Aux. de Serviço, ref. PF-4, o Iiz

, ,

" subscrevi, pelo Escrivão.

Wàldyl' Pederneiras Taulois - Juiz de Direító ,

Ministérto da Educação e Cultura ,

lJnivel"l'ida{!{' Frderal de Santa, 'Catarina
REITORIA

EDITAL N. 003/70
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 01/70

A ,Divisão Administrativa' do Departamento CP.

Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal d')

Santa Catarina, localizhda no Conjuato Uníversitár'in

da Trindade, em Ploríanopolis, torna públiéo,' para
conhecimento dos interessados, que se acha aberta.

até às 15,00 horas do dia 30 de julho de 1970, a Con

co-rrência' Pública n. 01/70, para execução, com final]

eíamento. de parte da construção do HOSprl'AL DA�

CLíNICAS e também fornecimento, instalação e' mono

tagem de equínarnentos nacionais ou estrangeiros.
A Universidade coloca a disposição dos concor

rentes, mediante indenização de o-s 400,00, a Pas/a
. Técnica para a elaboração, de propostas objeto

_,

de3ta

Concorrência.

Florianópolis, 26 de' junho de }-970.'
Álvaro H-nrique de Campos Lobo Diretor G>l

nivisHO Administrativa,.do D. E. A.
l,

.

,:

.TUÍ�O DE DIREITO DA PRIMEiRA VARA CíVEL,
DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

Edital de LeilãC), com o prazo dé 10 dias ; ,

O DoutOF WaJdyr pederneira�' Táulois;
Juiz de Direito da' la.' Vara Cível. da Coma,rc�
de Florianópolis, na forma 'da' lei1

"

FAZ SABER aos que o presente edital virem, 0.1

dêl'e conhecimento tive�em, que 'rio dia 13 de julho
proxlmo vindouro, às 15' horas, à porta 'principal
Externa dêste Juízo (Rl,m/Duarte SChutel, n. 17),,' o
Porteiro dos AuditÓrios levará a_leilão o nióvel abaixo

r -,descrito, penhoradO a SOCIEDADE BRASILEIRA DE

,'}J�BANISMO (Réu) n� Ação' Executiva (autos n

! 199·70),-que lhe move ,WILMAR HENRIQUE BECKER,
,

1]'erp curso nesta la. Va,ra Cível: '

'

\

-

,

•

Uma (1) m,áquina 10 D. M, j nl1mero à82, côr ama

trela, marca HUBER-WARCO, com seis pneus, em bom

,\estado de conservação.
,

!,', Avaliação ,

; Cr$ 80.000,00 '

, A. venda em leilão será feita a quem melhor oferta

!fizer, I 'Em virtude do que, com fundamento, no att,

115, e seus parágrafos ,da lern. 5.474, de 18-07-1963, qup
ldispõe' sôbre as duplicatas, expedem-se êste e outro;

i�üais, para afixação e publicação, na forma da 'lei.

'Florianópolis, 26 de Nnho de 1970. Eu, (José Augusto
Peregrino Ferreira), Aux. de Serviço, ref. PF·4, o fiz

k subscrevi, ,pelo Escriv1:io.' ,
'

. Waldyr Pederneiras 'T'a��lois' - Juiz' 'de Direito.

COMPANHIA CATARINENSE DE CRÉDITO,

'FINANCIAMEN;rQ E INVESTIMENTOS
ASSEMBLÉIA GERAr, EXTRAORDINARIA

..

CONVOCAÇÃO

I São convidados os senhores aeionistà:s da Compa
nhia Catarinense de Crédito, Financiamento e Investi

m0,nt.os, para' se re�nirem em assembléia gerai ext.ra-

ordinária, no dia 15 de julhO de 1970, às 9,00 horas, em
sua sede social, aRMa T'rajano, 16, 1.0 and�r, nesta

Capital, 'a fIm de deliberarem sôbre o seguinte:
\. ,ORDEM DO DIA .

1.0 �'Aumen;o do Capitãl Social;
2.0 - RefDrm-a dos Estatutos;
'3.0' - Outros Assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 24 de junho de 1970.

Dr, .Ja,ão Ba,ptisla Bonna.ssis - Diretm"PresidenLe

Luiz Cados Santiago - Diretor-Superintendente

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE

FLORIANóPOLIS

Edital de Convocação '--,.

O, Pre'sidente do Sindicato dos' Contabilistas 08

Florianópolis, no uso d2 suas atribuições legais e este

tutárias, convoca todos os seus associados 'quites com a

tesouraria e no pleno gôzo dos seus direitos sindicais fJ

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia ;_;(,
, (tri,pta) de junho de 1970, às 16 (dezesseis) horas eH!

primeira convocação e às 16,30 (dezesseis horas e trinta

minutos) em segunda convocaç3.o, ocasião em' que fi

Assembléia poderá decidir com qualquer número, :\a

sede provisória,. Edifício Ipàse, 5° ândlJ,r, com a seguinte
,

ordem do dia:

1° - Leitura, discussão e votação, por escrutíruo
secreto, do, Relatório da Diretoria e Balanço referentes

ao exercício de 1969, com o Parecer do Conselho Fiscai· _

,

'.

20 'I� Leitura, dis,cussão e votação, por escrutfnl'; j�'J;/�
secreto, da Previsão Orçall'lentária. elaboradB: para G

:�.

Exercício de 1971, com (' Parecer do, Conselho Fisoal,
'

Florianópolis, 22
I
de junho de 1970.

Gustavo Zimmêr - Presidente

DOCUMENTO, EXTRAVIADO
Foi perdido o certificado de

I propriedade da mo·

toneta maroa Lambreta, motor h. LSBIX·61. 722, côr

azul e branco, chassis Li 50.010.355 de propriedade do

Sr, João Manoel Joaquim.

LInA T1J:NIS CLUBE
A V I S O

FILATELISMO
MEDICINA E SELOS

DURANTE o IV Congresso da Associação Paulista

-ae Medicina, comemorativo do 400 aniversário de fun

dação, realizar-se-á, no edifício .1.0.M: Camargo, 10 an-
I

dar, da Escola Politécnica, na Cidade Universitária.

uma, exposição filatélica sobre temas médicos.

Algumas dessas coleções já, obtiveram medalhas

:em exposições nacional e internacional (S. Paulo. Ar

gentina, Espanha).
,

Enquadram-se todas na categoria moderna, cha

mada "temática", que procura dar sempre um toque
artístico à coleção, explorando a mensagem gráfica
que os artistas dão ao sêlo.

Vai alem de 30 o número de quadros, contendo os

assuntos. mais variados sôbre Medicina. Figuram entre

as coleções já inscritas as dos seguintes filatelistas-.
médicos: . ALEXANDRE, ZIONI (Médicos celebres nc

sêlo) ; RENATO PAL�STINO (Plantas medicinais):
HEITOR FENICIO (Um bacilo ameaçou o mundo);
RUBEN A. KLEY (Insetos nocovos ao homem.).

,No ,recinto da Exposição; de '10 a 4 de julho, será

usado um carimbo comemorativo referente ao Congres-
1'0 e ao 400' aniversário ela APM.

.

Haverá envelopes tendo como ilustração o celebre

quadro "O. Doutor", de Lukes Fildes, reproduzido a

"bico de pena" pelo pintor Biaggio Mazzeo.
Durante a referida exposição que terá o patrocí

nío da Secretaria de Educação, de Esportes e de' 'I'uris
mo do Estado de S. Paulo, pela sua Comissão Esta

dual de Filatelia, será destribuido uma resenha hls

r.órlca-filatélíca de uma das coleções.
Médicos expositores permanecerão no recinto.

das 15\'às 18 horas, para eventuais explicações sobre

filatelia moderna.

Possivelmente, haverá filmes alusivos às atívidades

filatélicas no país e no exterior.

MISSA DE 7° mA
Aristotelina de Araúio Roslindo, Maria Auta Ros

lindo da Costa, 'netos e -bisnetos de �.1aria José de Sou->
za Roslindo convidam parentes e amigos para partici
parem da missa.de 7° dia que mandarão celebrar às

18,00 horas do 'dia 30 (terça-feira), na Igreja Santo An
tônio.

AGRADECIMENTO

VVA. EDITH AMARAL, FILHOS E GENROS
. CONSTERNADOS COM O FALÉCIMENTO DE
SEU 'ESPOSO DEMERVAL AMARAL, AGRADE
CEM AOS MÉDXCOS E ENFERMEIROS DO HOS

PITAL CELSO RAMOS PELA SUA AífENÇÃO,
BEM COMO A PRESENÇA' DOS PARENTES E

,PESSOAS AMIGAS AO SEU SEPULTAMENTO.

DECLARAÍÇÃO
Declaro aos-Bancos e ao� meus amigos investidorc,

em geral que, com referência a deC'la'ração da MILL;EM
S/A" CORRETORA DE CÃMBIO E TíTULOS nest.1

Praça, publicada dia 26 de m:úo de 1970 no jornal "A_
GAZETA" tenho a declarar que trabalhei para a- refe

rida corretora no período de, junho de 1969 a 16 d'2
,

março de 1970 conforme atestado em meu poder.
Corri referência a responsabilidade que a ,mesma

ú�élara não assumir, é compl€tamente desnecessária

fim vista de nunca ter solicitado a mesma, que assu-
. misse ou patrocinasse os meus 'negóci6s, a não ser

os títulos por mim yer..didos ,que era de sua inteira

responsabilidade e de seu conhecimen�o, conforme,
atestado a mim fornecido para minha Declaração de

lmpôsto de Renda.

Portanto coloco-l?e inteiraínente a disposição de

meus amigos e clientes no mesmo ramo de Corretor

�Alltônomo, , profissão que exerço a 25 anos no mell

endêr€'ço a Rua Desembargador Pedro Silva n. 5!1,
Florianopolis. .

\

Florianópolis, 29 de junho de 1970.
OSCAR GONÇALVES DA SILVA

, CLUBE ATLÉ']'lCO CATARINENSE

Edital de Convocação do Conselho Delib�rativo
De acôrdo com' a letra "g" do art, 48, dos Est.3.

tutoS'. ficam 'convocados 0S senhores membros de

Conselho Deliberativo tC'O Clube Atlético Catarinens8,
para uma reunião às 20,00 r.,oras do dia 02 de julho

,/

do corrente ano na sede do Clube, com a seguinte,
ordem do dia:

REFORMA DOS ESTATUTOS.

Florianópolis, em 25 de junhó de 1970.

Gen. PAUtO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA
...:... Presidente

AVISO A ,PRAÇA
Em virtude de se tratar de pessoa doente, o Sr

CLEMENTINO NASCIMENTO 1\.1pURA, não se respon
sabiliza por compromissos assumidos por sua espôs!1
Sra. CILENE THEREZINHA DA ROSA MOURÁ,.

f

CONVITE PARA MISSA DE. 7° DIA

Os familiares de DOn;licio ;Pereira, convidam seus

pareptes e a� pessoas de suas relações pana a missa

deI 70 dta 'que.mandarão celebrar' às 19,30 horas do

dia 30 db cQJ:I�nte mês, na: Igreja São Luiz, nq Bairro

da Agronômica.
",-

,."

(
,

,Expressam, desde já os"seus efusivos agradEd
mento3 às pessoas que comparecerem.

TERRENO

,Vendem-se dois ótImos lotês em rua transversal

ao asfalto, C�lIP águ� e luz, na Prai,a do Meio, em

Coqueiros.
'

Tratar pelo tel. 3447, ou a Rua Martinho Callado, ij

- Chácara Espanha.
Canuto Miguel Simas

e Senhora
/ZULMAR e IVONE

NOIVADO,
DIA 27/6/70

Luiz Meisrer
e Senhora

T.�RRENOS NA TRINDADE 1:: COM HÉLIO COST_'\

, i

)ispõe de 200 lotes. Pertinho da Universidade,

.'l·egócio direto sem intermediário.

Preços espeCIais. Prestações NCr$ 100,00.
Nunes Machado, 17 - Conj. 4 - Fone Ext. 20-59

ALUGA-SE

"Especial para Repartição Pública". Uma ca-

s� situada à rua Felipe Schmidt, 71 esquina com Pe
dro Ivo. lnformaçGes:' Te!., 2536.

Em atenção ao. Ofício 'CD h. 3/70, datado de e3
'j

ALUGA-SE QUARTO I

do corrente,' do Conselho Deliberativo, solicitamos ao�; i Confortável quarto :t>iÍobiliado para solteiro' na
senhores' associados em débito para com a te'soura'ria Av. 'Rio Branco, 187'. Exige-se' referências. Vende-se,
que cOl?pareçam a secretaria do 'clube, no horário tainbém, uma ,propriedade sita a Rua Max SChr,amm,
comercial, a, fim, de regúlariza,rem sua situação �té (} 26'8 nb Estteito' cem 23 m por 49 de fundos. Tratar à

I!il.i� 15h�<:,J;Pês", a.� jUl,hO lttidliluró. ,; 'I.. ',�' ,À-v,;, ii.Q";,ik,f,ªu�i.}.ilá7",\,;\ . ..r,,,..,,,,,,,,,,<�..,, L"'" ',"'"�f;,,�hJ....l�d.�k.... .

.l;. ......_.-uti.�.:.r-'.:l..:�·� . .'�··:\ ',':\''''''1l!i1!'t�;.:b:&g��, ;_,·�����akti�;f.f�t��:.P'� Ã�3�,;:�� ..,�4�'I. ,',

_____ f

corri a. Iamília.;. O Clube de Diretores Lojistas
,

de Lages tem nova Diretoria. Indi

Dr. Wilson Gomes Santhiago f' cados os senhores Airton Müller.

Princesa da Serra.

Hospital Santa Catarina comp'le-' ---
tando 50 anos Ao corpo méüico Dr, Jorge Luiz Buechler, Diretor
e adminístratívu, nossos cumpri- Supermtendente e Osni W�,lson
mentos Jacobsen, Chefe do Departamento

de Vendas da Emprêsa Industrial

Garcia estão retornando dos EUA,

'Lauro Lara
,

Sociedade
E tudo gira ainda em tôrno ,J,a

Copa do Mundo. O . Vereador
Nelson Tofano encaminhou projeto
à Câmara onde solicita seja dado

o nome de Guadalajara a uma run

'no Bairro do Garcia. Quem ficou

satisteito com a idéia: senhor

senhora seguiram, viagem para
Europa, onde' permanecerão doi';
meses em férias.

-

Francisco Salles de Oliveira, J020

,Dalsenter e Victor Krepski, resi

dentes naquela rua.

Realmente não me surpreendeu
o convite que EUro Hi°T.'in:;· Ee-ll

recebeu do Grupo Oficina para
Iilmae "Prata Palornaris". Eh tem

dotes araístícos suficlentes. En

quanto" isso Lindnlf Bell esti

super-cantenje. Participará da I?
Pré Bienal de São Paulo CO'J}1r

"objetes-poemas" .

Foi festejada a idade nova Cf-!

senhora Roberto Zírnmerrnann.
Dona Ildete. Aliás, duplo festejo,
pois Roberto " também tl'ocau- clt'

idade. "

.. ;._�; ,

'I'abajara Tênis' Clube, em orrg»
,

nalíssimo .convíte, partícípando (e
cónvídando, é clarot ) 'pata Bailo

-

\

!die Sã,o João" que; será a 4 d2 jull�o
com orquestra de Erínho Para a

petizada" à festa será no dia 5, a

partir das 17 horas.

Dois amigos que aniversariaram.

Dr, Aylton Luiz Reinert (nó Roio)
e Dr. l?óris Otte (em Franca SP)
Cumprimentos portanto. .

,

I '""1
J , I

meter Bering, presidente dI)

Carlos Gomes, trabalhando inten

samente para dar grandes promo

ções aos associados do clube.

Logo após o Seminário de Música.
a 1'0 Grande Coletiva de Artistas

<

Catartnenses, promoção também
da Galeria Açu Aç11, Roberto
Pontual (para quem. não se lembra
é auto-r do Dicionário de Atteq
Plásticas do Brasil) é uni dos con

vidados , Será a 15,de agôsto .

Um grupo elegante de senhora.,

que se reune às quartas-feiras ra

residência de Dona Sônia Nogara':
Taty, Rabe, Suely Malburg, Normi,
nha Buechler, Elisiana Maci(�l,
Maria Ligia Winckler, Rose Fer

rencz, Lurdinha Simões, Il1a Herini.".
Ilse Valdick, Sênia Zipp, Juranc1i:

Peiter 'e Marlene Zipp. pr, Herbert. l\'l,ülIe'r Hering" Dona

Aiga, casal elegante da nossa

sociedade qu� rCéepcionou recen-

temente.
'

M;a.jor Horácio R�belo providen
cia,nd.�·tUl:lo, No próximo dia ;:'
voltará a residir em B1umenau

para presidente e Vicente Casemíro

Souza, pata Vice. A reuníão fI):
realizada no restaurante do Club i

e Canadá,

por lá.
Pesquisa de mercado

,

,

' Liam; Clube Blumenau Sul com

:,. nova Díretoría Volta-a Presidência .;

o senhor José Marques Vieira. Os

demais 'o irgos são' ocupados por
"silvio Punchirolli (ex-Presidente ,

imediato I,: Normando Falce (1u

Vice), Egôn José dos Santos (2)

Vice), José Amo Poerner (30 Vice), ,

Alfredo Duatin (1° Tesourei�o). �
Roland Missfcld (20 Tesoureiro l,
Bráulio Schoegel (lo Secretárlo I.

.

Célio Mario Koch (20 Secretário),
André Luiz Sada (Diretor Saciai),

•

Ingo MUller (DIretor Animador) I

} Como o Lions as Soroptimistas
também elegeram nova Dirétor!a,
tendo a frente a senhora Nilza

Jaeobsen.

Já sei o local que será transfor

mado muna' "Kansas City" para a

festa de "bang-bang ". Todo mundo
de "cow ..boy", -Muita bossa e

genialíssima a pe�lida.

Na ag,rnda de viagens tambpm

o nome dn industrial Ingo I-Iering
,

que vai ao V�lho Mundo dia 6 de

julho.

A decoração da GR, que �oi

inaugurada ontem, é de Alberto e

Magrit Luz, É uma Companhia àE'

Crédito Imobiliárro do Rio Grande

do Sul.

Vereador Quer Mais Cursos Técnicos,
o vereador Alfonso Theiss,' de

Blumenau, acha que o município)
necessita com Urgência de di7er-
'sos cursos tecnicos de nível mé
dio que permitam ao estudant,'
entre outras vantagens, um ni.ai(J,�
aperfeiçoamento 'dentro de snil

tendência vacacionais. Para ovo·

o segundo ciclo secundário, '"

que são as seguintes: científic.),
clássico, normal e téqnip9 J:+e, con·
tabilidade, já existElntes(·aji))n. dr)<;
'cursos que poderão vir a ser crié'

dos, tais como eletrotéênieo,' ag�,'j
mensura, urtE(s gráficas, 'c'erãmJc.i:
cortume, dBcoração, edificaçõe,.

quartas séries ginasiais de' BIu- elEtrônica, mecânica, pesca, tek
reaclor os cursos beneficiariam, menau. No quadro, os alunos Si) _ til, administração, comércio 'e pro-
também o comércio e a indústrIa definiriam por um curso, entre, to- paganda, hotelaria, secretariado ,J

,blumenauenses, que obteriam uma das ,as op.Ções que. existem para turismo.

;'J���". M&õlP-aw �-���·��iii����iíiiiiiiiiiiii-.õiiiiiiiiiiii���_�������,�_ �.,.....
I
.J

APARTAMENTOS n, 20.,
.

Edifício Aldebaran -, Av. Beira-Mar Norte - , CASA, na" Servidiio TI' "'��"i "\11 terreno de 75
Um senhor apartamento, composto de li�ing, 4 por) I.[ n,p.'r·f')", Pt;er:o Cr$ 28 OGD,OO.
qUHrtos, 2 banheiros soc1ai�, magnífica copa e ,C4NASVIEIRAS �
'casi.nha, área de servIço, de endências comoletas GABA, em ,'Canasvieiras com 2 (martos. ba,nheiro,
de empregados, garagem iJara 2 carros, prédio de casinha. garagem, em te1'::2no de 12,5 por 50 metro:;.'
alto luxo com hall de 'entrada em mármore: Acaba-

'

Preço Cr$ 25,000,00.-
menta esmera.do e tÕda vista da Baía-Norte, TERRENOS - CENTRO

Edifício Alcion - Com financiamentb em 'lO Grande terr:,eno que v9.i da rua Arcipreste Paiva
:mc::; e;�: pleno centro da oidade, ao lado do Teatro, até 8 rua Traiano � ,Lajo Palácio das Sec:'etarias,
próprio para ca.sal sem filhos ou pessoa s�, a melhor Terreno, Travessa Carreirão temos um lote de
oferta no momento para emprêgo de capítal. 16 x 24 Entrad.a Cr$ 25,00'1 (la, resto a combinar,

Edifício Bianchini - Apartamehto\ com 3 Terreno de 10 x 20 me�ros na Av. Mauro Ramos,
·quartos. sala e depenêlêncÍ8s - Pronta entre!!a, Preco ele ocasião.

' ,

Edifício Ilheus - ADal:tamento, de fino '�cahq- Vendemos o terreno de 'melhor localização na
mento no coração da cidade com 2 quartos, sala, Avenida Beira Mar Norte, de esquina com 20 por
banhpirn e dependências. f't 25 mettos,

E<1ifício Brigadeiro Fa�um!es - No 7 ° andar í�:�,,\.,: .' ESTREITO
eom 3 ·quartos. sala. coc:inha, banhefro ,e dependên· ' '- Lote de 9 'x 60 metr'1s 11" S t 'S'·

.

C $
\, 1-. �, - rua an ,os ,aralVa

Clas, n:�c� r 40,000,00, Aceita terreno ou casa. j,rf,..' em frent" do de1:Jósito (j.) máquinas do DNER,
EduICIO Anlilh - Com 51 m2 no 10.0 andar, J, _��> Preco Cr$ 8,000,00. ,

entr8à.a Cr$ 15,000,00.
_ _ '1i�:v,'�; Lote de 12 x 25 no B01"l ;'ori-so Dor Cr$ 10,000.00.

AtJartamento em Can:U;V1elras - Para pronta ."1" 7 1:_l,te6 nara. indústr:a :'<1, rua 14 de Julho n, 220,
entrn..,.", nreço Cr$ 15,000,00.' Preco Cr$ 85,000,00.

CP.NTRO - C�S�S, .

I,ote na rua JoaquiI:n Cn'·J;1ei"'o. meço Cr$ fi 000,00,
, Ct;tsa para comerclO no melh?r ponto de Flona, Lote, na Avenida Iv" Silveira com 58 x 3r,

nopol1s, frente para conselhe1l'o Mafra n. 17 e metros, Preço Cr$ 35 ooo,no,
func1ns nara Baia-Sul, preco de ocasião. JARDIM CONTINENTE

CASA. na rua Alves de Brità com 3 Quartos, Grande loteamen10, na Av�nicJa Ivo Silveira e
sala. copa, casinha, sala de jantar" Jardirri de Santéls Saraiva, iá com c:alcamento e luz elétrica.
inverno. grande gabarito. Preco' Cr$ 130.000,00. Lotes n CrS 8.000,00 nnanciado.

CASA, com 3 01lartos e rlépendências - Área PÂNTANO DO SlJJ,
250 l"'� nro"f') Cr$ 75,000,00 (Av. HercUio Luz). Na,Armação da tar:'()h1�" ln'.., de 12 x 30 metros,

P,';;TREITO 'Preçn Cr$ 5 000.00,
CASA. na rua Humaitá. n ll�; com 3 qúart03, ,Ci\NASVIEJRAS

S'11Ft, copa. casinha. escrit.ório "1al'lheiro. é:el1enc1ê.n-· No local chamad, '

ci?c: p abrigo para carro. ,Preço Cr$ '40 '000011 ';':J frent�, pa.ra p'raifl" c::,�,
entrada

' ...

""'1i1"1f1� 'Preço Cr$' 7 000.00. '

.
CA.SA, na rua Tenente ·JOaC1'.)iri1 Machado: �' , 03' 'SACO DOS LlMõES

com � quartos, sala d0-est�r sala de' jant8.r, ba1'l.hDiro: Lote de, 14 por 1,4, Dr""'1J r",S 5 000,00. .
'

cosiJ'l h,a. 'custo Cr$ 50.000,00 a vista.', COQUEIROS'
CASA, 1.0 locacão. 3 quartos, sala, banheirn Ptyl Tern'mo em Itagu31"11 ", __" 'ntn. Cr$ 10,000,00.cõres. casinha" em terreno de 12 x 3.0, BAIRRO AJ.lTGUEL

'

YPIRANGA (Barreiros). Alug'o lo�'ia situar'" '" ... o{tl'W ponto comercial
CASA, na rua Joaquim Antônio Vaz, n. 39, com' da rua Tenente Silveira.

'

3 quartos, copa, sala, cQsinha. banheiro e tnaiF: uma Aluga-se uma loja e snrrc-loja na rua Trajano,
peca anexo, nova sem habite-se, Campinas (Capo.el- 201 m2; .

ras). Aluga-se urna. lOja ,,�."-'"�''' �� rua Conselheiro
CASA, na rua Abel Capela, r,om 3 quartos, salá. M f

'

a ,ra. ,

cosinha, banheiro, em terreno dê 526 m2 sinâl ATENÇÃO
_ CrZ ':lA 'l()() nn e o saldo financiado pelo B.N . H. Temos compradores para CHsa, ou terrenos nas

/H;)RONÓMICA imerliacões do centro ou Aç;ronõmica, Mauro Ramos

ICASA, na rua Joaquim Costa, n. 23
-

com 2 e Coqueiros,.

quartos. sala, cosinha, banheiro e garagem' - Sinal E MAIS
Cr$ :-10 0(i)0,00, saldo a combinar. OPORTUNIDADES em casa, terrenõs e apàrta-

\\11'�'
CASA, de madeira ,na rua Delmiflda SUveira, n, mentos, Não perca seu tempo. Venha conversar'

248: com 3 quartos, sala. cosinhà e banheiro

dê.
ma- conosco' a rua Tenen te Silveira n. 21, sala 02 ._

tena!. Dreco Cr$ 15.000,00., ' , �', FOl)e' 35·90 (Centro Comercial) - ProneI 'teni a

J ALUGO ou vendo casa na rua Joaquim Costa, s?luçãa do seu problema. (Cresi n. 1.903f.:
'

: .,_.. vrr fiZ"

'
, L :

'

"
. ,',"

'

I ..;- '1\,
•

�,' " ", , ; , L,: Iii �- .,_

mão-de-obra m.ais condizeiüe COI:!

as suas reais necessidades.

Por assim· p'ensai 'o,vÍlreaddr "\1

fonso Theiss apresentou indic;\

ção solIcitando a distribuição d0
um quadro de.' pesquisa entre o;

estudantes de tôdas as terceiras e

,
. -

,r.'-�"-'- ---:;-r'" -- -.--..,.._�......,......_�

, I
J

"''''r 120 rnpt,�,,<;,
1./2 construção,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Médici recebe
convite para
I,:a Eamosc

, "

P Prcícil.o de JO:lnville, Si. Tl':·

ralcl'Karm::mn, expediu convites ao

Presidente Carrastazu Médici e, [,

todos OS mCl11bl'OS do Ministério
para comparecerem ao'�to ü€' Inau·

,gl;,Í'açâo ela VI Feira de AI1)(;ô'
tras de Santa Catarlua, a -rcalizà'r

S8' no próximo dia IIJ,
, ''''"\
�

Os convites foramjmtrcgucá :!:1 ...
L

là própri.-G Prefeito durante ['l�{
permanência na

onde retornou no

,

1
i

j

�Deputad.o:pede
"11,1".'" _ II

'

'ene-rUI',a para
a lona rural',

I

'o def,n1 ado Nelson Pedrini apre
i;'entou

_ ináicaç'ío na Assembléia

Legislati -a 'solicitando ao COV( :'

nadar que determine "11 Celcsc a

oxtcns5.J, ela rÉdo en :rg;5tica a vú·

rias lo�aJidades' elo Vale do Rio .:lo

Pei�e. Justi&arÍdo St:_l, p.l�posiçã{)
o parlamen1 a r \afirmou qu� a Ce

lesc 1 lSS\lj uma p0te.,te subesta,

ção' alJ;:;ixadora �d1 Herval d'OJ<:·

te, com' capaci:�Dds para gei'[l,
energia em abundância às zonas

rurais daquela regiã0.
,

De outra parte, em' sua reuni;io

de ontem a Comissão' de Justiç:i
da AssomblLiia Legislàtiva aprovov
uméJ, série de proposiçõés, entre a�

q�ais, se destacam: indicação' '-1(0,';
municípios elo Alto Vale do Rio do
Peixe solfcilr.ndo ai elevação dI?

12 para :10% a' participação dos

rmlDi�lp;ns no pj oduto da _Ta:.:a

Rodovi:�ri;) r'rn\lca; prni.eto Clt)\'

conco�:e relllt:';f�ã{1 o prevI') Plll(:°!r'
monto cle ('j-éciilns; trihl,("írÍfL. E

projeto que clispõo s(íbre rlS <;11,-,

venções sociais :1<; m;sof'Í�1(!6iA'
agxo-J1rC'''�ri�s, ('1,(1 t;' 'Plll,élo ' .' >

Estímnln D r"'')''''llt i-\�ic12clc '0' c1á '-()t1

,

I

\

'\

Capital lerá ma:is t100 Aciso tem
,.

. campanha de
O· livro usado

,
,

•

l�nelr
•

L lI"

ftêscador
leve ontem
,o; 5eu dia

. . '

o Departamento EstaC�:;;ll c�J

ç�çá': c Pesca, lJOT OCélSEíO elas "J

tpelTiOr�çÕCs elo dia de São Pedro,
'��ad.rociro' do pescador cnviou GJ' I- ,

?laç[í.d a tJdos que se dedicam ;�

ócsca, 'apelando também para q.;�

!Ja'
',;e' j;[1O do uso. Decorrido êsse. prh
'zo tOdos- os terinínais êm mão (le·

�eYceiros serão rcd-:strb�lídos,' J:a
fOi'Í1:a ele lcgislagi'\,u em vigor.

ClO) por GJllsegÍ:lintc, "inúmeros os

'de terminais constantes em

1,l91n� de, t'Crc�iros; que não o" de-

tél)' ".' A' e:rnprêsa .lC'/a ainda e;11
Glmta ·"a'. necessidade de reguli:ui
zar a sitüação � conhecer o clie!'.
to 1 9a1, face à discagem direta -no
Sistéma, _de Telecomunicações 13m

implant,ação" .

fantástica e revela sua esperanç;t
ele rece)Js'r partê de uma fortUl:a

incalCulável em jóias, pertencc'n

,te\ �l família c dep.Jsitada em ',11'\

banco ospanhol. Segw1do a vclln

senhora, algumas dessas jóias p:ir'

tel1ccram a Maria Lui;sa, segundÇl.
,espôsa de- Napoleão Bonaparte.

.

"De�l1a Maria Antônia,' que foi ('_2,

sada, cm prjmmras núpcias com o

lnar'quês espanhol Ramon lIola!'

'dw e pusteriormel1te com o ,:a'

geritino Fen'nanct') Perez Sucre, (\3

quem he�'jou uma 'p::quena qUilr:

'(i,a que Ih_e' pei-mitiu cOl1titrui:' ;�

c3:[inha 0111 Cal1oITs, diz qEO como

vive' atualmente na "companhia (:l'

Linf casal sent2·se bom, l1].as, nel:!

-por� -isto deixa de p�n5ar nas jcíjJS
',e sll1 fic,�r miliontí,ria. Por . iS�l),
reçorreu aos serviços do :::c1vogarlJ
�lédio Antônio LlU1ardon, CIllC :?:�,

tBs já lhe havia) conseguicio a )1('

qUf'ua 'hel'ança deixada pelo �('"

'gundo 1118,rido. Enquanto Espep
d0118 "Titita" (con\o é corrhecitJ;t

pelos, vizinhos) recorda o ,fau'lto
r la côrte do Imperador Fl·<tI)ei�;c)
Jb�)ü e ela ImpOl a triz Sissi. Só q,W

/

'nestas 1'enordações 11[(0 denoLa

qualque:' orgulho, LC:-i�bra por lo,,'
hrar. pois � �i: ..�,l)li2::���dc, :i1oje, 2-

um de seus tr:lços mui::; n:::1'::.11I'

_Ls.

, Í-Lí. quase �o anos radicado no

mo Grande do Sul, mora�do attld- '.

mCl;tc em. uma,'modesta casa '"r::t

Cá'noas, perto dc Porto Alegre,
-dona Maria' Ant'ônia de

go () Blanoa 'Bourbon y
dc 70 anos, conta uma

Habsbl11"

Bourb:m
históri:t

Cotef',C considera que "face à

pl;ccar�edade do sistema telefÔni·
.:

--Igreja comemor,a lanos
da saonu;ão de Paulo VI
No dia de- ontem 9 calendário' pedalrnel�te;' o 'Papa Paulo VI, são

eclm.iástico
.

comemorou - � ,
festa ,sucrssôr2s qe São Pearo, a IgrE

tios ap,jstolos São 'Ped1'o' e São ja flprcíveitou a oportunidade, na

,Paulo, se�clo' também' a' data' de- pasf.agem do dia 29, para' pres',;l�'
qi�ada pela Igreja Catéilica ao pa·', 9sP8ciai�' _homenagens a' quem fi;'�;
'pa. Há dOi,s, al�os at,rás, porém, ,"o' " ,t� munqo Tf!presenta visiv�lmPll
'dia não é mais santo' de guarda: c" te o Cr:i!,to., Êste ano 'aproveüOl:'
po�isso, segtmdo o' ':fi-��biSl?O ,:r;�p-

.

,:ie t�inbçl11 o_ !ransc,�rso do quih-/
tropolitano, D. Afonso' 'NiehueJ quagessullo an�versano de sagra"
dão existem mais as o'el�bi'ações 'ção de Paulo' VI, ocorrido em

de antes. m,aio, para acentuar ainda mais as

, ,�-.' ContUdO aproveitamos c para h,o!11enagç�s. "

Jembrár que hoje, dia 30 '.t'rahscor
te 'ti sétimo àniNersário da 'Coro').'

',;ao dO,Papa: P�"Ulo 'VI e em!:tôdas
," tis, partE'é: 'clo rpuD.do' s�rüo Pj'�9sLa-'
',(1<\S, hOlilenagens ao Chefe. da I�'re-

• S[ín Pedr$) e São Paulo· S80 0';'
priúCipc5 dos ?póstolos. consid("',l

:1"5 ,�0n10 os principaia'.. Gl1tre, os
c�r.-l1 ... ir'r>;� .,)']�. r'-i�t(),

- Hü, fambém' o costurpe, B2t;·

�a época' d� c�lebraçãQ dO, dia dq
Papa: de-- recolher um ('1;'-.110, oha

mac'o óhulo ch� São Paulo, -que f'

UlliU colelB, que se faz em todas "�;
" ,

igrejas clo"tjJlada nos flagelados e

de;o:abrig'ulos 'atingidos por- catéi,s

frotes r(0, torln o mundo. Esta e')-

-

,--- Corria C''5 ,-�1 U:. .ü:s c

letp serri realizada em

j,:!I'� :as f": ;.'1""i�4nópolis,
mo clom.ingo.

tôdas u:.:

no pr0:.;-

,
'

Ivo Iautoriza .. PI;amel' �!
realizar. novas' obra
Em despacho realizado na tardo

do ontem, o Governador Ivo 2i1
vcira autorizou o engenheiro Cleo

ncs Bastos, --'Secrétário EX2CUtivo
do Plameg, a firmar novos con

vônios e tC:rmos de aditament;, n;�
valor total ele' Cr$ 2,793.220,00, ,'l;c'
nerícíando diversas comunidades _

, ..

catarínenscs, Um té':,no de adlta.
mente no valor de coís milhões' 8
. juatrocentos 'mil cruzeiros foi au

torizado ao cc nvênío assínàdp c.alíl
a firma Azt.to, visar-do a conctt;
são até 1.7 ele julhc do pró�d�o
ano da rodovia SC- ;6, no.. treG�Y)
Corupá Jaraguá do";:: ul.', Outro t;}:-,
mo de aditamento oi au,toriz:1rf,)
no valor de Cr$ 56 nil, -destirlâ·í.)
à construção e arn, iação do p,_.
raíso da Criança, r. rra "da Ins':.

tuição das Damas c:" Caridade J.c

Urussanga.
Um têrmo de COI '(mio será as

sinado com o Depa arnento Esta:
dual �e Estradas d Rodagem pa.
ra a 'construção e .r restimento ':;�;1,
estrada Santa Ceoíl : ,·'Timbó Gran-

. , ;

de" qU\(l está orçadr. em Cr$ ... ,

100.000,00 e tem pr lO de conçlu
,,:ão em S messe, Cc

Municipal de Haja
��a ,a celebr�ç[o' d convênio no"
valor de Cr$' 87,500 ), I visando t;

levantamento cadac ':1,1 irnobi\iü
rio, através da ae: ;fotogramétrJa
ÊS08 trabalho devo á estàr' COIl-

e '

cluído até 31 de jU':lO víndouro e'
ii Municipalidade" ctevera' part,:c:-_
par .com outro valo: igual à PíÚ'
.tícípação do Plameg .

Visando a constr+ção da estra
da Penha-Navegantes Via Poá, foi
nutcrízado UHl têrm de=adítarrior-.
to no valor de Cr$ �4.720,(:)0, C01",1 ,

o DEIUSC e a obrt tem prazo �1('
conclusão pua setembro' vind�.t'-'�
ro.,; Também com' o Df.R/SC 1'01

il�jWri:::.2;.clo pl:t1'q, ,tL lU!;). 'de ifl0;�a-,
11le;;lto ho 'valor ele Cr$,60 l1jil, 11fi
ra "H, cx:cu'ção dos serviços "<;1,)
,c:::nstrução da cst,xl,da Brusq�:ti
Lageaclo Alto, no 1 J nunicípio; ,

,'(1{J
GLwbiruba.
F:l'alrnence, o Gcy-ernàdor I\:')

Sllvcim ,uul orh-ou o Sttéretaric)
Exccutivo elo PI:�mcg a Úrh13r >ll11
,têrmo ele aditamento ao convêni,)

,\

'r:elebrado com o Departamcl1L:)
Estadual ,do Estradar; dê ,ROdag:el,;>,
\iS:Ulc"O obras de mclhoramcl,Lo
r_la e:::tracla il1tel'municipal 'Bn]:;
qw�-Li1�eÜa-Camboriú. A' rodotri::t

, "

C8111 cxten::oüo Hproximada/' d.e' ifJ

quüõmetros. terá um uditarne
da ordem de Cr$ 60.000,00.

SSP SE' EQUIPA
" -

, A ' Secretaria �da Segurança

Ibliea será equípàda com Ulp G

matógrafo ele gás., aparelho
permite, através (;1.e processo
mico, a 'ideqtificação analítica p

\ escala cromática .

•

'

- j
-

_ ,O: aparelho será importado

L

País, fa('

policiais,

FQRUM- PARA SAO JOSÉ
, �'

,
.

,

O "Goyernador Ivo S�lveira a"

rízou ' ci· 'RI��eg a firmar con1tos coni firmas especm1izaclas,
'

sentido de ',executar 'os serviços
ampli�ção da' Maternidade Terl

,

Ramos, na cídade de Lajes e

conclusão das obras de const,
ção do' Colégio ele Joaçaba.

'

- Ror outro lado D Chefe do P
cutivo': está�ual, despachando 01

, ,;' 0- 'Sécrct�fio:' do Plameg" autbri7
" ,tambétl1" á órgão' a firmar cor.

. nío ;corn' a ,Prefeitura de São

se, a fini' do ser construido
edificio � naquele Município, de'

nado ao Porum 'o
r r� Prefeitura:

, \

pr.az6 ·pa.rH ,u execução foi estit'
�, \
': do. em 1Q 'meses:

, \

CONil'ÊNIO APRQVADO

p'osiçií,o técnicos, recursos fi11l

'ceiros, 'e máquinas à Prefeitura

'L?ges, cabendo a esta, entre ou ti
6brigações adl11inistrar os serviç
inerentes

'

a Patrulha Mecanizar

l�fGpiciiu orientação téqnica
nm:!lístas. '.40 mimicípio; atene

à Presidente do Sindicato 'tios Bancos do ,Estado de Shntu
(.atar�na Dr, J�c Jb M. Nácul informa que o ex'pedi::nte externo dll\

nede Bancária et j Estado, cm vista do Balanço SeiTIe�tral c10� Banco,�,"
será hoje,. db 3:>, das 09 às 12 horas, c !lO dia 1.0 de julho, das

(
1
�,
l(

13 às 16 horas.

-I
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(
17 Abalar::)o Ru

I brada eru sufrál
aia 1.0 ele julhe

, I : Padre Eo:na.
,

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

p e funília' convidam para a missa que �Etá: cele,
: da alma do seu inesque'cível LUIS HENRIQll�,'
às 18 hotas, na Igreja" 'de Santo Antômo, a rua'

" ,

CUM,TAD,D,R
Importante ,)1prêsa desta capital incU�1biu:�os, de

contador para d ,igir seu· pepartamento de Contabi,lielade.
biente de trubal ) salário de acôrdo ,com capaCidade.
,

Exige-se prá1 :� e grande conl16cirnentQ de Impôsto de ",enda.

Os candida t,( devem e:,;crever para ApGE - Caixa postal 8:30

Florianópblis, in: Jnnando experiência anter�or, pretenção calarial e

selecional
ótimo an'

enderr;ço para 'r,� ;pol,ta.
Guarda-se si,:'llo.
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